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FOTO VAN DE MAAND

Voor de meesten van ons en dus ook voor de redactie
zit de vakantie er helaas alweer op. Voor de kids is de
vakantie ook weer voorbij. We mogen terugkijken op
een zomer met heel wat warmte, regen, onweer en af
en toe een flinke wind. Kortom, de weergoden hebben
dit jaar aan iedereen gedacht. Helaas lag hier en daar,
na een flinke onweersbui, Ziggo eruit. Tot grote ergernis
van enkele tourfans die de finish van de door sneeuw en
modderstroom geteisterde etappe werd ontnomen. Voor
zover de redactie weet hebben betreffende fans er, op wat
hartkloppingen na, geen trauma’s aan overgehouden…..
Lastminutes vlogen dit jaar de deur uit. Dit in tegenstelling
tot vorig jaar waarin we 3 droge maanden beleefden en
het droge, zonnige leven in eigen land mochten ervaren.
De dagen worden helaas weer korter. We mogen nog een
aantal weken genieten van avondwandelingen of voor de
sportievelingen onder ons een uurtje hardlopen of fietsen.
De ouderen onder ons kunnen nog even genieten van de
avondjes op het balkon of in de tuin.
Voor de kids is het lang buitenspelen voorbij. Gelukkig
hebben ze in de vakantie zichtbaar genoten van de lange
avonden buiten op de vele grasveldjes die onze wijken
tellen.
Kortom, het gewone werk- en schoolleven is weer begonnen.

Torenkids

EVENEMENTEN
Donderdag 12, 19 en 26 september:
Zjeele wawwel - gratis drie gangen menu van 17.00 tot
19.00 uur in ’t Förtsje, Ebenistendreef 106 in Belfort.

Verder kunnen wij u vertellen dat onze ‘redactiefamilie’
tijdens de zomerstop uitgebreid is met een prachtig knap
wondertje. Gefeliciteerd Stephanie en Jaimy! Nieuwsgierig? Blader dan maar snel verder door ons blad, want
de kersverse ouders stellen hun prachtige … vol trots in
dit nummer voor.

Vrijdag 13 september:
Masoek Sadja, Indische inloopmiddag in ‘t Atrium van
13.30 tot 17.00 uur. Zaal open vanaf 13.00 uur. Entree
3,50 euro.

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 5/6 oktober.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 september
Redactie

Contact

Natasja Cornelissen
Stephanie Debie
Bea Deckers
Anneke Fokkema
Roelina Habets
Ruud Keijmis
Willeke Klein
Scott Raab
Huub Reinders
Hans Veldman
Willie van Weert
Joachim Wilbers

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

Donderdag 12 t/m zondag 15 september:
Speciale herdenking van de bevrijding van Maastricht in
het Schuilkeldermuseum, Minister Goeman Borgesiusplantsoen 30. Info op Facebook onder ‘schuileninmaastricht’.
Zaterdag en zondag, 21 en 22 september:
Rommelmarkt Scouting Henri Dunant-Florence Nightingale (Wolder) op de Tongerseweg 342 van 10.00 tot
17.00 uur.

Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.

Maandag, 30 september:
Buurtterras op de hoek van de Galopiahof / Lutetiahof
om 19.30 uur.

like ons op facebook
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
043-3258458
043-3438786
0032-12236151(B)

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

043-3114528
043-4094070

Woensdagavond

poweryoga, hathayoga & zumba

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

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

T

N
PRI

PY
O
C

- 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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valpreventie. Doe mee met yoga. Praat mee over hoe eten
uw gezondheid beïnvloedt. Zie wat beschikbaar is en stel
uw vragen aan de mensen die het ‘t beste weten.
Deze dag wordt gratis aangeboden voor iedereen in de
omgeving door het Buurtnetwerk in samenwerking van het
Sociaal Team en alle zorgaanbieders. Zet het nu al in de
agenda en maak plannen om langs te komen op 6 oktober.
Let ook op onze Facebookpagina voor meer informatie.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

TERUG VAN WEGGEWEEST
Voor de ene is vakantie in een ver land geweest. Voor de
ander was het om de hoek. Maar nu zijn we allemaal terug.
De scholen zijn begonnen en er zijn weer meer kinderen in
het verkeer. Let op elkaar en wees hoffelijk als chauffeur,
fietser of voetganger.

VRAGEN OF ADVIES BIJ COMPUTERPROBLEMEN
Problemen met laptop, tablets of mobiele telefoon? Wij willen
u graag van dienst zijn bij diverse kleine problemen van uw
laptop, tablet of mobiele telefoon. Heeft u vragen of advies
nodig kom dan gerust langs bij de Huiskamer van 13.30 tot
14.30. U bent van harte welkom.

BUURTTERRASSEN
We hebben genoten van de buurtterrassen samen met
geïnteresseerde bewoners die hun buurt levend willen
houden. Nu de zomervakantie is afgelopen volgt er nog een
buurtterras. Op 30 september vindt u ons bij de Galopiahof/
Lutetiahof. Kom gerust langs en maak kennis met het buurtnetwerk, uw buren en de professionals in de buurt (Sociaal
Team, wijkagent). Wilt u graag een buurtterras bij u in de
straat? Laat het ons weten (buurtnetwerkbd@gmail.com)
en we zetten het op de agenda.

TELEFONISCH BEREIKBAAR
De Huiskamer blijft draaien, ook tijdens de vakantiedagen.
De hele zomer is de Huiskamer open geweest en is er samen hard in de tuin gewerkt. Ken je de Huiskamer nog niet?
Kom eens langs om Nederlands te leren, creatief bezig te
zijn, te leren naaien, iets te vinden in de ruilwinkel, even uit
te puffen als mantelzorger, een gezellig praatje maken of
een potje te snookeren.
Ouders voor Ouders begint opnieuw op de 3e dinsdag
van september - dat is dus 17 september - om 19.00 uur.
Matchpunt is er ook. Hier kan men antwoorden vinden op
moeilijke vragen. Ook is er een spreekuur voor de wijkagent
en is Social Team iedere EVEN week op de donderdagmiddag aanwezig tussen 14.00 en 15.30 uur.
Nieuw is dat de Huiskamer nu ook telefonisch bereikbaar
is. Tijdens de openingsuren kunt u ons bereiken op 0438523553.

BURENDAG 28 SEPTEMBER
Op burendag.nl vind je een heleboel informatie over dit
initiatief. Daar leest u bijvoorbeeld: “Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en
de buurt op de 4e zaterdag in september. In 2019 vieren
we Burendag op 28 september. Het is een dag waarop je
gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds
doen voor elkaar en de buurt.”
U kunt uw eigen buurt aanmelden en activiteiten organiseren. U kent uw buurt. Wij doen ook mee en maken onze
plannen bekend via onze Facebook pagina, dus houd dit
in de gaten.

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.

