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foto van de maand

van de redactie

Foto: Ruud Keijmis

Zet de kaarsjes maar gereed, de verwarming kan
langzaam zijn werk weer gaan doen en laat de knusse
donkere dagen maar beginnen, want het is alweer zo
ver… In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 oktober zetten we de klok een uur terug. We hebben dus
een uur langer weekend, een uur langer slaap en maar
een dag de tijd om onze biologische klok weer een uur
te verzetten. Met Halloween voor de deur dus een
welkome griezelavond in de duisternis.
Let even goed op de activiteiten in de buurt, er is zeker
van alles te beleven omtrent Halloween. Maar voor
dit alles zijn natuurlijk eerst onze lieve dierenvrienden
aan de beurt om eens extra in het zonnetje gezet te
worden. Er zijn heel wat lekkernijen te koop voor ze,
maar persoonlijk denk ik dat ze eerder blij zijn met een
extra wandeling en knuffel of een groter zwembad voor
de goudvis, gewoon omdat hij een lieve knuffel waarschijnlijk niet overleefd.
De kids mogen deze maand weer genieten van een
weekje herfstvakantie, helaas in de avonduren niet meer
buiten, maar laat ze overdag vooral lekker ravotten. En
bij angst voor verkoudheden, snottebellen of smerige
natte kleren? Denk nog even aan hoe leuk het was om
als kind heel hard in de plassen te springen en hoe
totaal niet erg het was als we met doordrenkte kleren
thuis kwamen, een warme douche kregen en erna met
een warme kop chocomel vol geluk vertelden hoe diep
die plas was en hoe glad die modder was waar we op
uit gleden.

Herfst in Belfort

evenementen
Zondag 5 oktober:
Concert van Harmonie St. Petrus en Paulus Wolder
en de harmonie uit Delft, in de Greune Zaol aan de
Tongerseweg 336 in Wolder. Aanvang 14.00 uur. Gratis
toegang.
Zie ook pag. 4.
Zondag 19 oktober:
Jaarlijkse rommelmarkt TTV Daalhof in 't Atrium,
Aureliushof 160, van 9.30 - 17.00 uur.
Zie ook pag. 22.

Natasja Cornelissen

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van van 1/2 november
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 oktober .
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Donderdag 23 oktober:
Theatervoorstelling ‘De extase van Mevr. Dorethea’ in
het Pesthuyspodium. Aanvang 20.30 uur.
Zie ook pag. 23.

Contact

Zaterdag 25 oktober:
Open repetitie Toonkunstkoor in de repetitieruimte in
Klevarie, Polvertorenstraat 6, 6211 LX Maastricht.
Aanvang 10.30 uur.
Zie ook pag. 21.

 06 50888592
 redactie@belhaofke.nl
 www.belhaofke.nl
Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.

Zondag 26 oktober:
Tweedehands kledingbeurs in 't Atrium, Aureliushof
160, van 10.00 - 16.00 uur. Entree en parkeren is gratis.
Zie ook pag. 20.

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

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

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

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

Alleen afspraken met de
beheerder zijn geldig!!!

Wijk-info
HOF
EN DREEF

BUURTPLATFORM
Wijk-info
Stichting

Levende beelden

BUURTPLATFORM BELFORT - DAALHOF

Dit jaar hebben we in Hof en Dreef de tijd genomen om stil
te staan bij de beeldhouwwerken in onze wijken en deze
maand is niet anders, behalve dat we naar een andere
soort beelden zullen kijken. Deze maand bezoeken we
twee verschillende pleinen om heel bijzondere beelden te
zien – levende beelden.
In voorbijgaande jaren hebben we geleerd dat de ebenisten
van weleer mooie beelden maakten van ebbenhout. Vaak
waren dit beelden van heiligen, en werden ze tentoongesteld
in kerken – een plaats waar mensen samen kwamen om in
contact te komen met het goddelijke. Toch passend dan,
dat we nu uitgerekend op de Ebenistendreef zoiets kunnen
meemaken in onze dagen. Nee, het zijn geen beelden van
ebbenhout. Maar neem de tijd om dit plein in Belfort te bezoeken rond de tijd dat de scholen uitgaan.
Op het plein voor ‘t Förtsje, achter de kinderopvang naast
de school, ontplooit een ware tapisserie van jong en oud,
beweging en stilstaan; prachtig om te zien. Blijf even
stilstaan en luister. Luister hoe het luidkeels lachen van
de kinderen zich mengt met de zachtere, constante brom
van de ouderen, die jeu de boule spelen of samen staan te
praten. Kijk naar de dans van ouders die kinderen komen
halen; boekentassen, babybuggies balanceren, terwijl de
kinderen lachend of huilend meelopen, huppelen of rennen.
Kleuren en geuren, geluiden en beelden. En elke dag, elk
seizoen anders.
Maar in Daalhof, op de Minervahof, moet je op het juiste
moment wachten. Meestal verhult dit pleintje achter het
winkelcentrum zich in alledaags grijs. Geparkeerde auto’s;
de flats kijken neer op een geasfalteerd vierkant met enkele
banken, omgeven door een heg. En toch is dit een wonderbaarlijke plek om te zien – op de juiste tijd. Zo ongeveer
wanneer u dit aan het lezen bent veranderen de bomen op
de parking in een vurige gloed. Als u de mogelijkheid hebt
om bij iemand in een van de flats te bezoeken, dan ziet u
het hele plein in fleurig, vrolijk rood, oranje en geel, de grijze
stilte bekleed met een levendig schouwspel dat alleen op
de juiste moment te beleven is. Soms is een foto voldoende
om een idee te geven van een kunstwerk, maar hoe zou je
een foto kunnen maken van deze levende beelden? Belfort
beweegt, en op de Minervahof volstaat alleen een kleurenfoto. Neem de tijd om deze pleinen te bezoeken en geniet.

Buurtplatform Belfort-Daalhof is zich al werkend aan het
oriëntieren. De gemeenten hebben te horen gekregen dat
zij meer taken op zich krijgen – en minder geld. Dat betekent
natuurlijk ook dat de buurtplatforms ook meer met minder
zullen moeten doen. En Buurtplatfrom Belfort-Daalhof is zich
eigenlijk nog aan het vormen.
Waartoe dient een buurtplatform? Dit was ook de belangrijkste vraag die wij zelf hadden? Is het onze taak om geld
van de gemeente naar projecten in de wijk te sluizen?
Horen wij een groep mensen te zijn die de buurtbewoners
kunnen informeren over waar ze informatie en hulp kunnen
krijgen? Kunnen wij er voor zorgen dat buurtbewoners goed
met elkaar kunnen samenwerken en zelf leuke projecten op
poten kunnen zetten? JA! Buurtplatform Belfort-Daalhof wil
vooral een instrument zijn in de buurt om buurtbewoners te
helpen hun eigen buurt beter te maken.
Dit betekent ten eerste dat wij de stem van de buurt laten
horen bij de gemeente. Zijn er problemen bij u in de buurt?
Laat het dan iemand van de buurtplatform horen. Wij ijveren
om u de weg te kunnen wijzen naar een mogelijke oplossing.
Samen staan we sterker en als buurtplatform willen wij de
stem van de buurt nog luider laten horen bij de gemeente.
Heeft u een leuke idee voor een project bij u in de buurt?
Laat het ons weten. Misschien kennen wij anderen in de
buurt die ook mee willen helpen. En misschien kan uw
project anderen steunen in wat zij willen bewerkstelligen.
Zo werken we efficiënter en prettiger in heel de wijk. En
hoe creatiever we werken, hoe beter en goedkoper zo een
project gerealiseerd kan worden.
Onlangs hebben we als buurtplatform ook onze taakverdeling beter ingedeeld. Zo weet u beter bij wie u kunt aankloppen met een bepaald idee, probleem of zorg. Natuurlijk kunt
u altijd emailen: buurtplatform.belfort.daalhof@gmail.com
(uw email komt bij alle leden tegelijk). Maar als u gerichter
te werk wilt gaan, kunt u de individuele leden aanspreken:
Jongeren en Jeugd: Chi-Man Wong
Ouderen en ouderenzorg: Nicole Neijmand of Simon Vels
Verkeer: Lily Keijmis
Groenvoorziening en Openbare ruimte: Gilbert Coumans
Buurt samenwerking: Scott Raab
Veiligheid: allen

van dinsdag t/m vrijdag

Een maatschappij is gemaakt van mensen en als mensen
kunnen we elkaar helpen en ondersteunen. Als buurtplatform
willen we uw stem bij de gemeente zijn en een link om ons
samen te binden in de wijken.

