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Voor de meesten onder ons is de vakantie achter de rug
en ook wij van de redactie zijn weer druk in de weer ervoor
te zorgen dat de bewoners van onze wijken op de hoogte
blijven van activiteiten, nieuws en leuke weetjes in en rond
Daalhof, Belfort en de Hazendans.

Foto: Ruud Keijmis

Met het einde van de schoolvakantie is ook weer het
drukke fietsverkeer in de ochtend een feit. Veel kinderen
beginnen als brugklasser niet alleen aan een nieuwe fase
op school, maar ook de weg naar school is al een hele
verandering. Waar de één binnen een redelijke afstand
naar school fietst, moet de ander van deze kant over de
brug naar de andere kant van de Maas fietsen. Op zich al
spannend genoeg, dus laten we samen ervoor zorgen dat
ze veilig op school komen en we niet al te boos worden
als ze in een groepje even vergeten dat met drie naast
elkaar fietsen het veilig op school aankomen niet bepaald
bevorderd. We zijn tenslotte allemaal brugpieper geweest.

Ondanks het wisselvallige weer hopen we
dat u een fijne vakantie hebt gehad

De buitenactiviteiten zijn ondertussen weer ver voorbij en
maken plaats voor feestjes binnen. We hopen natuurlijk
op een heerlijke nazomer met zon en mooie herfstkleuren
waar we van kunnen genieten met heerlijke boswandelingen. Wie niet van suiker is, trekt in geval van regen
gewoon een paar laarzen en een regenjas aan en trotseert
de modderpaden met als beloning een warme douche bij
thuiskomst en tja… gewoon ons wijkblad lezen, achteroverliggend in een luie stoel. Ook daar is niks mis mee
natuurlijk.
Dus veel nazomers leesplezier gewenst door de redactie.

EVENEMENTEN
Woensdag 7 september:
Bijeenkomst Alzheimercafé Maastricht bij Athos EetMaakt-Doet, Athoslaan 12A, Maastricht. Aanvang 19.30
uur, zaal open vanaf 19.00 uur. Gratis toegang.
Vrijdag 16 september:
Indische inloopmiddag, buurtcentrum ‘t Atrium. Van 13.30
- 17.00 uur. Zaal open vanaf 13.00 uur. Entree 3,50 euro.

Natasja Cornelissen

14.30 uur de officiële opening Kindcentrum Belfort en
nieuwe speelplaats.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 1/2 oktober .
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 september.
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Zondag 18 september:
Buurtrommelmarkt op het Bataviaplantsoen, Mariaberg.
Van 10.00 - 17.00 uur.

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

Woensdag 21 september:
Lezing GVL ‘relatie tussen mindset en gezondheid’ in de
grote zaal van het Woonzorgcentrum. Aanvang 20.00
uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Entree 10 euro incl. één
consumptie.

Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.
like ons op facebook

Zondag 25 september:
Rommelmarkt Scouting Lord Baden-Powell rond het
groepslokaal aan de Roemerstraat, Pottenberg. Van
11.00 - 17.00 uur.

Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten

Buurtcentrum Daalhof E.O.
‘t Atrium
Aureliushof 160
6215 SW Maastricht
tel: 043 - 3540518
www.buurtcentrumdaalhof.nl
info@buurtcentrumdaalhof.nl

Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Dinsdagavond

huiskamer project 13.30 - 16.30 uur 043-3540518
v.a.17.00 uur dansschool reality
06-24253636
repetitie Mixed harmonie
043-3619455

Woensdagochtend
Woensdagavond

vocalgroup celebrations
poweryoga, hathayoga & zumba

043-3214369
0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

Dansschool Reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

043-3114528
06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

06-46596426

Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
2

inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
043-3479867
043-3438786
0032-12236151(B) Openingstijden Atrium café
Van maandag tot en met
donderdag van 19.00 uur
tot 01.00 uur
Vrijdags van 19.00 uur
tot 02.00 uur

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!!!

Op een zomerse dag in augustus waren de tafels vol en
keuvelde iedereen over wat aan het gebeuren was in hun
leven die week. Vaak gaan de mannen in de andere kamer
biljarten (en kletsen natuurlijk). Sommige vrouwen breien,
anderen haken, en velen genieten gewoon van een goed
gesprek met een kop koffie.
Hier bent u welkom, dus loop maar binnen op een dinsdagmiddag. Gonnie, Riet, Henriette, Marleen of Nicole zorgen er
wel voor dat u iets te drinken krijgt. Hier kunt u ook iemand
vinden die weet hoe een probleem op te lossen. In dezelfde
ruimten kan men Matchpunt vinden. Zij zorgen er voor dat u
in contact gebracht wordt met de mensen die u een antwoord
kunnen bieden - of in ieder geval samen op zoek gaan naar
een antwoord voor uw vragen.

BUURTPLATFORM
buurtplatform belfort daalhof

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

NIEUWS VAN BUURTPLATFORM BELFORT-DAALHOF
De draad oppakken
De zomer dagen zijn voorbij (al hopen we natuurlijk dat we
nog wat zomerse dagen kunnen genieten). Natuurlijk houdt
de wereld niet op met draaien gewoon omdat mensen op
vakantie gaan. Als we thuiskomen is het gras nog altijd
gegroeid en staat een stapel werk klaar dat gedaan moet
worden. Problemen nemen geen vakantie. Creativiteit gaat
ook niet op vakantie. Heeft u wat ideeën gehad over hoe de
buurt te verrijken, over hoe een bepaalde nood in de wijken
op te lossen of over hoe mensen in contact met elkaar te
brengen? Nu is de tijd om van ideeën plannen te maken en
van plannen realiteit.

Daar kunt u ook uw hulp aanbieden. De Huiskamer is een
plek waar mensen van de buurten samen komen om elkaar
aan te moedigen of aan te steken met nieuwe ideeën. Bent
u bereid anderen te hulp te schieten? Heeft u tijd om anderen bij te staan met raad en daad? Ook bij kleine klussen
of activiteiten? Dan kunt u iets betekenen voor uw buurt via
Matchpunt.
Matchpunt is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om
vraag en aanbod met elkaar te verbinden. De spreekuren
zijn op dinsdag en woensdag van 13.30 - 15.30 uur in de
nieuwe ruimte van ’t Atrium (ingang tussen de kerk en de
hoofdingang van ’t Atrium).

Van Buurtplatform naar Buurtnetwerk
Vroeger was een buurtplatform een soort verlengde van de
gemeente maar dan dichter bij de mensen van de buurt.
Als mensen in de buurt een probleem zagen, konden ze
die naar het buurtplatform brengen die dit bij de gemeente
zou aankaarten. Of als er een idee was om een project in
de buurt op te stellen - om mensen te helpen of bij elkaar te
brengen - dan werd het idee bij het buurtplatform neergelegd
die dan geld kon vinden om het project uit te voeren. Alles
moest via het buurtplatform gaan.
Maar er zijn meer mensen dan de mensen in het buurtplatform die goede ideeën hebben. En men kan niet altijd
rekenen op de gemeente om alle ideeën te financieren. Aan
de ene kant worden we door omstandigheden gedwongen
tot ‘burgerparticipatie’, maar aan de andere kant worden we
als burgers bevrijd om meer creatief en inventief te zijn met
eigen ideeën. Er zijn in de laatste jaren veel kleine, buurtgerichte projecten opgezet - zonder dat er een buurtplatform
aan te pas moest komen als tussenpersoon.
Zo wordt een buurtplatform een buurtnetwerk. In Belfort
en Daalhof is deze manier van werken al langer een realiteit. Het is de bedoeling dat een buurtnetwerk een plek is
om mensen van de buurt samen te brengen, met elkaar in
verbinding te brengen zodat zij elkaar kunnen bijstaan. In
plaats van de problemen van bewoners op te lossen, is een
buurtnetwerk een plek om in contact te komen met mensen
die ideeën hebben en hulp bieden.
In januari 2017 moeten alle buurtplatforms zich naar
buurtnetwerken omgevormd hebben. Wij als Buurtplatform
Belfort-Daalhof doen ons best dit ook te doen. Wij zullen ons
blijven inzetten om u te helpen, om uw stem te vergroten bij
gemeentelijke instanties, maar ook om u te verbinden met
andere mensen die ook creatief zijn en samen iets willen
maken van onze mooie buurten.

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

Iedere donderdag 18.00-22.00 uur

“Pasta-avond”
Op deze avond kunt u kiezen uit 8 verschillende pasta’s à € 12,50
Mediterraans Restaurant Pirson
Tongersestraat 13, Maastricht
Reserveren : GSM: 06-55346829
www.facebook.nl/restaurantpirson
Bij inlevering van deze bon, krijgt u een huis aperitief gratis!

