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Herfst. Oktober is van dit jaargetijde beslist de mooiste
maand met zijn veranderende kleuren tot dieprood en
goudgeel. Niet alleen de bladeren van bomen en struiken zorgen voor kleur in een seizoen waarin wijzelf vaak
grijs denken. De grond, vooral in bossen, is bedekt met
een tapijt van rood met witte stippen en van elke andere
schakering, want zo overdadig zijn de prachtige schimmels die wij paddenstoelen noemen, waarvan sommige
zelfs te eten zijn.
Probeer dat laatste toch maar niet als je er geen verstand
van hebt, want voor je het weet zit je bij de dokter met
vergiftigingsverschijnselen. Dat is ook de reden waarom
je ze beter niet plukt. Er zijn er die zo giftig zijn dat zelfs
de aanraking gevaarlijk is.
Het is ook de maand dat veel vogels weer zuidwaarts
vliegen, maar wat veel minder bekend is: er zijn ook vogels die hier overwinteren. Dat zijn dieren die tijdens de
zomer het hoge noorden opzoeken, waar het voor hen in
de winter toch te koud wordt en waarom ze bij ons komen
schuilen tot de ergste kou verdwijnt.
Niet alleen vogels, ook sommige vlindersoorten trekken
naar het zuiden om er te paren, vervolgens te sterven,
waarna de nieuwe generatie in de lente onze kant op fladdert. Om van hier naar bijvoorbeeld Spanje te vliegen kan
wel vijf weken duren; een reis waarover wijzelf veel korter
doen wanneer we met vakantie gaan. Maar wij hebben dan
ook hulpmiddelen die deze vlinders niet hebben. Gelukkig
maar: te voet zou de reis veel langer duren.
Kijk eens om je heen in het vaak prachtige herfstlicht
tijdens een wandeling en je zult versteld staan van de
hoeveelheid veranderingen tijdens dit seizoen waarbij
het uitbundige leven langzaam plaats maakt voor het
afsterven van de natuur.

Dun Ingel…

EVENEMENTEN
Woensdag, 10 oktober:
Lezing Circulo Cervantes in het Nederlands en Spaans.
Van 20.00 - 22.00 uur in ’ut Förtsje, Ebenistendreef 104,
6216 PS Maastricht.Lleden gratis, niet-leden 5.00 euro.
Vrijdag 14 oktober:
Jubileumconcert van Accordeonistenvereniging Scala in
‘t Atrium vanaf 13.00 uur
Woensdag, 24 oktober:
Praten en film over verward gedrag. Inloop vanaf 19.00 uur
bij het Woonzorgcentrum van Mosae aan de Herculeshof.
Iedereen is welkom.
zondag 28 oktober:
IVN wandeling in de Eifel. Voor leden het IVN 15,00 euro
en voor niet leden 17,50 euro. Info en inschrijving via
herman.heemskerk@home.nl
Zaterdag, 03 november:
Galaconcert “The Rising Drums” van Harmonie Sint Petrus
en Paulus Wolder. Feestavond en concert vanaf 19.30
uur in de Harmoniezaal van Sint Petrus en Paulus op de
Tongerseweg.

Joachim
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Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 3/4 november.
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Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.

Rabobank Halloweentocht van Leonidas W in Wolder.
Inschrijven (2 euro per deelnemer) tot en met zondag, 28
oktober. Informatie via halloweenleonidasw@outlook.com

like ons op facebook
Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.

Verkiezing Maastrichts Carnavalsliedje. In de Muziekgieterij vanaf 19.00 uur.
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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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we het best de bewoners benaderen, waar we het beste
kunnen staan en waar behoefte aan is om over te praten.
Stuur ons een e-mail: buurtnetwerkbd@gmail.com.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

Zaterdag 22 december, net voor het einde van het jaar, willen we de kans nemen om mensen bij elkaar te brengen.
Mensen die normaal geen familie in de buurt hebben kunnen
samen met buren aan tafel zitten. Families zijn ook welkom.
We willen samen aan tafel zitten, genieten van de tijd samen,
maar ook een openhartig gesprek aangaan over hoe we
elkaar werkelijk kunnen helpen. Dit is ons eindejaarsgesprek
in plaats van een nieuwjaarsborrel. Gezellig het afgelopen
het jaar doornemen bij een kopje soep en warme choco en
een knisperende vuurkorf buiten. Meer informatie volgt, maar
zet 22 december nu al in je agenda: van 11.00 tot 14.00 uur.

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

ZORGELOZE ZORGDAG
Zondag 9 september hebben we verschillende deelnemers
en buurtbewoners in ’t Atrium verwelkomd bij de Zorgeloze
Zorgdag. In vergelijking met vorig jaar was het dit jaar rustig.
Dit betekende voor sommigen dat ze de tijd en aandacht
kregen die ze vorig jaar niet kregen. Zo konden verschillende mensen toch goed advies krijgen en juiste informatie.
Men kon informatie krijgen over uiteenlopende zaken. Apotheek van Thoor en Römkens zaten gezellig naast elkaar.
De mensen van Vegro Verpleegartikelen deelden allerlei
handige hulpmiddelen uit. Enkele mensen konden zich inschrijven om maaltijden te krijgen van Smakelijk Eten of om
Loop met je Dokter te doen. En in het midden van de zaal
was er een gezellig samenkomen van keuvelende bewoners
rond een kopje koffie en heerlijke soep.

OUDERS VAN EEN ZORGENKIND
Bent u een ouder met een zorgenkind? Wilt u andere ouders
ontmoeten, tips krijgen, een luisterend oor vinden of heeft
u gewoon behoefte aan een kopje thee of koffie? Loop
dan bij de Huiskamer binnen iedere derde dinsdag van de
maand vanaf 19.00 uur. De eerstvolgende keer is dinsdag
16 oktober.
HOE GAAN WE OM MET VERWARD GEDRAG?
Woensdag 24 oktober vanaf 19.00 uur bij het Woonzorgcentrum van Mosae aan de Herculeshof wordt iedereen
uitgenodigd die belangstelling heeft om met diverse partijen
bij elkaar te komen en te praten met elkaar over ‘verward
gedrag’.

Zorg gaat over veel meer dan alleen medicijn. Natuurlijk
kon men goed advies krijgen van Fysio043, maar Mosae
Zorggroep, Sociaal Team Daalhof en Trajekt waren ook
aanwezig om de link tussen bewoners, professionals en
samen praten te leggen. De jongeren van WijkLeerbedrijf
hebben zich, zoals altijd, ook dienstbaar ingezet op de dag.
En men kon ook informatie krijgen over ‘Regenesis’ therapie.
Er wordt al gedacht over volgend jaar en hoe we gezond
eten, armoede bestrijding en nog meer erbij kunnen betrekken. Zorg is heel breed en heeft te maken met hoe we
met elkaar omgaan. Zet het nu al in uw agenda als u die
al voor 2019 aangeschaft heeft: de Zorgeloze Zorgdag valt
op zondag 6 oktober.

Enkele maanden geleden is er over dit onderwerp een film
tot stand gekomen met ervaringen die de vrijwilligers in de
Huiskamer tegenkwamen. De film vertelt het verhaal van
een alleenstaande oudere, demente vrouw, een bewoner
die een psychose kreeg en de ervaringen van een dochter
met een moeder die steeds meer verward raakt. Deze film
willen we graag met jullie als buurtbewoners bekijken en
erover praten.

BUURTTERRASSEN EN OPENHARTIG GESPREKKEN
Een buurtterras is een tijd waar bewoners lokaal kennis met
elkaar kunnen maken en ook met professionals van de buurt
kunnen spreken over uitdagingen en oplossingen. Het is
een laagdrempelige manier om uw stem te laten horen en
te zoeken naar saamhorigheid in de buurt of straat.

Wilt u op de hoogte blijven van zaken in de buurt, kijk op
onze Facebook pagina: www.facebook.com/buurtnetwerk.
belfort.daalhof. Laat ons ook uw ideeën horen. U kunt ons
bereiken via e-mail: buurtnetwerkbd@gmail.com.