ZORGELOZE ZORGDAG 6 OKTOBER
Op 6 oktober zijn we weer van de partij met een Zorgeloze
Zorgdag. Van 13.00 tot 17.00 uur maakt u kennis met allerlei
zorgaanbieders en ziet u wat mogelijk is in onze buurten
rond zorg. Dit is veel meer dan alleen welke huisartsenpraktijken er zijn of de wijkverpleegkundigen leren kennen.
Laat uw rollator controleren en in orde maken. Leer tips voor

VAN DE REDACTIE
WIE IS DIE MAN TOCH?
In onze vorige uitgave (juli) heeft u kennis kunnen maken
met een bekend en vereerd persoon uit onze wijk. In “In de
Kijker” heeft iedereen kunnen lezen over zijn achtergrond en
inzet. We konden trots zijn op de eer die hem toeviel bij de
lintjesregen. Maar enkele lezers hebben ons er op gewezen
dat ze hem niet echt goed hebben kunnen leren kennen,
want zijn naam ontbrak!!
Voor velen in de wijk was dit helemaal geen probleem,
natuurlijk. Ook voor oudere lezers van ’t Belhäöfke was hij
niet onbekend, want hij was jarenlang redactielid en schrijver
voor het blad. Toch was het best geweest als we hem aan
het begin duidelijk hadden voorgesteld - wat ook normaal
wél gebeurd bij deze rubriek. Onze excuses dat we het bij
deze niet hebben gedaan. Bij deze willen wij u niet in het
ongewisse laten en maken we bekend dat het onze eregast
was voor “In de Kijker” in juli en Ton Nilsen heet.
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DIT BEN IK

VERENIGINGSNIEUWS

BENTE MAES

HERFSTCURSUS - MUZIEK OP SCHOOT

Hallo, ik ben Bente Maes en ik ben 8 jaar. Ik woon met
mijn mama, papa en 2 broers op Daalhof. Ik zit in België
op school. Mijn hobby’s zijn paardrijden en judo. Ik judo bij
Budoclub Daalhof.

Muziek maken is enorm goed voor de ontwikkeling van je
kind en het versterkt op een leuke manier de band tussen
jou en je kind. Op 2 oktober start Harmonie Wilhelmina
Wolder met de cursus Muziek op Schoot, verzorgd door
gediplomeerd muziekdocente Eveline Arnold van Maatspel.
Tijdens de cursus worden oude en nieuwe liedjes gezongen, op eenvoudige instrumentjes gespeeld en op muziek
bewogen. Elk liedje wordt ondersteund door een activiteit
of beweging en sluit aan bij het ontwikkelingsniveau en de
leefwereld van de kinderen. Er worden twee cursussen
gegeven, afhankelijk van de leeftijd van je kind.
Ouders/verzorgers hoeven zelf geen muzikale ervaringen
en/of vaardigheden te hebben. Kom ook gezellig meedoen
en meld jezelf en je kind aan voor één van de cursussen.
Beleef samen met je kind het plezier maken met muziek.
Doelgroep: 0-2 jaar / 2-4 jaar
Lestijd: 9.15 tot 10.15 uur / 10.15 tot 11.15 uur
Aantal lessen: 10. Data lessen: 2, 9, 16, 30 oktober - 6, 13,
20, 27 november en 4 en 11 december
Kosten: 120 euro. Locatie: het Trefpunt (naast Atrium Daalhof), Aureliushof 150 Maastricht.
Informatie en opgave: opleiding@harmoniewilhelmina.nl.
Opgeven is mogelijk tot 15 september. Bij minimaal vier
deelnemers ((groot)ouder/kind) gaat de cursus door.

Ik heb 3 pony’s en daar ga ik bijna elke dag heen. Ze heten
Tibby, Saffier en Badjar. Tibby is mijn lievelingspony omdat
ze het allerliefste is en graag knuffelt. Ik speel heel graag
buiten met mijn vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt. Op
de foto sta ik met Tibby.

Voor al uw
Vakkundige
reparaties.
ook e-bikes!
Ruttensingel 160A
6214 SV Maastricht
T: 043 - 325 06 62
dealer Van:
Bianchi // Cortina // Cube // Gazelle // Trek

contact@walstock.nl
www.walstock.nl

Bij ons kunt U terecht voor:
Personal Trainingen • voedingsadvies
kleinschalige groepslessen • Kids Bootcamp
B e l n u v o o r e e n g r at i s p r o e f l e s !

g e l l i k s t r a at 7 , m a a s t r i c h t • 0 6 - 2 4 5 4 7 8 7 4
w w w. b o dy 2 f i t. n l • i n f o @ b o dy 2 f i t. n l
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Mogen wij uw
makelaar zijn?
Wij verkopen uw huis goed en snel.
Nogal fidus!
 Gediplomeerd/geregistreerd en ervaren
makelaars en taxateurs
 Op uw woning afgestemde verkoopstrategie
 Zeer scherpe courtage
 Geen verkoop, géén courtage
 Aankoopmakelaar; wij ondersteunen u bij de
aankoop van uw nieuwe woning

 Fidus beschikt over onafhankelijke en

Erkende Hypotheekadviseurs voor het beste
advies

Pascal Loontjens
RM / RT

Een kennismaking met
waardebepaling kost u slechts een kop
koffie!
Maastricht
Stationsstraat 14
043 – 350 35 35

info@fidus.nu
www.fidus.nu
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Extra activiteiten september 2019
Woensdag 11 september, Zonnebloem boottocht
Donderdag 12 september, 14.00 uur: DJ Giel, Happy Hour
en hapjes

WIJK - INFO
ACTIVITEITEN BIJ
MOSAE ZORGGROEP HERCULESHOF 22

Woensdag 18 september, 14.00 uur: spellenmiddag
Donderdag 19 september, 14.00 uur: bakactiviteit

Vaste activiteiten van maandag tot en met vrijdag vanaf 9.30
uur tot 16.00 uur.
We zijn er voor iedereen in de wijk. Vrij Toegankelijke Dagbesteding betekent dat je geen indicatie nodig hebt om naar
ons Ontmoetingscentrum te komen.

Woensdag 25 september, 14.00 uur: jeu de boules
Donderdag 26 september, 14.00 uur: DJ Giel, happy hour
en hapjes

Iedere ochtend kunt u in de zaal terecht voor koffie, gezelschap en de krant.

VERENIGINGSNIEUWS

Iedere werkdag om 12.00 uur: tezamen eten in het restaurantgedeelte. We bieden u de gelegenheid om samen te
koken of te eten. Want is het niet veel gezelliger om samen
te eten? Vraag naar de mogelijkheden.

INKOOPMIDDAG MASOEK SADJA

Iedere maandag- en vrijdagmiddag om 13.45 uur: KIENEN
De niet kieners zijn welkom in de nieuwe ruimte in het restaurantgedeelte waar de activiteitenbegeleiding en vrijwilligers
een gezellig samenzijn organiseren.

Vrijdagmiddag 13 september is er van 13.30 tot 17.00 uur in
buurthuis ‘t Atrium weer de Indische Inloopmiddag Masoek
Sadja van de Stichting Pelita. Deze inloopmiddagen zijn voor
iedereen bestemd en staan in het teken van Indische muziek,
dans, cultuur en eten. Ze zijn tevens een prima gelegenheid
ervaringen en verhalen uit te wisselen. Op deze middag zullen Erik en Maudy aanwezig zijn met een stand voor Indische
artikelen. Muziek wordt verzorgd door Tuned. De catering
van het Indisch eten is in handen van Senang Hati. De zaal
gaat open om 13.00 uur en de entree bedraagt 3,50 euro.
Inlichtingen bij Kees Schepel tel: 06-13521570.

Iedere dinsdagmiddag om 14.00 uur:
GYNNASTIEK onder professionele begeleiding.
CREACLUB: (achterin de zaal) handwerken en handarbeid
(heropstart). Verkoop van handgemaakte spullen. Tevens
bloemschikken op regelmatige basis.
U kunt ook gezellig komen koffie drinken of een kaartje
leggen.
Iedere woensdagmiddag vanaf 14.00 uur: wisselende activiteiten.
Spellenmiddag, optredens, muziek, quiz, samen koken,
bijeenkomsten georganiseerd door o.a. het Wijkleerbedrijf,
Zonnebloem, Fysio Zuyd en activiteitenbegeleiding Mosae
Zorggroep.

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 7 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Donderdagmiddag vanaf 14.00 uur: op de andere donderdagmiddagen zijn er bijvoorbeeld uitstapjes, DJ, Happy
Hour, Hapjes, film, wandelen, lezingen etc.
Iedere maandag- en vrijdagmiddag, 13.30 uur: schaakclub
op afdeling F. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden
bij de schaakclub.

