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De meeste vakanties zijn voorbij en daarmee gaan wij van
de redactie ook weer aan de slag en maken de komende
maanden weer interessante en leuke wijkbladen voor u.
We hopen dat ook u genoten heeft van deze zomer die de
boeken ingaat als een van de warmste en zeker droogste
zomers ooit gemeten. Dit had natuurlijk niemand verwacht
en maakte het studeren voor de examenkandidaten die
deze zomer nog moesten blokken en hun onderwijzers er
ook niet makkelijker op.
Voor de thuisblijvende zonaanbidders was het uiteraard
genieten. Ons land verlaten was niet nodig voor het weer,
zwembadkaartjes vlogen als zoete broodjes over de toonbank en waren binnen no-time uitverkocht. Wie op bezoek
wilde bij tante in Borgharen, kon gewoon de Maas over
lopen, al was het wel opletten geblazen met blauwalgen.
Niet iedereen was blij met de droogte. Gele weilanden
en grasvelden, dorre bomen in herfstmodus en voor met
name de zieken en ouderen was elke inspanning teveel.
Naast de hitte heeft deze zomer nog wel mooie gebeurtenissen gebracht, want wat zijn we trots op onze Tom.
Alleen al deelnemen aan de Toer is een prestatie op zich,
rijd hem maar eens uit. En dan ook nog op het podium
eindigen na kort van te voren al als 2e in de Giro geëindigd
te zijn. Dat doen we hem niet na.

Zomer 2018: wandelen van Borgharen naar Smeermaas....

EVENEMENTEN
Zondag 9 september:
Zorgeloze Zorgdag in ‘t Atrium. Van 13.00-17.00. Gratis
entree.
Vrijdag 14 september:
Indische inloopmiddag in ‘t Atrium van 13.30-17.00 uur.
Zaal open vanaf 13.00 uur. Entree 3,50 euro.
Vrijdag 14 september:
Lezing Círculo Cervantes in ‘t Förtsje. Van 20.00-22.00
uur. Entree niet leden 5 euro
Zaterdag 15 september + Zondag 16 september:
Rommelmarkt scouting Wolder, Tongerseweg 342. Welkom van 10.00-17.00 uur.
Maandag 17 september:
Buurtterras bij de toren aan de Neptunushof. Van 19.0020.30 uur
Zaterdag 22 september:
Burendag Vicinia op het Hazendansplein van 16.00-22.00
uur.
Zondag 23 september:
Rommelmarkt/Fancy Fair door Maastrichtse Verkennersband in de Odaschool, Victor de Stuersstraat. Van
10.00-17.00 uur.
Zondag 23 september:
Rommelmarkt door Scouting Maastricht-West rond het
groepslokaal aan de Roemerstraat op Pottenberg. Welkom van 11.00-17.00 uur.

Met de langste en warmste dagen achter de rug is het ook
voor onze kroost weer met beide voeten op de grond, op
tijd naar bed en weer vroeg uit de veren. De vakantie is
helaas weer voorbij, dus voor ons ook weer een beetje
rekening houden met onstuimige kinderen en pubers op
de fiets.
Natasja Cornelissen

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 6/7 oktober.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 september
Redactie
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Stephanie Debie
Bea Deckers
Anneke Fokkema
Roelina Habets
Ruud Keijmis
Willeke Klein
Scott Raab
Huub Reinders
Hans Veldman
Willie van Weert
Joachim Wilbers
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Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.
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
043-3479867
043-3438786
0032-12236151(B)

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

043-3114528
043-4094070

Woensdagochtend
Woensdagavond

vocalgroup celebrations
poweryoga, hathayoga & zumba

043-3214369
0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

Dansschool Reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

043-3114528
06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

06-46596426

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

Tel: 043 - 3611392
www.drukkerijdeheeg.nl
info@drukkerijdeheeg.nl
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Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
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- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie

DS
SIN 77
19

Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
+31 (0)43 - 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
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BUURTNETWERK

we de bewoners het beste kunnen benaderen, waar we het
beste kunnen staan en waar behoefte aan is om over te
praten. Stuur ons een email: buurtnetwerkbd@gmail.com.

buurtnetwerk belfort daalhof

“VICINIA” IN HAZENDANS
22 september - Nationale Burendag - organiseert collega
buurtnetwerk Stichting Werkgroep Hazendans een jaarlijkse
burendag waar ondernemers uit de wijk De Hazendans de
mogelijkheid krijgen zich bij bewoners in de kijker te plaatsen. Verenigingen in de buurt krijgen ook de kans zich te
presenteren.
Aangezien het evenement zich afspeelt in de wijk en “verbinding en samenwerking” kernpunten zijn, is er gekozen voor
de naam VICINIA, dat ‘onze wijk’ betekent. Uiteraard is ook
aan de kinderen gedacht doordat er door de verenigingen
diverse spelmomenten zijn toegevoegd. Eten en muziek
zijn deze dag ook van de partij. Maak nu plannen om deze
zaterdag van 16.00 tot 22.00 uur naar het Hazendansplein
te gaan.

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

VEILIG VERKEER NA DE VAKANTIE
De vakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen.
Daarom is het belangrijk weer goed op te letten. Filevorming
rond de school is niets nieuws. Ouders willen natuurlijk hun
geliefde kinderen goed en zo veilig mogelijk tot aan de school
brengen. Dit vraagt samenwerking en hoffelijkheid. Denk aan
welke omgeving u voor uw kind zou willen hebben en zorg
dat u zo’n omgeving zelf creëert. Wees op uw hoede voor
fietsende kinderen die misschien voor het eerst de weg naar
school nemen. En wees een voorbeeld in het volgen van
de verkeersregels, zodat uw kinderen het ook goed leren.

OUDERS VAN EEN ZORGENKIND
Bent u een ouder met een zorgenkind? Wilt u andere ouders
ontmoeten, tips krijgen, een luisterend oor vinden of heeft u
gewoon behoefte aan een kopje thee of koffie? Loop dan bij
de Huiskamer binnen. Dit kan iedere derde dinsdag van de
maand vanaf 19.00 uur. We beginnen dinsdag 18 september.

ZORGELOZE ZORGDAG
Zondag 9 september komt de tweede editie van de Zorgeloze Zorgdag naar ‘t Atrium. Van 13.00 tot 17.00 uur
maakt u kennis met allerlei zorgaanbieders. Laat uw rollator
controleren en in orde maken. Leer tips voor valpreventie.
Doe mee met yoga. De apotheker, fysiotherapeut(e), voedingsdeskundige en wijkverpleegkundige zullen er zijn om
informatie te geven en vragen te beantwoorden. Zie wat
beschikbaar is en stel uw vragen aan de mensen die het
weten. Deze dag wordt gratis aangeboden aan iedereen in
de omgeving door het Buurtnetwerk in samenwerking met
het Sociaal Team en alle zorgaanbieders. Kom langs voor
een goed gesprek, informatie en een gratis kopje koffie.

