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foto van de maand

van de redactie

Foto: Ruud Keijmis

Met Halloween achter de rug, de klok een uur terug en
koudere dagen op komst, zien we eindelijk de tijd van de
feestdagen steeds dichterbij komen. De mosselavonden
zijn alweer een paar maanden niet weg te denken en ook
de pepernoten liggen al een paar maanden in de winkel
onze naam te roepen. En dat terwijl er midden oktober
ook nog her en der de barbecue geur onze neus richting
tuinen deed wijzen. Ongelooflijk van wat een prachtige
nazomer en herfst wij hebben kunnen genieten.
Voor iedereen zonder sticker op de brievenbus puilt deze
bijna dagelijks uit van de reclamefolders vol met de beste
aanbiedingen om wat lekkers op de tafel te zetten, de
schoen te vullen en de mooiste cadeaus te kopen voor
ons eerste decemberfeestje: het feest van Sinterklaas en
zijn pieterbaas. Nog nooit hebben zo veel grote mensen zo
veel geld en energie gestoken in een feest bedoeld voor
kinderen. Winkelketens passen kleuren aan, andere laten
stiekem de in folie beklede pietjes weg, speelgoedfabrikanten passen hun speelgoed aan, internet staat vol van
de voor en tegen foto’s en zelfs een rechter komt er aan te
pas. Gemeenten passen zich aan, Gouda heeft zelfs een
kaas piet en een stroopwafel piet en onze zuiderburen?
Die brouwen gewoon een 'sinterklaas' en 'zwarte piet' bier.
Wij wonen heel kort bij deze 'speciaal bieren' in de buurt
en zo nuchter als wij zijn, onze Sinterklaas wordt gewoon
vergezeld door niemand minder dan… drop piet.

In deze periode herdenken we onze overledenen

evenementen
Elke zondag:
Biljarten, darten, kaarten, er even uit? 't Atrium café,
Aureliushof 160, open van 11.00 - 14.00 uur.
Zaterdag 1 november:
Wolderse drumband/percussieconcert in de Greune Zaol,
Tongerseweg 336. Aanvang 19.00 uur.

Natasja Cornelissen

Zaterdag 8 november:
Dag van de klant in Winkelcentrum Daalhof. Zie ook pag. 4
Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van van 6/7 december
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 november .
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Donderdag 20 november:
Toneelvoorstelling 'Op hoop van zegen' in het WoonZorgCentrum Daalhof. Zie ook pag. 6
Vrijdag 21 november:
Pelita inloopmiddag in buurtcentrum 't Atrium. Van 13.30
- 17.00 uur, zaal gaat open om 13.00 uur. Zie ook pag. 16

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

Toneelvoorstelling 'Op hoop van zegen' in het WoonZorgCentrum Daalhof.

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

Zaterdag 22 november:
Toneelvoorstelling 'Op hoop van zegen' in het WoonZorgCentrum Daalhof.

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

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagmiddag
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Woensdagavond
Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond
Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Zaterdagochtend

bewegen voor ouderen
thai chi
yoga
tafeltennis
biljarten
poweryoga, hathayoga & zumba
huiskamer project 13.30 - 17.00 uur
v.a.17uur dansschool reality
wedstrijdbiljarten
repetitie Mixed harmonie
poweryoga, hathayoga & zumba
repetitie ZI ZI KWE KWE
kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof
v.a.17uur dansschool reality
country dansen jeugd
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)
rep: kinderköpkes
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inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
043-3479867
Openingstijden Atrium café
043-3475146
Van maandag tot en met
0032-12236151(B)
donderdag van 19.00 uur
043-3540518
tot 01.00 uur
06-24253636
Vrijdags van 19.00 uur
06-50468369
tot 02.00 uur
043-3619455
0032-12236151(B)
043-3471371
043-3540518
043-3432441
06-24253636
06-18126993
06-33135297
06-40923577
06-46596426

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

Alleen afspraken met de
beheerder zijn geldig!!!

VARIA
Wijk-info

BUURTPLATFORM
Wijk-info
Stichting

LOOP MET JE DOKTER

BUURTPLATFORM BELFORT - DAALHOF

Voor de zesde maal werd de wandeltocht 'Loop met je dokter' gehouden.
Deze tocht was weer in Kerkrade en er
liepen ook weer een aantal inwoners
van Daalhof mee. Vorig jaar was de start vanuit Rolduc, dit
jaar vanuit het geweldige kasteel Erenstein.

De stem van de burger bij de gemeente, dat is wat wij als
buurtplatform willen zijn. Wij willen ervoor ijveren iedere
burger de mogelijkheid te geven zijn eigen omgeving beter
te maken. Vaak zal dit op een creatieve manier moeten
gebeuren omdat er gewoonweg niet veel geld is. Maar dit
soort creativiteit is juist wat een buurt ook beter bindt.

Wat een mooie gebouwen en wat een ongerept stukje
natuur, echt prachtig. De wandeling bracht ons langs een
meer, door het bos en er stroomden kleine beekjes. Het was
toch wel pittig, maar wat maakt dat uit als je samen van de
natuur geniet en met elkaar wandelt voor het goede doel?
Helemaal niks dus, gezellig met de dokters babbelen en veel
wandelaars; oud en jong, elke leeftijd was present.
Op de pauze plek werd een lunch geserveerd en daarna
ging de tocht verder.

Wist u dat er verschillende gelegenheden in de buurt zijn
waar u ook aan mee kunt doen?
Huiskamer: elke dinsdagmiddag is er de Huiskamer in
buurtcentrum ’t Atrium. Hier kunnen mensen anderen ontmoeten, de dag bespreken, samen een leuke activiteit doen
of horen of iemand weet hoe een probleem op te lossen.
Dit allemaal onder het genot van een gezellige kop koffie.
Werkgroep Kinderactiviteiten: al jaren heeft deze groep
voor een griezeltocht gezorgd. Dit jaar hebben ze besloten
het over een ander boeg te gooien; ze organiseren op 13
december een Midwinter Familie Avondwandeling. U kunt
zich inschrijven op dinsdagmiddag 2 of 9 december van
13.30 - 14.30 uur in de Huiskamer in ‘t Atrium of op 3 of 7
december van 13.30 - 16.30 uur bij boerderij Daalhoeve.
Kosten voor de wandeling zijn 1,50 euro per persoon.

Er was de keuze tussen 5 of 10 kilometer wandelen. Het
maakte niks uit, van elke deelnemer was het een prestatie,
want bewegen is goed. Voor muziek was ook gezorgd door
middel van een accordeonist en Jack Vinders.
'Loop met je dokter' was weer volledig geslaagd. Volgend
jaar wordt het in de omgeving van Wittem gehouden, tot dan.
Springtime

Ouderen activiteiten: Mosae Zorggroep heeft een brede
waaier aan activiteiten voor ouderen in de buurt. Die zijn
ook verder in dit blad te vinden. Er is geen reden te voelen
dat er in de buurt niets te doen is. Zoek een mogelijkheid
uit en doe mee.
In Belfort zorgt de Ouderen Sociëteit voor activiteiten en
verbroedering onder de ouderen van de wijk. Nooit geweest?
Ga eens langs, zie wat er te doen is en hoe u ook actief in
de buurt kan zijn.

Praktijk voor huidverzorging
en energetische behandelingen

Er is natuurlijk nog veel meer. Op Boerderij Daalhoeve
worden allerlei activiteiten georganiseerd voor zowel jong
als oud. Groepen als Trajekt, Radar, Levanto en anderen
zetten zich in voor alle lagen van de maatschappij. Zo zijn
er tal van mogelijkheden iets te doen of iemand bij te staan.
Zoekt u een uitdaging? Ga dan langs één van deze locaties
en zie wat er te doen is.

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

Heeft u een probleem gezien of is er iets niet juist bij u in
de wijk? Vergeet niet dat het erg belangrijk is dit te melden.
De eerste stap tot een verbetering is het probleem onder de
aandacht te brengen. Hoe meer meldingen, des te duidelijker
een probleem wordt aangekaart. Gebruik dus de BuitenBeter
App om foto’s van problemen in de openbare ruimte te
maken. Meld drugsoverlast bij het meldpunt. En laat het ons
dan ook weten, zodat wij dit verder kunnen aankaarten bij
de gemeente. U kunt ons bereiken via email buurtplatform.
belfort.daalhof@gmail.com.

