Belfort, Daalhof en Hazendans
2017 - nr.8 (september) - 24e jaargang - oplage 5600

VAN DE REDACTIE

www.belhaofke.nl

FOTO VAN DE MAAND

Foto: Ruud Keijmis

De redactie is weer terug van weggeweest. De vakantie
zit er voor de meeste mensen - en dus ook voor ons alweer op. We zijn ondertussen weer fris begonnen met
ons redactiewerk en met onze vakantieherinneringen nog
vers in het geheugen werken wij hard aan de productie
van een wijkblad vol belangrijke informatie, entertainment
en weetjes. We hopen dat u ook de resterende maanden
van 2017 veel leesplezier zult ervaren bij het lezen van
ons blad.
Het is de laatste maand waarin we nog kunnen genieten
van wat zomers weer, dus laten we hopen dat we deze
maand wat meer geluk hebben dan in augustus, die vooral
veel nattigheid in het eten gooide. De komende maand zal
het, wat feestjes betreft, nog wat rustig blijven, maar dan
kunnen we ons gaan verheugen op feestelijkere tijden.
Van herfstvakantie, Halloween, het aankondigen van het
carnavalsseizoen tot Sinterklaas en natuurlijk de kerstdagen in het verschiet mogen we onze creatieve kant weer
volop los laten gaan.

De redactie hoopt dat u een ontspannen vakantie hebt gehad

EVENEMENTEN
Vrijdag 8 september:
Lezing Circulo Cervantes in ‘Ut Förtsje, Ebenistendreef
104, vanaf 20.00 uur. Entree voor leden gratis, voor nietleden 5 euro.

Tot die tijd hebben we tijd om rustig onze drie R’s weer toe
te laten in ons leven. De scholen zijn begonnen, iedereen
draait zijn eigen uren op het werk en daarmee is de drukte
tijdens de spits weer als vanouds. Even wennen voor de
fietsers die voor het eerst naar het middelbaar onderwijs
gaan, aan de automobilisten om ze de tijd te gunnen te
wennen aan de drukte op hun, voor sommigen, verre
fietstocht naar school.
Voor nu… veel leesplezier namens de redactie.

Maandag 11 september:
Buurtterras hoek Ebenistendreef en Wolkammersdreef,
van 19.00 - 21.00 uur.
Vrijdag 15 september:
Indische Inloopmiddag Masoek Sadja in ’t Atrium van 13.30
- 17.00 uur. Zaal open vanaf 13.00 uur. Entree 3,50 euro.

Natasja Cornelissen

Zondag 17 september:
Fancy Fair - Rommelmarkt Maastrichtse Verkennersband,
St. Odaschool, Victor de Stuersstraat, van 10.00 – 17.00 uur.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 7/8 oktober 2017.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 september
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Natasja Cornelissen
Stephanie Debie
Anneke Fokkema
Roelina Habets
Ruud Keijmis
Willeke Klein
Ed Lemaire
Scott Raab
Huub Reinders
Hans Veldman
Joachim Wilbers

Zondag 17 september:
Buurtrommelmarkt Mariaberg, Bataviaplantsoen, van
10.00 - 17.00 uur. Entree is gratis.

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

Zondag 24 september:
Lezing Medische illusie en kanker op dood spoor, Herculeshof 22 (in de grote zaal), aanvang 14.00 uur, zaal open
vanaf 13.30 uur. Entree 10 euro.

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

Maandag 25 september:
Buurtterras bij Omnium op de Planetenhof, van 19.00 21.00 uur

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

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

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

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

043-3114528
043-4094070

Woensdagochtend
Woensdagavond

vocalgroup celebrations
poweryoga, hathayoga & zumba

043-3214369
0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

Dansschool Reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

043-3114528
06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

06-46596426

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

Tel: 043 - 3611392
www.drukkerijdeheeg.nl
info@drukkerijdeheeg.nl
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Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
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- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
+31 (0)43 - 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
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Mocht u zelf een idee hebben of wilt u anderen ontmoeten,
loop eens binnen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag
zijn er activiteiten.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

Hopelijk heeft u kunnen genieten van een welverdiende
vakantie of zomermaanden met vrienden en familie. Nu zijn
de schooldagen alweer begonnen en kijken we uit naar een
actieve samenwerking in de buurt.
Hondenlosloopgebied en overlast
Onlangs is er, naar aanleiding van meldingen in de buurt,
een brief aan de bewoners van de Quirinaal-, Palatijn- en
Veliahof gestuurd in verband met overlast bij het honden
losloopgebied. Daar is door de Gemeente Maastricht in
overleg met Team handhaven, Beleid en de Politie besloten
beide bankjes in het gebied te verwijderen. Men wil hierdoor
het langdurig oponthoud beperken. Het is niet de bedoeling
het gebied voor recreatiedoeleinden te gebruiken, enkel alleen voor het uitlaten van uw hond.

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

Let op en wees hoffelijk
Nu de kinderen weer naar school fietsen, is het belangrijk
dat we goed opletten. Houd u aan de snelheid, geef voorrang aan overstekende voetgangers en wees hoffelijk in het
verkeer. Vaak is juist uw beslissing om iemand voor te laten
gaan wat nodig is om een opstopping op te lossen.
Bedankt dan ook voor hoe velen geprobeerd hebben op te
letten tijdens de werkzaamheden op de Herculeshof. Het
was niet altijd eenvoudig te weten wat men wel of niet kon
doen, maar de meesten hebben goed op elkaar gelet en er
zijn geen grote problemen geweest.

PERSBERICHTEN
MASOEK SADJA
Vrijdagmiddag 15 september is weer de Indische inloopmiddag Masoek Sadja in het buurthuis ‘t Atrium van 13.30 tot
17.00 uur. De zaal gaat open om 13.00 uur.
Entree 3,50 euro per persoon.

Zorgeloze Zorgdag
Zondag 8 oktober is er een kans kennis te maken met alle
vragen en informatie rond preventie en zorg. De Zorgeloze
Zorgdag is een dag voor iedereen die fit en gezond wil blijven, maar ook voor hen die vragen hebben rond preventie
of willen weten waar ze hulp en zorg kunnen vinden.
Heeft u vragen die u beantwoord wilt zien? Zijn er zaken
waar u meer informatie over wilt hebben? Laat het ons nu
al weten zodat we deze dag compleet kunnen maken door
uw noden en vragen aan te pakken.

Deze inloopmiddagen zijn voor iedereen bestemd en staan
in het teken van gezelligheid, Indische muziek, dans, cultuur
en eten en zijn tevens een prima gelegenheid om ervaringen
en verhalen uit te wisselen met muziek van Duo Tuned.
Kornmann Rudi is aanwezig met een stand met Indische
artikelen en geschenken. De catering van het Indisch eten
wordt verzorgd door Senang Hati. Inlichtingen bij Kees
Schepel tel. 06-13521570.

Buurtterrassen - voor iedereen in de buurt
Dit najaar zijn er nog 2 buurtterrassen gepland: 11 september
op de hoek van de Ebenistendreef en Wolkammersdreef en
25 september bij Omnium op de Planetenhof. Een buurtterras is een kans om elkaar te ontmoeten en samen de
eigen buurt beter te maken. Iedereen in de omgeving van
de aangeven locatie is welkom.

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

De Huiskamer voor jong en oud
Wist u dat u voor vele uiteenlopende zaken terecht kan in
de Huiskamer? Een creatief café, een boekuitleen en een
ruilwinkel zijn er voor iedereen. Er zijn cursussen Nederlands, een naaiatelier en meer. Dit alles onder het genot
van een kopje koffie/thee/fris voor de prijs van 50 cent. De
Huiskamer wordt gerund door vrijwilligers.