Wilt u in 2019 een buurtterras bij u in de buurt zien? Laat
het ons weten. Dan kunnen we samen met u afspreken hoe

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 € 18,50
5 Behandelingen voor € 87,50
10 Behandelingen voor € 170,00

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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BON APPETIT

4 minuten) goudbruin. Keer de pannenkoek om als de onderkant goudbruin is (de pannenkoek mag breken en de
bovenkant hoeft nog niet helemaal gestold te zijn) en bak
de andere kant ook goudbruin.
Trek de pannenkoek in de koekenpan met 2 vorken of pollepel in slordige stukken uit elkaar. Voeg een halve eetlepel
boter toe, voeg eventueel de vruchten en kokos toe en bak
de stukken pannenkoek al omscheppend nog circa 3 minuten door tot ze rondom bruin zijn.

KAISERSMARRN VOOR 4 PERSONEN
Ingredienten:
175 gram tarwebloem, 1 mespunt zout, 1 eetl. suiker, 1
zakje vanillesuiker, 3 eieren, 4 dl. melk, 2 eetl. roomboter,
poedersuiker en eventueel kokosvlokken, rozijnen en of
andere vruchten naar smaak toevoegen.

Strooi vlak voor het serveren royaal poedersuiker over de
Kaiserschmarrn.

Bereiding:
Roer in een ruime schaal de bloem, het zout, de suiker en
de vanillesuiker door elkaar. Splits de eieren in dooiers en
witten, doe de eidooiers bij het bloem/suiker mengsel. Doe
het eiwit in een andere vetvrije schaal of de mengkom van
de keukenmachine.
Giet ongeveer de helft van de melk op de eidooiers bij het
bloem/suiker mengsel in de schaal en roer de inhoud van
de schaal met een garde door elkaar tot het een glad en
klontvrij beslag geworden is. Roer de rest van de melk door
het beslag (begin voorzichtig om knoeien te voorkomen).
Klop de eiwitten stijf met een mixer of garde (tot het eiwit
sneeuwwit is en pieken vormt als de garde langzaam omhoog getrokken wordt).
Schep het stijve eiwit zo luchtig mogelijk door het beslag (het
eiwit moet wel goed met het beslag gemengd zijn).
Smelt 1/2 eetlepel boter in een matig hete koekenpan, giet
er een laag beslag van circa 3/4 tot 1 centimeter dik in (in
een grote koekenpan is dat meestal de helft van het beslag).
Bak de onderkant van de pannenkoek langzaam (in circa

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

Tel. 06 - 43 09 68 14
www.hovenierjongen.nl
info@hovenierjongen.nl
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Bij ons kunt U terecht voor:
Personal Trainingen • voedingsadvies
kleinschalige groepslessen • Kids Bootcamp
B e l n u v o o r e e n g r at i s p r o e f l e s !

Tweewielerspeciaalzaak

George Walstock

g e l l i k s t r a at 7 , m a a s t r i c h t • 0 6 - 2 4 5 4 7 8 7 4
w w w. b o dy 2 f i t. n l • i n f o @ b o dy 2 f i t. n l

Ruttensingel 160a Maastricht. Tel.: 043 - 325 06 62
Dinsdag gesloten.
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verzekeringen
advies
makelaardij
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Je kunt altijd aangeven wat jij zelf zou willen.
Tijden spreekuren:
• Dinsdag: 14.00 – 15.30 uur
• Woensdag: 14.00 -15.30 uur
• Donderdag: 10.00 – 12.00 uur / 14.00 – 15.30 uur.

WIJK - INFO
MATCHPUNT IN DE HUISKAMER VAN DAALHOF
Matchpunt is enkele jaren geleden ontstaan doordat de
buurt aangegeven had dat er behoefte was aan een plek
waar men terecht kon met hulpvragen. Enkele professionele organisaties en het buurtnetwerk zijn om de tafel
gaan zitten. Hieruit is Matchpunt ontstaan.

Plaats waar men terecht kan voor uw hulpvraag: Huiskamer
Daalhof.
SOCIAAL TEAM DAALHOF
BEDIENT MEERDERE WIJKEN

Matchpunt heeft per week 4 spreekuren waar vrijwilligers
u te woord staan. Zij werken nauw samen met het Sociaal
Team en andere organisaties indien nodig. Voorbeelden
van hulpvragen afgelopen maanden zijn o.a.:
:
• Een mevrouw zocht iemand om met haar mee te gaan
naar een afspraak in het ziekenhuis; via wijk Leerbedrijf gaat
er een leerling met haar mee.
• Een meneer wil graag verhuizen naar een seniorenwoning
maar heeft geen internet; samen in de Huiskamer inschrijving geregeld bij wooncorporaties.
• Een mevrouw kreeg een rekening binnen die niet klopte;
samen met een vrijwilligster een klachtenbrief opgesteld.
Probleem werd opgelost.
• Een mevrouw kwam met de vraag of iemand haar wilde
helpen met het plaatsen van een brandmelder in haar appartement.
• Een jonge (niet-nederlands-talige) moeder kwam met de
vraag of iemand haar zoontje kon helpen met lezen; een
vrijwilligster van de Huiskamer oefent tweewekelijks met
hem.
• Een buurtbewoonster maakte zich zorgen om de gezondheid van haar buurman; in overleg is het Sociaal Team
ingeschakeld. Deze persoon komt nu ook regelmatig een
kopje koffie drinken in de Huiskamer.

Zoals jullie misschien wel weten is de gemeente Maastricht
in de verschillende stadsdelen/wijken momenteel bezig
met het doorontwikkelen van Sociale Teams. Doel van de
Sociale Teams is met name om de verbinding te zoeken
met de burger maar ook met vrijwilligers, hulpverleners en
andere professionals die in de wijk actief zijn. Eigen kracht,
eigen regie, zelfredzaamheid en participatie zijn enkele van
de uitgangspunten die bij de ontwikkeling van een dergelijk
Sociaal Team gehanteerd worden.
Ook voor de wijken Daalhof, Hazendans, Wolder, Campagne
en Belfort is er een Sociaal Team. Dit Sociaal Team wordt
het Sociaal Team Daalhof genoemd. In dit Sociale Team
zijn met name betrokken: de gemeente Maastricht, Trajekt,
Envida, Levanto, MEE, Radar en Mosae Zorggroep. Daarnaast werken we samen met diverse wijkorganisaties en
initiatieven.
Voor alle vragen met betrekking tot uw leven en het leven in
de wijk, kunt u bij ons terecht. Wij denken graag met u mee
over een gepaste oplossing. Hiervoor hebben wij speciaal
voor u inloopmomenten gereserveerd. Loop eens vrijblijvend
binnen voor een kennismaking, een goed gesprek of een
vraag onder het genot van een kopje koffie of thee. Samen
kijken we dan wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Helaas kunnen we niet iedereen altijd helpen. Soms omdat
wij zelf de expertise niet in huis hebben of de mogelijkheden niet hebben om een oplossing te bieden. Vaak door
samenwerking te zoeken met andere organisaties lukt het
ons steeds beter. Bijvoorbeeld met andere wijken, Maastrichtdoet.nl, opleidingen, etc.
Wij zijn daarom altijd op zoek naar mensen die iets voor een
ander willen doen, bijvoorbeeld: tuin onderhouden, kleine
klusjes, boodschappen doen, hondje uitlaten. Dit hoeft zeker
niet structureel te zijn.

Eigen thuis,
eigen kracht,
eigen leven

Elke donderdag zitten er twee medewerkers van het Sociaal
Team voor u klaar van 15.00 tot 16.30 uur bij Boerderij De
Daalhoeve (Romeinsebaan 200). Wellicht komen wij elkaar
binnenkort eens tegen.
Met vriendelijke groet, Sociaal Team Daalhof. Ook te vinden
op facebook.

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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PRIKBORD

de 6 weken naar je huidspecialist en gebruikt de producten
die door deze specialist geadviseerd worden. Maar op een
verjaardagsfeestje kom je die kritische vriendin tegen die
jouw bezoekjes aan het schoonheidsinstituut maar onzin
vindt en met enige betweterigheid betoogt dat die crème
van 20 euro van de lokale drogist 'net zo goed is'.
Hoewel het soms moeilijk is om op dat moment het ‘juiste’
antwoord te vinden, is er een aantal goede redenen om juist
wel naar die beauty professional te gaan. In het algemeen
onderscheidt een GOEDE huidspecialist zich namelijk op
ten minste 3 gebieden.

