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25 JAAR ’T BELHÄÖFKE
IN BOERDERIJ DAALHOEVE
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Op zondag 7 april is het zover. Dan viert uw en ons
wijkblad haar zilveren bestaan in de gastvrije locatie
van boerderij Daalhoeve, waar we de bewoners van
onze wijken zullen verwelkomen met een feestelijke
versnapering.
Tussen twaalf en vijf uur in de namiddag willen wij graag
zoveel mogelijk van onze lezers leren kennen en van
gedachten wisselen over de toekomstige mogelijkheden van ’t Belhäöfke. Wellicht heeft u ideeën over de
toekomst van ons blad, of misschien mist u er wel iets
in; vindt u dat dingen anders of beter kunnen. Wij, van
de redactie, zullen er graag naar luisteren om uw suggesties zoveel mogelijk in ons blad mee te nemen.

De nuie CEO vaan Mestreech-city.....veur drei daog……

Medewerkers van ’t Belhäöfke zullen de hele middag
aanwezig zijn om u te verwelkomen. Er zal een kraampje met informatie op de binnenplaats staan, of als het
weer niet wil meewerken dan kunt u ons vinden in de
ruime tussenstal die aan restaurant de Koojstal grenst.
Het zal een unieke gelegenheid worden om vragen te
stellen, om persoonlijk kennis te maken met de leden
van de redactie en te zien wie de mensen achter de
namen zijn die u elke maand leest.
Wij, van de redactie, hopen er een feestelijke middag
van te maken die nog lang zal nazinderen en die hopelijk een vernieuwing en verjonging van ons wijkblad zal
inluiden. Laat u dus niet onbetuigd en kom allemaal op
zondag 7 april naar de boerderij om er met ons het 25
jarig bestaan te vieren.

EVENEMENTEN
Vrijdag 8 maart:
Masoek Sadja, Indische inloopmiddag ook met een Workshop Countrydansen in ’t Atrium van 13.30 tot 17.00 uur.
Zaal open vanaf 13.00 uur. Entree 3,50 euro.
Vrijdag 15 maart:
Lezing van Circulo Cervantes Curaçaose klassieke salonmuziek. U bent welkom in ’ut Förtsje in Belfort van 20:00
- 22:00 uur. Leden gratis, Niet-leden 5 euro.

Joachim

Zaterdag 16 maart:
Open Huis van Kindcentrum Dynamiek van 11.00-14.00
uur.

COLOFON

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 6/7 april.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 maart
Redactie

Contact

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

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

Woensdagavond 27 maart:
Avond over verward gedrag in ’ut Förtsje in Belfort. Iedereen is welkom. Inschrijven is niet nodig. Van 19:00 - 21:00
uur. Toegang is gratis.

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

Zondag 7 april:
Zilveren jubileum van ’t Belhäöfke wordt gevierd op de
kinderboerderij Daalhoeve van 12:00 - 16:30 uur. Maak
kennis met de redactieleden van het blad en help hun
25-jarig bestaan vieren. Iedereen is welkom. Toegang
is gratis.

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

Woensdagavond

poweryoga, hathayoga & zumba

0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

Dansschool Reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

043-3114528
06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

06-21675688

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

Tel: 043 - 3611392
www.drukkerijdeheeg.nl
info@drukkerijdeheeg.nl
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Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
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- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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SIN 77
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Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
+31 (0)43 - 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
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OUDERS voor OUDERS
Ouders voor Ouders is een groep voor ouders met een zorgenkind. De groep is een ontmoetingsplek voor ouders om
ervaringen en verhalen te delen, te netwerken of informatie
te krijgen. Iedere 3de dinsdagavond van de maand komen zij
bij elkaar in de Huiskamer van Daalhof (achterzijde Atrium).
Ook worden er thema-avonden georganiseerd, bijvoorbeeld
werken met brainblocks of passend onderwijs.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

NETWERKEN
Het is onze bedoeling als buurtnetwerk om bewoners met
elkaar in contact te brengen, om te verbinden. Dit gebeurt in
de Huiskamer bij allerlei activiteiten, maar ook op specifieke
momenten door het jaar heen. Hieronder ziet u verschillende
mogelijkheden voor de komende maanden.

