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FOtO vaN De maaND

vaN De ReDaCtie
Aan de lengte van de dagen en de dalende temperaturen
is het al te merken, de zomer 2014 loopt op het einde. De
ganzen heb ik al over onze wijk zien vliegen, hun keuze
is duidelijk op zuidelijkere oorden gevallen. Onze dierenvriendjes verruilen hun zomervacht ook voor een heerlijke
warme winterjas en zo langzaam beginnen de velden ook
leeg te raken, heel wat gewassen zijn geoogst.

Foto: Ruud Keijmis

De meeste mensen hebben hun vakantie achter de rug
en ook de vakantiegangers in eigen land hebben dit jaar
niet veel te klagen gehad. Het was een heerlijke zomer
in ons land waarin we hebben kunnen genieten van onze
tuin, camping, balkon of vakantie huisje. De scholen zijn
weer begonnen en daarmee ook de drukte met fietsende
kinderen van en naar school. Dus ook weer even wennen
voor de automobilisten natuurlijk.

Beste verkeersdeelnemer, als we een beetje rekening
met elkaar houden dan komen we ook weer veilig thuis.

Ook wij van de redactie zijn na onze vakantie weer fris
begonnen. Mocht u net zo fris en betrokken zijn bij onze
wijk en tips, suggesties of vragen hebben over ons wijkblad, dan zijn deze van harte welkom. U kunt mailen naar
de redactie. Wilt u bijvoorbeeld in 'In de kijker' of 'In de
etalage' komen of kent u iemand die dat graag zou willen?
Ook dan kunt u via mail contact opnemen met de redactie.
Hetzelfde geldt voor 'Baby van de maand' en 'Dit ben ik'.

eveNemeNteN
Dinsdag 9 september:
Oorlog en vrede in de huiskamer van Daalhof, van 13.30
- 16.30 uur in 't Atrium.

De tijd van festivals en buitenfeesten is ver voorbij, maar
activiteiten gaan ook binnen door, dus er zal vast wel
weer iets interessants tussen staan deze maand. Dus
veel leesplezier.

Buurtterras, Hazendansplein, Hazendans, van 19.00 21.00 uur.
Zaterdag 13 september:
Ophalen oud papier i.p.v. zaterdag 6 september.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van van 4/5 oktober.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 september.

COLOFON

Redactie
Natasja Cornelissen
Stephanie Debie
Anneke Fokkema
Ernestine Gewin
Roelina Habets
Ruud Keijmis
Willeke Klein
Scott Raab
Huub Reinders
Hans Veldman
Joachim Wilbers

Zondag 14 september:
Fancy-fair en rommelmarkt Maastrichtse Verkennersband
op de speelplaats van de St. Odaschool, aan de Victor de
Stuersstraat in Maastricht, van 10.00 - 18.00 uur.

Contact

maandag 15 september:
Breincafé Maastricht in het Activiteitencentrum Maastricht,
Symphoniesingel 60, aanvang 19.30 uur.

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

Buurtterras, Alesiahof, Daalhof, van 19.00 - 21.00 uur.

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

Donderdag 9 oktober:
BROEM Rijvaardigheidscursus voor 50-plussers, gemeenschapshuis Aen de Wan, Einsteinstraat 32 te Heer.

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
Maandagmorgen
Maandagmiddag
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Woensdagavond
Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond
Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Zaterdagochtend

bewegen voor ouderen
thai chi
yoga
tafeltennis
biljarten
poweryoga, hathayoga & zumba
huiskamer project 13.30 - 17.00 uur
v.a.17uur dansschool reality
wedstrijdbiljarten
repetitie Mixed harmonie
poweryoga, hathayoga & zumba
repetitie ZI ZI KWE KWE
kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof
v.a.17uur dansschool reality
country dansen jeugd
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)
rep: kinderköpkes
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inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
043-3479867
Openingstijden Atrium café
043-3475146
Van maandag tot en met
0032-12236151(B)
donderdag van 19.00 uur tot
043-3540518
01.00 uur
06-24253636
Vrijdags van 19.00 uur tot
06-50468369
02.00 uur
043-3619455
0032-12236151(B)
043-3471371
043-3540518
043-3432441
06-24253636
06-18126993
06-33135297
06-40923577
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.

Alleen afspraken met de
beheerder zijn geldig!!!

Wij als buurtplatform willen natuurlijk ook ons steentje bijdragen. Heeft u van 'Veur Elkaar' gehoord? Dit is een burenhulp
project. Misschien is dit net iets voor u, als u hulp nodig hebt
of hulp kan bieden. En dan is er ook 'Saame Zien' waar een
groep buren naar elkaar wil omzien, ruimte scheppen om
elkaar te zien. Zij willen in de komende maanden ook enkele
projecten opzetten om mensen bij elkaar te brengen.
Er is van alles aan het gebeuren. Dit kunnen we samen doen.
Wilt u ook uw buren beter leren kennen, iets doen voor uw
buurt? Er zijn nog twee buurtterrassen gepland waar men
ook leden van de gemeente, politie, en hulpinstanties kan
ontmoeten. Dinsdag 9 september wordt een buurtterras op
het Hazendansplein gehouden. Maandag 15 september
vindt dit plaats op de Caesarhof in Daalhof. Lees ook verder in dit blad over de verschillende mogelijkheden. Heeft
u vragen? Stel ze gerust aan een lid van het buurtplatform.
Op het moment kunt u dat doen via buurtplatform.belfort.
daalhof@gmail.com.

BUURtPLatFORm
Wijk-info
Stichting

BUURTPLATFORM BELFORT - DAALHOF
NieUWS vaN UW BUURtPLatFORm
Communicatie
De zomermaanden met de vakantie en het reizen zijn voorbij.
Ook uw buurtplatform is terug na wat vakantiedagen hier en
daar. We zullen in de komende maanden ook beter vorm
krijgen zodat we nog beter uw stem bij de gemeente kunnen zijn. We zoeken nog altijd verschillende manieren om
in contact te blijven met de buurten. Dit blad is één methode
om u op de hoogte te houden van wat we doen, maar we
beseffen dat we nog meer kanalen open moeten houden om
beter te kunnen dienen. Houd deze plek dus in de gaten en
we zullen proberen u onze voortgang te melden.

WiJK
- iNFO
Wijk-info

verkeer en veiligheid
De scholen zijn weer begonnen. Let daarom, zoals altijd in
deze tijd van het jaar, extra goed op in het verkeer. Kinderen
komen terug van vakantie en zijn blij weer naar school te
gaan (tenminste voor een week of twee), maar hebben
hun goede gewoonten van vorig jaar om op te letten in het
verkeer nog niet terug. U kunt wél voor hen opletten. Zorg
niet alleen dat uw eigen kind veilig is, maar dat alle kinderen
veilig zijn door uw eigen rijgedrag.

OPHaLeN OUD PaPieR
Op de afvalkalender van de gemeente staat vermeld dat
in september het oud papier wordt opgehaald op zaterdag
6 september. Door een andere activiteit van de voltallige
harmonie, kan het papier echter niet op deze dag opgehaald
worden. Daarom wordt de ophaaldag verschoven naar
zaterdag 13 september. De tijd en route blijven hetzelfde.

Knelpunten in Belfort
In juli verscheen een stukje in ’t Belhäöfke over knelpunten
in Belfort. Daar kwamen verschillende reacties op, wat
aantoont dat dit onderwerp zeker leeft onder de bevolking
in Belfort. Als u vragen of opmerkingen heeft over een probleem in de wijk, kunt u verschillende dingen doen:
- Als eerste kunt u het beste de BuitenBeter app gebruiken.
Via deze app, die gratis te downloaden is en met de meeste
courante telefoons en systemen werkt, komt uw klacht of
opmerking meteen bij de juiste gemeentelijke dienst. U
maakt een foto, de GPS geeft precies aan waar het probleem zich bevindt, u omschrijft het probleem en stuurt het
bericht. Daarna kunt u ook nog volgen wat ermee wordt
gedaan. De BuitenBeter app vindt u op www.buitenbeter.nl.
Natuurlijk betekent dit dat u een smartphone moet bezitten
en kan gebruiken.
- Is dit niet het geval? Dan kunt u nog altijd via klachtenmeldpunt@maastricht.nl een melding maken. Binnenkort
zullen we ook binnen het buurtplatform beter weten wie
verantwoordelijkheid neemt voor welke dossiers. Zo kunt u
voor de knelpunten in Belfort contact opnemen met Simon
Vels (simon.vels@ziggo.nl).

Praktijk voor huidverzorging
en energetische behandelingen
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
Praktijk ook toegankelijk met rolstoel en rollator

Samenwerking
Wist u dat er verschillende initiatieven zijn om mensen bij
elkaar te brengen? Zo heeft u over de Huiskamer van Daalhof kunnen lezen in een eerdere editie. In deze editie kunt
u elders in het blad lezen over Oorlog en Vrede in de Huiskamer van Daalhof, nog een kans elkaar te leren kennen.
Onlangs is er ook nog een gespreksavond geweest over een
‘menukaart’ voor Daalhof. "Dit was een mooie bijeenkomst
van veel mensen die nadenken over zaken in de buurt", zei
één van de aanwezigen. Verschillende instanties willen er
voor zorgen dat mensen elkaar kunnen vinden en helpen.