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427
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Orleansplein 14 - Maastricht

Wijk-info
VREUGER
IN DE WIEK

Opening Vastelaovendsseizoen 2014/2015
Op zaterdag 8 november 2014 organiseren K.V. de Mammoeters en K.V. de Jumboís hun jaarlijkse ‘Opening vaan
ët Vastelaovendsseizoen’ in combinatie met het Oudprinsenbal. Tijdens deze avond zullen er de volgende artiesten
voor u optreden: Roger Borgmans, Huub Adriaens en
Mesjieu Wally.

Hazendans
In augustus 1996 fotografeerde ik aan de rand van Belfort
de wijk Hazendans.
Over de Aureliushof liep ik naar de eerste flat die ik tegen
kwam, de flat die nu kort bij het tankstation ligt. Op deze
flat hangt een rood naambord QUIRINAALHOF. Waarom de
flat deze naam draagt is mij even een raadsel. Ik liep naar
de achterzijde van de flat en kwam op de Appiushof waar
de ingang is.

Tussendoor zal oudprins Etienne zijn proef afleggen om aan
te mogen sluiten bij het college van oudprinsen.
Dit mag u zeker niet missen! Verdere muzikale klanken
worden verzorgd door DJ Chris Boumans van RT-Sound.
Deze avond vindt plaats in Buurtcentrum De Romein te Pottenberg en start om 20.11 uur. De entree is gratis.

Met de lift kon ik naar de tiende verdieping en had een
geweldig uitzicht over de omgeving, maar het was wel
angstvallig hoog.
Vanaf het balkon fotografeerde ik toen de nieuwbouw van
de Hazendans. Zoals u wel ziet is er nog niet veel gebouwd.
Natuurlijk ben ik nu beneden gaan kijken naar de straatnamenborden en zag rechtdoor de Ketsingenstraat die dan
op de voorgrond van de foto moet zijn gebouwd. Met
daar achter de Koninksemstraat en de Veldwezeltstraat.
Daarachter is een landweg die links naar Daalhof en rechts
richting boerderij de Hazendans loopt.

Op zoek naar iets leuks en origineels voor een
kinderfeestje? Kiddies Maastricht biedt diverse
themafeesten aan, zoals: piratenfeest,
prinsessenfeest, griezelfeest, indianenfeest en
nog veel meer.

Hebt u oude foto’s voor onze rubriek mail dan even naar huub.reinders@home.nl

Wijk-info
verenigingsnieuws

Toch liever schminken, glitter tattoos of een
workshop? Met Kiddies Maastricht kunnen
jullie onbezorgd genieten van een succesvol
feestje aan huis.
Interesse? Neem een kijkje op de website!

Gratis Concert van de Greune van Wolder
en Koninklijke Harmoniekapel Delft
In het weekeinde van 4 en 5 oktober a.s. verblijft de Koninklijke Harmoniekapel Delft voor een repetitieweekend in
Maastricht. Ter afsluiting van dit weekend verzorgen de
harmonie uit Delft en Harmonie St. Petrus en Paulus Wolder
op zondagmiddag 5 oktober om 14.00 uur een gratis toegankelijk concert in de Greune Zaol aan de Tongerseweg
336 in Wolder.
De Koninklijke Harmoniekapel staat o.l.v. de Limburgse
dirigent, Steven Walker. De Greune o.l.v. Matty Cilissen brengen deze middag het programma dat ze tijdens hun recente
concertreis naar de Gascogne (Frankrijk) gespeeld hebben.

www.kiddies-maastricht.nl
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Voor informatie en opgave graag per e-mail bij: Herman
Heemskerk, tel. 043-3613565, e-mail: herman.heemskerk@
home.nl (Maastricht). Jean Creuwels, tel. 043-3616195
(Eijsden).

IVN WANDELING VAN KALTERHERBERG NAAR
ROBERTVILLE

Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door
mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap.

Deze wandeling met busvervoer op zondag 26 oktober wordt
georganiseerd door het IVN Maastricht en Eijsden. U kunt
kiezen voor een korte wandeling van ongeveer 10 km en
de langere wandeling van ongeveer 16 km.
Gestart wordt na de koffie vanuit Kalterherberg. De route
van deze wandeling volgt grotendeels het gebied van de
voormalige Vennbahn. Via de Kleine Roer en het bosgebied
Küchelscheider Wald, wordt het Schwarzes Vennen en Herzogenvenn gepasseerd. Na het bosgebied Rurbusch komen
we uit op het golfend met weilanden bedekte hoogvlakte
in de omgeving van Sourbrodt op een hoogte van rond de
580 meter.
Vervolgens dalen we af richting Robertville aan het gelijknamige Stuwmeer. De dam werd aangelegd in 1928 en
heeft een hoogte van 55 m. Het meer van Robertville ligt op
de rivier de Warche en heeft een oppervlakte van 62 hectare.
Na aankomst in Robertville aan het stuwmeer is de mogelijkheid om te genieten van een welverdiende versnapering.
Om 16.45 uur vertrekken we met de bus weer naar Maastricht. De kosten van deze wandeling met busvervoer zijn
voor leden van het IVN 14 euro en voor niet leden 17 euro.

GEDICHT
Ochtenddauw
Lopend door nevelflarden
Lucht is blauw
Wolken aan flarden
Door de wind
Gedreven naar
Weet ik veel waar
Springtime

Vertrektijden: Maastricht Emmaplein 8.30 uur, Maastricht
station 8.40 uur, Heer Akersteenweg 8.50 uur.

Dak & Homeservice Maastricht

L.Tonigold

Claudiushof 2
6215EZ Maastricht
043-851 57 23
06-53 13 10 38
tonigold@home.nl
www.tonigold.eu

Voor alle voorkomende werkzaamheden
bij u thuis of uw bedrijf
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Power yoga, Hatha yoga of Piloxing, ontstressen en
je levenskwaliteit verruimen. Ook voor mensen met
reuma, fybromyalgie, oedeem, astma of overgewicht.
Zumba,Bodyfitbalance voor iedereen in de spiegelzaal
van ‘t Atrium in Daalhof. Chantalle Smeets (Trobar): info@
dans-yoga.com, tel.0032-12236151, www.dans-yoga.com.

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

Te koop wegens vertrek buitenland: glasgordijnen en overgordijnen, crèmekleurig, voor woonkamer huis Daalhof. Lang
en van muur tot muur, incl. rails, hangen pas 10 maanden.
Rolgordijnen crèmekleur, div. kasten. Vragen op tel. 0433476907 of 06-10309190.

Te koop: professionele kappersdroogkap, verrijdbaar. Info,
tel. 043-3431374.
Beginnerscursus mozaïeken!! Begin in oktober en betaal
geen 65 euro voor vijf lessen, maar 50 euro, inclusief
materiaal en gereedschap. Meer info op www.facebook.
com/MozaiekMisset of www.mozaiekmisset.nl. Ook leuk:
Mozaïeken op je kinderfeestje! Kosten: 20 euro/kind en de
jarige mag gratis meedoen.

Te koop wegens vertrek buitenland: zonnescreen, 2 x 2
m; groot bed, 1.80 x 2 m; salontafel, eettafel, dressoirs wit
van bij de Vlotten, nog meer inboedel, lampen, enz. Grote
parasol met zwenkarm, mooie Hongaarse stoel en nog meer
inboederl. Info, tel. 043-3476907 of 06-10309190.

Zonder verwijskaart voor fysiotherapie, manuele therapie,
geriatrische fysiotherapie en/of oedeemtherapie. Nu met
groepstherapie “Samen bewegen met Parkinson” in gymzaal
Daalhof. Wij hebben een contract met alle grote zorgverzekeraars. Fysiotherapie Daalhof Smeets-Verzellenberg,
Herculeshof 70, 6215 BP Maastricht, tel. 043-3476946 of 0620567164; fysiodaalhof@gmail.com, www.fysiodaalhof.nl.

Badmintonspelers gevraagd. Onze club speelt met
maximaal acht spelers op donderdagavond van 19.30 tot
21.00 uur in de gymzaal in Belfort. Momenteel zoeken wij
twee nieuwe spelers. Kom eens proberen of het iets is voor
u! Contactpersoon: Jo Seegers, jo-seegers@home.nl, tel.
06-53133759.
Studiebegeleiding in de Hazendans. Ervaren docent
(vmbo-havo-vwo) geeft huiswerkbegeleiding aan kleine
groep leerlingen. Bijlessen Nederlands op alle niveaus
(specialisatie: dyslexie). Info, tel. 06-39823537.