Sinds kort hebben zij ook spreekuur: iedere donderdag tussen 14.00 - 15.30 uur kan men in de Huiskamer terecht voor
vragen, een gesprek, informatie. U wordt te woord gestaan
door een ervaringsdeskundige. Info: stichtingoudersvoorouders@hotmail.com of op de website: www.stichtingoudersvoorouders.nl of op facebook.

VERWARD GEDRAG
Heeft u de film over verward gedrag vorig jaar niet gezien en
wilt u die nog zien? Was u niet aanwezig maar heeft u vragen
of wilt u uw verhaal kwijt? We organiseren op woensdag 27
maart een avond in Belfort om alles rond verward gedrag te
bespreken. Waarom noemen we het verward gedrag? Is het
niet dat wij verward raken door het gedrag van de ander?
Kom naar ’t Förtsje in Belfort en praat mee, zie de film (die
gedeeltelijk in onze wijken opgenomen werd) en leer meer
over hoe we met elkaar om kunnen gaan.

Matchpunt en Sociaal Team
Matchpunt is de analoge versie van een digitale hulpdienst.
“Wat zegt u?” Onze maatschappij wordt meer en meer digitaal en meer en meer mensen dreigen helemaal verloren
te raken omdat ze niet op de digitale snelweg zitten of kunnen zitten. Wat doet u als u een vraag heeft die alleen op
te lossen lijkt te worden via de computer? Een instantie die
lijkt alleen te benaderen via een website, maar u heeft geen
computer, geen internet aansluiting, of helemaal geen kennis
van hoe een computer werkt? Matchpunt zijn vrijwilligers die
u te woord te staan, helpen bij het benaderen van instanties,
antwoorden op vragen geven. En u kunt ze gewoon van
mens tot mens spreken.

BUURTTERRASSEN EN ONTMOETINGSMOMENTEN
Ook dit jaar plannen we verschillende buurtterrassen in
Daalhof en Belfort. Wilt u helpen door uw buren ook bij
elkaar te brengen? Laat het ons weten. De eerste data en
locaties zijn al bekend: op maandag 13 mei staan we op het
binnenplein van de Didohof/Pomonahof en op maandag 27
mei voor de flat op de Kroesmeestersdreef.
Op zondag 23 juni is er tijdens de Opendeurendag een
mogelijkheid om uw club of vereniging in de schijnwerpers
te zetten en nieuwe leden te werven. Sport, hobby, zang,
dans - alles kan. U kunt u nu al inschrijven als vereniging.

Een vrijwilliger van Matchpunt is aanwezig in de Huiskamer
van Daalhof elke dinsdag, woensdag en donderdag van
14.00 - 15.30 uur. U kunt ze ook spreken op donderdag
ochtend van 10.00 - 12.00 uur. En iedere EVEN week op
donderdagmiddag (14.00 - 15.30 uur) sluit Sociaal Team
ook aan. Dan bent u meteen in contact met de mensen die
antwoorden kunnen geven of de weg weten.
Wilt u op de hoogte blijven van zaken in de buurt, kijk op
onze Facebook pagina: www.facebook.com/buurtnetwerk.
belfort.daalhof.

AED vrijwilligers
De AED’s in onze wijken zijn alleen van nut omdat we in onze
wijken zoveel vrijwilligers hebben die bereid en opgeleid zijn
om de AED’s te gebruiken wanneer ze opgeroepen worden.
Bent u een vrijwilliger? Binnenkort wordt u gecontacteerd
over de nieuwe herhalingscursus die nu door BHV Compleet
gegeven zal worden. Wij willen hier de tijd nemen om u te
bedanken voor uw bereidwilligheid en inzet om te bewoners
van de wijken te dienst te staan.

