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Het tweede nummer, na de zomervakantie, van ons wijkblad ligt alweer in de bus en daarmee is ook het normale
leven in geheel het land, inclusief dat van onze zuiderburen,
alweer volop aan de gang. De eerste pepernoten zijn reeds
gesignaleerd en daarmee worden we nog voordat de herfst
aan is gebroken herinnerd aan de komende winterse feesten.
Gelukkig is het nog niet zo ver, we mogen eerst nog gaan
genieten van de prachtige kleuren in de natuur die de herfst
met zich mee brengt. De winterkleren mogen binnenkort
weer uit de kast en we kunnen terugkijken op een heerlijke
zomer met vooral veel zonneschijn. Dit jaar hebben ook
alle thuisblijvers geluk gehad met het weer dat onze sombere, koude en natte winter van afgelopen jaar letterlijk
deed smelten in de zon. Met de klok mogen we gelukkig
nog wachten tot de volgende maand, geen nood, daar laten wij u ook dit jaar weer aan denken!
De tijd lijkt steeds sneller te gaan, een week, een maand,
zelfs een jaar zijn om voordat we het weten. Ook ons wijkblad heeft er al heel wat jaren op zitten en komend jaar is
ons eerste jubileumnummer dus ook een feit. Omdat ’t
Belhäöfke van ons allemaal is en wij van de redactie onder
andere graag stukjes uit de oude doos in dat nummer willen publiceren, nodigen wij bij deze dan ook onze lezers
uit om ons ideeën toe te sturen voor het jubileumnummer.
Heeft u dus een leuk idee of wilt u een stukje nog eens
terug laten komen voor onze jongere lezers, wacht dan
niet en mail of bel naar de redactie!

Belfort krijgt nieuwe water- en gasleidingen

EVENEMENTEN
Zaterdag 5 oktober:
Winkelcentrum Daalhof, Dag van de Klant, van 10.00 tot
16.00 uur. Muzikale opluistering door DJ Nando.
Dinsdag 8 oktober:
Avond voor ouders van pubers (11-15 jaar) in ’t Atrium, van
19.00 tot 21.00 uur, entree gratis. Informatieavond over hoe
het puberbrein werkt, gedrag van pubers, voorlichting over
roken, alcohol en drugs. Voor meer informatie kunt u terecht bij Sandra Smeitink, tel. 06-55695279 of
sandra.smeitink@trajekt.nl.

Voor nu wenst de redactie u veel leesplezier en we horen
graag van u!
Natasja Cornelissen

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 19/20 oktober
Kopij: inleveren per e-mail vóór 25 september.
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Redactie
Karin Castro
Natasja Cornelissen
Anneke Fokkema
Ernestine Gewin
Roelina Habets
Ruud Keijmis
Willeke Klein
Scott Raab
Huub Reinders
Hans Veldman

Zondag 13 oktober:
Rommelmarkt in ’t Atrium, georganiseerd door Jäögkoer
de ‘Kinderköpkes’, van 10.00 tot 16.00 uur, gratis entree.
Inlichtingen en reserveren van een kraam: Anja Griens, tel.
06-5471666.

Contact
06 50888592
redactie@belhaofke.nl
 http://www.belhaofke.nl

Concertmiddag: 85-jarig jubileum van accordeonistenvereniging Scala uit Maastricht in het Ruweel in Malberg,
aanvang 13.00 uur, entree 5 euro, inclusief kop koffie of
thee. Info: Frans Jozef Jansen, tel. 06-5377192/0433431356, fransjozefjansen@online.nl.

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

zie blz 3 voor meer evenementen
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Buurtcentrum Daalhof E.O.
‘t Atrium
Aureliushof 160
6215 SW Maastricht
tel: 043 - 3540518
www.buurtcentrumdaalhof.nl
info@buurtcentrumdaalhof.nl

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN
Maandagmorgen
Maandagmiddag
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Woensdagavond
Donderdagmid.
Donderdagavond
Donderdagavond
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Zaterdagochtend

bewegen voor ouderen inl:
yoga inl:
tafeltennis
biljarten
poweryoga,hathayoga&zumba
huiskamer project
13.30 uur tot 17.00 uur
v.a.17uur hip hop les
wedstrijdbiljarten
repetitie Mixed harmonie
poweryoga,hathayoga&zumba
v.a. 18 uur puppy cursus
kienen bejaardenbond Daalhof
groot kienen van div. ver:
judo van Budoclub Daalhof
country dansen voor de jeugd
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)
rep: kinderköpkes
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stichting Traject
stichting Traject
043-3479867
043-3475146
0032-12236151(B)
06-24253636
06-50468369
043-3619455
0032-12236151(B)
043-3540206
043-3471371
043-3540518
043-3432441
06-18126993
043-3479093
06-40923577
06-46596426

huren van div:ruimtes
bellen van ma:tot en met
vrijdag tussen 10 uur en 12
uur 043-3540518

Atrium cafe geopend
maandag tot en met
donderdag 19 uur tot 1 uur
vrijdags tot 2 uur

BUURTPLATFORM
WIJK-INFO
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HALLOWEENTOCHT

KENT U HET NUMMER 14043 AL?

Na het daverende succes van verleden jaar zal op 19 oktober door Buurtplatform Hazendans wederom een Halloweentocht worden georganiseerd. De tocht zal plaatsvinden in en
rondom de wijk Hazendans. Er wordt gestart vanaf de Sporthal Daalhof en dat is tevens het eindpunt. We starten exact
om 19.30 uur dus op tijd komen is wel een must!

Graag willen wij Ralph en Wilma Vertommen, initiatiefnemers en oprichters van Buurtschap ApoJupHer 2012©, even
aandacht van alle mede bewoners woonachtig in de Buurtschap en verder voor het volgende.
Zoals u misschien gemerkt heeft zijn er rondom het trapveldje en het speelveldje gelegen aan de Apollohof een aantal wijzigingen aangebracht. Zo is de prullenbak op het trapveldje verwijderd en zijn in het speelveldje de kapotte banken
verwijderd en vervangen door een hufterproof bankje, geheel
van gerecycled plastic.

Wie kan deelnemen?: kinderen t/m 16 jaar. (Gewenst is dat
de groepen door vaders en moeders worden begeleid. Zij krijgen ook nog de gelegenheid om de tocht zelf te ervaren.)
Hoe kun je deelnemen?: aanmelden via Facebook pagina:
Stichting Werkgroep Hazendans.
Wat kost deelname?: 1 euro p.p.

Wij weten dat men zich in hoge mate ergert over de hangjongeren in dit speelveldje en dat de drempel erg hoog is om
hen te benaderen en aan te spreken op hun vervuilend en
hun storend gedrag. Daarom hebben wij alvast het initiatief
genomen om in contact te komen met de jeugdopbouwwerkers van stichting Trajekt en medewerkers van
de afdeling Coördinator Openbare Ruimte van de Gemeente
Maastricht. Allen hebben ons te kennen gegeven om klachten te blijven melden bij klachtenmeldpunt tel. 14043 (lokaal
tarief) of via de website van de Gemeente Maastricht
(www.maastricht.nl/web/GemeenteLoket/Klachten-en-meldin
gen).
Als een klacht wordt gedeponeerd, wordt deze de eerstvolgende ochtend direct behandeld en gearchiveerd zodat er
een duidelijk beeld kan worden gemaakt van welk probleem
er zich waar afspeelt en zo kan er ook gericht actie ondernomen worden, hetzij door de Wijkagent Edwin Klijntjens, hetzij door de medewerkers van de Gemeente Maastricht zelf.

Tevens zullen er inschrijfavonden in Sporthal Daalhof worden
georganiseerd, de data volgen nog.

WIJK-INFO
EVENEMENTEN
Zaterdag 19 oktober:
Halloweentocht, georganiseerd door Buurtplatform Hazendans. Start om 19.30 uur vanaf sporthal Daalhof, tevens eindpunt van de tocht. Deelname t/m 16 jaar, begeleiding door
de vaders en moeders. Kosten: één euro p.p. Aanmelden via
Facebook: Stichting Werkgroep Hazendans.

Beste buurtbewoners, denk nou alstublieft niet van: ‘Ik heb
al zo vaak gebeld, er gebeurt toch niets’. Ik, Ralph Vertommen, vraag u met klem, blijft u alstublieft klachten deponeren, want op één klacht kan niet geanticipeerd worden. Immers één klacht is geen klacht, twee klachten zijn een halve
klacht en drie klachten zijn een hele klacht.
Voor meer informatie kunt u terecht op home.kpn.nl/
r.j.r.vertommen/APO website
of via de mail: apojupher@kpnmail.nl, maar rechtstreeks bij
Ralph en Wilma Vertommen, Apollohof 165, tel. 043-3634703
mag ook.