Eigen thuis,
eigen kracht,
eigen leven

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht

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

Voor al uw schilder- en spuitwerk aan en in uw huis, appartement of bedrijf: Rosso Dumernit. Bel of mail voor een
gratis offerte: 06-40156150 of rossodumernit@hotmail.com

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.

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

Zin in een (moes)tuintje? Genieten in een bloementuin? Gezond buiten bewegen? Op zoek naar gezelligheid? Kom naar
ons Volkstuincomplex Daalhof. Tuintjes al te huur vanaf
40 euro per jaar (50m2). Aanmelden: volkstuindaalhof@
kpnmail.nl. Informatie: www.volkstuindaalhof.net.

Yogalessen in Belfort. Voor ontspanning en vitaliteit. Zet
maar een stap in de yogaruimte. Je bent van harte welkom.
Aanmelden en info bij Helen Vaessens. Tel: 06-25005445
of yogahelenmaastricht@kpnmail.nl.

Voor behandeling COPD, perifere vaatstoornissen, knie-/
heupartrose is GEEN aanvullende zorgverzekering nodig.
U kunt bij ons ook terecht voor rugrevalidatie via David-RugConcept, oncologiefysio, sportfysio, atlascorrectie, guasha,
kleurenmatrix. FYSIO DAALHOF, Herculeshof 9, 6215 BB
Maastricht, 043-3476946, www.fysiodaahof.nl.

Huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Ervaren docent
(vmbo-havo-vwo) geeft individuele en professionele begeleiding bij het plannen, maken en leren van het huiswerk
aan een kleine groep leerlingen en daarnaast extra uitleg
bij niet goed begrepen leerstof. Informatie: 06-39823537

Uw bank of oude fauteuil nieuw leven inblazen? Ervaren
meubelstoffeerder Richard Smit maakt van meubels (opnieuw) echte blikvangers. Klantvriendelijke service die als
gegoten zit en ongeëvenaarde kwaliteit die u ziet én voelt.
Bel vrijblijvend 0032-468138770 of info@richardsmit.be.

In Atrium Daalhof: 1. Zumba en Sh’bam. 2. Yoga (ontstressen voor alle leeftijden ook voor klachten als burn-out,
reuma, astma, fibromyalgie, oedeem, te lage of te hoge
bloeddruk, overgewicht enz.). Chantalle Smeets www.dansyoga.com, mail: info@dans-yoga.com, tel.: 0032-12236151
of 06-33646440.

Ervaren leerkracht geeft bijlessen voor het vak Nederlands
op alle niveaus in onder- en bovenbouw van het voortgezet
onderwijs (specialisatie dyslexie). Ook examentrainingen.
Informatie: 043-3435094

Op 27 augustus j.l. zijn Sleutels gevonden op de Printersdreef. De eerlijke vinder is te benaderen via 043-3478893.

Boerderij ‘De Hazendans’

Uw welbekende adres voor al uw aardappelen.
Op zoek naar de oorzaak van uw klachten
in ledematen, rug, nek, schouders, bekken
(ook bij zwangerschap); bij hoofdpijn,
darmklachten, whiplash, etc.
Voor volwassenen, kinderen en (huil)baby’s.
Voor meer informatie: tel. 043-321 59 25
www.osteopathiemorgenstern.nl
osteopathiemorgenstern@hetnet.nl
Brouwersweg 100, 6216 EG Maastricht

Heserstraat 20
6216TP Maastricht
Tel: 043-3440032
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Ma t/m vrij geopend van 8:30 – 18:00
Zaterdag van 8:30 t/m 17:00
’s woendags gesloten

IN 25 JAAR

VERENIGINGSNIEUWS

SNELHEIDSCONTROLES

ROMMELMARKT SCOUTING MAASTRICHT WEST

’t Belhäöfke verslaat al 25 jaar de gebeurtenissen in de
wijken Belfort, Daalhof en Hazendans - bij de ene wijk wat
langer dan bij de andere. Elke maand dit jaar delen we een
stuk uit de geschiedenis van het blad en de wijken. Deze
maand zien we dat hoffelijkheid in het verkeer nog altijd
soms afgedwongen moet worden.

Op zondag 22 september organiseert Scouting Maastricht
West 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.
Voor onze rommelmarkt kunnen we nog heel wat spullen
gebruiken. Heeft u nog spullen die in goede staat zijn en die u
tóch kwijt wil; wij komen ze graag bij u ophalen. Echter geen
(tuin) meubelen, witgoed, bloempotten/bakken, tijdschriften,
encyclopedieën, beeldbuis TV, lampen en babyartikelen (wel
babykleding) U kunt telefonisch contact opnemen via ons
antwoordapparaat, tel 043 – 3477571. Mailen kan ook via
onze site www.scouting-mw.nl
Wij maken dan met u een afspraak wanneer we de spullen komen ophalen. Het ophalen gebeurt op zaterdag 31
augustus, 7 en 14 september.
In elk geval hopen we dat u op zondag 22 september een
kijkje komt nemen op ons elk jaar gezellig buitenfeest.
U bent welkom tussen 10.00 en 16.00 uur.

[Dit is een deel vaan een artikel van ’t Belhäöfke in 1994]
Recent is de politie begonnen met snelheidscontroles op
een aantal wegen. Het betreft hier met name de Aureliushof,
de Planetenhof en de Appiushof. Maar ook elders kunnen
controles plaatsvinden. Er wordt gewerkt met radar en met
foto-apparatuur. Soms zal een scorebord de gemeten snelheid aangeven. Ook kan het zijn dat overtreders ongeveer
100 meter na de radar door de politie worden geverbaliseerd.
De bekeuringen lopen van 50 tot 500 gulden. Wie harder
rijdt dan 80 km per uur op een 50 km weg loopt de kans op
een boete van minimaal 250 gulden. Bovendien kan inbeslagname van de auto volgen.
Bij controle op 19 augustus 1994 is wederom gebleken, dat
er in Daalhof op bepaalde wegen veel te hard gereden wordt.
De hoogst gemeten snelheid was maar liefst 90 km per uur.
In iets meer dan een uur tijd werden dertien overtredingen
geconstateerd. Ongeveer 10% van de auto’s reden (veel)
te hard. Misschien is dit beangstigende gegeven toch een
aanleiding voor meer controles of aanpassingen aan de
wegen, bijvoorbeeld het aanleggen van 50 km drempels of
iets dergelijks.
[Hier eindigt het gedeelte van 1994].

Heel erg bedankt voor de moeite.
Met vriendelijke groet,
Lucette Godding, secretaris Scouting Maastricht West

Al jaren is de (overdreven) snelheid van auto’s op de Planetenhof voer voor discussie onder verkeersdeskundigen en
bewoners. De Appiushof is aangepast en de Planetenhof
heeft drempels gehad - die nu weer verwijderd zijn. In het
algemeen lijkt het alsof men toch hoffelijker is in het verkeer.

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

Tel.nr: 06-53219877

Nu dat de scholen weer beginnen zal er gecontroleerd
worden op ludieke wijze, maar de ernst van de zaak is niet
anders dan 25 jaar geleden. Misschien zijn dingen in 25 jaar
toch wel veranderd.

043-356 04 04 • www.cadier.nl

St. Annadal 19

Maandag t/m vrijdag 13-17 u. en 19-21 u.
Zaterdag 10-12 u en 13-17 u.

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

Veldwezeltstraat 24 6215 JC Maastricht
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Bandkeramische nederzetting opgegraven. Ook op de Cannerberg zijn sporen aangetroffen van bandkeramiek. Steeds
meer ging men toen gewassen verbouwen en dieren fokken
in plaats van afschieten. Een nieuwe periode brak aan.
Word vervolgd met Deel 2 Christelijk Jaartelling.