Laat ons ook uw ideeën horen. U kunt ons bereiken via email: buurtnetwerkbd@gmail.com.
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CARNAVAL

Dit was best nog een taak, omdat ik als wegenwachter met
onregelmatige diensten werk, maar gelukkig heb ik alle
medewerking van mijn chef, collega’s en roosterafdeling
gekregen.

MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN:

Ik hoop dat ik na deze ervaring met een goed gevoel kan
terugkijken en de mensen die wij bezocht hebben ook kunnen zeggen dat waor ‘ne gooie. Dat is waar mijn partner en
ik voor gaan. We kijken er dan ook heel erg naar uit om zo
veel mogelijk mensen en verenigingen te gaan bezoeken en
ook hen een warm hart toe te dragen tijdens deze dagen.

Mijn naam is Lou Jacobs en ben gelukkig getrouwd met Ilse
Jacobs – Hameleers.
Ik heb 2 kinderen: Jeffrey van 29, verloofd met Whitney van
Wissem en Jason van 24, getrouwd met Sanne Paulussen.
Er is inmiddels een kleinkind geboren, onze kleine Hugo,
waarvan Jason en Sanne de trotse ouders zijn.
Ik ben woonachtig op de Rodahof 24 in de wijk Daalhof te
Maastricht.

Deze dagen proberen wij dan ook zo fit mogelijk te blijven,
met af en toe een beetje rust en voldoende drank en spijs,
dan moet het zeker lukken.

Ik heb zo af en toe wat hints gegeven aan een van de leden
van de kanselarijraod om de Mineurs voor te mogen gaan
en tot mijn vreugde ben Ik ook uitverkozen om deze ererol
te mogen vervullen.

Graag wil ik mijn ervaring na de Vastelaovend met jullie
delen.
Met vriendelijke groet,

Op de avond dat de kanselarijraod voor mijn deur stond werd
het voor mijn vrouw en ik opeens wel heel erg spannend,
want zou het dan toch gebeuren, dat wij de eer krijgen om
zo een fantastische vereniging voor te mogen gaan in de
zware tijden van Vastelaovend?

Ziene Hoeglöstigheid
Hertog Lou d’n ierste
vaan CV de Mineurs

Wij hebben ook meteen ja gezegd, met als gevolg dat het
grote zwijgen ging beginnen, wat voor ons wel heel erg moeilijk was, omdat ik al mee liep bij de Mineurs als aspirant-lid.
Ook moest alles geregeld worden met mijn werkgever, de
ANWB-wegenwacht.

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

contact@walstock.nl
www.walstock.nl

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

g e l l i k s t r a at 7 , m a a s t r i c h t • 0 6 - 2 4 5 4 7 8 7 4
w w w. b o dy 2 f i t. n l • i n f o @ b o dy 2 f i t. n l
4
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De praktijk is heel klein begonnen en zo gegroeid dat ik per
1 december 2018 de deur heb geopend van een prachtige
pedicure- en nagelstudio in Daalhof aan de Aureliushof
145a, genaamd Tips & Toes.
In de laatste jaren heb ik veel ervaring opgedaan maar ga
mijn kennis nog meer uitbreiden met de opleiding Medisch
pedicure.
U kunt terecht voor manicure- , pedicure- en cosmetische
verzorging.
Op dit moment is de ‘gellac’ heel populair voor handen en
voeten. Het is een semi-permanente nagellak die 2 weken
op de handen en zelfs 6 weken op de voeten blijft zitten.
Heel belangrijk te vermelden is dat de studio op de begane
grond en rolstoel en rollator toegankelijk is. Op korte loopafstand zijn er voldoende gratis parkeerplaatsen en de bus
stopt om de hoek.

IN DE ETALAGE
TIPS & TOES
Ik ben Hannie Tijssens, ben 50 jaar en woon samen met
mijn 2 zonen in Daalhof. Sinds 2005 ben ik gecertificeerd
nagelstyliste en manicure.
In 2007 ben ik geslaagd voor de pedicure opleiding en heb
dit uitgebreid met de aantekening diabetische voet. Ik werk
met een motor met spraytechniek zodat uw huid gekoeld
blijft tijdens het frezen. Ik ben lid van de brancheorganisatie
Provoet, die de kwaliteit bevordert van voetverzorging in
Nederland.