Zondag 20 oktober:
Rommelmarkt, georganiseerd door TTV Daalhof in ’t Atrium,
vanaf 9.30 uur tot 17.00 uur.
Voor tafels kunt u contact opnemen met de heer Peter Janssen, tel. 043-3479867.
Zaterdag 26 oktober:
Oktoberfest in de ‘Blouwe’ zaal, Tongerseweg 400, aanvang
20.30 uur, gratis entree.

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

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000
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delen, zal dit fundament alleen nog maar sterker worden,
daar zijn we vast van overtuigd!
Stichting kom Leren zet een sterk merk neer. Een merk dat
voldoende toegerust is om de uitdagingen waarvoor we ons
op diverse gebieden gesteld zien, het hoofd te bieden.

NIEUWE NAAM FUSIE ONDERWIJSGROEP
SKO-Mergelland en Stichting jong Leren varen samen verder
onder dezelfde vlag! Vlak voor de zomervakantie heeft u van
ons het goede nieuws ontvangen dat de voorgenomen fusie
tussen onze twee onderwijsstichtingen groen licht van het
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen heeft
gekregen. Daarover zijn wij erg verheugd!

De officiële geboorte van de nieuwe stichting in januari 2014
zullen we uiteraard op feestelijke wijze vieren. Over de manier waarop dat gaat gebeuren, zullen we u te zijner tijd informeren!

PERSBERICHTEN

Verheugd én trots zijn we ook om eindelijk naar buiten te
kunnen treden met de naam die onze nieuwe organisatie
gaat dragen. We zetten koers richting toekomst onder de
gezamenlijke vlag: Stichting kom Leren

SCALA VIERT FEEST
Eerste Maastrichtse accordeonistenvereniging Scala, opgericht in 1928, viert op 13 oktober haar 85-jarig bestaan. Dit
jubileum wordt gevierd door het geven van een concertmiddag
in Het Ruweel in Malberg, waar diverse gastoptredens zijn
van o.a. zangkoor Malmontagne, De Wiecker Hofzengers,
onze Maastrichtse accordeonist Dominique Paats, de Koninklijke Accordeonvereniging uit Beerse en uiteraard zal ook
Scala haar muzikale klanken ten gehore brengen, waarbij
het ons verheugt een aantal jubilarissen in het zonnetje te
zetten.
Zaal open om 12.30 uur, aanvang concert 13.00 uur. Entree
5 euro, inclusief een kop koffie of kop thee.
Info: Fr. Jozef Jansen, tel. 06-53771952 of 043-3431356,
fransjozefjansen@online.nl.

Achter de schrijfwijze van onze nieuwe naam gaat de filosofie schuil dat we alle kinderen, van klein tot groot, uitnodigen
om bij ons te komen leren. We schrijven ‘kom’ met een kleine
letter en Leren met een hoofdletter ‘L’, omdat kinderen in
ontwikkeling iedere dag op heel veel verschillende gebieden
leren om te groeien als mens.
Stichting kom Leren staat voor openheid en toegankelijkheid.
We nodigen iedereen uit om samen te komen werken, samen te komen delen en samen te komen leren.
Stichting kom Leren staat op een stevig fundament van kwaliteit, professionaliteit en eigenheid in verscheidenheid. Door
onze huidige namen te combineren en onze krachten te bun-

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

Praktijk voor huidverzorging
en energetische behandelingen

6215 JB Maastricht
6215
JB Maastricht
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
Hazendansplein
16
Telefoon:
06-43001591
Telefoon:
6215 JB06-43001591
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

KENNISMAKINGSBEHANDELING GEZICHT NU 38,00 EURO

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

NGS Licentienummer: 452439
NGS Licentienummer: 452439

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

Behandeling volgens afspraak
Maandag en dinsdag gesloten

Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht

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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IN DE KIJKER

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

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.

Verzorgingshuis St. Gerlachus, Bieslanderweg, zoekt enthousiaste vrijwilligers! Vindt u het leuk om bijvoorbeeld te helpen
in onze huiswinkel, bij het ronddelen van de maaltijden in
ons restaurant of bij het jeu de boules?

HUUB REINDERS EN EMIEL
De nieuwe roman: ‘Emiel ‘ne jong oet de binnestad’, is de
historische roman van de Maastrichtse schrijver Huub
Reinders. Eerder verscheen al ‘Jo De Mommer. Belevenissen van een Maastrichtenaar’, ‘Het leven in de Stokstraat’
en ‘In de Stokstraat geboren’. In 2012 volgde de succesvolle
roman ‘Herder laat je schaapjes gaan’- dagboek van pater
Castorius.

Neem dan contact op met mevr. N. Hamming, tel. 0434581417 of 06-15283443, (projectleidster UVV (Unie Van
Vrijwilligers) of dhr. A. Hendriks, tel. 043-3610673 of 0628245973, (ass. projectleider UVV). Voor meer informatie:
www.uvvmaastricht.nl.
BROEMRITTEN
Op 10 oktober kan men weer deelnemen aan de Broemritten
(rijvaardigheidsrit) georganiseerd door de afdeling van VVN
Maastricht. Deze rijvaardigheidsrit is bedoelt voor de mensen van 50+ en wordt ’s middags gehouden.
Op deze middag krijgt u theorieles over de nieuwe regels in
het verkeer, een gehoortest en ogentest en natuurlijk maakt
u een rit in uw eigen auto, begeleid door een rij instructeur. U
kunt zich aanmelden via de volgende mailadressen
lkeijmis@versatel.nl, willyjeurissen@home.nl en aqp.smits
@zonnet.nl. Graag vóór 5 oktober. Wij nemen dan verder
contact met u op.
Voorzitter VVN afdeling Maastricht

Na de vele positieve reacties op het verhaal over Emiel dat
van augustus 2009 tot december 2010 wekelijks in weekblad De Ster verscheen, wordt dit feuilleton nu in boekvorm
uit gebracht. De lezer volgt het leven van Emiel Berghmans
van 1924 tot 1964, ‘ne jong oet de binnenstad’. Het boek,
gebaseerd op ware gebeurtenissen, is rijkelijk geïllustreerd
met nog niet eerder gepubliceerde foto’s uit die tijd.
Het boek telt 258 pagina’s en kost 19,50 euro. Op 20 oktober om 15.30 uur wordt door Reinders het eerste exemplaar
overhandigd aan wethouder van cultuur J. Costongs in boekwinkel Polare in de Dominicanerkerk, waar het boek ook
gesigneerd wordt door Reinders.
Het boek is in onze wijken bij Lektuurshop Schrijvers in Belfort en bij CIGO Ezzebleef aan de Herculeshof in Daalhof te
koop. U kunt het ook via huub.reinders@home.nl.per post
bestellen. Zie ook www.huubreinders.com.

Vanaf 1 juni zijn wij ook speciaalzaak van
Vanaf 1 juni zijn wij ook speciaalzaak van

Vanaf 1 juni zijn LINGERIE
wij ook speciaalzaak
van
BORSTPROTHESES,
en BADKLEDING
BORSTPROTHESES, LINGERIE en BADKLEDING
Ruim assortiment
op voorraad
BORSTPROTHESES,
LINGERIE
en BADKLEDING

Ruim assortiment
op voorraad
Vergoedingen
van zorgverzekering
mogelijk.
Ruim assortiment
op voorraad
Vergoedingen
van zorgverzekering
mogelijk.
Wij werken ook op afspraak
Vergoedingen van zorgverzekering mogelijk.

Wij werken ook op afspraak
speciaalzaak in gezondheidsartikelen en zelfzorgartikelen
Wijonderhoud
werken ook op afspraak
levering
van scootmobielen,
inclusief service
en
speciaalzaak
in gezondheidsartikelen
en zelfzorgartikelen
vergoeding
mogelijk
via AWBZ
/ zorgverzekeraars
/ WMO
levering
van scootmobielen,
inclusief
service
en onderhoud
speciaalzaak
in gezondheidsartikelen
en zelfzorgartikelen
vergoeding
mogelijk via AWBZ
/ zorgverzekeraars
/ WMO
levering
van scootmobielen,
inclusief
service en onderhoud
vergoeding mogelijk via AWBZ / zorgverzekeraars / WMO
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Als je
klei-

voor kinderen. Aan de overkant zien we de mooie tuinen vol
groen en bloemen, de huiselijke schoonheid van een woning
waar liefde blijft. Vuur brengt allerlei nuttige dingen, maar
dan moeten we wel hittebestendig zijn om van ze te kunnen
genieten.