De Huiskamer
Net achter de kerk, in een achterhoek van ’t Atrium - daar
ligt de Huiskamer. Bent u al geweest? Velen hebben nu de
weg gevonden naar deze gezellig plaats waar iedereen
welkom is.
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Zelf vind ik de schilderijen inspirerend en erg mooi van kleur
en samenstelling, ik heb al een voorbeschouwing mogen
doen. U bent van harte welkom.
Tijdens de expositie van Harry Vandenbroek, die goed bezocht werd, was het gezellig vertoeven. Enthousiaste mensen die ook willen gaan schilderen hebben zich aangemeld.
Helaas bestond er op dat moment geen gelegenheid nieuwe
leden toe te laten, maar de groep is aan het bekijken of er
een tweede dagdeel ingepland kan worden om zo meer
mensen de gelegenheid te geven hun talenten te ontplooien.
Wie interesse heeft, kan zich aanmelden tijdens de expositie.
De opbrengst van de verkoop komt deels ten goede aan de
schildersgroep. We kopen hiervan verfbenodigdheden zoals
o.a.: schilderdoek, schildersezels, verf en kwasten. Ook de
kosten van de zaalhuur en het onderhoud behoren tot het
onkostenplaatje.

IN DE KIJKER
ARNO SATIJN
Ik ben Arno Satijn, getrouwd, geen kinderen en ben 72 jaar
oud.
Na mij FLO (functioneel leeftijd ontslag) ben ik wat cursussen
kaligrafie gaan volgen, maar bij het versieren van de letters
miste ik de ervaring met schilderen.

Arno Satijn / Roelina Lenten

PERSBERICHTEN
TEA & TALK
Do you live in Belfort, Daalhof, Hazendans and would you
like to talk to your neighbours, colleagues and friends in
Dutch? You’re welcome to join our free conversation with
local people. The meeting will take place September 7 at
2pm and September 9 at 7pm in our cosy house in Belfort,
near Brusselsepoort.
Tea is ready. Talking together in Dutch is a piece of cake.
The theme will be ‘WORK’, accomplished with an interesting
film made by people living in Maastricht. It’s free and you’re
more than welcome at Schaliedekkersdreef 103.
Information: Leonie Melchior, dutchdoors15@kpnmail.nl,
phone 06-20008445.

Ik ben begonnen bij het Gilde te Maastricht. Daar heb ik
eerst met potlood portret tekenen gedaan. Daarna ben ik
in kleur begonnen, eerst met waterverf en vervolgens met
acryl- en olieverf. Wat ik zie probeer ik zo goed mogelijk na
te schilderen. Dit kan zijn: mens, dier, natuur, stillevens enz.
Ik heb, behoudens de aanwijzigen bij het Gilde, nooit echt
les gehad. Eénmaal heb ik bij het Gilde meegedaan met
de groep en twee schilderijen afgestaan om te exposeren.
Bij de huidige groep (de natuurtuinen) heb ik mezelf verder
ontwikkeld door te luisteren en te kijken naar andere leden.
Verdere hobby’s zijn: wandelen, dansen en zwemmen. Ook
zing ik nog in een mannenkoor van Borgharen. Helaas is
mijn hobby kaligrafie iets achterop geraakt. Wie weet kan
ik de draad weer eens oppakken.

HART- EN VAATCAFÉ
Speciale jubileumeditie van het Hart- & Vaatcafé op dinsdag
4 oktober ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan. Vijf jaar
geleden had Maastricht een Nederlandse primeur: aangeboren hartpatiënt Dyon De Vreede ontmoette vanuit zijn Ambassadeurs- en Vrijwilligerswerk voor de Health Foundation
Limburg/MUMC+ als ervaringsdeskundige de dames Bianca
Vorstermans en Marlies Steehouwer, beiden werkzaam bij
het Hart en Vaatcentrum van het azM. Samen viel hun op
dat er voor verschillende ziektebeelden lotgenotencontactavonden waren, behalve voor Hart & Vaatpatiënten, hun
partners en dierbaren. Zo richtte deze ‘drie-eenheid’ 5 jaar
geleden het allereerste Hart & Vaatcafé van Nederland
op. Sindsdien organiseren zij 4 à 5 keer per jaar deze vrij
toegankelijke, gezellige en leerzame avonden met telkens
verschillende onderwerpen door Cardiologen/Specialisten
van het azM en gerelateerde gastsprekers.
Vanwege het 5-jarig jubileum zal dit op dinsdag 4 oktober
a.s. met een speciale feestelijke editie gevierd worden en is
iedereen van harte uitgenodigd! Uiteraard is er een feestelijk
draaiboek samengesteld met een aantal leuke verrassingen.
Graag tot dinsdag 4 oktober vanaf 19.30 uur, natuurlijk als
vanouds bij Familiebedrijf Grand Eetcafé De Vreede op de
Markt 62 te Maastricht anno 1973. De data voor alle Hart- &
Vaatcafé’s in 2017 zijn: dinsdag 17 januari, dinsdag 11 april,
dinsdag 13 juni en dinsdag 10 oktober.

14 september 2016 is mijn eerste expositie in deze groep
waar ik hoopvol en zenuwachtig naar uitkijk. De expo is
gratis evenals de koffie. Komt u gerust vrijblijvend een kijkje
nemen, het is beslist de moeite waard. Ook de omgeving
doet een mooie duit in het zakje qua rust en uitstraling. Deze
alleen al is schilderachtig, rustgevend en inspirerend.
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Naast de activiteiten die in huis plaatsvinden worden er
ook uitstapjes en wandelmiddagen georganiseerd. Deze
activiteiten worden aangekondigd op posters in het woonzorgcentrum.

WIJK - INFO
ACTIVITEITEN IN WOONZORGCENTRUM DAALHOF

Extra activiteiten:
Woensdag 7 september, 14.00 tot 16.00 uur: ‘Maastrichtse
Gouwe Ouwe’. Samen gezellig zingen en terug in de tijd
van toen.

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

Woensdag 21 september, 14.00 tot 16.00 uur: casinomiddag.
Het is alweer enige tijd geleden dat we een casinomiddag
organiseerden. Komt u ook een gokje wagen?

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

Donderdag 29 september, 14.00 uur: kappersmiddag en
gespreksgroep. Kappersmiddag door kapsalon Gertie Paulissen. De gespreksgroep met de activiteitenbegeleiding start
ook om 14.00 uur. Iedere maand een ander thema. Iedereen
mag hierbij aanschuiven.

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
fysio- en ergotherapeut 14.00uur
Dinsdagavond repeteert het koor ‘Gouwe Ouwe’ op afdeling
H. Heeft u interesse? Ga gerust een kijkje nemen en laat u
wegwijs maken. Ze starten om 18.30 uur.

3 t/m 7 oktober staan we stil bij de week van de ouderen.
Houd uw brievenbus in de gaten. U krijgt een folder van Tout
Maastricht in de brievenbus met meer informatie. We heten
u van harte welkom.
Maandag 10 oktober, 10.00 tot 12.00 uur: Verkoop Hermans
Mode.
Alle activiteiten vinden plaats in of rondom ons woonzorgcentrum. Vragen? Kom gerust een keertje binnenlopen. Info:
Mosae Zorggroep, WoonZorgCentrum Daalhof, Herculeshof
22, 6215 BM Maastricht, tel.: 043-3549500

Woensdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Nieuwsuurtje 10.30 uur
- Wisselend programma (bijv. muziek, optredens, themamiddagen, bakken, verwensalon) vanaf 14.00 uur
Donderdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Nieuwsuurtje 10.30 uur
- Van het verleden tot hedenmiddag, wisselende 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 F
- Wisselende activiteiten (bv. spellen, geheugentraining,
quiz, zingen etc.) op afdeling H

VOOR AL UW KLUSSEN, LOODGIETERSEN TEGELWERKEN IN EN OM HET HUIS.
TEL: 0650511720
EMAIL: J.M.WALTHOUWER@HOTMAIL.COM

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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Koperslagersdreef 44

Verkocht

binnen 2 weken

Keurmeestersplein 2F

Ravennahof 14

Verkocht

Verkocht
binnen 1 dag

binnen 3 weken

Junohof 21

Tacitushof 15

Verkocht

binnen 1 week

Vonkendaal 6

Verkocht

Verkocht

binnen 2 weken

binnen 2 weken

Marsanahof 32

Bontwerkersdreef 20 C

Verkocht

Verkocht

binnen 1 dag

binnen 1 dag

WONINGEN GEZOCHT











Een greep uit ons zoekersbestand:
GEZOCHT: vrijstaand of half vrijstaande woning met garage op Daalhof, Belfort, Wolder, Hazendans. opknappen of renovatie
geen bezwaar. Prijsklasse tot € 300.000,GEZOCHT: instapklare woning met 3 slaapkamers en vaste trap naar zolder. “tussentype” op Belfort. Prijsklasse tot € 225.000,GEZOCHT: 2 onder 1 kap woning met garage op Daalhof nabij TV toren. ( Vestahof / Junohof / Plutohof/ Pallashof / Apollohof )
GEZOCHT: instapklaar appartement met LIFT omgeving Brusselsepoort (Via Regia) of Belfort.
GEZOCHT: instapklare woning, recent gemoderniseerd, luxe afwerking op Daalhof, Belfort, Hazendans of Wolder.
Prijsklasse ca € 200.000,- / € 250.000,-.
GEZOCHT: bungalow of woning met slaapkamer & badkamer op de begane grond. Omgeving Belfort, Annadal.
GEZOCHT: Appartement met LIFT op Belfort. Niet hoger dan 3e verdieping. Nabij winkels en openbaar vervoer.
GEZOCHT: woning met 3 slaapkamers en vaste trap naar zolder. Omgeving Belfort of Daalhof.
Prijsklasse € 175.000,- / € 200.000,-.
GEZOCHT: modern afgewerkte woning met garage, minimaal 4 slaapkamers en ruime tuin op Hazendans.
Prijsklasse € 300.000 / € 350.000,-.