U bent van harte welkom in de studio voor informatie of
voor het maken van een afspraak. Dit kan ook telefonisch
onder nr. 0645810023. Online reserveren mogelijk via www.
tipsentoes.nl onder pedicure plus.

BON APPETIT
VEGETARISCHE TOMATENSTOOFPOT
Ingrediënten:
4 tomaten ontveld en in blokjes, 200 gram verse champignons in stukjes gesneden, 150 gram gesneden uien, 2
teentjes geplette knoflook, 4 theelepels olijfolie, 200 gram
wortelen, in reepjes gesneden, 1 eetlepel groentebouillon,
250 ml water, 150 gram fijngesneden kool, 4 theelepels
zure room, sap van ½ limoen, 2 theelepels fijngesneden
marjolein, 1 theelepel zout of kruidenzout.

De 3 Dolle Konijndagen
aswoensdag 6 maart
donderdag 7 maart
vrijdag 8 maart

KONIJNENBOUT

Bereiding:
Bak de tomaten, champignons, uien en knoflook een paar
minuten in de olie.
Voeg de wortelen, groentebouillon en water toe, en laat 1015 minuten met het deksel erop sudderen.
Voeg de kool toe en laat nog 5 minuten sudderen.
Haal van het vuur en voeg de zure room, limoen, marjolein
en kruiden(zout) toe.

met frieten en appelmoes

7 EURO

reserveren op nummer 043 – 3435427
of mailen info@eetcafe1900.nl
www.eetcafe1900.nl
Orleansplein 14 - Maastricht

Eigen thuis,
eigen kracht,
eigen leven

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

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

6

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

PERSBERICHTEN
NEDERLANDS TONEEL
INTERNATIONAAL TOEGANKELIJK

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.

Donderdag 7 maart is de voorstelling Noem het maar liefde
van Toneelgroep Maastricht in Theater aan het Vrijthof ook
toegankelijk voor bezoekers die geen Nederlands verstaan.

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

De toneelproductie wordt op die avond boventiteld in het
Engels. Naast het Language No Problem aanbod, de Engelstalige toneelvoorstellingen UK?OK! en het Let’s Catch
Up aanbod voor expats is dit een vierde initiatief van Theater
aan het Vrijthof om theater meer toegankelijk te maken voor
de (inter)nationale inwoners van Maastricht en regio.

Dementie & complementaire zorg. De zorg die verlichting
kan geven, voor de mens met dementie en de mantelzorger. ook bij u aan huis. jolanda nijs,ambyerstraat noord
50a maastricht. bel vrijblijvend voor een afspraak tel. 0616676167, info www.klankruim.nl

Daarmee volgen Toneelgroep Maastricht en Theater aan het
Vrijthof het voorbeeld van International Theater Amsterdam,
voorheen Stadsschouwburg Amsterdam en Toneelgroep
Amsterdam, die in Amsterdam hun producties boventitelen
in het Engels.

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

Productie van eigen bodem toegankelijk voor internationaal publiek
Maastricht telt maar liefst 10.000 inwonende expats en meer
dan 10.000 internationale studenten. Met het toegankelijk
maken van Nederlands gesproken toneel door middel van
Engelstalige boventitels, zet Theater aan het Vrijthof samen
met Toneelgroep Maastricht een nieuwe stap in de uitbreiding van het internationaal toegankelijk theateraanbod in
Maastricht. De Engelstalige boventitels zorgen er tevens
voor dat de toneelstukken van eigen Maastrichtse bodem
te bezoeken zijn voor de Internationale student en expat in
Maastricht.

