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Nummer 2 van ons wijkblad na de zomervakantie is bij
deze weer bij u in de bus gevallen. Nog maar zo kort geleden genoten we allemaal volop van onze tuin, balkon en
alles wat bij het heerlijke warme jaargetijde hoort dat zomer
heet. Het buitenleven hebben we ondertussen ingeruild
voor avondjes onder een lekker warme deken op de bank
onder het genot van een heerlijke beker warme drank en
gezellig kaarslicht erbij. De fiets laten we ondertussen
ook liever in het hok staan. De natte periode heeft zich
weer aangemeld. Toch kunnen we nog genieten van het
buitenleven, want vergeet niet… in deze tijd vallen overal
nog vruchten van de bomen. Zo vertelde mijn jongste zoon
onlangs nog vol trots dat hij zijn zakken gevuld had met
kokosnoten die hij onder de boom op school had gevonden. De noten bleken toch iets kleiner van stuk, dus we
hebben ze bij nader inzien toch maar geïdentificeerd als
zijnde walnoten.

Een bekend gebouw….anders bekeken….

Deze maand staat sinds enkele jaren ook hier in Nederland
in het teken van het griezelfeest (Halloween), overgewaaid
vanuit de VS. Hier en daar spotten we ook echte griezeltuintjes in onze wijken. De zuiderburen zijn daar iets
eerder mee begonnen en daarmee ook wel koploper met
het aanleggen van griezeltuinen, maar wat betreft griezelfeestjes laten wij ons niet kennen. Ook hier in de buurt
volop griezelverhalen en speurtochten in het verschiet.
Griezelen, speurtochten, nootjes zoeken of niet… ontspan,
neem even de rust met uw wijkblad en geniet!

EVENEMENTEN
Zondag 8 oktober:
Kapellentreffen, georganiseerd door de Pie & Pow-kapel
van Wolder. Van 12.00 tot 18.00 uur in de Greune Zaol,
Tongerseweg 336. De entree is gratis.
Zorgeloze Zorgdag in 't Atrium. Informatievoorziening door
aanbieders van zorg op divers gebied. Van 13.00 – 17.00
uur. Gratis toegankelijk.

Natasja Cornelissen

Woensdag 11 oktober:
Círculo Cervantes: lezing 'De tegengestelde ontwikkelingen in Venezuela en Columbia' in Ut Förtsje, Ebenistendreef 104. Aanvang: 20.00 uur. Entree: niet leden 5 euro.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 4/5 november 2017.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 oktober
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Donderdag 12 oktober:
'Broemritten' voor 50-plussers, een rijvaardigheidscursus
georganiseerd door VVN. Van 13.30 - 16.30 uur. Locatie:
Aen de Wan, Einsteinstraat 32. Kosten: 15 euro.

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

Zondag, 22 oktober:
Halfjaarlijkse Rommelmarkt van TTV Daalhof in 't Atrium,
Aureliushof 160. Van 9.30 tot 17.00 uur. De entree is gratis.

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

Zaterdag 4 november:
Jaarlijkse Halloweentocht in en om Wolder. Starttijd eerste
groep: 17.30 uur vanaf Sportpark Wolder. Deelname kost
2 euro.

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

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
043-3479867
043-3438786
0032-12236151(B)

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

043-3114528
043-4094070

Woensdagochtend
Woensdagavond

vocalgroup celebrations
poweryoga, hathayoga & zumba

043-3214369
0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

Dansschool Reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

043-3114528
06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

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.

Tel: 043 - 3611392
www.drukkerijdeheeg.nl
info@drukkerijdeheeg.nl
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Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
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- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
+31 (0)43 - 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
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BUURTNETWERK

WIJK - INFO
BROEMRITTEN VOOR 50-PLUSSERS

buurtnetwerk belfort daalhof

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

Hoe veilig rijdt u in uw auto en kent u de verkeersregels nog?
Op donderdagmiddag 12 oktober organiseert Veilig Verkeer
Nederland, afdeling Maastricht samen met de gemeente
Maastricht een rijvaardigheidscursus voor 50-plussers. Doel
van de cursus is uw kennis van de verkeersregels op te frissen en samen met een bevoegd rijinstructeur een proefrit
te maken in uw eigen auto.

Zorgeloze Zorgdag!
Op zondag 8 oktober bieden wij u een Zorgeloze Zorgdag
aan om informatie te verzamelen over hoe fit en gezond te
leven. Hier kunt u ook vragen stellen rond preventie en waar
hulp en zorg te vinden.
Van 13.00 - 17.00 uur vindt u in t Atrium allerlei buurtgroepen,
professionelen en bedrijven die informatie bieden. U vindt
er informatie over financiën en bewindvoering, over mantelzorgers, over hoe eten en bewegen je leven beïnvloeden,
over alternatieve of biologische producten en methoden. U
kunt praten met de wijkverpleegkundigen, vragen stellen
over verpleegartikelen die uw leven eenvoudiger kunnen
maken, en zelfs leren vallen.
Alles wordt gratis aangeboden, inclusief een eerste kopje
koffie, thee of fris. Smakelijk Eten heeft hapjes, de fysiogroepen leggen uit hoe het lichaam het best te gebruiken
en er is zelfs informatie over begeleide reizen. Maak tijd om
deze Zorgeloze Zorgdag te bezoeken en zie hoe we u ook
kunnen helpen om langer fit en gezond te blijven.

Waarom een rijvaardigheidscursus voor 50-plussers?
50-plussers hebben al jaren het rijbewijs en nemen vaak
nog dagelijks deel aan het verkeer. Toch zijn er in de loop
der jaren een aantal verkeersregels en verkeerssituaties
veranderd. De cursus is erop gericht om 50-plussers op
deze veranderingen te wijzen en om u langer zelfstandig en
veilig als automobilist aan het verkeer te laten deelnemen.
Achtergrondinformatie rijvaardigheidscursus: de cursus vindt
plaats op donderdag 12 oktober van 13.30 tot 16.30 uur in
gemeenschapshuis Aen de Wan aan de Einsteinstraat 32
te Heer/Maastricht. Deelname aan de cursus kost 15 euro,
inclusief koffie of thee.
Naast het opfrissen van de theoriekennis en de proefrit,
krijgen deelnemers ook een gehoor- en ogentest in samenwerking met Beter Horen en oogwereld Ritchi.
Aan het einde van de middag ontvangt iedere deelnemer
een certificaat van deelname en een theorieboek van de
stichting BROEM (Breed Overleg Ouderen En Mobiliteit).
Meedoen aan deze cursus heeft absoluut geen gevolg voor
het behouden van het rijbewijs.
Aanmelden: hebt u interesse dan kunt u zich aanmelden
via e-mailadres broemvvnmaastricht@ziggo.nl of via Willy
Jeurissen, telefoon 06-55340900 van VVN afdeling Maastricht onder vermelding van uw naam, adresgegevens, emailadres, telefoonnr. en geboortedatum.
De rijvaardigheidscursus voor 50-plussers in Maastricht
komt voort uit een landelijk initiatief van ANWB, BOVAGrijscholen en Veilig Verkeer Nederland. Het is bedoeld om
senioren een beter inzicht te geven in het verkeer en lang
veilig mobiel te laten.

Ruilwinkel
In de Huiskamer (ingang bij het gebreide hek aan de zijkant
van 't Atrium) bevindt zich een Ruilwinkel. Hier is het mogelijk
om kleren, schoenen en nog meer te kopen of te ruilen. Heeft
u iets dat u wilt ruilen? Breng dat naar de winkel en laat de
vrijwilligers u uitleggen hoe het werkt. Wilt u kleren kopen?
Geen probleem. De vrijwilligers laten u weten hoeveel een
kledingstuk kost. En het geld wordt volledig gebruikt voor
de Ruilwinkel. Heeft u geen geld op het moment en heeft u
ook niets te ruilen? Dan kunt u ook uw diensten aanbieden.
De Huiskamer heeft vaker hulp nodig van vrijwilligers. Kom
zien hoe we elkaar kunnen helpen als buren.
Wilt u op de hoogte blijven van zaken in de buurt, kijk op
onze Facebookpagina: www.facebook.com/buurtnetwerk.
belfort.daalhof. Laat ons ook uw ideeën horen. U kunt ons
bereiken via e-mail: buurtnetwerkbd@gmail.com.