PRIKBORD

ukeneerde
roop.
eg na
p een
knof-

Bekwame psycho-therapeute lost al uw problemen op! Kosten: 15 euro. Bel voor een afspraak, tel. 0032-496329199.
Consultatie-adres: zaal Harmonie Wilhelmina, Tongerseweg
400, Maastricht.

Scott Raab

Prikbord: een prikbord kost 4 euro per stuk. Gevonden/verloren is gratis. De tekst (maximaal 40 woorden) met het geld in
een enveloppe inleveren/in de brievenbus doen op Dianahof
54 vóór de 1e van de maand van uitkomen.

Gezichtsbehandelingen vanaf 27,50 euro. Schoonheidsspecialiste Angèle, Romulushof 40, tel. 06-25065275,
www.angèlebroux.nl.

VARIA
WIJK-INFO

200 spinakaat.
oomeutje

Te koop: garage in Belfort. Veilig parkeren, verwarmd, geen
EEN EXTRAATJE
ruiten krabben,VERDIEN
opbergruimte,
enz. Flat Zeepziedersdreef,
garage nr. 21. Voor informatie, bel tel. 06-17759443. Bij geen
Heeft
u kinderkleding
over?
kunt
u die via De Gouwe op
gehoor:
stuur een sms
en u Dan
wordt
teruggebeld.
Pottenberg verkopen. 75% van de opbrengst is voor u en
25%
voor de activiteiten
de Buurtbrök.
Een(vmbo-havomooie kans
Huiswerkbegeleiding
invan
de Hazendans.
Leraar
een
zakcentje
te
verdienen
of
met
de
opbrengst
andere
kindervwo) geeft huiswerkbegeleiding aan kleine groep leerlingen.
kleding
en/of
speelgoed
te
kopen.
U
kunt
de
kinderkleding
Extra aandacht en hulp bij specifieke leerproblemen. Inschrijalleen
aanleveren
op dinsdagen
tussen 12 en
16 uur. NederKopen
ven mogelijk
tot maximaal
vier leerlingen.
Bijlessen
kan
van
dinsdag
tot
en
met
zaterdag
van
12
tot
18
uur.
lands op alle niveaus. Info, tel. 043-7503676 of 06-39823537
De Gouwe heeft ook een prachtige speelgoedwinkel opgezet.
U zult verbaasd
zijnontspanning
over de mooie
de kwaYogalessen
in Belfort,
eninrichting
vitaliteit. en
U bent
van
liteit
van
het
speelgoed.
Door
er
te
kopen
steunt
u
de
harte welkom voor een gratis proefles. Zet maar eendoelen
stap in
van
De Gouwe. U
maakt
daardoor de
voor tel.
de
de yogaruimte.
Info
en aanmelden
bijgroentetuinen
Helen Vaessens,
voedselbank
en
het
kerstfeest
en
vakantieweekenden
voor
043-3477402, www.yogahelenmaastricht.webklik.nl.
gezinnen in problemen mogelijk.

outen
kruiokt eijes of

Power- en Hatha yoga of Bodybalance: ontstressen en
levenskwaliteit verruimen. Maandag-/woensdagavond en
woensdagochtend. Ook voor mensen met reuma,
fybromyalgie, oedeem, astma of overgewicht. Zumba Feel
Good voor iedereen in de spiegelzaal van ‘t Atrium.
Chantalle Smeets (Trobar) info@dans-yoga.com, tel.003212236151/06-39604718, www.dans-yoga.com.
Te koop: ijzeren hondenbench + kussen (in originele doos),
z.g.a.n. Afmetingen: 76 x 48 x 54 cm. Info, Marsanahof 16,
tel. 043-3470238.

WIJK-INFO
VERENIGINGSNIEUWS
ROMMELMARKT ‘KINDERKÖPKES’

Op zoek naar een leuke hobby? Kom dan naar naailessen
Heeft
u speelgoed
over, dan isDe
delessen
Gouwezijn
daar
heeloverdag
erg blij
bij Nelleke’s
Modevakschool.
zowel
mee.
U
kunt
het
van
dinsdag
tot
en
met
zaterdag
tussen
12
als ’s avonds en voor beginners en gevorderden. Ook tieners
en
18
uur
brengen.
U
kunt
het
ook
laten
ophalen.
Bel
dan
Ed
zijn welkom. Er wordt in kleine groepjes gewerkt. Wilt u meer
Kemmerling,
tel.
weten, bel dan
tel.06-12951996.
043-3473051.Kledingwinkel, speelgoedwinkel en kunstgalerie De Gouwe vindt u op Terra Cottaplein
1, 6216 BH Maastricht.

an de
n ge-

eken
jk de

Jäögkoer de ‘Kinderköpkes organiseert zondag 13 oktober
van 10.00 tot 16.00 weer een ROMMELMARKT in ’t Atrium,
Aureliushof 160. De entree is gratis. Voor inlichtingen en
reserveren van een kraam kunt u contact opnemen met Anja
Griens, tel. 06-5471666.
fie ook
tsv vo
erz or
eke uw
rin
ge

van dinsdag t/m vrijdag
van dinsdag t/m vrijdag

alhof
en en
f in te
nden
mener de

DAGSCHOTELS
DAGSCHOTELS6 6EURO
EURO

vanaf 17.00 uur open
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427
reserveren op 043 3435427

Veldwezeltstraat 24
6215 JC Maastricht
06-53219877 (na 18 uur)
info@tweewielerserviceverhulst.nl

as de

Maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 21.30 uur
Zaterdag op afspraak

www.eetcafe1900.nl

en in
oord.

043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht

www.tweewielerserviceverhulst.nl
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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
G.Gruisen@planet.nl
www.guusgruisen.nl
8
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ZATERDAG 5 OKTOBER

DAG VAN DE KLANT
WINKELCENTRUM DAALHOF
Op deze dag worden de klanten van winkelcentrum Daalhof
extra in het zonnetje gezet door de winkeliers
van Winkelcentrum Daalhof.
Bij elke deelnemende winkelier wordt U op deze dag
getrakteerd op een leuke attentie bij uw aankoop.
Van 10.00 tot 15.00 uur kunt U alle kassabonnen van de door u
gekochte boodschappen op zaterdag 5 oktober
met een waarde van minimaal € 5,00 inruilen voor een lot.
Voor elke € 5,00 aan boodschappen ontvangt U 1 lot.
Met dit lot kunt U deelnemen aan ons grandioos prijzenfestival.
Omstreeks 15.30 wordt er een extra hoofdprijs verloot
onder de deelnemers.
De gewonnen prijzen kunnen vanaf 15.45 afgehaald worden.
De muzikale opluistering wordt verzorgd door DJ Nando.
De deelnemende winkeliers herkent U aan de rode loper.

9

VARIA
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feestlocatie. Later komt ‘de jurk’ in beeld. Op je trouwdag wil
je er natuurlijk prachtig uitzien, dit is een samenwerking tussen: de jurk, de bruidsvisagie, de haarstyling en de
accessoires.Je kunt heel veel inspiratie opdoen op internet,
zo is er de site: www.theperfectwedding.nl. Ideeën voor een
vintage wedding, haarstyling tips, de hipste…vul zelf maar
in…
Voor je bruidsvisagie zijn er een aantal mogelijkheden: je
doet zelf je make-up of laat dit door een goede vriendin doen,
of je volgt van te voren een bruids visagieworkshop en met de
tips van de professional en de juiste producten breng je zelf
een stralende make-up aan. De laatste mogelijkheid is dat
je een visagiste boekt.
Tijdens een proefvisagie bespreekt de visagiste je wensen
met je. Hoe wil je er graag uitzien: klassiek, hip, trendy of
traditioneel? Wil je misschien je lippen laten spreken of meer
een accent op je ogen?
Een visagiste zal altijd de sterke punten in je gezicht accentueren en oneffenheden camoufleren.
De sleutelwoorden voor een geslaagde bruidsvisagie zijn:
stralend, fris, soft, zacht en duurzaam. Een mooie make-up
komt goed tot zijn recht als het past in het gehele plaatje.
Graag geef ik jullie een kleine kijk in mijn werk als visagiste:
bij 99% van mijn bruiden loopt alles perfect, maar soms.. Zo
was er mijn eigen man die zonder bruidsboeket aan de deur
stond (hoezo, moest ik dat meenemen dan?). Ook was er
een bruid die ondanks alle hectiek tegen me zei: “Kom gezellig aan tafel zitten, drink een kop thee en smeer je een
boterham…”.
Geniet van de periode voor je trouwen, laat je door niet niemand van de wijs brengen, en doe het op jullie manier. Ik
wens jullie een mooie dag toe!