Ervaren leerkracht geeft bijlessen Nederlandse taal op alle niveaus in onder- en
bovenbouw van het voortgezet onderwijs
(specialisaties o.a.dyslexie) en examentraining. Informatie 06-39823537.
Op zoek naar een uniek cadeau? Betaalbare keramische
kunst te koop. Kom gerust eens kijken, even afspraak via
de mail a.u.b. annekerinia06@gmail.com

Engelse boventitels Noem het Maar Liefde
Toneelgroep Maastricht en Theater aan het Vrijthof starten
met het boventitelen van één voorstelling uit de reeks van
Noem het maar Liefde in Maastricht. Deze zal plaatsvinden
op donderdag 7 maart. Net als bij de opera worden de boventitels boven het podium zichtbaar gemaakt.

Gezocht: Praktijkruimte te huur voor Holistisch Therapeut
in Maastricht West. 06-18929832
Te huur: garagebox gelegen aan de zeepziedersdreef. Voor
verdere info mail naar benvanbaardwijk@gmail.com of bel
naar 06-12165936

Voorstelling Noem het maar liefde
Anniek Pheifer en Jeroen Spitzenberger spelen de hoofdrollen in Noem het maar liefde, een gloednieuwe toneeltekst
van Ilja Leonard Pfeijffer, geïnspireerd op Arthur Schnitzlers
Reigen (1900). Artistiek leider Michel Sluysmans regisseert
met Noem het maar liefde een hilarische en ontroerende
reis langs bedrog, eenzaamheid, verleiding, verlangen en
intimiteit. De voorstelling wordt voorzien van livemuziek door
een band o.l.v. Viktor Griffioen.

Ruime garage te huur, Tinnegietersdreef. Bel 06-51424283.
Huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Ervaren docent
(vmbo-havo-vwo) geeft individuele en professionele begeleiding bij het plannen ,maken en leren van het huiswerk en
extra uitleg bij niet begrepen leerstof aan een kleine groep
van maximaal vier leerlingen. Informatie 06-39823537.

Noem het maar liefde is van donderdag 7 t/m zondag 10
maart (première) en op zaterdag 1 juni te zien in Theater
aan het Vrijthof.
De voorstelling gaat op tournee door Nederland en België.
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Donderdag 14 maart om 14.00uur: Opa John draait plaatjes,
Happy Hour en verkoop hapjes

WIJK - INFO
ACTIVITEITEN MOSAE ZORGGROEP

Woensdag 20 maart is de zaal ingericht als kieslokaal ivm de
verkiezingen. U kunt in het restaurantgedeelte koffie drinken.

Vaste activiteiten van de vrij toegankelijke dagbesteding in
het ontmoetingscentrum van de Mosae Zorggroep, Herculeshof 22:

Donderdag 21 maart om 14.00 uur: het is lente! We gaan
terug aan onze conditie werken en starten met wandelen
in groep!

Maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 16.00 uur.
Iedere ochtend kunt u in de zaal terecht voor koffie, gezelschap en de krant.

Woensdag 27 maart 14.00-16.00 uur: LENTEBAL m.m.v.
muzikant Peter van de Broek. De entree bedraagt 2.50
euro p.p.

Iedere werkdag eten we om 12.00 uur samen in het restaurantgedeelte. We bieden u de gelegenheid om in het
gezelschap van anderen te eten. U brengt uw eigen maaltijd
mee die wij opwarmen in de magnetrons. U bent van harte
welkom. Want is het niet veel fijner om samen te eten?

Donderdag 28 maart om 14.00 uur: Bakactiviteit. U kunt zich
hiervoor opgeven bij de activiteitenbegeleiding.

Iedere maandag- en vrijdagmiddag:
KIENEN om 13.45 uur. De niet-kieners zijn welkom in de hal
op afdeling H waar de activiteitenbegeleiding en vrijwilligers
een gezellig samenzijn organiseren.
SCHAAKCLUB om 13.30 uur op afdeling F. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de schaakclub.