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
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Maar toen was ik al weg uit Maastricht tot opluchting van
velen. Mijn ouwe baas, de heer Van de Venne, iemand die
een groot stempel op deze stad heeft gedrukt, was inmiddels
overleden. Zonder overdrijving kun je stellen dat zijn concept
voor de stad grotendeels verwezenlijkt is geworden. Ik heb
de neiging te zeggen, helaas.

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.

Een medewerker van dit blad vroeg me een stukje over
mijzelf te schrijven. Dat gaat me moeilijk af. Wel wil ik met
het grootste plezier in de toekomst op deze plek wat meer
vertellen over het ontstaan van de wijk Daalhof of meer in
het algemeen over het naoorlogse Maastricht. Niets staat
immers op zichzelf, er zit altijd een geschiedenis achter
en er zijn verbanden te leggen, in het geval van Daalhof
bijvoorbeeld met de buurt waar ik woon, Wolder. U merkt
het, ik word oud, maar ik wil nog graag wat kwijt. De tijd
gaat steeds sneller.

FONS SCaF
Wist u dat het nu ongeveer 50 jaar geleden is dat de voorbereidingen van start gingen voor een wijk die Daalhof
gedoopt werd? Maastricht stootte aan zijn grenzen. De ring
van parochies, waaronder Belfort, bleek niet toereikend de
bevolking op te vangen in rijtjeshuizen en flats van 4 hoog.
Twee grote nieuwbouwwijken plus annexatie van een aantal
nabuurgemeenten moesten de bevolkingsgroei opvangen.
Zelfs aan annexatie over de grens werd gedacht. In die sfeer
kwam ik bij de gemeente werken, een gemeente die overliep
van plannen voor de toekomst. Denk aan de oprichting van
een universiteit.

Fons Scaf, stedenbouwkundige.

Wijk-info
veReNiGiNGSNieUWS
WiJNCURSUS vOOR BeGiNNeRS
Vereniging 'Gilde de Wijngaert' organiseert een cursus
(vruchten-)wijn maken, die in twee avonden wordt gegeven.
De eerste cursusavond wordt theoretische informatie verstrekt zoals welke vruchten komen in aanmerking en het
analyseren van die vrucht. Hierbij spelen vooral het suikergehalte en de zuurgraad een rol. E.e.a wordt geïllustreerd met
voorbeelden. De tweede avond is bedoeld voor het uitvoeren
van praktische proeven. De cursisten zullen hieraan zelf
actief deelnemen. Het hele traject van vrucht tot wijn komt
aan bod. Er zal deze avond ook een kort filmpje over wijn
maken vertoond worden.

We kunnen het ons nauwelijks meer voorstellen, maar een
halve eeuw eerder leefde de helft van de huidige bevolking
van Maastricht op een gebied omsloten door de huidige
singels en het station. Eén- en tweekamerwoningen waren
voor het gewone volk de norm, maar gezellig was het, dat
kan ik u verzekeren. Mijn eerste werk bij de gemeente bestond erin de plannen voor Daalhof verder uit te werken,
zodat er gebouwd kon worden en wegen aangelegd. Niet te
vergeten parkeerplaatsen, winkels, 'n school en een buurtcentrum. Alles in Nederland wordt immers tot op de centimeter nauwkeurig vastgelegd. Kabels, leidingen, bomen
en grassprietjes. We zijn een geordend land. Je leert snel
bij in die wereld van de ruimtelijke ordening. De overheid
levert de voorwaarden zodat bovenal doelmatig gebouwd
kan worden. Veel van hetzelfde en keurig in een rechte lijn.
Bouwkranen en toelevering moeten hun nuttig werk snel en
accuraat kunnen doen, zo blijven de kosten laag. Mijn rol
in het geheel was een toevallige, een dertien in een dozijn
geval. Liever had ik, achteraf gezien, gekozen voor Parijs
in plaats van Maastricht in mei 1968. Ook een bezoek aan
Praag dat jaar ging niet door, ik had rekening te houden met
collega's die kinderen hadden en ook graag op vakantie
wilden. Augustus, Russische pantsers in Praag. Weet je
wat, dacht ik, ik ga verder studeren. Planologie. "Nee", zei
mijn baas, "jij gaat naar de academie" en belde ter plekke
de directeur van de Academie voor Bouwkunst. Kortom,
ik begon met mijn studie architectuur die zou eindigen in
Amsterdam met stedenbouw.

De twee cursusavonden zijn woensdag 17 september en
woensdag 24 september. Aanvang van beide avonden is
19.00 uur. Het cursusgeld bedraagt 30 euro. Hierbij hoort
een cursusboekje en een drankje.
Geïnteresseerden voor deze cursus dienen zich vóór 10
september op te geven bij: Hub Ritchi, tel. 043-3623215,
e-mail: hub.ritchi@hotmail.com of Leon Goessens, tel 0433635735 (na 17.15 uur), e-mail: leon.goessens@online.nl.
De cursus vindt plaats op boerderij Daalhoeve, Romijnsebaan 200, 6215SK Maastricht.
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extra activiteiten:
- Maandag 8 september, 10.00 tot 12.00 uur: kledingverkoop
door de firma Hermans.

aCtiviteiteN WOONZORGCeNtRUm DaaLHOF

- Maandag 22 september, 13.30 uur: gezamenlijk uitstapje
naar brasserie De Nachtegaal in Meerssen. Zin om ook
mee te gaan? Meer informatie bij activiteitenbegeleidster
Marianne.

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.

- Vrijdag 26 september, 14.30 uur: intiem en gezellig kamerconcert door ERATO in de ruimte van de Dagbesteding.

maandag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Nieuwsuurtje 10.30 uur
- Kienen 13.45 uur
- Wisselende activiteiten in de ruimte van de Dagbesteding
vanaf 14.00 uur
- Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling H

- Vrijdag 26 september, vanaf 17.00 uur: gezellige Buurt
BBQ in Buurtrestaurant Daalhof. Iedereen wordt van harte
uitgenodigd deze Buurt BBQ bij te wonen.
Tegen betaling van 8,95 euro p.p. krijgt u 3 stukken vlees,
sauzen, salades en stokbrood met kruidenboter. Vooraf te
betalen bij de receptie Daalhof.
- Woensdag 1 oktober start de Week van de Ouderen.
WoonZorgCentrum Daalhof organiseert die week verschillende extra feestelijke activiteiten. We zullen hier nog
uitgebreid reclame voor maken, maar we kunnen u nu wel
alvast melden dat u op zaterdag 4 oktober bij ons terecht
kunt voor een gezellig gezamenlijk ontbijt. Voor 5,85 euro
p.p. krijgt u een uitgebreid ontbijtbuffet met diverse soorten
brood, broodjes, vleeswaren, roerei, spek, jam, enz. U kunt
zich hiervoor opgeven en betalen bij onze receptie.

Dinsdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Nieuwsuurtje 10.30 uur
- Spel/Sjoel/Kaart/Knutselmiddag 14.00 uur
- Gymnastiek onder professionele begeleiding van een
fysiotherapeut 14.00 uur
Woensdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Nieuwsuurtje 10.30 uur
- Wisselend programma (bv. muziek, optredens, themamiddagen, bakken etc.) in de middag vanaf 14.00 uur
- Vijf-cent kienen variabele ruimte vanaf 13.45 uur
Donderdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Nieuwsuurtje 10.30 uur
- Kienen 13.45 uur
- Van verleden tot hedenmiddag, afwisselende activiteiten,
vanaf 14.00 uur
vrijdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Nieuwsuurtje 10.30 uur
- Kienen 13.45 uur
- Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling H
- Wisselende activiteiten (bv. uitstapjes, spellen, geheugentraining, wandelen etc.) in de ruimte van de Dagbesteding

Dak & Homeservice maastricht

L.Tonigold

Claudiushof 2
6215EZ Maastricht
043-851 57 23
06-53 13 10 38
tonigold@home.nl
www.tonigold.eu

voor alle voorkomende werkzaamheden
bij u thuis of uw bedrijf
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Te koop: ongezuiverd Keltisch zeezout, met alle 84 mineralen die er van nature inzitten. Deze mineralen maken
dat het zoutgehalte goed door ons lichaam verwerkt wordt.
1000 Gram 4,35 euro, 500 gram 2,20 euro, 250 gram 1,20
euro. Info tel. 06-24405539.

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 15e van de maand.

Workshops Reiki te Vroenhoven. Op één dag of drie
avonden, individueel (één à twee personen), volgens afspraak. Reiki I, II en III ieder 150 euro. Voor info: Titia de
Roos, Reikimaster, tel. 06-15298791, titiaderoos@hotmail.
com.