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

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

VARIA

HOERA VAKANTIE (2)

EXTRA ‘GROEN’ HANDJE GEVRAAGD
VOOR ONDERSTEUNING IN WIJNGAARD

En die koffer die hij meenam? Die was best zwaar, daar
zaten de oude kleren in. Op het internaat in Voorburg bij
Den Haag hadden ze de koffer gevuld. Daar moesten
nieuwe kleren voor komen, hij was er natuurlijk weer uitgegroeid. Onderweg in Hasselt, Antwerpen of elders werden
nieuwe kleren enz. gekocht, zodat de koffer weer gevuld
was met passende kledij en schoenen. Dus dat werd dan
maar weer een reisje extra met het schip doen; met zand
en grind voeren we de hele Belgische Kempen door tot aan
de Peel in Noord Brabant en Weert in Limburg. Meestal
vervoerden wij zand en grind en het laden deden we vaak
in de grindgaten van Gronsveld en Eijsden. Wij waren altijd
gefascineerd door het laden en lossen van de vracht. Of
het nu zand of grind was, maakte voor vader niet veel uit.
Wel voor ons… Zand vonden wij het leukste, daar konden
wij wat mee. Zand bracht voor ons veel vertier en improvisatie. Mijn vader vond het ook prachtig te zien hoe wij ons
vermaakten. Hij gaf ons een grote plank die wij dan weer
in het zand staken om er vanaf te springen. De grootste
lol hadden we dan. Af en toe brak de plank en dan kregen
we zonder gemopper weer een nieuwe. Wel hield hij ons
goed in de gaten, dat we niet in het zand verdwenen. Nu
achteraf denken we wel eens; die mensen hadden toch zo
hun zorgen om ons. Ook het gespartel in het water, ook
al was het soms al donker, werd door hem bewaakt. Ook
bakten wij taartjes en maakten kastelen van het zand, doch
niet alle zand was er geschikt voor. Zilverzand was te fijn
maar een iets grover formaat was perfect. Zo hadden wij,
mijn broer en ik een hoop lol in onze vakanties die eigenlijk
vaak te kort waren. Wij genoten steeds van ons samenzijn.
Het samenzijn, spelen en het communiceren, ook al was
het met gebaren, was super gezellig.

Ik ben Ruud Frijns en heb na mijn vervroegde pensionering in de directe omgeving van Daalhof een mooi gelegen
stuk grond kunnen verwerven, waarop ik een bescheiden
wijngaard heb aangelegd. Als uitgangspunt probeer ik
zonder - en indien noodzakelijk met zo mild mogelijke bestrijdingsmiddelen een mooie smaakvolle wijn te maken.
Ook het onkruid tussen de rijen wordt handmatig verwijderd.
Mijn gekozen manier van werken en wijn maken is daarom
arbeidsintensief. Het eindproduct is een bijzonder smaakvolle en karakteristieke witte en rode wijn. Verder worden
groenten en kleinfruit geteeld, zonder gebruik te maken van
bestrijdingsmiddelen.
Op een aantal momenten per jaar is er een piekbelasting
in de te verrichten werkzaamheden. Op deze momenten
zou ik graag een extra handje kunnen gebruiken. Enthousiasme en leergierigheid in het proces van druiven telen
en uiteindelijk verwerken tot wijn en het bezit van ‘groene
handjes’ zijn natuurlijk wel gewenst. Tegenprestatie in de
vorm van vervaardigde producten. Als u meer wilt weten
kunt u contact met me opnemen, tel. 06-13159694 of per
mail: smart4@home.nl.
Met hartelijke groet, Ruud Frijns.

Springtime

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

Autorijschool Bastiaens
wegen
m
o
r
e
d
n
o
z
“We rijden
wijs”.
naar je rijbe
Pletzersstraat 18
6213 HH Maastricht
043 – 3 479 346
06 – 22 388 978

www.rijschoolbastiaens.nl
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Fidus is de nieuwe naam van:
Wilson Assurantiën & Makelaardij
Offermans Joosten
Offermans, Borger & Meuffels

verzekeringen
advies
makelaardij
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VARIA

BSO DE BEESTENBENDE

EXPOSITIE TONNIE JONGEN

Een bijzondere middag bij Buitenschoolse opvang de Beestenbende op de sfeervolle kinderboerderij Daalhoeve.

Twee keer per jaar wordt er in de Natuurtuinen een expositie
gehouden. Na de expositie van Elly Schepers op 21 juni zal
op woensdagmorgen 13 september van 09.30 tot 13.00 uur
Tonnie Jongen een expositie van haar schilderijen houden.
Haar interesse in schilderen is ongeveer 20 jaar geleden
begonnen door toedoen van haar broer. Haar broer die zelf
schilderde, merkte haar interesse op en gaf een beetje les
met olieverf schilderen, ook gaf hij verf en kwasten om te
kunnen beginnen.

Een aantal weken geleden stonden opeens twee broedmachines in het bso-lokaal. De een met witte eieren, de ander
met lichtgroene eieren. Vol verwachting werd er iedere
bso-middag naar de eieren gekeken, maar de eerste weken
gebeurde er niets. We weten nu dat een kuikentje ongeveer
21 dagen nodig heeft om te volgroeien voor zijn geboorte.
De aandacht was al ver weg, totdat opeens Yanti op een
middag een scheurtje in één ei zag. En nu? Hoelang duurt
het eer zo’n kuikentje helemaal uit het ei is? Er kwam weinig
beweging in het ei, beetje bij beetje werd het scheurtje een
gaatje. De broedkast werd goed in de gaten gehouden.

De schilderijen van Van Gogh met de eigen stijl en kleur
spraken bijzonder aan, vond Tonnie bijzonder mooi en is
daar ook mee begonnen. Daarna is ze zich gaan verdiepen
in het schilderen met aquarel en op les gegaan bij Miel Schiffeleers van ’t Gilde, hetgeen bijzonder goed bevallen is.
Vervolgens 4 jaar bij Kumulus Acryl schilderen gedaan onder
leiding van Henk Severijns en bij Trajekt. In 2010 begonnen
bij de Schildergroep Natuurtuinen aan de Drabbelstraat in
het Jekerdal. Bij deze gezellige en vriendelijke groep doet
Tonnie voornamelijk ‘model schilderen’. De gemoedelijke
omgang met elkaar geeft iedere woensdag weer een heerlijk
gevoel om samen te schilderen.

Inmiddels was er ook al in een tweede ei een scheurtje en
klein gaatje in de schaal. Je merkte de spanning van de
kinderen: ‘wanneer komt het kuikentje eruit?’ En ja hoor,
op het einde van de middag brak het ei verder en kwam er
een nat, wankel kuikentje tevoorschijn. Zo mooi om te zien.
We waren allemaal onder de indruk.
De pasgeboren kuikens blijven nog 24 uur in de broedmachine om te drogen. Daarna gaan ze naar een speciaal
lekker warm kuikenverblijf. De kinderen hebben als taak
gekregen het verblijf regelmatig te verschonen en het voer
voor de kuikens met een vijzel te malen. Inmiddels zijn de
kuikens groot en lopen ze rond in een stal. Uit de groene
eieren zijn een week later eendenkuikens geboren.

Naast het schilderen bij de Natuurtuinen, tekent en schildert
Tonnie bij de schilderacademie in Tongeren. Haar grote passie, naast het maken van schilderijen op gewoon formaat,
is het maken van grote doeken van 1,5 bij 2 meter en nog
groter. De expositie bestaat uit werk van Tongeren en uit
schilderijen gemaakt bij de Natuurtuinen.

Hoe bijzonder is het om dit op een bso-middag mee te maken. De kinderen van BSO de Beestenbende zijn bofkonten.
Heeft uw kind affiniteit met dieren en speelt het graag buiten?
Of heeft uw kind een nieuwe uitdaging nodig? Dan is BSO
de Beestenbende de plek waar uw kind moet zijn.