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

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

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

VARIA

VAARVAKANTIE

PEUTEROPVANG SPET EN SPAT

Er is toch niks fijner dan heerlijk vakantie en tijd voor elkaar
te hebben zoals mijn broer en ik, maar ook
met onze ouders. Ze varen wel door, maar
daardoor zijn onze vakanties ook vaak
onvergetelijk. Je maakt van alles mee; we
zwemmen, fietsen, wandelen en ook weer
lossen en laden.

Tijdens het werken in de kinderopvang merkte ik dat ik graag
iets voor mezelf wilde beginnen, alleen durfde ik de stap
nog niet te zetten. Maar door een kortstondige baan in de
ouderenzorg ben ik erachter gekomen dat mijn hart ligt bij
het jonge kind en ben daarom nu in september een eigen
peuteropvang begonnen.
Ik heb al heel lang een duidelijk beeld van wat ik belangrijk
vind in opvoeding. Ik ben hbo-pedagoog en een eigen bedrijf is de ideale manier om mijn pedagogische visie vorm
te geven. Nadat ik mij eerst verdiept heb in waar een peuteropvang aan moet voldoen en welke procedure je moet
doorlopen, ben ik aan de slag gegaan. Best een hele klus,
maar nu is het dan toch gelukt.

Onderweg ook leuke dingen doen en met vader iets ondernemen, zoals in Lommel waar een café was waar ook
een bevrachter zat en die als bijnaam 'Dikke Lowie' had,
gewoon omdat het een flinke stevige man was. Hij deed
ook nog zaken in verzekeringen. Mijn vader was bij hem
verzekerd omdat hij in Nederland niet verzekerd kon zijn
voor ziektekosten (mijn moeder was erg veel ziek). In dit
café stond een hele grote jukebox. Mijn broer vond er niet
zoveel aan, alleen die flikkerende lampjes intrigeerden hem
en ook die bewegingen erin. Hij vond het echter prachtig
als ik een muntje kreeg van pa om dat erin te stoppen. Dan
gebeurde er van alles; alleen hij hoorde het niet, voelde wel
de trillingen. Ik hoorde de muziek en vond het geweldig. Alleen daarom al gingen wij graag mee aan de wal, voor de
leuke dingen die op ons pad kwamen.

Ik probeer mij te onderscheiden door voor een andere VVEmethode (VVE= voorschoolse en vroegschoolse educatie) te
kiezen dan de VVE-methode Speelplezier die in Maastricht
leidend is, een methode waarbij vooraf is bepaald hoe je
gaat werken met kinderen. Ik heb hier zelf mee gewerkt en
voor mij werkte dat benauwend. Ook blijft er minder ruimte
over voor de eigen inbreng van het kind. De Reggio Emilia
VVE-werkwijze waar ik voor kies, maakt dat je samen met
het kind op pad gaat. Dat miste ik bij Speelplezier. De Reggio
Emilia werkwijze is een werkwijze waar het talent, creativiteit,
expressiviteit belangrijke ingrediënten vormen en waarbij het
kind de hoofdrol heeft en niet de methode. Dit bevordert de
intrinsieke motivatie van het kind, een grotere betrokkenheid.
Zo worden kinderen meer serieus genomen in hun interesses en worden hierdoor meer gehoord en gezien.

Pa vond het ook altijd gezellig om ons iets te laten zien van
de mooie natuur, de vennen die in dat gebied lagen en de
bramen die we konden plukken. Emmers vol plukten wij, ja
echt. We zaten dan ook helemaal onder de krassen van de
struiken; op de onmogelijkste plekken groeiden de meeste
mooie bramen natuurlijk. Het leek me altijd een hoop werk
om deze schoon te krijgen. Ze werden goed met water gespoeld in de emmers, dan werd er zout opgedaan om het
ongedierte ervan af te krijgen. Door het zout gaan ze dood
werd ons verteld. Dan had mijn moeder brandewijn, die
mijn vader gekocht had en schonk deze in bepaalde soort
potten samen met de bramen en de suiker. Ook werden er
de nodige potjes jam gemaakt, lekker hoor… puur natuur,
zonder toegevoegde ingrediënten. Nu nog maak ik van
vruchten jam, dat is eigenlijk nog altijd het lekkerste.

Daarbij kies ik voor kleinschalige opvang met maximaal
7 kinderen in een groep, iets wat de wederzijdse betrokkenheid, veiligheid en vertrouwen mede bevordert. Heel
overzichtelijk, zeker als je nog moet wennen, want ook hier
is ruimte voor.
Bent u nieuwsgierig? Ik organiseer leuke activiteiten; u kunt
eens komen kijken bij peuteropvang Spet en Spat in Maastricht. Voor info: www.spetenspat.nl, info@spetenspat.nl of
bel met Femke Kriens, telnr. 06-83272702.

Heel af en toe bleven we weleens een dag of twee liggen
in Lommel, dat had te maken met een vracht die pa misschien zou kunnen krijgen. Die dagen gingen we er samen
op uit en wandelden door het bosgebied over paden en
langs vennen. Wij vonden dat helemaal niet erg. De eenden
zwommen er talrijk en ook hebben wij herten gezien. Dan
moesten wij heel stil zijn, hun oren spitsten zich op geluiden
die zij liever niet wilden horen. Tegen mijn broer moesten
we dan zeggen… 'ststst' met onze vinger op de lippen. Tja,
hij had nogal een luide stemklank en ook eentonig. Daar
kon hij ook niks aan doen, maar de dieren zouden ervan
schrikken. Ik snap nog steeds niet dat we nooit verdwaald
zijn, alles leek zo op elkaar. Mijn vader had altijd een goede
neus voor richtingen, tenminste meestal… op die ene keer
na. Daarover volgende keer meer.
Springtime
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Extra activiteiten:
Woensdag 11 oktober, 14.00 - 16.00 uur: Cranium/Pictionary; een bordspel waarbij de spelers proberen door het
goed uitvoeren van verschillende opdrachten met hun team
als eerste de finale opdracht goed uit te voeren.
Donderdag 12 oktober, 14.00 - 16.00 uur: Sjoefelen.
Woensdag 18 oktober, 14.00 - 16.00 uur: Sjoelen.
Donderdag 19 oktober, 14.00 - 16.00 uur: Happy hour met
DJ Giel zoals u gewend bent.
Woensdag 25 oktober, 14.00 - 16.00 uur: Spellenmiddag.
Donderdag 26 oktober, 14.00 - 16.00 uur: Gespreksgroep.
Woensdag 1 november, 10.30 uur: Viering voor Allerheiligen.
Naast bovenstaande activiteiten kunt u natuurlijk ook 'gewoon' een kopje koffie komen drinken. Iedereen is van harte
welkom.
2 t/m 6 oktober: Week van de ouderen. Hou uw brievenbus
en de prikborden in de gaten voor informatie omtrent de
geplande activiteiten!

VARIA
ACTIVITEITEN IN WOONZORGCENTRUM DAALHOF
Vaste activiteiten:
Van maandag tot en met vrijdag bent u van harte welkom
voor een kopje koffie, thee en/of andere versnapering. En
om eens vrijblijvend deel te nemen aan een of meerdere
van onze activiteiten.
Maandag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Kienen 13.45 uur
- Wisselende activiteiten vanaf 14.00 uur op afdeling H
- Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F
Dinsdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Spel/Sjoel/Kaart/Knutselmiddag 14.00 uur
- Gymnastiek onder professionele begeleiding van een
fysio- en ergotherapeut 14.00 uur
Dinsdagavond repeteert het koor ʹGouwe Ouweʹ op afdeling H. Heeft u interesse? Ga gerust een kijkje nemen en
laat u wegwijs maken. Ze starten om 18.30 uur.

Alle activiteiten vinden plaats in of rondom de grote zaal aan
de Herculeshof 22. Meer informatie? Loop gerust een keer
binnen en vraag ernaar.

BON APPETIT

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

AARDAPPELTORTILLA (4 PERS)
Ingrediënten:
500 gr vastkokende aardappelen, 1 ui, 2 rode paprika's, 100
gr feta, 4 el olijvenolie, 6 eieren, zout en peper, 1 el gehakte
peterselie, 2 el geraspte kaas bijvoorbeeld Manchego

Donderdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Wisselende activiteiten (bijv. Happy hour/DJ/Hapjes, Sjoefen spel, gespreksgroep) vanaf 14.00 uur

Bereiding:
Oven voorverwarmen op 180 graden. De aardappelen schillen en in schijven snijden. De ui klein snijden, de paprika
in reepjes snijden, de fetakaas in stukjes snipperen. De
aardappelschijfjes in olie bakken en af en toe omdraaien,
de groenten toevoegen en 3 à 4 minuten meebakken. De
aardappelen, de eieren met zout en peper vermengen en de
feta met de Manchego toevoegen en later over de groenten
gieten. Het gerecht in een ovenschaal doen. Het gerecht in
de oven 15 minuten laten bakken. In stukken serveren. Dit
gerecht kunt u zowel koud als lauwwarm eten.

Vrijdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Kienen 13.45 uur
- Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F
- Wisselende activiteiten (bijv. spellen, geheugentraining,
quiz, zingen etc.) op afdeling H
Naast de activiteiten die in huis plaatsvinden worden er
ook uitstapjes en wandelmiddagen georganiseerd. Deze
activiteiten worden aangekondigd op posters in het woonzorgcentrum.

Eigen thuis,
eigen kracht,
eigen leven

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

043 -- 354
354 91
91 80
80
043
mosaezorggroep.nl
mosaezorggroep.nl
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Yogalessen in Belfort. Ontspanning en vitaliteit. Zet maar
een stap in de yogaruimte. U bent van harte welkom voor
een gratis proefles. Info en aanmelden bij Helen Vaessens.
Tel. 043-3477402, www.yogahelenmaastricht.webklik.nl.

PRIKBORD
Prikbord: een prikbord kost 4 euro per stuk. Gevonden/verloren
is gratis. De tekst (maximaal 40 woorden) mailen naar prikbordjes@belhaofke.nl vóór de 15e van de maand. U ontvangt een
bevestigingsmail met verdere instructies.

In- en outdoor Cardio/Kickboxing Willy. Nieuw in Belfort,
elke dinsdagavond van 20.00-21.00 uur in de gymzaal
gelegen aan de Peymeestersdreef. Iedereen vanaf 15 jaar
is van harte welkom! Voor meer info check op https://www.
facebook.com/groups/207416506457474/.

Animal hair care. Uw honden-, katten-, konijnen- en caviatrimsalon in Belfort. U bent van harte welkom in de salon
gelegen aan de Haammakersdreef 13. Voor afspraken bel
06-31056208. Kijk ook op de website www.animalhaircare.
nl of Facebook.

Te koop: mooie vouwwagen Jamet Dakota Outdoor Special
2013 met volledig katoenen Ten Cate tenten, grote voortent,
luifel met zijwanden, disselbak en afneembare keuken op
wielen. Heeft altijd binnen gestald gestaan. Vraagprijs: 5.150
euro. Meer info: https://link.marktplaats.nl/m1193308038 of
tel. 06-45308916.

Vanuit uw aanvullende verzekering wordt fysio-, manuele-,
geriatrische-, en/of oedeemtherapie vergoed. Ook zonder
verwijsbrief. Nu ook groepstherapie ‘samen bewegen met
Parkinson’ in gymzaal Daalhof. Ook rugrevalidatie via DavidRug-Concept is mogelijk. Fysio Daalhof, Herculeshof 9/11,
6215 BB Maastricht, 043-3476946; fysiodaalhof@gmail.
com; www.fysiodaalhof.nl.

GEDICHT

Garages te huur, Tinnegietersdreef en Via Regia (Sterreflat).
Bel 06-51424283 voor meer info.

HET LEVEN TE LEVEN...

Modanne-Atelier: kledingreparaties, maatkleding en workshops. Info: www.modanne.nl.

de zon in jouw haren
de blik op jouw gezicht
ik kan er verliefd naar staren
voor jouw charmes ben ik gezwicht

In 't Atrium Daalhof: Zumba, Yoga. Ontstressen voor alle
leeftijden. Ook voor klachten als burn-out, reuma, astma,
fibromyalgie, oedeem, te lage of te hoge bloeddruk, overgewicht etc. Heart for life Chantalle Smeets, www.dans-yoga.
com, e-mail: info@dans-yoga.com, tel. 0032-12236151 of
06-33646440.

we begonnen samen te zweven
dachten niet verder na over het leven
problemen hadden we niet
onze enige zorg was 'de parkiet'

Bij de kaasman (Daalder - Belfort) heb ik mijn beurs laten
liggen op de laatste dag waarop hij vakantie kreeg. Het zou
fijn zijn als degene die de beurs daar gevonden heeft, hem
aan mij teruggeeft. Tel. 043-3264462.

de jaren regen aaneen
hetzelfde was er niet een
toch hield de liefde stand
jaren een stevige huwelijksband

Desktop Acer Aspire M3203 incl. 22 inch monitor, toetsenbord, muis, en Logitech 2.1 geluidsset. Windows 10, 64
bit, 4Gb intern, 1T HD. Vraagprijs 119 euro. ruudkeijmis@
gmail.com.

in de herfst van het leven
nog mooie dagen te beleven
genieten van kleine dingen
een vogel horen zingen

Poetshulp gevraagd voor 3 uur per week in Daalhof. Tel.
06-26690681.

een terugblik op alle jaren
herinneringen bewaren
tevreden wat er is geweest
het leven te leven is een feest

van dinsdag t/m vrijdag

Ad Frijns

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

GELUK
Geluk zit in een klein hoekje
Met of zonder boekje
Is alles te ondervinden
Aan lijf en leden

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Springtime

Orleansplein 14 - Maastricht
8

GOED GELAND

Eva, hoe noemt men de mensen die er altijd op uit zijn om
de fouten van anderen te ontdekken? Vroeg de meester. –
Onderwijzers, meester?

NAMEN ZIJN BELANGRIJK

Marieke, weet je wat er gebeurt met kleine meisjes die
hun bord niet willen leeg eten? vroeg moeder boos. - Die
blijven slank, worden mannequin en verdienen veel geld!
antwoordde Marieke.

Vorige maand heb ik in Goed Geland geschreven over
Iesje. Elke keer heb ik geschreven over iemand die eigenlijk in meerdere culturen, meerdere landen past, maar tóch
Nederlander zijn. Wél is het belangrijk om de namen goed
te krijgen.
Jammer genoeg heb ik een fout gemaakt bij het vorige stuk.
Iesje is Iesje KOOIJMAN – natuurlijk, zouden we kunnen
zeggen, met lange 'ij'. Eigenlijk zouden we niets anders
verwachten.

De studenten aan de universiteit moesten een lijstje opgeven van hun achtereenvolgende verblijfplaatsen sinds de
geboorte. Een van hen vermelde er twaalf.
Is uw vader soms consul of legerofficier? Vroeg de professor.
Nee, antwoordde de student, hij is voetbaltrainer.
Tante Nellie zit een folder te lezen, waarin reclame wordt
gemaakt voor insectendodende middelen.
-Hé, zegt ze plotseling, hier staat een fout. “De boer dood
insecten….”, dat is toch met dt?
-Nee, met DDT, zegt nonkel Pol.

Bent u ook zo een bijzondere combinatie van culturen,
geschiedenis en taal – en toch Nederlander – en wilt u hier
verschijnen (met uw naam correct geschreven, natuurlijk),
laat het dan weten: scott.raab@belhaofke.nl.

Vannacht ging ik met mijn vriendinnen naar een reünie.
Ik verzekerde en beloofde mijn man dat ik stipt om middernacht thuis zou zijn. Maar de reünie was zo goed met borreltjes, hapjes, dansen, nog borreltjes ..., dat ik het uur vergat.
Het gevolg is dat ik om 3 uur in de morgen thuis kwam, .......
poepeloere zat. Bij het binnenkomen riep de koekoeksklok
drie maal 'koek-koek'. Beseffende dat mijn man dit zou kunnen horen, besloot ik nog negenmaal 'koek-koek' te roepen.
Ik was zo trots op mezelf, over mijn gevatheid, alhoewel goed
zat, en mijn idee, om een klinkende ambras te vermijden met
mijn man! Ik legde mij stilletjes naast hem en bedacht hoe
slim en intelligent ik was geweest....Tijdens het late ontbijt
vroeg hij wanneer ik thuis was gekomen,waarop ik hem zei
dat het stipt om middernacht was, zoals ik beloofd had. Hij
vroeg niets meer, gaf zelfs de indruk voldaan te zijn over
mijn antwoord. 'Oef ...! Gered!' dacht ik ....
Na een lange stilte zei hij: 'We moeten ons toch een nieuwe
koekoeksklok aanschaffen'. 'Oh ja schat, waarom?' vroeg
ik enigszins ongerust. 'Wel vannacht riep de klok drie maal
'koek-koek', vervolgens riep hij 'godverdomme, miljarde'
dan riep hij nog vier maal 'koek-koek'...... toen gaf hij over
in de hal ...... riep weer drie maal 'koek-koek' ..... schoot in
een slappe lach ..., en weer riep hij 'koek-koek'......liep naar
het salon, trapte op de kat,viel over het salontafeltje, kwam
naar de slaapkamer, nestelde zichnaast mij in bed,dan nog
een laatste 'koek-koek', liet een scheet en viel in slaap. Vind
jij ook niet dat we een nieuwe klok moeten aanschaffen?'