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.

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.

Expertise
De gemiddelde huidspecialist heeft een aantal jaren gestudeerd om kennis van de huid, ingrediënten en transportsystemen op te doen. Daarnaast heeft zij (of hij) doorgaans
flink wat jaren ervaring in het oplossen van huidproblemen
en verbeteren van huidcondities. De kennis en ervaring
van een huidspecialist is over het algemeen dan ook hoog.

Nette medewerker(s) gevraagd in de schoonmaak voor
tandartsenpraktijk op Daalhof. Tel. dhr B. Seilberger 0629017100.
Uw bank of oude fauteuil nieuw leven inblazen? Ervaren
meubelstoffeerder Richard Smit maakt van meubels (opnieuw) echte blikvangers. Klantvriendelijke service die als
gegoten zit en onevenaarbare kwaliteit die u ziet én voelt. Bel
vrijblijvend naar 0032-468138770 of info@richardsmit.be.

Productcombinaties
Ingrediënten kunnen elkaar helpen, maar elkaar ook tegenwerken. Als je je thuisproducten op dezelfde plek koopt als
waar je je behandelingen ondergaat, zijn de werkstoffen op
elkaar afgestemd om een zo optimaal mogelijk resultaat te
bereiken. Koop je producten op een andere plek of van een
ander merk dan de producten die je huidspecialist gebruikt,
dan verminder je doorgaans het resultaat. De producten zijn
dan namelijk niet op elkaar afgestemd en kunnen elkaar in
het ergste geval zelfs tegenwerken.

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

Waar voor je geld
Omdat iedereen geld nodig heeft om van te leven, wordt
er op cosmeticaproducten winst gemaakt. Niet gek, toch?
Maar als je je hierin verdiept, kom je al gauw tot de conclusie dat producten die verkocht worden bij de huidspecialist
aanzienlijk minder winstopslag bevatten dan producten die
via andere kanalen verkocht worden. Wat heb je hieraan?
Simpel. Hoe minder winst er in de verkoopsprijs berekend
wordt, hoe meer geld de producent kan besteden aan ingrediënten en hoe meer ‘waar voor je geld’ je krijgt. En dat
willen we toch allemaal.

Te koop op A-locatie. Garagebox Via Regia. A-locatie.
De laatste en enige grote garagebox te koop in de wijk Via
Regia. Afmetingen ca. 5,5m x 3m (16,5 m2). Voorzien van
aansluitingen en licht. Vraagprijs 22.000 euro. Interesse?
06-53438728.
Gevraagd: netjes werkende interieurverzorgster voor 1x per
week. Bel voor meer informatie 06-81894531.
In Atrium Daalhof: -Zumba Special, -Yoga met oefeningen
voor lichaam en psyche om opnieuw in balans te komen.
Ruimte en tijd voor individuele aandacht staan centraal. Voor
klachten als burn-out, hyperventilatie, reuma, fibromyalgie,
oedeem, overgewicht. Tel. 06-33646440, 0032-12236151
(B), www.dans-yoga.com.
Huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Ervaren docent
(havo-vwo) geeft individuele en professionele begeleiding
bij het plannen, maken en leren van het huiswerk aan een
kleine groep leerlingen. Informatie 06-39823537.

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

VARIA
Monique Montulet is schoonheidsspecialiste en runt haar eigen
huidverbetering en wellness instituut Cosmetique Pura.

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

DE HUIDSPECIALIST
Skincare
Je kent het wel. Je verzorgt je huid goed, gaat trouw om

www.rijschoolbastiaens.nl
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WIJK - INFO

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwbouw en renovatie van onze school.
De eerste bouwtekeningen zijn al aan de leerlingenraad,
leerkrachtenteam, schoolraad en MR getoond en iedereen
was enthousiast.
Heeft u vragen? U kunt contact opnemen met ons Kindcentrum tel. 043-3430500 of info@kennedy-bs.nl.

PRATEN EN FILM OVER VERWARD GEDRAG
Wij nodigen iedereen uit die belangstelling heeft om met
diverse partijen bij elkaar te komen en te praten met elkaar
over ‘verward gedrag’.
Verward gedrag komt overal voor. Iedereen kent wel iemand
in zijn directe omgeving die steeds meer dingen vergeet,
dement wordt, een burn-out krijgt, een zorgmijder is, ronddoolt over straat, gedrag vertoont dat wij niet prettig vinden,
waar wij verward van worden. Als direct betrokkene sta je
er vaak alleen voor, weet je niet waar je hulp kunt vragen,
is er vaak een gevoel van schaamte en/of machteloosheid.
Er wordt vaak al te snel een etiketje opgeplakt.

RABOBANK HALLOWEENTOCHT
Op zaterdag 3 november 2018 organiseert RKSV Leonidas
W de inmiddels traditionele Rabobank Halloweentocht in
Wolder. Zodra het begint te schemeren in Wijk 13, beginnen
de moedige deelnemers aan een 5 kilometer lange tocht.
Tenminste, de mensen die zich durven in te schrijven.
De deelnemers komen gedurende de tocht allerlei spannende en spookachtige posten tegen. Zoals ieder jaar is
de kantine van Sportpark Wolder zowel start- als eindpunt,
maar de opzet van de tocht is veranderd ten opzichte van
eerdere edities: de deelnemers kunnen zich inschrijven in
twee categorieën: ‘Spannend’ en ‘Horror’, waarbij de eerste
categorie voor de kleinere deelnemertjes is en de tweede
categorie van akeligere aard zal zijn. Dat geeft de vrijwilligers
op de posten meer duidelijkheid met betrekking tot de leden
van de groep, maar daarnaast ook meer ruimte om gebruik
te maken van de eigen creativiteit, muahaha.
Wanneer jij je durft in te schrijven met een groep (2 euro per
deelnemer), kan dit via de website van RKSV Leonidas W tot
en met zondag 28 oktober. Op de website, en op facebook,
kun je terecht voor meer informatie. Als er vragen zijn, kan
er contact worden opgenomen met halloweenleonidasw@
outlook.com.

Enkele maanden geleden is er over dit onderwerp een film
tot stand gekomen met ervaringen die de vrijwilligers in de
Huiskamer tegenkwamen. De film vertelt het verhaal van
een alleenstaande oudere, demente vrouw, een bewoner
die een psychose kreeg en de ervaringen van een dochter
met een moeder die steeds meer verward raakt. Deze film
willen we graag met jullie als buurtbewoners bekijken en
erover praten.Waar loop je tegen aan? Welke hulp zou je
nodig hebben? Wie heb je hiervoor nodig?
Daarom nodigen wij jullie uit op woensdag 24 oktober. Inloop
vanaf 19.00 uur bij het Woonzorgcentrum van Mosae aan
de Herculeshof. Hopelijk zien we jullie deze avond.
Rosy (sociaal team) en Nicole (buurtnetwerk/huiskamer).
J.F. KENNEDYSCHOOL EN MUZIEK
Afgelopen schooljaar hebben alle groepen deelgenomen
aan de lessen van: Toon je Talent. Leerlingen krijgen door
dit project de kans om hun eigen talenten te ontdekken en
te ontwikkelen.
Voor de groepen 5 was het een intensief jaar n.l. ‘de cultuurboost’; zij kozen een eigen discipline en gaven aan
het einde van het schooljaar een mooie presentatie in het
Kumulus Theater. Leerlingen, ouders en leerkrachten waren
supertrots.
De groepen 6 mochten dit schooljaar deelnemen aan ‘De
blazers klassen’. Een samenwerking tussen fanfare St.
Servatius-Biesland en de J.F. Kennedyschool. Alle leerlingen kregen muzieklessen en bespeelden een zelf gekozen
instrument. Na school konden leerlingen, op vrijwillige basis,
ook extra lessen volgen en dit zorgde voor een geweldig
resultaat. Tijdens de opendeurdag op 17 juni jl. presenteerden de leerlingen van de J.F. Kennedyschool zich voor de
eerste keer aan ouder(s)/verzorger(s) en publiek. Enkele
liedjes werden ingestudeerd en ten gehore gebracht. Het
was een super optreden en zowel kinderen als toehoorders
waren zeer enthousiast. Komend schooljaar zijn wederom
alle leerlingen van groep 6 aan de beurt om deel te nemen
aan de blazers klassen (onder schooltijd) en voor wie wil,
ook na schooltijd.
De groepen 2 en 3 hadden de mogelijkheid om na schooltijd deel te nemen aan de ‘Superkids’, een initiatief van de
Maastrichtse Verkenners Band. Jonge leerlingen krijgen
op een speelse manier muziekles. Ook komend schooljaar
wordt deze samenwerking voortgezet.