Praktijk ook toegankelijk met rolstoel en rollator

Nieuwsgierig, wilt u meer informatie?!
Kijk dan eens op www.cosmetiquepapillon.nl
of bel meteen tel: 043-8524765 of 06-31161989
info@cosmetiquepapillon.nl
Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht
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Toen ik door bezuinigingen mijn baan verloor, besloot ik als
zelfstandig ondernemer mijn werk met jongeren en hun ouders voort te zetten. Mijn passie ligt immers in het bieden van
begeleiding en hulp bij opvoed- en opgroeimoeilijkheden.

GERMAINE WALTJE

In mei begon ik 'Huiswerkbegeleiding op M@@T' aan kinderen van het VO. Daarmee bied ik:
-Hulp bij het leren LEREN, organiseren en plannen van
huis- en schoolwerk,
-Persoonlijke aandacht in een kleine groep, na school bij
mij thuis,
-Intensieve korte begeleiding,
-Training in leervaardigheden en het opbouwen van leerritme.
Vanaf nu kunnen kinderen, jongeren en hun ouders terecht
bij Germaines M@@Twerk voor 'huiswerkbegeleiding op
Maat' en/of hulp bij opvoed- en opgroeimoeilijkheden. Bel
me gerust bij vragen: tel. 06-55981678 of mail g.waltje@
home.nl. Kijk voor meer info en mijn CV op LinkedIn. 'Huiswerkbegeleiding op M@@T' is in september weer gestart
en er is nog plaats.

Mijn naam is Germaine Waltje. Ik ben 45 jaar en moeder
van een zoon van 15. Ik woon ruim 14 jaar met plezier in
woonwijk Hazendans. Graag vertel ik over mijn bedrijf
'Germaines M@@Twerk'.
Germaines M@@Twerk biedt hulp en begeleiding bij
opvoed- en opgroeimoeilijkheden aan kinderen, jongeren
en hun ouders. Ik verzorg individuele- en gezinsbegeleiding
maar ook huiswerkbegeleiding aan een kleine groep jongeren van het voortgezet onderwijs (VO).

WIJK
- INFO
Wijk-info
Winkelcentrum Daalhof
Het Winkelcentrum Daalhof is volop in beweging. Met enkele landelijke ketens als Zeeman, Kruidvat en Lidl, diverse
ambachtelijke zaken en enkele eetgelegenheden is er een
mooie mix van zaken voor een buurtwinkelcentrum. Recent
is het Kruidvat verhuisd naar een groter pand. Lidl begint
binnenkort met een een ingrijpende verbouwing en uitbreiding. Om de klant te laten zien dat de ondernemers in het
Winkelcentrum Daalhof hun klanten waarderen, vindt zaterdag 8 november de jaarlijkse 'Dag van de klant' plaats. Via
de rode loper wordt u welkom geheten in de deelnemende
zaken. Iedere klant krijgt een leuke attentie mee.

Ik ben een ervaren maatschappelijk werker die haar kennis
en ervaring als professioneel hulpverlener inzet ter verbetering van ouder-kind relaties zodat kinderen zich optimaal
kunnen ontwikkelen. In dit werk ligt mijn hart want een goede
start is het halve werk voor de rest van je leven.
Ouderschap zie ik als een leerproces waarbij hulp en begeleiding een waardevolle aanvulling kunnen zijn die het hele
gezin ten goede komt. Ook met ouders bereik ik vaak veel
en dat vind ik fijn. Als ouder herken ik de moeilijkheden van
opvoeden en de worstelingen van opgroeien. In de eer-ste
plaats ben ik mens en dat typeert mijn werk; betrokken,
eerlijk en transparant.

Maar er is meer. Er komt een volledig nieuwe website van het
Winkelcentrum. Vanaf 26 oktober kunt u inloggen op www.
winkelcentrumdaalhof.nl. Via de website en de bijbehorende
Facebook pagina kunt u kennis maken met de ondernemers
in het Winkelcentrum en op de hoogte blijven van interessante acties. De winkeliers van het winkelcentrum hopen u
8 november te mogen begroeten.

Mijn ervaring als professional deed ik onder andere op
bij Buro Jeugdzorg. De laatste jaren werkte ik als schoolmaatschappelijk werker.

Godding Uitvaartzorg

Persoonlijk, Respectvol, Deskundig

Kijk voor meer info:
www.goddinguitvaartzorg.com
tel. 06 23 01 37 24 (24 uur bereikbaar)
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Wie kent niet het bekende verhaal van toneelschrijver Herman Heijermans over de vissersweduwe Kniertje, die haar
jongste zoon Berendje verliest aan de zee, alleen omdat
de meedogenloze Reder Bos moedwillig een wrakke schuit
laat uitvaren om na het vergaan van deze schuit de verzekeringsgelden te kunnen opstrijken. Een twaalftal acteurs
zetten hun tanden in dit oer-Hollandse drama. 'Op Hoop
van Zegen' staat bol van een levensgevaarlijke Zuidwester
Storm, een op de keukentafel dansende poedel in een reddingsvest, een eeuwig en altijd leeggegeten koektrommel,
een kapitein met rossige hangsnor, geraniums op de mestvaalt, potten braadharing in de kelder, Mexicaanse Hond
in de ether, scheepsbeschuit, zeekaarten en visserslatijn.

TONEELVOORSTELLING IN
WOONZORGCENTRUM DAALHOF

De regisseur verzamelde een indrukwekkende cast van
zeer uiteenlopende spelers. Stuk voor stuk unieke spelers
die elkaars diversiteit respecteren en als kracht durven zien.
Acteurs die elkaars eigenaardigheden accepteren en ervan
uitgaan dat er alleen door eendrachtig samenwerken een
fantastische voorstelling kan ontstaan. De repetities zijn
veelbelovend; er wordt ontzettend veel gelachen, maar men
laat zich ook van een kwetsbare en ontroerende kant zien.

November belooft een meer dan bijzondere maand te
worden in woonzorgcentrum Daalhof. Een bont gezelschap
aan acteurs - bewoners van Mosea, cliënten van Radar en
Levanto, personeel en vrijwilligers van al deze instellingen,
een wijkbewoner uit Daalhof, jonge amateurspelers uit de
stad en Kura, een sneeuwwitte poedel - brengt het beroemde toneelstuk 'Op Hoop van Zegen' onder
regie van de professionele regisseur Ivo van
Megen op de planken.

Noteer alvast 20, 21 en 22 november in uw agenda en kom
genieten van een weergaloos avontuur op volle zee.
U ontvangt tijdig informatie over aanvangstijden en waar
kaarten te reserveren zijn. 'Op Hoop van Zegen' wordt
Spraakmakend. Adres: Herculeshof 22, Daalhof, 6215 BM
Maastricht.
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Te huur gevraagd: een (kleine) zolderkamer gelegen in Belfort, Daalhof, Hazendans, Wolder en omstreken. Huurprijs
max. 500 euro per maand (inc. G/W/L). Heeft u een kamer in
uw huis over, stuur dan een mail naar: rob.laudy@gmail.com.

prikbord
Prikbord: een prikbord kost 4 euro per stuk. Gevonden/verloren
is gratis. De tekst (maximaal 40 woorden) met het geld in een
enveloppe inleveren/in de brievenbus doen op Dianahof 54 vóór
de 15e van de maand.

Nieuw bij Angèle schoonheidsspecialiste: behandeling
Lifting intense (een revolutionair product). Lifting intense is
een huidverstevigend masker met een facelifteffect. Lifting
intense wordt t/m 31 december 2014 aangeboden voor
slechts 32,95 euro (i.p.v. 42,94 euro). Contactgegevens: 0625065275, angelebroux@home.nl, of www.angelbroux.nl.