FILM IN DAALHOF
Onlangs is er een film gemaakt over hoe we kunnen omgaan met mensen met verward gedrag. Of liever, hoe wij
onze reacties op apart gedrag beter kunnen afstemmen. De
bedoeling van de film is hulpverleners en buurtbewoners te
laten zien hoe beter te kunnen helpen. In eerste instantie
wordt de film getoond aan de hulpverleners om daarna ook
beschikbaar te zijn voor de buurt. Let op onze Facebook
pagina voor de exacte datum en locatie.

BUURTTERRASSEN
Er is nog één buurtterras gepland voor dit jaar en wel op 17
september a.s. Op die maandagavond stellen we de tent
en vlag op bij de toren in Daalhof. Kom mee praten over
zaken die belangrijk zijn voor dit gedeelte van Daalhof. Hoe
zit het met het geluid? Hoe zit het met de speelplaats en het
hondenlosloopgebied? Breng een stoel en eigen kop of mok
mee - wij zorgen voor koffie en thee. Wat kan beter? Welke
ideeën heeft u voor uw buurt? Laat het horen.
Wilt u in 2019 een buurtterras bij u in de buurt zien? Laat
het ons weten. Dan kunnen we samen met u afspreken hoe

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.

Afslanken met de Benexere BodyProgress
afslanken  vermindering van cellulitis
 een mooie strakke huid
 en een goede bloedsomloop
U verliest al centimeters na
de eerste behandeling
1 Behandeling voor € 18,50
5 Behandelingen voor € 87,50
10 Behandelingen voor € 170,00

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

Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis
2 maanden geldig vanaf de eerste afspraak
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gooien. Dus neem uw ballen mee. Mocht u onervaren zijn,
ook dan zorgen wij dat u begeleiding krijgt en gerust kunt
meespelen.
Uiteraard is er volop ruimte voor gezelligheid in en om onze
kantine.

BON APPETIT
FISHFINGERS
MET GEROOSTERDE KNOLGROENTEN

De Boulodrôme van Maastricht is gelegen aan de Severenstraat 201, 6225 DA,
Maastricht. Er is voldoende parkeerplaats.

Ingrediënten:
500 gram koolraap, 500 gram knolselderij, 4 eetlepels
olijfolie, 250 gram havermout, 2 eieren, havermeel (voor
paneren), 800 gram kabeljauwfilet, 1 bosje bieslook, 1
teentje knoflook, 25 gram boter, 25 gram havermeel, 300 ml
havermelk, zwarte peper en zout naar behoefte.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op zaterdag 8 september 2018. De Boulodrôme is op deze dag geopend van
10.30 uur tot circa 17.00 uur. Graag tot dan.

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200C. Schil de koolraap en de
knolselderij, snijd ze in dikke frieten en meng de olie er door.
Leg de frieten op een met bakpapier beklede bakplaat en
zet ze 50 minuten in de oven. Strooi de havermout op een
andere bakplaat en schuif ze bij de frieten in de oven. Laat
het 10 minuten roosteren of totdat het goudbruin is.
Klop de eieren los met wat zout en peper. Snijd de kabeljauw in dikke, lange stukken. Haal de kabeljauw eerst door
havermeel, klop er zoveel mogelijk meel af en haal ze vervolgens door het ei en de geroosterde havermout. Leg de
fishfingers op een met bakpapier beklede bakplaat. Bak de
fishfingers de laatste 10 minuten met de groentefrieten mee.
Hak de bieslook fijn en pers de knoflook uit. Smelt de boter
in een steelpannetje en bak hierin de 25 gram havermeel
1 tot 2 minuten. Roer nu beetje bij beetje de havermelk er
door tot het de dikte van mayonaise heeft. Breng de saus op
smaak met peper en zout en roer de fijngesneden kruiden
er door. Serveer de geroosterde groenten en fishfingers met
de kruidensaus. Je kunt de havermout ook vervangen door
paneermeel of fijngemalen oud brood.

Deale
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Cub
Gaze e
lle
Trek

Tweewielerspeciaalzaak

George Walstock

Ruttensingel 160a Maastricht. Tel.: 043 - 325 06 62
Dinsdag gesloten.

PERSBERICHTEN
OPEN DAG BOULODRÔME MAASTRICHT
Boulodrôme Maastricht laat u zaterdag 8 september graag
kennis maken met Jeu-de-Boules en laat u zien wat wij u
als recreatiespeler, wedstrijdspeler, vereniging, vriendengroep, sponsor, bedrijf of school te bieden hebben. Omdat
de Boulodrôme een ‘het jaar rond’ binnen- en buitenlocatie
is, gaat de open dag te allen tijde door. Bij goed weer buiten
en bij slecht weer binnen. Op onze website www.boulodromemaastricht.nl kunt u verdere informatie over de invulling
van deze dag vinden.
Deze dag wordt ook aandacht geschonken aan de mogelijkheden voor mensen met een beperking en zijn er informatiestands voor onder andere de halcompetitie en Click4Friends.
Speelt u nog geen Jeu de Boules of heeft u na uw vakantie
ervaringen/interesse om incidenteel of geregeld te spelen in
een leuke ambiance, dan nodigen wij u graag uit om eens
te komen kijken wat dit balspel voor u kan betekenen. Kom
gerust kijken, wij informeren u graag. Wilt u het spel proberen? De begeleiders hebben de ballen voor u klaarliggen.
Voor spelers is het uiteraard mogelijk om een balletje te

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
4

verzekeringen
advies
makelaardij
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IN DE ETALAGE

De viskraam staat elke donderdag tussen 08.30 uur en 16.30
uur op de parkeerstrook van de Herculeshof onder aan het
winkelcentrum van Daalhof, en voor wie dan nog niet genoeg
heeft of het visje net heeft gemist: op woensdag staan Rini
en Noël in De Heeg, en op vrijdag in Malberg.

VISHANDEL DE PAREL
Toevallig was het even kalm toen ik kwam aanlopen, maar
meestal staan er zoveel klanten bij de viskraam dat van een
vraag en antwoord spelletje geen sprake kan zijn. Jammer
is wel dat zoonlief al naar huis was. Hij komt nu helaas niet
op de foto. Maar ja, die kans krijg je maar een keer in de
week en dan moet je het juiste moment benutten.

Tot ziens bij Viskraam De Parel.

PERSBERICHTEN

Wie kent de donderdagse viskraam in Daalhof niet? Hij staat
er al sinds jaar en dag, zelfs bijna sinds mensenheugenis, en
ook uw redacteur bijt er regelmatig in een visje. Donderdag
visdag, tenminste voor deze wijk. Dan kun je er al vanaf
‘s ochtends vroeg terecht; vanaf half negen, wanneer de
uitslapers nog in bed liggen, of zich tenminste nog de ogen
moeten uitwrijven.