Donderdag 4 april om 14.00-16.00 uur: Opa John draait
plaatjes, Happy Hour en verkoop hapjes

Woensdag 3 april om 14.00 uur: Ouderwets gezellige spellenmiddag

Dinsdag 9 april om 14.00 uur: Bloemschikken. U neemt een
potje mee, wij zorgen voor de rest

Iedere dinsdagmiddag om 14.00 uur:
GYNNASTIEK onder professionele begeleiding,
CREACLUB (achter in de zaal)
U kunt ook gezellig komen koffie drinken of een kaartje
leggen.
Iedere woensdagmiddag vanaf 14.00 uur: wisselende activiteiten zoals spellenmiddag, optredens, bijeenkomsten
georganiseerd door o.a. het Wijkleerbedrijf, De Zonnebloem,
Fysio Zuid en activiteitenbegeleiding Mosae Zorggroep. U
kunt ook gezellig komen koffie drinken of een kaartje leggen

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

Donderdagmiddag vanaf 14.00 uur: Wisselende activiteiten,
DJ ‘Opa John’, uitstapjes, lezingen enz. U kunt ook gezellig
komen koffie drinken of een kaartje leggen.
Extra activiteiten:
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, met uitzondering
van de activiteiten waarbij een entreeprijs gevraagd wordt.

Tel.nr: 06-53219877

Maandag 4 maart van 14.00-16.00 uur organiseren we
een gezellig carnavalsfeestje op deze Carnavalsmaandag.
Muzikant Peter Derks zorgt voor de muziek. Deze middag
is gratis toegankelijk. Het kienen vervalt die middag.
Dinsdag 5 maart 14.00-16.00 uur: ook op Carnavalsdinsdag
houden we de deuren voor de wijk open en vieren carnaval
met muzikant De Troubadour. Gratis toegang.
Woensdag 6 maart om 14.00uur: Aswoensdag happening
met het gebruikelijke haring happen of voor de niet haring
liefhebbers: roggebrood met hoofdkaas. Hiervoor vragen
we een kleine bijdrage van 1 euro p.p.
Woensdag 13 maart om 14.00 uur: Lezing van een diëtiste
van Fysio Zuyd over voeding van senioren
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Maandag t/m vrijdag 13-17 u. en 19-21 u.
Zaterdag 10-12 u en 13-17 u.

Veldwezeltstraat 24 6215 JC Maastricht

WIJK - INFO
VERPLAATSING HONDENLOSLOOPGEBIED
IN DAALHOF
Het huidige hondenlosloopgebied, gelegen aan de Palatijnhof, is omringd door twee hoge flatgebouwen. Door deze
situering ontstaat er geluidsoverlast doordat het geluid blijft
hangen tussen deze twee flats/gebouwen (klankbordeffect). De geluidsoverlast van de honden en hondenbezitters
leidde de afgelopen tijd tot een gespannen situatie met de
flatbewoners.
Na diverse incidenten tussen beide partijen is, door tussenkomst van het Veilige Buurten Team, een werkgroep van
flatbewoners en hondenbezitters opgericht. Die werkgroep
is samen met de gemeente naar oplossingen gaan zoeken
om de overlast te beperken c.q. te voorkomen. Alle partijen
hebben in samenwerking gezocht naar een gedragen oplossing namelijk: de verplaatsing van het huidige hondenlosloopgebied naar een andere locatie.
Het bestaande losloopgebied ‘langs de Romeinse baan/
achter de Palatijnhof’ zal medio maart verplaatst worden
naar een nieuwe locatie, gelegen aan de Hazendanslaan/
Keurmeestersdreef/Goudenweg (hoek naast het tankstation). Deze werkzaamheden zullen slechts enkele dagen in
beslag gaan nemen.

Concreet betekent dit dat zodra de hekwerken bij de huidige
locatie worden verwijderd, honden daar niet meer los mogen
lopen. Natuurlijk mag uw hond wel aangelijnd uitgelaten worden zoals toegestaan in alle openbare ruimte. In het nieuwe
hondenlosloopgebied geldt ook het opruimen van de poep
en afval in de afvalbakken. Verder is het van zelfsprekend dat
hier ook overlast naar derden voorkomen dient te worden.
Wanneer de definitieve datum van
verplaatsing bekend is, zal er ook
een gezamenlijke opening plaatsvinden. Dit wordt gecommuniceerd
via flyers in en rondom het nieuwe
gebied.
Heeft u vragen neem dan contact
op Rosy Teuwen van het Veilige
buurten team: (rosy.teuwen@trajekt.nl of 0652807580).
Wij heten u graag van harte welkom in het nieuwe gebied.
Namens de werkgroep, gemeente en veilige buurten team
Daalhof.