Laat uw financiën in kaart brengen voor het te laat is. Rick
Verbeek – Financieel Advies. Voor meer info, tel. 0639481350 of rick.verbeek@icloud.com.

Gezocht: nette interieurverzorger m/v voor twee à drie
avonden per week, locatie Belfort. Info, tel. 06-29017100 of
06-50836963, loon 245 à 365 euro per maand bruto.

Richard Smit Meubelstoffering. Een nieuwe stof voor
uw eetkamerstoelen? Van oma’s fauteuil een pronkstuk
maken? Zet oude meubels opnieuw in de spotlights. Maak
vrijblijvend een afspraak en laat u verrassen door prijs en
mogelijkheden. Info, tel. 0032-468138770 of richard.smit@
telenet.be.

Goed gemotiveerde allround medewerker bouw met enige
bouwkundige ervaring c.q. inzicht, VCA, info@kracht.jobs,
tel. 043-4082432.

Studiebegeleiding in de Hazendans. Vallen de eerste
schoolresultaten wat tegen? Ervaren docent (vmbo-havovwo) geeft huiswerkbegeleiding aan kleine groep leerlingen.
Bijlessen Nederlands op alle niveaus (specialisatie dyslexie).
Info: 06-39823537.

WIJK
- INFO
Wijk-info
MIDWINTER FAMILIE AVONDWANDELING

Vanuit uw aanvullende zorgverzekering wordt fysio-, manuele-, geriatrische- en/of oedeemtherapie vergoed, ook
zonder verwijsbrief. Gestart met groepstherapie 'samen
bewegen met Parkinson' in gymzaal Daalhof. Fysio Daalhof, Herculeshof 70, 6215 BP Maastricht. 043-3476946;
fysiodaalhof@gmail.com, www.fysiodaalhof.nl.

De werkgroep kinderactiviteiten heeft na tien jaar besloten
dit jaar geen griezeltocht te organiseren. Er is een nieuw
plan ontstaan. Zaterdag13 december wordt er een Midwinter Familie Avondwandeling georganiseerd. Het hoe, wat
en waar is het ervaren waard. Er komt een wandeling met
diverse voorstellingen onderweg en een hapje en drankje.
Wij hopen dat jullie, samen met alle vertrouwde figuranten,
deze nieuwe traditie met ons gaan beleven. Wij zijn heel
enthousiast.
Nieuwsgierig? Kom je inschrijven op 3 of 7 december van
13.30 - 16.30 uur bij boerderij Daalhoeve of op 2 of 9 december van 13.30 - 14.30 uur in de Huiskamer in ‘t Atrium. Kosten
voor de wandeling zijn 1,50 euro per persoon.

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

SPORT

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht

MAASTRICHT SPORT
Volleybal
Ben je in de leeftijd van 20 - 40 jaar en lijkt het je leuk
wekelijks een uurtje te volleyballen? Maastricht Sport biedt
je deze mogelijk en wel op woensdag van 18.30 tot 19.30
in gymzaal Belfort.

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

Streetdance
Kinderen van 6 - 12 jaar kunnen wekelijks op zaterdag van
10.00 tot 11.00 uur terecht in gymzaal Belfort om de nieuwste
dancemoves te leren.
Gymzaal Belfort is terug te vinden aan de Peymeestersdreef.
Beide activiteiten zijn gratis. Kom gerust een keer kijken of
meedoen of neem contact op met Britt Beckers via Britt.
Beckers@maastricht.nl, tel. 06-50749842. Kijk voor meer
informatie en activiteiten op www.maastrichtsport.nl.

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000
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Onze openingstijden
Van 1 mei tot 30 september

Van 1 oktober tot 30 april

Maandag 12/21 uur

Maandag 12/21 uur

Dinsdag/Vrijdag 9/21 uur

Dinsdag/Vrijdag 10/21 uur

Zaterdag/Zondag 10/18 uur Zaterdag/Zondag 11/18 uur
John en Connie Wolters-Dingena
Aureliushof 145a Maastricht
Tel. 043-3430340
conniedingena@kpnmail.nl
www.zonnehofke.info.nl

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

Guus Gruisen
Reparatie Techniek
Redemptielaan 9c
6213 JC Maastricht
Telefoon: 3437667
gruis010@kpnmail.nl
www.guusgruisen.nl

Dat is
makkelijk!
Een uitleenwinkel van medische hulpmiddelen
in onze locatie Daalhof. Zónder lidmaatschap.
Op werkdagen open van 8:30 uur tot 17:00 uur
(pauze van 12:30 tot 13:00 uur).
En ook makkelijk bereikbaar met de auto,
parkeren bij winkels Daalhof.
Herculeshof 22
6215 BM Maastricht
t (043) 354 95 00
www.mosaezorggroep.nl
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EN DREEF

BON APPETIT

STILTE

PASTA MET KIP EN GROENTEN
Ingrediënten:
240 gram volkoren ongekookte pasta (farfalle of penne)
250 gram kipfilet
1 courgette
1 aubergine
2 eetlepels olijfolie
peper en zout
175 gram cherrytomaatjes
3 eetlepels pesto
40 gram rucola
25 gram pijnboompitten
20 gram Parmezaanse kaas in vlokken

Soms is een beetje rust ver te zoeken. Onze maatschappij
draait op 'meer' en 'sneller', onze kinderen hebben honderd
en één dingen te doen in een week en de tijd staat niet stil.
Toch hoef je misschien niet zo ver te gaan om die stilte te
vinden. Er is een plek in onze wijken, een plein dat misschien
weinigen kennen, waar de stilte lijkt te regeren.
Op het Wiemesmeerplein in Hazendans staat geen monument. Op dit ronde, groene heuveltje omringd door bruin
voorgevelde huizen, staan alleen twee bomen. Je moet de
weg een beetje kennen als je het pleintje met de auto wil
vinden, maar je kunt er gewoon te voet naar toe vanaf het
Hazendansplein en de Paard en Carrousel of de Man van
Hazendans.

Bereidingswijze:
Kook de pasta volgens de aanwijzingen in ruim water gaar.
Snij ondertussen de kip, courgette en aubergine in stukjes.
Doe wat olijfolie in een grillpan en bak de kip hier in. Voeg
vervolgens, als de kip wit gekleurd is, de courgette en aubergine toe. Voeg wat zout en peper toe.
Halveer de cherrytomaatjes. Giet de pasta af en doe deze
in een grote wok. Roer hier de pesto door en voeg de kip,
courgette, aubergine en cherrytomaatjes toe. Roer voorzichtig door elkaar tot de tomaatjes goed warm zijn.
Serveer de pasta in een schaal en strooi er de rucola, pijnboompitten en Parmezaanse kaas overheen.

Eenmaal bij het pleintje, waan je je bijna in een geheime
tuin - behalve dat het geen tuin is. De bewoners zullen het
het beste weten natuurlijk, hoe druk het hier op dit plein
wordt. Maar zo te zien is het er heel rustig.
Op 10 november a.s. staat heel Nederland even stil en
probeert het verdriet en onmacht rond de slachtoffers van
vlucht MH17 een plaats te geven. Welk monument kan gegeven worden? Misschien juist zo'n plek als we hier vinden.
Een klein heuveltje om tot rust te komen. Hier is er stilte,
kalmte. De wind waait, maar niet hard. Vogels die nog in het
land zijn, kunnen gehoord worden. Wolken waaien voorbij
en de bladeren fladderen neer. Hier is het stil.
Onlangs hebben we een extra uur mogen slapen, nu zijn de
dagen kort en donker. We gaan een periode in van de aanhoudende drukte van Sinterklaas en Kerst de leuke drukte
van Carnaval. Werk neemt geen vakantie en we moeten
doorgaan. Maar hier is er stilte en rust. Niet veel, want het
is een klein pleintje - Wiemesmeer rijdt je tenslotte ook zo
voorbij - maar het is de moeite waard even te stoppen.
Geniet er van. Niet iedereen weet dit pleintje te vinden.
Misschien is het alleen voor jou, voor nu.
Scott Raab

Dak & Homeservice Maastricht

L.Tonigold

Claudiushof 2
6215EZ 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
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Beide kerstdagen zijn wij geopend.
Lunchbuffet aanvang tussen 12:00 – 13:00 uur
Kerstdiner vanaf 16:30 uur.
Lunchbuffet 4 gangen €19,50.
Kerstdiner 3 gangen €29,50 (4 gangen €32,50).
Voor kinderen tot 12 jaar €9,50.