Gevraagd: oppas voor 12-jarige hond, wonend in Belfort,
tegen vergoeding. Op vaste tijden, samen te bepalen. Info
tel. 06-20008445.

Te koop: vier raamvleugels, hoog 1.21 m, breed 77,5 cm,
pand Marsanahof. Info tel. 043-3470521.

Ook zonder verwijskaart kunt u voor fysiotherapie, manuele
therapie, geriatrische fysiotherapie en/of oedeemtherapie bij
ons terecht. Wij hebben een contract met alle grote zorgverzekeraars. Fysiotherapie Daalhof Smeets-Verzellenberg,
Herculeshof 70, 6215 BP Maastricht, tel. 043-3476946 of 0620567164; fysiodaalhof@gmail.com, www.fysiodaalhof.nl.

Yogalessen in Belfort, ontspanning en vitaliteit. U bent
welkom voor een gratis proefles. Zet maar een stap in de
yogaruimte. Info en aanmelden bij Helen Vaessens, tel.
043-3477402, www.yogahelenmaastricht.webklik.nl.
Ik spaar Nederlandse postzegels en heb veel
dubbele zegels (gestempeld en postfris). Graag
zou ik die ruilen of delen met iemand die zijn/
haar verzameling ook completer wil maken. Tel.
043-3479565.

Boekenliefhebber haalt gratis uw overtollige boeken op.
Info tel. 043-3258807 of 06-42091504. Lezen geeft herkenning en troost.
Richard Smit meubelstoffering. Een nieuwe stof voor uw
eetkamerstoelen? Zet uw oude meubels
opnieuw in de spotlights. Maak vrijblijvend
een afspraak en laat u verrassen door
de prijs en mogelijkheden. Info tel. 0032468138770 of richard.smit@telenet.be.
Laat uw financiën in kaart brengen voor het te laat is. Rick
Verbeek - Financieel advies. Voor meer info tel. 0639481350 of rick.verbeek@icloud.com.
Power yoga, Hatha yoga of Piloxing, ontstressen
en je levenskwaliteit verruimen. Ook voor mensen met
reuma, fybromyalgie, oedeem, astma of overgewicht.
Zumba/Sh’bam voor iedereen in de spiegelzaal van ‘t Atrium
in Daalhof. Chantalle Smeets (Trobar): info@dans-yoga.
com, tel.0032-12236151, www.dans-yoga.com.
Studiebegeleiding in de Hazendans. Ervaren docent
(vmbo-havo-vwo) geeft huiswerkbegeleiding aan kleine
groep leerlingen. Bijlessen Nederlands op alle niveaus
(specialisatie: dyslexie). Info tel. 06-39823537.

* 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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Onze openingstijden
Van 1 mei tot 30 september

Van 1 oktober tot 30 april

Maandag 12/21 uur

Maandag 12/21 uur

Dinsdag/Vrijdag 9/21 uur

Dinsdag/Vrijdag 10/21 uur

Zaterdag/Zondag 10/18 uur Zaterdag/Zondag 11/18 uur
John en Connie Wolters-Dingena
Aureliushof 145a Maastricht
Tel. 043-3430340
conniedingena@kpnmail.nl
www.zonnehofke.info.nl

Voor aankoop en reparatie van TV en LCD,
Audio en Video apparatuur en schotel-installaties

Guus Gruisen
Reparatie Techniek
Redemptielaan 9c
6213 JC Maastricht
Telefoon: 3437667
gruis010@kpnmail.nl
www.guusgruisen.nl

Dat is
makkelijk!
Een uitleenwinkel van medische hulpmiddelen
in onze locatie Daalhof. Zónder lidmaatschap.
Op werkdagen open van 8:30 uur tot 17:00 uur
(pauze van 12:30 tot 13:00 uur).
En ook makkelijk bereikbaar met de auto,
parkeren bij winkels Daalhof.
Herculeshof 22
6215 BM Maastricht
t (043) 354 95 00
www.mosaezorggroep.nl
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En ze zetten zich daarvoor in. Niet zozeer voor de fontein,
maar voor het plein waarop die zich bevindt.
Zo is er nu een mooi ruimte, vol met planten, bloemen, bijen,
stilte en geluid, met een fontein als middelpunt. Voor de een
een beeld van frivoliteit, voor de ander een voortdurende
sereniteit; water dat blijft stromen, dat zachtjes kabbelt.

SeReNe FRivOLiteit
Ik kan er niets aan doen. Elke keer als ik een fontein zie, word
ik vrolijk. Is dat omdat ik, ondanks mijn leeftijd, er altijd in wil
springen? Of vanwege de bewegingen van het water die tot
nabootsen uitnodigen? Ik weet het niet, maar ik ervaar het
zeker wel. Er is voor mij bijna niets triester dan een fontein
waar geen water in zit. Dan is het net een slapend (of dood)
dier, een bewijs van vroeger bestaand leven en frivoliteit.

Jaren geleden was er ook een stukje in dit blaadje over deze
fontein, was er ook een hele discussie over het voortbestaan
van dit stukje 'kunst'. Voor- en nadelen, natuurlijk, maar ik
moet toegeven dat mijn hart en mijn stap sneller gaan nu
ik langs het water kan trippelen. Ik kan er niets aan doen.
Elke keer dat ik een fontein zie word ik vrolijk.

Er was een tijd dat de fontein in Daalhof, naast het WoonZorgCentrum, ook zo stond. Al moet ik wel toegeven dat
deze er veel minder treurig uitzag. Misschien is dat omdat
deze fontein zonder water op een stapel rotsen lijkt - iets om
op te klimmen (en dat deed ook menig kind). Een fontein
is natuurlijk moeilijk te onderhouden. Waar komt het water
vandaan? Is dat water veilig? Zullen onze kinderen er ziek
van worden als ze er in spelen? En wat als kinderen er
dingen in gooien, of nog erger, als volwassenen vreemd
gedrag vertonen?

Scott Raab

Wijk-info
veReNiGiNGSNieUWS
ROmmeLmaRKt SCOUtiNG LORD BaDeN POWeLL

Getekend door Ludie Haenen

Zondag 21 september organiseert Scouting Lord Baden
Powell weer haar jaarlijkse rommelmarkt inclusief Rad van
Fortuin met prachtige prijzen. Uiteraard wordt ook de inwendige mens niet vergeten en zijn ons buffet en snackbar
de hele dag open.
De rommelmarkt wordt gehouden rond ons groepslokaal
aan de Roemerstraat op Pottenberg; dit is achter de Mammoetflat.

We leven nog altijd in een samenleving. Mooi woord dat
'samenleving'. We zijn samen, of we dat nu willen of niet.
En we moeten samen kunnen leven, acht op elkaar slaan.
Nu ben ik gewoon aan het preken en eigenlijk ging het
om een fontein. Want na een tijd van stilte is de fontein in
Daalhof al weer een tijdje springlevend. Dat komt ook door
de samenleving. Mensen in de buurt besloten dat het beter
was een bubbelende, spuitende, levende fontein te hebben.

Voor onze rommelmarkt kunnen we nog heel wat spullen
gebruiken. Heeft u nog spullen die in goede staat zijn en
die u toch kwijt wil, wij komen ze graag bij u ophalen. Echter
geen grote meubelen, ijskasten, gasfornuizen e.d. U kunt
contact opnemen met de heer Moes, tel. 3470074 of de
heer Kersemakers, tel. 3433761. Mailen kan ook: info@
scoutinglbp.com.
Wij maken dan met u een afspraak wanneer we de spullen
komen ophalen. Het ophalen gebeurt op zaterdag 6 en 13
september.
In elk geval hopen we dat u op zondag 21 september een
kijkje komt nemen op ons elk jaar toch weer gezellig buitenfeest. U bent welkom tussen 11.00 en 17.00 uur.

Godding Uitvaartzorg

van dinsdag t/m vrijdag

Persoonlijk, Respectvol, Deskundig

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Kijk voor meer info:
www.goddinguitvaartzorg.com
tel. 06 23 01 37 24 (24 uur bereikbaar)

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427
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Orleansplein 14 - Maastricht

Iedere zondag vanaf 12:30 tot ± 15:30 uur.
Met als voorgerecht diverse koude
vis/vlees gerechten, salades, brood
en onze huisgemaakte dagsoep.
Als hoofdgerecht warm vis/vlees gerecht
met bijpassende saus, aardappelen en brood.
Ter afsluiting diverse zoete lekkernijen en een
kaasplateau.
Gelieve vooraf te reserveren.
€ 16,50 per persoon. Kinderen tot 12 jaar € 5,-

Wekelijks wisselend het Midweek menu € 16,50.
Weekend menu € 24,50.
3 gangen keuze menu’s.

In onze zaal kunnen wij voor U, geheel naar uw
eigen wensen, communies, verjaardagen,
bedrijfsborrel en iedere andere gelegenheid
organiseren.
Voor meer info neemt U gerust
contact met ons op.