Hoveniersbedrijf
Daniël Jongen
Voor uw complete tuinaanleg en

Athoslaan 79
6213 CC Maastricht
-onderhoud

Tel. 06 - 43 09 68 14
www.hovenierjongen.nl
info@hovenierjongen.nl
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VARIA
Nathalie Narings is pedagogisch medewerker en runt haar eigen
kleinschalige kinderopvang, ‘Kinderopvang NaNa’.

KOM JE SPÉÉÉLEN?
Kinderen hebben een natuurlijk speelinstinct; ik denk zelfs
dat ze ermee geboren worden. Een ongeboren baby ‘speelt’
al in mama’s buik en zodra een kindje wordt geboren, hoeft
het niet te leren hoe het moet spelen. Het zit er van nature
in: baby’s spelen met hun handjes en voetjes en naarmate
kinderen ouder worden zit er een duidelijke ontwikkeling in
hun spel. Daarbij hebben ze vaak weinig nodig: een lege
doos wordt een piratenschip en een takje is een toverstaf.
Waarom is spelen eigenlijk zo nuttig?
Spelen geeft plezier! Ken jij een kind dat niet van plezier
houdt? Juist... Spelenderwijs ontdekken kinderen hoe de
wereld om hun heen in elkaar zit en ontwikkelen ze allerlei
vaardigheden (spreken, onderhandelen, delen) en leren
ze omgaan met emoties (boosheid, blijheid, verdrietig). Uit
hersenonderzoek is gebleken dat bij actief spelen Neurotrofine aangemaakt wordt, dit is een stofje dat de zenuwgroei
bevordert en zorgt voor een slimmer en veerkrachtiger brein.
Kinderen leren dus door te spelen.
Probeer bij het aanbieden van speelgoed een balans te
vinden tussen interactief speelgoed (pratende pop, garages
die geluid maken) en klassiek speelgoed (blokken, autoo
tjes, vormenstoof). Speelgoed op batterijen heeft vaak een
voorspelbaar karakter: druk op een knopje en de auto gaat
rijden. Door je kind alleen maar met dit speelgoed te laten
spelen hoeft het minder gebruik te maken van zijn creativiteit
en verbeelding. Wissel dit bijv. af door samen van blokken
een kasteel te bouwen of een grote doos te beschilderen
en er een huis van te maken. Ouders praten meer en beter
met hun kind als ze écht samen spelen en dit heeft weer
een positief effect op de woordenschat.
Wist je trouwens dat stoeien en ravotten ook erg leerzaam
is? Het is goed voor de motorische, morele, cognitieve,
sociale en emotionele intelligentie. Kinderen die actief bewegen hebben meer beheersing over hun lichaam. Lekker
spelen dus!
‘Play is the highest form of research’

Ralph Cadier

Wij zijn erkend MKB-adviseur

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

St. Annadal 19
6214 PB MAASTRICHT
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NL Doet
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart is het weer NL Doet. Vrijwilligers steken dan overal in Nederland hun handen uit de
mouwen om in hun buurt mee te helpen met allerlei klussen.
Daalhoeve doet mee met klussen op het boerderijterrein, het
Erica-terrein en de groene heuvel tegenover het tankstation
aan de Keurmeestersdreef. Wij krijgen hierbij onder meer
hulp van de leerlingen van het United World College.
Social Monday gaat door
Goed nieuws over Social Monday, onze eetavond op maandag voor mensen uit de buurt die eenzaam zijn of om andere
redenen geholpen zijn met een gezamenlijke gezonde maaltijd. Dankzij nieuwe sponsoring kunnen we deze avond vanaf
11 maart weer voortzetten, voorlopig eens in de maand. Wij
danken hiervoor de Jan en Clara Nijssen Stichting. We zijn
ook in gesprek met andere sponsors.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
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MEER VRIJWILLIGERS

