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De verkiezingen zijn alweer voorbij. Sommigen
zijn blij, anderen hadden het graag anders gezien. Het is afwachten welke bezuinigingen erdoor zullen komen en iedereen hoopt een beetje gespaard
te blijven. Laten we hopen dat we er allemaal niet te veel
op achteruit gaan en buiten alle vaste lasten ook nog genoeg over houden om fijne dingen te kunnen doen.
Alle scholen in het land zijn begonnen en op
wat late vakantiegangers na, is iedereen alweer volop aan het werk of in ieder geval weer
terug in het dagelijks leven en zijn bezigheden. Onze vakantie, hier of in het buitenland, is niet meer
dan een herinnering geworden waar we heerlijk in terug
kunnen ‘duiken’ en over na kunnen praten. De tijd om te
fantaseren hoe we volgend jaar onze vakantie in gaan vullen is weer aangebroken.

Flikkendag Maastricht:politiehonden in actie

EVENEMENTEN

Gelukkig hebben wij van de redactie in de tussentijd niet
stilgezeten en zit ook in dit nummer weer volop leesplezier.
Zo is er een ‘in de kijker’ vol natuur, heeft ‘bon apetit’ weer
een heerlijk recept in de aanbieding en om u een beetje op
weg te helpen met nieuwe vakantieplannen voor komend
jaar neemt ‘hof en dreef’ u mee naar vakantieoorden…

Zondag 23 september:
Open dag Grafische Ateliers, de KunstAteliers en de dansstudio in het voormalig schoolgebouw aan de Romeinsebaan 299 en 299B.
7 t/m 13 oktober:
Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting.
Donderdag 11 oktober:
Feestelijke opening Wijkservicepunt Trajekt Maastricht
Zuidwest (ook voor onze wijken bedoeld) in buurtcentrum
Mariaberg, Anjelierenstraat 35, van 16.00 - 18.00 uur.

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 20/21 oktober 2012.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 25 september 2012.
Redactie

Contact

Karin Castro
Natasja Cornelissen
Anneke Fokkema
Ernestine Gewin
Roelina Habets
Ruud Keijmis
Willeke Klein
Scott Raab
Hans Veldman

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

Zondag 14 oktober:
Rommelmarkt Jäögkoer “De Kinderköpkes” in buurtcentrum
’t Atrium, Aureliushof 160, van 9.30 - 17.00 uur.
Zondag 21 oktober:
Najaarsrommelmarkt TTV Daalhof in buurtcentrum ‘t Atrium,
Aureliushof 160, zaal open van 9.30 - 17.00 uur.
Dinsdag 23 oktober:
Broemritten door Veilig Verkeer Nederland en de gemeente
Maastricht, van 13.00 - 16.00 uur.
Meer info zie bladzijde 23.

Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.
Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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Buurtcentrum Daalhof E.O.
‘t Atrium
Aureliushof 160
6215 SW Maastricht
tel: 043 - 3540518
www.buurtcentrumdaalhof.nl
info@buurtcentrumdaalhof.nl

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

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

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

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

WIJK-INFO
VERENIGINGSNIEUWS

BUURTPLATFORM
WIJK-INFO
Stichting

RUSTBANK EINDE PIETERPAD

BUURTPLATFORM BELFORT - DAALHOF

Correspondentieadres: Kremersdreef 122, 6216 SZ Maastricht

Natuurmonumenten heeft op het eindpunt van het bekende
Pieterpad een rustbank en een richtingwijzer geplaatst.

Nieuws van uw Buurtplatform
De vakanties zitten er al weer op, de scholen zijn weer begonnen. We hopen van harte dat iedereen weer voldoende is
uitgerust om er met frisse moed weer tegenaan te kunnen
gaan. Misschien hebt u wel zoveel energie verzameld, dat u
wat tijd overheeft om een paar uurtjes per maand vrijwilligerswerk te doen in en voor onze wijk. Wij adviseren u graag
hierbij! (tel. 06-12633808).

Het bekende Pieterpad is al door vele wandelaars gelopen.
Het pad begint in Pieterburen, Groningen en eindigt op het
natuurgebied de Sint Pietersberg van Natuurmonumenten.
De route kent 26 etappes, heeft een lengte van 492 kilometer en is voorzien van wit/rode merktekens. Het onderhoud
van dit pad is in handen van de Stichting LAW,
LangeAfstandsWandelpaden.
De wandelaars komen onderweg diverse soorten mooie landschappen tegen. De wandeling eindigt in het prachtige en
unieke natuurgebied Sint-Pietersberg. Aan het einde van het
Pieterpad moeten de wandelaars even stevig omhoog klimmen. Om na deze klim even rustig bij te kunnen komen,
heeft Natuurmonumenten een mooie houten bank geplaatst.

Spreekuur wijkagent in Boerderij Daalhoeve:
Met ingang van september is er op donderdag van 13.00 15.00 uur spreekuur van de wijkagent in Boerderij Daalhoeve.
Voor een bezoek aan de agent kunt u aanbellen aan de voordeur van de Boerderij. Mocht u even moeten wachten, dan
kunt u uiteraard de tijd doden met een bezoekje aan de boerderij en/of het terras op de binnenplaats. Door omstandigheden kan het voorkomen dat het spreekuur niet doorgaat. We
adviseren u dan ook voor uw bezoek even te bellen met de
boerderij. Tel. 043-3474786.

Daarnaast geeft de nieuwe richtingaanwijzer aan wat een
mogelijk vervolg kan zijn van hun lange afstand wandeling.
Wandelaars kunnen bijvoorbeeld hun weg vervolgen door de
Europese GR5 - lange afstandswandelpad van Hoek van
Holland naar Nice, 2500 km - route te lopen. Ze kunnen ook
kiezen voor een mooie wandelroute op de Sint Pietersberg
die hen nog meer laat zien van het Maastrichtse landschap.

Aanvragen Buurtfeesten:
Buurtfeesten zoals BBQ’s, straatfeesten enz. konden tot nu
toe veelal rekenen op een geldelijke bijdrage van het Buurtplatform. De gemeentelijke verordening hieromtrent is inmiddels gewijzigd. Vrijwilligersactiviteiten dienen voortaan rechtstreeks bij de gemeente te worden aangevraagd. Meer hierover kunt u vinden op de webpagina van de gemeente onder
‘Subsidies-vrijwilligersactiviteiten’. Aanvragen voor 2013 moeten vóór 1 oktober 2012 ingediend zijn bij mw. Gerty Stallenberg.

Praktijk voor huidverzorging
en energetische behandelingen

Dansen voor Senioren op de binnenplaats van Boerderij Daalhoeve:
Op zaterdag 22 september organiseren we in samenwerking met Bartels Promotions, Trajekt en Stichting Boerderij
Daalhoeve een dansavond voor Senioren in Boerderij Daalhoeve. Terug in de tijd, met muziek uit de gouwe ouwe tijd en
dat alles op een unieke locatie. Geen ‘sjieke’ glimmende
dansvloer, maar dansen op de binnenplaats zoals dat vroeger gebeurde tijdens een boerenbruiloft. De boerderij is open
vanaf 18.30 uur en er kan gedanst worden van 19.00 tot 22.00
uur. De entree bedraagt slechts 2 euro per persoon. Bij voldoende belangstelling zijn we voornemens deze dansavonden
voor senioren regelmatig te organiseren.

KENNISMAKINGSBEHANDELING GEZICHT NU 38,00 EURO

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

Cultuurrijk Daalhof:
Voor de werkgroep ‘Cultuurrijk Daalhof’ zijn we nog op zoek
naar mensen met interessante verhalen over de wijk Daalhof. Wilt u uw steentje bijdragen om ‘Cultuurrijk Daalhof’ op
de kaart te zetten? Laat ons dit dan even weten. Tel. 0612633808 of per e-mail: fmm-b@home.nl
Tot komende maand!