Richard Smit Meubelstoffering. Een nieuwe stof voor uw
eetkamerstoelen? Oma’s fauteuil een pronkstuk maken?
Zet uw oude meubels opnieuw in de spotlights. Maak vrijblijvend een afspraak en laat u verrassen door de prijs en
mogelijkheden. Info, tel. 0032-468138770 of richard.smit@
telenet.be.
Yogalessen in Belfort, ontspanning en vitaliteit. U bent
welkom voor een gratis proefles. Zet maar een stap in de
yogaruimte. Info en aanmelden bij Helen Vaessens, tel.
043-3477402, www.yogahelenmaastricht.webklik.nl.
Laat uw financiën in kaart brengen voor het te laat is!
Rick Verbeek – Financieel Advies. Voor meer info, tel. 0639481350 of rick.verbeek@icloud.com.
Terug van vakantie en nu tijd voor uzelf? Bij Angèle
schoonheidsspecialiste kunt u al vanaf 27,50 euro terecht
voor een gezichtsbehandeling. Tel. 06-25065275, www.
angelebroux.nl.

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

Roger Brandts
Roger
Brandts
Hazendansplein
16
Roger
Brandts
6215 JB Maastricht
Hazendansplein
16
Roger
Brandts
Hazendansplein
16
Telefoon: 06-43001591

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000
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6215 JB Maastricht
6215
JB Maastricht
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
Hazendansplein
16
Telefoon:
06-43001591
Telefoon:
06-43001591
6215 JB Maastricht
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
NGS Licentienummer:
452439
Telefoon:
06-43001591
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
NGS Licentienummer: 452439
NGS Licentienummer: 452439

Onze openingstijden
Van 1 mei tot 30 september

Van 1 oktober tot 30 april

Maandag 12/21 uur

Maandag 12/21 uur

Dinsdag/Vrijdag 9/21 uur

Dinsdag/Vrijdag 10/21 uur

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

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

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

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

BON APPETIT
PUDDINGCAKE MET KERSEN
Ingrediënten: 12 porties
250 gr bloem, 200 gr suiker, 1 eetlepel bakpoeder, 235 ml
melk, 2 eetlepels plantaardige olie (bijvoorbeeld zonnebloemolie), 435 gr ontpitte zure rode kersen, 200 gr suiker,
1/4 theelepel amandelextract.
Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 190ºC. Vet een ovenschaal van
23 x 33 cm in met bakspray of boter. Mix in een kom de
bloem, 200 gr suiker, bakpoeder, melk en plantaardige olie
tot een glad beslag. Verdeel het beslag over de ingevette
ovenschotel.
Meng in een andere kom de kersen, 200 gr suiker en het
amandelextract. Schenk de vulling over het beslag in de
ovenschaal.
Bak de cake in de voorverwarmde oven in ca 30 minuten
lichtbruin. De cake is gaar als een cocktailprikker er schoon
uitkomt, nadat u ermee in het midden van de cake heeft
geprikt.

Sara Maubach
Hoi ik ben Sara en ik ben 11 jaar. Ik zit op de JFK school
in groep 8. Ik wil jullie graag een verhaal vertellen wat mij
is overkomen.
Mijn vader had in 2012 een ongeluk gehad. Hij was van
het muurtje gevallen bij het milieupark. Twee ambulances
en bijna de trauma(helikopter) kwamen er aan te pas. De
trauma helikopter hoefde toch niet te komen gelukkig.
Mijn zus en ik hadden het zelf gezien en eerst besefte ik niet
dat mijn vader bijna dood was. Maar toen de ambulances
kwamen was ik heel erg geschrokken. ’s Avonds gingen
mijn zus en ik mijn vader opzoeken in het ziekenhuis. Hij
lag op de intensive care.
Hij heeft een week op de intensive care gelegen. Daarna
op een normale afdeling. Ook stond er een ziekenhuisbed
in onze woonkamer. Hij had ook een korset aan en een rollator en krukken. Hij mocht heel lang niks als alleen liggen
op het ziekenhuisbed.
Mijn vader heeft ook geen reuk en smaak meer. Hij proeft
het alleen als het te zout of te scherp is. Nu gaat het weer
goed met hem.
Dit was mijn verhaal.

Praktijk voor huidverzorging
en energetische behandelingen
KENNISMAKINGSBEHANDELING GEZICHT NU 38,00 EURO

Groetjes Sara

- Klassieke huidverzorging
- Spirituele huidverzorging
- Reiki- Reconnective Healing - Reconnection
- Amethistbed en edelsteen/ kristalbehandelingen
- Gongbad en klankschalen behandelingen
- Begeleidende meditatie, bewustwording en ontspanning
- Schilderworkshops

Godding Uitvaartzorg

Persoonlijk, Respectvol, Deskundig

Praktijk ook toegankelijk met rolstoel en rollator

Nieuwsgierig, wilt u meer informatie?!
Kijk dan eens op www.cosmetiquepapillon.nl
of bel meteen tel: 043-8524765 of 06-31161989
info@cosmetiquepapillon.nl

Kijk voor meer info:
www.goddinguitvaartzorg.com
tel. 06 23 01 37 24 (24 uur bereikbaar)

Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht
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Iedere zondag vanaf 12:30 tot ± 15:30 uur.
Met als voorgerecht diverse koude
vis/vlees gerechten, salades, brood
en onze huisgemaakte dagsoep.
Als hoofdgerecht warm vis/vlees gerecht
met bijpassende saus, aardappelen en brood.
Ter afsluiting diverse zoete lekkernijen en een
kaasplateau.
Gelieve vooraf te reserveren.
€ 16,50 per persoon. Kinderen tot 12 jaar € 5,-

Wekelijks wisselend het Midweek menu € 16,50.
Weekend menu € 24,50.
3 gangen keuze menu’s.

In onze zaal kunnen wij voor U, geheel naar uw
eigen wensen, communies, verjaardagen,
bedrijfsborrel en iedere andere gelegenheid
organiseren.
Voor meer info neemt U gerust
contact met ons op.

Susserweg 1
6213 NE Maastricht
T 043-3212944
info@cafestservais.nl
www.st-servais.nl
www.facebook.com/stservais
Openingstijden: maandag t/m zondag vanaf 12:00 tot ….
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Dinsdag rustdag.

Bijzonder aan de koninginnenlarfjes is dat ze gevoerd
worden met koninginnen-brei (Royal Jelly) en daardoor abnormaal hard groeien. Darren komen uit onbevruchte cellen,
maar zorgen wel voor nakomelingen. Soms groeit het volk zo
hard dat het besluit voor een deel te verhuizen. Dit noemen
we ‘zwermen’. Dit kun je als imker voorkomen. Gebeurt het
dan toch, dan probeer je de zwerm te 'scheppen'.
Er zijn verschillende soorten honingbijen, zoals carnica
en buckfast, met eigen kwaliteiten en karakters. Bijen zijn
meestal geel met zwarte strepen, en behaard. Rustig van
aard zullen ze niet zo maar steken, erger ze dus niet! Bijen
halen nectar en stuifmeel uit bloemen, bomen en planten en
slaan deze op in de raten in de bijenkast. Ze verwerken de
nectar tot honing door een bepaald enzym toe te voegen en
met een waslaagje af te dichten. Bijen maken zoveel honing
dat de imker de gevulde honingraten kan weghalen en lege
kan terugplaatsen. Door de volle honingraten te slingeren,
kunnen de potjes worden gevuld. Tegen het einde van de
zomer zorgt de imker ervoor dat de bijen genoeg voedsel
hebben om de winter door te komen. In de winter blijven
de werksters en de koningin in de kast en houden het volk
warm. In het voorjaar met de eerste milde dagen gaan de
bijen alweer op zoek naar voedsel.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 20, oktober 2014

DIER VAN DE MAAND: BIJ

Maastricht is een mooie bijenstad, de gemeente gebruikt
geen gifstoffen en de vele mooie bomen en plantsoenen
voorzien de bijen van voedsel. Wilt u ook zelf de bij helpen:
gebruik dan geen giftige stoffen in de tuin en schaf planten
aan die veel bijen aantrekken.