VERKOOP – VERHUUR – AANKOOP – ADVIES – TAXATIES - HYPOTHEKEN
TEL 043-325 4816 • WWW.DAVECROLLA.NL • INFO@DAVECROLLA.NL
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Kledingreparatie/kleding op maat en workshops. Info:
modanne.atelier@gmail.com of www.modanne.nl.

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

Naar de brugklas? En/of een goede start maken dit
schooljaar? Kom “Ik leer leren”. Ervaar voorwaarden om
goed te kunnen leren, het belang van motivatie, plannen,
over faalangst en nog veel meer. Meer info www.bijdehand.
cc of FB. Info: 06-57711480.

Altijd al nieuwsgierig geweest naar waar uw familie vandaan
komt en welk beroep uw voorouders uitoefenden? Laat op
zeer voordelige wijze uw stamboom uitzoeken. Ook leuk
als verjaardags- of jubileumcadeau. Stuur een e-mail voor
meer informatie: vooroudersinbeeld@gmail.com.

Wij hebben zondag 17 juli jl. sleutels gevonden aan de
rand Hazendans/Heserstraat nabij Golfbaan. Het betreft 3
sleutels met iets van een tack eraan. Als iemand de juiste
kleur kan beschrijven kan hij deze uiteraard komen ophalen.
Tel. 06-30385195.

Vanuit uw aanvullende zorgverzekering worden fysio-,
manuele-, geriatrische- en/of oedeemtherapie vergoed.
Ook zonder verwijsbrief. Nu ook groepstherapie ‘Samen
bewegen met Parkinson’ in gymzaal Daalhof. Fysio Daalhof,
Herculeshof 9/11, 6215 BB Maastricht, tel. 043-3476946,
fysiodaalhof@gmail.com; www.fysiodaalhof.nl.

Zumba, Sh’bam of Freestyle ook voor kinderen in Atrium
Daalhof. Poweryoga en Hathayoga (ontstressen voor iedereen ook voor klachten als burn-out, reuma, fibromyalgie,
oedeem, overgewicht en eetproblemen). Dans en Yoga centrum Chantalle Smeets. Tel. 0032-12236151, 06-82291445.
Mail: info@dans-yoga.com.

Heeft u last van terugkerende computerproblemen en/of
een steeds trager werkende computer? Wij zijn gespecialiseerd in het verhelpen van alle mogelijke problemen en het
opnieuw optimaliseren van uw computer, zodat deze weer
snel en betrouwbaar is. Voor info: 043-3631435 of www.
fixxcomp.nl.

Enjoy communication in Dutch. Friendly Dutch language
course for friendly prices & tailor-made. All levels possible.
Join, together with your neighbour, friend or colleague. Call
Leonie Melchior: 06-20008445 or mail: dutchdoors15@
kpnmail.nl.

Coaching: wil jij weer leren om in je eigen energie te blijven en weer thuis te komen bij jezelf? Nieuwetijdskindercoaching. Hoogsensitiviteit. Spirituele consulten. Info, tel.
06-28839860, babette.cox@home.nl.

Huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Ervaren docent
(vmbo-havo-vwo) geeft huiswerkbegeleiding aan kleine
groep leerlingen. Persoonlijke en professionele hulp bij
het maken, leren en plannen van de leerstof. Info. tel. 0639823537.

Animal Hair Care. Uw honden, katten, konijnen- en caviatrimsalon in uw wijk (Belfort). Velen hebben de weg al
gevonden naar de Haammakersdreef 13. U bent van harte
welkom. Voor afspraken: bel 0631056208. Kijk ook op de
website www.animalhaircare.nl of facebook.

Leraar (vmbo-havo-vwo) geeft bijlessen Nederlands op
alle niveaus in onder- en bovenbouw van het voortgezet
onderwijs. (specialisatie: dyslexie) Voor de basisschoolleerling bijlessen rekenen, taal- en leesvaardigheid. Info.
tel. 06-39823537.

Schildercursus voor beginners en gevorderden in gezellig
groepsverband. In atelier van kunstenares/ docente, Daalhof, di-mo en di-mi. Tel. 06-53841785.

Verloren: 27 juli ben ik aangereden op de oversteekplaats
Keurmeestersdreef / Gewantmakersdreef en hoogst waarschijnlijk hierbij de afstandsbediening van mijn auto “Ford”
en de cylinderslot-sleutels met inscripties respectievelijk
CES en GAR verloren. Vinder kan contact opnemen met
06-46556861.

Voor de visliefhebber: gratis af te halen ca 6 hengels en ca
3 molens en een heleboel visgerei. Tas, hengeltas, leefnet,
visstoeltje enz. Info tel.nr: 043-3479480.

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up
Diets-Heurpad 13
6215 KN Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
Acné vergoeding door
zorgverzekeraars.
Neem ook eens een kijkje op
www.passionbeaute.nl
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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
gruisenguus@gmail.com
www.guusgruisen.nl

Schildercursus

voor beginners en gevorderden
in gezellig groepsverband.

In atelier v. kunstenares/docente, Daalhof.
o.a op di-o en di-mi.
Halfjaarlijkse inschrijving.
Start september en januari
Voor info app/sms of bel 06-53841785

inclusief

LED
LED
kwaliteits - garantie

spannendeplafonds.nl
+31 641001684
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BON APPETIT

VARIA

OVENSCHOTEL MACARONI MET PAKSOI
VOOR 2 PERSONEN

VAKANTIE VERHALEN
In het juli nummer is er een oproep geplaatst voor vakantieverhalen. Belevenissen in het buitenland. Ik heb niet tussen
de kamelen gelopen en ook niet in één of ander wildpark,
maar wel in het buitenland of beter geschreven buurland.
Ik liep in België op een antiekmarkt en ben geïnteresseerd
in oude boeken en persoonlijke brieven. Op een tafel zag
ik een 20-tal brieven liggen die mijn bijzondere aandacht
trokken. ‘KRIEGSGEFANGENENPOST’, STALAG XIB. Alle
brieven waren door de Duitsers gecontroleerd. Er staan
stempels op ‘25 Geprüft Stalag XIB’, ‘Arb Kdo 1065’. De
brieven zijn door een 17 jarige vrouw geschreven aan haar
man, een Belgische soldaat die op 28 mei 1940 - toen de
Belgen capituleerden - gevangen is genomen. Het waren
dus krijgsgevangenen die naar Duitse kampen zijn overgebracht. Zijn naam was Jean Bouché en zijn vrouw heette
Maria Bouché -Servais. Het adres heb ik ook. Het huis waar
ze gewoond hebben bestaat nog, ik heb het gevonden via
Google. Deze Maria is helaas op 06-12-1991 overleden. Zij
scheef in die tijd (1940/1941) bijna ieder week een brief, ca
25 stuks. Zij was toen 17 jaar.

Ingrediënten:
1 struikje paksoi
1 ui, gesnipperd
1 teentje knoflook, geperst
4 eetl tomatenpuree
1 dl kwark of yoghurt
80 gram feta of een kruidenkaas, in kleine blokjes
evt. 8 zwarte olijven
peper en zout
macaroni voor 2 personen
evt. een handvol geraspte oude kaas
Bereidingswijze:
Was de paksoi en snijd deze in reepjes van een paar centimeter breed. Kook de macaroni in ruim water met zout
beetgaar en giet af. Fruit de ui met knoflook en voeg de
paksoi toe. Laat het geheel ongeveer 5 minuten stoven. Roer
kwark met tomatenpuree, kruiden, peper en zout door elkaar.
Meng nu alle ingrediënten door elkaar en schep het geheel
in een ingevette ovenschaal. Strooi er naar wens geraspte
kaas over en leg het deksel op de schaal. Zet de macaronischotel minimaal een half uur in een voorverwarmde oven
op 200 oC. Haal voor de laatste 10 minuten het deksel van
de schaal en laat de bovenkant van de macaronischotel
lichtbruin worden.