Iedereen is welkom de expositie van Tonnie te komen bekijken. De koffie staat klaar en het is helemaal gratis. De
schildergroep is uiteraard ook aanwezig. U kunt de auto
gratis parkeren op de Mergelweg, vlakbij de Drabbelstraat.
Met de fiets en te voet kan natuurlijk ook.

Voor meer informatie bel 06-20416873 of stuur een e-mail
naar beestenbende@mik-kinderopvang.nl. Zie ook www.
mik-kinderopvang.nl en zoek onder locaties.

Een aantal schilderijen en informatie staat op de website:
www.schildergroepnatuurtuinen.nl.

Eigen thuis,
eigen kracht,
eigen leven

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

043 -- 354
354 91
91 80
80
043
mosaezorggroep.nl
mosaezorggroep.nl
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PRIKBORD

Garages te huur, Tinnegietersdreef en Via Regia (Sterreflat). Bel 06-51424283 voor meer info.
Modanne-Atelier: kledingreparaties, maatkleding en workshops. Info: www.modanne.nl.

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.

Huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Ervaren docent
(vmbo havo vwo) geeft huiswerkbegeleiding aan kleine
groep leerlingen. Professionele ondersteuning bij het maken,
Animal hair care. Uw honden, katten, konijnen en cavia leren en begrijpen van het huiswerk. Info 06-39823537.
trimsalon in Belfort. U bent van harte welkom in de salon
gelegen aan de Haammakersdreef 13. Voor afspraken bel Bijlessen Nederlands. Ervaren leerkracht (vmbo havo
06-31056208. Kijk ook op de website www.animalhaircare. vwo) geeft bijlessen Nederlands op alle niveaus in onderen bovenbouw van het voortgezet onderwijs (specialisatie
nl of Facebook.
dyslexie). Info 06-39823537.
Vanuit uw aanvullende verzekering wordt fysio-, manuele-,
geriatrische-, en/of oedeemtherapie vergoed. Ook zonder Te koop: mooie vouwwagen Jamet Dakota Outdoor Speverwijsbrief. Nu ook groepstherapie ‘samen bewegen met cial 2013 met volledig katoenen Ten Cate tenten. Met grote
Parkinson’ in gymzaal Daalhof. Ook rugrevalidatie via David- voortent, luifel met zijwanden, disselbak en afneembare keuRug-Concept is mogelijk. Fysio Daalhof, Herculeshof 9/11, ken op wielen. Heeft altijd binnen gestald gestaan. Vraag6215 BB Maastricht, 043-3476946; fysiodaalhof@gmail. prijs: Euro 5.150,00. Meer info: https://link. marktplaats.nl/
m1193308038 of 06-45308916
com; www.fysiodaalhof.nl.
Avondcursussen schilderen in gezellig groepsverband in
kunstenaarsatelier Romeinse Baan, Daalhof. Begeleiding
door Wilma Pustjens, bevoegd kunstenares/docente. Start
woensdag 6 september 19.30-21.45 uur. De cursus is sterk
individueel gericht en geschikt voor zowel beginners als
gevorderden. wilmapustjens@home.nl, www.wilmapustjens.
nl of sms 06-53841785.

VERENIGINGSNIEUWS
HET INDISCRETE OOG
Lezing door Loek Groenendijk, opgeleid als documentairfilmmaker. Kunstenaars langs de Catalaanse kust aan het werk.
In de jaren 2011-2015 fotografeerde Loek Groenendijk
een dertigtal, internationaal bekende, in Spanje werkende
kunstenaars. Zijn fascinatie bij dit onderwerp is de interactie
tussen ‘Geest, Ogen en Handen’. Niet het kunstwerk, maar
de kunstenaar is centraal. Tijdens de avondvullende presentatie vertelt hij over zijn ontmoetingen met hen en de soms
verrassende omstandigheden waar hij voor kwam te staan.

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Tijd: vrijdag 8 september, 20.00 uur
Locatie: ‘Ut Förtsje, Ebenistendreef 104, Belfort
Toegang: leden gratis, niet-leden 5 euro
Taal: Nederlands

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht

Meer weten? Raadpleeg de website: www.círculocervantes.
nl voor meer informatie

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up

De Círculo Cervantes is een vereniging van mensen die
geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en cultuur van
Spanje en Spaans-Amerika. Lezingen zijn afwisselend in
het Nederlands en Spaans.

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

www.passionbeaute.nl
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GOED GELAND

Nu helpen ze allebei in de buurt. Ze is zelfs nooit terug
naar Indonesië geweest. Ze is als de dood voor spuiten en
niemand van haar familie woont er nog. Iesje (die eigenlijk
Elise heet, maar niemand noemt haar zo) voelt zich echt
thuis hier als vrijwilliger bij Mosae. Hier is haar familie. En
elkaar helpen, er zijn voor familie, zo is Iesje.

IESJE KOOIMANS
Iesje lijkt altijd een glimlach voor iedereen te hebben. Misschien is het ook daarom dat ze vrijwilligster is bij Mosae
Zorgcentrum. Of misschien zijn het haar levenservaringen
die haar zo hebben gevormd. Ze heeft tot aan haar 70e in
de mensa van de universiteit gewerkt - het zonnetje die
een glimlach in het leven van de studenten bracht. Zij werd
daar verkozen tot de vriendelijkste werknemer. Zij kan met
iedereen een praatje maken. “Ik moet tussen de mensen
zijn” zegt ze zelf.
Iesje verliet Indonesië met haar gezin toen ze 7 jaar oud
was. Ze kan zich nog een groot huis herinneren met een
toilet buiten, zoals iedereen had. De bootreis naar Nederland duurde een maand en ze kwam in de winter aan. Ze
kregen allemaal een trainingspak, maar moesten er wel
voor betalen. Ze heeft 6 maanden in Valkenburg gewoond
en daarna in Nieuwenhagen voordat haar familie eindelijk
in Caberg een plek vond.
Ze gaat wel eens op vakantie naar familie die in Enschede
woont, want familie is belangrijk. Dat heeft ze gemeen met
menig Maastrichtenaar. Haar twee dochters zijn ook met
jongens uit Maastricht getrouwd. Iesje vindt het geweldig
om tijd met de 3 kleinkinderen door te brengen. Zij zelf was
ook eerst niet van plan een Indische man te trouwen, maar
toen ze Nico leerde kennen, klikte het wel: hij was rustig,
zij was lekker druk.

Scott Raab

VARIA

Foto: John Smeets VWL

DE SLECHTVALK

Volwassen slechtvalk op toren in Daalhof.