LEZING CÍRCULO CERVANTES
El dictator en libros. Lezing in het Spaans door José Sanchez
Lozano. Hij vertelt in de lezing over de manier waarop dictators in de Spaanse en Latijns-Amerikaanse literatuur worden
weergegeven en hoe schrijvers de censuur ontwijken.
Tijd: vrijdag 14 september 20.00 - 22.00 uur.
Locatie: ‘t Förtsje, Ebenistendreef 104.
Toegang: leden gratis, niet-leden 5 euro.
Taal: Spaans.
Wie zijn wij? De Círculo Cervantes in Maastricht is een vereniging van liefhebbers van de taal, geschiedenis en cultuur
van Spanje en Spaans-Amerika. Lezingen zijn afwisselend
in het Nederlands en Spaans.

van dinsdag t/m vrijdag

Beroemd om haar kibbeling (met ‘sajs’) of lekkerbekjes
(gebakken witvis) begroet Rini vriendelijk lachend elke klant.
Tegenwoordig wordt ze bijgestaan door haar zoon Noël die
ijverig zijn vlijt tentoonspreidt en bijspringt waar hij maar kan.
Maar ook van een ‘maatje’, met of zonder ‘unnekes’, tussen
een broodje of los uit het vuistje zie je de werkmensen uit
de omgeving lekker genieten.

DAGSCHOTELS 7 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Dus voor wie het nog niet kent en toch van vis houdt; ga
eens langs voor een visje bij de boterham, het avondeten, of
voor een snack tussendoor. Het is niet alleen gezond maar
zelfs lekker, en dat is een groot goed in onze haastige tijd.

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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MAKELAARS

FINANCIËLE PLANNERS

GELD & VERZEKERINGEN

REGIO BANK

ASA GROEP

DE ADVISEURS VAN VANDAAG

Verkoop nu uw woning voor een

vaste courtage van € 2.500,De afgelopen periode verkochten wij o.a. de volgende woningen
MAASTRICHT

MAASTRICHT

MEERSSEN

C

M

Y

Termileslaan 88

CM

Largostraat 27

Kruisdonk 1

MY

CY

MAASTRICHT

CMY

MAASTRICHT

MAASTRICHT

K

Henri Borgignons

Zutendaallaan 31

Van Merodestraat 8

Sint Cornelisstraat 14

Plannen om uw woning te verkopen? Neem contact met
ons op voor een gratis waardebepaling
Patrick van Holten

Als dé WIJKMAKELAAR
van Maastricht-West
weten wij wat er in uw
woonomgeving leeft.

ASAGROEP.NL
Berceusestraat 46 6217 EK Maastricht 043 - 363 95 75
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PRIKBORD

VARIA

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.

Nathalie Narings is pedagogisch medewerker en runt haar eigen
kleinschalige kinderopvang, ‘Kinderopvang NaNa’.

ZINDELIJKHEID ZONDER STRESS
Plasstress, het houdt menig ouder regelmatig bezig. Wat is
de beste manier om je kind zindelijk te krijgen en wanneer
begin je ermee? Er zijn zoveel verschillende theorieën en
meningen. Wat belangrijk is, is dat de manier bij jou en jouw
kind past. De één houdt van schema’s en de ander meer
van een lossere aanpak. Wanneer kun je beginnen met de
zindelijkheidstraining en waar moet je op letten?

Vanuit uw aanvullende verzekering wordt fysio-, manuele-,
geriatrische-, en/of oedeemtherapie vergoed. Ook zonder
verwijsbrief. Nu ook groepstherapie ‘samen bewegen met
Parkinson’ in gymzaal Daalhof. Ook rugrevalidatie via DavidRug-Concept is mogelijk. Fysio Daalhof, Herculeshof 9/11,
6215 BB Maastricht, 043-3476946; fysiodaalhof@gmail.
com; www.fysiodaalhof.nl.

Bij deze wat tips:
Kan je kind benoemen wanneer hij poept of plast? Heeft het
al een paar uur een droge luier (bv na een middagslaapje)?
Vindt het de volle luier vies? Wil het dingen zelf doen en kan
het zich zelf aan- en uitkleden?

Cursussen in gezellig en klein groepsverband. Dans, schilderen, Pilates, tekenen enz. Aangeboden door ervaren en
enthousiaste kunstenaars-docenten. Individueel gericht en
geschikt voor zowel beginner als gevorderde. Info: wilmapustjens@home.nl en www.miekeverhooren.nl. Zie ook de
advertentie in deze editie.

Dan kan je kind klaar zijn voor het potje. Het is handig als
je je kind na het drinken op de wc of het potje zet, ook als
hij geen aandrang heeft. Zo komt er een regelmaat en leert
het omgaan met het gebruik van de wc of het potje.
In de blote billen lopen is in de zomer fijn, maar ook in
de winter kun je de zindelijkheidstraining starten. Je kunt
boekjes over zindelijkheid kopen of een rollenspel met een
plaspop doen, het zelf voordoen en benoemen wat je doet
of samen een mooie onderbroek kopen (die dus droog zal
blijven). Houd rekening met ongelukjes, want die gebeuren
nou eenmaal. Reageer niet boos en ga gewoon verder met
de zindelijkheidstraining.

Gezocht: nieuwe secretaris en medewerker voor bestuur
van Stichting Intocht Sinterklaas Maastricht. Wil je meer
informatie mail naar Holthaus.gj@gmail.com of bel 0621840862. Maak dit kinderfeest tot een succes samen met
de bewoners van Maastricht en omstreken.
Huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Ervaren docent
(havo-vwo) geeft individuele en professionele begeleiding
bij het plannen, maken en leren van het huiswerk aan een
kleine groep leerlingen. Informatie 06-39823537.

Heeft je kind een periode van terugval? Hou dan vol en
doe het géén schone luier aan. Investeer tijd in het proces,
want met een luier kun je weer opnieuw beginnen. Je kind
krijgt daardoor het signaal dat het toch wel een ongelukje
zal krijgen en begrijpt het dan niet meer. En onthoud: poep
en plas is niet vies, het is normaal. Dus geen cadeaus of
andere grote beloningen geven, zo creëer je irreële verwachtingen bij je kind. Als beloning bijv. een sticker geven
of het avondeten mogen kiezen is beter.

VERENIGINGSNIEUWS
ROMMELMARKT SCOUTING WOLDER
15 en 16 september houdt Scouting Wolder weer de jaarlijkse rommelmarkt. U bent beide dagen van 10.00 tot 17.00
uur welkom aan de Tongerseweg 342.

Veel succes

Scouting Wolder

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

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

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

info@hovenierjongen.nl
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WIJK - INFO
REÜNIE J.F. KENNEDYSCHOOL
Het schoolgebouw van de John F Kennedyschool staat aan
de vooravond van een ingrijpende verbouwing. Daarnaast
bestaat de school dit jaar 50 + 1 jaar. Aanleiding genoeg
voor de organisatie van een grote reünie voor alle oudleerkrachten, oud-leerlingen die de leeftijd van 18 jaar bereikt
hebben, oud-leden van het schoolbestuur, schoolcommissie,
schoolraad, oud-leden van de oudervereniging en MR en
alle oud-vrijwilligers.
Deelnemers aan deze reünie kunnen zaterdag 15 september
a.s. vanaf 18.30 uur nog één keer het gebouw ‘in huidige
staat’ bezoeken en ter plekke herinneringen ophalen. Aansluitend worden de deelnemers om 20.00 uur verwacht
in gemeenschapshuis ‘t Atrium aan de Aureliushof 160 in
Daalhof voor een gezellige feestavond die tot ongeveer
23.30 uur zal duren.