VARIA
HET GRAAFSCHAP VAN DE VROENHOF
Op het oude grondgebied van het Graafschap van de Vroenhof zijn de volgende stadswijken van Maastricht gebouwd.
Blauwdorp, Bosscherveld, Caberg, Daalhof, Hazendans,
Malberg, Mariaberg, Pottenberg en Trichterveld.

Leon Schoenmakers

PERSBERICHTEN

Dit gebied kende al bewoners aan het einde van de eerste
ijstijd, circa 250.000 jaar geleden. Het is moeilijk voor te
stellen hoe het hier in die tijd heeft uitgezien. Een grote
klimaatverandering was bezig en de temperatuur werd
hoger in deze streken. Er groeiden bossen, loofbossen, in
de Maasvallei afgewisseld met moerassige gebieden. Er
zijn fossiele resten teruggevonden van de dieren die hier
geleefd hebben. Sporen van kampplaatsen en vuurstenen
heeft men aangetroffen, die erop wijzen dat er hier in die
jaren mensen zijn geweest die leefden van de jacht. Hun
voedsel was fruit, noten en paddenstoelen. De kleding die ze
droegen waren vermoedelijk dierenvellen. Ook werktuigen
die gebruikt werden om de dierenvellen schoon te maken
zijn gevonden. In het Belgische Kanne werden in het jaar
1978, bij de verbreding van het Koning Albertkanaal, resten
ontdekt uit de laatste ijstijd die ongeveer 130.000 jaar geleden moet zijn geweest. Door de extreme vorst in die tijd
zijn in de jekervallei vuursteenknollen aan de oppervlakte
gekomen. Van deze knollen kon men vrij gemakkelijk gereedschappen maken om huiden en been te bewerken. De
voornaamste jachtbuit was in die laatste ijstijd het rendier. De
rendierenvellen waren onmisbaar voor kleding en tentzeilen.
Ook wilde paarden kwamen hier in die tijd voor.
Na de laatste ijstijd steeg de temperatuur nog verder en de
vrij droge steppegrond werd vervangen door loofbossen. In
ongeveer 5300 voor Christus groeide het landschap langzaam dicht en de boeren begonnen zich hier te vestigen om
het land te ontginnen.
Er brak een nieuw tijdperk aan en er kwam een gemeenschap die bestond uit jagers en boeren. Onder hen waren
de ‘Bandkeramiekers’ en hun naam voeren we terug naar
de bandvormige versieringen die zij op hun aardewerk aanbrachten. Zij waren de eerste stammen hier in deze streken
en ze deden aan landbouw en veeteelt.
In Caberg hebben archeologen in 1925 en in 1989 een

PLUSJEHUIS
PlusJeHuis: energiebesparingsproject voor huiseigenaren
van de Gemeente Maastricht heeft in samenwerking met
Volta Limburg een energiebesparingsproject gelanceerd:
PlusJeHuis. Eigenaren van koopwoningen die aan de slag
willen met energiebesparing en duurzame energieopwekking
kunnen voor hulp en ondersteuning terecht bij Volta Limburg.
Volta Limburg is de begunstigde partij uit de Europese aanbesteding naar een serviceprovider voor energiebesparing.
Het project PlusJeHuis is georganiseerd door de gemeente
Maastricht, Gulpen-Wittem en Meerssen in het kader van de
Regionale Energie Alliantie. De gemeenten en Volta Limburg
zijn de concessie aangegaan voor de komende vijf jaren.
Meer comfort, meer energie energie besparen en duurzame energie opwekken kan op verschillende manieren.
Huiseigenaren kunnen eigen stroom opwekken met zonnepanelen, de woning isoleren of besparen op gaskosten met
een warmtepomp, een nieuwe cv-ketel of een zonneboiler.
Volta Limburg kan particuliere woningeigenaren begeleiden
in het hele traject; van het kiezen van energiebesparende
maatregelen tot en met de financiering en de uitvoering.
“Deze nieuwe service ontzorgt bewoners bij het treffen van
energiebesparende maatregelen. Zo wordt het veel makkelijker om met energiebesparing en energieopwekking aan de
slag te gaan. En werken we samen aan een klimaatneutraal
Maastricht”, benadrukt Gert-Jan Krabbendam, wethouder
Duurzaamheid.
Wilt u weten hoeveel u kunt besparen? In vier eenvoudige
stappen weet u welke energiebesparende maatregelen bij
uw woning passen. Wij stellen voor u een online bespaaradvies op met kant-en-klare maatregelen. Kijk op www.voltalimburg.nl/plusjehuismaastricht. De keuzemogelijkheden
zijn namelijk enorm en daarbij helpen wij u graag.

-

MERKSPECIALIST
Gespecialiseerd in Peugeot en Citroën

A.P.K. keuringen
Onderhoud
Reparatie
Banden
Occasions

* Ook andere merken zijn welkom!

Autobedrijf van der Cruijs | Via Regia 169 | 6216 BW Maastricht
043-3433733 | www.vandercruijs-pca.nl
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VARIA

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen

Nathalie Narings is pedagogisch medewerker en is eigenaar van
Kinderopvang NaNa en gastouderbureau Villa Nana.

Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

Tel. 06 - 43 09 68 14
www.hovenierjongen.nl
info@hovenierjongen.nl

LEKKER KLIEDEREN
Uit elkaar trekken, overgieten, stompen, erop stempelen,
kneden, rollen, maar vooral lekker kliederen.
Een beetje vies worden is heerlijk, een beetje heel vies
worden nog veel meer. En wist je dat dit heel makkelijk
gaat met zelfgemaakt kliedermateriaal? Het meeste heb
je gewoon in je keuken- of badkamerkastje liggen. Door te
experimenteren en te ontdekken leren kinderen ontzettend
veel. Het kliederen met je handen heeft een pedagogische
basis: het is goed voor de sensomotoriek. Al je zintuigen
worden aangesproken. Tijdens het voelen en ruiken ontwikkelen kinderen hun fijne motoriek. Ook werkt het ontspannend en komen kinderen op een natuurlijke manier met hun
verhalen voor de dag.
Wist je dat je zelf klei kunt maken van bloem? Of dat slijm
ontstaat van scheerschuim? Ook kliederen met water, zand
of modder is heerlijk. Voeg er wat steentjes, takjes of ander
materiaal aan toe en je kind heeft urenlang speelplezier. Het
maakt daarbij niet uit of je kind vies wordt; het gaat juist om
de ervaring en de spontane creativiteit die naar boven komt.
Trek je kind daarom oude kleren aan en laat het zijn/haar
gang gaan.Als je het zelf erg druk hebt en weinig quality
time hebt samen met je kind, dan is een kliedermiddag de
ideale manier om tot elkaar te komen. Observeer je kind en
kijk hoe het speelt en ontdekt. Doe zelf in eerste instantie
gewoon even lekker niks en geniet van het moment. Je zult
merken dat jezelf helemaal tot rust komt. Ga dan samen aan
de slag en maak poppetjes, een glijbaan of ga simpelweg
mee in het spel en laat al je zintuigen het werk doen.
Veel kliederplezier.