Stof voor onderzoekers? Wie er meer over weet mag het
vertellen. De brieven zijn in het Frans geschreven. Weet u
wat ik er mee moet? Ik lees het graag.
huub.reinders@home.nl

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Praktijk voor huidverzorging
en energetische behandelingen
KENNISMAKINGSBEHANDELING GEZICHT NU 39,50 EURO

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

- Klassieke huidverzorging
- Spirituele huidverzorging
- Reiki- Reconnective Healing - Reconnection
- Edelsteen/ kristalbehandelingen
- Gongbad en klankschalen behandelingen
- Begeleidende meditatie, bewustwording en ontspanning
- Guasha therapie voor gezicht en lichaam

Orleansplein 14 - Maastricht

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

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

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

Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht

www.rijschoolbastiaens.nl
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mooie bruine teint weer te voorschijn. Let wel op want teveel
scrubben is helemaal niet goed. Vraag altijd aan advies aan
een huidspecialist wat geschikt is voor jouw huidtype
Vocht: Vocht is het codewoord als het gaat om je bruine
kleur behouden. Hydratatie van je huid is erg belangrijk,
omdat dit voorkomt dat je huid uitdroogt en je huidcellen snel
afsterven. Gebruik aftersun nadat je in de zon hebt gezeten
en smeer jezelf lekker in met een goede bodylotion.
Je wist het waarschijnlijk al, maar veel water drinken is
goed voor je huid. En zeker voor je gebronsde huidje. Het
zorgt voor een betere doorbloeding en je huidcellen sterven
minder snel af, waardoor je bruine kleurtje langer blijft zitten.
Water is dus het codewoord als je bruin wilt blijven, maar te
lang douchen en badderen zorgen er juist voor dat je kleurtje
snel weer verdwijnt. Neem een korte douche en smeer je na
het douchen in met een vette bodylotion of huidolie.

VARIA
Hallo, ik ben Monique Montulet en werkzaam als schoonheidsspecialiste bij huidverbetering en wellness instituut Cosmetique Pura.
Graag wil ik vragen beantwoorden die ik veel hoor op het gebied
van huidverzorging. Mocht u zelf vragen hebben die ik hier kan
beantwoorden, kunt u mij altijd mailen; monique@cosmetique-pura.
nl. Deze keer is het thema hoe u uw bruine zomer kleurtje zolang
mogelijk kunt behouden.

Fruit: Eet jij al braaf twee stuk fruit en twee ons groente
per dag? Uit onderzoek is gebleken dat je een natuurlijk
kleurtje krijgt of behoudt als je deze dosis verdubbelt. Zoete
aardappelen, meloen, wortel, tomatensap, spinazie, broccoli,
pompoen en tomatensap hebben het beste effect op de huid.

Naar buiten: Ga met je bruine kleurtje vaak naar buiten.
Zelfs als de zon bedekt wordt door een dik wolkendek, word
je nog een beetje bruin. Door veel buiten te zijn, behoud je
jouw kleurtje langer, dus ga op de fiets naar je werk, loop
even naar het winkelcentrum en sport een keertje buiten.
Let wel erop dat je altijd bescherming op doet voor de UV
A stralen.
Fake tan: Regent het buiten, zoals deze zomer veel het
geval is geweest? Dan kun je als je kleurtje begint te vervagen natuurlijk ook wat bronzing powder met een glans
erin gebruiken om je gezicht een bruine teint te geven. En
de laatste oplossing is smeerseltjes gebruiken waar je bruin
van wordt, de zelfbruiners. Let wel op dat je gelijkmatig
smeert en goed je handen wast, want anders wordt je huid
een vlekkendrama.

Scrubben: Voordat je gaat zonnebaden, kun je je huid het
beste een goede scrubbeurt geven. Hiermee haal je alle
dode huidcellen weg en dringt de bruine kleur dieper in
je huid door. In Turkije is het bijvoorbeeld heel leuk om je
vakantie te beginnen bij de Hammam. Daar kun je namelijk
een traditionele scrubbehandeling krijgen. Deze kun je
halverwege je vakantie nogmaals herhalen. Wil je tijdens je
vakantie vaker scrubben, gebruik dan een hele milde scrub.
Maar ook na je vakantie moet je scrubben om je bruine
teint zolang mogelijk te behouden. Dat klinkt misschien een
beetje vreemd, maar het werkt als volgt. Je dode huidcellen
stapellen zich op op jouw mooie bruine tintje, waardoor het
bruin eerder een soort grijs gaat worden. Door een goede
scrub worden de dode huidcellen weggehaald en komt je

Anita van der Velden
Passementmakersdreef 7
6216 SC Maastricht
tel. 043-3473761

Pedicure
Manicure
Voetreflexzone massage
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Voor de snelle lezer: Appelpersdag
Zondag 2 oktober houdt Gilde De Wijngaert op Daalhoeve
de jaarlijkse Appelpersdag. U kunt dan zien hoe uit appels
sap en wijn kan worden gemaakt.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 41, september 2016

Dierendag
Noteer alvast in uw agenda: op dinsdag 4 oktober is het
Werelddierendag. In de volgende editie van het Belhäöfke
meer informatie over het speciale programma deze dag.

ACTIVITEITEN EN NIEUWS

BELEIDSPLAN 2016-2019

Vrijwilligers gezocht
Onze activiteiten groeien snel en daardoor komen we steeds
vaker handen tekort. Daarom zoeken we nieuwe vrijwilligers.
Je kunt al vanaf één dagdeel meewerken, op diverse plekken op de boerderij. Meewerken kan in:
- de dierverzorging (op de boerderij zelf of in het dierenpark
in het Stadspark van Maastricht of het voormalige Ericaterrein in Daalhof);
- het beheren van groengebieden;
- onze horecavoorziening;
- onze eigen boerderijwinkel.
Wanneer je aan de slag gaat, kunnen we in onderling overleg
bepalen. Alles is mogelijk. In de Koojstal is het hebben van
ervaring in de horeca wel gewenst.
Belangstelling? Kom langs op de boerderij of bel.

Boerderij Daalhoeve heeft een nieuw beleidsplan gemaakt
voor de periode tot en met 2019. In het plan, getiteld ‘Groen
en betrokken’, schrijven we wat we de komende jaren van
plan zijn. Wie in het plan is geïnteresseerd, kan een mail
sturen naar john@daalhoeve.nl. Op deze pagina’s vindt u
alvast een samenvatting van het plan.
Inleiding
Stichting Boerderij Daalhoeve heeft een nieuw beleidsplan
gemaakt voor de periode 2016-2019. Daarin kijken we kort
terug, (her)benoemen we onze missie, visie en strategie
en formuleren we onze waarden, kernactiviteiten en speerpunten voor de komende periode. Het plan mondt uit in een
overzicht van de zaken die we de komende jaren licht willen
verbeteren (verdiepen), flink aanpakken (veranderen) en
ontwikkelen (vernieuwen).

Met de minipaardjes op stap
De minipaardjes van Daalhoeve zijn steeds meer op evenementen buiten de deur te vinden. Zo gingen we deze zomer
onder meer met ze op stap naar speeltuin Fort Willem. Op
zondag 11 september gaan ze op bezoek op het Family
Festival van Club Pellikaan op de Dousberg. Het festival is
voor iedereen gratis toegankelijk en duurt van 10 tot 15 uur.
Het ponyrijden is tussen 12 en 15 uur.
Andere opzet Kerstsfeerdagen
Boerderij Daalhoeve gaat dit jaar de traditionele kerstsfeerdagen een andere invulling geven. In plaats van kraampjes
komt er een levende kerststal. Daarnaast gaat Stichting
Jeugdwerk Pottenberg, die bij ons ook de kinderfeestjes
organiseert, een creatieve markt opzetten. Kinderen gaan
in het klaslokaal van de buitenschoolse opvang samen
kerststukjes maken. Dat gebeurt in het weekend van 10 en
11 december en de voorafgaande woensdagmiddag van
7 december. Deze nieuwe opzet betekent dat er tijdens
de kerstsfeerdagen geen kraampjes meer kunnen worden
gehuurd.
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Hoe is het de afgelopen vier jaar gegaan?
Stichting Boerderij Daalhoeve bestaat sinds 2012 en werd
opgericht om het voortbestaan van de kinderboerderij te
garanderen. Dat is gelukt. Sterker nog: Daalhoeve heeft zich
de afgelopen jaren stormachtig ontwikkeld. De faciliteiten
zijn verbeterd, de openingstijden zijn verruimd, het aantal
activiteiten binnen en buiten de boerderij is toegenomen, het
aantal vrijwilligers is meer dan verdubbeld, de omzet van
de winkel en horeca is fors gestegen en de boerderij trekt
steeds meer bezoekers. Daarbij hebben we de koers die
bij de oprichting van de zelfstandige stichting is neergelegd
goed vastgehouden. Enige uitzondering is dat we te weinig
zijn toegekomen aan het ontwikkelen van activiteiten voor
ouderen.
Ook is duidelijk geworden dat Daalhoeve op termijn nooit
financieel volledig op eigen benen kan staan. Er zal altijd
een financiële bijdrage vanuit de gemeenschap nodig zijn.