N.a.v. het artikel met foto van Gerard Cornelussen in het
juninummer van ‘t Belhäöfke, is er bij de redactie een verzoek binnengekomen om wat meer informatie te verstrekken
over de slechtvalk. Aangezien dit verzoek naar mij werd
doorgespeeld, zal ik in dit artikel wat meer vertellen over de
schitterende vogel die nu al enkele jaren met veel succes
broedt in een nis bij een raam op de hoogste verdieping
van de communicatietoren die staat bij de kruising van de
Trichterbaan en de Neptunushof in Daalhof.
De slechtvalk (Falco peregrinus) is eigenlijk een jager van
het open landschap maar net zoals bijvoorbeeld merels,
duiven, gierzwaluwen, eenden en meeuwen werd ook voor
deze vogelsoort de stad het nieuwe leefgebied. Het is er
relatief veilig, altijd wat warmer en er is altijd volop te eten.
De soort broedt in ons land vooral op hoge industriële gebouwen maar gebruikt soms ook oude kraaiennesten in bomen.
De paren keren rond februari terug bij hun nest. De baltsvluchten zijn spectaculair want het mannetje laat de gevangen prooi vallen en het vrouwtje vangt die in de lucht
op! In maart/april legt zij vervolgens 3-4 eieren en broedt
die vrijwel alleen uit in 28-33 dagen. Zij verzorgt de jongen
aanvankelijk ook alleen, terwijl het mannetje voor voedsel
zorgt. Later gaan beide ouders jagen. De jongen vliegen na
zo’n 40 dagen uit en worden geleidelijk onafhankelijk. Er is
maar één legsel per jaar.
‘s Winters is er aanvulling met slechtvalken uit Scandinavië
en Duitsland, maar in meer gematigde streken - zoals Nederland – blijft in ieder geval het mannetje in de buurt van
het nest. Het vrouwtje en de jonge vogels trekken vaak wel
weg. Uit ringonderzoek is gebleken dat sommige Europese
slechtvalken overwinteren in Afrika.
John Smeets (Werkgroep Maastricht Vogelwacht Limburg)
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WIJK - INFO

- donderdag 7 september, 14.00-16.00 uur: wandelen (onder
voorbehoud).
- woensdag 13 september, 14.00-16.00 uur: spellenmiddag.
- donderdag 14 september, 14.00-16.00 uur: sjoefelen
- donderdag 21 september, 14.00-16.00 uur: happy hour
met DJ Giel, zoals u gewend bent.
- woensdag 27 september, 14.00-16.00 uur: kaartmiddag.
We willen proberen de mensen die het leuk vinden om te
kaarten bij elkaar te brengen. Kaart u graag of zou u graag
willen leren kaarten? Kom gerust een kijkje nemen.
- donderdag 28 september, 14.00-16.00 uur: gespreksgroep.
- 2 t/m 6 oktober: week van de ouderen. Houd uw brievenbus en de prikborden in de gaten voor informatie omtrent
de geplande activiteiten.

ACTIVITEITEN IN WOONZORGCENTRUM DAALHOF
Vaste activiteiten:
Van maandag tot en met vrijdag bent u van harte welkom
voor een kopje koffie, thee en/of andere versnapering. En
om eens vrijblijvend deel te nemen aan een of meerdere
van onze activiteiten.
Maandag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Kienen 13.45 uur
- Wisselende activiteiten vanaf 14.00 uur op afdeling H
- Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F

Naast bovenstaande activiteiten kunt u natuurlijk ook ‘gewoon’ een kopje koffie komen drinken. Iedereen is van
harte welkom.
Alle activiteiten vinden plaats in of rondom de grote zaal aan
de Herculeshof 22. Meer informatie? Loop gerust een keer
binnen en vraag ernaar.

Dinsdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Spel/Sjoel/Kaart/Knutselmiddag 14.00 uur
- Gymnastiek onder professionele begeleiding van een
fysio- en ergotherapeut 14.00 uur.
Dinsdagavond repeteert het koor ‘Gouwe Ouwe’ op afdeling
H. Heeft u interesse? Ga gerust een kijkje nemen en laat u
wegwijs maken. Ze starten om 18.30 uur.

KINDCENTRUM DYNAMIEK

Woensdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Wisselend programma (bijv. muziek, optredens, themamiddagen, bakken, verwensalon) vanaf 14.00 uur
Donderdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Wisselende activiteiten (bijv. Happy Hour/DJ/Hapjes, Sjoefen Spel, gespreksgroep) vanaf 14.00 uur
Vrijdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Kienen 13.45 uur
- Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F
- Wisselende activiteiten (bv. spellen, geheugentraining,
quiz, zingen etc.) op afdeling H
Extra activiteiten:
- woensdag 5 september, 14.00-16.00 uur: puzzelen in
allerlei vormen waarbij we de hersens zullen laten kraken.

Wij zijn begonnen. De 1e schooldag zit er alweer op. 28
augustus kwamen onze IKC-bewonertjes naar school met
veelal nieuwe rugzakken, tassen, grotere gymschoenen,
coole agenda’s, flitsende pennenmappen en nieuwe boterhammentrommels. Iedereen had er zin in. Na een heerlijke
lange zomervakantie was iedereen weer uitgerust om fris
en fruitig aan de slag te gaan bij hun nieuwe juf of meester.
Wij zijn klaar voor een mooi en nieuw Dynamisch jaar:
ons team is uitgebreid met drie nieuwe collega’s, we zijn
gestart met twee kleutergroepen, dankzij de vele nieuwe
aanmeldingen ‘onderwijs in samenhang’ is een belangrijk
speerpunt en uitdaging voor ons allemaal, de peuters zijn nu
elke ochtend welkom en zelfs ook al welkom op een middag,
wauw. En… onze natuurtuin is weer helemaal klaar voor al
die klimmende, bouwende en avontuurlijke kinderen die o
zo graag op ontdekkingstocht gaan.
Is jullie kleine spruit klaar voor die 1e stap bij de peuters?
Neem dan contact op met Jeanny Rouwette van de klantenservice van MIK (klantenservice@mik-kinderopvang.nl).
Zijn jullie ook zo nieuwsgierig geworden naar onze plannen?
Of willen jullie gewoon graag een kijkje komen nemen?
Neem dan contact op met Désirée Jorissen of Rächel van
Lijf, tel. 043-3430264. Wij maken graag tijd voor u vrij en
zullen trots vertellen over ons Kindcentrum.

VERENIGINGSNIEUWS
ROMMELMARKT TTV DAALHOF
TTV Daalhof organiseert 22 oktober weer haar halfjaarlijkse
Rommelmarkt in 't Atrium, Aureliushof 160 te Maastricht. De
markt begint om 9.30 uur en duurt tot en met 17.00 uur. De
entree is gratis. Diegenen die een tafel willen huren, kunnen
contact opnemen met Peter Janssen, tel. 043- 3479867.
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Ralph Cadier

Wij zijn erkend MKB-adviseur

Wijuzijn
erkend
MKB-adviseur
Wilt
inzicht
in de
risico's die uw
bedrijfscontinuïteit
bedreigen?
Wilt u inzicht in de risico’s
die uw
bedrijfscontinuïteit
bedreigen?
Maak een
afspraak voor een
risico analyse!
Maak een afspraak voor
een19
risico
analyse!
St. Annadal
- 6214
PB Maastricht
043-356 04 04 • www.cadier.nl

St. Annadal 19
6214 PB MAASTRICHT
043-356 04 04 • www.cadier.nl

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

AQUARIUM

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

SPECIAALZAAK
van Guppy tot Discusvis

- vissen
- planten
- pompen
- complete aquariums
- benodigdheden
Wij leveren kwaliteitsproducten van
o.a. Eheim, Juwel, Sera, Tetra
Geheel complete aquarium van € 59,95
10 kardinalen voor € 10,Spaar met de kortingskaart voor
gratis vissen of planten.
Openingstijden:
ma 13:00 - 18:00
di - vr 10:00 - 18:00
za 10:00 - 17:00

Tweewielerspeciaalzaak

George Walstock

Ruttensingel 160a Maastricht. Tel.: 043 - 325 06 62
Dinsdag gesloten.
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De overname past bij de rol die de schapen op onze boerderij spelen. Tijdens de jaarlijkse Lammetjesdagen in de
wintermaanden krijgen ze op Daalhoeve hun lammetjes.
Daarnaast zetten we de schapen in bij het begrazingsproject
op Vaeshartelt en mogelijke andere toekomstige plaatsen.
Daarmee zijn ze belangrijk in ons aanbod van dagbestedingsplekken.
Bij een schaapskudde hoort ook een schaapsherder. Dat is
Arno van Zwieten en we stellen hem op één van de volgende
middenpagina’s aan u voor.
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Meedoen aan gratis snoeicursus?
IKL geeft op dinsdag 19 september op Daalhoeve een
cursus snoeien van hoogstamfruitbomen. De cursus wordt
gehouden van 9 tot 16 uur, met om 12 uur een uur pauze. Op
dinsdag 26 september wordt de cursus herhaald op buitenplaats Vaeshartelt, met dezelfde tijden. De cursus is bedoeld
voor onze vrijwilligers, maar de overblijvende plekken zijn
bestemd voor geïnteresseerden van buiten. Deelname is
gratis. U kunt u inschrijven kan op www.buitenkrachtlimburg.
nl, via de agenda op deze site.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 52, september 2017