Praktijk ook toegankelijk met rolstoel en rollator

Nieuwsgierig, wilt u meer informatie?!
Kijk dan eens op www.cosmetiquepapillon.nl
of bel meteen tel: 043-8524765 of 06-31161989
info@cosmetiquepapillon.nl
Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht

Namens Buurtplatform Belfort-Daalhof:
Uw voorzitter – Frans Meijers
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COLLECTEWEEK NEDERLANDSE
BRANDWONDEN STICHTING

PERSBERICHTEN

Ook dit jaar zullen de collectanten van de Nederlandse Brandwonden Stichting weer bij U aanbellen en om een bijdrage
vragen voor hen die zwaar verminkt zijn door brand. De Nederlandse Brandwonden Stichting is afhankelijk van uw bijdrage om haar werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

DRAMATISCHE KUNSTKRING
PRESENTEERT ‘ONTKOPPELD’
De Dramatische Kunstkring Heerlen voert ieder jaar een
productie op in de theaters van Heerlen, Landgraaf en Maastricht. Na het succes van ‘Net als toen’ komen ze in oktober
2012 terug op de planken met het door Neil Simon geschreven: ‘The Female Odd Couple’ - ‘Ontkoppeld’ in een vertaling
van N. Steemers en onder regie van Tamara Shelp.

De collecteweek vindt plaats van 7 t/m 13
oktober a.s. Namens de Nederlandse
Brandwonden Stichting, coördinator H.J.
Hounjet, tel. 043-3474296.

OPENSTELLING HOEVE LICHTENBERG
Hoeve Lichtenberg is een fraaie carré-boerderij die dateert
uit 1816 en gelegen is op de Sint-Pietersberg. In een vleugel
van deze historische hoeve heeft Natuurmonumenten een
vakantiewoning ingericht, waar in authentieke sfeer gelogeerd
kan worden. Leden van Natuurmonumenten ontvangen 5%
korting op overnachtingen in Hoeve Lichtenberg (www.geuldal.com ). Een uitkijktoren op de binnenplaats geeft een
weids uitzicht over het Maasdal. Momenteel is de uitkijktoren gesloten i.v.m. werkzaamheden en inspectie.
Kijk voor alle data dat de hoeve is opengesteld op www.
natuurmonumenten.nl/activiteiten .

In deze productie ontmoet u twee vrouwen, Florence en Olive,
die recentelijk single zijn geworden. Ze besluiten samen te
gaan wonen. De komedie laat zien wat er gebeurt als twee
mensen met tegenovergestelde persoonlijkheden op elkaars
lip moeten leven.

De andere vleugel van de boerderij herbergt het Sint-Pieters
Museum, waar u van alles kunt leren over de geschiedenis
van Sint-Pieter. Er zijn diverse tentoonstellingen en activiteiten zoals bakdemonstraties (www.oudsintpieter.com ).
Openingstijd museum: elke zondagmiddag van 12.00 tot
16.30 uur. Voor meer informatie over het museum en Hoeve
Lichtenberg, kijk op www.oudsintpieter.com .

5 oktober: Première Cultuurhuis Heerlen.
6 oktober: Voorstelling Cultuurhuis Heerlen.
12 oktober: Voorstelling Theater Landgraaf.
19 oktober: Voorstelling Pesthuys Maastricht.
20 oktober: Voorstelling Pesthuys Maastricht.
21 oktober: Matineevoorstelling Pesthuys Maastricht.

Hoeve Lichtenberg is alleen te voet of per fiets bereikbaar. Er
kan geparkeerd worden bij de voormalige parkeerplaatsen
aan de Lage Kanaaldijk bij de ENCI en bij Slavante. Vanaf de
parkeerplaats op het plateau voert een wandelweg (circa 20
minuten) via de Luikerweg en de Lichtenbergweg naar hoeve
Lichtenberg. Vanaf de parkeerplaats bij de ENCI is de Lichtenbergweg (in ongeveer 15 minuten) bereikbaar via de grote
trap bij het Buitengoed Slavante (het Koninginnevoetpad). Op de ANWB-borden wordt Sint-Pieter aangegeven als
Wijk 12.

Kaartverkoop: kaarten zijn te verkrijgen bij de bovenstaande
theaters. Daarnaast kunnen kaarten voor Heerlen en Landgraaf ook per e-mail gereserveerd worden: dk@heerlennet.nl
of per telefoon: 045-5421823. De kaarten kosten 10 euro per
stuk. Voor meer informatie: tel. 045-5421823 en
www.dkheerlen.webs.com

Dak & Homeservice Maastricht
L.Tonigold

Waltwilderstraat 38
6215JR Maastricht
043-851 57 23
06-53 13 10 38
tonigold@home.nl
www.tonigold.eu

Alléén volgens afspraak
Alléén
afspraak
Alléén volgens
volgens
afspraak
Maandag
gesloten
Dinsdag
18:00 - 21:00
Maandag
gesloten
Woensdag
09:00
- 13:00
Dinsdag
18:00 - 21:00
DoWoensdag
/ Vrij
09:00
17:00
09:00 --13:00
Zaterdag
09:00
15:00
Do / Vrij
09:00 --17:00
Zaterdag

09:00 - 15:00

Voor alle voorkomende werkzaamheden
bij u thuis of uw bedrijf

Koninksemstraat 51 • 6215 KA Maastricht • Hazendans 043 - 325 12 06
Koninksemstraat 51 • 6215 KA Maastricht • Hazendans 043 - 325 12 06
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NAJAARSROMMELMARKT
TAFELTENNISVERENIGING DAALHOF

WIJK
- INFO
WIJK-INFO

Tafeltennisvereniging Daalhof organiseert zondag 21 oktober a.s. een grote najaarsrommelmarkt in
buurtcentrum ’ t Atrium, Aureliushof 160 te
Daalhof-Maastricht. De zaal is open van 9.30
tot 17.00 uur en de entree is gratis. Voor meer
info bel dhr P. Janssen, tel. 043-3479867.

AU CLAIR DE LA LUNE
Nog nooit fotografeerde iemand midden in de nacht in het
schijnsel van de maan en de sterren de eeuwenoude grafmonumenten op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg.
Maar dit jaar hebben Connie Akkermans en Vera Vondenhoff
meerdere avonden en nachten op de begraafplaats bijzondere nachtopnames gemaakt. Ter gelegenheid van het 200jarige bestaan van deze begraafplaats wordt een selectie
van hun werk getoond in de boekhandel Selexyz Dominicanen.

DOE MEE MET DE ROMMELMARKT VAN DE
KINDERKÖPKES
Op zondag 14 oktober organiseert Jäögkoer ‘De Kinderköpkes’ weer een rommelmarkt. Deze rommelmarkt zal gehouden worden van 9.30 tot 17.00 uur in Buurtcentrum ’t
Atrium, Aureliushof 160 in Maastricht.

Foto: Vera Vondenhoff

Daarom willen wij u vragen of u interesse heeft in een kraam
(een kraam is twee tafels). De prijs van één kraam is 15
euro, de prijs van twee kramen is 30 euro. Er dient wel 10
euro borg betaald te worden. Na de rommelmarkt krijgt u
deze weer terug als de kraam opgeruimd is.
Wanneer u interesse heeft, kunt u contact opnemen met
Patrick Stegen op telefoonnummer 043-8518636. U dient het
bedrag van één of eventueel twee kramen vóór 7 oktober
2012 over te maken op rekeningnummer 622080563 t.n.v.
De Kinderköpkes. Alvast bedankt namens ‘De Kinderköpkes’

In de nachtelijke uren is de verstilde begraafplaats nog stiller
dan overdag. De dichte duisternis zorgt voor een mysterieuze
sfeer: her en der flakkert nog een klein devotiekaarsje, hoge
cipressen wiegen in de wind, waarbij de taaie takken zachtjes kreunen. Of is het iets anders… De Duisternis laat de
oren beter horen en de ogen beter zien. Plots voel je de
aanwezigheid van… een jonge moeder die overleed in het
kraambed, een kindje dat verongelukt is, een broer die gemist wordt door zijn zus. Verdrietige verhalen, maar ook een
eerbetoon aan de overledene. Of een dankwoord, vereeuwigd
op prachtige grafstenen.
De tentoonstelling is nog tot 20 oktober te bezoeken.
Contact: fotogroep.anders.belicht@gmail.com
www.fotogroepandersbelicht.nl
* Volledige kunstgebitten
(ook implantaten - klikgebit)
* Uw kunstgebit weer passend
maken
* Reparaties klaar terwijl u wacht
* Weekendservice na tel. overleg
* Vergoeding via zorgverzekeraar

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000
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Ook de vakanties die door Frans en zijn vrouw in Frankrijk
gehouden worden, besteedt hij helemaal aan het verzamelen van o.a. vlinders, sprinkhanen, kevers en ook hele kleine
bijen, wespen en vliegen, die vers geprepareerd moeten worden. De verzamelde exemplaren - tot wel 100 stuks - worden, thuis gekomen, weer op familie gesorteerd.