EFFE LACHEN
Tante Annie: En ben je blij met je nieuwe broertje, Marie?
–Marie: Ja tante! – Tante Annie: Maar hij huilt toch wel heel
vaak! – Marie: Ja, maar als jij geen haar op je hoofd had en
geen tanden in je mond en je kon niet op je benen staan,
dan zou je toch ook huilen?

Tweewielerspeciaalzaak

George Walstock

Ruttensingel 160a Maastricht. Tel.: 043 - 325 06 62
Dinsdag gesloten.
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PERSBERICHTEN

VAN DE MAAND
CAS ZEGUERS

THEMACONCERT IN MAASTRICHT

Hallo lieve mensen,
Ik wil mij graag even voorstellen, ik ben Cas Zeguers. Geboren op de mooie datum 17-07-2017, sjiek hè? Eigenlijk
was mama 12-07-2017 uitgerekend, maar ik zat nog zo
lekker warm in de buik. Daardoor heb ik mijn papa (Josef),
mama (Esther) en grote broer Sepp wel 5 dagen langer laten
wachten, maar ben toen in een snelheid van 3 uurtjes fijn
thuis op Daalhof geboren. Mijn grote broer kwam meteen
trots bij me kijken en knuffelen. We zijn nu al grote vriendjes!

Na 'Fiesta Espalatino' (in Spaanse
sferen) en 'Kiekdoesmeziek' (bekende
muziek uit tv en film) organiseert harmonie Kunst Door Oefening (KDO)
weer een gezellige avond uit onder het
genot van 'Hiemelse Klaanke'.
De muziek die op deze avond gespeeld wordt komt rechtstreeks uit de Hemel; KDO speelt namelijk bekende nummers van bekende artiesten die helaas overleden zijn maar
ons allen prachtige muziek achtergelaten hebben.
Gastartiesten van deze avond zijn Imke Heitzer en Geralt van Gemert, beiden bekend in heel Zuid-Limburg en
omstreken. Zij staan zeker garant voor enkele prachtige
zangnummers. De presentatie van deze avond wordt net
als vorige keer verzorgd door Dorrie Satijn en Jef Verheijde.
Ditmaal niet vanuit hun huiskamer gezellig voor de tv, maar
vanuit café 'De Sjöp'. Dat belooft weer een gezellige boel
te worden!
Harmonie KDO is een harmonie die graag leuke dingen
doet die iedereen, zowel het publiek als onze eigen leden,
aanspreken en dit alles toch op een hoog niveau. Concerten,
processies, serenades: harmonie KDO is een zeer actieve
vereniging. Sinds 2012 heeft Harmonie KDO twee nieuwe
muzikale leiders, Txemi Etxebarria als dirigent bij het harmonieorkest en Fred Hitz als instructeur bij de drumband. Sindsdien is het muzikale niveau in beide geledingen behoorlijk
omhooggegaan, zeker de verdienste van beide heren.

Als ik wat verdrietig ben dan gaat hij voor me zingen en
dansen en meestal kan ik daar dan om lachen. Verder zeggen papa en mama dat ik het al heel goed doe. Ik drink mijn
flesjes goed leeg, heb al vele lachjes en ben een tevreden
baby’tje. Ik sliep zelfs al met vier weken door! Volgens mij
waren ze daar wel heel blij mee.

Ons tweede Themaconcert in het MECC was een groot
succes, vandaar dat wij nu een derde concert organiseren.
Een compleet avondje uit, met een lach en een traan, maar
vooral met prachtige muziek.

Ik heb al wat uitstapjes gemaakt in de vakantie. Ik ben bij mijn
opa’s en oma’s, ooms en tantes geweest. Maar mijn neefje
en nichtjes vinden het ook leuk om met mij te knuffelen, dus
daar ga ik ook wel eens op bezoek of zij komen naar mij.

Het concert vindt plaats in het MECC Maastricht (Auditorium
2), op zaterdag 28 oktober, aanvang 20.00 uur. Kaarten à
12,50 euro per stuk zijn te koop via www.kunstdooroefening.
nl of op donderdag- en vrijdagavond in ons repetitielokaal,
Gentiaanstraat 1.

Dit was mijn verhaaltje. Mijn grote broer speelt vaak buiten
en samen met papa en mama wandelen we veel, dus we
komen elkaar vast nog wel eens tegen in de buurt.
Lieve groetjes van Cas

VOOR AL UW KLUSSEN, LOODGIETERSEN TEGELWERKEN IN EN OM HET HUIS.
TEL: 0650511720
EMAIL: J.M.WALTHOUWER@HOTMAIL.COM
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Behandeling volgens afspraak
Maandag en woensdag gesloten

Carla Haex

Planetenhof 93
6215 TT Maastricht

Voor prijzen en afspraken bel telefoonnummer 043-3475631
of e-mail: info@haarstudiocarla.nl

Medisch
Pedicure
Praktijk
Hazendans
Manon Willemsen
Malstraat 21
06 - 54 67 05 03

AQUARIUM

NIEUW : AVONDCURSUSSEN
Tekenen en Schilderen.
Nu ook ’s avonds in kunstenaarsatelier
Romeinse Baan te Daalhof . Maximaal 6
personen. In gezellig groepsverband
met een persoonlijke begeleiding door bevoegd
kunstenares/docente Wilma Pustjens. Start:
woensdagavond 6 september 2017 van 19.30- 21.45 uur.
Voor meer informatie kijk op www.wilmapustjens.nl
onder “workshops/cursussen” of mail/sms
wilmapustjens@home.nl , 06-53841785

SPECIAALZAAK
van Guppy tot Discusvis

- vissen
- planten
- pompen
- complete aquariums
- benodigdheden

Autorijschool Bastiaens

Wij leveren kwaliteitsproducten van
o.a. Eheim, Juwel, Sera, Tetra

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

Geheel complete aquarium van € 59,95
10 kardinalen voor € 10,Spaar met de kortingskaart voor
gratis vissen of planten.

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

Openingstijden:
ma 13:00 - 18:00
di - vr 10:00 - 18:00
za 10:00 - 17:00

www.rijschoolbastiaens.nl
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Teambuilding op Daalhoeve
Eind september is op ons terrein het nieuwe verblijf voor
de stekelvarkens officieel geopend. Dat is gebeurd tijdens
een teambuilding-dag van het bedrijf Fortimedix Surgical uit
Nuth. De medewerkers van dit bedrijf, dat kleine medische
apparaten maakt, hebben op 29 september ook meegewerkt
aan onder meer het uitbreiden van het balanceerpad met een
plankenplankier en twee stapblokken. Ze doneerden ook het
geldbedrag waarmee we deze uitbreiding konden betalen.
We bedanken de medewerkers van Fortimedix Surgical
hartelijk voor hun goede werk en bijdrage aan onze boerderij.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 53, oktober 2017

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Het stekelvarkenverblijf in wording

Afscheid van de nandoe’s
We hebben onlangs afscheid genomen van onze drie nandoe’s, ook al hadden ze voor het eerst een ei gelegd. We
vonden ze toch wat te groot en lomp voor de kinderen die
onze boerderij bezoeken. En dat blijven toch onze belangrijkste gasten. De nandoe’s zijn terug gebracht naar de fokker.

Activiteit voor peuters en kleuters
Afgelopen woensdag vond op Daalhoeve de eerste activiteit
plaats van een reeks van drie van Femke Kriens van Peuteropvang Spet & Spat. Peuters en kleuters die dit hebben
gemist, krijgen een herkansing. Woensdag 11 oktober (15.00
uur) organiseert Femke een avontuur met brooddeeg, dat
thuis kan worden afgebakt. Vrijdag 13 oktober (15.00 uur)
wordt er in de middenstal voorgelezen en liedjes gezongen
met instrumentjes. Deelname is gratis.