Apis Mellifera, zo luidt de Latijnse naam voor de honingbij.
We kennen de bijen allemaal vanwege hun honing, die wij
zo lekker vinden. Maar om aan die honing te komen, is
het wel handig als je imker bent en wat van bijen weet. De
laatste tijd zijn bijen veel in het nieuws, omdat het slecht
met ze gaat. Dat kan grote gevolgen hebben; bijen zijn de
grote bestuivers van veel planten uit onze voedselketen.
Het zijn vooral de landbouwgiffen en giftige verdelgers die
bijen de das omdoen.
Een bijenvolk bestaat uit een koningin, een arsenaal aan
werksters en (veel minder) darren. Elke bij heeft zijn eigen
taak, bijvoorbeeld poetsen, larfjes voeren, wasplaatjes
maken of honing verzegelen; allemaal taken die je op het
eerste oog niet waarneemt. Het bijenleven is kort maar
complex, met als hoofddoel het voortbestaan van het volk.

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Kleding en boeken en platen gevraagd
Volgend jaar houden we weer twee beurzen met gebruikte
spullen: in het voorjaar een kledingbeurs en in het najaar een
boeken- en platenbeurs. De opbrengsten komen ten goede
van de boerderij. Wie kleding, boeken, platen, cd’s of dvd’s
kwijt wil, kan deze inleveren bij Noël Frissen, Schippersdreef
29, tel. 06 – 21475094.
Appelpersdag
Op zondag 12 oktober houdt Gilde De Wijngaert de jaarlijkse
appelpersdag. U kunt dan zien hoe uit appels sap en wijn
kan worden gemaakt.
Zuurkooldag
Op zondag 2 november kunt u op Daalhoeve zelf zuurkool
maken. Gilde De Wijngaert zal dan op ambachtelijke wijze
de witte kolen versnijden voor de bereiding van zuurkool.
Zelf kunt u dit ook doen, mits u vooraf via info@daalhoeve.
nl een emmertje heeft besteld. Op de binnenplaats kunt u
’s middags ook terecht voor onze heerlijke broodjes hotdog
met zuurkool.
Balanceer- en klauterpad
Daalhoeve krijgt nog dit jaar een nieuwe attractie: een balanceer- en klauterpad. Het komt te liggen aan de rand van
het terrein langs de Aureliushof, tussen de alpacawei en
varkenswei. Het pad is mogelijk gemaakt door het Buurtplatform Belfort-Daalhof, waarvoor onze hartelijke dank. In
het volgende Belhäöfke leest u er meer over.

De koningin legt de eitjes, soms tot 1500 per dag, meer dan
haar eigen lichaamsgewicht. Ze kan drie soorten eitjes leggen: werksters, darren en koninginnen, met respectievelijk
21,24 en 16 dagen tot het uitkomen van de pop.
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Samen gezond eten op Daalhof (2)
Op de middenpagina’s van het vorige Belhäöfke schreven
we over ons nieuwe initiatief Samen gezond eten op Daalhof. Voor alle duidelijkheid: dit is niet openbaar toegankelijk,
maar alleen bestemd voor cliënten van de deelnemende
instellingen. Dat stond ook wel in het vorige bericht, maar
misschien niet duidelijk genoeg.

NIEUW: BIJENHUIS
Vorige maand schreven we dat Daalhoeve in de komende
maanden de Eetbare Loper gaat aanleggen. De eerste
etappe daarin wordt het nieuwe bijenhuis, dat komt te liggen
links van de garages op het plein voor de boerderij.
In het bijenhuis, dat door twee jonge architecten is ontworpen, komen tien bijenkasten met even zo veel bijenvolken
(Daalhoeve heeft er nu vier). Het huis is aan de kant waar
het publiek langsloopt afgesloten met een groot raam. Bezoekers kunnen zo de imkers aan het werk zien, zonder
het risico te lopen te worden gestoken. Het bijenhuis krijgt
een groen dak en aan één zijwand komt een insectenhotel.
Aan het bijenhuis gaan wij nieuwe activiteiten koppelen. Aan
basisscholen bieden wij twee lessen: een over hoe door
bestuiving voedsel ontstaat en een over het leven van de bij.
Verder denken we na over workshops voor bedrijven in het
bijenhuis. Bijenvolkeren zijn namelijk een goed voorbeeld
van samenwerking. Voor de werkzaamheden rond het bijenhuis schakelen we ook cliënten in van maatschappelijke
instellingen. Het bijenhuis wordt dus onderdeel van onze
dagbestedingsactiviteiten.

De zuurkooldag in 2013

Het bijenhuis is uiterlijk maart volgend jaar gereed. Dan kunnen onze bijen zich meteen storten op de kersenbloesem.

RECEPT UIT DE WINKEL
Franse uiensoep
De moeite waard om met liefde en geduld te maken. Maak
eerst twee liter rundvleesbouillon, eventueel gemengd met
kippe- of kalfsbouillon. Of koop goede biologische bouillonblokjes of kant-en-klare bouillon. Vegetariërs nemen een
goede groentebouillon.
Smoor 1 tot 2 kilo zeer fijngesneden uien in een eetlepel olijfolie en 50 gram boter zachtjes gaar, in een stevige pan met
deksel. Af en toe roeren. Optioneel kun je er twee eetlepels
bloem over strooien, om later een dikkere soep te krijgen.
Na ongeveer 20 minuten het deksel eraf en de uien mooi
goudbruin karameliseren. Dit duurt 30 à 40 minuten. De
suikers komen lekker naar buiten. Af en toe roeren.

Gezellig druk bij de scholen reünie

Bind 2 laurierbladeren, 2 takjes tijm en een takje rozemarijn
samen en doe dit bij de uien, even meestoven, dan de bouillon erbij en 2 dl appelcider (of madeira, cognac of armagnac)
en laat weer 20 minuten pruttelen. Zout en zwarte peper
erbij naar smaak.
Maal intussen 250 gram gruyère kaas of andere smeltkaas
en 100 gram parmezaan. Snijd dikke sneden uit een heel
casinobrood, maak daar rondjes van ter grootte van de
soepkom, en rooster die even. Zet de oven aan op grill.

DAALVERHAAL
Deze keer gaat de aandacht naar het grote feest van de
Reünie van de basisscholen Elckerlijc en Fons Olterdissen.
Het feest was de afsluiter van een week vol activiteiten ter
ere van het 40-jarig bestaan en het fuseren van de beide
basisscholen. Het vond plaats op de Boerderij, met onder
meer een groot springkussen en een groot levend tafelvoetbalspel voor de kinderen. Zo werd er tot het donker heel wat
afgespeeld. Vooral op de binnenplaats was het feest voor
de volwassenen, ouders en oud-leerlingen, in ieder geval
bekende gezichten. Alles was mooi versierd, mooie lampjes
voor de gezelligheid, en de statafels voorzien van hapjes
kaas, worst en nootjes. De sfeer was geweldig, loeiharde
muziek, de opkomst groot, je kan gerust zeggen dat het
een knalfeest was. Nogmaals onze felicitaties en dank voor
de beide scholen, en grote dank naar onze vrijwilligers die
hebben geholpen. Bedaank!!

Proef de soep en breng eventueel op smaak. Doe de soep
in vuurvaste kommen, strooi een beetje kaas op de soep en
dan het rondje brood er bovenop, weer kaas op het brood
en gratineer af gedurende 3 tot 5 minuten, totdat er mooie
goudbruine bellen op de kaas komen.
Eet smakelijk. En heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.
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SPORT

Dean

Sporten bij u in de buurt

Hallo iedereen! Graag wil ik even laten weten dat ik na 9
maandjes bij mama in de buik op woensdag 30 april 2014
om 12.50 geboren ben.

Golf 4 you
Vanuit een unieke samenwerking tussen Maastricht Sport en
International Golf Maastricht (IGM) is Golf 4 you ontstaan.
Met deze wekelijkse activiteit, bent u in de mogelijkheid op
een laagdrempelige manier kennis te maken met de golfsport. De golfpro leert u de eerste technieken in een mooie
en rustige omgeving.
Wanneer: vrijdag van 10.00 – 12.00 uur en van 15.00 –
17.00 uur;
Kosten: 2 euro per keer. Materiaal is ter plekke aanwezig;
Locatie: Driving range van IGM, Dousbergweg 90.

Sportief wandelen
Heeft u meer interesse in wandelen en wilt u nieuwe sociale
contacten leggen? Kom dan op vrijdagmorgen gezellig
meewandelen!
Wanneer: vrijdag van 10.30 – 11.30 uur;
Kosten: deelname is gratis;
Locatie: vertrek vanaf Bodyfit Pottenberg (Opalinestraat 41).

Mijn naam is Dean Welters, ik woon samen met mijn mama
Ivy, mijn papa Ralf en mijn grote broer Stan en onze hond
Diesel in de Vergiliushof op Daalhof.
Ik ben met een beetje hulp in het ziekenhuis geboren.
Ik woog 4015 gram en was 55cm lang.
Papa en mama hebben mij Dean genoemd omdat ze het
een hele mooie naam vonden.