Susserweg 1
6213 NE Maastricht
T 043-3212944
info@cafestservais.nl
www.st-servais.nl
www.facebook.com/stservais
Openingstijden: maandag t/m zondag vanaf 12:00 tot ….
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Dinsdag rustdag.

Ook in het buitenland zijn veel rassen ontstaan. Kippen
kunnen verschillen in geslacht (haan of hen), grootte, kleur
en patroon van de veren, de kam, poten en de kleur van
de oorlel die tevens de kleur van de eieren bepaalt. Kippen
met rode oorlellen leggen bruine eieren, kippen met witte
oorlellen witte eieren. De Araucana uit Zuid-Amerika legt
groene eieren, de Marans (Frankrijk) bruine. De legkippen
van tegenwoordig leggen 320 eieren per jaar. Fokkers zijn
gaan selecteren op veel eieren leggen en dat heeft geleid
tot echte productiekippen. Door te fokken voor de productie
van vlees is het vleeskuiken ontstaan. Dit kuiken groeit in
vijf tot zes weken uit tot een slachtrijpe kip, met een fors
gewicht, de ‘plofkip’.
De mens eet veel en graag eieren en kippenvlees, daarom
worden er zoveel kippen gehouden. Daarnaast houden
mensen kippen ook voor de sier. Kippen scharrelen graag.
Zo zoeken ze hun kostje bij elkaar en blijven ze de hele dag
bezig. Dat hebben ze nodig omdat ze elkaar anders kunnen
gaan pikken, om de rangorde te bepalen. Op de boerderij zijn
alle bovengenoemde rassen te bewonderen. Afgelopen lente
hadden we veel kuikentjes. Bij de aanblik van deze zachte
pluizige piepende bolletjes wordt bijna iedereen week.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 19, september 2014

Nog een paar leuke weetjes over de kip:
- een ei duurt 25 uur om gemaakt te worden;
- een ei kan twee dooiers bevatten (een ‘dubbeldooier’);
- soms leggen kippen eieren zonder schaal (‘windeieren’);
- een kip broedt 21 dagen op haar eieren en meestal komen
ze allemaal op de 21e dag uit.
- kippen zijn alleseters, ze vangen zelfs muizen!
- kippen zien vooral de kleur rood.

DieR vaN De maaND: KiP
Er zijn meer kippen op deze wereld dan mensen. Ze komen
bijna overal op aarde voor, in allerlei maten, kleuren en
rassen die allemaal door de mens zijn gefokt. Rond drieduizend jaar geleden begon de mens in Zuidoost Azië met
het domesticeren van de kip, destijds de oerkip (Bankiva
hoen of rode kamhoen). Kippen zijn van nature honkvast en
daardoor geschikt om tot huisdier te worden gemaakt. Het
vlees en de veren werden erg gewaardeerd; pas later ging
men ook de waarde van eieren inzien. Het Bankiva hoen
legde ongeveer dertig eieren per jaar; deze waren erg belangrijk voor de voortplanting. Onze voorouders kwamen er
al snel achter dat ze de eieren ook zelf konden uitbroeden.
De Romeinen deden dat in steenovens met broeiende
paardenmest. Het eten van eieren gebeurde pas later.

aCtiviteiteN eN NieUWS
Kleding en boeken en platen gevraagd
Volgend jaar houden we weer twee beurzen met gebruikte
spullen: in het voorjaar een kledingbeurs en in het najaar
een boeken- en platenbeurs. De opbrengsten van beide
beurzen komen volledig ten goede van de boerderij.
Wie kleding, boeken en platen (of cd’s, muziekcassettes e.d.)
kwijt wil, kan deze inleveren bij Noël Frissen, Schippersdreef
29 (in Belfort), tel. 06- 21475094.
Dierendag
Op zaterdag 4 oktober vieren we op Daalhoeve Dierendag.
Die dag vinden op de boerderij speciale activiteiten plaats.
Volg onze website, Facebook-pagina of affiches op de boerderij voor het programma.
Samen gezond eten op Daalhoeve
Op maandag 28 juli vond op Daalhoeve het eerste etentje
plaats in het kader van Social Monday Plus. In dit initiatief,
waarvoor Daalhoeve een bijdrage ontving van het Elisabeth
Strouven Fonds, serveert de boerderij één keer per maand
een gezonde maaltijd voor mensen in de buurt die vanwege
bijvoorbeeld eenzaamheid behoefte hebben aan contact.
Aan de eerste avond deden tien mensen mee. Zij kregen
een gezonde maaltijd geserveerd, bestaande uit stokbrood
met kruidenboter, Griekse salade, souflaki’s, frites/stokbrood
en ijs met slagroom. De kosten bedroegen 1 euro.

De kip is deze keer ons dier van de maand

Met de oerkip werd gefokt op uiterlijke kenmerken. Zo
ontstonden nieuwe rassen, waaronder ook veel oude Nederlandse rassen, zoals Hollandse krielen, Nederlandse
Sabelpootkrielen, Chaams hoen en nog veel meer.
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Bij deze prijs zijn drie consumptiebonnen inbegrepen. Inmiddels heeft op maandag 25 augustus de tweede avond
plaatsgevonden. Deelname aan de maaltijden is mogelijk
voor ‘cliënten’ van de deelnemende instanties Radar, Trajekt, Levanto Groep, Mosae Zorggroep, Uit de Steigers en
Envida Zorgthuis.

BOeR vaN De maaND

minipaardjes
Daalhoeve beschikt sinds kort over twee minipaardjes. Ze
zijn te klein om op te rijden, maar kinderen kunnen er straks
wel wandelingetjes op het terrein mee maken. De twee
paardjes hebben een officieel paspoort en luisteren naar
de namen Possy en Deauville. De aanschaf is mogelijk
gemaakt door een donatie van een particulier, waarvoor
onze hartelijke dank.

Yannick met assistent-beheerder Eleanor

Ik ben Yannick, ik ben 7 jaar oud en woon samen met pappa
en mamma en mijn twee broers aan de Aureliushof. Ik zit
nu in groep 4 van de Fons Olterdissen school.
Ik help heel vaak mee op de boerderij. Ik voer dan samen
met anderen de varkens, de konijnen, de angorageiten en
de schapen. De alpaca’s voer ik ook. Ik ben nergens vies
van en help ook wel mee met het poetsen van de stallen.
Mijn lievelingsdieren zijn de biggetjes want die kan ik knuffelen en aaien. Maar ook Paco, de ezel, vind ik erg lief.
Onze nieuwe minipaardjes

ReCePt Uit De WiNKeL
NieUW: De eetBaRe LOPeR

Gedroogde tomaatjes uit de oven
Neem 1 kilo bio cherry tomaatjes, goed rijp! Snijd deze doormidden en leg ze met de doorgesneden kant naar boven
in een ovenschaal die bedekt is met grof zeezout. Maal er
wat verse peper op. Zet de oven intussen op 100 graden,
verwarm voor en zet de schaal in de oven.
Laat de ovendeur op een kier staan tijdens het drogen, dat
is om het vocht eruit te laten. Prop daarvoor een handdoek
tussen de ovendeur. Wees ook niet bang voor het zeezout,
dat absorbeert het vochtverlies van de tomaatjes.

Dit najaar starten we met de aanleg van de Eetbare Loper.
Een nieuw element waarmee Daalhoeve een start maakt
met activiteiten op het gebied van stadslandbouw en het
bevorderen van de bewustwording over gezond voedsel.
De Eetbare Loper is een wandelroute over de boerderij die
de bezoeker in een aantal etappes laat zien hoe voedsel
vroeger werd en nu wordt verbouwd. De wandeling voert
straks onder meer langs pompoenen, het nieuw te bouwen
bijenpaviljoen, een pruimen- en perenwei, de wijngaard
Daalhoeve, de appelweide, leifruit en veldjes voor groenten
en aardbeien.

Na ongeveer een uur heb je de tomaatjes al half zacht
gedroogd, voel even, ze mogen wat veerkracht hebben. Doe
ze in gesteriliseerde potjes, met daarbij wat fijngesneden
knoflook, een sjalotje, kappertjes, basilicum, wat tijm, een
laurierblad en een scheutje wijnazijn. Alles naar eigen
smaak.
Vul af met een extra vierge olijfolie en wat zout en peper.
Draai de deksel goed dicht en zet het potje op de kop voor
een paar uurtjes. Draai om en laat een paar weken trekken. Je hebt dan heerlijke olie en de tomaatjes zijn super
op smaak. Erg lekker door de pasta of als tapa op een
geroosterd broodje.

Aan de Eetbare Loper willen we in de toekomst tal van
activiteiten koppelen, zoals imkerlessen en workshops (zelf
verbouwen van groenten en fruit, koken uit eigen tuin, zelf
producten verwerken). Het onderhoud van de Eetbare Loper
kan mede worden verzorgd in het kader van dagbesteding.
De komende edities gaan we nader aandacht besteden aan
de Eetbare Loper, zodat u stapsgewijs wordt meegenomen
bij de aanleg ervan en alvast kennis kunt maken met de
diverse onderdelen.