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

De fiets is zijn uitkomst, zo heeft hij dan ook altijd gereedschap bij zich om dingen te bewaren, op te schrijven en
potjes om diertjes in te doen. Zelfs aangereden vlinders neemt
hij op van de straat.

NATUUR MET LIEFDE EN PASSIE.
“Alles wat vliegt is heel interessant” zegt Frans Braeken.
Frans wil zijn verhaal kwijt en het graag met ons allen delen.
De interesse voor de natuur is zijn grote passie. De liefde
voor kleine dingen en grotere objecten bezorgen hem steeds
weer kippenvel. Er zijn nog zoveel schoonheden in de natuur

De metselbijen is een hoofdstuk apart, maar hij wil er nu wel
iets over kwijt. Hebt u dat al eens gezien? Gaatjes die dicht
zijn gemaakt met modder enz.? Ik wel, nooit geweten dat
het metselbijen waren. Frans heeft er een aparte
kijkdoos van waarin het verloop zichtbaar is hoe
deze ijverige diertjes hun nazaat achterlaten. Een
zeer wonderlijke ervaring dit allemaal te zien en te
horen.
Trouwens, het hele gesprek met uitleg over verschillende
mooie onderwerpen was erg boeiend. Beslist nog eens de
moeite waard om in een ander onderdeel in ons wijkblad
voor te stellen. Frans is trots op zijn levenswerk in, bij, met
en om de natuur. Hij wil dat alles graag met u delen.
Heeft u interesse na het lezen van dit verhaal? Aarzel niet!
Ook als u foto’s heeft of andere bijzondere dingen? Alles is
welkom. Zijn e-mailadres is: braeken23@gmail.com.
Springtime

te ontdekken, van levende wezens tot stenen, hout en wortels van bomen die grillige, mooie, natuurlijke vormen kunnen hebben. Vele vormen krijgen bij Frans een gezicht (hij
ziet er zelf een bepaalde vorm in) en veel van deze objecten
krijgen een plaats in zijn tuin. De vitrinekasten in de huiskamer en gang zijn gevuld met verschillende gevleugelde beestjes, stenen en vele andere mooie dingen.

Schoonheidsstudio Bijoux
Permanent make-up aanbieding

Frans vertelt veel, weet ook erg veel over de soorten vogels,
de kleine dieren die vliegen of kruipen. Zijn er dieren bij die
hij niet kent, dan zoekt hij deze op in zijn boeken of via
internet. Frans is lid van Sovon, een stichting die zorg draagt
voor vogeltellingen. Ook het observeren van vogels langs de
Maas hoort daarbij. Elke maand gaat hij met een team van 4
personen van zuid naar noord, een route van ongeveer acht
kilometer, vogels tellen. De natuur kan niet zonder het één
en niet zonder het ander. Een voorbeeld: bloemen en planten
hebben vliegende en kruipende beestjes nodig om dingen te
bestuiven en/of te bestrijden. De luis is goed voor de lieve
heersbeestjes. De mens kan ook niet zonder het één en
zonder het ander, dat maakt de cyclus rond en ook zo
boeiend. We weten eigenlijk te weinig af van wat moeder de
natuur heeft, geeft en neemt. Er zijn zoveel soorten beestjes, verdeeld in families, dat we ze nu niet allemaal in één
aflevering kunnen laten zien. Daarom geeft Frans ook lezingen onder begeleiding van tekst en via een beamer worden
de foto’s geprojecteerd. U kunt dan met eigen ogen het
schoons van de natuur beleven.

In de maanden september en oktober
ontvangt u 10% korting
Eyeliner enkel

normaal € 125,-

nu € 112,50

Eyeliner dubbel

normaal € 225,-

nu € 202,50

Wenkbrauwen

normaal € 195,-

nu € 175,50

Lipliner

normaal € 195,-

nu € 175,50

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

De natuur boeit, het beheerst een groot deel van Frans zijn
leven. De seizoenen kunnen anders zijn dan normaal, ze
zijn van slag door ongewone weersinvloeden en dat heeft
weer zijn weerkaatsing in de natuurlijke omgeving.

Lanakerweg 6
6218 ND Maastricht
Tel: 0634309488
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www.schoonheidsstudio-bijoux.nl
info@schoonheidsstudio-bijoux.nl
behandeling volgens afspraak
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Te Koop Ford Mondeo bouwjaar ’97, APK augustus 2013,
elektrische ramen, radio cd, trekhaak, airco, verstelbaar stuur,
met grote beurt voor vele kilometers. Vraagprijs 1.250 euro.
Tel. 043-3435405, Mercuriushof 9.

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

Te koop elektrisch Brustor zonnescherm, 3 jaar oud, 6 meter breed en uitval 3,5 meter. Tevens kunststof hondenhok.
Tel. 06-40538492.

Yogalessen in Belfort, voor vitaliteit en ontspanning. De lessen zijn iedere woensdag en donderdag. U bent van harte
welkom bij een gratis proefles. Zet maar een stap in de yogaruimte. Info en aanmelden bij Helen Vaessens, gediplomeerd
yogadocent. yogahelenmaastricht@kpnmail.nl, tel. 0433477402.

Bijles of hulp bij examenvoorbereiding in wiskunde B of Duits
- spreken en schrijven (alle niveaus VMBO, HAVO, VWO) nodig? Voor meer informatie bel 043-3257395.
Vermist: Tijgerpoesje (ong. 1 jaar) genaamd Bibi. Bibi is weg
sinds 21 augustus vanaf de Hazendans. Ze is gesteriliseerd
en gechipt. Wie heeft haar sindsdien gezien of weet waar ze
is? Fam. Moens, 06-39036825

FEEL GOOD Cursus 05/09 t/m 28/11 in Atrium. Een Uniek
OEFENPROGRAMMA van 12 lessen om het afvallen te
versnellen. Inclusief 4 bijeenkomsten VOEDINGSADVIES
door voeding, gezondheid en lifestyle consulente Tanja Stevens, 06-16474192, www.gezondgestel.nl. In samenwerking
met bewegingstherapeute Chantalle Smeets, 06-39604718,
www.dans-yoga.com

Toe aan een nieuwe badkamer of cv ketel? Een lekkage aan
uw dak of goot? Nieuwe waterleiding of andere loodgieterwerkzaamheden nodig? Ook voor het leveren van materialen. Bel voor een vrijblijvende prijsopgave met André Tijssens
Installatietechniek, Veldwezeltstraat 74, Maastricht, tel.
06-51182115 of mail andretijssens@gmail.com.

Fit en slank ZUMBA en SH’BAM dans op ma. en wo. avond
in ATRIUM Daalhof. PROEFLES 5,-. HATHA-, POWERYOGA en INNERDANCE in ATRIUM op ma. en wo. avond.
Ook voor mensen met reumatische klachten, overgewicht of
andere klachten. Chantalle Smeets, tel. 0032-12236151,
email: info@dans-yoga.com

WIJK
- INFO
WIJK-INFO
‘RACEBAAN’ HAZENDANSLAAN

Nieuwsgierig naar de geschiedenis en afkomst van uw voorouders? Neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden van een stamboomonderzoek. Ook leuk om cadeau te geven ter gelegenheid van geboorte, huwelijk of verjaardag. Email:vooroudersinbeeld@gmail.com , tel. 0631643641.

Als het goed weer is, en dit is al jááááren zo, wordt onze
straat als racebaan gebruikt door motorrijders die het nodig
vinden met een rotvaart door de straat te schieten. Je steekt
over en ineens komt uit de bocht een motorrijder die minstens 100 rijdt. Of je schrikt, zij trekken zich nergens iets
van aan. Is er echt een (dodelijk) ongeluk met een kind of
volwassene die oversteekt voor nodig om deze mensen gewoon 50 te laten rijden? Wij vinden dit niet normaal meer,
hoe deze mensen denken de Hazendanslaan als racebaan
te gebruiken. Je schrikt je dood en daardoor kunnen ook
gevaarlijke situaties ontstaan zoals het met de auto uitwijken naar het fietspad. Wij willen dit graag even onder de
aandacht brengen.