Het ‘’Zo’’ Lunchbuffet iedere zondag aanvang tussen 12:30 – 13:00 uur.
4 gangen voor €16,50 kids €5,- alleen op reservering.
Wekelijks wisselend:
midweek 3 gangen menu €16,50.
Weekend menu 3 gangen €24,50.

In onze zaal organiseren wij voor iedere
gelegenheid en geheel naar wens uw eigen
feest. Voor meer informatie, neem gerust contact
met ons op.

Susserweg 1
6213 NE Maastricht
T 043-3212944
info@cafestservais.nl
www.st-servais.nl
www.facebook.com/stservais
Openingstijden: woensdag t/m zondag vanaf 12:00 tot … Maandag en dinsdag
rustdag.
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Tijdens Dieren in de Winter leert u hoe we zelf vetbolletjes
kunnen maken, pinda's kunnen rijgen en plekjes maken
waar vogels veilig van de pindakaas kunnen snoepen. Ook
het drinken wordt natuurlijk niet vergeten. En waarop moet
je precies letten als je een veilige wintervoederplaats wilt
maken?
Sinterklaas
Nu de Goedheiligman binnenkort ons land bezoekt, kan hij
natuurlijk niet om Daalhoeve heen. Op zondag 30 november
komt hij naar de boerderij en dan wil hij graag zoveel mogelijk
kinderen zien. Want als het allemaal lukt, zal Sinterklaas dan
ook het nieuwe Balanceerpad openen. Komen jullie ook?
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 21, november 2014

NIEUW: BALANCEERPAD
Daalhoeve heeft er binnenkort weer een nieuwe attractie bij:
een klauter- en balanceerpad. Het komt te liggen aan de rand
van het terrein langs de Aureliushof, tussen de alpacawei
en varkenswei. Er komen vier toestellen: een klimlabyrint,
een waggelplankier, een touwoversteek en een zwevende
stammenbrug. Alle toestellen zijn gemaakt van verantwoord
hardhout van acacia en rubinia. Het looppad van vier meter breed wordt gemaakt van speciale matten gevuld met
boomschors. Vanaf het terras aan de achterzijde van de
boerderij hebben de bezoekers nog enig zicht op het pad.
Het klauter- en balanceerpad zijn mogelijk gemaakt door
het Buurtplatform Belfort-Daalhof, waarvoor onze hartelijke dank. Het wordt volgens plan op 30 november officieel
geopend door Sinterklaas.

De winnende foto in onze fotowedstrijd

Afgelopen zomer hielden wij een fotowedstrijd ter ere van
het bereiken van duizend volgers op Facebook. De wedstrijd
is gewonnen door Tamara Volders. Haar foto van Yannick
en onze ezel Paco werd verkozen tot de beste. Tamara
kreeg van ons een BoerderijBon ter waarde van 25 euro.
We feliciteren Tamara en natuurlijk ook Yannick van harte
met de prijs. En iedereen die heeft meegedaan aan de prijsvraag, door zelf een foto te plaatsen of door een stem uit te
brengen, zeer bedankt. We zijn blij met de grote response.
Kleding en boeken en platen gevraagd
Volgend jaar houden we weer twee beurzen met gebruikte
spullen: in het voorjaar een kledingbeurs en in het najaar een
boeken- en platenbeurs. De opbrengsten komen ten goede
van de boerderij. Wie kleding, boeken, platen, cd’s of dvd’s
kwijt wil, kan deze inleveren bij Noël Frissen, Schippersdreef
29, tel. 06 – 21475094.

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Nieuwe overkapping
Daalhoeve krijgt een overdekt terras aan de achterzijde van
de boerderij, tegenover de speeltoestellen. De welstandscommissie van de gemeente keurde onze plannen onlangs
goed. De leverancier gaat nu zijn best doen de overkapping
vóór half december te plaatsen. De overkapping komt vanaf
de speeltoestellen gezien rechts van de poort. Volgend jaar
willen we ook de ruimte links van de poort gaan overkappen.
Daarvoor zoeken we momenteel nog naar een sponsor.
Onder het nieuwe afdak kunt u straks droog van uw drankje
genieten, terwijl u intussen zicht heeft op de speeltuin.

RECEPT UIT DE WINKEL
Lekker kippetje uit de oven
Snij een kip in acht stukken: poten, vleugels en het karkas
in vieren. Zout en peper de stukken en bak ze in een goede
ovenvaste braadpan goudbruin in 2 eetlepels olijfolie. Haal
de kip uit de pan en smoor in de olie 2 fijngehakte uien en 2
tenen knoflook. Na vijf minuten 125 ml droge sherry bijvoegen (of droge witte wijn) en 125 gr gehakte bladpeterselie.

Dieren in de winter
Op zondag 16 november organiseren wij ons jaarlijkse
evenement Dieren in de Winter. Hoe kunnen we bevorderen
dat onze wintergasten thuis goed de winter doorkomen?
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Voeg daarna een blik goede pure biologische tomatensoep
toe (zonder balletjes etc.!) of maak deze soep zelf.
Verwarm ondertussen de oven voor op 180 graden. Doe
de kip in de saus en zet de pan een uur in de oven (af en
toe roeren). Schep de kip en saus in een schaal, met een
scheut mooie olijfolie, citroensap en verse peterselie er
over heen. Doe er op het laatst nog geraspte Parmezaanse
kaas er over.
Dit kippetje is lekker met tagliatelle pasta, een salade en/of
wat brood om de saus mee op te soppen.

Als bodembedekking kijken we naar witte of rode klaver.
Klaver is zeer aantrekkelijk voor bijen, tevens wortelt klaver
minder breed waardoor de ondergrond luchtiger blijft. Dit is
belangrijk voor de groei van de fruitstruiken en fruitbomen.

Eet smakelijk. En heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.

BELTOONTJES

EETBARE LOPER (2)

Het was onlangs Dierendag op Boerderij Daalhoeve. Dan
verwennen mensen hun dieren graag, ze krijgen extra lekkers te eten en er wordt met ze gespeeld en geknuffeld.
Onze dieren zijn op Dierendag ook extra verwend. De kinderen mochten ze verwennen met voerzakjes, appels en
wortelen. Onze schreeuwgrage varkens waren aardig stil,
ze hadden de hele dag hun buikje vol. Maar bij ons werden
niet alleen onze dieren verwend, ook onze vrijwilligers en de
bezoekers werden extra verwend... en wel door Jeugdkoor
de Beltoontjes.

Samen met de kinderen zullen we dit najaar diverse kleine
insectenhotels maken die eveneens een plekje krijgen in
de Eetbare Loper.

In de vorige editie van de middenpagina’s schreven we voor
het eerst over de Eetbare Loper, die de komende maanden
op ons terrein wordt aangelegd. Het ging toen over de eerste
etappe daarin, het nog aan te leggen Bijenhuis. Deze keer
besteden we aandacht aan de ‘troggen’ voor de kruiden en
aardbeien, die straks in de Eetbare Loper komen te staan.

Zij verzorgden maar liefst twee optredens. Er werd eerst
even geoefend, maar het was al snel duidelijk: dit koor
is goed. Ze hebben niet voor niets mogen optreden in de
Efteling. Er zaten veel bekende kindergezichten bij de Beltoontjes, kinderen die we vaker zien op de boerderij. Dat
maakt het nog specialer. We zijn vereerd, maar ook erg trots
en ontroerd dat de Beltoontjes bij ons wilden optreden. Met
ons hebben jullie er nog meer fans bij.