Gyminstuif
Tijdens de gyminstuif wordt met verschillende oefenvormen
en circuits gewerkt aan de conditie. Spieren worden hierbij
sterker en soepeler, maar het draait ook om gezelligheid en
samen sporten. Als afsluiting wordt iedere week een korte
spelvorm gedaan.
Wanneer: woensdag van 14.00 – 15.00 uur;
Kosten: deelname is gratis;
Locatie: gymzaal van de John F. Kennedyschool (Keurmeestersdreef/Peymeestersdreef).

Dean betekent leider, dat zullen we nog wel eens zien!
Volgens mijn mama ben ik een gemakkelijke tevreden baby.
Ik slaap goed en drink mijn flesjes prima leeg.
Ik groei als kool en lachen kan ik ook al goed hihi.
Ik zal jullie vast nog wel eens tegen komen.
Groetjes van Dean

Heeft u interesse in of vragen over bovenstaande? Neem
dan contact op met Thijs van Veen (06-29050399 of Thijs.
van.Veen@maastricht.nl).

Behandeling volgens afspraak
Maandag en dinsdag gesloten

Carla Haex

Planetenhof 93
6215 TT Maastricht

Voor prijzen en afspraken bel telefoonnummer 043-3475631
of e-mail: info@haarstudiocarla.nl
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Verder maakt hij doop, communie of huwelijk schilderijen
of aquarellen, watervaste schilderijen voor in tuinen, decorontwerpen voor het Maastrichtse Volleks Tejater, De
Maastrichtse Operette Vereniging Maos en Neker en de
Vriendenkring Ambij.

IN DE KIJKER
In de rubriek In de kijker stelt een bewo(o)n(st)er uit één van onze wijken zichzelf voor. De
inhoud van deze rubriek wordt gebaseerd op een zelf opgesteld verhaal of een interview. Het
is de redactie die bepaalt hoe het artikel uiteindelijk geplaatst wordt.

Ook speelde hij de rol van Fonds Olderdissen in Trijn de
Begijn en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

FERRY SCHIFFELEERS
Deze maand hebben we een bekende Maastrichtenaar, een
echte Sjeng. De naam hebben velen van u zeker al eens
gezien op één van de vele pentekeningen van de stad of
hebben misschien wel iets thuis hangen. Oudere lezers
zullen ook nog wel weten dat hij bekend was in de Grote
Staat waar hij mede eigenaar was van MEVRI schrijfwaren
en kantoorbenodigdheden. Veel stadsgenoten kochten een
vulpen bij deze specialist.

Interview door © Huub Reinders, Maastricht 2014

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

Ferry is een manusje van alles, hij kent als geboren en getogen Maastrichtenaar Maastricht van binnen en buiten en
helpt dan ook graag vragen te beantwoorden in weekblad
De Trompetter in ‘Wee of boe waor dat ouch alweer'.
Buiten dit alles maakte hij, na een grondige, studie eigenhandig Romeinse pakken, wapenuitrustingen en wapenschilden.
Alles van de originele uniformen die de Romeinen droegen
werd tot in de puntjes nagemaakt.
Veel Maastrichtenaren keken met verbazing naar de
Romeinse garde die af en toe door de stad liep, Ferry voorop,
en dachten dat er een film werd gemaakt.
Helaas kwam hier een knik in de kabel. De gemeente zag
het niet als een culturele attractie. Ze lieten Ferry in de kou
staan. Hij werd niet gevraagd in een stoet mee te lopen met
zijn Romeinse garde. Terwijl deze garde in andere steden
met open armen werd ontvangen. Ferry liet zich niet in een
hoek drukken door deze teleurstelling en ging verder met
schilderen, iets dat hij als kind al had geleerd van zijn opa.
Hij woont vanaf het begin in onze wijk Daalhof en werkt als
kunstschilder ieder dag aan een van zijn werken, een portret of een landschap dit maakt niet uit, hij zit niet stil. Ook
maakte hij een maquette van Romeins Maastricht in het jaar
333. Deze is nu in het bezit van de Gemeente Maastricht.
Hij schilderde een panorama van 12,8 meter breed vanaf
Fort St. Pieter.

16

WIJK-INFO
Wijk-info

Wat biedt de Home-Start-vrijwilliger een gezin:
-een steuntje in de rug,
-zijn/haar ervaring als ouder,
-zijn/haar tijd, één maal per week 3 à 4 uur.

Home-Start Maastricht en Trajekt zoekt
Vrijwilligers

Wat biedt Home-Start de vrijwilligers:
-zinvolle en fijne contacten met ouders en kinderen,
-een voorbereidende cursus,
-begeleiding en ondersteuning bij het werk als vrijwilliger
onkostenvergoeding.

Eind september 2014 hebben wij weer een nieuwe cursus
gestart.
Bent u vader of moeder? Wilt u met uw ervaring als vader
of moeder, gezinnen ondersteunen, die overbelast zijn en
behoefte hebben aan een steuntje in de rug? Bent u enthousiast, kunt u warmte bieden en goed luisteren? Hebt
u ongeveer 4 à 5 uur per week tijd over? Dan ben u de
persoon die wij zoeken!

Voor aanmelding en/of meerdere informatie kunt u bellen/
mailen met: Mariëlla Bakker- Geusebroek
Coörd. Home-Start Maastricht, BC Mariaberg, Anjelierenstraat 35, 6214 SW Maastricht. Telefoon: 043-7630152.
Email: mariella.bakker@trajekt.nl

Home-Start richt zich op gezinnen, waar het even “niet zo
lekker loopt”. Dit kan komen door huwelijksproblemen, problemen met kinderen, maatschappelijke problemen, zoals
geen werk, financiële problemen, er alleen voor staan.....
Vrijwilligers van Home-Start bieden dan steun, praktische
hulp en/of vriendschap.
Zo heeft Home-Start het afgelopen jaar met 25 vrijwillige
medewerkers hulp geboden aan meer dan 35 gezinnen in
Maastricht. Wij hopen ook dit jaar minstens zoveel gezinnen
te kunnen helpen. Wij hebben daarbij Uw hulp hard nodig!
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Deze nieuwe column wordt verzorgd door Anneke Fokkema. Zij heeft een natuurgeneeskundige
praktijk HOMEOSTASE. In deze column beantwoordt Anneke uw vragen met betrekking tot
lichamelijke en emotionele gezondheid en wat daaraan gelinked is. Stuur uw vraag (of reactie)
naar info@praktijkhomeostase. Elke vraag wordt anoniem beantwoord. De hier behandelde
stof dient uitsluitend als bewustwordingsproces en is geen vervanging van een advies of
behandeling door uw huisarts of specialist.

HET ZELFGENEZEND VERMOGEN VAN ONS
LICHAAM - DE MIR-METHODE
Onderstaand Boeddhistisch gezegde geeft weer op welke
wijze wij zelf invloed op ons leven hebben:
- de gedachte manifesteert zich in het woord (wat we denken
kunnen we gaan uitspreken)
- het woord manifesteert zich in de daad (wat we zeggen
kunnen we gaan doen)
- de daad ontwikkelt zich tot een gewoonte (wat we doen
kan een gewoonte worden)
- de gewoonte verhard zich tot een karakter (een gewoonte
kan een karakter worden)

Denk maar aan het eerste contact van de pasgeboren
baby met de moeder als het kindje op de blote moederhuid
gelegd wordt en bij het geven van borstvoeding. Elke stap
brengt een specifieke functie van ons lichaam in beweging
waardoor ons zelfgenezend vermogen aan de slag kan gaan
met het onszelf gezonder maken.
Stap 1. Zuurgraad optimaliseren.
Stap 2. Detox alle toxische belasting.
Stap 3. Vader loskoppelen. Moeder loskoppelen.
Stap 4. Alle meridianen zuiveren.
Stap 5. Alle tekorten aanvullen.
Stap 6. Hormoonstelsel in evenwicht brengen.
Stap 7. Basisbehoeften aanvullen.
Stap 8. Chakra’s en aura optimaliseren.
Stap 9. Missie verduidelijken.
Dit is alles wat je hoeft te doen. De één merkt wat sneller
een verandering op dan een ander, bij de één is de verandering wat groter dan bij de ander. Dat maakt niet uit. Het
zelfgenezend vermogen pakt het wel op. Meer informatie
over deze methode vindt u op www.mirmethode.nl.