WIJK - INFO
SCHUILKELDERMUSEUM MAASTRICHT
HERDENKT BEVRIJDING
Vanaf donderdag 12 september t/m zondag 15 september
2019 wordt de bevrijding van Maastricht, 75 jaar geleden, herdacht. De werkgroep ‘Schuilen in Maastricht’ zal
aandacht schenken aan deze herdenking. In het Schuilkeldermuseum kunt u het verhaal van WO II in de vitrines
terugvinden. Vrijwilligers wijzen u de weg. Oorspronkelijke
schuilplekken zijn te bezoeken.
Het Schuilkeldermuseum zal extra geopend zijn op: zaterdag
14 september en zondag 15 september van 13.00 tot 17.00
uur. De toegang is gratis.
Locatie: Minister Goeman Borgesiusplantsoen 30.
Meer informatie op onze website: schuileninmaastricht.com.
U kunt mailen naar info@schuileninmaastricht.com of de
Facebook pagina bezoeken:
www.facebook.com/schuileninmaastricht.
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En verder:
- is in juli het nieuwe verblijf van de fennek-vossen en vosmangoesten geopend (zie foto);
- nemen we afscheid van onze kookaburra’s;
- is op onze boerderij op initiatief van de gemeente een
nieuwe brandmeldinstallatie aangelegd, waarvoor onze
grote dank;
- heeft de volière in het stadspark, die door ons wordt beheerd, deze zomer een nieuwe betonnen vloer gekregen.
Zo kan er minder ongedierte in de volière komen.
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BEESTENBENDE VERHUISD
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De buitenschoolse opvang (bso) de Beestenbende heeft
binnen ons gebouw een nieuwe plek gekregen. Sinds
het begin van het nieuwe schooljaar op 19 augustus zit
de Beestenbende nu op de begane grond, in de twee
ruimtes rechts van de voordeur. Kelly Cornelissen,
locatiehoofd bij MIK van Dynamiek, de Gouden Wereld
en Beestenbende, is erg blij met de verhuizing. En er
zijn nog een aantal plekken vrij.

B

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 74, september 2019

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Gemeenteraad bezoekt Daalhoeve
Op onze uitnodiging hebben op 21 juni elf raadsleden een
bezoek gebracht aan Daalhoeve. Dat is belangrijk voor de
boerderij, want de gemeenteraad bepaalt uiteindelijk waar de
centen naar toegaan. En sinds wij doorontwikkeld zijn naar
zorgboerderij waar zo’n 125 vrijwilligers hun dagbesteding
vinden, is de gemeente een belangrijke financier. Dan is het
belangrijk dat die financier goed geïnformeerd wordt over
het reilen en zeilen op de boerderij.
De raadsleden bleken goed op de hoogte. Tijdens het
bezoek werden tal van vragen op ons ‘afgevuurd’: hoe zit
de financiering nu precies in elkaar en waarom verdienen
jullie ook je eigen geld? Hoe belangrijk is de sociale functie
voor jullie? Hoe beperken jullie de dossiervorming en wijken
jullie daarbij af van de gevestigde instituten? Waarom heet
iedereen ‘vrijwilliger’? Enzovoorts. Goede vragen. Daar
waren wij blij mee; dat schept duidelijkheid.
Al met al een positief bezoek. Wij kregen de indruk dat ook
de raadsleden blij waren met de informatie en goed zicht
hadden gekregen op de functie en het werk van de boerderij.

Kelly Cornelissen

Waarom ben je blij met de verhuizing?
‘We hebben de ruimtes, samen met de kinderen, volledig
naar onze smaak kunnen inrichten, aangepast aan de sfeer
van de boerderij. Dat doen we bijvoorbeeld door de ruimtes
met veel hout een groene uitstraling te geven. En de grote
bloembakken die wij verzorgen staan nu recht voor onze
deur. Zo kunnen we deze unieke plek nog beter gebruiken.’
Hoezo uniek?
‘Een buitenschoolse opvang ligt meestal in of naast een
schoolpand. Met de Beestenbende zitten we midden tussen
de dieren en de natuur. Dat biedt optimale speel- en leermogelijkheden. De kinderen helpen mee met eenvoudige taken
in de dierverzorging en kunnen aansluiten bij activiteiten. En
ze kunnen op het terrein met al hun vragen over dieren en
natuur terecht bij Déanne of Atina. We hebben in de ruimtes
ook een hok voor konijnen en cavia’s.’
Voor wie is de Beestenbende bedoeld?
‘Voor de naschoolse opvang van kinderen vanaf 7 jaar
van zes basisscholen hier in de buurt. De Beestenbende
is tijdens de schoolweken open van 15 tot 18.30 uur op
maandag, dinsdag en donderdag.
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Wat doe je op Daalhoeve?
‘Ik ben assistent-beheerder en help op de werkvloer de vrijwilligers bij allerlei zaken waar ze tegenaan lopen. Daarnaast
help ik mee met allerlei klussen die zich voordoen. Zo geef
ik ook het goede voorbeeld en kan ik mensen motiveren.’

Op woensdag en vrijdag komen we hier regelmatig met
kinderen van bso de Gouden Wereld. We hebben trouwens
nog enkele plekken vrij, omdat een aantal kinderen van vorig
jaar nu naar de middelbare school gaan.’
Ben je hier zelf als kind geweest?
‘Zeker, ik ben geboren in Daalhof en woon er nog steeds.
Ik kwam hier vroeger al en mijn dochter komt er nu vaak. Ik
vind het heel leuk om hier nu te kunnen werken. Ik heb de
laatste jaren van dichtbij gezien wat voor een fantastische
ontwikkeling de boerderij heeft doorgemaakt. Je ziet dat
mensen zich hier met hart en ziel inzetten. En dat maakt dit
tot een hele goede plek voor de Beestenbende.’

Hoe bevalt het?
‘Ik ervaar het als een verademing. Ik ben onder de indruk
van de dynamiek op deze boerderij, de groepsgeest en het
enthousiasme waarmee wordt gewerkt. Ik ben hier elke
dag aan het genieten. En ik kom allerlei oude bekenden
tegen. Veel vrijwilligers die hier via Radar werken, heb ik
vroeger in de schoolbanken gehad. Het is mooi om te zien
hoe mensen die eigenlijk nergens hun draai kunnen vinden,
hier een kans krijgen.’

Meer weten: www.mik-kinderopvang.nl/locaties/buitenschoolse-opvang-beestenbende/

EVEN VOORSTELLEN: HENK

WEEKMENU’S
Elke maand publiceren we op deze pagina’s de weekmenu’s
van de komende zondagen. Wat serveren wij en wat kost
dat?
- 8 september: kippenvleugeltjes, Mexicaanse salade, bbqsaus en friet (9 euro).
- 15 september: Portugese paprika-citroen kip, gebakken
aardappeltjes en salade (10 euro).
- 22 september: gepaneerde koolvis, friet, remouladesaus,
citroen en sla (11,50 euro).
- 29 september: gestoofde kalfswang, broccoli, amandelen
en friet (12 euro)
- 6 oktober: gegrilde varkenskotelet, pasta arrabiata en
rucola (10,50 euro).
Wij wensen u alvast smakelijk eten.

RECEPT VAN DE MAAND

Per 1 juli is ons team versterkt met Henk Cuijpers. Henk
(58) zat 37 jaar in het onderwijs, waarvan 35 jaar bij de
Jan Baptistschool. Met leerlingen van die school kwam
hij al jaren op Daalhoeve en nu werkt hij er zelf. Henk
legt uit hoe dat zo is gekomen en stelt zichzelf voor.

Spaanse Romescosaus
Een heerlijke saus die met alles te combineren is, vooral
met garnalen of kip.
Allereerst zet je de oven op 175 graden. Intussen leg je in
een ovenschaal twee gesneden rode paprika’s in repen.
Voeg toe 400 gram gesneden mooie rijpe tomaten, 5 knoflooktenen en 1 of 2 gesneden Spaanse pepertjes (met of
zonder zaadjes, afhankelijk van hoe pittig je de saus het
liefst hebt). Leg hier 100 gram witte amandelen overheen
en sprenkel er 1 of 2 twee eetlepels olijfolie over uit, met wat
zout. Laat dit in de oven ongeveer een half uur roosteren.
Halverwege voeg je wat water toe. Roer ook halverwege
alles door.