Voor deelname aan deze reünie kunt u zich aanmelden op
het volgende e-mailadres: pietmouchart@gmail.com met
toevoeging van voor- en achternaam, volledig adres en
geboortedatum.
Uw aanmelding is definitief na overmaken van 10 euro op
rekeningnummer NL 46 INGB 0663417112, o.v.v. ‘reünie jfk’
en toevoeging van voor- en achternaam. Kaarten zijn ook
op school verkrijgbaar bij de administratie met ingang van
20 augustus tussen 8.00 uur en 16.00 uur.

Bij binnenkomst in ‘t Atrium wordt u welkom geheten met
een glas ‘bubbels’ en ontvangt u 2 consumptiebonnen; in
de loop van de avond zullen hapjes geserveerd worden.
Pinnen is deze avond in het Atrium niet mogelijk.

Eventuele vragen over deze reünie kunt u per e-mail stellen
via: info@kennedy-bs.nl.

Voor deze reünie zijn maximaal 750 kaarten te vergeven,
vol is vol. Het bezoeken van deze reünie is alleen mogelijke
op vertoon van een entreekaart.

Namens de werkgroep “JFK 50+1 jaar”: Piet Mouchart en
Chris Roes, oud-directie JFK school. Namens Kindcentrum
Belfort: Marc Houben, directeur JFK school.

VERENIGINGSNIEUWS
ROMMELMARKT TTV DAALHOF
Tafeltennisvereniging Daalhof, oftewel TTV Daalhof, organiseert 30 september weer haar halfjaarlijkse Rommelmarkt
in het Atrium, Aureliushof 160 te Maastricht.
De rommelmarkt duurt van 9.30 tot 17.00 uur en de entree
is gratis.
Diegenen die een tafel willen huren, kunnen contact opnemen met Peter Janssen, telefoon 043- 3479867.
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ACTIVITEITEN IN WOONZORGCENTRUM DAALHOF
Vaste activiteiten:
Van maandag tot en met vrijdag bent u van harte welkom
voor een kopje koffie, thee en/of andere versnapering. En
om eens vrijblijvend deel te nemen aan een of meerdere
van onze activiteiten.
Maandag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Kienen 13.45 uur
- Wisselende activiteiten vanaf 14.00 uur op afdeling H
- Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F
Dinsdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Spel/Sjoel/Kaart/Knutselmiddag 14.00 uur
- Gymnastiek onder professionele begeleiding van een
fysio- en ergotherapeut 14.00 uur
Dinsdagavond repeteert het koor 'Gouwe Ouwe' op afdeling
H. Heeft u interesse? Ga gerust een kijkje nemen en laat u
wegwijs maken. Ze starten om 18.30 uur.
Woensdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Wisselend programma (bijv. muziek, optredens, themamiddagen, bakken, verwensalon) vanaf 14.00 uur
Donderdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Wisselende activiteiten (bijv. Happy hour/DJ/Hapjes, Sjoefen spel, gespreksgroep) vanaf 14.00 uur
Vrijdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Kienen 13.45 uur
- Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F
- Wisselende activiteiten (bijv. spellen, geheugentraining,
quiz, zingen enz.) op afdeling H
Naast de activiteiten die in huis plaatsvinden worden er
ook uitstapjes en wandelmiddagen georganiseerd. Deze
activiteiten worden aangekondigd op posters in het woonzorgcentrum.
Extra activiteiten
Donderdag 6 september: Spaanse hapjesmiddag.
Donderdag 13 september: DJ Opa John draait en hapjes
verkoop.
Donderdag 20 september: Happy Hour met DJ Giel en
hapjes verkoop.
Donderdag 27 september: gespreksgroep.

huiskamer. Tijdens de hete zomerdagen werden er buiten
zitjes gemaakt in de schaduw. Van het Atrium kregen we
vrolijke parasols te leen.
Op deze manier hebben velen een gezellige middag gehad
onder het genot van een kopje koffie of glaasje fris. Meestal
werd er in verband met de warmte getrakteerd op een ijsje.
Alles verhuisde deze dagen naar buiten. Er werd een potje
gekaart, gescrabbeld, muziek geluisterd of meegezongen.
Kortom vele uren gezelligheid onder de hete zon.
Op donderdagmiddag werd er samen gegeten. We kregen
meestal groenten uit de volkstuin van Lambert, waar een
overheerlijke salade of soep van werd gemaakt. Tijdens het
creatief café werden er nieuwe kleren gemaakt of hersteld.
Op donderdagavond zaten we, voornamelijk vrouwen, buiten te breien en bij te kletsen. We kregen een koelkast met
diepvries geschonken waar we heel blij mee waren. Ook
werden er de nodige kleren gebracht voor de ruilwinkel en
kregen wij tassen vol brei- en naaispullen, zodat ook mensen
die geen materiaal hebben toch kunnen breien, naaien of
handwerken.
Er kwamen vragen binnen bij Matchpunt, werden er kleine
klusjes gedaan, naar oplossingen gezocht en resultaten
behaald.
Via deze plek wil ik de vrijwilligers heel erg bedanken die
dit mogelijk hebben gemaakt.
Bij Matchpunt kunnen mensen terecht die vragen hebben
over klusjes, administratie, dag invulling of die hulp nodig
hebben bij de dagelijkse zorg.
Zoals boven beschreven, komt vraag en aanbod samen bij
Matchpunt. Om deze vragen te kunnen beantwoorden, zijn
we op zoek naar personen die, indien nodig, een helpende
hand kunnen bieden zodat de hulpvragen ook ingevuld
kunnen worden. Wij zoeken hiervoor mensen die een keer
bijvoorbeeld een plankje kunnen ophangen, brandmelder
ophangen, rollator repareren, doucheslang vernieuwen,
lampen vervangen, uitleg geven over elektrische apparaten
of computers enz. enz.
Loop een keer binnen en vraag om informatie.
Inlooptijden huiskamer: dinsdag van 13.30-16.30 uur,
woensdag van 13.30-16.30 uur en donderdag van 10.0016.30 uur.

Alle activiteiten vinden plaats in of rondom de grote zaal aan
de Herculeshof 22. Meer informatie? Loop gerust een keer
binnen en vraag ernaar.

VARIA
EEN ZOMER IN DE HUISKAMER
Een achttal vrijwilligers hebben er de hele zomer voor
gezorgd dat de buurtbewoners op dinsdagmiddag, woensdagmiddag en donderdag de hele dag terecht konden in de
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GEDICHT

BURENDAG HAZENDANS

DE SCOOTER

Zaterdag 22 september a.s. organiseert Stichting Werkgroep
Hazendans de jaarlijkse burendag van Douwe Egberts.
Tevens bieden wij ondernemers uit de wijk De Hazendans
de mogelijkheid om zich bij bewoners in de kijker te spelen
en op deze manier meer bekendheid te vergaren. Eveneens krijgen verenigingen in de buurt de kans om zich te
presenteren.