Hulp van onze buren tijdens Burendag

De troggen zijn door onze vrijwilligers gemaakt tijdens de
Burendag eind september. Ze zijn zodanig gemaakt dat de
planten op zithoogte staan en er ook door minder mobiele
mensen aan gewerkt en getuinierd kan worden. Iedere bak
krijgt zijn eigen kruid of aardbeiensoort. De bakken worden
in deze weken afgemaakt en geplaatst. Alle kruiden komen
van een biologische kruidenkwekerij in Margraten.

Optreden van de Beltoontjes

Op Dierendag was er trouwens ook de mogelijkheid om de
nageltjes van uw konijn en/of cavia te laten knippen. Dit was
een gratis service voor onze bezoekers, met leuke weetjes,
informatie en verzorgingstips over het konijn.
We lieten filmpjes zien van springende konijnen die een
parcours aflegden.

Dit najaar worden verder de palen met geleiders geplaatst,
zodat wij deze maand kunnen starten met de aanplant
van de diverse zuilbomen en struiken voor klein fruit. In
de Eetbare Loper is plek voor rode bessen, kruisbessen,
frambozen, bramen, kiwibessen, appels, peren, nectarines
en pruimen.

Deze service willen we vaker gaan aanbieden. Houd dus
onze Facebook-pagina 'Kinderboerderij Daalhoeve' in de
gaten, zodat u op de hoogte bent van onze evenementen
en activiteiten.

We kiezen voor zuilbomen, bomen zonder zijtakken. Deze
maken fruit aan op de stam en kunnen door hun groeivorm
op 20 cm afstand van elkaar worden geplant. Zo kunnen wij
de Eetbare Loper voorzien van verschillende soorten, die
bovendien goed en makkelijk te onderhouden zijn.

En ja… De beltoontjes..., die zien we natuurlijk graag terug.
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Vesta vastgoed

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

Maastricht - Belfort

Maastricht – Belfort

Wijkmeestersdreef 43

Tinnengietersdreef 40E

Als u kiest voor:

Verkocht
• Te moderniseren woning;
• Vaste trap zolder;
• Eventueel met garage te koop.

Vraagprijs € 149.000,-- K.K

• 2 slpkmrs (16 en 11 m2) ;
• Goed gelegen t.o.v. O.V;
• Met parkeerplaats en berging

Vraagprijs € 219.000,- K.K









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

Kies dan voor Vesta Vastgoed
Bel nu voor een gratis en vrijblijvende
waardebepaling 043-3440168

Maastricht - Belfort

Maastricht - Belfort

Maastricht - Hazendans

Voldersdreef 90

Wolkammersdreef 79C

Zutendaallaan 24

NIEUW!
• Ruime nette tussenwoning;
• 3 slpkmrs tuin met achterom;
• Gunstig gelegen tov winkels.

Vraagprijs € 186.000,- K.K

• Ruime woning met 2 slpkmrs;
• Keurig onderhouden;
• Nieuwe sanitaire voorzieningen.

• Woning met 5 slaapkamers!;
• Goed omsloten aangelegde tuin;
• Inpandige garage.

Bieden vanaf € 125.000,- K.K.

Vraagprijs € 295.000,- K.K

Voor èèn van onze klanten met een appartement in Belfort
zijn we op zoek naar een woning met 3 slaapkamers
in de wijken Daalhof, Belfort en De Heeg tot maximaal € 160.000
Een woningruil is bespreekbaar
Interesse ? Bel dan nu met 043-3440168
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ACTIVITEITEN WOONZORGCENTRUM DAALHOF

Extra activiteiten:
Woensdag 5 november, 10.30 uur: viering ter herdenking
van de overledenen. Mis o.l.v. pastoraal medewerker Narinx.
Iedereen is van harte uitgenodigd deze mis bij te wonen in
de grote zaal.

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

Woensdag 12 november, 14.00 tot 16.00 uur: preuvenementje. Het eerste Preuvenementje op Daalhof. Kom
gezellig langs en laat u verrassen door de verscheidenheid
aan lekkere en betaalbare hapjes. Inschrijven bij de receptie
van ons woonzorgcentrum.

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

Donderdag 20 november, 19.00 uur: première van het
toneelstuk 'Op Hoop van Zegen'. Van en door mensen
woonachtig of werkzaam in Daalhof. Een indrukwekkend
en emotioneel toneelstuk dat u absoluut niet wilt missen.
Extra voorstellingen op vrijdagavond 21 november en zaterdagavond 22 november. Meer informatie binnenkort bij u
persoonlijk in de bus, op de website van MosaeZorggroep
en in deze editie van het Belhäöfke.

WIJKINFO
Wijk-info

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

Woensdag 26 november, 10.00 tot 12.00 uur: verkoop van
Astrid Somers ondermode in de grote zaal.
Vrijdag 28 november, 14.30 uur: gratis kamerconcert door
één van de beroepsmuzikanten van ERATO in de ruimte
van de Dagbesteding.

Woensdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Wisselend programma (bv. muziek, optredens, themamiddagen, bakken etc.) in de middag vanaf 14.00 uur
Vijf-cent kienen variabele ruimte vanaf 13.45 uur

Woonzorgcentrum Daalhof, Herculeshof 22, 6215 BM Maastricht, tel. 043-3549500.

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

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

IN DE KIJKER

BETROKKEN BURGERS

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.

Sinds een jaar heeft Veilig Verkeer Nederland een meldpunt waar mensen melding kunnen maken van (potentieel)
onveilige verkeerssituaties. Dit kan via de website www.
meldpuntveiligverkeer.nl. Samen met de melders, overheden
en onze partnerorganisaties werken we aan de verkeersveiligheid. Door samen met de burgers te kijken naar een
mogelijke oplossing van de onveilige situatie, werken we
samen aan de verkeersveiligheid.
Onder het motto 'samen de schouders eronder' wil het
meldpunt Veilig Verkeer de deelname zo makkelijk mogelijk
maken, zowel op PC, tablet als smartphone. De melder wordt
eerst gevraagd zichzelf te registreren door het aanmaken
van een profiel waarmee de eerste stap tot samenwerking
is gezet. Dan volgt alles via de site vanzelf.
Heeft u hier verder nog vragen over, dan kunt u die stellen
bij de afdeling VVN Maastricht of Lkeijmis@versatel.nl.

ELINE VINK
Eline Vink is 22 jaar en studeert pedagogiek aan de HAN
in Nijmegen. Naast haar opleiding heeft zij een extra traject gevolgd, pedagogiek plus genaamd. Hierbij kreeg zij
de mogelijkheid zich meer te verdiepen in pedagogische
onderwerpen die haar interesseren. Tevens kon zij zich door
deze specialisatie onderscheiden van de andere pedagogiek
studenten. "Aangezien ik creatief ben aangelegd en als kind
al de droom had schrijfster te worden en daarbij mijn eigen
tekeningen te maken, besloot ik een pedagogisch kinderboek te gaan schrijven", aldus Eline.

PELITA INLOOPMIDDAG
Vrijdag 21 november is er van 13.30 - 17.00 uur weer een
Pelita-inloopmiddag in buurtcentrum 't Atrium. De zaal gaat
open om 13.00 uur. Deze middagen van Masoek Sasdja
staan in het teken van gezelligheid, muziek, dans, Indisch
eten en cultuur en zijn een prima gelegenheid om ervaringen
uit te wisselen. De entree bedraagt 3,50 euro. Inlichtingen
bij Kees Schepel, tel. 06-13521570.