Bijles/huiswerkbegeleiding. Locatie Hazendans. Leraar
(vmbo-havo-vwo) geeft bijles en/of huiswerkbegeleiding. Extra
begeleiding bij het vak Nederlands o.a. voor leerlingen met
dyslectie (trainingen grammatica en begrijpend lezen). Info
tel. 043-7503676, mobiel: 06-39823537.
Uw kleermaker woont kortbij. Dat is gemakkelijk! Voor alle
veranderingen of reparaties aan uw kleding. Ook voor het
maken van nieuwe gordijnen of het veranderen van bestaande
gordijnen bent u welkom. Bel even uw kleermaker: Piet Huinck,
Jupiterhof 15, tel. 043-3432230.

Naam bekend bij de redactie

VERNIELING BUXUS OP FLAMINIUSHOF
Wij zijn van 20 juli t/m 5 augustus 2012 op vakantie geweest. Toen wij terug kwamen, zagen wij dat er iets mis was
met de buxus die in onze voortuin staat. Hij was namelijk
dor aan het worden. Na nader onderzoek bleek dat er iets
was overgegooid, alleen aan de voorkant. We hebben in de
buxus gekeken en het bleek dat er een wit spul inzat. We
hebben er aan geproefd en het bleek een zoutige smaak te
hebben. Wij hopen dan ook dat de buxus zich herpakt.
Wij vinden dit een zeer laffe streek en hopen dan ook dat
iemand dit heeft zien gebeuren. Heeft u hier over informatie?
Neem dan graag contact op met de familie Stegen,
Flaminiushof 5.
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Kosten
Koper Deal?
Maastricht, Bassin 186a1, (043) 325 52 52
www.hypotheker.nl

Wat kan mediation voor u betekenen?
Oplossing door onafhankelijke, deskundige bemiddeling.
Lost kwesties en conflicten op. Bij een arbeidsconflict, een kwestie Mediation tussen partners,
een zakelijk geschil, of een echtscheiding bijvoorbeeld. Problemen op de werkvloer wellicht, een
verziekte sfeer in een team, of een uit de hand gelopen burenruzie...of ...uw kwestie.

Kernwaarden mediation
Vertrouwelijkheid en vrijwilligheid van beide partijen en de onafhankelijkheid van de mediator
zijn de sleutels om tot een oplossing te komen:
* Vertrouwelijkheid, waardoor partijen vrijuit kunnen spreken.
* Vrijwilligheid als basis om met elkaar tot een oplossing te komen.
* Onafhankelijkheid van de mediator garandeert zijn/haar onpartijdigheid.

NMI Mediator - Ronald Bastian - info@bastian-mediation.nl +31(0)650122120
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BON APPETIT

VARIA
WIJK-INFO
Onze kalendermaanden zijn overgenomen van de Romeinen
en vernoemd naar oude goden en keizers uit de Romeinse
en Germaanse mythologie.

ZALM MET BOURSIN SAUS
4 zalmfilets, 1 rode paprika, 3 sjalotjes, ¼ l slagroom, 2
kleine boursin kruidenkaasjes (knoflook), 50 gr boter, zout,
peper.
De zalm ongeveer 8 minuten braden in de boter, dan onder
aluminiumfolie warm houden op een bord. De fijngesneden
sjalotjes en de in reepjes gesneden paprika in het overgebleven bakvet bakken in ongeveer 4 minuten. Roer de slagroom
en de kruidenkaasjes erdoor, even goed laten doorwarmen.
Heerlijk met tagliatelle of met krieltjes. Lekker en makkelijk.
Eet smakelijk

September
Geen exotisch godinnenverhaal om te verbinden aan de naamgeving van deze maand. Zijn naam dankt september aan zijn
plaats in de Oud-Romeinse kalender: septem dat ‘zeven’
betekent. In die kalender die met de maand maart begon,
was september namelijk niet de negende maar de zevende
kalendermaand. Pas na de hervorming onder Keizer Julius
Caesar waarbij januari en februari werden toegevoegd aan
het begin van het jaar, schoof september (de ‘zevende maand’)
op naar zijn negende plaats.
Het is de maand waarin de zomer overgaat in de herfst. Vandaar ook zijn ‘bijnaam’ herfstmaand, maar ook havermaand,
gerstmaand of vruchtmaand.

WIJK
- INFO
WIJK-INFO

September is ook de maand waarin de wijngaarden aan hun
druivenoogst beginnen. Dit geeft september de bijnaam
‘Bacchusmaand’. En zo komen we langs een zijstraat toch
weer bij een ‘goddelijkheid’ die velen van ons al eens in de
ogen hebben gekeken: Bacchus, Romeinse god van de wijn
en god van roes en dronkenschap.

KUNST KIJKEN, KUNST DOEN!
Wist U dat in de wijk Daalhof een broedplaats van creativiteit
verstopt zit? Of was u allang bekend met de Grafische Ateliers, de KunstAteliers en de dansstudio? Allemaal in één
voormalig schoolgebouw.

Sterrenbeelden
Maagd (24 augustus - 23 september) en Weegschaal (24
september – 23 oktober).

Op 23 september gaan de deuren open en laten we ons
zien. En vertellen wij u over ons werk. Neem een kijkje in
onze kunstzinnige keukens. U vindt er beelden, kinetische
objecten, tekeningen, aquarellen, schilderijen, foto’s, binnenhuis-architectuur, design en kunst voor in de lucht: vliegende
objecten en ... dansimprovisatie, Pilates en Body Balance.

Enkele weerspreuken
Als in september de donder knalt,
met Kerstmis sneeuw in hopen valt.
Vorst in september,
zacht in december.
Graaft de mier een diepe gang,
wordt de winter streng en lang.
Maar nog erger zal het ons berouwen,
als de mieren hoge nesten bouwen.

Cursus Kunstgeschiedenis

Korte cursus!!! In 5 lessen wordt aan de hand van
dia’s en een reader een bepaald kunstperiode belicht.
Nu : de periode 1900-1945, 5 dinsdagavonden 2 wekelijks,
Van september t/m november voor maar 55,-. Start 25 sept.
SMS of mail voor info of een folder: 06-53841785
wilmapustjens@home.nl
Cursus Mandala tekenen. Vrij werken met Mandala’s
Ontwerpen, intekenen en inkleuren
Data 5 en 19 oktober / 2 en 16 en 30 november
Info bij
miekeverhooren@home.nl
043-3256523
www.miekeverhooren.nl

Om er voor u een echt bijzondere en gezellige dag van te
maken, hebben we een sjiek programma voor u in petto.
Niet alleen kijken, hoor… ook doen! Volg onze gratis workshops in tekenen en schilderen, leer improviseren met dans,
kijk rond wat voor cursussen er gegeven worden.
Bovendien kunt u bij onze stopmotion animatie binnenlopen
en zelf een rol spelen. De volgende dag al vindt u het filmpje
op Youtube (beeld voor beeld wordt door het publiek gemaakt).
We sluiten de dag af met een feestje mét live muziek! Tot
ziens op de Romeinsebaan 299 en 299B!

Beide cursussen vinden plaats in de

kunstenaarsateliers Romeinse Baan te Daalhof

De kunstenaars van Daalhof
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DAALHOF PAKT AAN !
Maandelijks nieuws over goede ontwikkelingen in Daalhof
Uitgave: Kerngroep Daalhof
Nr. 26, september 2012
Voor reacties: Rieneke.Soumete@maastricht.nl

Anders dan voor Alexander en Joery zijn de kinderboerderij,
het plein en De Gouden Wereld voor Lou en Peter vooral een
plek om tot rust te komen. Lou komt één dag in de week in
Daalhof. Hij heeft het door een moeilijke jeugd niet gemakkelijk in het leven. ‘Ik pieker veel, slaap slecht en ben steeds
moe in het hoofd. Ik vind het dan ook altijd zwaar hier te
komen, maar als ik er eenmaal ben, vind ik het leuk. Het is
een hele fijne afleiding en ik krijg waardering voor wat ik doe.
En het is gezellig met de jongens.’