Eet smakelijk. En heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.
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En de verhalen die zijn vastgelegd? Die worden gebundeld.
Het plan is hiervan een boekje te maken voor alle betrokkenen, voor alle belangstellenden in Daalhof en wie weet
.... voor heel Maastricht.
We zijn in gesprek met de radio over een luister- en vertelprogramma, te beginnen met deze verhalen. Want er komt
meer. Er zijn al ideeën uitgewisseld over een volgende
intergenerationele ontmoeting: jongeren van nu die hun
ervaringen delen met de jongeren van toen.
Iedereen is welkom in de Huiskamer van Daalhof in 't Atrium,
dinsdag 9 september, 13.30 - 16.30 uur.

WiJKiNFO
Wijk-info
OORLOG eN vReDe
iN De HUiSKameR vaN DaaLHOF
In september gedenkt Maastricht zeventig jaar bevrijding.
Voor de huiskamer van Daalhof is het einde van de tweede
wereldoorlog de inspiratiebron geworden voor een ontmoeting tussen generaties. Dinsdagmiddag 9 september vertellen de jongeren van toen hun eigen verhalen van oorlog en
vrede aan de jongeren van nu.

Rianne Wesenbeek

Maanden geleden kregen de gastvrouwen Nicole, Riet en
Henriette dit idee: een stem geven aan de levensverhalen
van de zeventig en tachtig jaar oude stamgasten. Geen
boekenwijsheid, Google of Wikipedia, wel persoonlijke ervaringen die dreigen te verstommen omdat 'de tijd nu anders
is' en 'wie luistert er nog'?
Juist deze ervaringen zijn rijke levenslessen en de moeite
van het delen waardig. De uitdaging is daaraan recht te doen
en jongeren deelgenoot te maken van een verleden dat ver
weg lijkt maar dichtbij is. Dat ontdekken senioren met het
klimmen der jaren: vroeger wordt nu. Herinneringen dringen
zich steeds vaker op, juist wanneer je er niet meer op rekent.
De stamgasten van de huiskamer waren voor dit idee te
porren. Natuurlijk deden ze mee, ook al had niemand enig
idee waartoe dit plan zou leiden. We spraken af de verhalen
vooraf te verzamelen en vast te leggen. Zo kwam er nieuw
leven in de brouwerij.
In het begin was het wennen om naar elkaar te luisteren,
eigen ervaringen te vertellen en met elkaar te delen. Voor
velen was het de eerste keer. Na de oorlog sprak je nergens
meer over. De oorlog was voorbij. De wederopbouw in gang.
Je was jong en telde nog niet mee.

PeRSBeRiCHteN
BROem RiJvaaRDiGHeiDSCURSUS
BROEM betekent letterlijk BReed overleg Ouderen En
Mobiliteit. Het is een landelijk initiatief van ANWB, Bovagrijscholen en Veilig Verkeer Nederland, bedoeld om senioren
een beter inzicht te geven in het verkeer. Zo kan iedereen
zo lang mogelijk zelfstandig en veilig mobiel blijven.
Veilig Verkeer Nederland afdeling Maastricht en de gemeente Maastricht nodigt 50-plussers uit deel te nemen aan
de BROEMRIT op donderdag 9 oktober van 13.30 tot 16.30
uur. De kosten voor deelname bedragen 11 euro inclusief
koffie of thee. Dit alles vindt plaats in gemeenschapshuis
Aen de Wan aan de Einsteinstraat 32 te Heer/Maastricht.
Programma:
- Opfriscursus verkeerstheorie.
- Rijproef in uw eigen auto met een bevoegde rij-instructeur.
- Gehoortest door Beter Horen.
- Ogentest door Paul Block.
- 16.30 uur, uitreiking certificaat van deelname.

Er zijn veel verhalen persoonlijk gedeeld en vastgelegd:
mooie, spannende, zorgzame, liefdevolle, droevige en
hartverscheurende ervaringen. Er is gelachen en gehuild.
Mensen hebben elkaar getroost. De huiskamer is bijna
klaar om op 9 september de jonge gasten te ontvangen. Die
zullen dan Glenn Miller horen, foto’s van de bevrijding zien
en witte brood, donuts en chocolade eten. Daar zorgen de
gastvrouwen voor. Zij zullen dan luisteren naar de verhalen
die een stem en gezicht gekregen hebben. Er is volop ruimte
om vragen te stellen.

De wegen en kruispunten zijn ingewikkelder geworden en
er zijn nieuwe verkeersregels. Via de BROEMRITTEN willen
we uw vertrouwen veilig de weg op te kunnen, versterken.
Meedoen aan deze cursus heeft geen consequenties voor
uw rijbewijs.
Hebt u interesse dan kunt u zich opgeven via e-mail: willyjeurissen@home.nl of tel. 06-55340900 van VVN afdeling
Maastricht onder vermelding van uw naam, adresgegevens,
tel en geboortedatum.
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Hoe kan dit matchpunt eruit zien? Waar zou het moeten
komen? Wanneer moet het open zijn? Wie gaat er zitten?
Al dat soort vragen gaan we nog met elkaar uitwerken om
uiteindelijk zo een punt in Daalhof te realiseren. De gemaakte menukaart kan uitstekend bij dit matchpunt gebruikt
worden mensen de weg naar de juiste hulp te wijzen.

veRvOLG WiJKSCaN
eN maKeN meNUKaaRt DaaLHOF
Werksessie menukaart Daalhof.
9 Juli jl. hebben bewoners van Daalhof met ondersteuning
van de projectgroep 'zorg Dichtbij Daalhof' gezamenlijk
gewerkt aan het vullen van de menukaart, ook wel arrangementen waaier genoemd.
De menukaart is een overzicht van wat er aan hulp, voorzieningen enz. in de wijk aanwezig is en waar u gebruik van
kunt maken als u hulp zoekt op een bepaald levensdomein.
De menukaart is ingericht van eigen kracht, sociaal netwerk,
collectieve en algemene voorzieningen naar individuele
voorzieningen per levensdomein. Het is een middel voor
iedereen uit Daalhof om eerst op eigen kracht een antwoord te vinden op de hulpvraag via zelfhulp of in de wijk
en daarna pas via een professional (algemene voorziening)
of in uiterste geval een maatwerkvoorziening (individuele
professionele hulp). Dit alles heeft ermee te maken dat de
overheid een aantal zaken straks niet meer 'regelt' of betaalt.
Het wordt dus steeds belangrijker elkaar te helpen en daar
hebben we elkaar voor nodig in Daalhof. Denk aan bijvoorbeeld aan booschappen diensten, hond uit laten, helpen bij
het huishouden, invullen van papieren, tuin onderhoud enz.
In onze werkessie van 9 juli waren bewoners van Daalhof
uitgenodigd hier met ons over in gespek te gaan. Welke
initiatieven zijn er al in de wijk, maar ook waar is nog behoefte aan en hoe kunnen we dat invullen? Wat is nodig die
te realiseren en wat kunnen bewoners daarvan zelf? Wat
hebben ze nodig van de professionals en hoe kan deze
daarin helpen? Bewoners hebben meegedacht, initiatieven
aangeven en aanvullingen gedaan op zaken die al waren
ingevuld. Het resultaat is een menukaart, een soort van
sociale kaart, speciefiek voor de wijk Daalhof.
Wat deze avond ook een aantal keren naar voren is gekomen, is dat er behoefte is aan een punt waar bewoners
hun vragen kunnen stellen. Een soort van Matchpunt in de
wijk waar je naar toe kunt gaan als je ergens hulp bij nodig
hebt en dit zelf niet helemaal kunt vinden. Uit de wijkscan
die we eerder dit jaar gedaan hebben, is die behoefte ook
duidelijk naar voren gekomen en vandaar dat er voor ons
dan ook voldoende basis is daar samen met een werkgroep
van bewoners over te brainstormen.

Afslanken met de Benexere BodyProgress
 afslanken  vermindering van cellulitis
 een mooie strakke huid
 en een goede bloedsomloop

Heeft u nog vragen over de menukaart of werksessie? Wilt
u misschien nog iets aanvullen?
Of mee denken over het matchpunt?
Heel graag. Neem contact op met
diana.ummels@trajekt.nl.
Ook als u mee wilt doen aan of mee denken over het burenhulp project 'Veur elkaar Daalhof', kunt u contact opnemen.
Een groep bewoners uit de wijk wil hier mogelijk mee starten
en hoe meer mensen zich in willen zetten voor een ander,
hoe beter. Want we hebben elkaar steeds meer nodig.