Waarom heb je de overstap gemaakt naar Daalhoeve?
‘Ik heb 35 jaar met veel plezier les gegeven aan leerlingen
van de Jan Baptistschool. Een groepje leerlingen volgde
hier op Daalhoeve op maandagochtend een praktijkgerichte
stage dierverzorging; maandagmiddag ging ik steeds met
een ander groepje naar Vaeshartelt om er te werken in het
groen. Het gaat om jongeren tussen 14 en 18 jaar die zeer
moeilijk kunnen leren vanwege een verstandelijke beperking
of autisme.
De laatste jaren heb ik steeds meer moeite gekregen met
de veranderende visie in dit type onderwijs. De nadruk komt
meer en meer te liggen op cognitieve vaardigheden, het
leren van de theorie. Mijn hart ligt meer bij het praktijkgericht
onderwijs. Ook op Daalhoeve ligt de nadruk op het werken
met de handen. Veel mensen ontdekken dan eerder waar ze
goed in zijn. Daarom heb ik dit voorjaar bij Ralph een balletje
opgeworpen. Of er, gezien de groei van de activiteiten op
Daalhoeve, misschien plek was voor mij. Het antwoord was
ja. Zo kan ik de laatste pakweg tien jaar van mijn werkzame
leven besteden aan de dingen die ik echt leuk vind.’

Rooster intussen een in blokjes gesneden witte boterham
goudbruin in wat olijfolie.
Als de groenten klaar zijn, doe je alles in een blender, met
de broodblokjes!
Maak een mooie pasta, en breng op smaak met sherryazijn
of rode wijnazijn, afhankelijk van wat je lekker vindt. Begin
met een eetlepel en blijf steeds proeven. Als smaakmaker
is de azijn onmisbaar.
Smakelijk eten en heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.
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25 jaar Belhaofke in de wijken Belfort, Daalhof, Hazendans - in de
een al wat langer dan in de ander - Dit jaar tonen we elke maand
een foto van ergens in de wijk, toen... Weet u nog?

IN 25 JAAR

Aan de linker kant van de foto staat nu de zendtoren van Daalhof en in de verte ziet men de contouren van de wijk Trichterveld.
Graag wil ik samen met anderen actief zwerfafval in onze
wijken gaan opruimen. Mijn plan is om samen bij de gemeente aan te kloppen voor materiaal: prik-, raapstokken
o.i.d. en afvalzakken. Daarnaast zie ik het samen hiermee
bezig zijn ook als buiten actief bezig zijn en het hebben van
sociaal contact.

WIJK - INFO
GELIJKGESTEMDEN GEZOCHT
Bij deze haak ik alsnog graag even aan bij de lezersbrief in
het afgelopen mei nummer.
Ook ik verbaas mij steeds weer over wat maar langs de weg
gegooid wordt als men het niet meer nodig heeft. Volle flesjes
en blikjes kunnen wel meegenomen worden, maar eenmaal
leeg (en veel lichter) is het teveel om het weer mee terug
naar huis te nemen om het daar weg te gooien. Hoewel ik
probeer mij daar niet meer aan te storen, irriteert dit gedrag
me mateloos omdat ik weet hoeveel zwerfafval er op landfills
en in de oceanen aanwezig is en wat dit betekent voor ons
milieu en onze toekomst.
Lang heb ik gedacht “ook al erger ik mij aan dit zwerfafval,
ik ga de troep die een ander achter zich laat vallen niet opruimen. Het is niet mijn troep, laat ze het maar zelf doen”.
Zo te denken draagt ook niet echt bij aan het zwerfafval probleem. Alleen de daad bij het woord voegen, heeft een klein
beetje impact. Wat opgeraapt wordt, komt tenminste niet in
de (plastic) soep terecht. Er zijn wereldwijd vele projecten
actief die oplossingen bedenken en in gang zetten om de
plastic afvalberg op zijn minst te verkleinen.
Om ‘mijn daad bij mijn woord te voegen’ zou ik graag in
contact komen met mensen die bereid zijn met elkaar een
druppel van die groeiende plaat af te halen.
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Wilt u meehelpen het zwerfafval in onze wijken
op te ruimen, stuur dan een mailtje naar leeuwenleeuw51@gmail.com met als onderwerp zwerfafval opruimen. Dan kunnen we samen bekijken hoe
we het kunnen gaan aanpakken.
Anneke

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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ACHTER DE SCHERMEN
RUUD KEIJMIS
Ik ben een tijdje geleden geboren in Maastricht (jawel
'op Annadal’), en inmiddels 30 jaar inwoner van de wijk
Daalhof-city.
Mijn 'taak’ binnen de redactie bestaat uit het selecteren en
bewerken van de ingeleverde foto’s, het aanleveren van de
'foto van de maand’ en het beheren van de website. Mijn
vrouw Lily levert om de maand een 'dit ben ik' aan.

Momenteel ben ik 4e jaars 'student’ kunstfotografie aan de
Pentagoon Academy in Tongeren (oppe Belsj).
Het boeiende is dat je hier leert om 'buiten de lijntjes te
kleuren’ en 'om tegen de fotografie regels’ in te gaan…en
vooral blijven experimenteren en leren van elkaar.
Regelmatig help ik beginnende fotografen op weg met het
bijbrengen van de basis begrippen/instellingen.
Ook ben ik lid en penningmeester van een fotoclub.
Ik word absoluut niet blij van carnaval, sneeuw en spruitjes,….maar wel van wielerwedstrijden/rondes, voorjaar/
zomer(pollenvrij a.u.b) en van een frietje frikandel….met
mayonaise.
Mocht u een (bij voorkeur wijkgerelateerd) tip/idee hebben
voor o.a de foto van de maand dan vernemen we dit graag.
Alvast dank.
Greetings. Ruud Keijmis

VERENIGINGSNIEUWS
LEZING OVER HUMOR IN DE SPAANSE FILM

Het begon ruim 10 jaar geleden…..
Ik stuurde regelmatig foto’s naar de redactie voor o.a. de foto
van de maand en, volgens mij, had men zoiets van laten we
hem maar vragen voor de foto’s van ’t Belhaofke dan zijn
we tenminste van dat ge-spam af.
Naast badminton, (baan)wielrennen, muziek (ruim 30 jaar
gezongen in diverse 'jongeren’ koren en daar ook mijn
vrouw leren kennen), internet/pc’s, is fotografie dus mijn
grote hobby.
Een plaatje maken kan tegenwoordig iedereen, want er zijn
reeds jaren fototoestellen op de markt waarmee je ook kunt
bellen en appen. Een foto maken wordt al iets moeilijker. De
interesse voor foto’s is gekomen doordat een oud-collega/
semi professioneel fotograaf mij foto’s liet zien…..Ik dacht
wow, sjieke foto’s…. hoe maakt die man dat en zou ik dat ook
kunnen? Aldus besloten om eerst diverse technische foto
cursussen te gaan volgen (inclusief fotobewerking), zodat
ik weet hoe een camera werkt en wat je hiermee kunt…..
en vooral 'leren’ van je fouten.
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Op woensdag 18 september houdt Circulo Cervantes een
lezing met als thema: ‘Humor en clichés over Spanje in de
Spaanse film vanaf het Franquisme tot heden’. De lezing
wordt door Prof. Dr. Fernando Díaz Ruiz (Vrije Universiteit,
Brussel) in het Spaans gegeven, maar is voor niet-Spaans
sprekenden wel te volgen.
De Spaanse film heeft ontegenzeglijk een enorme invloed
gehad op het in het leven roepen, bevestigen en verspreiden
van de beeldvorming over Spanje en haar regio’s. In deze
lezing willen we het belang van humor illustreren wanneer
bij de verfilming van een land clichés en zelftyperingen aan
de orde worden gesteld om ze te bevestigen, ter discussie
te stellen of er de spot mee te drijven.
Woensdag 18 september van 20.00 tot 22.00 uur in ‘ut
Förtsje, Ebenistendreef 104, 6216 PS Maastricht.
Leden zijn gratis, niet-leden betalen 5 euro.
Wie zijn wij? De Círculo Cervantes in Maastricht is een
vereniging van liefhebbers van de taal, geschiedenis en
cultuur van Spanje en Spaans-Amerika. De lezingen zijn
afwisselend in het Nederlands en Spaans.