RADAR OP DE BOERDERIJ
Sinds een aantal maanden zijn in Daalhof cliënten
werkzaam van Radar. Radar is een organisatie die in
Zuid-Limburg ondersteuning biedt aan mensen met een
verstandelijke beperking. Dat gebeurt met behulp van
onder meer dagbestedingsactiviteiten. In Daalhof helpen de cliënten van Radar mee op de kinderboerderij,
en sinds kort ook op de natuurspeelplaats De Gouden
Wereld en het plein tussen het zorgcentrum en ’t Atrium.
We gingen eens vragen hoe dat bevalt.
‘Heel goed’, antwoorden Joery, Lou, Alexander en Peter in
koor. Peter komt vijf dagen op de kinderboerderij. Hij helpt
mee met het voeren van de kippen, het schoonmaken van de
hokken en raapt de eieren die worden verkocht in de boerderijwinkel. Joery, Lou en Alexander zijn, zoals ze dat zelf uitdrukken, de ‘mannen van het groen’. Joery werkt drie dagen
in Daalhof. Hij maait en trimt het gras en haalt onkruid weg.
‘En op dinsdagochtend breng ik het oud papier weg. Ik vind
het leuk om hier te werken. Ik woon in Hazendans en dan is
het lekker dichtbij.’

Bloemenzee op het plein,
met dank aan onder meer de mensen van Radar

Het gaat dus prima met de mensen van Radar in Daalhof. De
begeleiders Elsegreet en René kunnen dat bevestigen. ‘Er
komen hier afwisselend acht tot twaalf cliënten werken. Ze
vinden hier een goede omgeving waarin ze kunnen leren en
tot rust komen, zonder enige werkdruk. We zien ook dat ze
met veel plezier komen en werk doen dat hen aanspreekt.
En de samenwerking met de leiding en de vrijwilligers van de
boerderij verloopt goed. Het gaat dus allemaal heel soepel.
En als onze mensen tevreden zijn, zijn wij dat ook.’

CULTUURRIJK DAALHOF
Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan: Maastricht
doet, samen met andere steden in de Euregio, haar
best om in 2018 de Culturele Hoofdstad van Europa te
worden. Het is nadrukkelijk de bedoeling daar ook de
Maastrichtse buurten bij te betrekken. Culturele Hoofdstad 2018 moet meer zijn dan een feestje voor alleen
de binnenstad, vindt de Maastrichtse politiek. Aanleiding voor een werkgroep om te kijken naar de kansen
voor cultuur in Daalhof.

Elsegreet, Joery, Lou, Peter en René (v.l.n.r.).
Op de foto ontbreekt Alexander

Joery en Alexander werken in Daalhof mede om ervaring op
te doen, die hen kan helpen om nog eens een echte baan te
krijgen. Alexander wil ooit in een kledingwinkel gaan werken. Hij werkt drie dagen in Daalhof en doet alle klusjes die
zich voordoen, van snoeien tot het verzorgen van dieren, hooi
van de zolder halen en klimop weghalen. ‘Ik werk hier nog
niet lang, maar ik leer hier om opdrachten uit te voeren en
taken vol te houden. En ook dat ik dingen alleen kan volbrengen. Dat is voor mij best lastig.’

De werkgroep bestaat uit mensen van het Buurtplatform
Belfort-Daalhof, Stichting Trajekt, NME-atelier en Tout Maastricht. Dit najaar gaat de werkgroep haar plannen uitwerken,
maar Frans Meijers van het Buurtplatform gaf op de Dag van
de Buurten op zaterdag 16 juni alvast een eerste voorzet
voor wat het project ‘Cultuurrijk Daalhof’ heet.
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DAALHOF PAKT AAN !
Kapstok in dit project wordt de Romeinse Baan in Daalhof.
Dit straatje in de buurt volgt het oorspronkelijke tracé van
een Romeinse weg die zo’n tweeduizend jaar geleden werd
aangelegd. De weg werd gebruikt voor het verplaatsen van
Romeinse legioenen en liep van Boulogne-sur-Mer aan de
Franse kust naar Keulen, via onder meer Tongeren, Maastricht en Heerlen.

DE VRIJWILLIG(ST)ER
Henriette, Riet en Gilbert verzorgen al meer dan een jaar de
Huiskamer van Daalhof. Iedere dinsdagmiddag wordt het
Atrium omgebouwd tot een ware huiskamer. Daarvoor worden de stoelen en tafels omgeruild, bloemetjes op tafel gezet, de boekenkar naar binnen gereden met een gezellige
leeslamp, frisdrank gekocht en in de koeling gezet en een
grote container koffie gezet.

De verschillende plaatsen in de Euregio waren dus al met
elkaar verbonden lang voordat er sprake was van Maastricht
Culturele Hoofdstad.
De werkgroep wil de Romeinse Baan dan ook gaan gebruiken om de band tussen het verleden en het huidige Daalhof
te vernieuwen. Je kunt dan denken aan informatie voor bewoners en bezoekers over de historische achtergronden van
de weg, het uitzetten van fiets- en wandelwegen met starten halteplaatsen in de buurt en adressen waar mensen kunnen aanbellen voor een Daalhofs verhaal.
Ook denkt de werkgroep over een verbinding met het prachtige Land Marks-project in de nabije omgeving van Daalhof.
En ze wil verenigingen en instellingen benaderen om bij de
uitvoering van hun programma’s en activiteiten in te spelen
op Cultuurrijk Daalhof.

Henriette (links) en Riet (rechts)

Zonder Gilbert zou de huiskamer niet door kunnen gaan. Hij
doet de deur open voor Henriette en Riet, versleept iedere
keer weer de zware meubels, en sjouwt met flessen en koekjes. Henriette: ‘Na elf jaar als vrijwilliger te hebben gewerkt in
het bibliotheek steunpunt in de basisschool werd ik overbodig. Ze hebben mij toen gevraagd om gastvrouw te worden in
de huiskamer. In het begin was ik een beetje huiverig en
wilde ik niet iedere week. Nu vind ik het ontzettend leuk en
sla ik geen enkele week over.’
De huiskamer is een ontmoetingsplek voor mensen uit de
buurt. Ze vinden er gezelligheid en een luisterend oor. Daarnaast vinden er soms ook themamiddagen plaats, variërend
van een presentatie door de redacteuren van dit wijkblad tot
een kerstdiner en een high tea. In het algemeen is er een
gevarieerde opkomst; er komen zowel ouderen als jonge
mensen met kinderen. De ene komt de hele middag en een
ander drinkt een kopje koffie en gaat weer zijn of haar weg.

Kunstwerk in Daalhof

Boerderij Daalhoeve zou in dit geheel een belangrijke plaats
kunnen innemen. De hoeve leent zich uitstekend voor uitvoeringen van bijvoorbeeld muziek op de binnenplaats. Ook
is het een prima decor voor bijvoorbeeld wagenspelen en is
er volop expositieruimte voor beeldende kunstenaars.

Riet: ‘Ik vind het fijn om met mensen samen te zijn. De ouderen vinden het leuk om lekker te kletsen. Er is ook een groep
bezoekers die elkaar hebben aangestoken om weer te breien.
Kinderen leren hier schaken. Bij een enkeling weten we dat
het sociale contact heel belangrijk is. Ik heb het gevoel dat
ik dan een beetje kan helpen om mensen minder eenzaam
te maken. In de zomer waren we zes weken dicht maar ik
was blij dat we weer opengingen.’

Veel ideeën dus bij de werkgroep Cultuurrijk Daalhof. Nu nog
verder uitwerken. In 2013 moet blijken of het initiatief wordt
gehonoreerd door de gemeente Maastricht. We houden u op
de hoogte!

De Huiskamer is iedere dinsdag geopend van 13.30 uur tot
16.30 uur. Mensen kunnen dan ook boeken komen halen of
brengen (boekcrossing). Er wordt geen alcohol verkocht.
Koffie, thee en frisdrank kosten 30 cent. Henriette, Riet en
Gilbert nodigen jullie uit om een keer binnen te wandelen.
13
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WIJK
- INFO
WIJK-INFO

stoten werd er besloten de activiteit te verplaatsen naar de
achtertuin van een van de deelnemers aan de Apollohof. I.v.m.
de regen was er een tent geregeld.

GESLAAGD BEGIN VAN BUURTSCHAP APOJUPHER

Het was een zeer geslaagde barbecue. Iedereen liet zich
het eten en drinken lekker smaken. Ondertussen zijn er leuke
gesprekken op gang gekomen en hebben de deelnemende
bewoners elkaar toch iets beter leren kennen.

Buurtschap ApoJupHer©2012 is een buurtschap in oprichting die voor de bewoners van de Apollohof, Jupiterhof, Hermesweg en Grannushof op zaterdag 25 augustus jl. - dankzij de steun van Buurtplatform Daalhof-Belfort - voor de eerste keer een buurtbarbecue heeft georganiseerd.