Wij doen daar wel iets voor terug en dragen zo bij aan het
realiseren van de doelstellingen van onze maatschappelijke
partners. De gemeente is onze belangrijkste partner. In 2016
en 2017 zijn wij één van de vier pilots in de door de gemeente
nagestreefde ontwikkeling van algemene maatschappelijke
basisvoorzieningen in het sociale domein. Als tegenprestatie
realiseren wij zorgplekken.
Wat doen wij nu?
Daalhoeve is een combinatie (of optelsom) van zes kernactiviteiten.
- Ontmoetingsplaats.
Als kinderboerderij trekken wij veel bezoekers. De functie als
ontmoetingsplaats hebben we versterkt door de uitbreiding
van onze horecafaciliteit De Koojstal, de verbetering van de
winkel en de jaarlijks terugkerende evenementen.
- Centrum voor maatschappelijke participatie.
We bieden op de boerderij een zinvolle dagbesteding aan
cliënten van diverse maatschappelijke organisaties.
- Centrum voor natuureducatie.
Met onze dieren, het Bijenhuis en de Eetbare Loper laten
wij kinderen en volwassenen onder meer zien waar ons
voedsel vandaan komt.
- Groenbeheer.
In opdracht van de gemeente beheren wij groenstroken in
de omgeving.
- Ondernemende boerderij.
Wij ondernemen enkele commerciële activiteiten (horeca,
winkel, kinderfeestjes, verhuur ruimtes) om onze financiële
basis te versterken en daarmee onze sociale en maatschappelijke activiteiten te ondersteunen.
- Centrum voor cultureel erfgoed.
In onze dierstapel hebben we oog voor het behoud van
zeldzame dierrassen.
Bij de uitvoering van deze activiteiten laten wij ons leiden
door een aantal waarden:
- sterk koppelen aan zwak;
- geen instituut, maar een plek voor mensen;
- respect krijgen voor de natuur;
- een gesloten voedselkringloop;
- weten wat je eet;
- gezond eten;
- zorg voor de toekomst.

- Uitbreiding activiteiten in het groenbeheer.
Groenbeheer biedt veel kansen voor het invullen van dagbestedingsplekken. Daarom streven we naar een uitbreiding
van onze activiteiten op dit gebied.
- Zoeken naar vernieuwende samenwerkingsvormen.
Wij gaan niet de concurrentie aan met andere maatschappelijke organisaties, maar zoeken de samenwerking op.
Daarbij staan we open voor vernieuwende constructies.
- Versterken en beter presenteren van onze groene waarden.
We willen onze groene waarden op het gebied van natuur,
voedsel en duurzaamheid beter tot hun recht laten komen,
onder meer door educatie, eetavonden en samenwerking
met initiatieven op het gebied van stadslandbouw.
- Meer betrokkenheid organiseren.
We gaan de komende jaren onderzoeken hoe we de betrokkenheid van bezoekers, maatschappelijke partners,
sponsoren en anderen bij onze boerderij kunnen vergroten.
- Onze kennis en expertise ter beschikking stellen aan
anderen.
Door actief te participeren in relevante netwerken willen we
onze deskundigheid ten dienste stellen van anderen.

Altijd vers spul in onze winkel

RECEPT VAN DE WINKEL
Lamsgehaktballetjes met citroen en yoghurt

Waarop richten we ons in de komende jaren?
In het beleidsplan hebben we de speerpunten voor de komende jaren geformuleerd.
- Groot worden door klein te blijven.
Onze organisatie en activiteiten zullen blijven groeien, maar
dit mag niet ten koste gaan van ons unieke, laagdrempelige en kleinschalige karakter. Dit vraagt om een beheerste
ontwikkeling: inspringen en meeliften op kansen die zich
voordoen, maar niet overal zelf het initiatief in nemen. En
kritisch blijven bij vragen en verzoeken van externe partijen.
- Ondernemend werken.
Ook al blijven wij in hoofdzaak een gedienstige organisatie,
we willen wel ondernemend werken. Activiteiten voor externe
partijen worden minimaal budgettair neutraal uitgevoerd.
- Versterken van de organisatie.
Onze organisatie is kwetsbaar en (te) afhankelijk van sleutelpersonen. De komende jaren willen we dit op diverse
fronten verbeteren.
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Meng 500 gram lamsgehakt met een half fijngesnipperd
uitje, een eitje en verse kruiden zoals peterselie, munt, basilicum, oregano, tijm en een beetje rozemarijn. De laatste
drie kunnen ook gedroogd, maar hou dan wel rekening met
een sterkere smaak! In droge vorm is een klein theelepeltje
daarom genoeg.
Voeg ongeveer twee handjes paneermeel toe om een mooie
stevige massa te kneden. Daarna rasp van een citroen, wat
chilivlokjes, een eetlepel Griekse yoghurt en een theelepel
Ras el hamout (Marokkaans kruidenmengsel, goed te krijgen in de supermarkt) toevoegen. Rol nu balletjes en braad
deze aan met een half gesnipperd uitje, 2 geplette teentjes
knoflook, wat chilivlokjes en weer wat citroenrasp. Even mooi
bruin bakken, dan wat water en zout erbij en laten pruttelen.
Je kunt de balletjes koud serveren met een yoghurtdip, maar
ook warm is lekker. Roer dan wat yoghurt door de balletjes
en bind de saus met maizena.
Lekker met Turks brood als tapa.
Smakelijk eten. Vragen? Magda staat tot uw dienst.

Vesta vastgoed
Vesta vastgoed

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

Als u kiest voor:

Maastricht - Malpertuis

Maastricht Malberg

Reinaartsingel 55
Maastricht - Malpertuis

Masjerangplein 4
Maastricht Brusselsepoort

Reinaartsingel 55

• Halfvrijstaande woning;
• 4 slpkmrs en vrij uitzicht voor;
• Ruime
achtertuin.woning;
• Halfvrijstaande
• 4 slpkmrs en vrij uitzicht voor;
• Ruime achtertuin.
Vraagprijs
€ 216.000 ,- K.K

Vraagprijs € 216.000 ,- K.K

Past. Habetsstraat 18 A + B

• Vrijstaand geschakelde woning;
• Inpandige garage
• •Uitgebouwd
aan de achterzijde .
Dubbel woonhuis;
• 2 parkeerplaatsen voor de deur;
• Vraagprijs
Nabij het centrum
gelegen.K.K
€ 225.000,--

Vraagprijs € 399.000,-- K.K

Maastricht - Daalhof

Maastricht - Belfort

Maastricht
- Daalhof
Valeriushof
15A

Maastricht - Belfort

Muzenhof 24

Verkocht o.v.
• Beneden woning met 3 slpkm;
• Woonhuis
met 4 slpkm;
• Rustig
gelegen;
• Rustig
gelegen
aan groen;
• Met
garage
en ruime
tuin.
• Geheel gemoderniseerd.

Vraagprijs € 149.900,- K.K.
Vraagprijs € 285.000,- K.K.

 uKwaliteit
Als
kiest voor:

 Gedrevenheid

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

Bel nu voor een gratis en vrijblijvende
waardebepaling 043-3440168
Bel nu voor een gratis en vrijblijvende
waardebepaling 043-3440168
Maastricht - Brusselspoort

Kroesmeestersdreef 5 F
Kroesmeestersdreef 5 F

• Appartement met 2 slpkmrs.;
Appartement
met 2 slpkm.;
• •Grote
woonkamer;
Grotetot
woonkamer;
• •Mog.
aankoop garage.
• Mog. tot aankoop garage.

Vraagprijs € 149.000,- K.K
Vraagprijs € 149.000,- K.K

Maastricht
- Belfort
Via Regia 141B
Zeepziedersdreef 51

• Appartement met 2 slpkmrs;

• •Hoekwoning
zonder garage;
Goed onderhouden
;
• •4Vrij
slpkmrs
incl .zolder;
uitzicht
• Grote achtertuin met achterom.

Vraagprijs € 122.000,- K.K

Vraagprijs € 199.500,- K.K

Heeft u verkoopplannen?
Heeft u verkoopplannen?
Heeft u een waardebepaling nodig t.b.v. de verkoop,
Heeft u een waardebepaling nodig t.b.v. de verkoop,
ofof
een
van uw
uwhypotheek,
hypotheek,bel
belons
onsdan
dan
gerust.
eentaxatie
taxatienodig
nodigvoor
voorhet
het oversluiten
oversluiten van
gerust.
Bel
met 043-3440168
043-3440168
Bel dan
dan nu
nu met
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Hoe anders dan IKC Dynamiek is de ‘Kennedyschool’ niet
ver daar vandaan, midden in de wijk Belfort. In 1963 werd
John F. Kennedy, toenmalig president van de Verenigde
Staten, vermoord. In die periode werd daarom veel naar
deze jonge, populaire president vernoemd. In Maastricht
hebben we een brug en een basisschool.
Basisschool John F. Kennedy neemt een halve blok in beslag en, zoals de meeste scholen, laat het weten door de
prominente aanwezigheid dat er hier een school staat; naast
het winkelcentrum van Belfort, aan een verkeersader van
de wijk. Kennedy ziet er ook uit als wat velen als ‘school’
begrijpen, rechttoe, rechtaan, met redelijk veel glas maar
verder niets bijzonders, doelgericht. Hier vinden we wel
enkele nieuwe speeltoestellen en genieten we van een
muurschildering die heel bijzonder is.