BON APPETIT
CARPACCIO MET KLETSKOP EN BLAUWE BESSEN
Ingrediënten per persoon:
100 gram blauwe bessen, 80 gram dun gesneden carpaccio,
50 gram gemengde sla,10 gram geschaafde amandel, 10
gram Parmezaanse kaas

De ideale oplossing
voor zowel nieuwbouw als renovatie!

Ingrediënten blauwe bessendressing:
10 blauwe bessen, 4 eetlepels olijfolie, 1 theelepel mosterd,
peper en zout
Ingrediënten kletskop (20 stuks):
50 gram blauwe bessen, 110 gram suiker, 30 gram gezeefde
bloem, 60 gram boter
Bereiding:
Maak de kletskoppen door de blauwe bessen tot sap of
pulp te pureren. Kneus de geschaafde amandel en smelt
de boter. Voeg de gezeefde bloem, suiker, fijne amandel en
als laatste de gesmolten boter bij de blauwe bessensap of
-pulp. Verwarm de oven voor op 160 ºC. Smeer met een eetlepel een dun laagje van het mengsel op een bakplaat met
bakpapier. De vorm is zelf te bepalen. Bak de kletskoppen
in circa zeven minuten af en laat ze afkoelen, zodat ze hard
worden en gemakkelijk van het bakpapier af te halen zijn.
Maak de blauwe bessendressing door de mosterd, olijfolie,
peper en zout bij de witte wijnazijn te voegen. Pureer tien
blauwe bessen en voeg deze aan de dressing toe. Leg de
carpaccio op een groot bord, maak de gemengde sla aan
met de blauwe bessendressing en schik het geheel op het
midden van het bord.
Strooi de geschaafde amandel en Parmezaanse kaas om
het gerecht heen. Garneer het geheel af door de blauwe
bessendressing op de rand van het bord te lepelen en de
kletskop en een paar blauwe bessen op het bord te leggen.

zonder hakken en/of breken
meestal binnen 1 dag gemonteerd
zeer duurzaam en energiezuinig
geschikt voor vochtige ruimtes
passen probleemloos in elke interieurstijl
inclusief LED verlichting mogelijk
zelfs akoestische oplossingen

meer info?

(+31) 0641001684
spannendeplafonds.nl

FEEL THE
VIBE!

WIJK - INFO
ZJEELE WAWWEL
Al vanaf juli wordt er gekookt voor mensen met een kleine
beurs en mensen die zich eenzaam voelen of die gezellig
met andere mensen willen samen eten. Wij bieden u een
3 gangen menu en de kosten zijn 'nul komma nul', oftewel
gratis. U moet wel eten wat de pot schaft. Dit wordt mede
mogelijk gemaakt door sympathisanten en gebeurt elke donderdag tussen 17.00 en 19.00 uur in ’t Förtsje. Het enige wat
u moet doen is één dag van te voren even bellen of mailen.
Zjeele wawwel. Edith en John
't Förtsje Belfort
Ebenistendreef 106
GSM 06 26011103
johnnybem50@gmail.com

GA AAN DE SLAG AAN DE MAAS

Stayokay Maastricht zoekt jou
Ben jij op zoek naar een nieuwe job? Dan zit je goed. Wij zoeken namelijk nieuwe
teamleden in ons prachtige hostel aan de Maas. En plek waar je allerlei mensen
tegenkomt: gezinnen, groepen, bedrijven, iedereen is welkom. En dat zorgt ervoor
dat je dag iedere keer anders is!
Kom inchecken dan!
Wil jij aan de slag als housekeeper, ontbijt-, keuken- of barmedewerker? Bel dan
naar (0)43 750 17909 of stuur een email naar maasticht@stayokay.com. Dagen,
tijden en uren kunnen in overleg besproken worden. Lekker flex dus!

Stayokay Maastricht
Maasboulevard 101, 6211 JW Maastricht
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VAN DE MAAND

VERENIGINGSNIEUWS

MILEY

HOBBYCLUB DE KNUTSELEER

Ditmaal is de baby van de maand, het kindje van één van
onze redactieleden. Miley is de dochter van Jamie Geers
en (redactielid) Stephanie Geers-Debie.

Hobbyclub de Knutseleer bestaat al 47 jaar. De leiding bestaat uit 10 vrijwilligers. Het is een hobbyclub voor kinderen
vanaf zes jaar. Er wordt nog echt geknutseld: handwerken,
figuurzagen, schilderen etc. De knutselclub heeft twee grote
ruimtes onder de Mammoetflat in Pottenberg. Er wordt 1
keer per week 1 1/2 uur geknutseld en wel op vrijdagavond
van 19.00 tot 20.30 uur. Behalve knutselen geven wij ook
aandacht aan Sinterklaas, Kerst en Pasen.
Tot 12 jaar kunnen kinderen zich aanmelden. De contributie
is 5 euro per maand. Het maximale aantal kinderen dat er
terecht kan is 35. Het is weer eens wat anders dan computer
of tv kijken. Meer informatie en aanmelden kan via telefoonnummer: 043-3470079.
MAOS & NEKER TIMMERT AAN DE WEG
Wie en wat is ‘Maos en Neker’? M&N is een ‘zaank en kemedievereiniging’ die zang en theater hoog in haar vaandel
heeft staan. Het motto is dan ook: Zingentere, Speulentere
en Ammezere. Als amateurgezelschap streeft ‘Maos en
Neker’ naar hoge kwaliteit van koorzang en bühneproducties met een zeer divers repertoire van o.a. musicals en
hedendaagse muziekwerken. Onze vereniging repeteert
elke vrijdagavond in het Parochiehuis in Wolder alwaar flink
aan de weg wordt getimmerd in zang en spel.

Ik ben geboren op de tropische 25 juni jl. en woog bij de
geboorte 3412 gram en was 50 cm. Maar inmiddels ben ik
al heel wat gegroeid. Maar voor pappa en mamma mag het
(op)groeien lekker langzaam gaan. Vanaf het begin lag ik in
mamma’s buik al lekker dwars. Zelfs toen ze mij probeerden
te draaien, was ik een boefje en draaide ik stiekem terug
naar een houding die ik veel lekkerder vond. Met gevolg
dat mamma een geplande keizersnede kreeg en ik via ‘het
zonnedakje’ werd geboren.

Wat doet ‘Maos en Neker’? M&N biedt mensen, die graag
willen zingen en acteren, een plek aan waar zij hun talenten
kunnen laten zien en horen. Daarnaast is er voortdurend
aandacht voor talentontwikkeling op individueel, groepsniveau en op het gebied van zang- en acteermogelijkheden.
M&N werkt, naast de wekelijkse koorzang repetities, met regelmaat aan workshopbijeenkomsten zoals: solfège lessen,
bodypercussie, koorzang met voice coaches, acteerlessen
en choreografie aangevuld met professionals van naam,
(gast)dirigenten, voice coaches en regisseurs die hun sporen
in de dagelijkse muziek en theaterpraktijk hebben verdiend
zoals: Miriam Bronckers, Angele Frissen, Luc Nelissen, Ben
Heijnen en Max Charlier. Eenmaal per 2 jaar wordt er door
M&N een Grote Theater Productie in geheel eigen beheer
uitgevoerd. De laatste uitvoering 'de zevende Hiemel' was
in 2017 een groot succes in theater de Bonbonnière met
maar liefst acht uitverkochte zalen. Kortom een vereniging
die ambitie uitstraalt en tracht de kwaliteit op te krikken tot
theaterniveau.
Iedereen kan lid worden, je bent van harte welkom. Kom
gewoon eens kijken, luisteren, ervaren of maak gewoon
eens een babbeltje met de leden of doe een proefrepetitie
mee en/of bezoek eens vrijblijvend een van onze workshops. Zangrepetities zijn op vrijdagavond en workshops
vinden plaats op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur,
beide in ons repetitielokaal/parochiehuis Tongerseweg 335-A
te Maastricht-Wolder. ‘Maos & Neker’ daar wil je bij zijn, want
bij ‘’Maos &Neker dáár gebeurt het. Contactadres email:
secretaris@maosenneker.nl of mobiel: 06-10432727. Je
bent van harte welkom.