Afgelopen schooljaar heeft zij stage gelopen in het speciaal
onderwijs. Zodoende is zij gestart met het schrijven van het
boek 'mijn zusje is speciaal'. Mensen met het Syndroom van
Down spreken Eline erg aan. "Het leek mij erg mooi ook
anderen te laten zien dat mensen met het Syndroom van
Down erg speciaal zijn en dat het leuk is met zulke kinderen
te spelen", aldus Eline. Zij heeft er ongeveer zes maanden
over gedaan het boek 'mijn zusje is speciaal' te schrijven.
Met name het maken van de tekeningen vergde veel werk.
Eline geeft aan het boek met enorm veel plezier geschreven
te hebben en dat ze het erg leuk zou vinden door te gaan
met schrijven. Sterker nog, momenteel is zij ook al bezig
met een volgend boek. Hierbij betreft het geen kinderboek
maar een reisdagboek. Hierin zullen alle dagboekverhalen
van haar backpackreis in 2012 door Australië worden beschreven. Tevens zal het boek naast ervaringen de nodige
tips bevatten.
Op de vraag of zij tot slot nog iets wil meegeven aan of delen
met de lezers of eventuele schrijvers in de dop antwoordt
zij: "Ik heb mijn kinderdroom gevolgd en daar ben ik best
wel trots op".
Mijn zusje is speciaal:
ISBN: 9789402209624
Stephanie Debie
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Zo is hoofdpijn geen ziekte maar een waarschuwingssignaal dat ons aangeeft dat er ergens in ons lichaam of leven
iets niet goed gaat. Duwen we de hoofdpijn weg met een
hoofdpijntablet, dan voelen we de waarschuwing niet meer
en lijkt het net of er niets meer aan de hand is. Dit is alleen
niet het geval, want we hebben niet gekeken naar waarom
we hoofdpijn hadden, naar wat er niet goed gaat in of met
ons. Dus vind ons lichaam het nodig op een ander tijdstip
weer een pijnsignaal af te geven om ons opnieuw de kans
te geven te onderzoeken waarom we hoofdpijn hebben.

VARIA
Wijk-info
Deze column wordt verzorgd door Anneke Fokkema. Zij heeft een natuurgeneeskundige praktijk
HOMEOSTASE. In deze column beantwoordt Anneke uw vragen met betrekking tot lichamelijke
en emotionele gezondheid en wat daaraan gelinked is. Stuur uw vraag (of reactie) naar info@
praktijkhomeostase. Elke vraag wordt anoniem beantwoord. De hier behandelde stof dient
uitsluitend als bewustwordingsproces en is geen vervanging van een advies of behandeling
door uw huisarts of specialist.

DE ZIN VAN ZIEK ZIJN

Blijven we de pijn 'oplossen' met een tabletje, dan gaat ons
lichaam een sterker signaal afgeven. Wat dat voor signaal
wordt, zal voor iedereen verschillend zijn, afhankelijk van
wat er niet goed gaat in ons lichaam. Wordt naar dit nieuwe
signaal ook niet geluisterd of wordt dit ook weer onderdrukt
met een vorm van medicatie, zal ons lichaam de volgende
keer weer een sterker signaal gaan afgeven enz.

In een moeilijke periode in mijn leven kwam ik in aanraking
met het boek 'De kleine dokter' van de Zwitserse fytotherapeut Alfred Vogel. Dit was de eerste keer dat ik in aanraking
kwam met een andere kijk op gezondheid en lichamelijke
klachten. Mijn belangstelling was gewekt. In de jaren daarna
kwam ik steeds vaker boeken tegen waarvan de schrijver
met andere ogen naar gezondheid en ziek zijn keek. Een
verplicht boek tijdens mijn opleiding tot natuurgeneeskundig reflexzone therapeut was 'De zin van ziek zijn' door T.
Detlefsen en R. Dahle. Andere titels die ik zo tegenkwam
waren bijv. 'Ziekte als positieve ervaring' van Larry Dossey
en 'Ziek zijn is niet normaal' van Roy Martina.

Uit het boek 'De zin van ziek zijn' citeer ik welke vragen je
jezelf kan stellen als je regelmatig last hebt van hoofdpijn
en migraine:
Waarover breek ik mij het hoofd?
Staan bij mij boven en beneden (=hoofd en buik = denken
en voelen) nog in een levende wisselwerking?
Probeer ik te ingespannen hogerop te komen (eerzucht)?
Ben ik stijfhoofdig en probeer ik met mijn hoofd door de
muur te lopen?
Probeer ik 'het handelen' door 'het denken' te vervangen?
Ben ik eerlijk tegenover mijn seksuele problematiek?

Deze boeken, samen met andere boeken die ik las over
onderwerpen waar je niet dagelijks iets over hoort of mee in
aanraking komt, lieten mij beseffen dat ziekte en lichamelijke
klachten geen 'straf' zijn van een hogere macht/kracht of dat
het je overkomt, maar een hulpmiddel je inzicht te geven in
zaken die niet goed lopen in je leven. In de voetreflex leerde
ik al dat niet goed verwerkte emoties uiteindelijk invloed gaan
hebben op organen. Zo is bijv. verdriet gekoppeld aan onze
longen, angst aan onze nieren, overmatig zorgen maken aan
onze maag. Op deze manier kunnen we dus ook zelf invloed
hebben op onze gezondheid. Heb je maagklachten, kijk dan
eens naar je gedrag m.b.t. je zorgen maken. Waarschijnlijk
maak je je heel snel veel zorgen en ook nog over dingen
waarvan het geen zin heeft je zorgen over te maken. Een
gedragsverandering heeft waarschijnlijk heel snel invloed
op je maagklachten, zonder dat je daar iets uit de apotheek
voor hoeft in te nemen.

Stel deze vragen eens aan uw lichaam
i.p.v. aan uw hoofd, bedenk geen antwoorden (hoofd) maar laat ze uit uw
gevoel / intuïtie (buik) naar boven komen.
Krijgt u zelf geen antwoord, dan is het
met behulp van verschillende therapievormen mogelijk je er wel bewust van
te worden.
Mocht u vragen hebben over dit onderwerp of zelf een onderwerp hebben waar u meer over wilt weten, neem dan gerust
contact met mij op via mail: info@praktijkhomeostase.nl.

Voordat we heel ernstig ziek worden, hebben we vaak al
lichtere waarschuwingen gekregen in de vorm van eenvoudige lichamelijke klachten. We hebben daar alleen niet
naar geluisterd omdat we niet wisten wat het ons te zeggen
had.

Anneke

Afslanken met de Benexere BodyProgress

John dé Schilder

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

voor al uw schilderwerk binnen en buiten.
Netheid Correctheid Betrouwbaarheid !!

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

Kijk gerust op mijn internet site
www.johndeschilder.nl voor
aanbiedingen en garanties.
Ook voor het plaatsen van glas,
rolluiken, laminaat en parket.

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

Widooiestraat 11, 6215KC Maastricht
Tel: 0642295252 / 043-3473348.

Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis
2 maanden geldig vanaf de eerste afspraak
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Lily ging nietsvermoedend werken en werd al snel ’s morgens
tijdens het brigadieren aan school verrast met een verkeersoptocht van bekenden en figuranten van het slagersmerk.
Hier werd zij bedankt voor haar vrijwillige werkzaamheden
voor VVN en mocht zij plaatsnemen in een koets met paard.
Vanuit haar koets reed zij in de verkeersoptocht door onder
andere de wijken Daalhof en Belfort. Of dat nog niet genoeg
was, mocht zij vervolgens naast acteur Thijs Römer met een
speedboot over de Maas varen. Deze vaartocht bleek echter
een opname te zijn voor de serie Moordvrouw.

ELISE ENGELBERT
Hallo buurtgenoten,
Mijn naam is Elise Engelbert. Ik ben geboren op woensdag
13 augustus 2014 en woog toen 3285 gram en was 51 centimeter lang. Inmiddels ben ik al weer een heel stuk groter
en zwaarder. Ik kwam om 6.05 uur ter wereld in het azM en
2,5 uur later lag ik al lekker in mijn box op de Basileahof.
Uiteraard werd ik bij thuiskomst welkom geheten door mijn
twee broertjes op 4 pootjes: Lewie en Sjarel. Mijn hoofdje
werd meteen door hun gewassen, hihi.