Lekker ontspannen achter het stuur,
Helaas het is maar van korte duur
De scooter van links zich voorrang pakt
Hij is voor zijn rijbewijs gezakt
Voor het verkeer zijn er toch regels gemaakt
Helaas zijn er ook mensen die dit niets uitmaakt
De snelheid gaat bij hen steeds voor
Zij glippen overal tussendoor

Omdat het evenement zich in onze wijk afspeelt en ‘verbinding en samenwerking’ kernpunten zijn, is er gekozen
voor de naam VICINIA, dat ‘onze wijk’ in het Latijn betekent
.
Uiteraard is ook aan de kinderen gedacht doordat er door
de verenigingen diverse spelmomenten zijn toegevoegd.

Ergernis bij anderen
Wellicht de verkeersregels veranderen
Scooters hun snelheid beperken
Het aan de ongevallen merken

Er is een variëteit van mini-foodtrucks op het plein met een
diversiteit aan eten. De foodtrucks zijn nagenoeg alle lokale
ondernemers of uit de regio en krijgen op deze manier ook
de mogelijkheid meer bekendheid te krijgen.

Gelukkig telt dit niet voor allen
De snelheidsduivels zijn uitzonderingsgevallen
Scooter rijden is een heerlijk gevoel
Maar veiligheid is toch het grote doel

Er zal ook een bar aanwezig zijn. Muziek wordt verzorgd
door een DJ en er zullen een aantal lokale artiesten optreden.

Aanpassen in het verkeer telt voor allemaal
Het voorkomt ook nog een vervelend verhaal
Auto, scooter of op de fiets…
Allemaal opletten… dan gebeurt er niets.

Sarah Geelen, Stichting Werkgroep Hazendans

tekst: Ad Frijns

CURSUSSTUDIO ROMEINSE BAAN,
Romeinse Baan 299B, Daalhof

1. Cursussen tekenen/schilderen voor volwassenen
teken-en schildercursus: o.a. Woensdagavond
19.30 – 21.45 uur
START : 10 september 2018, latere instap mogelijk
tekencursus : Maandagavond 19.30-21.45 uur
START: 12 september 2018
SMS , BEL OF VOICEMAIL NAAR WILMA: 06-53841785
Email: kunststudiodaalhof@gmail.com
2. Dansimprovisatie v.a. 4 sept. van 19.00 – 21.00 uur
Pilates Body Balance v.a. 6 sept. van 9.30 – 10.30 uur
Workshops Dans : zie website http://www.miekeverhooren.nl
Mandala ontwerpen en kleuren 6 bijeenkomsten
v.a. 5 sept. om de 14 dagen van 10.00 – 12.00 uur

Medisch
Pedicure
Praktijk
Hazendans

kleine groepen
creatieve omgeving
professionele
docenten !

Manon Willemsen
Malstraat 21
06 - 54 67 05 03

TIP: 9 september opent (tussen 15.00 en 17.00 uur) een
2 weken durende expositie van werken van cursisten.
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klauwotters getrokken. Met de pinguïns maken we voorlopig
pas op de plaats.’
Aanleiding voor die beslissing zijn de ophef van de afgelopen
tijd en de dood van twee pinguïns. In april kreeg Daalhoeve
drie jonge pinguïns. Die werden eerst binnen grootgebracht.
Vanaf het moment dat het trio in juni buitenkwam, kreeg de
boerderij bakken kritiek over zich heen. Hoe men het durfde
om in de warme Nederlandse zomers dit soort dieren te
houden. Frissen: ‘Het zijn zwartvoetpinguïns. Die houden
het op de kusten van Namibië makkelijk uit in temperaturen
tot 45 graden en meer.’
En toen gebeurde er midden vorige week iets wonderlijks.
‘Woensdagavond was het water bij de pinguïns nog groen en
donderdagochtend opeens helder. We zijn gaan bellen met
experts, die het ook niet vertrouwden. Daarop hebben we het
bassin leeggepompt. Met de dieren leek nog niets aan de
hand, vandaar dat we geen monster van het water namen.
Vrijdag had een eerste pinguïn ademhalingsproblemen. Hij
stierf tijdens een onderzoek bij de dierenarts. Begin deze
week overleed een tweede op eenzelfde manier. De derde
lijkt te overleven. Hij gaat dit weekend van de medicatie af.’
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 63, september 2018

EEN BEWOGEN ZOMER
Daalhoeve heeft een zeer bewogen zomer achter de rug.
Door de hitte en droogte moesten onze medewerkers
en vrijwilligers alle zeilen bijzetten om de dieren goed te
blijven verzorgen. Tot overmaat van ramp verloren we
onze pinguïns. Een nare geschiedenis waarmee we zelfs
de landelijke pers haalden. Bedrijfsleider Ralph werd
onder meer geïnterviewd door de NRC. Op 10 augustus
verscheen het artikel onder de kop ‘Het mysterie van
de vergiftigde pinguïns in Maastricht’. Ralph legt daarin
onder meer uit waarom wij ook exotische dieren houden
en hoe moeilijk onze vrijwilligers het hebben door de
vele onterechte kritiek op de sociale media. Als terugblik
plaatsen we dit artikel nog eens.

Afscheid van onze zwartvoet-pinguins

Het is druk op kinder- en zorgboerderij Daalhoeve in Maastricht, maar in het pinguïnverblijf is het stil. Eén dier drentelt
daar rond. Nog wel. ‘We zoeken nog een plek waar hij
naartoe kan’ vertelt bedrijfsleider Ralph Frissen. ‘Daarna
wordt dit verblijf bij het aangrenzende verblijf van de klein12