Als wij zo'n invloed hebben op ons lichaam en ons leven,
kunnen wij ons leven ook prettiger en gezonder maken door
dingen te doen. Ons lichaam heeft hiervoor een heel krachtig
mechanisme dat foutjes in ons systeem kan repareren: het
zelfgenezend vermogen.
Dit zelfgenezend vermogen kan op heel veel manieren
aangesproken en aangezet worden tot actie. In dit nummer
breng ik de manier met de MIR methode ter sprake. Deze
methode is in 2009 ontwikkeld door Mireille Mettes, een
Nederlandse, holistisch werkende therapeute.
(Holistisch betekent de hele persoon - lichamelijk, emotioneel en geestelijk - behandelen, niet alleen de klacht/ziekte).
MIR staat voor Mentale en Intuïtieve Reset. Reset kun je
zien als herprogrammering. In het Russisch betekent MIR
vrede. Dat is ook wat de MIR methode met je kan doen;
vrede met en in jezelf brengen.
Hoe pas je de MIR methode toe?
Zeg 2 keer per dag de 9 onderstaande zinnen (stappen) in
dezelfde volgorde en met dezelfde woorden. Verander hier
niets aan, want dat heeft dan invloed op het hele proces.
Terwijl je elke zin drie keer zegt, wrijf je jezelf ergens op je
huid, bijv. arm, been, wang, buik, elke plaats is goed, zolang
je maar huid op huid contact hebt. Dit huid op huid contact is
nodig om je lichaam en geest open te zetten voor verandering; huid op huid contact geeft vertrouwen en liefde.

John dé Schilder
voor al uw schilderwerk binnen en buiten.
Netheid Correctheid Betrouwbaarheid !!
Kijk gerust op mijn internet site
www.johndeschilder.nl voor
aanbiedingen en garanties.
Ook voor het plaatsen van glas,
rolluiken, laminaat en parket.
Widooiestraat 11, 6215KC Maastricht
Tel: 0642295252 / 043-3473348.

18

Nog even ter duidelijkheid: deze methode vervangt geen bezoek aan een arts of specialist als u ernstige klachten heeft.
Het kan wel goed helpen naast de behandeling van uw arts.
Mocht u vragen hebben over dit onderwerp of zelf een onderwerp hebben waar u meer over wilt weten, neem dan gerust
contact met mij op via mail: info@praktijkhomeostase.nl.
Anneke

WIJK
- INFO
Wijk-info

Daarvoor krijgt u diverse soorten brood, broodjes,
vleeswaren, roerei, spek, jam, etc. Inschrijven bij de receptie
van ons woonzorgcentrum.
- Maandag 6 oktober, 19.00 uur: gezellig samenzijn voor de
hele buurt in het kader van ons toneelstuk 'Op Hoop van
Zegen'. Onder het motto 'Boter bij de Vis' verrast o.a. het
Daalhofkoor ons die avond met een spetterend optreden.
Meer informatie hierover is binnenkort beschikbaar. (Nog
even onder voorbehoud).
- Dinsdag 7 oktober vanaf 14.00 uur: beweegroep onder
leiding van Fysio en Ergo Zuyd met de gelegenheid uw
rollator en rolstoel gratis te laten checken. Voldoet uw rollator nog? Is uw rollator goed ingesteld? Doen de remmen
het goed? Zit u goed in uw rolstoel? Zijn de banden hard
genoeg? Kortom: kom naar de zaal en laat het controleren.
U kunt met al uw vragen terecht.
- Woensdag 8 oktober, 14.00 uur: we sluiten de 'Week
van de Ouderen' muzikaal af met een optreden en vieren
tegelijkertijd de verjaardag van een honderdjarige. Iedereen
is van harte welkom. Inschrijven bij de receptie van ons
woonzorgcentrum.
- Woensdag 15 oktober, 14.00 uur: High Tea georganiseerd
door de kinderen van Traject. Zij verwennen ons met heerlijke, zelfgemaakte hapjes. U kunt zich hiervoor inschrijven
bij de receptie van ons woonzorgcentrum.
- Vrijdag 24 oktober, 13.30 uur: gezamenlijk uitstapje naar
de Maastrichtse binnenstad. Meer informatie is verkrijgbaar
bij Marianne van het activiteitenteam.
- Vrijdag 31 oktober, 10.00-12.00 uur: Carma schoenen
verkoop.

ACTIVITEITEN 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
- Nieuwsuurtje 10.30 uur
- Kienen 13.45 uur
- Wisselende activiteiten in de ruimte van de Dagbesteding
vanaf 14.00 uur
- Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling H
Dinsdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Nieuwsuurtje 10.30 uur
- Spel/Sjoel/Kaart/Knutselmiddag 14.00 uur
- Gymnastiek onder professionele begeleiding van een
fysiotherapeut 14.00 uur
Woensdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Nieuwsuurtje 10.30 uur
- Wisselend programma (bv. muziek, optredens, themamiddagen, bakken etc.) in de middag vanaf 14.00 uur
- Vijf-cent kienen variabele ruimte vanaf 13.45 uur
Donderdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Nieuwsuurtje 10.30 uur
- Kienen 13.45 uur
- Van verleden tot hedenmiddag, afwisselende activiteiten,
vanaf 14.00 uur
Vrijdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Nieuwsuurtje 10.30 uur
- Kienen 13.45 uur
- Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling H
- Wisselende activiteiten (bv. uitstapjes, spellen, geheugentraining, wandelen etc.) in de ruimte van de Dagbesteding

Met vriendelijke groet, Marianne Huiberts

'Samen Delen', Bijeenkomsten Rond Rouw
Humanitas, het Toon Hermans Huis Maastricht en welzijnsorganisatie Trajekt gaan in november 2014 gezamenlijk
starten met de bijeenkomsten 'Samen delen'. Tijdens deze
ontmoetingen staat het verlies van een dierbaar persoon
centraal.

Extra activiteiten:
- 1 t/m 8 oktober: week van de ouderen.
- Woensdag 1 oktober organiseert pastoraal medewerker
André Narinx een uitstap naar bedevaartsplaats Kevelaer in
Duitsland. Gaat u met ons mee? Dat kan. Meer informatie bij
André die meestal iedere maandag- en donderdagochtend
koffie komt drinken in de grote zaal van ons woonzorgcentrum. De ideale gelegenheid dus om zelf ook eens een kopje
koffie te komen drinken.
- Donderdag 2 oktober, 14.00 uur: les in rollatordansen.
Twee professionele dansinstructeurs tonen ons de mogelijkheden om ook met een rollator de dansvloer op te kunnen
gaan.
Een uitdaging voor iedereen met een rollator. U bent van
harte uitgenodigd er samen met ons een fijne middag van
te maken.
- Zaterdag 4 oktober, 9.00 uur: jong en oud is welkom bij
ons eerste Buurt Ontbijt. Voor 5,85 euro p.p. kan u genieten
van het ontbijtbuffet in ons buurtrestaurant van cateraar
Keldermann.

Het overlijden van een dierbaar persoon kan zeer ingrijpend
zijn. Praten hierover met mensen die hetzelfde hebben
meegemaakt, kan steun bieden. 'Samen delen', een ontmoetingsgroep rond rouw, biedt u deze mogelijkheid. De
ontmoetingsgroep is bedoeld voor mensen van 18 jaar en
ouder die hun partner, ouder, een familielid of een andere
dierbare verloren hebben.
Bent U geïnteresseerd in 'Samen delen' of wenst u meer
informatie? Neem dan gerust contact op met onderstaande
contactpersonen. Zij zullen u graag te woord staan.
Wilma Willems, Trajekt, tel.: 043-7630020,
Anja Amersfort-Schulpen, Trajekt, tel.: 043-7630030,
Melanie Frederiks, Toon Hermans Huis Maastricht, tel.:
043-3261000.
Aanmelden kan via het algemene mailadres samendelen@
trajekt.nl.
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Heeft u zelf ook voordelen van de behandeling?
In de meeste gevallen wel. U kunt soms tijdens de behandeling al merken dat er iets verandert. De meeste mensen
voelen zich heel ontspannen na de behandeling. U hoeft
zelf geen klachten te hebben om getest en behandeld te
worden. Heeft u wel klachten, dan kunnen die door een
behandeling verbeteren.

VARIA
Wijk-info
Gevraagd … mensen die zich willen laten
testen en behandelen
In het maartnummer van 2012 heb ik een oproep geplaatst
voor mensen die zich wilden laten testen en behandelen
i.v.m. mijn opleiding tot Sensitherapeut. Velen van u hebben daar toen op gereageerd en zich opgegeven. Nu doe
ik een nieuwe oproep omdat ik me heb ingeschreven voor
de vervolgopleiding tot Sensi+ therapeute. Ik moet per les
weer 5 verslagen van een test (met de biosensor een protocol uittesten) en behandeling gaan inleveren. Daar kan ik
uw hulp weer heel goed bij gebruiken, want dat red ik niet
met alleen mijn familie en kennissen.