Haar echtgenoot Ruud had ervoor gezorgd dat familie,
vrienden en kennissen zich op 15 oktober jl. nietsvermoedend voor een verrassingslunch voor Lily in het Mgr Nolens
park in Maastricht verzamelden en plaatsnamen aan diverse
eettafels. Langzaam werd duidelijk dat de bezoekers van de
'verrassingslunch voor Lily' terecht waren gekomen op de
set van slagersmerk Stegeman. Omringd door steltlopers,
zebra figuranten, een samba band en vele andere figuranten
kwam Lily vervolgens met de koets aan in het park. Hier werd
zij verwelkomd door Ruud en haar dochter, gevolgd door
familie en vrienden. Vanaf dat moment werd het voor Lily
ook duidelijk dat zij figurant was in de nieuwe commercial
van slagersmerk Stegeman Momenteel is deze commercial
te zien op de commerciële zenders

Mijn trotse papa en mama (Ruud en Linda) hebben de
naam Elise gekozen omdat ze het gewoon een hele mooie
naam vonden. Bij de naam Elise denken de meeste mensen
aan het bekende muziekstuk ‘Für Elise’ van Ludwig van
Beethoven.
Misschien kom ik je met papa en mama (en de hondjes
natuurlijk) wel tegen als we in de buurt lekker aan het wandelen zijn.
Groetjes, Elise

Hoe zou Nederland eruit zien zonder haar miljoenen vrijwilligers? Wellicht dat organisaties dan allang zouden zijn
gefuseerd of - erger nog - niet eens meer zouden bestaan.
Petje af voor vrijwilligers als Lily die hun werk 100% vanuit
hun hart doen. Iets voor niets doen, kan een mens ook rijk
maken.
Stephanie Debie

vanWijk-info
de redactie
SPREEKUUR WIJKAGENTEN

VARIA
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VERRASSINGSLUNCH

Redactieleden van het Belhäöfke vonden de informatie
m.b.t. het werkgebied en spreekuurlocatie van de wijkgenten
toch nog onduidelijk. Daarom hebben we dit uitgezocht en
in dit stukje nog eens samengevat.

Het begon allemaal toen slagersmerk Stegeman op zoek
ging naar vrijwilligers die zich al jaren extra inzetten voor
Veilig Verkeer Nederland (VVN). Al spoedig kwam Stegeman uit bij Lily Keijmis, de echtgenote van ons redactielid
Ruud Keijmis. Al circa 18 jaar is Lily vrijwilligster bij VVN: zij
staat geregeld op beurzen, geeft voorlichting over verkeer
en neemt verkeersexamens af op scholen. Of dat nog niet
genoeg is, is Lily ook nog eens verkeersouder op diverse
scholen in Maastricht. Mede om dankbaarheid te tonen
voor werkzaamheden die Lily voor VVN vrijwillig verricht,
werd zij eens één dag volledig in het zonnetje gezet. Na
de toestemming van haar man Ruud, werd er voor Lily een
zogenaamde verrassingsdag gepland. Wat velen niet wisten,
was dat slagersmerk Stegeman die dag haar nieuwe commercial zou opnemen.

Loe Berghmans werkt als eerste aanspreekpunt voor de
wijk Belfort (en Pottenberg) en als vervanger voor Harold
Ceulemans.
Harold Ceulemans werkt als eerste aanspreekpunt voor
de wijken Daalhof en Hazendans (en Dousberg) en als
vervanger voor Loe Berghmans.
Samen dus 2 wijkagenten voor vijf wijken. Beiden houden
(samen met Christian Tol van de gemeente Maastricht)
spreekuur op Boerderij Daalhoeve op de donderdagmiddag
van 13.00 tot 15.00 uur. Buiten het spreekuur om kunt u hen
ook benaderen via www.politie.nl/wijkagenten. Door op die
pagina uw postcode in te voeren, krijgt u de wijkagenten bij u
in de buurt te zien. Als u op de naam van 'uw' wijkagent klikt,
komt u bij een invulformulier waar u uw vraag of opmerking
kwijt kunt. Ik had zo al snel antwoord op mijn vraag.
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behoorden gelukkig tot de dertig gekozen aanvragen. Zo
konden ze onder de naam 'Mestreechter Jäög tröät Keuninklik' een succesvol project van de KH Ster van Maastricht
op basisschool St. Oda breder uitwerken. Ook kinderen van
de J.F. Kennedyschool leren een half jaar op school een muziekinstrument te bespelen onder leiding van harmonieleden,
muziekdocenten en studenten van het conservatorium.

KONINKLIJK KABAAL
Meer dan 400 toeschouwers luisterden afgelopen schooljaar naar groep 7 van de J.F. Kennedyschool uit onze wijk
Belfort. Zij lieten horen wat ze tijdens het schooljaar geleerd
hadden op een blaasinstrument of trommel. Het slotconcert
liet ingespannen en glunderende kindergezichten zien die
genoten. Ook dit schooljaar krijgen alle kinderen van groep
7 weer de kans tijdens schooltijd een blaasinstrument of
trommel te leren bespelen.

Maastrichtse traditie
"Samen muziek maken hoort bij onze traditie. Het lukt alleen
als ieder zijn eigen noten speelt binnen het gezamenlijke
stuk. Van oudsher zijn de harmonieën daarom een plek van
vrolijkheid en verbroedering. Met dit project krijgt iedereen
de kans mee te doen", aldus Joop Kuiper, één van de
initiatiefnemers vanuit de Koninklijke Harmonie Ster van
Maastricht. Inmiddels heeft het project ook al steun ontvangen van het Rabobank Coöperatiefonds Maastricht en de
Stichting Kanunnik Salden. Dankzij hun steun en die van
het Oranjefonds worden deze kinderen dus nog socialer,
slimmer en muzikaler. U kunt het initiatief volgen op www.
facebook.com/traotkeuninklik.

van Wijk-info
de wijkagent
TIEN TIPS OM DIEFSTAL TE VOORKOMEN
1. Zorg voor goed hang- en sluitwerk op uw ramen en
deuren. Kijk op de website van het Politiekeurmerk Veilig
Wonen® voor advies. www.politiekeurmerk.nl.
2. Doe uw voor- en uw achterdeur altijd op slot. Draai de
sleutel minimaal één keer om. Zo kunnen inbrekers uw deur
niet met een stukje plastic openmaken. Haal de sleutel altijd
uit het slot. Hiermee voorkomt u dat een inbreker met een
handigheidje de sleutel aan de binnenkant kan bedienen.
3. Zorg dat inbrekers zich bij uw huis niet kunnen verstoppen. Snoei struiken of haal ze weg. Plaats buitenlampen.
4. Laat geen ladders en andere dingen die een inbreker als
opstap kan gebruiken, in de tuin liggen.
5. Hang geen adres aan uw sleutelbos, want als u een
sleutelbos met uw adres verliest, kan iedereen uw huis in.
6. Leg uw huissleutel nooit op een geheime plek buiten uw
huis, bijv. onder een bloempot. Inbrekers kunnen makkelijk
bedenken waar u uw sleutel verstopt.
7. Zorg dat je geld, sieraden of andere dure spullen niet vanaf
buiten kunt zien. Leg ze het liefst in een kluis.
8. Heeft u waardevolle spullen in huis of woont u afgelegen?
Denk dan eens aan een alarmsysteem of een kluis.
9. Komt u een paar dagen of langer niet thuis? Vraag dan
uw buren, familie of vrienden de post op te ruimen. Zorg
dat uw huis er uitziet alsof er iemand thuis is. Gebruik een
tijdschakelaar voor uw verlichting.
10. Zeg niet op uw voicemail dat u niet thuis bent. En schrijf
niet op facebook dat u bijvoorbeeld met vakantie bent. Natuurlijk ook niet op twitter of andere sociale media.