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Daalhoeve gesloten op 23 september
Onze boerderij is gesloten op zaterdag 23 september. Die
dag gaan we met al onze vrijwilligers een uitstapje maken.
We vinden dat ze dat meer dan verdiend hebben. Zondag
24 september zijn we gewoon weer open.
Nieuw: koeien op de boerderij
Het zal u zijn opgevallen dat we sinds een paar maanden
ook koeien hebben op de boerderij. Dat wil zeggen kleine
koeien. Ons dierenbestand is uitgebreid met een mini Galloway, een mini Schotse Hooglander en twee zeboes. Door
deze toevoeging hebben we nu weer alle boerderijdieren in
huis. Vanwege de beperkte ruimte hebben we daarbij wel
soms gekozen voor een mini-variant, zoals bij de koeien
en paardjes.

De schaapskudde bij Vaeshartelt

Nieuwe ezels op de boerderij
Over een aantal weken wordt het dierenbestand op onze
boerderij uitgebreid met twee ezels. Ze zijn afkomstig uit
het dierenpark in het stadspark, dat een aantal maanden
dicht gaat wegens de herinrichting van het terrein van de
Tapijn-kazerne. In een van de volgende edities van de middenpagina’s gaan we nader in op de plannen voor het Tapijnterrein en het dierenpark daarin. Sinds begin 2016 voeren
wij hier het beheer over en dat blijven we volgens plan ook
doen in het nieuwe dierenpark. Hier komen voorjaar 2018
herten, moeflons, fazanten en drie nestpalen voor ooievaars.
Nieuw verblijf stekelvarkens
Er komt een nieuw verblijf voor onze drie stekelvarkens,
naast de mesthoop op het voormalige aspergeterrein. Als
u dit leest, is het verblijf in aanbouw of net klaar.
Kleinere menukaart door de week
Vanwege de toenemende drukte in de Koojstal voeren wij
sinds kort gedurende de week een kleinere menukaart,
met eenvoudiger en sneller op te dienen gerechten. In het
weekend handhaven wij onze uitgebreidere kaart.

Een van onze twee zeboes

Overname schaapskudde
Boerderij Daalhoeve heeft onlangs de schaapskudde overgenomen van onze beheerder Ralph Frissen. Het gaat om
zo’n 150 ooien, die nu worden ingezet bij het groenbeheer
rond kasteel Vaeshartelt.
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PARKEREN
De laatste maanden worden we regelmatig aangesproken
door omwonenden over de parkeerdruk rond Daalhoeve.
Onze buren vinden het begrijpelijkerwijs vervelend dat de
parkeerplekken voor hun deur vaak worden bezet door bezoekers, vrijwilligers en personeel van de boerderij. Ook wij
vinden dat vervelend. We houden graag een goede relatie
met onze buren. Maar ook met onze bezoekers. Daarom
wijzen we u graag op een alternatief.
U kunt als u met de auto naar Daalhoeve komt, deze ook
parkeren bij de flats aan de Alesiahof. Daar is voldoende
parkeerruimte en het is maar een klein stukje lopen naar
de boerderij. U komt bij de flats door vanaf de rotonde niet
links langs de boerderij te rijden, maar rechts. Even verder
gaat u dan linksaf de Basileahof in. Komt u van de andere
kant, dan vóór het boerderijterrein rechtsaf.
Voor de volledigheid wijzen we u er op dat op het boerderijterrein zelf één parkeerplaats beschikbaar is voor gehandicapten. De overige parkeerruimte op het terrein is bestemd
voor onze bedrijfsauto’s.
Iedereen hartelijk dank voor de medewerking.

Basisbestand
Hoe zit dat nu op Daalhoeve? Eerste vraag is natuurlijk:
waarom houden wij uitheemse dieren op een kinderboerderij? Dat doen wij omdat dit ons kansen biedt om de boerderij nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers, en nog
aantrekkelijker voor vrijwilligers om er te komen werken en
een zinvolle dagbesteding te vinden. En bij een moderne
kinderboerderij hoort dat er zo’n beetje bij tegenwoordig.
We zijn dan ook trots op ons nieuwe verblijf voor uitheemse
dieren en vinden het geweldig dat dit door de bezoekers,
kinderen voorop, zo wordt gewaardeerd.
Ons basisbestand aan uitheemse dieren bestaat uit acht
soorten: stokstaartjes, prairiehondjes, ara’s, rosé-kaketoes,
alpaca’s, wallabies, stekelvarkens en schildpadden. De nandoes tellen daarbij niet mee, want dat zijn volgens de wet
productiedieren. Al met al blijven we met ons basisbestand
binnen het maximale aantal soorten. Die soorten huisvesten
wij bovendien conform de strenge regels van het Dierentuinbesluit. Dat hoeven wij niet te doen, maar we maken het
onze beestjes graag zo aangenaam mogelijk.
Goedgekeurd
Naast ons basisbestand hebben wij nog volièrevogels:
parkieten, kanaries en zebravinken. Dat zijn ook uitheemse
dieren. Zelfs de kanaries vallen daaronder. Hoe passen die in
de regels? Daarvoor verwijzen we naar een controle eerder
dit jaar van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA). Een vertegenwoordiger van de NVWA bezocht
onze boerderij om te kijken naar onze uitheemse dieren. Op
een enkele kleine suggestie na, die inmiddels is opgevolgd,
had de NVWA geen bedenkingen bij ons bestand aan uitheemse dieren. Wij zien dan ook geen aanleiding ons daar
zorgen over te maken. U kunt dus blijven genieten van die
leuke nieuwe beestjes op onze boerderij.

RECEPT VAN DE WINKEL
Babi pangang met zoetzure saus
Onze prairiehondjes

UITHEEMSE DIEREN
Zoals u ongetwijfeld is opgevallen, hebben wij sinds
enige weken een prachtig nieuw verblijf met enkele
uitheemse dieren. De prairiehondjes en stokstaartjes
hebben al veel enthousiaste bezoekers getrokken.
Maar… er is ook wel enige commotie geweest over uitheemse dieren op een kinderboerderij als de onze. De
Volkskrant wijdde in augustus een groot artikel aan een
kinderboerderij in Apeldoorn die een aantal uitheemse
dieren moest wegdoen. Hoe zit dat nu precies?
Nederland hanteert regels voor het houden van uitheemse
dieren. Wie zeven dagen of meer per jaar uitheemse dieren tentoonstelt aan het publiek, mag maar tien soorten
uitheemse dieren houden. Wil je meer houden, dan moet
je een dierentuinvergunning aanvragen, die alleen wordt
verleend als je aan strenge eisen voldoet.
									 13

Snijd 500 gram schouderkarbonade (van varkensvlees) in
lange reepjes, met de draad van het vlees mee (TIP: rauw
vlees snijd je het beste zo, gaar vlees snijd je het beste
tegen de draad in). Snipper een ui en 2 teentjes knoflook.
Vervolgens voeg je toe 2 eetlepels droge sherry, 1 theelepel
Five spice poeder (verkrijgbaar bij de toko of supermarkt),
1 eetlepel zoete ketjap, 1 eetlepel arachideolie, een kleine
theelepel bruine suiker, zout en witte peper. Dit alles meng
je samen tot een marinade. Masseer het door het vlees en
laat het zeker drie uur marineren. Langer mag ook.
Voor de zoetzure saus meng je 2 deciliter water, 3 eetlepels
tomatenpuree, 1 theelepel azijn en een kleine theelepel
bruine suiker. Laat dit mengsel 10 minuten pruttelen en bind
de saus met 2 theelepels maïzena en wat water.
Intussen rooster je de varkensreepjes in de oven, onder
de grill, niet op het hoogste rek. Blijf er even bij en schep
af en toe goed om. Laat de reepjes mooi bruinen. Dat kan
snel gaan. Iedere oven is anders, dus let op dat het vlees
niet verbrandt.
Serveer het vlees met de saus, witte rijst en/of noedels,
lekker tafelzuur of wat je maar wil. Maak ook af naar eigen
smaak. Niks moet alles mag.
Smakelijk. Vragen? Magda staat tot uw dienst.