BUURtteRRaSSeN
Evenals voor de zomervakantie zullen er in september nog
enige buurtterrassen plaatsvinden. Georganiseerd door
Trajekt met medewerking van vele andere organisaties die
actief zijn in uw wijk. U kunt ons vinden op de volgende data
en plekken, iedere keer van 19.00 tot 21.00 uur:
- dinsdag 9 september, Hazendans, Hazendansplein
- maandag 15 september, Daalhof, Alesiahof
Woont u in de buurt, kom dan gezellig langs. U bent natuurlijk ook zeer hartelijk welkom als u op- en aanmerkingen
over uw buurt heeft. Voor vragen kunt u terecht bij Barbara
Roebroeks, Vrijwillige inzet en informele zorg, Buurtcentrum
Mariaberg, Anjelierenstraat 35, 6214 SW Maastricht, tel.:
043-7630260 of 06-54765674, mail: barbara.roebroeks@
trajekt.nl, website: www.trajekt.nl.

KLeDiNGBeURS iN atRiUm
Kom zondag 26 oktober naar buurcentrum 't Atrium, Aureliushof 160, Daalhof. Hier wordt onze eerste tweedehands
kledingbeurs gehouden. We hebben mooie en betaalbare
kleding voor iedereen; grote maten, kleine maten, kinderkleding, accessoires, schoenen, voor elk wat wils.
De beurs is van 10.00 tot 16.00 uur en de entree is gratis.
Ook parkeren is gratis.
Wil je ook tweedehands kleding verkopen? Er zijn nog enkele
tafels beschikbaar. Inlichtingen: conniedingena@kpnmail.nl.

U verliest al centimeters na de eerste behandeling
1 Behandeling voor € 17.50
5 Behandelingen voor € 82.50
10 Behandelingen voor € 160.00

ROmmeLmaRKt ttv DaaLHOF

Behandeling volgens afspraak:

TTV Daalhof organiseert 19 oktober weer haar jaarlijkse
rommelmark. Deze wordt gehouden van 9.30 tot 17.00 uur
in het Atrium, Aureliushof.
Voor tafels kunt U bellen met Peter Janssen, Cereshof 8,
tel.: 043-3479867.

 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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• Kidswing
• Kidswing
vanafvanaf
4 jaar4 jaar

• Breakdance
• Breakdance
vanafvanaf
+/- 8 jaar
+/- 8 jaar
• Hip •hop
Hipvoor
hop voor
alle leeftijden
alle leeftijden
• Latin/ballroom
• Latin/ballroom
voor voor
20 plussers
20 plussers
• Zumba-fitness
• Zumba-fitness
Voor meer
Voorinfo
meer
kijk
info
opkijk
www.bernaards.net
op www.bernaards.net
Danscentrum
Danscentrum
Bernaards
Bernaards
Brusselsestraat
Brusselsestraat
97
Maastricht
97
Maastricht
Tel. 043
Tel.
- 3212590
043 - 3212590
mail: info@bernaards.net
mail: info@bernaards.net
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Kunst, cultuur, wetenschap en techniek zijn samen een
speerpunt van de scholen. Wij integreren deze aspecten in
ons onderwijs, mede met het oog op de toekomst. We willen
kinderen zo goed als mogelijk voorbereiden op de zich zeer
snel ontwikkelende maatschappij.

OBS eLCKeRLiJK eN aBB FONS OLteRDiSSeN =
'SameN meeR'
Twee scholen in de wijken Daalhof/Belfort/Hazendans,
samen op weg naar één school. Per 1 augustus 2015 zal
de fusie een feit zijn. Om te zorgen voor een soepele overgang is er in januari 2013 al gestart met samenwerking.
Het traject dat nu loopt, heeft de werknaam 'Samen Meer'
gekregen. Vandaar…. OBS Elckerlijc + ABB Fons Olterdissen = Samen Meer.
Tijdens de samenwerking zijn de teams bezig met het
stroomlijnen van hun visie op kwalitatief goed onderwijs. Dit
heeft geleid tot één gezamenlijke visie. Steeds meer zaken
lopen nu al gelijk. Zo hanteren beide scholen het programma
Positive Behaviour Support waarbij het gewenste gedrag
van leerlingen wordt bekrachtigd. Op deze manier wordt er
vanuit een positieve grondhouding gewerkt aan de sociaal
emotionele ontwikkeling bij de kinderen.
Op didactisch gebied zijn de methodes
voor rekenen en taal onlangs vernieuwd
en zijn de leerkrachten voortdurend actief bezig zo goed mogelijk aan te sluiten
bij de onderwijsbehoeften van elk kind.
Omgaan met verschillen staat hierbij
hoog in het vaandel.

De school biedt voor- en naschoolse opvang in 'BSO De
Gouden Wereld' van MIK. Daarnaast is er tussen de middag natuurlijk de mogelijkheid tot overblijven op school. De
BSO leent zijn naam aan de natuurspeelplek grenzend aan
het schoolplein.
Tenslotte willen we u laten weten dat de groepen 3, 4 en 5
gehuisvest zijn in de locatie van OBS Elckerlijc. Een aantal
ouders hebben de koppen in april 2014 bij elkaar gestoken
en kwamen met het initiatief de kinderen van de groepen 3,
4 en 5 van beide scholen bij elkaar te plaatsen vanwege het
lage leerlingenaantal in deze groepen. Zo kon er voorkomen
worden dat er noodgedwongen combinatiegroepen zouden
ontstaan. Natuurlijk is dat niet altijd te voorkomen, maar als
de mogelijkheid er is om homogene groepen samen te stellen, dan heeft dat onze voorkeur (m.u.v. groep 1/2). Voor de
Fons Olterdissen betekent dit dat daar dit schooljaar alleen
de groepen 1/2, 6, 7 en 8 gehuisvest zijn.
Mocht u nog vragen hebben, of bent u op zoek naar een
school voor uw kind? U kunt contact opnemen met Dhr. Frits
van Dijk (directeur) of Mevr. Rächel van Lijf (aanspreekpunt bij afwezigheid directeur). Tel.nr. OBS Elckerlijc: 0433430264, tel.nr. ABB Fons Olterdissen: 043-3540830.
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Op toernooien worden we ieder jaar weer een beetje beter,
maar we zijn er nog niet.

SPORt

We spelen op recreatief niveau. We zijn
wel met zijn 13-en, maar niet iedereen kan
iedere donderdag. Dus daarom zoeken
we leuke dames die ons willen komen
versterken.
Goed idee? Kom dan, als je zin hebt,
gauw eens kijken, neem dan wel gelijk je
sportkleding mee.
We zijn ook op zoek naar een trainer. We spelen écht wel
een aardig potje volley, maar we willen beter worden én
technieken bijleren.
Wil je meer weten, dan kun je ook een mailtje sturen naar
gabriellewinckers@icloud.nl.

vOLLLLeeeeYYYYYY
Wat was de zomervakantie weer heerlijk. Lekker naar Italië,
wijntje, pastaatje, genieten.
Overdag op het strand lekker veel gevolleyd, dat moet wel,
want vanaf september gaan we er weer voor.

Zien we je op donderdag?
Angelique, Anja, Carla, Chantal, Ellis, Gabrielle, Ien, Ine,
Inge, Karin, Kiki, Sandy, Senly

SPORteN BiJ U iN De BUURt
Jeugd 6 t/m 12 jaar: Sport voor de kick
Tijdens deze lessen komen verschillende vormen van
kracht-, coördinatie- & conditietrainingen aan bod. Er
wordt in circuitvormen getraind, waarbij in kleine groepjes wordt samengewerkt. Er wordt kennisgemaakt
met verschillende sporten. De trainingen zorgen voor
meer zelfvertrouwen, betere houding en uitstraling.
Woensdags van 17.00 tot 18.00 uur in de Gymzaal
Boschpoort, kosten 1,50 euro.

Al sinds een paar jaar spelen we met een wisselend aantal
ladies volleybal in Sporthal Daalhof. Iedere donderdagavond
van 19.30 tot 21 uur is het weer raak. We meppen de ballen
vol overgave over (en soms in) het net.
De grootste lol hebben we. Naast een paar stevige potjes
volleybal wordt er flink gelachen.

(Jong) volwassenen en senioren: Dynamic tennis
Dynamic tennis is een racketsport die tafeltennis, tennis en
badminton combineert. Er wordt met een lichte bal en een
lichtgewicht racket met een wat kortere handgreep gespeeld.
Het is hierdoor eenvoudig te hanteren.
Dynamic tennis is gemakkelijk aan te leren. Ontdek deze
nieuwe, dynamische sport.
Donderdags van 9.30 tot 11.00 uur in Sporthal Daalhof, geen
kosten, dus gratis.

vaNWijk-info
De ReDaCtie
Wie miSt ZiJN/HaaR Kat?
12 Juli jl. kreeg de redactie een mailtje van een inwoonster
van de Hazendans. Sinds enige weken liep er in de buurt
van hun woning een kat rond, waarvan men de indruk had
dat het dier honger had. Zij hebben hem (het is een kater)
toen af en toe wat te eten gegeven.
Begin juli heeft het gezin zich over de kater
ontfermd, verzorgen zij hem en bieden hem
een onderdak. Maar al deze tijd vraagt het
gezin zich af of er iemand is die dit beestje
mist. Vandaar deze oproep. Mist u een wit/
bruine kater, dan kunt u dit melden via redactie@belhaofke.nl t.a.v. Anneke.
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Al onze wedstrijd teams nemen deel aan zowel nationale en
internationale wedstrijden. Loop gerust bij ons binnen om
een kijkje te nemen of een les te proberen.