Tot 3 november, muahaha.
Namens RKSV Leonidas W, De organisatie

VERENIGINGSNIEUWS
MIJNBOUW, HOUTKAP EN GEZINNEN IN COLOMBIA
De antropologe Marjolein Boelens die in Colombia onderzoek heeft gedaan in el Chocó Colombiano geeft een
inleiding en toelichting op de documentaire “Travesia” van
Alexander González Tascón over de impact van de mijnbouw op gezinnen die leven van de houtkap in el Chocó
Colombiano. Dit programma is onderdeel van het ‘Festival
Colores de Colombia’.
Tijd: woensdag 10 oktober 2018 van 20.00 tot 22.00 uur.
Locatie: ‘ut Förtsje, Ebenistendreef 104, 6216 PS Maastricht.
Toegang: leden gratis, niet-leden 5.00 euro.
Taal: Nederlands / Spaans.
Meer weten: raadpleeg de website: www.círculocervantes.
nl voor meer informatie. Wie zijn wij? De Círculo Cervantes
in Maastricht is een vereniging van liefhebbers van de taal,
geschiedenis en cultuur van Spanje en Spaans-Amerika.
Lezingen zijn afwisselend in het Nederlands en Spaans.
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Extra activiteiten
1 t/m 5 oktober WEEK VAN DE OUDEREN
Maandag 1 oktober, 14.00 uur; Kienen met een heerlijke
traktatie
Dinsdag 2 oktober, 14.00 uur; Lezing over Maastricht
Woensdag 3 oktober, 14.00 uur; Een gezellige middag met
muziek van Con Gerards
Donderdag 4 oktober, 14.00 uur; Workshop acteren
Vrijdag 5 oktober, 11.00 uur; Uitstap naar Bokrijk. Komt u
gezellig met ons mee?
Donderdag 11 oktober, 14.00 uur: Muziek-, en dansmiddag,
Opa John draait
Donderdag 18 oktober, 14.00 uur: Happy Hour, DJ Giel en
hapjesverkoop
Maandag 22 okotber, 10.00 uur: Hermans Kledingverkoop
Donderdag 25 oktober, 14.00 uur: Gespreksgroep met theoloog Andre Narinx en de activiteitenbegeleiding
Woensdag 31 oktober, 14.00 uur: Halloween
Dinsdag 6 november, 10.00 uur: verkoop Liandora nachten ondermode.

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 'Gouwe Ouwe' op afdeling
H. Heeft u interesse? Ga gerust een kijkje nemen en laat u
wegwijs maken. Ze starten om 18.30 uur.

SPORT IN DE WIJK

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

BADMINTONGROEP DAALHOF
Wist je dat in Daalhof al heel wat jaren een badmintongroep
actief is? Deze groep is jaren geleden ontstaan vanuit de
Stichting ‘Sportinstuiven Maastricht’ en sinds het seizoen
2011-2012 ligt de organisatie in handen van Maastricht
Sport.
Onder het mom van ‘vrijheid blijheid’ wordt wekelijks gespeeld met veel enthousiasme, inzet en respect voor elkaar.
Ontmoeten en samen op een sportieve wijze ontspannen
staat centraal tijdens de wekelijkse bijeenkomsten.

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

Bij de badmintongroep spelen dames en heren van uiteenlopende leeftijden tegen en met elkaar. De groep speelt het
komende seizoen 2018-2019 op de woensdagmorgen van
09.30 tot 11.00 uur in sporthal Daalhof. Gedurende de zomervakantie gelden afwijkende tijden en wordt er gespeeld
op de woensdagavonden van 18.00 tot 19.30 uur, ook in
sporthal Daalhof.

Naast de activiteiten die in huis plaatsvinden worden er
ook uitstapjes en wandelmiddagen georganiseerd. Deze
activiteiten worden aangekondigd op posters in het woonzorgcentrum.

Vrijblijvend meespelen?
Geïnteresseerd om mee te spelen? U bent van harte welkom
op de woensdagmorgen voor informatie en/of om meteen
deel te nemen. Het dragen van sportschoenen is verplicht.
Voor wie zelf geen racket heeft zijn er enkele leen-rackets
aanwezig.
Naast de badmintongroep vindt u in het aanbod van Maastricht Sport volop andere mogelijkheden om te sporten en
te bewegen, verspreid over de hele stad en voor iedereen
(vanaf 2 jaar). Kijk voor meer informatie en het complete
sport- en beweegaanbod van Maastricht Sport op: www.
maastrichtsport.nl.
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vieren op 14 oktober a.s. een concertmiddag in het Atrium
buurtcentrum gelegen aan de Aureliushof 160 te 6215 SW
Maastricht.

VERENIGINGSNIEUWS
JUBILEUMFEESTEN BIJ DE GREUNE VAN WOLDER

Vanaf 13.00 uur is de zaal open en vanaf 13.30 uur wordt
het muzikaal programma geopend. Aan deze concertmiddag
doen mee Het Mestreechter gelegenheidskoor, dat opgericht
is in 1992 en onder muzikale leiding staat van Nico
Heutz en Accordeola + uit Diepenbeek dat onder leiding
staat van Robby Vossen. Uiteraard kan de jubilerende
accordeonistenvereniging Scala niet ontbreken op die
middag. Zij staat al een paar jaar onder leiding van dirigent
Robby Vossen en zal op 14 oktober haar muzikale klanken
ten gehore brengen.
Gedurende die middag zullen ook 3 jubilarissen in het
zonnetje worden gezet, die al 60 jaar aan de vereniging
verbonden zijn. Om de middag extra muzikaal kracht bij
te zetten zullen de verenigingen en koor ook gezamenlijk
optreden.

In het kader van haar 140-jarig bestaan organiseert Harmonie St. Petrus & Paulus de komende maand twee speciale
jubileumactiviteiten.
Op zondag 28 oktober is er in de Greune Zaol aan de
Tongerseweg 336 van 12.00 tot ongeveer 20.00 uur een
feestelijk Kapellentreffen met medewerking van liefst zeven
kapellen. Behalve van de eigen Pie & Pow-kapel zijn er dan
optredens van de Flippers uit Itteren, Aajt Koper uit Biesland, de Boskajer Buben uit Bosscherveld, de Reünie-kapel
Zuid-Limburg, de Boemel-kapel uit Banholt en de fameuze
Berggalm-kapel uit Noorbeek. Er is de hele dag vrije in- en
uitloop. Men hoeft dus geen kaartjes te kopen.
Op zaterdagavond 3 november organiseert de drumband
van de vereniging vanaf 19.30 uur een gala-avond in de
Greune Zaol, getiteld Rising Drums. De optredens van de
percussiegroep en jeugddrumband worden, behalve door
een lichtshow, omlijst door diverse artiesten, waaronder
zangeres Janneke Meessen, het grote trompettalent Romano Dieteren, blazers uit de eigen harmonie en dansgroep
Reality.
Het tweede deel van de avond, zo ongeveer vanaf 21.15
uur, wordt verzorgd door het orkest South Soul Collected,
dat garant staat voor een topstemming.

Wij gaan ervan uit dat het een mooie muzikale middag zal
worden. Info: Frans Jozef Jansen, tel. 06-53771952 dan wel
mail: fransjozefjansen@online.nl.

SPORT
WIE KOMT MET ONS BADMINTON SPELEN?
De Maastrichtse Gehandicapten Sportvereniging (MGS)
organiseert trainingen voor recreatief rolstoel badminton en
staand badminton. Elke categorie heeft eigen oefenvelden.
Het team bestaat uit spelers met en zonder handicap en
van diverse leeftijden. De spelers die dit wensen kunnen
meedoen aan toernooien en wedstrijden die georganiseerd
worden in diverse provincies in Nederland en België.
Verscheidene spelers van MGS-badminton hebben het
gebracht tot Limburgs Kampioen en zelfs tot Nederlands
Kampioen.