Intussen woon ik alweer heel wat weekjes aan de Meerssenerweg en doe ik het supergoed. Ik ben een rustig en
tikkeltje eigenwijs meisje omdat ik al goed weet wat ik wil.
Het allerliefste wil ik spelen en lekker knuffelen, maar ik
begin langzaam door te krijgen dat ik ’s nachts mijn oogjes
gesloten dien te houden.
Als tevreden minimensje lach ik heel wat af. Daarom noemen
ze mij wel eens ‘Miley Smiley’. Want wie houdt er nu niet
van smileys? Op de foto sta ik met mijn knuffelaap: ‘Monkey
Carlo’. Zo, nu weten jullie genoeg over mij en ga ik weer
verder de wereld ontdekken.

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

Huidverzorging
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MUZIEK ABC

DE AW BATSE

Heeft uw kind interesse in muziek? Meld hem of haar dan
aan voor de cursus Muziek ABC. De cursus wordt verzorgd
door Harmonie Wilhelmina uit Wolder. Uw kind leert: noten
lezen, spelen op blokfluit, samen musiceren, kennis maken
met verschillende blaas- en percussie-instrumenten.

Welke sportieve meid of dame van 30+ wil zich bij ons
voetbalteam aansluiten? Training één keer per week op
vrijdag om 19.30 uur.
Wedstrijd om de 3 à 4 weken op vrijdag vanaf 20.00 uur (drie
keer 20 min. 7:7 spelers). Aanmelden bij trainer Ber Seegers
tel: 043-3615659 of 06-82904920. VV Leonidas Wolder

Kinderen vanaf zeven jaar zijn welkom. De cursus wordt
gehouden in Café Zaal Aajd Vroenhove (bestuurskamer)
iedere woensdag van 16.15 tot 17.00 uur gedurende het
schooljaar 2019/2020, te beginnen op 4 september 2019. De
cursus wordt verzorgd door gediplomeerd muziekdocente
Iris Bannier. De kosten bedragen 15 euro per maand, inclusief lesboek (exclusief blokfluit, à 15 euro verkrijgbaar). De
eerste twee lessen zijn gratis proeflessen. Aan het eind van
de cursus heeft uw kind de mogelijkheid een blaas- of percussie-instrument te kiezen en twee proeflessen te volgen.

HOE WERKT HET GEMEENTELOKET?
Graag willen wij u informeren over de werkwijze van het
GemeenteLoket. Voor veel producten en diensten hoeft
een inwoner van de gemeente Maastricht niet meer langs
te gaan bij het GemeenteLoket, omdat wij de mogelijkheid
bieden om veel zaken volledig online te regelen via www.
gemeentemaastricht.nl.
Als online aanvragen niet mogelijk is of als iemand gewoon
liever langs wil gaan dan kan dat ook. Maar alleen op afspraak. Deze afspraak kunt u snel en eenvoudig online
maken of door telefonisch contact op te nemen met 14 043.
De afspraak vindt dan plaats op een tijdstip dat de inwoner
het beste past binnen onze openingstijden.

Aanmeldingen voor de cursus of alle vragen die u heeft, kunt
u mailen naar opleiding@harmoniewilhelmina.nl.
Graag bij aanmelding het volgende vermelden: Muziek ABC,
naam van uw kind, leeftijd van uw kind en uw telefoonnummer. Bij vragen kunt u eveneens mailen naar opleiding@
harmoniewilhelmina.nl of telefonisch contact opnemen met
Krista Van Weert (06-20539349).

We werken dus alleen op afspraak binnen de openingstijden.
Alle informatie hierover, inclusief een filmpje, vindt u ook op
www.gemeentemaastricht.nl/contact.

Nagelsalon en cosmetisch pedicure
•

Manicure

•

Gellak

•

Gelnagels

•

Acrylnagels

•

French manicure

•

Cosmetische pedicure

Happy Nails & more

0648537098

Wendy Vrijhoeven-Cruts

info@happynailsandmore.nl

Pallashof 15

www.happynailsandmore.nl

6215 XK Maastricht

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.

facebook.com/happynailsandmore

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

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht
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Tel: 043-3256241

Afslanken met de Benexere BodyProgress

OUDE AMBACHTEN

afslanken  vermindering van cellulitis
 een mooie strakke huid
 en een goede bloedsomloop

BUSCHAUFFEUR

U verliest al centimeters na
de eerste behandeling
1 Behandeling voor € 18,50
5 Behandelingen voor € 87,50
10 Behandelingen voor € 170,00

Ik vond een bijzondere oude foto uit de jaren 60. Gemaakt
bij de treinovergang Scharnerweg in Wyck, die de oudere
lezers zich nog wel kunnen herinneren. De spoorwegovergang aan de Duitse Poort is vervangen door een autotunnel.

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

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

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

Recht in beeld de H. Hart van Jezus Kerk, oftewel : de Koepelkerk gelegen op de viersprong. Deze kerk was in die jaren
het meesterwerk van Alphons Boosten en een opvallende
verschijning met zijn moskee-achtig voorkomen. De kerk
is tussen 1921 en 1929 gebouwd met moderne bouwmaterialen als beton en bekleed met Kunradersteen en heeft
een groene koepel en viel daardoor destijds nogal erg op.

www.rijschoolbastiaens.nl

Terug naar de chauffeur van toen, de chauffeurs waren in
0057088.pdf 1
dienst van het gemeentelijk autobussenbedrijf. Ik heb een
10-rittenkaart voor me liggen, deze kaart was geldig voor
10 ritten en een dienstdoende gemeenteambtenaar controleerde of er betaald was en knipte een gaatje in het kaartje.
Ik vind het leuk om het kaartje in deze rubriek te laten zien.
.
Ik kan me nog herinneren dat ik weer eens met de bus naar
de stad wilde gaan en toen ik in de buurt van de halte kwam
zag de ik bus staan en rende er naar toe. Toen ik op ongeveer 5 meter afstand was, reed die ‘teringlijer’ gewoon weg.
In de bus zaten soms stadsfiguren als de ‘Lappenmuts’, hij
zat in de winter altijd naast de kachel om zich op te warmen.
Zo waren er veel stadsfiguren als ‘Sjarel met de Trompet'
en dat was niet met carnaval. Wie kende de ‘Roeie Pierre’
niet, die in het huisje op de Kakenberg woonde. Meestal was
hij dronken, want hij liep van de ene naar de andere kroeg.
De 10 strippenkaart werd in 2003 vervangen door 8 strippen. Het Gemeentelijk Autobusbedrijf Maastricht is in 1971
opgeheven .

16-3-2011 14:18:13

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up
Gellikstraat 17A
6215 JM Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl

Huub.
huub.reinders@home.nl

Acné vergoeding door
zorgverzekeraars.
Neem ook eens een kijkje op
www.passionbeaute.nl
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