VAN DE MAAND
EMMA ENGELBERT
Hallo buurtgenoten,
Ik ben Emma Engelbert, geboren in het azM op woensdag
1 juni 2016 om 13.14 uur. Ik woog 4050 gram en was 52 cm
lang. Mijn trotse ouders zijn Ruud en Linda en ze hebben
me Emma genoemd omdat ze dit mooi vonden passen bij
de naam van mijn lieve zus Elise.

Maar het zijn niet de gebouwen die zo bijzonder zijn in deze
twee plekken - het zijn de leraren en kinderen. Hier komen
mensen samen om ideeën te delen en gevormd te worden. Hier gebeuren bijzondere dingen. In deze gebouwen,
soms niet eens zo mooi of bijzonder, wordt gebouwd aan
de toekomst.
Scott Raab

VARIA

Elise helpt papa en mama al heel goed mee om voor mij te
zorgen. We wonen met z’n allen aan de Basileahof, waar
ook mijn twee harige broertjes (Lewie en Sjarel) over mij
waken. Elise kan al niet wachten om samen met mij buiten
te spelen, dus misschien tot snel.

LEZING OVER
‘RELATIE TUSSEN MINDSET EN GEZONDHEID’
Woensdagavond 21 september gaan we na de vakantiepauze en met hernieuwde energie verder met de lezingen
van de GVL. Robert van der Wolk komt spreken over de
‘Relatie tussen mindset en gezondheid’. Robert is een
ervaringsdeskundige met betrekking tot dit onderwerp. Op
jonge leeftijd werd hij gediagnosticeerd met type 1 diabetes,
een ongeneeslijke aandoening welke later leidde tot het
verlies van vrijwel zijn gehele gezichtsvermogen en uiteindelijk nierfalen. Terwijl hij worstelde met deze situatie en de
ogenschijnlijk onoverkomelijke obstakels, ontdekte hij dat er
één fundamentele kracht de zienswijzen van een ieder kan
veranderen: hun mindset. Hij heeft zich in de afgelopen 13
jaar ontwikkeld als professional op het gebied van persoonlijke groei, mindset, doorzettingsvermogen, het creëren van
mogelijkheden en succes op velerlei gebied. Voeding speelt
daarbij een hoofdrol.
Dit onderwerp is niet alleen van toepassing bij ziekte, maar
kan toegepast worden in elke moeilijke situatie.

Groetjes, Emma

WIJK-INFO
HOF
EN DREEF
BACK TO SCHOOL
Verscholen achter de bomen, staande in een hoek tussen
de wijken Hazendans, Belfort, Daalhof en Pottenberg strekt
een laag gebouw zich uit in enkele ‘vingers’ met een speelterrein er omheen omheind door een hek en bomen. Als je niet
wist dat er hier een school zat, zou je het ook niet zien. De
gebouwen lijken een beetje op die van de boerderij schuin
tegenover. We zullen dan niet oneerbiedig een vergelijking
maken tussen de verschillende participanten op beide plaatsen - maar zowel hier bij deze school onder de bomen als
op de boerderij is het een gezellig boel.

Plaats: de grote zaal van het Woonzorgcentrum Daalhof,
Herculeshof 22.
Aanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
Entree: 10 euro inclusief een consumptie, contant te betalen
(er is geen pinapparaat aanwezig).
Aanmelden: gvl.maastrichtwest@gmail.com of tel. 0624405539.
De lezingen van de GVL zijn toegankelijk
voor alle inwoners uit Maastricht en omstreken.

Het gebouw begon het leven als de Elckerlyc school - een
Jenaplan school - en werd dan specifiek ontworpen voor
deze stijl leren: open, speels, een beetje alles door elkaar.”
Nu ook spreken de kleurrijke muren, mozaïek speelelementen en mogelijkheden tot ontdekken tot de verbeelding. Hier
komen allerlei elementen samen waar allerlei kinderen ook
samenkomen - hier aan de rand van vier wijken.

Anneke Fokkema, gastvrouw GVL Maastricht west.
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WIJK - INFO

Medisch
Pedicure
Praktijk
Hazendans

UITNODIGING OFFICIËLE OPENING KINDCENTRUM
BELFORT EN OPENING NIEUWE SPEELPLAATS
Beste kinderen, ouders, werknemers, verzorgers, opa’s en
oma’s, kindpartners, collega’s, bestuurders én buurtgenoten,
Vrijdagmiddag 16 september wordt om 14.30 uur Kindcentrum Belfort officieel geopend en wordt de nieuwe speelplaats, welke bestemd is voor de jongste bewoners van
het Kindcentrum, officieel in gebruik genomen. Namens
Stichting MosaLira, basisschool John F. Kennedy en Stichting Kinderopvang Pinokkio Maastricht willen wij u graag
uitnodigen om bij de opening aanwezig te zijn.

Manon Willemsen
Malstraat 21
06 - 54 67 05 03

Basisschool John F. Kennedy en Kinderopvang Pinokkio
vormen sinds 1995 ‘een koppel’ en zijn een begrip in de
wijk Belfort. Ook vanuit heel veel wijken rondom Belfort bezoeken kinderen dagelijks ons Kindcentrum. Kindcentrum
Belfort bestaat uit een basisschool, een kinderdagverblijf
met dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang.
In het kader van de vorming van Integrale Kindcentra in de
gemeente Maastricht is er in Belfort hard samengewerkt
om onze visie en doelstelling gestalte te geven en onze
doorgaande lijn voor kinderen van 0-13 jaar zo vlekkeloos
mogelijk voor de kinderen, beroepskrachten en ouders te
laten verlopen. Natuurlijk gaan wij de komende jaren deze
doorgaande lijn nog meer optimaliseren en de samenwerking intensiveren, zoals dit eveneens in het beleid van de
gemeente Maastricht staat beschreven. Een stevig fundament is inmiddels gelegd en dat willen we met de opening op
16 september, met gepaste trots, aan eenieder laten weten.
Tijdens de opening zal het logo van Kindcentrum Belfort op
een bijzondere wijze worden onthuld.

UITVAARTVERZORGING

van THOR

Wij nodigen u van harte uit om bij de
opening van het Kindcentrum en de ingebruikname van de nieuwe speelplaats
aanwezig te zijn en ontmoeten u dus op
vrijdag 16 september om 14.30 uur. De
opening zal plaatsvinden nabij de peuteren kleuterspeelplaats.

Verzorging op deskundige en persoonlijke
wijze van de gehele begrafenis of crematie.
Ook wanneer U elders een
uitvaartverzekering heeft afgesloten
kan de uitvaart door
van Thor worden verzorgd.

Met vriendelijke groet,
Marc Houben en Marian van der Nat, Kindcentrum Belfort

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

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

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000
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Tel: 043-3256241

PERSBERICHTEN

VAN DE REDACTIE
VERHALEN OVER VROEGER

BUURTROMMELMARKT MARIABERG

De redactie van het Belhäöfke blijft toch op zoek naar nieuwe
verhalen. Naast onze oproep voor uw vakantieverhalen
en verhalen van mensen die nu in Maastricht wonen maar
uit een ander land komen, zouden we het ook leuk vinden
om van de oudere inwoners in onze wijken verhalen over
vroeger te ontvangen. Er waren vroeger zoveel dingen die
‘de jeugd van tegenwoordig’ niet heeft meegemaakt en die
toch heel interessant zijn om te lezen. In deze uitgave heeft
al iemand – als een soort van inspiratievoorbeeld – een
interessant verhaal met ons gedeeld.
Ook nu mag u weer uw eigen verhaal schrijven en dit via het
redactie@belhaofke.nl e-mailadres naar ons mailen, maar
u kunt ook weer hulp inroepen van een redactielid (even
mailen of bellen naar 06-50888592).

Na het succes van vorig jaren organiseren de bewoners
van Mariaberg zondag 18 september van 10.00 tot 17.00
uur, alweer voor de vierde keer, een leuke en gezellige rommelmarkt op het Bataviaplantsoen. Iedereen is uitgenodigd
en van harte welkom. Want het is altijd weer leuk om tussen
spulletjes te snuffelen en voor een zacht prijsje mooie dingetjes te kopen. Entree of deelnemen is bovendien helemaal
gratis en simpel. Leg een dekentje op de grond of neem een
eigen tafeltje mee. Wat wisselgeld en een goed humeur en
zo ga je van start. Geen handel van nieuwe goederen. Meer
informatie: rommelmarktmariaberg@gmail.com.
SPEELGOED GEZOCHT
Speelgoedbank ‘de Hoelahoep’ is dringend op zoek naar
speelgoed. Heeft u oud maar nog bruikbaar speelgoed, Geef
het dan een tweede leven. Speelgoedbank de Hoelahoep
heeft als doel het doorgeven van goed, herbruikbaar speelgoed aan kinderen van ouders die het hard nodig hebben,
maar dit zelf niet meer kunnen betalen. Door speelgoed in
te zamelen geven wij deze kinderen de kans onbezorgd te
kunnen spelen met goed speel- en spelmateriaal.
Indien u oud maar nog bruikbaar speelgoed hebt, kunt u
contact opnemen met met Anja ter Beek, tel.: 043-7630030,
mail: anja.t.beek@trajekt.nl.