Voor het concert zijn kaarten (aan 5 euro) in de voorverkoop
te verkrijgen bij poeliersbedrijf De Hazendans aan de Heserstraat. Of bestellen via tickets@hppwolder.nl.
Het tweede deel van de avond (dus vanaf circa 21.15 uur)
is overigens voor iedereen vrij toegankelijk.
90 JARIGE ACCORDEONISTENVERENIGING
SCALA UIT MAASTRICHT

De training is op vrijdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in
Sporthal De Heeg. Bij de start van het komende seizoen
hebben we weer ruimte voor nieuwe leden. Het lidmaatschap
kost 12 euro per maand en dan mag je ook gratis deelnemen aan andere activiteiten van MGS. Zie onze website:
www.mgs-maastricht.nl. Wil je een keer vrijblijvend komen
meedoen, bel dan even met Rob Smeets: 06-51318402.

De eerste Maastrichtse accordeonistenvereniging Scala
is opgericht op 10 oktober 1928 en bestaat dan 90 jaar.
Momenteel kan gezegd worden dat Scala de enige
accordeonistenvereniging is die Maastricht nog rijk is, en dit
muzikaal erfgoed van accordeonmuziek mag natuurlijk niet
verloren gaan. Daarom geven wij om dit 90 jarig jubileum te

Medisch
Pedicure
Praktijk
Hazendans

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 7 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Manon Willemsen
Malstraat 21
06 - 54 67 05 03

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht
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folder over de boerderij, gemaakt door Fanny Driessen.
- In de grote volière op het achterterras vliegen nu ook
Australische ijsvogels rond. Zij zijn, anders dan ‘onze’
ijsvogels, niet gebonden aan water. De Australische ijsvogel
eet geen vis, maar landdieren zoals insecten en slakken. Hij
staat niet op de lijst van bedreigde diersoorten en wordt ook
wel lachvogel genoemd, omdat zijn roep lijkt op het lachen
van een mens.
- Op zaterdag 29 september hebben we ons jaarlijkse vrijwilligersuitje gehouden. Als dank voor hun geweldige werk
namen we hen mee naar ZOO Planckendael, een dierentuin
in Muizen, vlakbij het Belgische Mechelen. Het was een heel
geslaagde dag waar me met veel voldoening op terugkijken.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 64, oktober 2018

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Australische ijsvogel

ONS HUISHOUDBOEKJE
Wij krijgen nogal eens de vraag: waar doen jullie het
allemaal van? Hoe kunnen jullie al die verbouwingen
en verbeteringen betalen? Goede vragen waarop wij
graag een antwoord geven. Omdat we naar ons trouwe
publiek en onze maatschappelijke partners zo transparant mogelijk willen zijn. Daarom hier een korte uitleg
over ons huishoudboekje.
Aan de basis van onze financiële huishouding staat een
afspraak met de gemeente Maastricht. Wij bieden elke dag
65 plekken aan voor dagbesteding voor vrijwilligers. Omdat
wij zo’n laagdrempelige voorziening zijn, kunnen vrijwilligers
met verschillende achtergronden (en soms problemen) bij
ons terecht. Het idee van de gemeente is dat mensen die het
moeilijk hebben in het leven en bij ons een zinvolle dagbesteding vinden, minder snel een beroep hoeven te doen op
duurdere voorzieningen elders. Als tegenprestatie voor het
aanbieden van 65 plekken krijgen wij van de gemeente een
vaste vergoeding per dagbestedingsplek. Daarmee kunnen
wij de kosten betalen die met die plekken samenhangen. Die
variëren van diervoeding en werkkleding tot de lonen van
onze betaalde medewerkers (die de vrijwilligers aansturen
en begeleiden), de huur van het gebouw van de gemeente
en de energielasten.

Bezoek van de Solexclub op 7 oktober

- Op de valreep: op zondag 7 oktober houdt de solexclub ‘De
Vrung’ een demonstratie op het voorplein van de boerderij.
- Op ons terrein aan de Lammergierstraat bij het tuincentrum
is het hekwerk verhoogd. We willen voorkomen dat daar
mensen van buiten op komen.
- Het bedrijf Acacia-Robinia komt deze maand met een
verder uitgewerkt voorstel voor de inrichting van een
hoogteparcours op ons terrein met duurzame hardhouten
speeltoestellen. Dit parcours loopt vanaf de plek waar nu
het balanceerpad begint tot in de speeltuin. Het gaat over
de weide heen en is voor kinderen een goede manier om
veilig hun motoriek te verbeteren. Volgens plan wordt dit in
2019 aangelegd.
- De inrichting van de tweede vijver voor onze kleinklauwotters is binnenkort gereed.
- Bij de verblijven van onze uitheemse diersoorten hangen
sinds kort mooie informatieborden. Ze zijn gemaakt door
Yves Jongerius. We hebben ook een nieuwe algemene

Horeca en winkel
Naast de vergoeding voor de dagbestedingsplekken hebben
wij meer inkomsten. Dat zijn om te beginnen de inkomsten
uit de horeca en de winkel. Met het hoge aantal bezoekers
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dat wij trekken, halen wij daaruit een significante omzet. En
ondanks dat wij lage prijzen hanteren, leidt dat ook tot een
bescheiden winst. Die reserveren wij altijd voor bijzondere
projecten, zoals de aanleg van de verblijven voor de otters,
stokstaartjes, servals en prairiehondjes.

is fijn voor kinderen met autisme. Het geeft hen veel rust.
Onze samenwerking met Daalhoeve bevalt tot nu toe dan
ook goed.’
Stralen van oor tot oor
Behalve met Hai-5 werken wij sinds de zomer ook samen
met de Mosae Zorggroep. Maandelijks komt een groepje
van zes ouderen tussen 80 en 90 jaar met dementieklachten
gedurende een aantal uren naar Daalhoeve. De ouderen
wonen op de psychogeriatrische afdeling in de locatie Campagne van de Mosae Zorggroep en worden begeleid door
twee vrijwilligers, eentje van Mosae, eentje van de boerderij.
Na de eerste kennismaking in augustus hebben de ouderen
gedurende hun tweede bezoek in september al een paar
eenvoudige boerderijtaken gedaan. Zo haalden ze een
paardje en ezel uit de wei en borstelden ze de dieren daarna.
Mieke van der Nat-Kurris, die het project voor de Mosae
Zorggroep opzette en in de beginfase begeleidt, vertelt dat
ouderen met dementieklachten het vaak geweldig vinden om
met dieren om te gaan. ‘Je ziet ze dan letterlijk opbloeien.
Het is ook heel goed om weer eens lichamelijk actief te zijn
en in de frisse lucht bezig te zijn. Op de boerderij stralen ze
van oor tot oor. Een van de zes ouderen heeft vroeger altijd
boerderijbedrijven bezocht. Die is gewend met dieren om te
gaan. Je ziet hem genieten en herinneringen van vroeger
herbeleven. Hij betrekt ook de andere bewoners erbij. Leuk
is natuurlijk ook dat de ouderen een kort geheugen hebben.
Dus iedere keer dat ze komen, beleven ze het opnieuw. Dat
is leuk om te zien.’
Het project wordt verder uitgewerkt en begeleid door Joyce
Dirkx en mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden
van Mosae Zorggroep.

Opdrachten
Tot slot voeren wij momenteel twee betaalde opdrachten
uit. De eerste is het beheer van het groen rondom kasteel
Vaeshartelt, de tweede is de verzorging van de dieren in
het stadspark van Maastricht. De laatste opdracht ligt nu
even stil vanwege de herinrichting van het stadspark, maar
gaat binnenkort weer van start. Tegenover de inkomsten die
we uit deze opdrachten halen, staan natuurlijk ook kosten.
Denk bijvoorbeeld aan alle gereedschappen die we daarvoor
moeten gebruiken en het vervoer van de vrijwilligers die op
deze plekken werken.
Om niet
Andere activiteiten in het groenbeheer buiten de boerderij,
zoals het beheer van de heuvel tegenover het tankstation
aan de Keurmeestersdreef en van het terrein bij het tuincentrum aan de Lammergierstraat, doen wij ‘om niet’. Wij doen
die projecten omdat we daarmee meer dagbestedingsplekken kunnen aanbieden. En daarnaast natuurlijk ook om de
buurt Daalhof mooier en leuker te maken.