Bezoek in Italië
Onze beheerder Ralph en assistent-beheerder Déanne hebben begin september de jaarlijkse conferentie bijgewoond
van de Europese Federatie van Kinderboerderijen. Deze
vond plaats in Pavia in Italië. Net als tijdens de conferentie
vorig jaar in Zweden hebben Ralph en Déanne veel goede
ideeën opgedaan over onder meer urban farming en manieren om met heel weinig middelen met kinderen te spelen
in de natuur. In één van de volgende nummers komen we
hier op terug.

KENNISMAKEN MET MARIE
Sinds 1 maart van dit jaar heeft Boerderij Daalhoeve
een psychologe in dienst. Marie Biesmans begeleidt
de vele vrijwilligers op de boerderij, verzorgt de intake
van nieuwe vrijwilligers en onderhoudt contact met de
instanties die vrijwilligers naar onze boerderij verwijzen.
Zeer nuttig werk nu Daalhoeve steeds verder uitgroeit
tot belangrijk centrum van dagbesteding voor mensen
die het in onze samenleving wat moeilijker hebben. Marie is blij met haar job op Daalhoeve, zo blijkt uit deze
kennismaking.
Wat is jouw achtergrond?
‘Ik ben 24 jaar en heb psychologie gestudeerd in Leuven in
België. Ik kende Daalhoeve omdat mijn broer Marc hier op
het terrein regelmatig grotere klussen heeft gedaan. Toen
ik de kans kreeg hier mijn eerste baan in te vullen, heb ik
die meteen gegrepen. Ik heb als afsluiting van mijn studie
zeven maanden stage gelopen in een psychiatrisch ziekenhuis, waar acht jongeren residentieel werden opgevangen.

Deelnemers aan de Europese conferentie
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Dat was heel zwaar. De opvang was soms de laatste hoop
voor de ouders. Hier op Daalhoeve gaat het er veel meer om
de vrijwilligers die via instanties binnen komen weer terug
naar het reguliere leven te leiden. Dat is een stuk hoopvoller.’
Wat doe je precies op Daalhoeve?
‘Dat is heel divers. Ik voer functioneringsgesprekken met vrijwilligers. Soms gaat dat puur over het werk, maar regelmatig
gaat het ook over hoe mensen persoonlijk functioneren, hier
op de boerderij of thuis. Dat is handig om te weten om ook
het werken op de boerderij weer te kunnen vergemakkelijken. Twee keer per week verzorg ik de intake van nieuwe
vrijwilligers en ik begeleid vrijwilligers bij de uitstroom naar
bijvoorbeeld een baan. Die uitstroom is overigens niet zo
groot. Veel vrijwilligers zitten hier op hun limiet, hoe hard ze
ook hun best doen. En dat is ook helemaal prima verder.’

Er is hier ruimte om fouten te maken, om op een ongedwongen manier onder de mensen te komen en om op een rustige
manier aan problemen te werken. En het is ongelooflijk om
te zien wat dieren met mensen kunnen doen. Dieren tonen
onvoorwaardelijke liefde en dankbaarheid. Ze zijn nooit
achterbaks. Dat geeft aan mensen die in hun leven al veel
hebben meegemaakt veel vertrouwen.
Verder hoor ik van ouders dat kinderen die hier stage lopen
enorm groeien. Het is dan ook van groot belang dat we onze
kracht behouden, ook als we in de toekomst groter worden
en het aantal vrijwilligers en stagiaires verder toeneemt.’
Gaat het ook wel eens niet goed met vrijwilligers?
‘Natuurlijk, maar als wij niet genoeg hulp kunnen bieden
verwijzen we mensen door naar een andere plek. Ik kan
terugvallen op het sociaal team in Daalhof en overleggen
hoe we mensen die hier niet slagen beter elders kunnen
helpen. Verder probeer ik betere contacten op te bouwen
met de therapeuten bij de externe organisaties. Om nog
steviger rond de vrijwilligers te gaan staan.’
Had je dat ooit gedacht, je eerste baan op een kinder- en
zorgboerderij?
‘Nee, maar ik ben wel altijd een buitenmens geweest. Ik
heb in België tien jaar bij de scouts gezeten. Het is leuk om
hier met zo veel vrijheid rond te kunnen lopen. Daalhoeve
is gewoon een hele fijne plek om te kunnen werken.’

RECEPT VAN DE WINKEL

Marie Biesmans

Hoe komen vrijwilligers bij Daalhoeve terecht?
‘Een aantal mensen vindt het leuk om na het pensioen hier
als vrijwilliger verder te gaan. Bij de grootste groep zit er
echter een externe organisatie achter, van het UWV tot de
sociale dienst, MTB of een zorg- of opvangorganisatie. Dat
zijn mensen die niet meer hun weg vinden op de veeleisende
arbeidsmarkt. Ze functioneren vaak goed, maar kunnen toch
de druk van een normale baan niet aan. Ik probeer hen in
gesprekken goed te leren kennen, om te achterhalen hoe
wij hen op Daalhoeve kunnen helpen om zich hier en elders
nog beter te gaan voelen.’
Klinkt dat niet eng voor vrijwilligers, een Psychologe?
‘Haha, dat was in het begin wel zo ja. Maar zeker nieuwe
vrijwilligers, bij wie ik de intake verzorg, weten niet beter.
En ook de vrijwilligers die hier al langer zitten, zijn er nu aan
gewend. Zij zijn nu opener in hun problemen en komen sneller naar me toe als ze ergens mee zitten. Het is dankbaar
werk om samen te bekijken hoe we dat kunnen oplossen.
Vaak praat ik daarover, na overleg met de vrijwilliger, ook
met de externe instantie bij wie de vrijwilliger officieel onder
begeleiding is. Die contacten worden steeds beter. In het
begin vond ik dat overigens best lastig. Nederland heeft een
ingewikkeld zorglandschap.’

Mac & Cheese (macaroni en kaas)
Kook 600 gram macaroni (buisjespasta of elleboogjes macaroni) gaar in gezouten water. Houd na het koken een
beetje warm en schenk er af en doe een scheutje olijfolie
bij. Bak intussen 150 gram spekblokjes uit, en laat dit
uitlekken op keukenpapier.
Dan verwarm je 250 ml room met een eetlepel mosterd,
een theelepel gerookt paprikapoeder en een teentje
heel fijn gehakte knoflook. Laat heel zachtjes doortrekken… niet koken! Verwarm intussen de oven voor op 175
graden. Voeg 90 gram gemalen Gruyère kaas, 90 gram
gemalen Cheddar kaas en 90 gram gemalen Parmezaanse kaas toe aan de roomsaus. Houd 50 gram extra
Parmezaanse kaas apart.
Meng pasta ,spek en saus door elkaar en breng op smaak
met peper. Doe dit in een ingevette ovenschotel of, nog
beter, een cake vorm. In ieder geval niet in een te platte
vorm doen. Strooi de rest van de Parmezaanse kaas
erover en 50 gram grof broodkruim. Dan voor 15 of 20
minuten in de oven zetten. Gouden korstje? … Klaar!
Mac & Cheese is lekker met een frisse salade… Niks
moet alles mag…

Wat is volgens jou de kracht van Daalhoeve?
‘De boerderij biedt een veilige omgeving waar mensen zonder druk zinnig werk kunnen doen. Veel vrijwilligers die hier
komen, zitten in een proces van beter worden.

Smakelijk! Vragen? Magda staat tot uw dienst.
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www.vestavastgoed.nl
| info@vestavastgoed.nl
www.vestavastgoed.nl
| info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168
| Fax |043-3440268
Tel.
043-3440168
Fax 043-3440268
www.vestavastgoed.nl
| info@vestavastgoed.nl

Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268

Als u kiest voor:
Maastricht - Malpertuis

Maastricht Daalhof

Maastricht55- Hazendans
Reinaartsingel

Maastricht
- Hazendans
Rodahof
32

Koninksemstraat 56









Rosmeerpad 15

Kwaliteit
Als u kiest voor:
Gedrevenheid
Géén
of boete - clausule
ü opstartkosten
Kwaliteit
ü Gedrevenheid
Positieve
verkoop
ü No cure, no
pay!
Persoonlijke
benadering
ü All-in formule; professionele fotografie, videotour
Geen
tot 5 mentaliteit
ü8
Persoonlijke
benadering
Gediplomeerde
makelaars & taxateur
ü Geen 8 tot 5 mentaliteit
ü Gediplomeerde makelaars & taxateur

Kies dan
voor
Vesta Vastgoed
Onze
diensten:
• Halfvrijstaande VERKOCHT!
woning;
• 4 slpkmrs en vrij uitzicht voor;
• Ruime
achtertuin.
• Levensfasebestendig;
• Rustig gelegen;
Vraagprijs
€ 216.000 ,- K.K
• Knusse patio.