VARIA
VERHAAL VAN VROEGER
Terug in de tijd, herkent u deze nog?
Uitdrukkingen die regelmatig voorbij komen. Het ene moment of onderwerp is nu eenmaal interessanter dan de
ander. Ons leven bevat vele facetten en fases.
Een fase die voor mijn tijd was, maar wel is doorverteld wil
ik hier eens beschrijven. Zoals wel al bekend is uit eerdere
verhaaltjes, ben ik een echte schippersdochter, geboren en
getogen op een schip. Een schip - dat in deze tijd - toen maar
een klompje was, een schip met zeilen. In die tijd waren er
geen gemotoriseerde rij- en vaartuigen. Ook moesten ze
hard werken voor hun geld en goed. Het schip werd voortgetrokken door mijn oma in de zelen (een soort tuig), opa
stond aan het roer. Er was geen geld voor paardenkracht.
In die tijd kon je een paard die het schip voorttrok huren.
Natuurlijk verlichtte dat het werk, maar de huur ging weer
van het vrachtgeld af. Dus deden ze het zelf en later, toen
mijn vader groter was, hielp hij samen met oma het schip
vooruit te trekken. Helaas is opa in het laatste jaar van de
oorlog verdronken naast het schip. Hij was zijn handen aan
het wassen in een puts (emmer). Waarschijnlijk is hij uitgegleden, het was winter, maar dat is nooit duidelijk geworden.

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

Mijn vader had de leeftijd met oma verder te varen. Niet
veel later kocht hij een klein bootje met een motortje. Hij
noemde dat een opduwertje, dat hielp enorm het schip
vooruit te laten varen. Ik kan het me zo voorstellen hoe dat
schip - ‘Nooitvolmaakt’ - op de voormalige Zuiderzee in vol
ornaat zeilde, of hoe dat bootje het schip vooruit duwde in
de kanalen.
Op die Zuiderzee kon het hevig spoken. Als het stormde,
kwam menig schip niet meer terug van de reis. Mijn andere
opa, die ook heeft gevaren, heeft daar ook een spannend
verhaal over verteld. Daarover een andere keer meer.
Springtime

17

met de puzzel’. Geef dan duidelijk je grens aan en leg uit
waarom die 20 minuten er ook alweer zijn. Op die manier
hebben zowel jij als je kind er profijt van.

VARIA
Nathalie Narings (34) is pedagogisch medewerker en runt haar
eigen kinderopvang ‘Kinderopvang NaNa’. Ze is getrouwd met
Ramon (35), is moeder van Ryana (7), ‘lief’moeder van Lynn (13)
en woont samen met haar gezin en 4 katten in Belfort. In haar
vrije tijd verdiept ze zich in de ontwikkeling van kinderen/baby’s,
schrijft ze blogs en doet ze graag aan sport. Voor het Belhäöfke
schrijft ze columns met onderwerpen over kinderen en alles wat
daarbij komt kijken.

I-PAD, TABLET EN SMARTPHONE
Je kent het wel die spitsuur-momenten elke dag: ’s ochtends
als je alles moet klaarmaken en de kids op tijd op school
of de opvang moeten zijn, ’s avonds tijdens het bereiden
van het avondeten en zelfs als je ziek bent. Het zijn van die
momentjes dat je even ‘door’ moet maar dat je uk aan je
broekspijp hangt of zijn schoenen NU NIET wil aandoen. Dan
is er de verleiding om zoon- of dochterlief ‘even’ de i-pad
te geven, zodat het rustig op de bank zit en jij je ding kunt
doen. Maar wat is nou goed voor je kind en wanneer leg je
de tablet weer veilig achter slot en grendel?

Te veel, te vaak en te lang achter een beeldscherm zitten
kan immers negatief van invloed zijn op de concentratie
en het presteren van je kind. Ook beeldschermtijd vóór het
slapen gaan is af te raden, want door het blauwe licht van
het scherm maakt het lichaam minder van het slaapstofje
melatonine aan. Dit stofje zorgt ervoor dat je moe wordt en
fijn in slaap kunt vallen. Kinderen ontwikkelen zich in hun
slaap en verwerken ’s nachts alle prikkels van overdag.
Heeft je kind dus vlak voor het slapen gaan op de tablet
gespeeld of tv gekeken, dan is de kans groot dat hij/zij
moeilijk in slaap valt.
Daarnaast gaat het spelen op een i-pad/tablet ten koste van
de tijd dat je kind buiten kan voetballen of samen met jou een
spelletje kan doen. Zorg dus voor een goede balans tussen
de schermen en het ‘gewone’ spelen, want de sociale- en
motorische ontwikkeling is ontzettend belangrijk voor je kind.
Dus na school even een spelletje doen op de i-pad of een
filmpje kijken en daarna lekker buiten spelen, knutselen of
samen met de blokken spelen. Succes verzekerd.

Een eenduidig advies is moeilijk te geven; het is per kind
(o.a. leeftijd) en per thuissituatie verschillend. Jonge kinderen kunnen zich minder lang concentreren en hebben met
5 minuten ‘beeldschermtijd’ genoeg, oudere kinderen zien
een grotere verleiding in de beeldschermen en kunnen er
langer mee bezig zijn. Daarnaast kan het ene kind heerlijk
ontspannen bij het spelen van een spelletje, maar wordt het
andere kind er juist druk en onrustig van. Ook zijn er leerzame apps die de ontwikkeling van je kind kunnen helpen
stimuleren. Het hoeft dus niet persé slecht te zijn je kind op
de tablet te laten spelen.

WIJK - INFO
SOCIAAL TEAM

Belangrijk is dat je van te voren nadenkt over wat jij acceptabel vindt en wat het beste bij je kind past. Houd daarbij
deze regel in gedachten: aanleren is makkelijker dan afleren. Is een kind van jongs af aan gewend lang achter een
beeldscherm te zitten, dan is de verleiding groter en zal het
moeilijker zijn deze gewoonte af te leren. Houd je dus aan je
eigen regel en blijf hierin consequent. Mag je kind 20 minuten
per dag op de i-pad spelen, dan is dit ook écht 20 minuten.
Natuurlijk zal je kind proberen ‘nog even het spelletje uit te
spelen’ of je over te halen met ‘maar ik ben nog niet klaar

Beste buurtbewoners,
Zoals jullie misschien wel weten is de gemeente Maastricht
in de verschillende stadsdelen/wijken momenteel bezig met
het opstarten cq. doorontwikkelen van Sociale Teams. Doel
van de Sociale Teams is met name de verbinding te zoeken;
de verbinding met de burger maar ook met vrijwilligers, hulpverleners en andere professionals die in de wijk actief zijn.
Eigen kracht, eigen regie, zelfredzaamheid en participatie
zijn enkele van de uitgangspunten die bij de ontwikkeling
van een dergelijk Sociaal Team gehanteerd worden.
Ook in Daalhof/Hazendans zijn wij sinds enkele maanden
bezig met het opstarten van een dergelijk Sociaal Team.
In de huidige fase van opstarten zijn met name betrokken:
de gemeente Maastricht, Trajekt, Envida, Levanto, MEE,
Radar en Mosae Zorggroep. Daarnaast werken we samen
met diverse wijkorganisaties en initiatieven.
Voor alle vragen met betrekking tot uw leven en het leven in
de wijk, kunt u bij ons terecht. Wij denken graag met u mee
over een gepaste oplossing. Hiervoor hebben wij speciaal
voor u inloopmomenten gereserveerd. Loop eens vrijblijvend
binnen voor een kennismaking, een goed gesprek of een
vraag onder het genot van een kopje koffie of thee. Samen
kijken we dan wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Elke donderdag zitten er twee medewerkers van het Sociaal
Team voor u klaar van 17.00 tot 17.30 uur in het Omnium in
Daalhof (Aureliushof 160A).
Vriendelijke groet, Sociaal Team Daalhof/Hazendans. Ook te vinden op
Facebook.
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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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4 KIDS

Doolhof: Als jij deze doolhof weet op te lossen
heb jij vast een heerlijk ijsje verdiend? 

Gekleurd dobbelen:
Gooi met twee dobbelstenen en kleur de uitkomst

Kun jij hieronder alle plaatjes vinden?