RECEPT VAN DE MAAND
Tigania (varkenshaas met prei en gesmolten kaas)

Bezoek van bewoners van Mosae Zorggroep

NIEUWE PARTNERS
Na de zomer heeft Daalhoeve twee nieuwe maatschappelijke partners verwelkomd die onze boerderij gebruiken
voor hun activiteiten: Hai-5 en Mosae Zorggroep. We
stellen ze hier aan u voor.
Hai-5 is een organisatie in de jeugdhulp die onder meer
dagactiviteiten verzorgt voor kleine groepjes kinderen en
jongeren, die gebaat zijn bij structuur, rust en regelmaat. De
professionele begeleiders zijn gespecialiseerd in het werken
met autistische kinderen. Sinds eind augustus komt Hai-5
wekelijks met een zevental kinderen in de leeftijd tussen 6
en 8 jaar op Daalhoeve om gedurende een paar uur mee
te helpen. Laura Roubroeks en Rowan Huininga van Hai-5
komen mee als begeleider en vertellen dat de kinderen het
heel leuk vinden op de boerderij. ‘Na de eerste kennismaking konden ze al snel bijvoorbeeld appeltjes voeren aan de
dieren en meehelpen met verschonen. Werken met dieren
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Dit is een Grieks gerecht uit Kastoria, een prachtig gebied
met bergen en meren. De Griekse keuken heeft veel gemeen met de Italiaanse, waarin met weinig ingrediënten
overheerlijke maaltijden worden bereid.
Voor vier personen snijd je één grote prei in dunne schijfjes.
Smoor ze in een bodempje water met een scheutje olijfolie
beetgaar, met een beetje nootmuskaat, zout en peper erop.
Laat dit goed uitlekken.
Dan snijd je 400 gram varkenshaas in blokjes. Braad deze
in 30 gram boter snel om en om bruin. Niet te lang, anders
wordt het vlees droog. Voeg vervolgens zout, peper, wat
cayennepeper, oregano en 1 dl. rosé-wijn toe aan het vlees.
Laat dit even inkoken en strooi er vervolgens 100 gram geraspte Hollandse schapenkaas over. Met de deksel op de
pan lekker laten smelten. Ook dit niet te lang, als de kaas
is gesmolten is het oké!
Tigania is heerlijk met gepofte aardappel, broodjes en/of
salade. Maar zoals altijd: niks moet, alles mag, alles is lekker.
Smakelijk eten en heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.
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van het IVN 15,00 euro en voor niet leden 17,50 euro.
Graag voor het gemak in de bus contant betalen.

VERENIGINGSNIEUWS

Vertrektijden: Maastricht-Emmaplein om 08.30 uur,
Maastricht-Wilhelminasingel om 08.40 uur en HeerAkersteenweg om 08.50 uur.

IVN WANDELING IN DE EIFEL
Het IVN Eijsden en Maastricht organiseert op zondag 28
oktober 2018 een wandeling met busvervoer vanuit Nideggen
in de Eifel. Met deze wandeling volgen we een gedeelte
van de lange afstand wandeling ‘Buntsandsteinroute’; wij
starten in Nideggen en eindigen in Obermaubach. Nideggen
kreeg in 1313 stadsrechten. Rond die tijd werden ook de
vestingwerken met vier poorten gebouwd.

Informatie: Herman Heemskerk tel: 043-3613565. Opgave
indien mogelijk graag per e-mail: herman.heemskerk@
home.nl

VARIA

De gebruikelijke koffiepauze is in Nideggen, deze consumptie
wordt gesponseerd door het IVN-Maastricht.
Na de pauze gaan we aan de wandel, voor de kortere afstand
worden de gidsen Chrit en Jan gevolgd, ongeveer 10 km. Zij
die een wat langere wandeling prefereren volgen Herman
en Jo, deze afstand is ongeveer 15 km. De wandeling volgt
grotendeels de beboste oostelijke helling van het Roerdal
(Natuurschutzgebied Buntsandstein). De rode kleur van
bontzandsteen wordt veroorzaakt doordat iedere korrel
door een dunne film van roestachtige mineralen wordt
omhuld. Onderweg veel mooie uitzichten over het Roerdal
en tegenovergelegen dal van de Kall. Goed schoeisel
en kleding zijn belangrijk maar ook het lunchpakket niet
vergeten.

EEN DAG NAAR ZEELAND
Herinnering aan die mooie dag van gisteren. Een dag bustocht naar Zeeland, rondvaart met de boot. Opgestapt in
Veere, Vlissingen en Middelburg aangedaan, heerlijk de
zee geroken. Ter afsluiting van een zalig diner genoten in
Soeteldonk bij Valkenswaard. In één woord ‘prachtig’. Grote
dank aan de invalide- en bejaardenbond van Daalhof. Het
was af. Veel moeten lopen, vandaag kaputty, maar niet erg,
kom wel weer bij. Zeker voor herhaling vatbaar.

De kosten van deze wandeling met busvervoer is voor leden

Corpus Sana

Afslank en
Lifestyle coaching
Als afslank & Lifestyle coaches begeleiden en coachen wij je
op een verantwoorde manier, zonder hongergevoel, naar een
gezond lichaam. Wij werken met PowerSlim, een door diëtisten
ontwikkeld afslankprogramma dat erop gericht is om je streefgewicht te behalen én behouden.
Neem contact op voor een kennismakingsgesprek
Corpus Sana
043-8200287
Belhaofke
Tongerseweg 330
admin@corpus-sana.nl
64
h *185
b
6215
AC Maastricht
www.corpus-sana.nl

UITVAARTLIMBURG

Maakt uw uitvaart bespreekbaar en betaalbaar
Ook als u (elders) verzekerd bent

Een mooi, persoonlijk afscheid in Maastricht
al voor € 2.295,Wilt u meer informatie?
Maak geheel vrijblijvend een afspraak
of vraag ons informatiepakket aan!
www.uitvaartlimburg.nl

043-6090055

info@uitvaartlimburg.nl
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DIT BEN IK

CARNAVAL

ZOË

MAASTRICHTS CARNAVALSLIEDJE
IN DE MUZIEKGIETERIJ

Hallo, ik ben Zoë Vrijhoeven, ik ben 10 jaar en woon samen
met mijn papa, mama, zusje en 2 katten in Daalhof.

Kom op zaterdag 3 november naar de Muziekgieterij en
geniet van een muzikaal spektakel bij de uitverkiezing van
het ‘nuije Mestreechter vastelaovendsleedsje’- 2019.
De finalisten in volgorde van inzending zijn:
“Zinge dat daon iech zoe gere”, tekst en muziek van Sjef
Duchateau.
“Höbs diech dat ouch”, tekst van Marino Mahovic en Nico
Heutz en muziek Nico Heutz
“Wie zuus diech oet”, tekst en muziek van Nico Heutz.
“Kom ins hei … !”, tekst van Noël Fabry, muziek van Raymond De Pauw.
“Keump ’t wel of keump ’t neet?”, tekst van Noël Fabry,
muziek van Raymond De Pauw.
“Ech woer, jeh jao”, tekst van Patricia Paulussen, muziek
van Patrick Ummels.
“Diech bis ’t ritske vaan mien pekske”, tekst van Monique
van Wunnik-Ruth, muziek van Eric Feron.

Ik zit in groep 7 van de John F Kennedy school bij meester
Patrick. In de zomer zijn we op vakantie geweest naar Kroatië. We hebben toen een waterfiets gehuurd met een glijbaan
erop. Dit vond ik helemaal super. Mijn hobby’s zijn lezen,
zwemmen, Netflixen, Musically en buiten spelen met mijn
vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt. Op woensdagavond
turn ik bij GTV Maasland in Stein. Ik ga hier altijd met veel
plezier naartoe en kan niet wachten tot het weer opnieuw
woensdag is.

Dit jaar is de verkiezing op zaterdagavond. De zaal gaat
om 19.00 uur open.

Ik vind het erg leuk dat mijn overbuurvrouw Lily mij heeft
gevraagd een stukje te schrijven voor deze rubriek.
Groetjes Zoë

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
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beloven we u. Een tip van de sluier, we sluiten af met 'All
night long' van Lionel Ritchie.