Bitterballen aan de otters
Bij autopsie op de overleden pinguïns werden verbrandingen
in de longen, luchtpijp en slokdarm geconstateerd. Dat wijst
op het gebruik van chloor of een andere bijtende stof. ‘Werk
van iemand van buiten’, stelt Frissen. ‘De hekken rondom
zijn hier maar een meter hoog.’
Op Daalhoeve zijn ze er stuk van. De medewerkers waren
al wat gewend. Van bezoekers die menselijke gevoelens
op dieren projecteren tot wonderlijk bijvoeren. ‘Laatst gaf
iemand bitterballen aan de otters en begreep eigenlijk niet
wat verkeerd daaraan was. Verwensingen en bedreigingen
krijgen we vooral sinds we ook exoten houden. Dat past
kennelijk niet bij het traditionele beeld van een kinderboerderij. Rechtstreeks hoor je niets. Kom gewoon vragen, dan
leggen we graag uit.’
De servalkatten, stokstaartjes, pinguïns en andere nietinheemse dieren kwamen er niet zomaar, maar na studie
en overleg met vooraanstaande dierentuinen en biologen.
‘We wilden meer verscheidenheid tonen. Dat kan als je het
aantal huis- en boerderijdieren vermindert. Tien in plaats van
veertig geiten is ook goed. En bij het houden van een geit
komt met alle ziektes en resistenties trouwens meer kijken
dan bij het houden van stokstaartjes.’
Hart van Daalhoeve is een Limburgse carréboerderij uit de
jaren dertig van de vorige eeuw. Het oorspronkelijke agrarische bedrijf functioneerde tot in de jaren zeventig, toen
Maastricht de uitbreidingswijk Daalhof begon te bouwen.
Daalhoeve werd een kinderboerderij, omgeven door rijtjeshuizen en drie flats.
Demotiverend
Aan het begin van dit decennium leek de kinderboerderij
door bezuinigingen op natuureducatie ten dode opgeschreven. De buurt kwam in actie, er kwam een plan voor een
doorstart. Daalhoeve houdt nu de eigen broek op door als
zorgboerderij te werken met mensen met een beperking,
moeilijk lerende kinderen en ex-gedetineerden, door eigen
producten te verkopen, een horecavoorziening en groenonderhoud in de stad, onder meer met een schaapskudde.
Er werken zo’n honderd vrijwilligers en tien betaalde medewerkers. Daalhoeve trekt nu 60.000 tot 70.000 bezoekers
per jaar.

Bij zo veel functies horen nog méér toezichthoudende instanties. ‘Elke scheet wordt hier gecontroleerd’, zegt Frissen.
‘Maar bij sommigen blijft het wantrouwen. Na de bevalling
van een drieling zag een moedergeit er plots mager uit. Op
sociale media ging men meteen los. Er werd ook een klacht
ingediend. Laatst was een merrie getrapt door een hengst.
Een dierenarts behandelde haar en gaf het advies de wond
open te laten voor zo spoedig mogelijk herstel. Kort daarna
stonden er al foto’s op Facebook. Hoe onze paarden er wel
aan toe waren? Er zijn in totaal vier verschillende controleurs
voor langs geweest.’
Frissen sprak na alle commotie met zijn medewerkers.
Dat was nodig, merkte hij. ‘Alle kritiek werkt demotiverend.
Vooral bij de vrijwilligers. Negentig procent van hun werk
bestaat uit minder leuke klussen als stallen uitmesten en
hoeven krabben. En dan word je zo uitgekafferd.’
Meng je niet in discussies op Facebook, adviseerde hij hun.
‘Als je de sociale media negeert, gaan alle aantijgingen en
dreigementen sowieso aan je voorbij, dan hoor je alleen de
mooie reacties van bezoekers.’

De servalkatten zijn onze opvallendste 'exoten'

Omdat otters hun territorium markeren met ontlasting en
afscheidingen uit geurklieren, kan men de aanwezigheid
van de otters ook heel goed ruiken.
Otters voelen zich zowel aan het land als in het water
thuis. De jongen worden echter altijd aan land geboren, in
een goed beschermd hol. Pasgeboren otters zijn blind en
hulpeloos. Pas op de leeftijd van ongeveer twee maanden
verlaten ze hun geboortehol. Beide ouders dragen zorg voor
de jongen. In dierentuinen planten otters zich makkelijk voort.

EVEN VOORSTELLEN

RECEPT VAN DE WINKEL
Artisjok dip (voorgerecht)
Deze dip maak je in een keukenmachine. Met een staafmixer
lukt het ook, maar dat is wat meer gedoe.
Doe achtereenvolgens 200 gram mayonaise, 150 gram
zure room, 100 gram gemalen belegen cheddar (of belegen
boerenkaas) en 25 gram gemalen Parmezaanse kaas in de
keukenmachine. Snij een kwart van een ui (medium formaat)
in kleine stukjes, rasp twee knoflookteentjes en maak ze
heel fijn. Doe ook dit in de keukenmachine.

Een van onze kleinklauwotters

Na het vertrek van de pinguïns gaan we ook de tweede
vijver inrichten voor onze kleinklauwotters. We stellen
ze hier nader aan u voor.
De kleinklauwotter is de kleinste ottersoort ter wereld en
wordt daarom ook wel ‘dwergotter’ genoemd. Het zijn kleine
roofdieren die behoren tot de familie van de marters.
De soort komt in het wild voor in Azië, namelijk in India, China en in Zuidoost-Aziatische landen zoals Indonesië en
de Filipijnen. Daar leven de otters in mangroven en allerlei
zoetwatergebieden, zoals moerassen, rivieren, meren en
overstroomde rijstvelden. Otters voeden zich met vissen,
kreeftjes en insecten. Zo voorkomen ze ook dat sommige
dieren in de rijstvelden een plaag worden. Daar zijn de
rijstboeren blij mee, al vernielen otters bij het zoeken naar
voedsel ook wel eens hun rijstplantjes.
Kleinklauwotters zijn speelse, actieve en vrij luidruchtige
dieren. Deze ottersoort kan maar liefst twaalf verschillende
geluiden produceren en ze laten zich ook vaak horen.
13

Laat intussen een blik artisjokken goed uitlekken. Pak een
goed merk, want goedkope artisjokken kunnen nogal eens
een harde buitenkant hebben. Doe ook dit in de keukenmachine. Voeg zout en peper toe en laat dit alles tot een
mooie crème draaien. Maak op smaak naar eigen inzicht.
Een drup citroensap erbij? Ook heerlijk. Het is heel leuk om
deze dip in slablaadjes op te dienen. Vooral romeinse sla
is heel stevig.
Serveer op een plateau of een grote rustieke houten plank
met allerlei rauwe groenten (radijs, komkommer, enz.),
gekookte eitjes, geroosterd brood, wat garnaaltjes, enz. Zo
heb je een heerlijk fris voorgerecht.
Smakelijk eten en niks moet, alles mag.
Vragen? Magda staat tot uw dienst.
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Auteurs van deze roman zijn de Maastrichtse journaliste
Jasmijn Mulkens en de Maastrichtse priester Eugène Dassen. De illustraties zijn van Mart Mulkens en de uitgave is
in handen van uitgeverij TIC.

PERSBERICHTEN
SERVAAS ACHTERNA
In het licht van de Heiligdomsvaart 2018 te Maastricht verscheen een bijzonder boek. Dit boek, onder de titel ‘Servaas
achterna’ beschrijft de zoektocht van Väös, een student in
Maastricht, naar het leven van Sint Servaas.

NIEUW SPREEKUURPUNT IN BINNENSTAD
Stichting Ondersteuning bij Arbeidsbeperking en Reintegratie heeft een nieuw spreekuurpunt in de binnenstad
geopend. Midden in de zomervakantie is op Hoogfrankrijk
27, 6211 RK Maastricht, een spreekuur van start gegaan
voor vragen met betrekking tot uitkering en sociale zekerheid (WW,WAO, WIA, Wajong).

Wie was Sint Servaas en wat heeft hij voor mensen in verschillende tijden en culturen betekend? Väös gaat voor zijn
studie op zoek naar de antwoorden op deze onderzoeksvraag. Zijn ontdekkingstocht brengt hem naar Frankrijk,
Duitsland en Italië.