Vraagprijs € 0 ,- K.K

• Tussengelegen woning;
• Met drie slaapkamers (4 mog.);
• Eventueel
met woning
garage. met aanbouw
• Ruime
• 5 slpk. en blijvend vrij uitzicht;
Vraagprijs
€ 219.000,-K.K
• Knusse
tuin.

üAankoopbegeleiding
Bel nu voor
een gratis en vrijblijvende
üVerkoop
waardebepaling
043-3440168
üTaxatie
üHypotheken

Vraagprijs € 300.000,-- K.K

Maastricht - Belfort

Maastricht - Belfort

Maastricht – Oud Caberg

Schippersdreef 52C

Kroesmeestersdreef 13D

Spartodonk 7

Maastricht – Belfort
Kroesmeestersdreef 9B

Maastricht – Wolder

DRINGEND OP ZOEK!

Heukelommerweg 3

Overweegt u om halfvrijstaande woning
met ruime tuin te verkopen, ? En staat
dit huis in een van deze wijken? Dan
hebben wij beslist de koper!

• Appartement op 2e verdieping;
• Rustig gelegen vrijNIEUW!
uitzicht;
• Met 2 slaapkamers.

• Grote woonkamer;

Vraagprijs
€ 124.950,- K.K.
• Met 2 slaapkamers;
• Lift aanwezig.

•
Belfort
•
Daalhof
• Appartement
met 2 slpkmrs.;
•
Hazendans
• Knusse
woonkamer;
•
Wolder

• Halfvrijstaande woning;
• Geheel op te knappen;
• Ruim perceel met tuin op zuid.

• Ideale woning voor 1-2 pers.

Prijsklasse; €300.000,- en €360.000,-

Vraagprijs € 124.950,- K.K

Neem vrijblijvend contact met ons op
voor een kennismaking!

• Ruime woning met aanbouw;

Vraagprijs
€ 215.000,- K.K
• 3 slaapkamers;

• Riante tuin, tuinhuis en garage

Heeft u verkoopplannen?
Vraagprijs € 289.000,- K.K
Heeft u een waardebepaling nodig t.b.v. de verkoop,
of een taxatie voor het oversluiten van uw hypotheek, bel ons dan gerust.

Vraagprijs € 159.000,- K.K.

Droomt u over een nieuw huis en wilt u graag zorgeloos aan en/of verkopen? Vesta Vastgoed staat u graag bij!
Wij zijn uw actieve en betrokken partner op het gebied van aankoopbegeleiding, verkoop, taxatie en hypotheken.

Bel dan nu met 043-3440168

Bel ons voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling en/of op maat gesneden advies.
Vesta Vastgoed, uw woning is het waard! 043-3440168

14

VARIA

GEDICHT

Nathalie Narings (35) is pedagogisch medewerker en runt haar
eigen kleinschalige kinderopvang, ‘Kinderopvang NaNa’.

KLEINE DINGEN

PRETOOGJES
Ken je dat, dat kriebelende gevoel in je buik als je in de
ogen van je kind kijkt? Da's zo heerlijk! Kinderen zijn puur en
onbevangen en ze bekijken de wereld door een hele andere
'bril' als wij. Wij volwassenen kennen allerlei emoties zoals
angst, blijdschap, verdriet, geluk, onzekerheid en schaamte,
maar kinderen zijn zich in hun eerste levensjaren daar nog
niet van bewust. Pas naarmate ze groeien gaan ze deze
emoties ontwikkelen en leren ze ermee omgaan.
Babyoogjes kunnen nog niet zo ver kijken en zien in het
begin alleen contouren. Baby's voelen door hun smaak, reuk
en gehoor te gebruiken en weten zo bijvoorbeeld feilloos de
weg naar mama's borst te vinden als ze honger hebben.
Je kindje groeit en speurt vervolgens de hele wereld af met
zijn oogjes: de pupil groeit als hij iets ziet dat interessant
is, ze knijpen de ogen dicht bij fel licht en kunnen een hele
poos naar 1 ding blijven kijken (sjiek, die lampjes!). Waarop
wij als mama of papa zijnde weer een hele poos naar ons
kind kunnen blijven kijken en de wereld om ons heen heel
even vergeten.

Het zijn de kleine
Dingen die het doen
Voor de één een gebaar
De ander een zoen
springtime

MOEDER
Van moeder heb ik het leven gekregen,
alle liefde heeft zij mij gegeven.
Van baby tot kind,
onder moeders zorgzaam bewind.
Van kind tot tiener gegroeid
gelukkig heeft moeder zich met de problemen bemoeid.
Van tiener naar volwassen, de jeugd is afgerond
toch steeds moeder op de achtergrond.
Als volwassene, nú zelfstandig,
maar moeders advies blijft altijd handig.
Mijn karakter, mijn gevoel mijn hele persoon
dank ik aan moeder, die zei “doe maar gewoon”.

Afgelopen zomer ben ik samen met mijn jongste dochter
(8 jaar) gaan parasailen. Haar ogen waren tijdens de
speedbootrit gefocust op de open zee en vlak voordat we
vastgemaakt werden aan de parachute zag ik een kleine
spanning in haar ogen. We werden vastgeklikt, gingen zitten
en daar gingen we… langzaam naar zon 60 meter hoogte
om vervolgens de prachtige Bulgaarse kust te bewonderen.
Haar mooie blauwe ogen stonden wijd open om alles te kunnen zien en waren net zo helder als de zee; geen spanning
meer te zien in die blauwe kijkers. Terug in de speedboot
bleven haar pretoogjes in de ik-ben-onder-de-indruk stand
staan. En mama's ogen? Daar stonden de tranen van geluk
en vooral trots in!

Als dank voor de inhoud van dit leven
heb ik aan moeder mijn liefde gegeven.
Begonnen bij moeder aan de hand
geworden tot een levenslange band
Ad Frijns

FEEST
We vieren graag feest
Als het maar gezellig is
Samen zijn, lachen en plezier
Daarop zijn wij trots en fier
Springtime
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DIT BEN IK

VARIA

ZARA SEEGERS

NEDERLANDSE TAALLESSEN
De taallessen die op de maandag- en dinsdagochtend van
9.30 tot 11.00 uur plaatsvinden hebben plek voor nieuwe
deelnemers. Qua niveau zijn er geen vereisten, het gaat
vooral om spreekvaardigheid. Er is ook een mogelijkheid
om op specifieke onderdelen ondersteuning te krijgen bij
het inburgeringsexamen. De lessen worden gegeven door
vrijwilligers en vinden plaats in het buurtcentrum. Ook is er
maandelijks op de 1e maandag van de maand een Taalcafé.
Dit is geopend van 19.30 tot 21.00 uur. Het café heeft een
vrije inloop. Mensen kunnen in een ongedwongen sfeer met
de Nederlandse taal bezig zijn. Familie, buren en vrienden
zijn welkom.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden in buurtcentrum
'De Boeckel' bij de receptie, tijdens het spreekuur van het
Wijkservicepunt of tijdens de taallessen. De spreekuurtijden
zijn dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.
Na aanmelding volgt een intakegesprek om te bekijken op
welk niveau men kan deelnemen.

Hallo, ik ben Zara Seegers. Ik ben 8 jaar oud, mijn school
heet 'KC Dynamiek', en ik woon op Jupiterhof nummer 35,
in Daalhof. Ik ben dol op dieren en houd erg veel van knutselen. Later wil ik schrijver worden.
\Mijn beste vriendinnen zijn: Omeima, Elisa, en Nagham.
Ik heb drie huisdieren: een poes 'Sientje' en twee ratjes.
Ik heb een zus Jamie, en een moeder Tanja en een vader
René. Ik zit op turnen, en op dansen, ik vind het allebei even
leuk. De leukste dingen op school vind ik: rekenen, buiten
spelen en gym.

Bij vragen of behoefte aan meer informatie neem contact
op met Jaqueline Houben, cliëntadviseur bij Wijkservicepunt
De Heeg. Adres en contactgegevens: Jaqueline Houben,
Trajekt De Boeckel, Roserije 410, 6228 DN Maastricht.
T: 043-7630020, M: 06-21824929, E: jaqueline.houben@
trajekt.nl.