Deze column is geschreven door Edith Remmen. Zij heeft haar eigen bedrijf: Massage
en Visagie by Edith Remmen. In deze column deelt ze tips en trucs uit de wereld van de
visagie, of geeft meer informatie over beauty producten. Heb je vragen of opmerking
naar aanleiding van haar column? Mail naar: edith@visagiemaastricht.nl.

BRUIDSVISAGIE
Ben je (deze vakantie) ten huwelijk gevraagd? Van harte gefeliciteerd met jullie komende huwelijk! In deze column wil ik
je graag enkele tips geven..

De eerste dingen die door een aanstaand bruidspaar geregeld worden, zijn: de trouwdatum, de trouwlocatie en de
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meehelpt? Nicole deelde haar idee met een buurvrouw, ook
Nicole, en samen bedachten zij al snel een leuke middag.
De buitenspeeldag werd gecombineerd met een buurtterras
zoals Trajekt dat afgelopen jaren op diverse plekken in onze
wijk organiseert. Nicole en Nicole deden daarbij op hun woonerf een beroep op alle bewoners. Hen werd gevraagd de auto’s die dag op de eigen oprit of buiten het woonerf te parkeren en iedereen werd uitgenodigd om een kop koffie te komen drinken. Mensen moesten dan wel zelf een stoel en
kopje meenemen.
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Het werd een zeer geslaagde dag. Het plein was versierd
met verschillende slingers, de tafels waren geleend bij Trajekt,
het spelmateriaal op de kinderboerderij bij het buurtplatform
en bij de Scouting. Diverse buren kwamen enthousiast naar
buiten met koffie, koekjes, ijsjes en plantjes voor de kinderen. Ook brachten ze heel veel eigen spelmateriaal mee dat
in de schuren en garages stond te verstoffen.

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 8, september 2013

Wij hopen nu dat de landelijke buitenspeeldag 2014 een stimulans is voor meerdere mensen in onze wijk om in hun
eigen straat of woonerf iets te organiseren. Natuurlijk is dat
voor de een makkelijker dan voor de ander. Daarom nodigt
het buurtplatform Belfort / Daalhof u uit om aan te kloppen
als u hulp nodig heeft bij de voorbereiding. Ook is het eventueel mogelijk om op de kinderboerderij tegen een geringe
vergoeding en borg spelmateriaal te lenen.
Nicole

APPELPERSDAG 6 OKTOBER
Op 6 oktober houdt het Gilde De Wijngaert op Boerderij
Daalhoeve traditiegetrouw haar appelpersdag. De appel is
zoiets als de westerse karaktervrucht waarover door de eeuwen heen veel sagen zijn geschreven. Er zijn talloze soorten; men heeft mij verteld wel 20.000 in allerlei boomvormen
en smaken.

Op 16 augustus verzorgden leerlingen van groep 1 en 2 van
de Elckerlijc school op de boerderij een optreden voor hun
ouders in een rode loperproject.

Bij het Gilde zijn wij geïnteresseerd in smaken. Daarom kopen wij appels die zo lang mogelijk blijven hangen om te
rijpen. Voor appelsap en appelwijn gebruiken wij meestal vier
tot vijf soorten zoals Jonagold, Karmijn, Braeburn (deze soorten gebruiken wij voor de suikers) en Goudreinetten (voor de
smaak en het karakter).

BUITENSPEELDAG
Al vele jaren organiseren vrijwilligers van de werkgroep kinderactiviteiten en Trajekt een grote straatspeeldag of, zoals
kinderzender Nickelodeon het noemt, ‘buitenspeeldag’. Doel
van deze dag, dit jaar op woensdag 12 juni, is om kinderen
en volwassenen te stimuleren om buiten te gaan spelen c.q.
iets voor kinderen te organiseren. In Daalhof werd hiervoor in
eerdere jaren steeds bijna de gehele Aureliushof afgesloten,
zodat de kinderen enkele uren op straat konden spelen.
Dit jaar lukte het om diverse redenen niet om de straatspeeldag op de Aureliushof te organiseren. Een opmerking van
een moeder – ‘Je hoeft toch niet een hele straat af te sluiten,
als de kinderen maar buiten spelen…’, was voor Nicole van
de werkgroep kinderactiviteiten aanleiding om als alternatief
een nieuw concept te bedenken. Waarom een grootschalige
activiteit die wordt gedragen door een kleine groep vrijwilligers? Kan het niet kleinschalig, waarbij iedereen een handje

Klaar om te worden geperst tot sap of wijn
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Voordat de appels worden gefreesd, komen ze eerst in bakken met water waarin een lepeltje sulfiet wordt toegevoegd.
Sulfiet is een soort zwavel, wij gebruiken dit om te ontsmetten en om oxidatie te voorkomen. Nadat de appels zijn
gefreesd, worden ze geperst. Dit doen we met de hand met
een hydraulisch pompje. Belangrijk is nu om het zuurgehalte te meten. Dit gebeurt met blauwloog en een speciale
meter. Daarna wordt het suikergehalte gemeten ter bepaling
van het alcoholgehalte.
Het sap wordt via een zeef in een plastic fles of fust opgevangen. Om te klaren, laten wij het sap een dag staan. Daarna
gaat het in een schone fust die voor driekwart wordt gevuld.
Nu is het tijd om een starter toe te voegen (dit is een fles
appelsap waaraan wijngist is toegevoegd). Door de suikers
vermeerderen de gistcellen zich heel snel. De gistcellen zetten de suikers om in alcohol. Door dit proces ontstaat koolzuur dat wordt afgevoerd via een waterslot waarmee de fust
is afgesloten. Meestal duurt dit proces drie à vier weken.
Daarna wordt het sap dat wij inmiddels wijn noemen overgeheveld in een schone fust die geheel wordt gevuld. Zo wordt
in vogelvlucht van appels wijn gemaakt.

Veel bezoekers op de midzomerrommelmarkt op 25 augustus

RECEPT UIT DE WINKEL

Hub Ritchi

OSSO BUCO (GESMOORDE KALFSSCHENKEL)
MET GREMOLATA

ACTIVITEITEN EN NIEUWS

Ingrediënten:
· 3 eetlepels boter
· 200 gram gesnipperde ui
· 2 fijngesnipperde wortels
· 2 fijngesnipperde bleekselderij
· 2 fijngehakte tenen knoflook
· 4 kalfsschenkels (samen anderhalve kilo)
· 0,75 dl olijfolie
· glas droge witte wijn
· zout en peper
· bloem
· basilicum, thijm, peterselie en laurier
· 500 gram uitgelekte tomaten uit blik
· 1 dl rund- of kipbouillon

Appeldag
De Appeldag vind dit jaar plaats op zondag 6 oktober van
12.00 tot 17.00 uur. Appels worden op ambachtelijke wijze
geperst tot appelsap en verder tot appelwijn (zie het artikel
elders op deze pagina’s). Op ons terras kunt u diverse heerlijke appelsappen en appelhapjes nuttigen.
Zuurkooldag
Zondag 20 oktober staat de boerderij in het teken van witte
kool. Tientallen witte kolen worden versneden tot zuurkool.
Op ambachtelijke wijze wordt de zuurkool gemaakt. Dit jaar
heeft u de gelegenheid om dat zelf te komen doen. U kunt
zich hiervoor aanmelden via info@daalhoeve.nl. Natuurlijk kunt
u ook dit jaar weer bij ons terecht voor een heerlijk broodje
hotdog met zuurkool.

Verhit de oven voor op 175 graden. Fruit de ui, wortel, bleekselderij en knoflook in een casserole zachtjes aan in de boter, gedurende 10 tot 15 minuten. Wrijf intussen zout en peper op de kalfsschenkel. Wentel ze door de bloem, klop het
teveel eraf en bak de schenkels in een andere pan mooi
goudbruin aan in de olijfolie. Leg ze vervolgens op de groente
in de casserole. Schud uit de braadpan het meeste braadvet
weg, doe de wijn erin, laat even doorkoken en roer de aanbaksels los. Doe dan de bouillon, tomaten en kruiden erbij.
Even laten pruttelen en bij de schenkels in de casserole
doen. Voeg eventueel nog iets bouillon toe als de schenkels
niet half onder de saus liggen. Deksel erop en in de oven 75
minuten zacht sudderen, onderwijl wel het vlees af en toe
bedruipen.