Het is een aanvulling op de diensten die ‘de Masters’ daar
aanbieden, maar iedereen kan bij de spreekuurhouders
terecht met zijn of haar vragen. Dit kan iedere donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. De spreekuurhouders zijn
dan ook telefonisch bereikbaar op 06-57890169.

Overal ontmoet hij mensen die werden geraakt door Sint
Servaas. Hoewel de reis start als studieproject, raakt Väös
gaandeweg zelf ook geïnspireerd door de heilige. Tijdens
de zoektocht stuit hij op zijn familiegeschiedenis en krijgt
de boodschap van Sint Servaas een persoonlijke betekenis. Väös vindt meer dan alleen antwoorden op zijn onderzoeksvraag.

De andere spreekuurpunten zijn vanaf 21 augustus weer
als voorheen actief:

In ‘Servaas achterna’ gaat hoofdpersoon Väös op zoek naar
Sint Servaas. Door zijn ogen leren we de boodschap van de
Maastrichtse stadspatroon beter kennen. Dit hedendaags
verhaal neemt een unieke positie in tussen alles wat eerder
verscheen over deze heilige.

WijkServicePunt Wijckerpoort/ Witte Vrouwenveld, Voltastraat 50, 6224 SW Maastricht. Telefoon tijdens spreekuur:
06-12122947.
Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur is vrij inlopen.
WijkServicePunt Manjefiek Malberg, Malbergsingel 70, 6218
AV Maastricht.

Corpus Sana

Telefoon tijdens spreekuur 06–13239973; afspreken kan
via 043-6019400.

Afslank en
Lifestyle coaching

Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur is vrij
inlopen.

Als afslank & Lifestyle coaches begeleiden en coachen wij je
op een verantwoorde manier, zonder hongergevoel, naar een
gezond lichaam. Wij werken met PowerSlim, een door diëtisten
ontwikkeld afslankprogramma dat erop gericht is om je streefgewicht te behalen én behouden.

U kunt ons vinden op www.waowiamaastrichtheuvelland.nl.

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek
Corpus Sana
043-8200287
Tongerseweg 330
admin@corpus-sana.nl
6215 AC Maastricht
www.corpus-sana.nl

15

Ik (Zoë, links op de foto) doe naast zwemmen ook graag
lezen en puzzelen. Vooral 3D puzzels vind ik erg leuk. Ik
knutsel ook graag. Mijn zus Noa-Lynn maakt graag woordzoekers en vindt het leuk om naar de bioscoop te gaan. Wij
verheugen ons allebei op de vakantieperiode want dan gaan
we op vakantie en dan vieren we ook nog onze verjaardag.

DIT ZIJN WIJ
NOA-LYNN EN ZOË GODDING
Hallo allemaal, wij zijn Noa-Lynn en Zoë Godding. Wij zitten
op het Kindcentrum Dynamiek in groep 8 en 7. Wij wonen
samen met onze ouders in Daalhof.

Groetjes, Noa-Lynn en Zoë

Ik (Noa-Lynn, rechts op de foto) ga elke maandagavond
badmintonnen. Mijn zus Zoë zit op synchroon- zwemmen
bij Zwemclub Eijsden. De trainingen zijn elke woensdag
en zaterdag. Aan het einde van het seizoen is er altijd een
wedstrijd. Dit jaar is deze in Breda.
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In elk geval hopen we dat u zondag 23 september een kijkje
komt nemen op ons elk jaar toch weer gezellig buitenfeest.
U bent welkom tussen 11.00 en 17.00 uur.

PERSBERICHTEN
ROMMELMARKT/FANCY FAIR

SCOUTING MAASTRICHT-WEST

Zondag 23 september 2018 organiseert de Maastrichtse
Verkennersband weer haar jaarlijkse Rommelmarkt/Fancy
Fair. Deze ouderwetse rommelmarkt wordt gekenmerkt door
een mix van unieke koopjes, een hapje en een drankje,
spectaculaire prijzen bij het Rad van Avontuur en voor de
kinderen o.a. een groot springkussen. Dit alles wordt muzikaal omlijst door een artiestenparade met een keur aan
Maastrichtse artiesten.
Waar: Speelplaats Odaschool, Victor de Stuersstraat,
Maastricht.
Hoe laat: van 10.00 tot 17.00 uur.
Het bijzondere aan deze editie is dat de opbrengst wordt
gebruikt voor het verder opknappen van het nieuwe onderkomen van de Maastrichtse Verkennersband aan de
Malbergsingel in Malberg.
Meer informatie: www.facebook.com/verkennersband of kom
naar de Rommelmarkt/Fancy Fair op zondag 23 september.
ROMMELMARKT SCOUTING MAASTRICHT-WEST
Zondag 23 september organiseert Scouting Maastricht-West
weer haar jaarlijkse rommelmarkt inclusief het Rad van
Fortuin met prachtige prijzen.
Uiteraard wordt ook de inwendige mens niet vergeten en
zijn ons buffet en de snackbar de hele dag open.
De rommelmarkt wordt gehouden rond ons groepslokaal
aan de Roemerstraat op Pottenberg; dit is achter de Mammoetflat.

De vakanties zijn voorbij, tijd voor een nieuwe uitdaging?
Scouting Maastricht-West, of in het kort SMW, heeft nog
plek voor nieuwe leden.
SMW biedt kinderen en jongeren een actieve, zinvolle en
uitdagende invulling van hun vrije tijd. De activiteiten die
SMW doet zijn niet alleen leuk, ze dragen ook bij aan de
persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Scouts hebben veel plezier met elkaar en leren samen te
werken en respect te hebben voor de ander. Kinderen en
jongeren ontwikkelen zich bij de Scouting op een natuurlijke
manier tot zelfstandige mensen en krijgen de ruimte om te
ontdekken en te leren. Scouts spelen ook op een verantwoorde manier in een veilige omgeving. Dat biedt garantie
voor jarenlang plezier bij uitdagende activiteiten.
Elk weekend zijn de scouts van SMW actief in hun HK aan
de Roemerstraat 50, Maastricht. Kom gerust eens een
keer langs om te kijken hoe het eraan toegaat. Wil je van
tevoren meer informatie? Dan kan je contact opnemen met
Erik Wijnands via 043-3474685 of info@scouting-mw.nl.
Op de website: www.scouting-mw.nl vind je alle informatie
over SMW.

MASOEK SADJA
Vrijdagmiddag 14 september is 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 en zijn tevens een prima gelegenheid
ervaringen en verhalen uit te wisselen. De catering van
het Indisch eten wordt verzorgd door Senang Hati. Er zal
ook een kraam zijn met Aziatische artikelen. Duo Senang
Hati zorgt voor de muzikale begeleiding. De zaal gaat open
om 13.00 uur en de entree bedraagt 3,50 euro.