VERENIGINGSNIEUWS

Omdat dit de laatste officiële activiteit is in het kader van
het 140 jarig jubileum willen we het jaar in de vorm van een
feestavond feestelijk afsluiten. Daarvoor hebben we het
orkest South Soul Collected vastgelegd.
Voor het concert zijn de plaatsen beperkt; bestel uw kaarten (kosten 5 euro) via: tickets@hppwolder.nl of in de
voorverkoop bij bloemist Maravilha in Wolder of in onze
harmoniezaal.

GALACONCERT “THE RISING DRUMS”
In het kader van het 140 jarig bestaan van harmonie Sint Petrus en Paulus staat het volgende 'event op het programma.
Deze keer presenteert de jeugddrumband én de percussiegroep van de Greune het spetterende programma : 'The
Rising Drums'.
In een omgetoverde ‘Greune Zaol’ wordt in een schitterende
ambiance een gevarieerd programma opgevoerd. Het
programma 'The Rising Drums' staat in het teken van de
opkomst (rising) van een nieuwe lichting slagwerkers die
bij onze vereniging multidisciplinair worden opgeleid: basis
percussie, melodisch en drums. Dit alles onder het motto
'de jeugd heeft de toekomst'. We hebben een spetterend
muziekprogramma samengesteld, waarbij we ons repertoire
een extra accent geven in de vorm van begeleiding door
Janneke Meessen (zang), Romano Dieteren (trompet),
dansgroep Reality, jeugdkoor Tutta musica, blazersensemble van de Greune een lichtshow en beelden.

De feestavond is vanaf circa 21.15 uur voor iedereen vrij
toegankelijk.

Wanneer: zaterdag 3 november a.s. Aanvang: 19.30 uur
Waar: Harmoniezaal Sint Petrus en Paulus Wolder.

Carla Haex

Planetenhof 93
6215 TT Maastricht

Behandeling volgens afspraak
Maandag en woensdag gesloten

De jeugddrumband o.l.v Tom Berghmans zal de aftrap geven
met diverse populaire werken. Na een korte pauze zal Paul
Schrader het stokje overnemen. Het programma verklappen
we nog niet, dat het verrassend en spectaculair zal worden

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

SCHOONHEIDSSALON
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10 % k
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OPEN DAG
7 OKTOBER VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Potteriestraat 143 • 6216 VD Maastricht • Tel. 06-54614775 • E-mail: ulrike@facetobe.nl

LOOKING GOOD • FEELING BETTER
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Ik denk dat het niet te veel gevraagd is als ik hier een oproep
doe aan iedereen om zelf ook zorg te dragen voor zulk een
unieke instelling als boerderij Daalhoeve. Het zou immers
doodjammer zijn als zij zichzelf en hun dieren, en alles
waarvoor zij staan, zouden moeten verschansen achter hoge
muren omdat een enkeling meent te kunnen oordelen over
zaken waarover hij niet voldoende weet.

VARIA

In drie volgende artikelen zal ik telkens ingaan op de drie
verschillende uilensoorten die we in de toekomst in boerderij
Daalhoeve aan het werk kunnen zien.
Joachim

DE UILEN VAN DAALHOEVE
Op boerderij Daalhoeve wonen sinds ongeveer een half
jaar, drie uilen; een Bengaalse Oehoe, een Kerkuil en een
Boeboekuil. Sommige mensen zullen er af en toe wel eens
een hebben gezien, omdat verantwoordelijke Deanne ermee
over het terrein liep om de uil te laten wennen. Het is de
bedoeling dat er in de toekomst met de dieren wordt gewerkt
en dat ook aan het publiek zal worden getoond waartoe de
dieren in staat zijn.
Veel mensen kennen de uilen echter niet omdat ze niet
onmiddellijk voor het publiek zichtbaar zijn. Ze zitten achter
schotten tussen de hoofd- en de zijingang, waar ze ook niet
in het volle licht zitten, wat voor uilen wel zo prettig is. Maar
dat is niet de enige reden. Als boerderij mag Daalhoeve
maar tien verschillende exotische dieren publiekelijk tonen,
en daar zitten ze (bijna) aan. Drie uilensoorten erbij, zou drie
extra exoten betekenen en daarmee zouden ze de toegestane limiet van tien overschrijden. Vandaar.
Verzorger Michael liet me de dieren zien, zodat ik er foto’s
van kon maken en samen hadden we het over de gebeurtenissen van afgelopen zomer op de boerderij en uiteraard
over de uilen. Want dat het niet ongevaarlijk is om exoten
te houden bewezen de recente gebeurtenissen.
Dat heeft niets met de dieren zelf te maken, maar alles met
mensen en hun veel te snelle oordelen over zaken waarover
ze niet of nauwelijks zijn geïnformeerd.

INGEZONDEN
GEVAARLIJKE BOMEN
In de Planetenhof komen de rotte takken, ook als het windstil
is, spontaan naar beneden. Het is deze keer nog goed gegaan, gelukkig geen slachtoffers, geen beschadigde auto’s.
Wat zal het volgende zijn? Misschien wel een hele boom.
Door de bewoners is regelmatig bij de gemeente aan de bel
getrokken, maar vinden geen gehoor. Het moet schijnbaar
eerst goed fout gaan voor er ingegrepen wordt.
(noot van de redactie: bij dit stuk was een foto bijgeleverd
die helaas door het formaat niet kon worden geplaatst).

NIEUWE OPENINGSTIJDEN
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Maandag t/m vrijdag 13-17 u. en 19-21.30 u.
Zaterdag 10-12 u en 13-17 u.

Tel.nr: 06-53219877

We mogen blij zijn met een instelling als Daalhoeve midden
in onze wijken, een instelling die niet alleen zorg draagt voor
mensen die deze zorg nodig hebben, maar ons daarnaast
juist toegang geeft tot de extra informatie die zulke exoten
ons verschaffen. De wereld wordt steeds kleiner; we gaan
steeds verder met vakantie en komen zo in aanraking
met zaken die hier niet voorkomen. Daardoor denken we
veel, misschien wel alles, over onze wereld te weten, en
dat klopt natuurlijk niet. Een boerderij als Daalhoeve geeft
ons juist de kans om af en toe iets anders op te snuiven
dan het onmiddellijk gekende en draagt daarmee bij aan
de verscheidenheid die broodnodig is in een zich almaar
verkleinende wereld.

Veldwezeltstraat 24, 6215 JC Maastricht

Maandag t/m vrijdag van 10-12 u. op afspraak
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4 KIDS

Van punt naar punt: 31 oktober is het Halloween.
Kun jij de lijntjes van 1 t/m 31 verbinden?

Mini doolhof: De jongen wil graag blaadjes gaan
vegen, maar is de route naar de boom vergeten.
Kun jij hem helpen?

Blaadjes tellen:
Het eekhoorntje heeft nog nooit zoveel blaadjes
bij elkaar gezien. Te; net als dit beestje steeds
vier blaadjes en zet daar een lijntje omheen
Herfst gedicht:
Blaadjes op de straten, blaadjes op het gras,
Blaadjes op de huizen, blaadjes op het terras.
Blaadjes op de eikels, blaadjes in het bos.
Blaadjes op mijn haren, blaadjes op het mos.
Blaadjes op kastanjes, blaadjes op de grond.
’t Windje blaast de blaadjes Vrolijk in het rond!

Stephanie Debie
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UITVAARTVERZORGING

van THOR

Fysio043 kenmerkt zich door hoogwaardige zorg in een prettige
en persoonlijke sfeer. Onze praktijk kent ruime openingstijden.

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.

U kunt bij ons terecht met of zonder verwijzing van uw huisarts
en we hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Naast reguliere fysiotherapie gespecialiseerd in
oncologie fysiotherapie, oedeemtherapie,
neurorevalidatie, geriatrie fysiotherapie,
kinderfysiotherapie i.o., fysiotherapie bij COPD
en perifeer vaatlijden, dry needling.