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

Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268

Als u kiest voor:
Maastricht - Malpertuis

Maastricht Daalhof

Maastricht55- Pottenberg
Reinaartsingel

Maastricht
- Biesland
Rodahof
32

Keramieksingel 143









Sint Theresiaplein 2

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

Kies dan
voor
Vesta Vastgoed
Onze
diensten:
• Halfvrijstaande
woning; OV.
VERKOCHT
• 4 slpkmrs en vrij uitzicht voor;
• Ruime
achtertuin.
• Ideale
starterswoning;
• Rustig gelegen;
Vraagprijs
€ 216.000 ,- K.K
• 3 slpkmrs.

Vraagprijs € 239.000 ,- K.K

• Tussengelegen woning;
VERKOCHT
• Met drie slaapkamers (4 mog.);
• Eventueel
met garage.
• halfvrijstaand;
• 6 slpkmrs en vrij uitzicht voor;
Vraagprijs
€ 219.000,-K.K
• Knusse
zijtuin.

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

Vraagprijs € 429.000,-- K.K

Maastricht - Belfort

Maastricht - Belfort

Maastricht – Oud Caberg

Schippersdreef 52C

Kroesmeestersdreef 13D

Spartodonk 7

Maastricht - Pottenberg
Klokbekerstraat 68

• Appartement op 2e verdieping;
• Rustig gelegenVERKOCHT
vrij uitzicht;OV.
• Met 2 slaapkamers.

• Keurig onderhouden;

Vraagprijs
€ 124.950,- K.K.
• Vrij uitzicht;
• Met 3 slaapkamers.

Maastricht – Sint Pieter

Maastricht – Wolder

St. Willibrordusstraat 25

• Appartement met 2 slpkmrs.;
• Knusse woonkamer;
VERKOCHT OV.
• Ideale woning voor 1-2 pers.

Heukelommerweg 17

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

• Rustig, kindvriendelijk wonen;

• 4 slaapkamers;
Vraagprijs
€ 124.950,- K.K

• Veel privacy in de ruime tuin.

• Ruim en sfeervol;

Vraagprijs
€ 215.000,K.K
• ideaal
voor doorstromer;

• 3 slpkmrs; vierde mogelijk.

Heeft
u verkoopplannen?
Vraagprijs
€ 400.000,- K.K
Vraagprijs € 279.000,- K.K
Heeft u een waardebepaling nodig t.b.v. de verkoop,
of een taxatie voor het oversluiten van uw hypotheek, bel ons dan gerust.

Vraagprijs € 219.000,- K.K.

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

Bel dan nu met 043-3440168

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

VARIA

‘GEINEN DAANK’ ZOEKT VRIJWILLIGERS/STERS

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

INGEGROEIDE HAREN
Alles over ingegroeide haren: moet je ze eruit trekken of
laten zitten?
Wij scheren ons zodat we een zachte en gladde huid krijgen.
Maar voor je het weet verschijnen er kleine rode bobbeltjes,
die je droom op een gladde huid verpesten. Of het nu op je
gezicht, benen, bikinilijn of onderarmen is, ingegroeide haren
zijn soms het vervelende effect van ontharing.
Wat gebeurt er als je ingegroeide haren krijgt?
Wanneer je lichaamshaar verwijdert, groeit het soms krom
of terug in de huid. Het haar wordt ingekapseld in de haarfollikel en veroorzaakt een milde infectie. Hierdoor krijg je rode
bultjes of een lichte ontsteking in het gebied. Het lijkt soms
op acne met een ‘hoofd’ gevuld met pus. Ingegroeide haren
komen eerder voor op de bikinilijn of op de onderarmen. Ze
zijn verschillend van andere bultjes omdat je meestal de
donkere haren in de bult kunt zien.
Ingegroeide haren veroorzaken meestal geen problemen in
de toekomst. Echter ontwikkelen sommige mensen hyperpigmentatie of verdonkering van de huid.

Heeft u een paar uurtjes per week tijd? Stichting ouderenproject ‘Geinen Daank’ zoekt vrijwilligers/sters. Stichting
Ouderenproject ‘Geinen Daank’ heeft als doel eenzame
ouderen éénmaal per week te bezoeken om zodoende de
eenzaamheid onder ouderen enigszins te verlichten. Dit
doet zij d.m.v. vrijwilligers. Een vaste en passende vrijwilliger zorgt voor een beetje gezelligheid, een praatje, sociaal
contact enz. Volledige reiskosten zullen door de stichting
vergoed worden.
Voelt u zich door het bovenstaande aangesproken, heeft
u een paar uurtjes per week tijd en denkt u: ‘dit is iets voor
mij’, aarzel dan niet en neem contact op met Stichting
Ouderenproject ‘Geinen Daank’. Tel: 06-10513441 of tel:
043-3218989.
Een briefje sturen kan ook naar: Stichting Ouderenproject
‘Geinen Daank’, Bontwerkersdreef 14E, 6216 SH Maastricht.
Of mailen naar: hans@bindels.demon.nl. Wij nemen dan zo
snel mogelijk contact met u op.
Zie ook onze website: www.geinendaank.nl.

STEUNPUNT MANTELZORG

Wat kan je doen om het probleem te vermijden?
Er is geen gegarandeerde manier om ingegroeid haar te
voorkomen. Maar er zijn wel enkele dingen die je kunt doen
om je kansen van het op afstand houden ervan te vergroten:
Scheer altijd met een schoon mesje. Stoom haarfollikels in
de douche om ze te openen voordat je gaat scheren. Scheer
mee met de haarrichting in plaats van tegen de haren in te
gaan. Laat je waxen in een professionele salon.
Moet je ingegroeide haren proberen er uit te trekken?
Je moet de ingegroeide haren niet uit de huid trekken. Als er
pus is, is er een lichte infectie. Dus houdt het gebied schoon
en droog en vermijd het scheren totdat alles langzamerhand
beter wordt. Als je echter vaker last hebt van ingegroeide
haren, wat zorgt voor hyperpigmentatie (vooral op het gezicht), of pijnlijk aanvoelt dan raadpleeg je het beste een
huidverzorgingspraktijk voor behandelingsopties.
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Gezocht: een helpende hand en een luisterend oor.
Een bezoek aan een arts of specialist is voor veel mensen
een spannende gebeurtenis waarbij ze wat hulp nodig
hebben. Daarom worden de meeste mensen hierbij gesteund door een familielid of bekende. Degene die niet kan
terugvallen op de steun van een bekende persoon, kan
rekenen op een helpende hand en een luisterend oor van
een zorgvrijwilliger van Steunpunt Mantelzorg Zuid. Voor
het team Vrijwilligers Ziekenbegeleiding zijn we dringend
op zoek naar nieuwe collega’s. Dus bent u op zoek naar
betekenisvol vrijwilligerswerk? Dan nodigen wij u graag uit
voor een kennismakingsgesprek waarin we samen kijken
of dit vrijwilligerswerk bij u past. U kunt ons bereiken per
telefoon 043-3215046 en per e-mail ziekenbegeleiding@
mantelzorgzuid.nl. Wilt u graag meer informatie over onze
organisatie? Kijk dan op www.mantelzorgzuid.nl.