Voor onze rommelmarkt kunnen we nog heel wat spullen
gebruiken. Hebt u nog spullen die in goede staat zijn en die
u toch kwijt wilt; wij komen ze graag bij u ophalen. Echter
geen grote meubelen, ijskasten, gasfornuizen e.d. U kunt
telefonisch contact opnemen via ons antwoordapparaat, tel.
043–3477571. Mailen kan ook via onze site www.scoutingmw.nl. Wij maken dan met u een afspraak wanneer we de
spullen komen ophalen. Het ophalen gebeurt op zaterdag
1, 8 en 15 september.

Inlichtingen bij Kees Schepel tel: 06-13521570.

NIEUWE OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m vrijdag 13-17 u. en 19-21.30 u.
Zaterdag 10-12 u en 13-17 u.

Tel.nr: 06-53219877

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

Maandag t/m vrijdag van 10-12 u. op afspraak

043-356 04 04 • www.cadier.nl

St. Annadal 19
6214 PB MAASTRICHT

Veldwezeltstraat 24, 6215 JC Maastricht
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4 KIDS

Reus en kabouter spelletje:
Maak een kring, staand en met de handen vast.
In de kring is één opening, dit is de deur van het
kabouterhuisje. In de kring staat de kabouter.
De reus staat buiten de kring.
Hij klopt aan en vraagt: mag ik komen spelen?
De kabouter heeft geen zin. De reus loopt weg
en gaat buiten de kring liggen slapen. De
kabouter sluipt er achteraan en maakt de reus
wakker.
Nu mag de reus de kabouter proberen
te tikken.
Maar...
als de kabouter weer in
zijn huis is (de kring),
is hij vrij en heeft hij
gewonnen



Doolhof:

Kamertje verhuren: Speel dit spelletje samen

Elly gaat ook weer terug naar school. Help jij haar
de juiste weg te vinden?

Spelregels:
1. Iedere beurt mag je één lijn zetten
2. Als je een vierkantje hebt gemaakt
(kamertje) mag je nog een lijn zetten
3. Elk vierkantje (kamer) is één punt

Stephanie Debie
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UITVAARTVERZORGING

van THOR

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

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.

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

Naast reguliere fysiotherapie gespecialiseerd in
oncologie fysiotherapie, oedeemtherapie,
neurorevalidatie, geriatrie fysiotherapie,
kinderfysiotherapie i.o., fysiotherapie bij COPD
en perifeer vaatlijden, dry needling.

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

Belfort
Wittevrouwenveld-Scharn
Pottenberg
Campagne (in zorgcentrum campagne)

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht

Tel: 043-347 78 77
info@fysio043.nl
www.fysio043.nl

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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Tel: 043-3256241

Hieronder lag een schuilkelder, waar tijdens de wintermaanden vanaf gesleed werd.

TOEN EN NU
LAMMERGIERSTRAAT IN WOLDER.
De eerste foto zal in de zestiger jaren zijn gemaakt vanaf de
toenmalige Goudenweg, toen de wijken Daalhof en Belfort
nog niet bestonden.
Het straatje voor de ligusterheg naar rechts heette destijds
de Trichterbaan, nu Hermesweg. Dit was vroeger een
smokkelweg!

Het weiland aan de linkerzijde bestaat nog steeds en was
toen eigendom van de Familie Hogenboom uit Wolder en
vanaf het meer zuidelijk gelegen vaste podium werden door
de Greun Harmonie diverse zomerconcerten opgevoerd. Nu
is het weiland in gebruik door boerderij Daalhoeve, waarmee
de agrarische bestemming van eertijds weer enigszins is
teruggekeerd.
De foto links werd aangeleverd door Huub Reinders. De tekst
is van Willie van Weert en de foto rechts (zoals de situatie
nu is) is gemaakt door Joachim Wilbers op 6 augustus van
dit jaar.

De weg naar links liep helemaal door langs de huidige

Zend-toren die in het begin van de zestiger jaren werd
gebouwd en destijds, ten tijde van de koude oorlog, als
NATO-communicatietoren dienst deed.

Autorijschool Bastiaens

In het eerste huis rechts ben ikzelf de eerste vijftien jaar van
mijn leven opgegroeid.

wegen
m
o
r
e
d
n
o
z
“We rijden
wijs”.
e
b
ij
r
je
r
a
a
n

Rechtdoor staat het 50 km verkeersbord met daarboven
het opschrift: 'OUD VROENHOVEN'. (destijds een door
Maastricht geannexeerde zelfstandige gemeente, waarvan
Wolder de kern was - red.)
Verderop staan rechts twee schuren. Deze zijn destijds afgebroken en hebben plaats gemaakt voor nieuwbouw. Iets
verder zie je het omhoog lopende grasveld.

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

www.rijschoolbastiaens.nl
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6215EJ Maastricht (Daalhof)
 info@huidcoach-angele.nl
www.huidcoach-angele.nl
Huidverbetering
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Huidverzorging

OUDE AMBACHTEN

was bedoeld om de rivier, die een groot deel van het jaar
onbevaarbaar was, te omzeilen en de stad Luik een betere
aansluiting op onze Noordzeehaven te geven.
Voor de aanleg van het kanaal werd in 1849 een vijftal huizen aan de oostzijde van de Bokstraat afgebroken. Ook de
Molenpoort werd helaas in 1850 gesloopt.
Zo kan ik hier nog véél meer over vertellen, maar dan wordt
het te langdradig. Wel is het interessant om te weten dat het
kanaal van het Bassin, door de oude binnenstad, tot Luik
35 km lang was. Het werd op 18 oktober 1850 in Maastricht
feestelijk geopend. Er kwamen stoombootdiensten; zij vervoerden niet alleen veel goederen, ook miljoenen reizigers
werden over dit kanaal door het hele land vervoerd.
Helaas vind ik het, zoals zoveel Maastrichtenaren, jammer
dat het kanaal tussen1962 en 1963 werd drooggelegd.

BINNENVAARTSCHIPPER 2
Veel lezers - en zeker de oudere Maastrichtenaren - zullen
de foto wel herkennen: de Kesselskade. De straat heette
oorspronkelijk Bokstraat. De achterkant van de huizen langs
de oostzijde van deze straat stonden met hun rug tegen

Bronvermelding: gedeelte overgenomen van WIKIPEDIA.
Verder waren er tot mijn spijt in mijn beschrijving van juli
jl. twee foutjes geslopen. Daemen moest Damen zijn en het
kantoor lag niet op nummer 23a maar op 23d.
huub.reinders@home.nl.
de eerste stadsmuur van Maastricht, die hier dicht langs
de Maas liep. Dat was in de 17e eeuw en eerder. Ik spring
naar de 19e eeuw, tussen 1846 en 1850 werd het LuikMaastricht-kanaal gegraven, aanvankelijk Lateraal Kanaal
genoemd. Het in 1853 geopende kanaal, dat eigendom was
van de Belgische Staat, liep evenwijdig aan de Maas en

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up
Gellikstraat 17A
6215 JM Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
Acné vergoeding door
zorgverzekeraars.
Neem ook eens een kijkje op
www.passionbeaute.nl
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www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268
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