Griezeltocht
Noteer alvast in uw agenda: op zaterdagavond 2 november
is de boerderij weer het vertrek- en eindpunt van de jaarlijkse
Griezeltocht. Hou het Belhäöfke in de gaten voor nadere informatie.
Boerderijwinkel Daalhoeve
De laatste maanden zijn we druk op zoek geweest naar
ambachtelijke slagers die ons kunnen voorzien van eigen
droge worst en droge ham. Sinds half augustus hebben we
onze eigen varkens-, lams- en rundsdroge worst. Tevens
hebben we droge ham van onze eigen varkens en lammeren.
Honing uit eigen tuin
De bijen die het afgelopen jaar voor het eerst zijn gehuisvest
op onze boerderij hebben hard gewerkt. Een aantal weken
geleden konden we daardoor onze eerste echte pure honing
oogsten. Deze honing is koud geslingerd en alleen door een
ruwe zeef gefilterd. Honing uit je eigen leefomgeving heeft
een positief effect op hooikoorts. De honing is verkrijgbaar in
de boerderijwinkel.

Serveer de schenkels op een schaal met de groenten erbij.
Serveer erover heen de Gremolata (mengsel van 1 eetlepel
citroenrasp, 1 theelepel gehakte knoflook en 3 eetlepels
gehakte peterselie). Osso buco eet je normaal met risotto of
pasta. Maar probeer het ook eens met brood, dan kun je
lekker soppen.
Smakelijk eten!
13

Magda Moulen
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De 81-jarige Maastrichtenaar werd voor ongeveer 110.000
euro opgelicht door de klusjesmannen. Voor dat geldbedrag
hebben ze slechts enkele werkzaamheden uitgevoerd.
De politie waarschuwt om alert te zijn en bij verdachte zaken
meteen contact op te nemen. Het ‘werk’ van de mannen
bestaat uit klusjes aan huis, waarbij mensen vaak veel te
veel betalen voor slecht geleverd werk.

BON APPETIT
KERRIE-PREITAART
Ingrediënten:
2 zakjes gedroogde gist, 1 snufje kristalsuiker, 200 ml water
(50 ml lauw water + 150 ml), 400 g bloem, ½ koffielepel zout
50 g margarine (80% vet), 750 g prei, 1 koffielepel olijfolie,
kerriepoeder, 1 middelgroot ei, 300 g roomkaas (light),
3 eetlepels mango chutney, 150 g geraspte kaas (30+).

Wat kunt u doen?
De politie adviseert niet in zee te gaan met mensen die ongevraagd aan uw deur komen. Hebt u werkzaamheden die
uitgevoerd moeten worden? Zoek dan zelf een persoon of
bedrijf waaraan u het werk gunt en maak goede schriftelijke
afspraken over de omvang, kwaliteit en de prijs van het werk.

Bereidingswijze:
Meng twee zakjes gist met één snufje suiker en 50 ml lauw
water. Doe 400 g bloem in een kom, maak in het midden een
kuiltje en schenk de opgeloste gist erin. Meng met wat bloem
en laat het gistdeeg circa 20 minuten afgedekt op een warme
plaats rijzen. Kneed het gistdeeg met 150 ml water, ½-koffielepel zout en 50 g margarine (80% vet) tot een glad deeg.
Laat het nog eens 30 minuten rijzen.

DAG VAN DE KLANT WINKELCENTRUM DAALHOF
Op 5 oktober viert Winkelcentrum Daalhof de Dag van de
Klant. De klanten worden dan extra in het zonnetje gezet
door de winkeliers van Winkelcentrum Daalhof. Zoek de rode
lopers op want bij elke deelnemende winkelier, herkent door
deze rode loper, wordt u op deze dag getrakteerd op een
leuke attentie bij uw aankoop. De dag wordt muzikaal
opgeluisterd door DJ Nando.
Van 10.00 tot 15.00 uur kunt u alle kassabonnen van de door
u gekochte boodschappen op zaterdag 5 oktober met een
waarde van minimaal 5 euro inruilen voor een lot. Voor elke 5
euro aan boodschappen ontvangt u één lot. Met dit lot kunt u
deelnemen aan ons grandioos prijzenfestival.
Omstreeks 15.30 wordt er een extra hoofdprijs verloot onder
de deelnemers. De gewonnen prijzen kunnen vanaf 15.45
afgehaald worden.

Snijd 750 g prei in ringen en laat die circa 5 tot 8 minuten in
één koffielepel olie stoven. Bestrooi de preiringen met kerriepoeder en laat ze iets afkoelen. Meng één ei en 300g light
roomkaas door de prei. Verfijn het preimengsel met drie eetlepels mangochutney, peper en zout.
Rol het gistdeeg uit op een met bakpapier beklede bakvorm.
Verdeel het preimengsel over het deeg en bestrooi het met
150 g 30+ geraspte kaas,
Bak het ongeveer 30-35 minuten in de oven op 180C.

Schoonheidssalon Parels

WIJK
- INFO
WIJK-INFO

www.parels-uiterlijkeverzorging.nl

KLUSJESMANNEN LICHTEN MAN OP

Romy Tonigold

Schoonheidsspecialiste
KOC gediplomeerd
aangesloten bij de ANBOS

De politie waarschuwt voor een groep oplichters die afgelopen dagen een man uit Maastricht voor ruim een ton hebben
opgelicht, door hem teveel te laten betalen voor onderhoudswerkzaamheden aan zijn huis.
De man werd door een groep Engelstalige, vermoedelijk Ierse,
klusjesmannen benaderd om herstelwerkzaamheden aan het
dak van zijn woning aan de Apollohof uit te voeren.

Neptunushof 77
6215 XW Maastricht
06-38532876
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voorafgaand aan de maand van publicatie. Zo zullen de advertenties voor januari 2014 al aangeleverd moeten worden
aan het begin van december 2013! Vooral met het oog op
Carnaval 2014 zou dit belangrijk kunnen zijn.
Hetzelfde geldt voor tekstschrijvers. ’t Belhäöfke heeft geen
journalisten, maar rekent op ingezonden stukken van mensen in de wijk met nieuws en berichten. In 2014 moet tekst
vóór de 10e van de maand aangeleverd worden. Om een tekst
in de januari 2014 editie te krijgen, moet de tekst dus al vóór
10 december bij ons ingeleverd zijn!
We zijn erg dankbaar voor de medewerking van en samenwerking die we genieten met de wijken en zien uit naar nog
vele jaren van ’t Belhäöfke. We houden u op de hoogte, zodat u zich voor kunt bereiden op de andere aanpassingen
die er in 2014 komen.

VERANDERINGEN IN ’T BELHÄÖFKE
Wist u dat ’t Belhäöfke al 20 jaar lang een begrip is in Belfort
en Daalhof (met Hazendans later er bij)? ’t Belhäöfke is een
buurtblad vanaf het eerste uur, gemaakt voor en door de bewoners van de buurten. Vrijwilligers zorgen er voor dat informatie over de buurt op een mooie en interessante manier
gebracht wordt. Maar in 2014 komen er veranderingen.
Het blad blijft nog altijd van dezelfde hoge kwaliteit en wordt
nog altijd door vrijwilligers in elkaar gestoken. Het blijft ook
nog altijd een gratis blad voor iedereen in de buurt, een maandblad om belangrijk en interessant nieuws te verspreiden. In
de resterende maanden van 2013 brengen we u op de hoogte
van de verschillende veranderingen die u in 2014 al zult zien,
waaronder: een nieuwe verschijningsdatum, een nieuwe
website, en een nieuw logo en nieuwe voorpagina.
Op dit moment verschijnt ’t Belhäöfke in het derde weekend
van de maand. U leest nu de september editie van ’t Belhäöfke
en september is al bijna afgelopen. In 2014 verschuiven we
de verschijningsdatum naar het eerste weekend van de
maand. Zo verschijnt de januari editie aan het begin van januari.
Dit lijkt logisch, maar het betekent wél dat we het één en
ander zullen moeten aanpassen. Tot nu toe kon men tekst
of advertenties aanleveren tot de 24e van de maand voorafgaand aan de maand van publicatie. De adverteerders die
een nieuwe advertentie aanleveren elke maand zullen nu hun
advertentie moeten aanleveren vóór de 10e van de maand

WIJK-INFO
VERENIGINGSNIEUWS
KIN ’T GET MINDER?
Maos en Neker speelt, zingt en lacht de crisis weg met 5
sketches en 8 liedjes in de dialect ‘crisisparodie’ Kin ’t get
minder?!. Locatie: ‘Greune Zaol’, Tongerseweg 336 in Wolder. Voorstellingen: 11, 12, 13, 17 en 19 oktober om 20.00
uur en zondag 13 oktober ook nog om 14.00 uur. Kaarten
bestellen à 15 euro kan via www.maosenneker.nl of via de
nummers 043-6041461 en 06-53539690
Het gezelschap Maos en Neker bestaat inmiddels bijna 30
jaar en speelt en zingt elke twee jaar een originele en komische dialectrevue.