Het initiatief is ontstaan doordat we in april, voor de allerkleinsten in de buurt, een Paas activiteit hadden georganiseerd, waarbij de kinderen paaseieren mochten zoeken op
het grasveld aan de Apollohof. Doordat dit evenement erg
succesvol is verlopen en we later hoorden dat er bij verschillende hofjes een jaarlijkse barbecue werd georganiseerd, is
het idee ontstaan dit groter aan te pakken en het gezamenlijk te doen met alle bewoners uit de buurt. Daarom hebben
Ralph en Wilma, ouders van Chynouck en Vashan Vertommen, zelf woonachtig op de Apollohof en oprichters van Buurtschap ApoJupHer©2012, het initiatief genomen de organisatie op zich te nemen.
Dit eerste jaar zijn we gestart met 21 medebewoners. We
hopen dat dit aantal volgend jaar zal oplopen en dat dit en
eventuele volgende evenementen zich zullen rond spreken
in de buurt.

We hadden op alle weertypes ingespeeld, alleen met harde
windstoten was geen rekening gehouden. In eerste instantie
zou deze activiteit gehouden worden op het grasveld aan de
Apollohof en Jupiterhof, maar door de extreem harde wind-

Voor meer informatie kunt u terecht op www.apojupher.tk of
via de mail: apojupher@kpnmail.nl. Rechtstreeks bij Ralph
en Wilma Vertommen, Apollohof 165, tel. 043-3634703 mag
ook.

Voor al uw aanpassingen
in en om het huis!!
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Voor professionele reparatie van TV, LCD, AUDIO en VIDEO
apparatuur

Guus Gruisen
Reparatie Techniek

Keukenrenovatie
Nieuwe keukens
Badkamers
Laminaatvloeren
Plankenvloeren
Stukadoorswerkzaamheden
Timmerwerkzaamheden
Spuiten van bestaande keukens en meubels
Compleet advies aan huis

GRATIS ADVIES BIJ U THUIS!

TOP MAAT HOME

Ook voor schotelinstallaties en aankoop van nieuwe apparatuur.

DÉ RENOVATIESPECIALIST VOOR ALLE
WERKZAAMHEDEN IN EN OM HET HUIS!

Redemptielaan 9c
6213 JC Maastricht
Telefoon: 3437667

Tel. 043- 325 33 05
e-mail: roland@top-maat.nl
www.topmaathome.nl
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Dit kwam door mijn eigen professionele ontwikkeling en vanuit de opleiding in communicatie en multimedia design die ik
heb gedaan op de Hogeschool Zuyd. Daarnaast is het net
zo belangrijk goed werk af te leveren, op mijn eigen manier.
Ik wil mensen laten zien dat dingen beter kunnen. Ik ben
zo’n maniak die hamert op de kleinste details. Door zelf te
ondernemen kan ik me meer in een positie stellen om precies datgene te doen wat volgens mij moet gebeuren. Ik werk
efficiënt en probeer altijd weer voor lage tarieven mijn klanten
oplossingen te bieden.

IN WIJK-INFO
DE ETALAGE
CERYL CLAESSENS EN MOCCUP
Mijn naam is Ceryl Claassens, geboren en getogen in Maastricht. Ik ben een enthousiaste jonge (25 jaar) ondernemer
die met veel passie binnen de mediawereld werkt. Al vanaf
jonge leeftijd (11 jaar) begon ik met digitaal grafisch ontwerpen. In mijn puberteit groeide mijn passie door naar het bouwen van websites, animaties en meer. Momenteel sta ik als

Momenteel werk ik alleen, maar hier zal spoedig verandering in moeten komen ‘vrees’ ik. Mensen zijn erg tevreden
met mijn werk. Het gaat tenslotte om de mensen die de
juiste baan hebben om het beste te kunnen geven. Gelukkig
sta ik in het leven met zeer goede personen om me heen die
mij ondersteunen waardoor ik zoveel mogelijk goede dingen
kan bieden.
Veel is er al over gezegd, maar om even duidelijk te maken
waarom Moccup beter is dan andere bedrijven, is omdat ik
een gever ben. Bij mij is de mentaliteit uurtje factuurtje niet
aanwezig en ook in de nazorgfase ben ik bereid mensen als
extra service vaak gratis te helpen. In dit opzicht is mijn
bedrijf zeer flexibel, bied ik goede kwaliteit en kun je je ook
helemaal thuis voelen bij mij. Ik luister goed naar mensen en
probeer zoveel mogelijk advies te geven, zodat men meer
dan voldoende op de hoogte is van zaken. Uiteindelijk zorg
ik dan ook dat alle wensen van mensen terugvertaald worden in een uitstekend resultaat.

professional in het leven, waarbij ik met veel gedrevenheid
websites, animaties, grafische ontwerpen en meer maak voor
bedrijven. Moccup (www.moccup.com) is mijn bedrijf en dit
vormt voor mij een fulltime functie sinds november 2011.

Buiten het feit dat ICT werk vaak frustrerend is (haha), maak
ik geen negatieve dingen mee. Mijn werk is erg uitdagend en
ondernemen zelf is ook leuk. Het daagt je uit, want tenslotte
MOET je jezelf altijd uitdagen om geld te verdienen. Wanneer je dit beheerst, heb je het gevoel dat niets je kan tegenhouden. Je ziet veel meer op andere plaatsen en daar leer je
veel van. Alle kennis is meegenomen om zoveel mogelijk
dingen in je eigen leven beter te maken, althans, zo denk ik
erover.

Ik begon vanuit thuis de eerste opdrachten te doen. Moccup
zou toen officieel eigendom worden van drie personen, maar
iedereen (behalve ik uiteraard) ging een andere kant uit. Ik
besloot zelf verder te gaan, omdat ik graag zelf iets wilde
opbouwen en veel wil kunnen betekenen voor anderen. Ik
vestigde mijzelf in de loop van 2012 op de Aureliushof 101A,
om mijn bedrijf een eigen plaats te geven.

Over tien jaar zie Ik mezelf niet in een Ferrari rijden, maar ik
zie me samenwerken met zeer goede mensen, om veel mooie
dingen te doen in mijn leven. Ik ben een zeer gedreven persoon, en wil met veel kracht dit ook voor de rest van mijn
leven blijven doen. Waar het schip strandt, mag voor mij een
raadsel blijven, zolang ik maar bezig ben met de juiste dingen.

Het klinkt cliché, maar werken voor een baas is ook voor mij
niet motiverend genoeg. Ik heb een aantal belangrijke redenen hiervoor. Allereerst ben ik door de jaren scherp geworden op werk binnen de mediasector. Dit wil zeggen dat ik
veel kennis opgedaan heb, veel vaardigheden onder de knie
heb en dit wil toepassen.

Timmerbedrijf LOVEL
Voor al uw Vakwerk op maat !
Ramen - Deuren - Kozijnen - Dakkapellen - Schuifpuien
in hout en kunststof
compleet met schilderwerk en beglazing
vrijblijvende offerte en persoonlijk advies aan huis
Zeepziedersdreef 5
Sortieweg 62
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043-3474243 (tot 21:00uur)
043-3215937

De boswachters hadden voldoende verhalen en vaardigheden om het gebied actief te verkennen. Met een oog zo scherp
als dat van een oehoe, werd op de groevewand een vos ontdekt. Ondanks de ruime afstand kwam hij haarscherp in beeld
met telescoop en verrekijker.

WIJK-INFO
VERENIGINGSNIEUWS
BIJZONDER GESLAAGDE OEHOEVALLEI EXCURSIE
De begeleide wandeling in de Oehoevallei, georganiseerd op 11 augustus 2012, is een uiterst
succesvolle wandeling geworden! De begeleide
wandeling werd die middag gehouden.
De Sint Pietersberg is een van de weinige plaatsen in Nederland waar de oehoe broedt. De oehoe is niet alleen in Nederland de grootste uil. Ook in de rest van de wereld is er geen
grotere uil te vinden. De uil heeft zijn naam te danken aan
het prachtige oehoegeluid dat het mannetje vooral in de winter laat horen.
Deze unieke excursie was snel volgeboekt, ondanks het feit
dat nooit gegarandeerd kan worden dat de uilen ook daadwerkelijk te zien zijn. Het is altijd spannend of er een glimp
opgevangen wordt van deze nachtroofvogel.
Helaas lieten de vaste bewoners van de groeve zich dit keer
niet zien. De uilen zaten op dat moment vrijwel zeker verborgen in de bosschages op de mergelwand. Meest gehoorde
vraag van de dag, in Maastrichtse sferen: ‘Oehoe? Boe
daaaaan’? Toch waren de deelnemers niet teleurgesteld. Sterker nog, ze lieten merken dat ze veel waardering hadden
voor Natuurmonumenten en de boswachters die de excursie
begeleiden. Ze vonden het al prachtig dat ze deel konden
nemen aan een mogelijkheid dit gebied te ontdekken.