Groetjes, Zara
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SPORT
DE ZACHTE SPORT
Al 20 jaar dient Bridge Club Servaes (B.C. Servaes) als
officiële bridgeclub iedereen in Maastricht die graag deze
sport wil beoefenen. Ze zijn niet de enige club in Maastricht;
volgens de officiële Nederlandse Bridge Bond site zijn er 6
clubs in Maastricht die competitie spelen. B.C. Servaes heeft
135 leden en speelt nu in Centre Manjefiek. Vroeger was
dat in de bowling naast de Praxis. Al 20 jaar kunt u bridgen
op allerlei competitieve of recreatieve niveaus.
Bridge is een teamsport, men moet een partner hebben.
Dat is ook vaak het interessante van het geheel. Men
speelt altijd met dezelfde partner, maar altijd tegen andere
tegenstanders. Sommige gehuwden zijn partners, anderen
weten dat het veiliger is om juist geen partner te zijn van
je man of vrouw. Want bridge spelen is spannend, serieus,
leuk en uitdagend.
Ruud Verheijen, voorzitter van B.C. Servaes, speelde als
jonge man korfbal en basketbal totdat de knieën het niet
meer deden. Hij zei: 'als ik dit had geweten, was ik liever
gaan bridgen dan korfballen. Het is een echte denksport.
Een avondje uit, een zachte sport, een leuke sport'.
Regelmatig organiseert B.C. Servaes een 'drive' voor hun
leden. Met Kerst en Pasen zijn er speciale prijzen te winnen.
Maar op 4 november viert de club haar 4e lustrum en is er
een speciale drive.

Houdt u van denksport? Kent u de knepen van het vak en
alle vaktaal van bridge? Zoekt u ook een leuke uitdaging
en gezellige avonden met anderen sporters? B.C. Servaes
zoekt nieuwe leden. U vindt meer informatie op de site van
de Nederlandse Bridge Bond: www.nbbclubsites.nl. Typ
'Maastricht' in om alle clubs in Maastricht te vinden.

PERSBERICHTEN
CYCLING 4 KIDS BRAINS
Op zondag 15 oktober a.s. vindt een bijzondere sponsorfietstocht plaats genaamd Tour de Lique 2017. Een fietstocht
georganiseerd door Kinderonderzoekfonds Limburg om geld
in te zamelen voor het veelbelovende stamcelonderzoek van
de afdeling Kindergeneeskunde in het Maastricht UMC+
naar nieuwe behandelingsmogelijkheden van hersenschade
na vroeggeboorte.
De fietstocht van ca. 80 km, met start en finish bij Het Ursulinenconvent in Eijsden, is een uitdagende route door
het Zuid-Limburgse Heuvelland voor zowel de recreant
als de geoefende fietser. De opbrengst gaat rechtstreeks
naar Kinderonderzoekfonds Limburg dat wetenschappelijk
onderzoek steunt van de afdeling Kindergeneeskunde binnen het Maastricht UMC+ naar nieuwe behandelingen, naar
manieren om diagnoses sneller en eerder te kunnen stellen
én naar betere zorg.
Meer info: www.kinderonderzoekfondslimburg.nl/actueel/
agenda/tour-de-lique-2017.

WOONKAMER

BADKAMER

Vakantie of weekendje weg? Laat uw kat(ten) met een
goed gevoel achter in hun eigen vertrouwde omgeving.
tel. 06-23760800

www.happycathome.nl

KEUKEN

* Uw kattenoppas aan huis *

SLAAPKAMER

VERANDA

Op zoek naar de oorzaak van uw klachten
in ledematen, rug, nek, schouders, bekken
(ook bij zwangerschap); bij hoofdpijn,
darmklachten, whiplash, etc.
Voor volwassenen, kinderen en (huil)baby’s.
Voor meer informatie: tel. 043-321 59 25
www.osteopathiemorgenstern.nl
osteopathiemorgenstern@hetnet.nl
Brouwersweg 100, 6216 EG Maastricht

100% Kwaliteit GARANTIE !
Meestal binnen 1 dag klaar,
Onderhoudsvrij,
Geschikt voor elke ruimte,
Inclusief LED verlichting,
Snelle schone montage!
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wilt u meer weten?
+31 641001684

www.spannendeplafonds.nl

Laat je uitdagen:
Kan jij wel tegen een stootje? En spreken de activiteiten die
hierboven staan opgenoemd je aan? Kom dan eens bij ons
kijken. Je kunt ons vinden op de Roemerstraat 50. Je mag
vier keer gratis komen kijken. Kijk voor meer informatie ook
eens op onze website: www.scouting-mw.nl of e-mail naar
info@scouting-mw.nl.

WIJK - INFO
NIEUW SEIZOEN SCOUTING MAASTRICHT-WEST
In het weekend van 1 en 2 september startte het nieuwe
seizoen bij Scouting Maastricht-West. Vanaf die datum zijn
alle leden wekelijks weer welkom om avontuurlijke activiteiten te ondernemen waarmee ze worden uitgedaagd zich
persoonlijk te ontwikkelen.

VERENIGINGSNIEUWS

Zomerkampen:
Tijdens de zomerstop hebben de verschillende leeftijdsgroepen niet stilgezeten; ze zijn in verschillende delen van
Nederland en ook daarbuiten op zomerkamp geweest. De
welpen en bevers (leden van 5 t/m 10 jaar) waren te vinden
in Voerendaal. De scouts (11 t/m 14 jaar) hebben een week
doorgebracht in de Ardennen en hebben daar gave activiteiten uitgevoerd. De explorers (15 t/m 18 jaar) hebben het
nog verder gezocht, zij zijn naar het buitenland gegaan en
waren in Tsjechië.

KAPELLENTREFFEN IN DE GREUNE ZAOL
De Pie & Pow-kapel, onderdeel van Harmonie St. Petrus
& Paulus Wolder, organiseert zondag 8 oktober van 12.00
tot 18.00 uur een kapellentreffen in de Greune Zaol aan de
Tongerseweg 336.

Gave activiteiten:
Gedurende het komende seizoen worden door de vrijwillig
leidinggevenden weer heel veel leuke activiteiten georganiseerd voor de verschillende leeftijdsgroepen. De activiteiten
zijn heel divers. Van het organiseren van een verkiezing
van de stoerste scout tot het lopen van een spannende
natuurtocht. Maar ook op primitieve wijze pizza's bakken
in een houtgestookte oven, abseilen en weekendkampen
staan op het programma.

Zoals de naam al zegt, ontvangt de kapel dan enkele andere
kapellen die alle een optreden verzorgen met die heerlijke
Egerländer en Böhmische muziek. Een middag vol walsen,
polka’s en vrolijke marsen waarbij iedereen van harte welkom is. De entree is gratis. Men kan de hele middag in- en
uitlopen en men mag rustig praten onder de concerten. Wel
niet te hard natuurlijk.
Als gasten ontvangt de Pie & Pow-kapel de Biesländer
Musikanten o.l.v. Richard Nijs en Blaaskapel De Flippers
uit Itteren o.l.v. Gert Hofkamp.

Persoonlijke zorg
voor uw gebit
Na 12 jaar ervaring in andere
praktijken behandel ik nu met
veel enthousiasme mensen in mijn
eigen praktijk.
Zoekt u een tandarts met oog voor u
en uw gebit? Bel of mail mij dan voor
een afspraak.
Vriendelijke groet,
Matthijs Metsers

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

–
–
–
-

17.00
17.00
17.00
17.00

uur
uur en 19.30 – 21.00
uur
uur
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4 KIDS

Van punt naar punt
Kun jij de puntjes 1t/m 30 met elkaar verbinden?

Omhoog / omlaag
Kleur de eekhoorntjes die OMHOOG klimmen rood.
Kleur de eekhoorntjes die OMLAAG klimmen geel.
Kleur de eekhoorntjes die naar RECHTS gaan paars.
Kleur de eekhoorntjes die naar LINKS gaan oranje.

Groepjes van vier
Het eekhoorntje heeft nog nooit zoveel
blaadjes bij elkaar gezien. Tel net als dit
beestje vier blaadjes en zet daar een lijntje
omheen.