Afslanken met de Benexere BodyProgress
Wilt u ook;
Ñafslanken Ñ vermindering van cellulitis
Ñ een mooie strakke huid
Ñ en een goede bloedsomloop
d.m.v. ultrasonischegolven in combinatie
met elektrische spierstimulatie verliest u al
centimeters na de eerste behandeling.
Behandeling volgens afspraak:
Zeepziedersdreef 3
043-3479341
06-10630263
Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis.
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Schoonheidsstudio Bijoux

BEDEVAART KEVELAER
De Nederrijnse stad Kevelaer, dichtbij de Nederlandse grens,
met nu 24.000 inwoners, dankt haar ontwikkeling sinds het
midden van de 17e eeuw aan de gebeurtenissen rond het
genadebeeldje. De oprichting van de kaarsenkapel hangt oorspronkelijke met de gebeurtenissen in het jaar 1642 samen.
Uit getuigenissen van Johannes Krickeberg in 1719 blijkt dat
de verering van de ‘Jungfrau Maria zu Kevelaer’ door de gelovigen zich voortdurend uitbreidde, in het bijzonder ook door
het bericht van een reeks van acht wonderen, die door de in
1647 in het leven geroepen Synode van Venlo erkend werden. Op woensdag 2 oktober gaan wij weer met onze parochie federatie op bedevaart naar Kevelaar.

oktober/november/december
Aktie
10% korting op nieuwe permanente make-up
en
15% korting op diverse fruitzuur peelings
(introductie aanbieding)

Het programma is als volgt:
8.45 uur vertrek aan de kerk van Daalhof, 9.00 uur vertrek
aan pompstation Wolder. Kosten 30 euro met een drie-gangen menu. Ziekenlof om 15.00 uur. Vertek uit Kevelaer 16.30
uur.

voor meer informatie en openingstijden kunt u mij
bellen, e-mailen of kijken op de website

Lanakerweg 6
6218 ND Maastricht
Tel: 0634309488

De organisatie hoopt weer op voldoende deelnemers, met
een halve bus is het niet betaalbaar. U kunt zich aanmelden
bij het parochiesecretariaat, Penatenhof 101, Daalhof, tel.
043-3431561. Het programma is onder voorbehoud. Een devote bedevaart en een heel fijne dag samen gewenst.

www.schoonheidsstudio-bijoux.nl
info@schoonheidsstudio-bijoux.nl
behandeling volgens afspraak

De organisatie Dre Narinx
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CARWASH MAASTRICHT
KEURMEESTERSDREEF 200

Wist u dat…….
•
•
•
•
•
•

wij u vanaf programma 2 een gratis geurboompje kado
geven, voor deze actie geld op=op
wij cockpit- en waxdoekjes vanaf nu ook verkopen bij de
wasstraat
wij vanaf programma 3 uw auto extra handmatig
voorbehandelen met een borstel
regelmatig acties zullen voeren en deze op o.a. facebook
bekend zullen maken
er ook cadeaubonnen verkrijgbaar zijn voor elk gewenst
programma
de kinderen een gratis lollie krijgen

De nieuwe openingstijden zijn:
maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur
zondag van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Reflexzône-therapie
gewoon eens uitproberen!!
het is:

eilig + effectief
italiserend +ontspannend
errassend + boeiend
rijblijvende informatie?

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Bel 043-3263708
www.plexusreflex.nl
J.Vroemen-Saparoee, natuurgeneeskundig reflexzône therapeut,
voeding- en gezondheidsconsulent

Cantecleerstraat 108 Maastricht
(Malpertuis)
Lid v.d. LVNG/SBRAG/TBNG
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en is volgens de legende op de heuvel de Aventijn begraven.
Het was deze Remus die, samen met zijn tweelingbroer
Romulus, de stad Rome stichtte. En inderdaad, als we de
Remushof uitlopen komen we zonder dralen in de Romulushof.
Volgens de legende werden Romulus en Remus door een
wolvin gezoogd, omdat hun moeder vermoord werd. De broers
groeiden op en stichtten de stad Rome. Het was juist hier
dat er problemen de kop opstaken. De broers kregen ruzie
over wie als heerser de stad zou regeren en naar wie de stad
genoemd zou worden. Romulus doodde Remus en toeristen
bezoeken nu ‘Rome’ in plaats van ‘Reme’.

AARON
Hallo lieve mensen, mijn naam is Aaron van ‘t Klooster en ik
woon aan de Planetenhof in Daalhof samen met mijn papa
John van ‘t Klooster en mama Simone van ‘t Klooster.

Omdat mijn papa een grote fan is van Elvis Presley heb ik de
naam Aaron gekregen. Aaron is namelijk de tweede naam
van Elvis. Ik ben geboren op 8 maart 2013 in het AZM in
Maastricht. Ik heb het goed naar mijn zin bij mama en papa.
We gaan veel wandelen en ik ga ook al mee als papa (Johnny
Memphis) moet optreden. Dat vind ik erg leuk, omdat ik dan
ook veel aandacht krijg! Met mama ga ik vaak wandelen in
de buurt.
Ook wil ik iedereen bedanken voor de leuke reacties en cadeaus die ik heb gekregen. We hebben de afgelopen weken
erg veel lieve mensen op bezoek gehad. Overdag slaap ik
nog niet zoveel omdat ik niets wil missen en dan veel met
mama en papa wil knuffelen en spelen! Als het donker is vind
ik het erg fijn in mijn eigen bedje.
Lieve groetjes van Aaron.

WIJK-INFO
HOF
EN DREEF
FAMILIE VETE
Als we de wijk via de Appiushof binnen komen kunnen we
eerst, net vóór de bushalte links de Cassiushof bewandelen.
Gaius Cassius Longinus was een Romeinse senator. Hij
speelde een hoofdrol in de opstand tegen Julius Caesar. Hij
en zijn schoonbroer, Brutus, zijn de twee namen die gelinkt
zijn aan deze coup. En toch boterde het niet zo best tussen
de schoonbroers. Vaak kreeg Brutus de eer die Cassius verdiende – dat vond Cassius in ieder geval.
Maar het kan natuurlijk nog erger. Schoonbroers zijn tenslotte alleen broers vanwege een zuster. Als we de Appiushof
oversteken en de Horatiushof inlopen komen we bij de
Remushof aan de linkerkant. Remus, zoals we al bij het begin
van deze serie hebben geleerd, was er één van een tweeling
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We hebben natuurlijk al gesproken over de vader van deze
tweeling, de god Mars, maar als we via de Penatenhof en
Herculeshof naar de andere kant van de wijk lopen, komen
we bij de Numitorhof. Numitor was namelijk de opa van
Romulus en Remus. Hij was niet de vader van de god Mars,
maar de vader van Rhea Silvia, de moeder van de tweeling.
Numitor had ook een broer. Bij de erflating kreeg Numitor het
koninkrijk en zijn broer alle rijkdom. Natuurlijk was dit niet
genoeg voor de broer, Amulius. Hij vermoordde de twee zonen van Numitor en zorgde dat de dochter een Vestaalse
maagd werd (die geen kinderen mocht krijgen). Toen zij toch
zwanger raakte door Mars, liet hij de kleinkinderen van
Numitor voor dood achter na hun moeder vermoord te hebben. Zo kwam Amulius aan de macht én de rijkdom.
Die Romeinse families waren nogal problematisch. Gelukkig hoeft het niet altijd zo’n vaart te lopen, ook al beseffen we
dat het er nog altijd wél ruw aan toe kan gaan in families.
Scott Raab

VARIA
WIJK-INFO
HART EN VAATCAFÉ
Na de oprichting twee jaar geleden zal deze jubileum editie
van het Hart en Vaatcafé op dinsdag 8 oktober speciaal in
het teken staan van de vrouwelijke hart- en/of vaatpatiënten.
Specialisten van het AZM/MUMC+ zullen over gerelateerde
onderwerpen korte interessante lezingen geven en is er gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.
Uiteraard zijn partners/dierbaren en alle andere belangstellenden ook van harte welkom en is er voor iedereen een leuke
goody-bag.
Graag tot ziens op dinsdag 8 oktober vanaf 19.30 uur bij
Grand Eetcafé De Vreede op de Markt 62 te Maastricht.
Marlies Steehouwer, Bianca Vorstermans en Dyon De
Vreede.