De oehoe zal voorlopig in de aandacht blijven. Natuurmonumenten blijft na september zorg dragen voor een rustige, beschermde paar- en broedomgeving voor de oehoe.
Overigens wordt er in het najaar voor het publiek een telekijker
geïnstalleerd, welke gericht is op de oehoevallei. Deze is
geheel bekostigd door een gedeelte van de opbrengst van
het jeugdboek ‘Uilenvlucht’ en door bijdragen van bedrijven
en particulieren.
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Reflexzône-therapie
gewoon eens uitproberen!!
het is:

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

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

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

Cantecleerstraat 108 Maastricht
(Malpertuis)
Lid v.d. LVNG/SBRAG/TBNG
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WIJK-INFO
HOF
EN DREEF

PERSBERICHTEN

OP VAKANTIE IN DE WIJK

SPEELGOED LEEN JE BIJ … DE SPEEL-O-THEEK

Misschien zijn de meeste mensen al terug van hun vakantie,
maar deze maand gaan we met Hof en Dreef juist op pad.
De heirbanen van de Romeinen waren zeer belangrijk. Ze
leidden naar verre oorden waar we nu ook nog altijd naar toe
kunnen gaan.

Maar waarom zou ik speelgoed lenen bij
de speel-o-theek? Ik kan het toch zelf
kopen. Het is heel fijn als je zelf speelgoed voor je kind kunt kopen. Maar hoe
vaak koop je niet iets en belandt het na
twee keer spelen ergens in een bak of in
de hoek en kijkt je kind er nooit meer naar om. Of is je kind
er toch nog niet aan toe om met het gekochte speelgoed te
spelen, je kind vindt het niet interessant of het gaat snel
kapot. Om deze redenen is er een speel-o-theek!

Van de Aureliushof tegenover de grote flats (drie van de zeven heuvels van Rome, zoals we al gezien hebben), gaan we
de wijk in via de Basileahof. Dit is een toegangsweg, een
weg die naar andere wegen leidt. Zo ook met de stad Basilea
in de tijd van de Romeinen en nu nog altijd. Bazel, zoals we
de stad nu kennen, is een kluwen van snelwegen, spoorwegen en waterwegen die even samenkomen om daarna naar
andere plaatsen te leiden.
Vanaf de Basileahof bereiken we aan de
rechter kant de Bononahof. In tijd van de
Romeinen leidde een heirbaan naar Bonona, de plaats die wij nu Boulogne-surMer noemen, een havenstad onder Calais. Daar kon men toen - en wij nu - inschepen om het eiland aan de overkant te bezoeken (het
eiland dat we nu Groot-Brittannië noemen). Bonona was ook
het begin van de heirbaan die naar Keulen leidde en die de
Maas overstak op een plek dat Mosae trajektum heette, oftewel Maastricht.
Parallel aan de Bononahof vinden we de Viennahof. Men denkt
natuurlijk meteen aan een mooie grote stad in Oostenrijk
met veel geschiedenis. Maar deze Vienna is wat nu Vienne
genoemd wordt. Deze Franse stad is misschien minder bekend, maar was niet minder belangrijk. Het was een oorlogshaven aan de rivier de Rhône. Vienne ligt net onder Lyon (of
Lugdunum, zoals de Romeinen de stad kenden), de hoofdstad van Gallia en geboorteplaats van keizer Claudius, waarover we vorige maand gelezen hebben.
Als laatste komen we, weer via de Basileahof, nu aan de
linker kant bij de Lutetiahof. ‘Hier’ gebeurt het allemaal, tenminste in onze tijd. In de tijd van de Romeinen was Lutetia
eerst maar een plaats om de rivier de Seine
over te steken. De inwoners vochten samen
met Vercingetorix tegen Julius Caesar – en verloren. Zo werd Lutetia een Romeinse stad. Tegen de 4e eeuw werd de naam veranderd in
Paris, naar de naam van de stam die daar gewoond had, de Parisii. Vrij snel werd deze
oversteekplaats een stad van 8000 inwoners.
Nu weten velen de weg te vinden naar Lutetia,
euh … Parijs.
En zo zien we hoe we, zelfs met een kleine rondwandeling
in onze wijk, verre oorden kunnen bezoeken.
Scott Raab
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Je kunt alleen - of samen met je kind -vrijblijvend komen
kijken wat er allemaal voor materiaal is. De speel-o-theek
heeft onder andere speelgoed, gezelschapsspelletjes, ontwikkelingsmateriaal en leuke leesboekjes te leen.
Zie je iets wat je kind leuk vindt, dan kun je het meteen
lenen. En als je vragen hebt over bepaald materiaal, dan is
er altijd een professionele medewerker aanwezig om je antwoord te geven.
Hoe werkt het?
In de speel-o-theek in Mariaberg mag je vier stuks lenen en
ze vier weken uitproberen. Op die manier kom je er achter
waar je kind in geïnteresseerd is en welk speelgoed bij zijn/
haar leeftijd hoort. Je kunt je meteen inschrijven en krijgt dan
een kaartje mee waarop staat wanneer het geleende materiaal terug moet zijn. Na vier weken kun je ervoor kiezen om
nieuw speelgoed uit te zoeken of om nogmaals hetzelfde
mee te nemen.
Waar en wanneer?
De speel-o-theek bevindt zich in het Buurtcentrum Mariaberg,
Anjelierenstraat 35, 6214 SW Maastricht,
tel. 043-7630040. De speel-o-theek is
elke woensdag (behalve in de schoolvakanties) geopend van 13.30 - 14.30 uur.
Voor meer informatie kunt u ook contact
opnemen met Sara Hautvast van Trajekt.

Zaterdag 6 oktober
Dag van de Klant
De KLANT IS KONING
en dat geldt zeker in Winkelcentrum Daalhof.
De ondernemers waarderen het altijd u als klant in
Winkelcentrum Daalhof te mogen ontvangen.
Maar op zaterdag 6 oktober zult u dat extra merken.
Kom die dag naar ons winkelcentrum.
Bij aankoop van een artikel bij de deelnemende ondernemers,
(te herkennen aan de rode lopers bij de ingang),
ontvangt u een leuke attentie .
Bovendien maakt u kans op een van de drie mooie prijzen
als u meedoet aan onze gratis loterij:
1e prijs

een Philips 3D-TV 107 cm

2e prijs

een APPLE I-PAD

3e prijs

€ 250,- CONTANT

WINKELCENTRUM DAALHOF
UW EIGEN BUURTWINKELCENTRUM !!!
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In de ogen van de Rechtbank was hier sprake van een welhaast theoretische verhandeling. Met andere woorden: de
rechter kwam tot de conclusie dat het totaal onaannemelijk
was, dat het geven van gelegenheid tot raamprostitutie kon
worden bestempeld als het ‘gelegenheid geven tot sportbeoefening’ zoals bedoeld in de BTW wetgeving.

VARIA
WIJK-INFO
SEX INDUSTRIE EN FISCALITEIT
Prostitutiebedrijf: vorm van sportbeoefening in de zin van de
BTW wetgeving?

De rechter kon zich goed voorstellen dat de diensten van de
prostituees aan hun klanten een vergaande fysieke inspanning met zich mee konden brengen, maar dit was nog geen
rechtvaardiging om de diensten als sportbeoefening te kwalificeren. De rechter dacht op enig moment: “het moet niet
gekker worden” toen met droge ogen ter zitting werd gesteld
dat het competitieaspect alleen al aanwezig was, omdat voor
bepaalde seksuele activiteiten wedstrijden bestonden.