Als u mee wilt doen, wanneer moet u dan komen?
De opleiding begint begin november 2014. Vanaf dan moet
ik elke lesdag (6 in het totaal t/m maart 2015) minimaal 5
behandelverslagen inleveren. U kunt zich vanaf nu alvast
opgeven. Ik noteer uw gegevens en zal een afspraak met
u maken als u aan de beurt bent voor het maken van een
verslag. Dit doe ik op volgorde van aanmelding.
Heeft u interesse of wilt u eerst meer weten?
Bel tel. 06-24405539 of mail naar info@praktijkhomeostase.
nl. Dan kan ik uw vragen beantwoorden.

Wat houdt Sensi therapie in?
Het Sensi® protocol is dé waarborg voor de meest effectieve
vorm van therapie. De therapie is erop gericht de mens in
zijn totaliteit te behandelen. Dit doen we door:
1. Direct op gang brengen van het proces (o.a. massagetechnieken en emoties vrijmaken)
2. Wegnemen van de oorzaken (o.a. remedies)
3. Weghalen gifstoffen uit het lichaam (ontgiften met remedies en orthomoleculaire preparaten)
4. Stoppen met het toevoegen van gifstoffen in het lichaam
(dieet en allergie meting)
Met de Sensi+ opleiding krijg ik meer en sterkere mogelijkheden tot mijn beschikking, waardoor er op een groter
en dieper vlak geheeld kan worden.

Nu alvast bedankt voor uw opgave en medewerking.
Anneke Fokkema, Natuurgeneeskundige praktijk HOMEOSTASE.

WIJK-INFO
Wijk-info
Tweedehands Kledingbeurs in Atrium

Wat moet u doen?
Eigenlijk hoeft u alleen maar te komen en u te laten behandelen met de behandeling die voor u op dat moment als
het meest geschikt getest wordt. Dit wordt uitgetest met de
biosensor. Zo weet u dat de behandeling goed is voor u.
Omdat het voor mij om een oefensituatie gaat, is de behandeling gratis en bent u niet gebonden aan vervolgafspraken.

Op initiatief van Connie Dingena en buurtcentrum 't Atrium
wordt er zondag 26 oktober in 't Atrium, Aureliushof 160,
Daalhof, hun eerste tweedehands kledingbeurs gehouden.
Er is mooie en betaalbare kleding voor iedereen: grote
maten, kleine maten, kinderkleding, accessoires, schoenen,
voor elk wat wils.
De beurs is van 10.00 tot 16.00 uur en de entree is gratis.
Ook parkeren is gratis.

Hoeveel tijd bent u kwijt?
Het testen en behandelen kan 30 minuten duren maar ook
1,5 à 2 uur. Dit hangt af van wat er getest wordt en welke
behandeling nodig is. Het kan ook voorkomen dat er uit de
test komt dat u op dat moment niet behandeld mag worden.
Dan zal ik dat ook niet doen en bent u heel snel klaar.

Meer informatie via conniedingena@kpnmail.nl.
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Wij hopen ons snel te mogen begroeten in de wijk.

Nieuwe medewerkers in de buurt
Langs deze weg willen wij, Harold Ceulemans (politie) en
Christian Tol (gemeente), ons even aan u voorstellen.
Vanaf 1 september 2014, zijn wij beiden tewerkgesteld
binnen de mooie wijken Daalhof en de Hazendans als
medewerkers van enerzijds de politie en anderzijds de
gemeente Maastricht. Hiervoor hebben wij als wijkagent
en wijkgebonden medewerker drie jaar samengewerkt in
de wijken Limmel en Nazareth, alwaar wij veelal samen optrokken binnen deze wijken. Deze samenwerking zetten wij
vanaf 1 september 2014 binnen jullie woonwijken (Daalhof
en Hazendans) voort.
Wij zoeken graag de samenwerking op met verschillende
netwerkpartners om bijvoorbeeld zaken aan te pakken, of te
zoeken naar passende oplossingen van eventuele problemen binnen de wijken. Maar onze belangrijkste partners zijn
de inwoners van de wijken zelf, daarom voor ons en jullie
de uitdaging om met elkaar en vooral voor elkaar te zorgen
en de beiden wijken de impuls te geven die ze verdienen.
Wij zien er in ieder geval naar uit om de komende jaren in
jullie wijken te mogen werken en samenwerken.

Met vriendelijke groeten
De wijkagent: Harold Ceulemans (harold.ceulemans@
politie.nl)en de wijkgebonden medewerker gemeente
Maastricht:
Christian Tol. (christian.tol@maastricht.nl)

Wijk-info
verenigingsnieuws
Open repetitie Toonkunstkoor
Bent u een man en niet gauw van de wijs te brengen? Kom
dan naar de open repetitie op 25 oktober van het Toonkunstkoor Maastricht
Op zoek naar nieuwe tenoren en bassen
Toonkunstkoor Maastricht is op zoek naar nieuwe leden
(tenoren en bassen) ter versterking van het koor. Daarom
is er een open repetitie gepland op zaterdag 25 oktober
a.s. om 10.30 uur in de repetitieruimte in Klevarie adres:
Polvertorenstraat 6. 6211 LX Maastricht.
Hebt u altijd al willen zingen bij een koor of wilt u deze hobby
weer oppakken? Kom dan vrijblijvend naar de open repetitie
en maak kennis met het repertoire, met de dirigent en de
leden van het Toonkunstkoor Maastricht. De open repetitie
start met een miniconcert. Met dit optreden laat het koor
een klein deel van het repertoire horen. Vervolgens gaan
we met alle aanwezigen onder leiding van dirigent Rob
Meijers een lied uit de Carmina Burana van Orff instuderen.
De ochtend wordt om 12.30 uur afgesloten met een gratis
drankje en hapje.
Lid worden?
Het is gemakkelijk als u noten kunt lezen, maar dit is geen
vereiste. Van leden wordt wel verwacht dat ze thuis oefenen.
Alle mannen die het leuk vinden om een keer mee te zingen
zijn welkom! Hebt u na deze bijeenkomst interesse om lid
te worden? Dan kunt u vrijblijvend nog een paar keer een
reguliere repetitie bijwonen en voorzingen.

Harold Ceulemans en Christian Tol

SPREEKUUR:
Iedere donderdag van 13:00 tot 15:00 uur zijn wij gezamenlijk beschikbaar voor Daalhof en de Hazendans.
Locatie: Boerderij Daalhoeve, Alesiahof 37 te Daalhof.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over Toonkunstkoor Maastricht
op: www.toonkunstkoormaastricht.nl, bel met Jan Meewis
046-4747270 of mail naar toonkunstkoormaastricht@hotmail.com
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Heeft u een idee voor een activiteit en heeft u geen idee
hoe u bepaalde dingen moet aanpakken, ook dan kunt u
contact met ons opnemen.
Buurtterrassen:
Op 9 september was er een buurtterras bij ons in de wijk,
georganiseerd door gemeente en stichting traject. Het buurtplatform Daalhof was daar voor ons aanwezig omdat wij
voor die dag. i.v.m. werk, geen medewerker van ons eigen
buurtplatform hadden die kon aanschuiven.
Een buurtterras is er om van gedachte te wisselen met
gemeente, traject en buurtplatform over eigen initiatieven
die men zou willen ontplooien in de wijk. De verschillende
organisaties die daarbij aanwezig zijn kunnen u daarbij
helpen. U kunt altijd vrij en zonder aanmelding aanschuiven
bij een buurtterras.
Tijdens het buurtterras van 9 september 2014, kwamen
een aantal bewoners met vragen over de busdienst in onze
wijk. Het is jammer dat wij niet aanwezig waren op die dag
omdat wij al langere tijd doende zijn met dit item. Op onze
Facebookpagina staat ook al enige maanden een verslag
over wat we al gedaan hebben en hoever we nu zijn. Wij
hadden dat ook met twee bewoners al besproken. Bewoners die initiatief namen om dit item op de agenda te zetten.
Indien men lid is van onze Facebookpagina, had men de
informatie over de busdienst al een paar maanden geleden
geweten. Een gemiste kans dus. Het Belhäöfke is een
maandblad waarin ook zaken die betrekking hebben op
onze wijk worden vermeld. Ook activiteiten.
Facebook en Twitter echter worden up to date en indien
nodig van dag tot dag, uur tot uur bijgehouden dus zijn
sneller in informatievoorziening.
Kom op, denk mee, doe mee en laat uw stem horen. Wij
van Stichting Werkgroep Hazendans (SWH), kunnen het
niet alleen. De Hazendans is een prachtige en fijne wijk om
te wonen. Laten we het samen nog beter maken.
Word dus lid van onze Facebookpagina, Twitteraccount of
mail ons.