WIJK
- INFO
WIJK-INFO
DELTA HUIS TRAININGEN STARTEN WEER
Vanaf 4 oktober starten weer de sociaalvaardigheidstrainingen
bij het Delta-Huis in Daalhof, gelegen aan de Aureliushof.
Voor veel ouders al bijna 20 jaar een steuntje in de rug bij het
(niet altijd makkelijk) opvoeden van hun kroost.
Voor de allerkleinsten zijn er de cursussen ‘Donderkopjes
klein’ (4 t/m 6 jaar) en ‘Donderkopjes groot’ (7 t/m 8 jaar).
Cursussen Faalangstreductie en/of sociaalvaardigheidstraining voor onzekere kinderen en/of kinderen met onhandig
gedrag zijn er op zaterdag. Voor de grotere kinderen zijn er
de cursussen ‘Pestkoppen zijn te kloppen’ en de cursus
‘Vuurwerk’ (9 t/m 12 jaar) op woensdagmiddag.
Voor de adolescenten is daar de cursus ‘Kei-gaaf’, een
communicatietraining voor onzekere jongeren en of jongeren
met cognitieve en of sociale faalangst (op dinsdagavond).
Voor ouders en opvoeders start de Axenroostraining (10 keer
op een vrijdag morgen), waarbij ouders de handvaten krijgen
om aan de hand van het gedragsmodel hun eigen en het
gedrag van hun kinderen te leren begrijpen en bij te sturen.

Godding Uitvaartzorg
Persoonlijk, Respectvol, Deskundig

Kijk voor meer info:
www.goddinguitvaartzorg.com
tel. 06 23 01 37 24 (24 uur bereikbaar)
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In de loop der jaren heeft het Delta-Huis meer dan 2000 kinderen mogen helpen opvoeden. ‘Nog altijd geweldig leuk om
te doen en fijn om met de ouders te mogen samenwerken’,
aldus Marijke van Meel, directeur van het Delta-huis. De insteek is al die jaren het zelfde gebleven…zelfbeeldversterkend
werken met leuke, creatieve spelvormen en het gedragsmodel
de Axenroos.
Ouders kunnen contact opnemen met Marijke van Meel voor
een vrijblijvend intake gesprek: www.delta-huis.nl, info@deltahuis.nl of tel. 043-3252110.
BRANDWONDENSTICHTING COLLECTEERT
Ook dit jaar zullen de collectanten van de Nederlandse Brandwonden Stichting weer bij U aanbellen en voor een bijdrage
vragen voor hen die zwaar verminkt zijn door brand. De
Brandwondenstichting moet via u gave de kosten zien rond
te maken, want van rijkswege is niets te vangen. De collecte
vind plaats van 6 – 12 oktober en wij rekenen op jullie, want
het zal jou vel maar wezen.
Namens de Nederlandse Brandwonden Stichting, Cordinator,
H.J.Hounjet, tel. 043 – 3474296.

LEZERSBRIEF
WIJK-INFO
RIKSINGERS BEDAAAANK!
Beste bewoners en organisatie van het Riksingenstraat feest,
graag willen wij jullie bedanken voor de gastvrijheid en de
gezellige avond die wij met jullie hebben doorgebracht tijdens het straatfeest. Ondanks dat wij inmiddels zijn verhuisd,
waren wij toch uitgenodigd om deel te nemen aan het straatfeest. Wij hebben dit als zeer prettig ervaren en willen jullie
dan ook allen bedanken voor deze uitnodiging.
Mochten jullie dit geweldig straatfeest in 2014 weer organiseren dan willen wij langs deze weg vragen of het mogelijk is
om voor één dag een asielpas of vreemdelingenpas aan te
kunnen vragen.
Tevens willen wij de personen, die er voor gezorgd hebben
dat alles weer uitstekend verzorgd was, zowel eten als drank,
bedanken voor het organiseren.
Riksingers bedaank, Carla en Frans

WIJK-INFO
DIT BEN IK

WIJK
- INFO
WIJK-INFO

MAX VAN DONGEN
Hallo ik ben Max en ik ben 10 jaar. Ik woon samen met mijn
ouders en mijn broertje Tom aan de Saturnushof in Daalhof.
Mijn school is de Petrus en Paulus school in Wolder. Daar
zit ik al in groep 7!

JONGERENBUURTBEMIDDELING
GESLAAGD INSTRUMENT BIJ (BUURT)CONFLICTEN
In 2010 ging het project Jongerenbuurtbemiddeling (JBB) van
start in Maastricht. Doel van het project is het oplossen van
conflictsituaties tussen jongeren en ouderen of jongeren en/
of jongerengroepen onderling door middel van Jongerenbuurtbemiddelaars. Soms gebeurt dit met hulp van volwassen
bemiddelaars.
In toenemende mate weten jeugdigen, ouders, buurtbewoners, politie, gemeente Maastricht en scholen in het basisen het voortgezet onderwijs de Jongerenbuurtbemiddelaars
te vinden. Zij vragen hulp van de Jongerenbuurtbemiddelaars
bij conflicten. Het aantal geslaagde bemiddelingen neemt
gestaag toe.
Behoefte aan meer jeugdige bemiddelaars
Momenteel zij er 11 gecertificeerde Jongerenbuurtbemid-delaars in Maastricht. Maar door een sterke groei in het aanbod
van casussen zoeken we nog meer Jongerenbuurtbemiddelaars!

Mijn hobby’s zijn voetballen en muziek maken. Ik zit bij Harmonie Wilhelmina, ook wel de ‘Blouw vaan Wolder’ genoemd.
Hier heb ik net voor het begin van de zomer mijn trompet
gekregen. Ik vond het toen heel spannend! Mijn vader heeft
me al de toonladder geleerd en nu ben ik begonnen met
echte trompet lessen.
Voetballen doe ik bij RKSV Leonidas. Daar zit ik komend
seizoen in de E3. Bij Leonidas voetbal ik al vanaf de bambino’s
met dezelfde vrienden. Ook ben ik een groot fan van Ajax,
dat heb ik van mijn oom Michel! Ik vond het hartstikke leuk
toen ze voor de tweede keer landskampioen werden. Bij
Leonidas vermaak ik me heel goed! Ik sta rechts als verdediger. Aan het begin van het vorige seizoen stonden we zelfs
even tweede.
Thuis speel ik graag samen met mijn broertje Tom en springen we soms uren op onze trampoline in de tuin. Mijn moeder heet Nicole. Ik vind het heel lief dat ze heel goed voor me
zorgt als ik ziek ben en als ik niet ziek ben. Mijn vader heet
Jean-Paul. Ik vind het heel lief dat hij mij helpt met huiswerk,
spreekbeurten en nog veel meer!
Ik ben ook laatst op vakantie geweest aan de Adriatische
kust van Italië. Het was daar boven de 35 graden, super weer
om te zwemmen. Ook zijn we even in Venetië geweest, leuk
met al die bootjes en bruggetjes. Van de terugreis hebben
we ook genoten. Onze poes Jaimy was heel erg blij toen we
weer terug waren.

Zie jij een uitdaging in Jongerenbuurtbemiddeling?
Lijkt het jou leuk om ook als jongerenbuurtbemiddelaar aan
de slag te gaan en je steentje bij te dragen bij het oplossen
van (buurt)conflicten? En kun jij je vinden in de werkwijze van
Jongerenbuurtbemiddeling? Neem dan vrijblijvend contact op
met Sandra Smeitink via sandra.smeitink@trajekt.nl, tel. 0655695279 of via Facebook: Trajekt_Sandra, en laat je voorlichten over het werk als Jongerenbuurtbemiddelaar.
Om als Jongerenbuurtbemiddelaar aan de slag te gaan dien
je minimaal 16 jaar te zijn. Jongerenbuurtbemiddeling werkt
vanuit een bepaalde methodiek. In een vierdaagse cursus
kun je deze methodiek ervaren en leren. Daarnaast kom je
in contact met andere Jongerenbuurtbemiddelaars.
Nieuwe cursus start in oktober 2013
Er is plaats voor maximaal 8 jongeren per cursus, dus wees
er snel bij. Aanmelden kan bij Jongerenbuurtbemiddeling Sandra Smeitink p/a
Aureliushof 160, 6215 SW Maastricht,
tel. 06-55695279 of via e-mail sandra.
smeitink@trajekt.nl. Meer info: www jbb-trajekt.nl.
AVOND VOOR OUDERS VAN PUBERS (11-15 JAAR)
Is jouw puber een open boek en kun je elkaar alles vertellen?
En doe je dat? Of lijkt je kind een onbekende voor je en zit
het in een fase waarvan je hoopt dat die snel voorbij is?
In het kader van de Week van de Opvoeding krijg je deze
avond meer informatie over hoe het puberbrein werkt, wat is
nog normaal gedrag van een puber en wat niet, een stukje
voorlichting over roken, alcohol en drugs én is er gelegenheid om ervaringen met andere ouders uit te wisselen.
Wanneer: dinsdag 8 oktober van 19.00 tot 21.00 uur
Waar: in jeugdcentrum Daalhof, Aureliushof 160a
Kosten: gratis
Bent u nieuwsgierig geworden, kom dan deze avond een kijkje
nemen.Voor meer informatie kunt u terecht bij Sandra
Smeitink tel. 06-55695279 of sandra.smeitink@trajekt.nl.