Als fiscalist lees ik trouw mijn vakliteratuur en kom ik geregeld spraakmakende kwesties tegen, die ook in de dagelijkse praktijk van betekenis kunnen zijn. In een periodieke
column laat ik mijn licht schijnen over fiscale actualiteiten.
Ook de erotiek markt heeft met fiscale wetgeving van doen.
De jurisprudentie vliegt je werkelijk om de oren. Doorgaans
pikante kwesties. Wat was aan de hand?
Er was een vennootschap die zich bezig hield met de exploitatie van een raamprostitutiebedrijf. In dit kader werd aan de
‘dames van plezier’ voorgesteld om tegen
een bepaalde vergoeding, voor een beperkte tijd, een afsluitbare werkkamer ter
beschikking te stellen.
Hiervan werd gretig gebruik gemaakt. De
fiscus kwam één en ander onder ogen bij
een ‘waarneming ter plaatse’.
Uiteindelijk moest de rechtbank in Den Haag recht spreken.
Kort gezegd: de fiscus had gelijk door te stellen dat de prestaties van de vennootschap niet konden worden aangemerkt
als zogenoemde ‘van BTW vrijgestelde verhuur van kamers’.
Deze dienst bestond volgens de rechter uit beduidend meer
dan het (louter) passief ter beschikking stellen van deze kamers. Immers, naast het beschikbaar stellen van de ‘werkkamers’, zorgde de vennootschap voor de vereiste vergunningen. Ook stond deze vennootschap garant voor het toezicht, controle en bewaking, onderhoud en beheer.
Volgens de vennootschap was er sprake van diensten die
volgens de BTW wetgeving gekwalificeerd zijn als het zogenoemde ‘gelegenheid bieden tot sportbeoefening’. Dat zou
dan moeten vallen onder het 6% tarief voor de BTW. De rechter kon zich van alles voorstellen bij deze specifieke branche,
maar ‘het gelegenheid bieden tot sportbeoefening’ vond de
rechter toch een zeer opmerkelijk hersenspinsel.

WONING VERKOPEN?
TIJDELIJKE ACTIE BIJ DE
GOEDKOOPSTE MAKELAAR VAN NEDERLAND:

BIJ GÉÉN VERKOOP, GÉÉN KOSTEN,
OOK GÉÉN RECLAMEKOSTEN!!!
COMPLETE DIENSTVERLENING INCLUSIEF BEZICHTIGINGEN,
BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK

SCHARNERWEG 89 A, MAASTRICHT, TELEFOON (043) 362 66 8O
WWW.WITTEWONINGMAKELAARS.NL
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Daargelaten of het (absoluut) aanwezig zijn van enige vorm
van competitie een wezenskenmerk was van het gelegenheid bieden tot sportbeoefening, had de rechter tijdens de
rechtszaak geen feiten en omstandigheden gehoord waaruit
zou mogen blijken dat ook de diensten van de prostituees
zich kenmerkten door enige vorm van competitie van de
prostituees of van de klanten.
De Rechtbank was uiteindelijk snel klaar met de
zaak en verklaarde het beroep van de vennootschap ongegrond.
Auteur: mr. Ivo F.M. van der Zee
(www.vanderzee-belastingadviespraktijk.nl)

Literair Limburg’ (9,95 euro), gratis Limbvrg T-shirt, tweewekelijkse nieuwsbrief met nieuws over producten en evenementen, flinke korting op producten en evenementen.

PERSBERICHTEN
LIMBURG WORDT LID VAN BV LIMBURG
Wat Limburg Limburg maakt, maken we samen. Hoe? Door
lid te worden van BV Limburg. Samen koesteren we waar
onze provincie rijk aan is. Haar historie, cultuur, taal, natuur,
landschappen en mensen.
BV Limburg is een coöperatie die producten en activiteiten
ontwikkelt in, over en vóór Limburg. Van de Limburg Urn tot
de Canon van Limburg, van lichtspektakels tot de game
‘deschatvanambiorix.nl’. Er staan nog veel meer initiatieven
klaar om uitgewerkt te worden. Hiervoor hebben we uw hulp
bij nodig. Bedrijven, instellingen, overheden én mensen zoals u, die investeren in de Limburgse cultuur.
Om de coöperatie in de kijker te zetten, voert BV Limburg
een grote campagne. Elk nieuw lid ontvangt een T-shirt met
de opdruk ‘LIMBVRG lacht’, ‘LIMBVRG durft’ of ‘LIMBVRG
koestert’. Wilt u ze graag bekijken? Dat kan. U vindt de campagne in de uitgaven van MGL of op de spiegels van Admirror
in verschillende horecafaciliteiten. Ook de luisteraars van L1
klinkt de BV Limburg campagne vast bekend in de oren.
Neem een kijkje op de website www.bv-limburg.eu voor uw
exemplaar van het LIMBVRG T-shirt.
Lid worden? Als particulier bent u voor slechts 25 euro een
jaar lang lid van de BV Limburg en profiteert u van vele voordelen, zoals: gratis ‘Canon van Limburg’ of ‘Verzamelbox

Ook zijn we steeds op zoek naar bedrijven met een hart voor
de provincie. Samen investeren en cultureel maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ziet u potentieel in dit initiatief
en wilt u meer weten over het bedrijfslidmaatschap? Twijfel
zeker niet en neem contact op via www.bv-limburg.eu.
NIEUW BOEK OVER HANS BARTELET
Meer dan een jaar heeft de Stichting Hans Bartelet intensief
gewerkt aan een bijzonder boek: ‘Hans Bartelet, schepper
van schoonheid’. Met trots laten wij u weten dat dit boek
begin september gepresenteerd werd.
Het boek is een hommage aan de Limburgse
beeldhouwer/schilder Hans Bartelet die vijf jaar
geleden overleed, in de bloei van zijn
kunstenaarsbestaan. Als kunstenaar genoot
Hans Bartelet ook buiten Limburg bekendheid. Zijn werk werd
in Nederland en het buitenland zeer gewaardeerd.
Aan het boek werkten mee: dichter en schrijver Frans Budé,
en de fotografen Sander Philippen en Twan Wiermans. De
vormgeving is in handen van Bert van der Veur (Zuiderlicht).
De officiële presentatie van het boek vond plaats in Het
Leopoldskerkje te Meerssen.
Het boek ‘Hans Bartelet, schepper van schoonheid’ is o.a.
verkrijgbaar bij boekhandel De Tribune te Maastricht of te
bestellen via stichtinghansbartelet@kpnmail.nl.

Schoonheidssalon Parels
www.parels-uiterlijkeverzorging.nl
Romy Tonigold

Schoonheidsspecialiste
KOC gediplomeerd
aangesloten bij de ANBOS
Neptunushof 77
6215 XW Maastricht
06-38532876
fie ook
tsv vo
erz or
eke uw
rin
gen

Veldwezeltstraat 24
6215 JC Maastricht
06-53219877 (na 18 uur)
info@tweewielerserviceverhulst.nl
Maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 21.30 uur
Zaterdag op afspraak

www.tweewielerserviceverhulst.nl
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PERSBERICHTEN
RIJVAARDIGHEIDSCURSUS VOOR 50-PLUSSERS
Op dinsdag 23 oktober nodigen Veilig Verkeer Nederland en
de gemeente Maastricht 50-plussers uit voor een BROEMRIT. Op het programma staan een opfriscursus verkeers-theorie en een rijproef in uw eigen auto. U krijgt een gehoor- en
ogentest. De middag begint om 13.00 en duurt tot 16.00 uur.
De rijervaring van veel 50-plussers is tegelijkertijd vriend en
vijand. De wegen en de kruispunten zijn ingewikkelder geworden en er zijn nieuwe verkeersregels. Via de
BROEMRITTEN willen we uw vertrouwen om veilig de weg
op te kunnen, versterken. Meedoen aan deze cursus heeft
geen consequentie voor uw rijbewijs.
Hebt u vragen over de broemritten? Stel ze gerust aan Willy
Jeurissen van VVN- afdeling Maastricht via tel. 06-55340900
of willyjeurissen@home.nl. Aanmelden kan tot 13 oktober
onder vermelding van uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en geboortedatum. Meer informatie over bijvoorbeeld de
locatie volgt na aanmelding. Onze hartelijke dank.
Met vriendelijke groeten, Willy Jeurissen, VVN afdeling
Maastricht

- Dagschotels 6 euro
- 3 gangen Keuze Menu € 17,50
onze heerlijke Jumbo Mosselen zijn er weer
dinsdag t/m zondag vanaf 17.00 uur geopend

www.eetcafe1900.nl

043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht

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