Belangrijk nieuws voor Hazendans
De wijk Hazendans heeft ook een buurtplatform. Het buurtplatform heet Stichting Werkgroep Hazendans. (SWH) Wij
zijn er net als ieder ander buurtplatform, voor de bewoners
van de wijk.
Bereikbaarheid:
U kunt ons altijd bereiken via stichtingwerkgroephazendans@gmail.com Het is ook mogelijk om informatie
die in de wijk speelt of belangrijk is te bekijken via website
of Facebookpagina van de SWH. Wij zijn ook op Twitter te
vinden.
Online: www.stichtingwerkgroephazendans.nl
Op Facebook: https://www.facebook.com/stichting.werkgroephazendans
Op Twitter: @SWHazendans
Facebook en Twitter:
Multimedia zijn niet meer weg te denken. Bijna iedereen
heeft wel een Facebookpagina, Twitteraccount of LinkedIn
account. Via multimedia krijgen mensen snel en gericht iets
te weten over de groep of personen die zij aan hun account
hebben toegevoegd. Je kunt direct in persoon ook berichtjes
sturen naar elkaar. Ouderen onder ons zijn daar wat minder
bedreven in of weten vaak buiten het doen van bankzaken
en het lezen van een online krant, niet dat er meer met hun
computer mogelijk is en dat het bereik, in het bijzonder voor
mensen die veelal thuis zijn, vergroot word. Ze kunnen
onder andere chat gesprekken (lekker kletsen) houden met
hun familie, vrienden of kennissen.
Omdat wij gebruik maken van Facebook en Twitter, kunnen
wij snel informatie bij de bewoners brengen of nieuwtjes
delen. Sluit je aan bij ons Facebook en Twitter account.
Waarom juist dit soort dingen? Facebook en Twitter zijn
via een zogenaamde Smartphone gemakkelijk te voeden.
Een Smartphone, of slimme telefoon, kan meer dan alleen
bellen. Ons Facebook account is zodanig opgesteld, dat u
met uw Smartphone een leuke gebeurtenis in de wijk, vanaf
uw telefoon kunt uploaden (aan onze Facebookpagina
toevoegen).
Het is ook de bedoeling dat bewoners die lid zijn van onze
Facebookpagina, dit kunnen doen. Via ons e-mailadres kunt
u ons vragen stellen of problemen voorleggen die in de wijk
of uw omgeving spelen. U kunt ons ook ideeën mailen. U
moet daarbij denken aan oplossingen voor zaken die maar
kennelijk niet worden opgelost ondanks uw inzet. Wij zijn er
om dingen voor u te bespreken met provincie, gemeente,
traject en andere instanties.

Bestuur Stichting Werkgroep Hazendans (SWH)
stichtingwerkgroephazendans@gmail.com

Wijk-info
verenigingsnieuws
Rommelmarkt TTV Daalhof
TTV Daalhof organiseert op 19 oktober weer haar jaarlijkse Rommelmark. Deze wordt gehouden in het Atrium,
Aureliushof 160 vanaf 9.30 uur t/m 17.00 uur. Voor tafels
kunt u bellen met Peter Janssen, Cereshof 8, telefoon 0433479867.
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De voorstelling is nog steeds in ontwikkeling en is te zien in
Rotterdam op 17 en 18 oktober a.s. en éénmalig in Maastricht op donderdag 23 oktober 2014 in het Pesthuyspodium
om 20.30 uur.
‘De extase van Mevr. Dorethea’ gaat over twee vrouwen die
naar een feest gaan en heengaande in het bos verdwalen
en hier allerlei avonturen beleven of zoals ze zelf in hun
flyer vermelden:
Twee vrouwen dwalen door het bos en zijn de weg kwijt.
Maanmeisjes en ronde lichtjes houden de wacht.
Waarom doen mijn voeten pijn? Waarom is de maan zo ver?
Thea, misschien kunnen we onze act nog eens oefenen?

De extase van Mevr. Dorethea
Een voorstelling die is gemaakt door theatergroep B.E.L.G,
bestaande uit Fabiënne Meulenhoff en Wendi Ostir. B.E.L.G.
staat voor Wendi (een Belgische) en Fabiënne (Ben Eerst
Limburger Geweest).
Fabiënne is geboren en getogen in Maastricht, te weten in
Daalhof en heeft op de Fons Olterdissenschool gezeten en
is vervolgens naar het Trichtercollege gegaan. Haar muzikale inspiraties heeft ze opgedaan bij het kinderkoor van
de San Salvadorparochie, de Kinderköpkes en tenslotte bij
Joonk Sjaan. Ook heeft ze zangles gehad in Maastricht van
mevrouw Van Dam en Octaaf Hardy.

Komt dat zien, komt dat zien.

Na het halen van haar Havodiploma is ze oorspronkelijk een
creatieve opleiding gaan volgen bij St. Lucas in Boxtel, maar
dit was niet wat ze wilde , het theater trok… Na het Mbotheater in Den Bosch is ze richting Rotterdam vertrokken om
daar aan het conservatorium de opleiding Muziektheater te
gaan volgen, bestaande uit zang, dans en acteren. In 2011
is ze geslaagd, evenals haar klasgenote Wendi Ostir. Beiden
hebben tijdens hun opleiding al eens gepeeld in Maastricht
bij de voorstelling Sneeuwduister o.l.v. Jan van Opstal van
de Toneelgroep Maastricht.
In 2013 hebben Fabiënne en Wendi besloten om te gaan
samenwerken in de theatergroep B.E.L.G en zie hier hun
eerste productie die ze hebben gespeeld in Antwerpen en
op de Gentse Feesten in Gent.

Aangepaste woningen voor
senioren (65+) die zorg nodig hebben.
Mosae Zorggroep heeft in de locaties
Daalhof, Recessenplein, Sint Gerlachus
en Campagne woningen beschikbaar.
U kunt zich aanmelden bij
Cliënteninformatie 043-3549180.
www.mosaezorggroep.nl
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Tongerseweg 235-B

Papyrussingel 80

Mechelerbank 32

Ovidiushof 18

• Leuk app. met 2 slks
• Vraagprijs: € 129.500,- k.k.

• Luxe keuken en dakterras
• Vraagprijs: € 174.900,- k.k.

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

• Met garage en 4 slks
• Vraagprijs: € 172.500,- k.k.

Hoogfrankrijk 62

Tinnegietersdreef 34-C

Nu ook nieuwbouw woningen te koop

"Zouwdalveste"

• Tussenwoning, 2 royale slks
• Vraagprijs: € 235.000,- k.k.

• Luxe keuken, 2 slks
• Vraagprijs: € 129.900,- k.k.

Mons. Poelsplein 59

Reinaartsingel 83

• Rustig gel., 3 slks (mog. 5 slks)

• Vraagprijs: € 299.000,- k.k.

• Met aanbouw, 3 slks en hobbyk.
• Vraagprijs: € 219.500,- k.k.

Koperslagersdreef 15-C

Meerssenerweg 39-A

• 3 slks, mog. garage aankoop

• Vraagprijs: € 135.000,- k.k.
Verzekeringen
Makelaardij
Pensioenen
VERZEKERINGEN
Hypotheken

Ruime woningen gelegen aan de rand
van Malberg met veel groen/natuur en
op loopafstand van alle belangrijke
voorzieningen zoals winkels, openbaar
vervoer, basisscholen en sportfaciliteiten.

Pascal Loontjens

Zouwdalveste: type Pionier

• Nog in te delen app. met tuin

• Prijs: € 176.000,- v.o.n.
• Oplevering gepland eind 2014

• Vraagprijs: € 79.500,- k.k.

WWW.WILSONGROEP.NL
MAKELAARDIJ
PENSIOENEN HYPOTHEKEN
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• Ruime woonkamer met
open keuken.
• 1e verdieping: 3 ruime
slaapkamers en moderne
badkamer.
• 2e verdieping: bereikbaar
middels vaste trap.
• Uitstekende prijs/
kwaliteitsverhouding, lage
energiekosten vanwege
huidige bouwnormen.

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