Zijn beurt!
Er is vannacht iets raar gebeurt
Het park heeft andere kleuren!
En als je diep en heel goed ruikt
ook heel andere geuren.
Wind ademt nat in mijn gezicht.
Nevel stopt alles onder.
Maar verder op de weg groeit licht, wordt feller,
groot en ronder.
’t Is de Zomer die nog vlug even gauw
het park opfleurt.
Nu is de herfst weer aan de beurt!
Stephanie Debie
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Verlaag
je cholesterol
of je bloedsuiker
Verlaag
je cholesterol
of je bloedsuiker
Verlaag
je
cholesterol
of jemedicijnen
bloedsuiker
Rem
osteoporose
zonder
zonder
medicijnen
zonder
medicijnen
zonder medicijnen

Door veranderingen
in je voeding
kunnen
jejebloedwaarden
Door veranderingen
veranderingen
voeding
kunnen
je bloedwaarden
Door
ininjejevoeding
kun
botopbouw
stimuleren
Door
veranderingen
in
je
voeding
kunnen
je
bloedwaarden
erbeteren
verbeteren
verbeteren
Wij helpen je op weg naar een verantwoorde leefstijl met nieuwe gewoontes,

Wij helpendie
jegoed
op
weg
verantwoorde
met
nieuwe
gewoontes,
Wij
helpen
jeleven
op een
weg
naarpassen.
een verantwoorde
leefstijl
met
nieuwe
gewoontes,
in jenaar
zullen
De leefstijl
consulten
worden
vergoed
vanuit
de
Wij
helpen
je
op
weg
naar
een
verantwoorde
leefstijl
met
nieuwe
gewoontes,
e goed in
je
leven
zullen
passen.
De
consulten
worden
vergoed
vanuit
de
die
goed
in
je
leven
zullen
passen.
De
consulten
worden
vergoed
vanuit
de
basisverzekering.
die goed in je leven zullen passen. De consulten worden vergoed vanuit de
asisverzekering.
basisverzekering.
basisverzekering.

Tongerseweg
330 • T 330
06.463.801.40
• www.yolandaturksema.nl
Tongerseweg
330
T
06.463.801.40
• www.yolandaturksema.nl
Tongerseweg
••TT•06.463.801.40
• www.yolandaturksema.nl
Tongerseweg
330
06.463.801.40
• www.yolandaturksema.nl
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Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up

Fysiohof en Fysiotherapie Oostermaas verder onder

Diets-Heurpad 13
6215 KN Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
Vergoeding door zorgverzekeraars
voor acne behandelingen en
elektrisch ontharen.
Neem ook eens een kijkje op

Fysio043 kenmerkt zich door hoogwaardige zorg in een prettige
en persoonlijke sfeer. Onze praktijk kent ruime openingstijden.
U kunt bij ons terecht met of zonder verwijzing van uw huisarts
en we hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

www.passionbeaute.nl

Naast reguliere fysiotherapie gespecialiseerd in
oncologie fysiotherapie, oedeemtherapie,
neurorevalidatie, geriatrie fysiotherapie,
sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie i.o.,
fysiotherapie bij COPD en perifeer vaatlijden,
dry needling.
Belfort
Wittevrouwenveld-Scharn
Pottenberg
Campagne (in zorgcentrum campagne)
Tel: 043-347 78 77
info@fysio043.nl
www.fysio043.nl

UITVAARTVERZORGING

van THOR

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

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht
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Tel: 043-3256241

ROMMELMARKT TTV DAALHOF

OUDE AMBACHTEN
DE BUSCHAUFFEUR
Begin 20er jaren reden er al bussen vanaf het station. Er
waren in 1923 al verschillende busdiensten onder andere
garage Cartigny uit Sittard. Al gauw kreeg deze concurrentie
van Pierre Kerckhoffs uit Beek die een busdienst had op het
traject Beek-Ulestraten-Maastricht.

TTV Daalhof organiseert op 22 oktober 2017 weer haar
halfjaarlijkse Rommelmarkt in 't Atrium, Aureliushof 160.
De markt is van 9.30 uur tot 17.00 uur en de entree is gratis.
Diegenen die een tafel willen kunnen contact opnemen met
Peter Janssen, telefoon 043-3479867.
35 JAAR MAOS & NEKER
Maos & Neker is een Maastrichts amateurgezelschap met
ongeveer 60 leden dat met veel plezier en enthousiasme
in een tweejaarlijkse cyclus zang- en komediestukken van
eigen makelij in het Maastrichts dialect op de planken brengt.
Dit jaar brengen wij onze jubileumproductie ‘In de 7en hiemel’ terug op de planken van het vertrouwde podium van
La Bonbonnière. Het hilarische stuk is weer geschreven
door onze eigen tekstcommissie en de regie is wederom
in handen van Tim Gladdines. Wij pakken groots uit met
prachtige kleding en spetterende livemuziek onder leiding
van Miriam Bronckers. De theaterzaal zal geheel worden
omgebouwd tot een groot klooster, en verder zal er natuurlijk
genoeg te lachen zijn.

In 1925 kwamen er nog drie bedrijven bij, van Maessen, van
Demandt en van garage Spronck, alle drie uit Maastricht.
De concurrentie was zo groot dat Cartigny zijn bus aan
Collard uit Elsloo verkocht. In 1926 legde de overheid de
wildgroei van het openbaar vervoer aan banden. Vanaf die
tijd waren er vergunningen vereist. Garage Spronck haakte
af en de vier overgebleven bedrijven werden aangespoord
tot samenwerking. Hieruit ontstonden twee bedrijven: ZuidLimburgse Autobusdienst (ZLAD) van Demandt en Collard
en de Verenigde Autobusdienst-Central (VAD-Central) van
Kerckhoffs en Maessen.
De bussen staat voor het station dat in 1913 in Renaissancestijl, naar ontwerp van George van Heukelom werd gebouwd.
Huub Reinders, huub.reinders@home.nl.
Bronvermelding: Wikipedia

VERENIGINGSNIEUWS

In de 7en hiemel
Het gaat niet goed met het klooster van de ‘Zusters Delicatessen’. Zuster Sanseveria, moeder-overste, heeft grote
zorgen. Het klooster heeft niet veel inkomsten en de stapel
rekeningen wordt alleen maar hoger. Daarbij komt de wethouder ook nog met slecht nieuws; de jaarlijkse subsidies
zijn ingetrokken en het klooster zal waarschijnlijk moeten
wijken voor een extra afslag van de A2 want… zo een groot
gebouw kunnen de nonnen toch niet meer onderhouden.
Dit nieuws slaat in als een bom. Wat gaat Sanseveria in
godsnaam met haar zeven nonnen nu beginnen? Alsof dit
allemaal nog niet erg genoeg is, wordt het klooster ook nog
eens verrast door een motorclubje dat onderdak zoekt.
Speeldata: 30 september (première), 1, 6, 7, 21, 22, 27 en
28 oktober. Locatie: La Bonbonnière. Entree 20 euro.
Ga voor een leuke avond uit naar www.maosenneker.nl of
bel 06-42812248 en bestel nu je kaartjes.

LEZING CIRCULO CERVANTES

HALLOWEENTOCHT IN WOLDER
Op zaterdag 4 november staat de jaarlijkse Halloweentocht
in Wolder weer op de planning. Durf jij je in te schrijven? De
eerste groep zal rond 17.30 uur de kantine op Sportpark Wolder verlaten om een tocht van zo'n 5 kilometer af te leggen.
Tijdens de spookachtige tocht komen de deelnemers allerlei
griezelige posten tegen. Wie is moedig genoeg om vooraan
te lopen? De tocht eindigt uiteindelijk weer in de kantine van
RKSV Leonidas W (Sportpark Wolder) en deelname kost
2 euro per deelnemer. Meer informatie en inschrijven kan
via de website www.leonidas-w.nl. Voor vragen kan contact
worden opgenomen met halloweenleonidasw@outlook.com.
Tot dan, muahahaha!
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Onderwerp: 'de tegengestelde ontwikkelingen in Venezuela
en Colombia'.
Op woensdag, 11 oktober om 20.00 uur organiseert Círculo
Cervantes een lezing over Venezuela en Colombia. Edwin
Koopman is een journalist die het Venezolaanse drama en
de veranderingen in Colombia van nabij heeft meegemaakt
en meebeleefd. Hij gaat in op de achtergronden van de
recente veranderingen in beide landen. De lezing wordt
in ‘Ut Förtsje' (Ebenistendreef 104) gehouden en is gratis
voor leden. Niet-leden betalen 5 euro. De lezing wordt in
het Nederlands gehouden. U vindt meer informatie op onze
website: www.circulocervantes.nl.
De Círculo Cervantes is een vereniging van mensen die
geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en cultuur van
Spanje en Spaans-Amerika. Lezingen zijn afwisselend in
het Nederlands en Spaans.
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