En tot slot...grapjes!!!:
-Wat krijg je als je een koe kruist met een smurf?
Blauwe kaas!
-Wat staat er op een graf van een Game freak?
Game over!
Groetjes Max
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WIJK-INFO
SPORT
BRIDGE OVERDAG
Maastricht Sport organiseert op verschillende plekken in
Maastricht bridge activiteiten. Dit in samenwerking met drie
bridge clubs. Bent u al bekend met de bridge sport en wilt u
overdag met anderen bridgen? Dan is ‘Bridge Overdag’ echt
iets voor u! Dit is wekelijks op de volgende dagen en locaties:
Woensdag 13.30 tot 16.30 uur: Harmoniezaal Heer i.s.m.
BC Harmonie (Burgemeester Cortenstraat 7).
Woensdag 14.00 tot 16.45 uur: Centre Manjefiek i.s.m.
BC Servaes (Malbergsingel 72).
Donderdag 13.30 tot 16.30 uur: Buurtcentrum Nazareth
i.s.m. BC Vrijthof-Maasvogels (Miradorplein 39).
De deelnamekosten bedragen 1,50 euro per keer en het is
vrijblijvend, u hoeft dus niet lid te worden van de vereniging.
Kennismaken met bridge
Heeft u altijd al eens kennis willen maken met bridge? Dan
kunt u zich inschrijven voor één van de cursussen ‘Kennismaken met bridge’. Een cursus bestaat uit drie blokken en
de kosten bedragen 35 euro per blok. Het eerste blok start
in de week van 7 oktober, inschrijven kan tot uiterlijk 27
september per e-mail via Thijs.van.Veen@maastricht.nl of
neem contact op via tel. 06–29050399.
Woensdag 10.00 tot 12.30 uur: Harmoniezaal Heer (Burgemeester Cortenstraat 7).
Woensdag 14.00 tot 16.30 uur: Centre Manjefiek (Malbergsingel 72).
Donderdag 10.00 tot 12.30 uur: Buurtcentrum Nazareth
(Miradorplein 39).
Voor verdere vragen of onduidelijkheden kunt u ook contact
opnemen met Thijs van Veen, zie de contactgegevens hierboven.
SENIOREN BADMINTON

Het geheel wordt door Maastricht Sport gepromoot.
We gaan puur voor het speelplezier, de ontspanning en natuurlijk de gezonde beweging. Er is geen training (u krijgt
wel tips van de gevorderden), geen competitie en er zijn geen
verplichtingen. We zijn dan ook geen vereniging.
Wilt u (man/vrouw) ook meedoen? Loop dan eens binnen
tijdens ons speeluur of neem contact op met Bert Moens via
b.n.moens@home.nl. U bent van harte welkom!

WIJK-INFO
VERENIGINGSNIEUWS
ROMMELMARKT TTV DAALHOF
TTV Daalhof organiseert op zondag 20 oktober weer een
rommelmarkt in ’t Atrium, Aureliushof 160, 6215 SW Maastricht. De tijden zijn vanaf 9.30 uur tot 17.00 uur. Voor tafels
kunt u telefonisch contact opnemen met de heer Peter Janssen, tel. 043-3479867.
EEN BEETJE TIROL, HELEMAAL MAG OOK
Met deze slogan en tevens vrijblijvende dresscode organiseert de supportersvereniging van Harmonie Wilhelmina voor
de eerste keer een ‘Oktoberfest’. De alom bekende ‘Blouwe’
zaal wordt veranderd in Duitse sfeer waar ook de traditionele
bierfest spelen, bratwurst en dirndls niet zullen ontbreken.
Zaterdag 26 oktober
De avond begint om 20.30 uur. Entree is natuurlijk gratis.
Iedereen is welkom. Komt u in de traditionele Duitse klederdracht of gewoon in het pak, wat dit betreft ‘alles mag, niets
moet’. Drinkt u uit een gewoon glas of kiest u voor de traditionele bierpul, gaat u lekker zitten op de ‘Münchener Banken’, of gewoon gezellig aan een Steh-Tisch staan, het kan
allemaal.
Dit feest zal worden opgeluisterd door DJ Roel Kochen. Gedurende de avond zal het nieuwe orkest van harmonie Wilhelmina ‘Blue-Emotion’ twee keer een optreden verzorgen
waar ook de traditionele Duitse schlagers te horen zullen
zijn.

Senioren badminton in Sporthal Daalhof: heeft u interesse?
Elke woensdagochtend spelen enthousiaste dames van 40+
en heren van 50+ recreatief badminton van 9.30 tot 10.30 uur
in de Sporthal Daalhof (Goudenweg 190). Er is zelfs een
aantal 70+-ers bij! Het niveau loopt van beginner tot gevorderde en de sfeer is zonder meer gezellig. Meestal spelen
we in viertallen van steeds wisselende samenstellingen.

Wij hopen u in groten getale te kunnen verwelkomen in de
‘Blouwe’ zaal aan de Tongerseweg 400 te Wolder.
Harrie van den Boorn, voorzitter SSHW

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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VREUGER
IN DE WIEK
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HARDRIJDERS HAZENDANSPLEIN
Wij, bewoners rond het Hazendansplein, storen ons regelmatig aan de notoire hardrijders rond ons plein.
Het valt ons op dat het vooral bewoners van de Hazendans
zelf zijn die zich hier schuldig aan maken. Bewoners die zelf
ook kinderen hebben. Wat ook opvalt is dat deze bewoners
rond schooltijd voorbij scheuren (8.15 tot 9.45 uur), ’s middags tijdens de schoolpauze en als het eten koud begint te
worden (17.00 tot 18.00 uur). Als men eenmaal de drempel
heeft gepasseerd dan gaat het gas er weer op.

HAZENDANS
Op de luchtfoto die vermoedelijk uit de cockpit van een vliegtuig is gemaakt is heel wat te zien van onze omgeving. Deze
foto is vanaf een ander punt genomen dan de foto die we in
juni plaatsten. Om alles te beschrijven zou iets te ver gaan.
Daarom kunt u het beste zelf herkenningspunten zoeken.
Misschien hebt u er herinneringen aan. Met de bouw van de
huizen, flats, enz. in het gebied Hazendans is men vanaf
1990 begonnen.

Dit plein is onder andere een speelplaats voor kinderen. Hier
is dus een risico aanwezig dat kinderen oversteken zonder
te kijken naar het voorbij komend (razend) verkeer. De maximale snelheid rond dit plein is 30 km hetgeen in principe nog
te hard is. Remweg in deze is 11.6 m en stopafstand is 20
m. Nu willen wij dit extra aandacht geven door hier extra
borden te plaatsen (zie foto).

Daarvoor was er tot in de verre omtrek buiten enkele boerderijen nog maar weinig te zien. Een bekende naam van families die op de boerderijen woonden, is de familie Willem
Vranken. De boerderij Zonnehof aan de Romeinsebaan werd
in 1969 gesloopt. Dan het Pandhuis, de boerderij van
Bronswaer, werd gesloopt in 1971.
Het gebied werd als land en weide gebruikt, maar was ook
bekend onder de smokkelaars, vlakbij ligt immers het Belgisch grondgebied. De Smokkelhandel begon een bloeiperiode rond de 30er jaren. Toen waren er veel werkelozen in
Nederland, de crisisjaren begonnen. Toen ook nog de
Belgische frank devalueerde was het hek van de dam.
De werkelozen, maar ook de werkenden, begonnen met
smokkelen. De werkende verdiende ongeveer 11 gulden per
week en kon wel een en ander aan de andere zijde van de
grens kopen. Zo waren boter, suiker en tabak veel goedkoper dan hier bij ons en namen velen een groot risico om een
paar centen te verdienen. Immers, de commiezen lagen op
de loer, veelal met honden, en het was moeilijk om de
commiezen af te schudden. ‘s Nachts werd ook een bootje
gebruikt om het Kanaal over te roeien en zo ongezien aan de
andere kant te komen. De arme sloebers moesten toen wel
over dit land lopen, want een werkeloze mocht na zonsondergang niet meer de grens passeren.
Met dank aan dhr. Husinga voor de luchtfoto. Mocht u nog
ergens een oude foto vinden die we in ons wijkblad mogen
plaatsen, bel dan tel. 043-3474946, of mail huub.reinders@
home.nl.

Beste mensen, laten we rond het Hazendansplein een veilige situatie creëren door ons minimaal aan de maximum
snelheid van 30 km te houden. VVN had vroeger een slogan
‘Geef je verstand de voorrang’.

Edith Remmen
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sportmassage
ontspanningsmassage
hotstone massage
zwangerschapsmassage
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