Oranjefonds investeert in muziekles tijdens schooltijd
Uit onderzoek blijkt dat muziekonderwijs binnen de leeromgeving leidt tot een positiever leerklimaat en betere sociale
verhoudingen. Kinderen die samen muziek maken worden
daar zelfs slimmer van. Het Oranjefonds gelooft ook in de
kracht van muziek en steunt daarom het initiatief 'Mestreechter Jäög träöt Keuninklik'. Initiatiefnemers zijn de Koninklijke
Harmonie Ster van Maastricht en de Koninklijke Harmonie
van Heer.
Een koninklijk initiatief
In mei 2011 lanceerde prinses Máxima het nieuwe programma 'Kinderen maken muziek' binnen het Oranjefonds
in samenwerking met het Fonds voor Cultuurparticipatie.
Het doel is kinderen in Nederland samen een muziekinstrument te laten leren spelen. De Koninklijke Harmonieën van
Maastricht sloegen de handen ineen. Ze waren één van
de ruim 180 instellingen die hun projecten indienden en

Loe Berghmans, wijkagent
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verenigingsnieuws

ELYCHA TERLINDE

SCHAAKCLUB ZOEKT NIEUWE LEDEN

Hallo, ik ben Elycha Terlinde en ik ben 10 jaar oud. Ik woon
in Daalhof. Sinds mijn vijfde zit ik op dansen. Ik dans bij
Country Stars. Het zijn moderne dansjes en de liedjes zijn
ook modern. Mijn dansjuf heet Denise. Om de zoveel tijd
krijgen we een nieuw dansje. Soms mogen we ook een
eigen dansje verzinnen in een groepje dat je zelf kiest en
soms maakt de dansjuf een half dansje en dan mogen wij
het verder afmaken. We dansen één keer in de week op
een vrijdagavond in 't Atrium in Daalhof van 19.00 tot 20.00
uur en als je bij de gevorderden zit dans je van 19.00 tot
21.00 uur.

Schaakclub 'Het Vrolijke Paardje' komt in Woonzorgcentrum
Daalhof, Herculeshof 22, op de maandagmiddagen van
13.30 tot 16.00 uur voor de interne competitie (verplicht)
en op vrijdagmiddagen van 13.30 tot 16.00 uur voor een
snelschaak competitie (vrij) bijeen. De leden zijn voor het
merendeel ouderen, vandaar de middagen. Wij zien er graag
nieuwe leden bij komen. Informatie en aanmelden bij Niek
Ploegmakers, secretaris, tel. 043-3472530. De kosten voor
de contributie zijn 1 euro per maand. Consumpties kosten
0,80 euro voor koffie of thee en 1,20 euro voor frisdrank.

Op dit moment zit ik in groep 7 van de Fons Olterdissenschool. Het is gezellig in de groep. De meester schrijft zelf
boeken en die zijn echt geweldig. We zijn nu bezig met de
Kinderboekenweek. Het thema is feest. We zijn aan het
knutselen voor een tentoonstelling.
Ook hebben we met de kinderen van de klas letters gemaakt
van onszelf. We moesten op de grond liggen en samen een
letter vormen. Daarna maakte de meester een foto. Bij de
opening van de week hebben we een rondje om de school
gelopen met een heleboel getoeter. Daarna hebben we in de
aula geknutseld om de aula te versieren. Ook houden we een
boekenmarkt waar we onze eigen boeken mogen verkopen
en we hebben een grote tentoonstelling in de school.
Dit had ik te vertellen, groetjes Elycha.
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HUUR VOORDELIG UW CV / COMBI KETEL
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VANAF w25,- P/MND

Regenesis® is een baanbrekende healingmethode
die chronische problemen kan verhelpen.
- Kennismakingsbehandeling: gratis
- 2e en eventuele verdere behandelingen: € 50,Aad Orgelist
043 3479854
www.aadorgelist.nl/regenesis/
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ningen van de Hazendanslaan. Jos wist nog goed dat zijn
fiets veel te lijden had door iedere dag opnieuw over de
zanderige wegen te fietsen. Het achtergebleven zand op
de wegen - veroorzaakt door het bouwverkeer - werd niet
opgeruimd. Jos kreeg van zijn werkgever eenmalig 200
gulden om de tandwielen van zijn fiets verschillende keer
te laten vernieuwen.
Deze maand ziet u een panoramafoto van de wijk Daalhof
die is gemaakt in juli 2008. Het was nogal omslachtig om

DAALHOF
Eerst wil ik even terugblikken naar de foto van de Hazendans
van vorige maand. De foto was gemaakt vanaf de eerste
flat Quirinaalhof tegenover het tankstation.

Van Jos Meijers kreeg ik een mail met leuke informatie over
de wijk, waarvoor ik hem dan ook bij deze wil bedanken. Jos,
die hier als postbode liep, schreef dat de eerst bewoonde
straten de Henisstraat en de Riksingenstraat waren. Op
deze foto zagen we de in aanbouw zijnde woningen van
de Koninksemstraat. Pal daar achter liggen de eerste wo-

luchtfoto’s te maken. Ik moest toen bij de Minister van
Defensie een luchtopname vergunning aanvragen. Vanaf
vliegveld MAA vloog ik toen over de stad waar ik veel foto’s
van maakte, vooral van onze wijken. Voorlopig zult u dan
ook (bij gebrek aan andere foto’s) iedere maand een andere
panoramafoto vanuit de lucht zien. Wat deze foto betreft
zou ik als oriëntatiepunt de straal TV toren en rechts het
kerkhof willen aanbevelen.
Verder zijn oude foto’s uit een van onze wijken zeer welkom,
aangevuld met informatie worden zeer op prijs gesteld. Dit
kan via mail naar huub.reinders@home.nl.
Huub Reinders

SPORT
TAEKWONDO IN BELFORT
Taekwondo is een over de hele wereld veel beoefende sport
voor jong en oud. De sport is geschikt voor wedstrijden maar
zeker ook recreatief. In Belfort, in het zaaltje naast de J.F.
Kennedyschool en de St. Jozef kerk, wordt twee keer per
week les in taekwondo gegeven. Op maandag van 19.00
tot 20.00 uur en op vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur. Voor
kinderen geldt een speciaal tarief.

Schoonheidssalon & permanente make-up
Diets-Heurpad 13

Het beoefenen van taekwondo kent veel voordelen. Alle
spieren worden op een verantwoorde manier gebruikt en in
goede conditie gehouden. Het is geschikt voor het opbouwen van een goede conditie en het sterker worden. Het is
een sport die zeer geschikt is om af te vallen en vergroot
de concentratie. Beoefenaars hebben een lagere bloeddruk
en voelen zich op straat veiliger. Iedereen kan het leren. De
lessen zijn geschikt voor zowel beginners als gevorderden.
Tot ziens op maandag 19.00 uur of vrijdag 18.00 uur in het
zaaltje in Belfort.

6215 KN Maastricht
06-51650255
info@passionbeaute.nl
Neem ook eens een kijkje op www.passionbeaute.nl
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Mechelerbank 32

Hoogfrankrijk 62

Reinaartsingel 83

Wijkmeestersdreef 13

• In centrum gel. 2 slks
• Vraagprijs: € 235.000,- k.k.

• Royale woonkamer, 3 slks
• Vraagprijs: € 219.500,- k.k.

• Rustig gelegen, 3 (mog.) slks
• Vraagprijs: € 179.000,- k.k.

Schippersdreef 22-D

Mandelborg 1-C

Grannushof 20

Vergiliushof 44-A

• Scherpe prijs, 2 slks
• Vraagprijs: € 122.500,- k.k.

• 3 slks en groot dakterras
• Vraagprijs: € 132.500,- k.k.

• Mooie ligging en 3 slks
• Vraagprijs: € 227.500,- k.k.

• Met garage. 4 slaapkamers
• Vraagprijs: € 159.000,- k.k.

Zeepziedersdreef 12-C

Athoslaan 12

• Rustig gel., 3 slks, leuke tuin
• Vraagprijs: € 175.000,- k.k.

Verkoopplannen?
Aankoopplannen?
Ik kom graag langs om uw wensen
te bespreken

• Verkocht

Tel.: 043-3503535

• Vraagprijs: € 127.500,- k.k.

• Verkocht
• Vraagprijs: € 299.000,- k.k.

Matthias Wijnandsstr 4

Planetenhof 57

Mergelweg 157

Mergelweg 207

• Verkocht

• Verkocht

• Verkocht
• Vraagprijs: € 170.000,- v.o.n.

• Verkocht
• Vraagprijs: € 169.500,- v.o.n.

• Vraagprijs: € 365.000,- k.k.

VERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN

Pascal Loontjens

• Vraagprijs: € 164.900,- k.k.

MAKELAARDIJ
MAKELAARDIJ

PENSIOENEN
PENSIOENEN
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HYPOTHEKEN
HYPOTHEKEN

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