Voor meerdere informatie kijkt U gerust eens op
www.uitvaartvanthor.nl

Belfort
Wittevrouwenveld-Scharn
Pottenberg
Campagne (in zorgcentrum campagne)

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht

Tel: 043-347 78 77
info@fysio043.nl
www.fysio043.nl

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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Tel: 043-3256241

TOENTERTIJD
PECH EN GELUK
We hadden een leuke reis met het schip gekregen bij de
bevrachter Dikke Lowie in Lommel.
Mijn vader was in zijn nopjes maar niet alleen hij, maar wij
ook, we waren met hem mee geweest naar zijn café en
kantoor van waaruit hij zijn werk deed. Zijn vrouw bestierde
eigenlijk het café maar hij vond het altijd leuk om er ook
te zijn, vooral dat biertje vond hij lekker en zijn vrouw kon
goed koken….wij hebben daar eens heerlijk gegeten. Dan
die prachtige jukebox die daar altijd zo uitdagend stond met
zijn platen en ook de flikkerende lampjes, je zou wensen
ze nu nog te hebben...ze zijn er nog wel maar niet meer zo
veel. Dat is toch pure nostalgie.
De wandeling terug naar boord was heerlijk en gezellig,
we waren vrolijk en uitgelaten. Voor ons waren weer wat
fietstochtjes in het vooruitzicht om sluizen open te draaien,
dat deden we graag natuurlijk. Het was een afwisselende
vakantie geweest voor ons en onze laatste week was
begonnen, dus extra genieten, het was zoals altijd weer
voorbij gevlogen. Ook wisten we dat de kanaaltjes -ja echt
kanaaltjes- smal waren om door heen te varen, hier en daar
waren uitsparingen gemaakt om schepen voorbij te laten
gaan, te laten passeren dus. Dat was steeds spannend,
gelukkig waren alle schepen voorzien van wrijfhouten (die
nu stootkussens zijn), zodat er geen schade kon ontstaan.
De kanalen waren ook niet overal even diep, af en toe voelde
je de zuigkracht van de bodem op de romp van het schip,
echt heel apart hoor. Wanneer het heel erg was, wat ook
gebeurde, dan kwam je niet snel verder en zat je vast op de
bodem, nooit geweten dat dat zo sterk kon zijn. De oplossing was volgens mijn vader dan even rustig te blijven en
langzaam wat meer gas geven vooruit en achteruit, jaja nog
vaster dus, een foute gedachte en wij keken met spanning
uit naar de oplossing of stiekem niet? Dan konden we lekker
lang aan boord blijven, toch? Geduldig of niet mijn vader
werd er wel kriebelig van, was boos op zichzelf omdat hij
dacht een oplossing te hebben die totaal mis was gegaan,
soms had het hem geholpen en nu niet. Wij verkneukelden
ons en hadden lol. Gelukkig kwam daar een trekschuit met
stenen aan die voortgetrokken werd door een sleepbootje.
Een trekschuit werd vroeger handmatig voortgedreven. Het
platte dek met vlakke bodem zonder kajuit, wel voorzien

van een roertje om bij te sturen, dienden om de bakstenen
die in de steenfabrieken die langs het water stonden te
laden en te stapelen en te vervoeren naar andere plaatsen
in het land. Deze sleepboot werd onze redding, hij bracht
de boot terug naar een insteek uitsparing voor wachtende
schepen en kwam terug om ons van de modder zuigkracht
te trekken. Er kwam nog veel kracht aan te pas, water met
modder kwamen boven geborreld. Er kwam beweging in
en oeps opeens verlost van de modderbodem. Zijn wel ook
spannende momenten voor de onderkant van de bodem,
daar mag niks aankomen anders ontstaan er lekkages met
alle gevolgen van dien. Natuurlijk zijn het sterke bodems
maar het vele schuren aan de onderzijde en zijkanten geven
toch slijtage. Mijn vader was altijd bang dat er iets scherps
op de bodem lag of zo….regelmatig liet hij het schip ook
controleren in een scheepsdok. Ook werden dan verf en
herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Daar moest later weer
enkele extra reisjes voor gedaan worden want ook in die tijd
kostte alles geld. Ook heeft de man van de sleepboot een
flinke fooi gehad, waar deze weer erg blij mee was.
Soms zijn de dingen niet te voorkomen, want als de kanalen
zo smal zijn en wat ondiep hier en daar, dan kunnen zulke
dingen gebeuren. Alleen zou pa in het vervolg er iets voorzichtiger mee omgaan met zijn vooruit en achteruit, dat ging
echt niet zachtjes maar hij trok aan die hendel, dat deed hij
wel vaker als er iets was. Bijvoorbeeld viel er iets van ons
in het water dan kon hij dat ook doen, een keer van mij een
pop...zowaar gered. Met een pikhaak werd de pop er weer
uitgevist. Af en toe waaide de was van de drooglijn af...dan
kon hij wel eens ervoor stoppen, niet altijd hoor want de
situatie moet ook veilig zijn. Gelukkig was het vaarverkeer
niet zo druk in die tijd als nu, toen was er nog tijd en rust
voor elkaar. Tegenwoordig zijn de schepen immens groot
en hebben veel vracht, het is maar jachten en jagen. Ik
heb nog familie die vaart met zulke grote schepen...ruilen?
Neen, ik niet.
Springtime

 +31 - (0)6 250 65 275
 Romulushof 40
6215EJ Maastricht (Daalhof)
 info@huidcoach-angele.nl
www.huidcoach-angele.nl
Huidverbetering
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Huidverzorging

OUDE AMBACHTEN

VARIA

BINNENVAARTSCHIPPER

DAALHOF GEZIEN VANAF DE DOUSBERG

Bij deze 3de aflevering over de binnenvaart gaan we naar
de trekschuit.
In het midden van de 17e eeuw doet dit typisch vervoermiddel haar intrede in ons land. Het kanaal Luik-Maastricht

De Dousberg kent een lange veelzijdige geschiedenis. Zo
zijn er in de zestiger jaren op de top van de Dousberg sporen
van een Romeinse villa gevonden.
Hierlangs liep een Romeinseweg, nu de Pottenbergweg
genaamd. Aan deze weg zijn in het grensgebied tumuli
(grafheuvels) gevonden. Er bestaan vermoedens dat op en
rond de Dousberg enkele galgen hebben gestaan. De naam
van de Goudenberg is mogelijk afgeleid van 'galgenweg'.(1)
En de geschiedenis ging maar door ; op 9 juni 1632 kwam
Frederik Hendrik met het Staatse leger,4000 cavaleristen en
17000 man infanterie ( bestaande uit o.a Franse , Waalse,
Engelse en Schotse huurtroepen) bij Maastricht aan. Het
hoofdkwartier van de bevelhebber Frederik Hendrik lag op
de Dousberg, aan de westkant van de stad. (2)
Er heeft zich heel wat afgespeeld in en rond dit gebied. Ik
heb vanaf het in aanbouw zijnde Domio- hotel aan het Wilhelmusplein foto’s van Maastricht genomen. Op 30 meter
hoogte zag ik de Straaltoren en de 3 flats in onze wijk.
Bronvermelding:
(1) Beleg van Maastricht(1632)-Wikipedia)
(2) CSO Adviesbureau voor milieuonderzoek)

leende zich daar uitstekend voor.
In mijn fotoarchief vond ik een foto van een trekschuit die
getrokken werd door een paard. De foto is genomen in de
wijk Sint-Pieter, in het toen nog bestaande kanaal LuikMaastricht.

Huub Reinders

De trekschuit was voor velen het symbool van vaderlandse
langzaamheid en dateert al uit de zeventiende eeuw. In de
boot reisde men alsof men thuis in ‘n stoel of , indien met
meerdere passagiers , op een houten bank zat. Geen schokken, draaien, of keren. En dat ging zo dag en nacht door. De
schipper werd 'slapende' naar de plaats van bestemming
gebracht. Wanneer de wind gunstig was werden de zeilen
gehesen, zo bevoeren deze schepen vele wateren in ons
lieve vaderland, maar niet overal want iedere waterweg was
vroeger nog geen officiële waterweg.
Er bestonden tot ver in de 17e eeuw veel ongeoorloofde, of
zoals men vroeger zei, ‘ongekostumeerde’ vaarten.
Huub Reinders

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up
Gellikstraat 17A
6215 JM Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
Acné vergoeding door
zorgverzekeraars.
Neem ook eens een kijkje op
www.passionbeaute.nl
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www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268
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