PERSBERICHTEN

Stichting Smakelijk Eten
Onze visie is dat een gezonde en smakelijke maaltijd voor
iedereen bereikbaar moet zijn, zodat u langer zelfstandig
kunt blijven. Naast het eten is het sociale aspect voor de
stichting belangrijk. Daarom wordt het eten gebracht door
vrijwilligers die nog tijd hebben voor een praatje en waar
nodig hulp kunnen bieden met het opwarmen of kiezen van
de maaltijden. Hierdoor zijn de vrijwilligers als het ware de
ogen en oren van de stichting en vervullen zo een belangrijke
sociale en signalerende functie in de samenleving.

STICHTING SMAKELIJK ETEN
Buurtrestaurant en tafeltje dekje
Wist u dat u in buurtrestaurant Daalhof om 12.00 uur gezellig
met buurtgenoten kunt genieten van een warme maaltijd?
Van maandag tot en met vrijdag verzorgt Stichting Smakelijk Eten in dit buurtrestaurant, dat in het woonzorgcomplex
Daalhof aan de Herculeshof 22 ligt, een dagmenu. U kunt
daarbij kiezen voor alleen een hoofdgerecht of ook soep
en/of een nagerecht erbij. Een hoofdgerecht kost slechts
5,99 euro. Dit buurtrestaurant is niet alleen voor bewoners
van het woonzorgcomplex Daalhof maar voor iedereen uit
de buurt. Het restaurant is toegankelijk voor rolstoel of rollator. Het dagmenu wordt aangekondigd op posters in het
woonzorgcentrum. Indien u een keer wilt komen eten, meldt
u dan minimaal 1 dag van tevoren even aan door te bellen
met 06-27227608 of tussen 11.00 en 14.00 uur met 0433549511. U kunt ook even binnenlopen, zodat wij ervoor
kunnen zorgen dat de tafel voor u gedekt is.

BON APPETIT
SALADE MET KIKKERERWTEN
EN KRUIDIG YOGHURTSAUSJE
Ingrediënten:
3 eetlepels uitgelekte kikkererwten (is hoeveelheid uit potje
of blik 160 gram)
2 flinke handen spinazie
6 cherrytomaatjes
2 eetlepels olijfolie
1½ teentje knoflook
3 eetlepels Griekse yoghurt (of plantaardige yoghurt)
1 theelepel citroensap
handje fijngehakte koriander (alleen de blaadjes)
zout/peper
2 theelepels gemalen komijn

Maaltijden aan huis
Wilt u liever maaltijden aan huis bezorgd krijgen? Ook dat
is mogelijk via onze tafeltje dekje service. U kunt iedere
week kiezen uit 14 verschillende hoofdgerechten, dat zijn
56 verschillende maaltijden per maand. Deze kunt u eventueel aanvullen met soep en/of een nagerecht van de dag.
De maaltijden zijn koelvers, dus geen diepvries en kunnen
gemakkelijk in de magnetron opgewarmd worden. Onze
bezorgers brengen de maaltijden en kunnen u eventueel
helpen met het invullen van de bestelformulieren en hebben
natuurlijk ook nog tijd voor een praatje.
Een hoofdgerecht kost 5,00 euro. Wij rekenen geen bezorgkosten, maar u dient per levering wel minimaal 2 maaltijden
te bestellen.
Benieuwd naar onze maaltijden? Probeer dan (zonder
verdere verplichtingen) onze introductieaanbieding met 3
maaltijden voor slechts 7,50 euro. De aanbieding bestaat
uit: 1x macaroni bolognese, 1x gehaktbal uiensaus met
rode kool en aardappelen, 1x zuurvlees met spruiten en
aardappelpuree.
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Stichting Smakelijk Eten via 06-27227608 of bezoek onze website www.
stichtingsmakelijketen.nl.

Hoe maak je Spiced Salad?
Voor de saus voeg je een half teentje geperste knoflook,
citroensap, de helft van de koriander en (flink wat) peper en
zout toe aan de yoghurt. Roer door en proef of het naar je
smaak is. Halveer de cherrytomaatjes en zet apart. Fruit 1
teentje geperste knoflook en de komijn in de olijfolie, voeg
de tomaatjes en de spinazie toe en roerbak even (tot de
spinazie wat geslonken is). Doe de kikkererwten erbij en
warm goed door.
Serveer de salade (lauwwarm) in een diep bord of een breed
mooi glas (staat leuk vanwege de kleurtjes) en bestrooi met
de rest van de koriander. De saus serveer je er los bij (een
beetje erop is ook lekker).
Tip: lekker bij de barbecue of als lunch
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WOONKAMER

BADKAMER

KEUKEN

SLAAPKAMER

VERANDA

100% Kwaliteit GARANTIE !
Meestal binnen 1 dag klaar,
Onderhoudsvrij,
Geschikt voor elke ruimte,
Inclusief LED verlichting,
Snelle schone montage!

wilt u meer weten?
+31 641001684

www.spannendeplafonds.nl
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VARIA

De lezingen van de GVL zijn toegankelijk voor alle inwoners uit Maastricht en omstreken. U bent weer van harte
uitgenodigd.

MEDISCHE ILLUSIE EN KANKER OP DOOD SPOOR
PS: de laatste lezing in 2017 zal woensdagavond 15 november om 20.00 uur zijn: ‘Baas in eigen bank voor welvaart
en welzijn’ door Ronald Bernard die zelf uit het bankwezen
komt en precies het klappen van de zweep kent.

Zondagmiddag 24 september (let op afwijkende datum en
tijd) worden de lezingen in het kader van de Gezond Verstand Lezingen vervolgd met de lezing ‘Medische illusie en
kanker op dood spoor’. Huisarts en homeopaat in ruste Frits
van der Blom komt voor een 2e lezing naar het Woonzorgcentrum Daalhof.

Anneke Fokkema, gastvrouw GVL Maastricht west.

PERSBERICHTEN

100 jaar geleden had slechts 1 op 800 mensen een vorm
van kanker. Nu (in Europa) 1 op 3 mensen. Wat is er de
laatste eeuw eigenlijk gebeurd?
Een scala aan diverse medische problemen en zeer belangrijke inzichten ten aanzien van kanker zal aan bod komen.
Hiermee kan een ieder, praktisch gezien, eenvoudig aan
de slag gaan. Met een beter begrip van wat er eigenlijk
aan de hand is, zul je in staat zijn een heleboel problemen
te voorkomen en zelfs alsnog te genezen. Ook waar dat
eerder voor onmogelijk werd gehouden. Er zal zeker heel
veel goed nieuws gegeven worden, maar ook pijnlijke feiten
worden belicht.

BUURTROMMELMARKT MARIABERG

Plaats: de grote zaal van het Woonzorgcentrum Daalhof,
Herculeshof 22.
Aanvang: 14.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur.
Entree: 10 euro incl. één consumptie, contant te betalen.
Aanmelden: gvl.maastrichtwest@gmail.com of tel. 0624405539.