DANCE CENTRE BENITO DEANE

In Maastricht geven wij lessen Hip Hop, Breakdance, All
Styles en natuurlijk onze bestaande wedstrijdgroepen.
Voor informatie over prijzen en inschrijving kun je terecht op
www.benito-deane.com, via mail dancecentrebenitodeane@
gmail.com of via tel. 045-5313006, 06-14341889.

Vanaf 15 juli jl. hebben wij, Dance Centre Benito Deane uit
Brunssum, ook een locatie in Maastricht. Wij zijn te vinden in
Gemeenschapshuis Ut Förtsje, Ebenistendreef 106, Belfort.
U heeft ons beslist vaker op tv gezien bij onder andere
Holland’s Got Talent en Everybody Dance Now, met als
winnaars 'The Daddies'.

PILATES EN DANSCURSUS

Heb je zin recreatief bezig te zijn, of heb je juist die inspiratie
om in een wedstrijd team te dansen, kom dan eens voor een
gratis proefles om te kijken of je het leuk vindt.

In het kunstencentrum aan de Romeinsebaan 299B zijn
vanaf september 2014 weer nieuwe instapmogelijkheden:
- Pilates Body Balance vanaf 18 september op donderdagochtend van 9.30 - 10.30 uur.
- Dansimprovisatie vanaf 1 oktober op woensdagavond van
19.00 - 21.00 uur.
- Mandala tekenen vanaf 17 september om de 14 dagen
van 10.00 - 12.00 uur.
Heeft u interesse om aan een van de cursussen mee te
doen? Neem dan contact op met miekeverhooren@home.
nl of bel met tel. 043-3256523. Meer informatie: www.miek
everhooren.nl of www.miekeverhooren.nl/mandala.

4E SJIEKSTE DAMESZITTING
HAZENDANS-DAALHOF-BELFORT
Zondag 2 november organiseren wij de 4e Sjiekste
Dameszitting voor de dames van Hazendans, Daalhof, Belfort en omstreken. Ook dit jaar garanderen wij een geweldig
artiesten-programma met uitsluitend bekende Topartiesten.
Deze Dameszitting vindt plaats in ’t Atrium. Om 10.00 uur
gaat de zaal open en vanaf 15.30 uur zijn heren & kids
welkom. Het thema van 2014 is Glitter & Glamour.
Er zijn momenteel nog slechts enkele kaarten (15 euro) te
koop. Dus reserveer snel want vol=vol. Reserveren kan
uitsluitend via email: daniela.rhoen@tele2.nl.
Voor meer informatie zie www.desjiekstezitting.nl of bel tel.
06-39211880 of 06-18555952.
Roy Bastiaens & Daniëla Rhoen
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DeX PaULY
Hallo allemaal,
Ik ben Dex en ben geboren op 25-11-2013 in het azM. Ik
woog 4.365 gram en was 54 cm groot. Mijn wiegje stond
in de Koninksemstraat, maar dit is inmiddels verruild voor
een bedje. Ik heb een grote broer Robin van 4 jaar. Hij gaat
al naar school dus mama had veel tijd om lekker met mij
te 'knoevele'.

Bereidingswijze:
Kip naast elkaar in ovenschaal leggen. Tomatensaus erover
verdelen. Wat oregano erover strooien en de kaas erop leggen. Ongeveer 20 minuten in het midden van de oven plaatsen op 200 graden, zodat de kaas gesmolten en lichtbruin is.
Serveertip:
Lekker met een pastagerecht of gebakken aardappelen
en sla.

vaNWijk-info
De ReDaCtie
vOORUitGaNG iN De WiJK BeLFORt (veRvOLG)
Op het in het juli nummer geplaatste artikel 'vooruitgang in
de wijk Belfort' hebben wij van enkele lezers een reactie
ontvangen. Hiervoor onze hartelijke dank. Zo ervaren wij als
redactie dat 't Belhäöfke gelezen wordt en dat u meedenkt.

Ik ben nu 9 maanden en begin al heel duidelijk mijn eigen
willetje te tonen. Ik wil graag staan en overal naar kijken
(en stiekem ook overal aanzitten, maar ik kan nergens bij).
Ik lach altijd, behalve als ik honger heb. Ik lach vooral heel
hard als Robin gek doet met mij. Papa en mama zijn dan
ook super trots op mij en mijn broer.
Veel groetjes van Dex Pauly.

BON aPPetit
PittiGe KiPFiLet a La PiZZaiOLa (4 PeRS.)
ingrediënten:
400 gram kipfilet, peper, zout, bloem, 2 eetlepels olijfolie, 1
blikje tomatenblokjes, 1 kleine ui,
2 teentjes knoflook, ½ rode Spaanse peper, 2 theelepels
oregano, 100 gram dunne plakjes pittig belegen kaas
voorbereiding:
Ui en knoflook pellen en snipperen. Spaanse peper schoonmaken, pitjes verwijderen en in kleine stukjes snijden. Eén
eetlepel olijfolie in een kleine pan verwarmen en hierin de
peperstukjes, ui en knoflook even aanzetten. Afblussen met
de wijn of bouillon en laten inkoken tot er nog ca 1 eetlepel
over is. De tomatenblokjes toevoegen en aan de kook
brengen. Het geheel laten indikken tot er bijna geen vocht
meer over is. Op smaak maken met peper, zout en oregano.
Kipfilet in dunne plakken snijden, bestrooien met wat peper,
zout en bloem. Rest olie verhitten en kipfilet snel aan beide
kanten lichtbruin bakken.
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De heer Vrancken (coördinator openbare ruimte en wijkbeheer van de gemeente) die bij de rondgang meeliep, heeft
ons geadviseerd deze reacties door te sturen naar het
klantenmeldpunt van de gemeente. Dit hebben wij dan ook
gedaan, zodat uw opmerkingen ook echt bij de gemeente
terecht komen.
De heer Vrancken adviseerde ons verder nog dat u beter
ook zelf uw op-/aanmerkingen of klachten meldt bij het
klantenmeldpunt (klantenmeldpunt@maastricht.nl). U kunt
dit ook doen d.m.v. de BuitenBeter App, of telefonisch: tel.
043-3504000.

vaRia
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Deze foetus kan gaan denken dat het zijn/haar schuld is dat
de ander is overleden (hij/zij neemt teveel plaats in, heeft de
ander te hard geschopt e.d.). Ook kan er een grote angst
optreden voor die vreemd geworden ander, die door de beperkte ruimte in de baarmoeder niet te vermijden is. De in
deze periode opgebouwde gevoelens worden opgeslagen
in de lichaamscellen en blijven ook na de geboorte op een
onbewuste manier aanwezig. Van deze onbewuste gevoelens kan de alleengeboren tweelinghelft zijn/haar verdere
leven heel veel last blijven houden bijv. op school, bij het
aangaan van - liefdes - relaties.
Door middel van bijv. familieopstellingen (ontwikkeld door
Bert Hellinger) kan aan het licht komen dat je een alleengeboren tweelinghelft bent en kunnen je gemis, angsten en
vele andere onverklaarbare gevoelens verklaard en geheeld
worden.

Deze nieuwe column wordt verzorgd door Anneke Fokkema. Zij heeft een natuurgeneeskundige
praktijk HOMEOSTASE. In deze column beantwoordt Anneke uw vragen met betrekking tot
lichamelijke en emotionele gezondheid en wat daaraan gelinked is. Stuur uw vraag (of reactie)
naar info@praktijkhomeostase. Elke vraag wordt anoniem beantwoord. De hier behandelde
stof dient uitsluitend als bewustwordingsproces en is geen vervanging van een advies of
behandeling door uw huisarts of specialist.

aLLeeNGeBOReN tWeeLiNGHeLFt
Diep onder de indruk ben ik na het lezen van het boek 'Het
drama in de moederschoot'. Dit boek gaat over tweelingzwangerschappen en wat het doet met de overlevende
tweelinghelft als één helft in de baarmoeder overlijdt. Bij hoe
vaak dit voorkomt en wat dit kan doen met de overlevende
vrucht/foetus heb ik nooit stilgestaan, totdat mijn jongere
zusje er op haar zoektocht naar waar haar onverklaarbare
emoties toch vandaan kwamen, achter kwam dat zij in de
baarmoeder van onze moeder begonnen was aan een tweelingzwangerschap en dat haar tweelingbroertje voortijdig in
de baarmoeder overleed.