Stephanie Debie
20

INDISCHE INLOOPMIDDAG MASOEK SADJA

VERENIGINGSNIEUWS
ROMMELMARKT TTV DAALHOF
TTV Daalhof organiseert op 23 oktober weer haar halfjaarlijkse Rommelmarkt in ‘t Atrium, Aureliushof 160. De markt
begint om 9.30 uur en duurt tot 17.00 uur. De entree is gratis.
Degenen die een tafel willen kunnen contact opnemen met
Peter Janssen, telefoonnummer 043-3479867.
ROMMELMARKT SCOUTING LORD BADEN-POWELL

Vrijdagmiddag 16 september is er weer een Indische inloopmiddag Masoek Sadja in buurtcentrum ‘t Atrium van
13.30 tot 17.00 uur. De middag wordt georganiseerd door
de Stichting Pelita. Deze inloopmiddagen staan in het teken
van gezelligheid, muziek, dans, Indisch eten en cultuur en
zijn voor iedereen een prima gelegenheid om verhalen en
ervaringen uit te wisselen. De muziek wordt verzorgd door
het Duo N-Twice en cateringbedrijf Senang Hati zorgt voor
het Indisch eten. De entree bedraagt 3,50 euro. Inlichtingen
bij Kees Schepel, tel. 06-13521570.
ALZHEIMERCAFÉ MAASTRICHT

Zondag 25 september organiseert Scouting Lord BadenPowell weer haar jaarlijkse rommelmarkt inclusief Rad van
Fortuin met prachtige prijzen. Uiteraard wordt ook de inwendige mens niet vergeten en zijn ons buffet en de snackbar
de hele dag open. De rommelmarkt wordt gehouden rond
ons groepslokaal aan de Roemerstraat op Pottenberg, dit
is achter de Mammoetflat.
Voor onze rommelmarkt kunnen we nog heel wat spullen
gebruiken. Hebt u nog spullen die in goede staat zijn en die
u toch kwijt wil; wij komen ze graag bij u ophalen (echter
geen grote meubelen, ijskasten, gasfornuizen e.d.). U kunt
bellen met telefoonnummer 043-3477571 of mailen naar
info@scoutinglbp.com. Wij maken dan met u een afspraak
wanneer we de spullen komen ophalen. Het ophalen gebeurt
op zaterdag 3, 10 en 17 september.
In elk geval hopen we dat u op zondag 25 september een
kijkje komt nemen op ons, elk jaar toch weer, gezellig buitenfeest. U bent welkom tussen 11.00 en 17.00 uur.

7 september is er weer een bijeenkomst van het Alzheimercafé Maastricht. Het Alzheimercafé is een ontmoetingsplaats
voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het
thema van deze bijeenkomst betreft: ‘De ergotherapeut
vertelt…’ Tijdens deze avond zal worden ingegaan op de
problemen in het dagelijks leven zoals mensen met dementie en hun naasten deze kunnen ervaren. Denk hierbij
aan problemen bij dagelijkse activiteiten zoals aankleden,
koken, tuinieren en het uitoefenen van hobby’s. Spreker op
deze avond: Rylana Martens, ergotherapeut. U bent allen
van harte welkom bij Athos Eet-Maakt-Doet, Athoslaan 12A,
Maastricht. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Aanmelden is
niet nodig. Toegang is gratis. U kunt voorafgaand aan de
avond een gezonde en goedkope maaltijd gebruiken bij
Athos Eet. Hiervoor graag voor 6 september aanmelden.
Voor meer informatie : Elmy Kroeg. tel. 088-0405907 of via
alzheimercafemaastricht@gmail.com.

Locaties op Pottenberg en Belfort.
Fysiotherapie:
Specialisaties:
			
			
Beweegprogramma:

Regulier en revalidatie
Neurorevalidatie (CVA); Parkinsonnet;
Geriatrie; Oedeemtherapie; Oncologie;
Sportfysiotherapie; McKenzietherapie
COPD; DMII; Claudicatio

Wij nemen deel aan diverse multidisciplinaire netwerken.

Potteriestraat 145
Peymeestersdreef 2A

6216 VD Maastricht
6216 PJ Maastricht (SNS-pand)
043-3477877
info@fysiohof.nl
www.fysiohof.nl
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Persoonlijke zorg
voor uw gebit
Na 12 jaar ervaring in andere
praktijken behandel ik nu met
veel enthousiasme mensen in mijn
eigen praktijk.
Zoekt u een tandarts met oog voor u
en uw gebit? Bel of mail mij dan voor
een afspraak.
Vriendelijke groet,
Matthijs Metsers

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

–
–
–
-

17.00
17.00
17.00
17.00

uur
uur en 19.30 – 21.00
uur
uur
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Wilt u de foto in kleur zien, stuur dan een mail met het registratienummer van de foto: 159. U krijgt deze gratis gestuurd
per mail. Mailen naar: huub.reinders@home.nl

VREUGER IN DE WIEK
BELFORT

Deze maand een foto gemaakt boven de wijk Belfort waarvan u een klein gedeelte ziet.
Het lijkt me onzinnig weer alle namen van de Dreeften te
vermelden. Mocht iemand van buiten onze wijken de foto
bekijken en zich afvragen waar het precies is, dan kan deze
lezer of lezeres als oriëntatiepunt de half ronde flat in Belfort
aanhouden. Verder laat ik u puzzelen. De foto is in de zomer
van 2008 gemaakt.

PERSBERICHTEN
CONFERENTIE SPORTIEF MAASTRICHT
‘Conferentie Sportief Maastricht’ in september 2016: een
avond waarin meegedacht kan worden over de toekomst
van sport en bewegen in Maastricht. Donderdagavond 29
september 2016 vindt de ‘Conferentie Sportief Maastricht’
plaats in het AINSI theater Maastricht. Dit is een initiatief
van de Maastrichtse gemeenteraad en Maastricht Sport.
Alle sportverenigingen, sportorganisaties, commerciële
sportaanbieders, zorginstellingen, onderwijsinstellingen
en iedereen in Maastricht die sport en bewegen een warm
hart toedraagt wordt uitgenodigd. Het programma staat in
het teken van informatie-uitwisseling en het ophalen van
vernieuwende en inspirerende ideeën. Wat heeft Maastricht
te bieden? Welk sport- en beweegprofiel hoort bij de stad
Maastricht? Wat missen we en wat kan nog beter of anders? De avond wordt geleid door de bekende radio- en tvpersoonlijkheid en tevens Maastrichtenaar, Felix Meurders.
Met deze bijeenkomst wil de gemeenteraad en Maastricht
Sport in contact komen met ‘sportend en bewegend Maastricht’ om zo nog meer gevoel te krijgen bij wat er leeft op
dit gebied. Inspirerende ideeën en de huidige ontwikkeling
op het gebied van sport en bewegen zullen de revue passeren, afgewisseld met enkele sportdemonstraties. Een
vernieuwende aanpak waar burgers mee kunnen denken
over de toekomst van hun stad. De beste ideeën worden
met een attentie en eeuwige roem beloond. In een digitaal
magazine worden de uitkomsten van deze avond gebundeld
en verspreid.
Onlangs is de ‘Save the Date’ verstuurd naar genodigden.
Mensen die deze uitnodiging, om welke reden dan ook,
niet hebben ontvangen kunnen hun e-mailadres sturen
naar bianca.mares@maastricht.nl zodat ze de uitnodiging
ontvangen.
Met vriendelijke groet, Mireille Caubo,
Adviseur Marketing & Communicatie Maastricht Sport
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Kloosterbosch 19

Verkoopplannen?

• Halfvrijstaand met garage
• Royale woonkamer en luxe keuken
• 3 Slaapkamers en 2 badkamers
• Gelegen op mooie locatie

Vanwege de vele
verkopen zijn we op
zoek naar nieuw te
verkopen woningen.

Vraagprijs: € 369.000,- k.k.

Tel: 043 350 35 35

Nymphenhof 4

Pascal Loontjens

• Halfvrijstaand met garage
• Verrassend ruim en goed afgew.
• Luxe keuken en badkamer
• 4 Slaapkamers

VERKOCHT

Vraagprijs: € 298.000,- k.k.
Dukaatplein 13
• Hoekwoning met aanbouw
• Uitstekend onderhouden
• Luxe keuken, ruime woonkamer
• 3 Slaapkamers

Vraagprijs: € 185.000,- k.k.

Alexander Battalaan 63
Vraagprijs: € 399.000,- k.k.

Mergelweg 257
• Gerenoveerde (2015) hoekwoning
• Nette keuken en badkamer
• 2 Slaapkamers
• Diepe tuin

Vraagprijs: € 255.000,- k.k.
Daelhofpad 5
Apollohof 91

• Tussengel. woonh. met fraai uitz.
• Woonkamer met aanbouw
• 2 Slaapkamers
• Gelegen op goede locatie

Vraagprijs: € 222.500,- k.k.

Vraagprijs: € 155.000,- k.k.
Planetenhof 54-A
• Begane grond appartement
• 1 Slaapkamer
• Klein zonnig tuintje en achterom
• Dubbele beglazing en rolluiken

Voldersdreef 8

Vraagprijs: € 182.500,- k.k.

Vraagprijs: € 89.900,- k.k.

VERZEKERINGEN

PENSIOENEN

HYPOTHEKEN
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