Na het succes van vorige jaren organiseren de bewoners
van Mariaberg alweer voor de vijfde keer een leuke en
gezellige rommelmarkt op het Bataviaplantsoen. Iedereen
is uitgenodigd en van harte welkom. Want het is altijd weer
leuk tussen spulletjes te snuffelen en voor een zacht prijsje
mooie dingetjes te kopen.
Het is ook een goed moment je zolder of kelder eens goed
op te ruimen en een extra zakcentje te verdienen. 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).
Zondag 17 september van 10.00 uur tot 17.00 uur. Meer
informatie? rommelmarktmariaberg@gmail.com

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

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

–
–
–
-

17.00
17.00
17.00
17.00

uur
uur en 19.30 – 21.00
uur
uur
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4 KIDS

Kleurplaat:

Sprookje (1):
In een land hier heel ver vandaan woonde eens een
…………………… Niemand zag er zo uit als zij.
Iedereen had bulten, tentakels, schubben en
………………
Niemand had zo'n glad huidje als zij. Ze voelde zich
daardoor heel alleen. De meeste dagen vulde ze met
……………………… Dikke ………………….. liepen
langs haar perzikenwangetjes.
Op een dag lag er een meer aan haar ………………
Ze liep naar een van de ……………………….. in haar
land en vroeg: 'Heb je een ……………………?
Er kwam geen antwoord.
Ze liep naar een ander ……………………. en vroeg
hetzelfde. Geen enkel geluid. Uit pure hopeloosheid
schopte ze
tegen
een …………………………
Vul
de ontbrekende
woorden in!
Haar teenGebruik
zwol verschrikkelijk
op. één
Niet keer.
een klein beetje,
elk woord maar
nee, de teen
bleef
groeien
Streep
demaar
woorden
af. en werd langer en
………………….. En het deed ook nog eens
verschrikkelijk veel ………………

Doolhof: Breng de vis naar zijn fluitje

Uit kwaadheid, omdat ze alleen was én pijn had,
………………….. ze met haar andere voet tegen een
…………………… Ook die teen werd meteen ontzettend
dik. Nee, niet een klein beetje dik, maar vreselijk
…………………….. en ook heel lang. De pijn was niet te
houden.
Ze jammerde, krijste, ……………………. en huilde.
Opeens was ze stil. Aan de overkant van het meer riep
iemand. Of in ieder geval, dat …………………. ze.
'……………………… ?' riep de prinses. 'Is daar
iemand?' 'Hallo?' riep een stem aan de overkant. De
prinses bedacht zich geen moment. Ze greep twee
……………… met tentakels vast, stopte een teugel in
hun bek en hield de leidsels heel goed vast.
Ze gaf een enorme klap op hun ……………………...
Ze vlogen vooruit. Haar tenen werkten als …………
Ze gleed snel en …………….……… over het water.
Al snel stond ze voor een prachtige ……………… Zijn
huid was zo glas als de buitenkant van een ….. Ze keek
in zijn ogen en ze wist meteen: 'Wij leven nog lang en
…….………….'

Stephanie Debie
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Sprookje (2)
Vul hiernaast de tekstontbrekende
woorden in. Gebruik elk woord maar één
keer. Streep de woorden af.
Rotsblok – voeten – pijn – wezens – ski’s
– tranen – gedrocht – bewoners –
prinsesje – soepel – boot – schreeuwde –
dik – gelukkig – prins – schopte –
waterput – hoorns – langer – Hallo – ei –
dacht – rug – huilen.
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• Zwangerfit®
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Fysiohof en Fysiotherapie Oostermaas verder onder

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

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

Pedicure
Manicure
Voetreflexzone massage

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

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

UITVAARTVERZORGING

van THOR

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

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht
22

Tel: 043-3256241

gerepeteerd. We repeteren op dinsdagavond (van 18.30 tot
19.30/20.00 uur) in de St. Jozefkerk in Belfort (Peymeester
sdreef 10). Momenteel zijn we op zoek naar een andere
repetitielocatie in de buurt.

OUDE AMBACHTEN
BIERBROUWER (3)
Op de foto die geplaatst werd afgelopen juli, was de grote
bierton van Marres te zien. Om nog eventjes bij de bierbrouwers te blijven, hierbij een oude opname van het café
woonhuis ‘Victoria’ in de Wycker Brugstraat 24.
Het huis werd in 1888 gebouwd in opdracht van C. Marres.
De eerste brouwer Michaël Marres leefde van 1797 tot 1865.
Hij had 12 zonen, waarvan er negen volwassen werden. Om
ze allemaal te beschrijven zou te langdradig worden, daarom
houd ik het op vier. Michaël, de oudste zoon, startte in 1649
de brouwerij op de Boschstraat. Door zijn zoon werd deze
later brouwerij ‘De Valk’ genoemd.
August Marres begon in 1859 brouwerij ‘Marres-Gilissen’ op
de Markt hoek Heilige Geeststraat. Dan de derde, Jacques,
hij wordt in 1868 directeur van brouwerij ‘De Ridder’. En
de laatste en jongste van de familie neemt in 1865, na het
overlijden van zijn vader, de brouwerij over en verandert de
naam in ‘Eugéne Marres’.
De interieurfoto spreekt voor zich.
Mocht u ook oude foto’s hebben die leuk zijn om te zien,
dan houd ik mij warm aanbevolen: huub.reinders@home.nl
Huub

Nieuwe leden actie
Zaterdag 18 november vaart de boot uit Spanje weer Maastricht binnen en wordt Sinterklaas verwelkomd door onze
Burgemeester en duizenden blije kindergezichtjes. Bij een
feest hoort muziek en laat het nou de Beltoontjes zijn dat al
jaren de eer heeft te mogen zingen op de Maasboulevard,
precies op de plek waar hij aankomt en de stoet door de
stad begint. Na de stoet neemt de Sint zitting in de grote
hal van het Stadhuis waar kinderen/ouders hem kunnen
begroeten. Ook daar mogen wij het feest van een muzikaal
tintje voorzien. Hier wil je toch zeker bij horen? Zo ja, kom
dan tot aan het Sinterklaasoptreden van 18 november iedere
dinsdagavond gratis meerepeteren. Je hoeft geen contributie
te betalen en je gaat 18 november met ons meedoen tijdens
het optreden voor de Sint. Wij zorgen voor de lunch en je
familie/vrienden mogen naar je komen kijken. Pas na het
optreden van 18 november hoef je te beslissen of je lid wilt
worden van de Beltoontjes. Tijdens de repetities tot aan 18
november worden behalve Sinterklaasliedjes ook andere
liedjes gerepeteerd, zodat je echt ervaart hoe leuk het is
om bij een koor te zingen.
De Beltoontjes verzorgen behalve dit Sinterklaasoptreden
regelmatig andere optredens, bijvoorbeeld bij kerstconcerten, tijdens carnavalszittingen en in zorgcentra. We hebben
in de St. Janskerk een concert gegeven met een jeugdkoor
en fluitensemble uit Londen, het Great Bowden Recital
Trust. We deden mee aan een korenfestival, de Reuzenstoet, we hebben meegewerkt aan de CD ‘Kakkestolemeie’
en gooiden hoge ogen tijdens de landelijke korenwedstrijd
van de Efteling.

PERSBERICHTEN
JEUGDKOOR DE BELTOONTJES
Plezier in zingen, enthousiasme en samenwerken zijn de
kenmerken van Jeugdkoor de Beltoontjes. Het koor werd
in 2006 opgericht in de Maastrichtse wijk Belfort, vandaar
de naam Beltoontjes. Het koor bestaat uit meiden en jongens die in leeftijd variëren van basisschoolleeftijd tot en
met jongeren van het voortgezet onderwijs. Je hoeft geen
zangtalent te zijn om bij ons te schitteren.

Kom je gezellig meezingen met ons? Mail ons via
jeugdkoordebeltoontjes@gmail.com.

De Beltoontjes zingen uiteenlopende muziekstijlen, zoals:
popmuziek, ballades, musical, filmmuziek, rap. Onder
begeleiding van dirigente Lea Lomans wordt er wekelijks
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