Dit, en nog veel meer, is heel in het kort wat in het boek
'Drama in de moederschoot. De verloren tweelinghelft'
geschreven door Alfred (psycholoog) en Bettina (sociaalpedagoog) Austermann goed onderbouwd verwoord wordt.
ISBN 987-90-77247-67-9. Mij bevestigt het ook dat het 'kind
in wording' tijdens het verblijf in de baarmoeder alle emotionele ervaringen en gevoelens (positief en negatief) van
de moeder waarneemt en mee kan nemen naar het eigen
leven, waar het dus niet thuishoort.

Ik zal proberen in het kort weer te geven wat er d.m.v.
onderzoeken bekend geworden is over wat en wanneer
een foetus allemaal ervaart in de baarmoeder tijdens de
zwangerschap van de moeder.
Door de verbeterde echotechnieken kan sinds de tweede
helft van de 60er jaren in een veel eerder stadium van de
zwangerschap gezien worden of er één of meer foetussen
aanwezig zijn. Ook is toen door gericht onderzoek ontdekt
dat er veel meer twee- of meerlingen zwangerschappen
voorkomen dan dat er twee- of meerlingen geboren worden.
De moeder heeft heel vaak geen weet van een meerlingen
zwangerschap of het verlies van een vruchtje omdat dit vaak
gebeurt voordat de eerste, reguliere echo gemaakt wordt.
Het is gebleken dat al voor de zesde zwangerschapsweek de
embryo's elkaars bloedsomloop kunnen horen, al voordat de
hartjes beginnen te kloppen. Ook ervaren ze veranderingen
in het vruchtwater en kunnen ze elkaars aanwezigheid al
heel vroeg merken. Niet vreemd dan, dat - als ze merken
dat de ander in de baarmoeder ziek wordt en overlijdt - de
overlevende tweelinghelft dit in de gaten heeft en de ontstane leegte als een groot gemis ervaart.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp of zelf een onderwerp hebben waar u meer over wilt weten, neem dan gerust
contact met mij op via mail: info@praktijkhomeostase.nl.
Anneke

CARWASH MAASTRICHT
KEURMEESTERSDREEF 200

Wist u dat…….

• u nu bij aankoop van een wasprogramma gratis gebruik
kunt maken van onze stofzuigers.
• wij u vanaf programma 2 een gratis geurboompje kado
geven, voor deze actie geld op=op
• wij cockpit- en waxdoekjes vanaf nu ook verkopen bij de
wasstraat
• wij vanaf programma 3 uw auto extra handmatig
voorbehandelen met een borstel
• regelmatig acties zullen voeren en deze op o.a. facebook
bekend zullen maken
• er ook cadeaubonnen verkrijgbaar zijn voor elk gewenst
programma
• de kinderen een gratis lollie krijgen
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ROmmeLmaRKt SCOUtiNG WOLDeR
De rommelmarkt van Scouting Henri Dunant-Florence
Nightingale is al decennia lang een begrip in Wolder en
omstreken. Het derde weekend van september staat in veel
agenda’s van vrijwilligers en ook van bezoekers standaard
als bezet genoteerd. Ook de week ervoor en de dagen erna
zijn drukke dagen voor de voorbereidingen en de nazorg,
dan zijn vooral veel vrijwilligers actief die zorgen dat in het
weekend alles klaar staat.
Al in oktober, direct na de voorgaande rommelmarkt, wordt
begonnen met een grote schoonmaak van de opslag waar
alle spullen verzameld worden. Vanaf dan rijdt het busje
regelmatig rond om spullen op te halen. Gaat het vaak om
mensen die thuis bijv. de zolder aan het opruimen zijn, soms
gaat het ook om mensen die verhuizen naar een nieuwe
woning of naar een aanleunwoning met beperktere ruimte.
Sinds geruime tijd stellen we iedereen ook in de gelegenheid spulletjes te brengen naar onze opslag, gelegen aan
de Minervahof t.o. nr 20, naast de goedereningang van Lidl.
Dat kan op elke eerste zaterdag van de maand, van 10 tot
12 uur. Heeft u veel of grote zaken die u kwijt wilt en bent u
niet in de gelegenheid het te brengen, stuur dan een mail
naar hd_fn@hotmail.com. Wij nemen dan met u contact op.
Het kan natuurlijk ook zijn dat u het leuk vind te helpen, bijv.
achter één van de kramen, ook dan kunt u een mail sturen
naar genoemd e-mail adres.

BeLFORt
Aansluitend aan de foto van het juni nummer blijven we nog
even in de wijk Belfort hangen. Door de extreme weersomstandigheden - de thermometer staat op 31 graden - ben ik
zo vrij geweest voor de tekst van deze maand te spieken en
heb in het jaarboek Maastricht gekeken. Hier schrijft men het
volgende: de aannemer begon toen met het uitgraven op
de hoek van de Gewandmakersdreef en de Keurmeestersdreef. Volgens het 'jaarboek Maastricht 1 augustus 1994 tot
1 augustus 1995' krijgt het flatgebouw zeven verdiepingen
waarin o.a. negenenveertig koopwoningen. De ondergrondse parkeergarage krijgt zevenenveertig plaatsen en
boven de grond kunnen nog eens negentig auto’s worden
geparkeerd. Dit vertelden medewerkers van de gemeente en
projectontwikkelaars tijdens de presentatie van het plan op
5 oktober 1994 in de Stedelijke Scholengemeenschap.
Eerdere plannen waren door de protesten van omwonenden
nooit gerealiseerd.

Een week voorafgaand aan de rommelmarkt vindt de grootste operatie plaats. Dan worden alle spullen overgebracht
naar ons HK aan de Tongerseweg 342 en worden de
reclameborden opgehangen. Vrijdags worden de marktkramen opgebouwd en ’s zaterdags wordt in alle vroegte de
verkoopwaar netjes over de kramen verdeeld.
Elk jaar weer staan er dan inmiddels rijen mensen te wachten
om als eerste hun slag te kunnen slaan. Vanaf dan is het
twee dagen lang een komen en gaan van kopers en vrijwilligers. Komt de één om dat ene echte stukje antiek te vinden,
een ander komt gewoon voor de gezelligheid.
Dit jaar wordt onze rommelmarkt gehouden op 20 en 21
september aan de Tongerseweg 342, in en voor ons HK. U
bent tussen 10 en 17 uur van harte welkom om ook dit jaar
weer deze gezellige rommelmarkt mee te maken.

Hier zult u, beste lezer, het helaas mee moeten doen. Mocht
u een aanvulling hebben of foto’s van een van onze wijken
dan houd ik mij aanbevolen.
huub.reinders@home.nl, www.huubreinders.com

Aangepaste woningen voor
senioren (65+) die zorg nodig hebben.
Mosae Zorggroep heeft in de locaties
Daalhof, Recessenplein, Sint Gerlachus
en Campagne woningen beschikbaar.
U kunt zich aanmelden bij
Cliënteninformatie 043-3549180.
www.mosaezorggroep.nl
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WWW.WILSONGROEP.NL
Tongerseweg 235-B

Kloosterbosch 20

Trappendaal 71

Mechelerbank 32

• Leuk app. met 2 slks
• Vraagprijs: € 139.500,- k.k.

• Halfvrijst. 4 slks en garage
• Vraagprijs: € 399.000,- k.k.

• Met aanbouw en 4 slks
• Vraagprijs: € 187.500,- k.k.

• Rustig gel., 3 slks, leuke tuin
• Vraagprijs: € 175.000,- k.k.

Cupidohof 51

Kast. Rijckholtplein 5

Grannushof 20

Vergiliushof 44-A

• Met garage, 4 slaapkamers
• Vraagprijs: € 179.000,- k.k.

• Verrassend ruim en garagebox

• Mooie ligging en 3 slks
• Vraagprijs: € 232.500,- k.k.

• Met garage. 4 slaapkamers
• Vraagprijs: € 159.000,- k.k.

Meerssenerweg 39-A

Schuttendaal 35

• Vraagprijs: € 161.000,- k.k.

Aan- of verkoopplannen?
Ik kom graag langs
om uw wensen
te bespreken
Tel.: 043-3503535

• Vraagprijs: € 87.500,- k.k.

• Bungalow, luxe keuk., 2 slks
• Vraagprijs: € 209.000,- k.k.

Matthias Wijnandsstr 4

Planetenhof 57

Penatenhof 78-B

Schippersdreef 30-B

• Verkocht onder voorbehoud

• Verkocht onder voorbehoud

• Verkocht
• Vraagprijs: € 150.000,- k.k.

• Verkocht
• Vraagprijs: € 127.500,- k.k.

• Nog in te delen app. met tuin.

• Vraagprijs: € 365.000,- k.k.

VERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN

Pascal Loontjens

• Vraagprijs: € 164.900,- k.k.

MAKELAARDIJ
MAKELAARDIJ

PENSIOENEN
PENSIOENEN

24

HYPOTHEKEN
HYPOTHEKEN

Stationsstraat
Stationsstraat 14
14
6221
6221 BP
BP Maastricht
Maastricht
(043)
(043) 350
350 35
35 35
35
info@wilsongroep.nl
info@wilsongroep.nl