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Daalhoeve goed doel bij Ronde Tafel 62
Boerderij Daalhoeve is in 2019 uitverkozen als lokale goede
doel van Ronde Tafel 62, de Maastrichtse afdeling van de
landelijke Ronde Tafel. Dit is een vereniging voor mannen
tussen 18 en 40 jaar, die samen activiteiten ondernemen
en hun energie inzetten voor goede doelen. Behalve voor
Daalhoeve zetten de Maastrichtse mannen zich ook in
voor Stichting Make-A-Wish, het landelijke goede doel van
de Ronde Tafel. Deze stichting vervult wensen van ernstig
zieke kinderen.

Cursus HACCP op de boerderij

Bezoek van de Kachelpiepers
Deze middenpagina’s komen uit in het weekend van Carnaval. Op Carnavalszondag krijgen we hoog bezoek van
de Kachelpiepers. Het garderegiment van de Tempeleers
komt bij ons op zondagochtend spek met ei eten, om daarna
stadsprins Armand I op te halen. Armand woont namelijk in
de buurt, in Hazendans.

Zoals u ongetwijfeld weet, is Daalhoeve naast een kinder- ook een zorgboerderij. Zoals afgesproken met de
gemeente Maastricht bieden wij structureel 65 dagbestedingsplekken aan op de boerderij en onze buitenterreinen. Die plekken worden allemaal bezet door wat wij
‘vrijwilligers’ noemen, en dat waren er half februari al
127. Daalhoeve heeft in 2018 de organisatie zodanig
ingericht dat al die vrijwilligers op de best mogelijke
manier ondersteuning krijgen. Hoe dat gebeurt, vertellen
onze bedrijfsleider Ralph Frissen en vrijwilligersmakelaar Marie Biesmans.
We beginnen bij het begin: hoe komt een vrijwilliger bij
Daalhoeve binnen?
‘Veel mensen lopen hier gewoon binnen; anderen zijn doorverwezen door een hulpverlenende instantie en komen soms
met een begeleider. Als eerste voeren wij ter kennismaking
een intakegesprek. Er komen bij ons steeds meer vrijwilligers binnen met een zwaardere hulpvraag of specifieke
persoonlijke problemen. We willen die hulpvraag en/of problemen zo goed mogelijk leren kennen. Alleen dan kunnen
we vrijwilligers activiteiten aanbieden die goed aansluiten
op wat ze (aan)kunnen en willen. En waarmee we ze ook
uitdagen, zodat ze vooral aan zichzelf kunnen bewijzen

Aan het werk voor NL Doet
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waartoe ze in staat zijn. Eenmaal op de werkvloer zijn ze
overigens gewoon een vrijwilliger. Er loopt hier niemand met
een labeltje rond.’
De intake is achter de rug. En dan?
‘Elke woensdag bespreken onze vaste medewerkers waarop
ze moeten letten bij nieuwe vrijwilligers en hoe het gaat met
bestaande vrijwilligers. Op basis daarvan bepalen ze welke
vrijwilligers samen werken. Uitgangspunt is altijd dat we
vrijwilligers aan elkaar koppelen die elkaar goed aanvullen.
Als het met een vrijwilliger minder goed gaat, kunnen we
dat vaak binnen de boerderij oplossen door hem of haar
bijvoorbeeld aan andere mensen te koppelen of een andere
werkplek te bieden. Het Erica-terrein is heel geschikt voor
mensen die weinig prikkels aankunnen, onze horeca juist
voor vrijwilligers die graag tussen de mensen zijn en van
levendigheid houden. We kunnen daarin schuiven. Verder
investeren we in het opleiden van onze vaste medewerkers, zodat zij beter leren omgaan met vragen of signalen
van vrijwilligers. En ze kunnen altijd bij Marie terecht voor
ruggenspraak. Inmiddels functioneert dit zodanig dat er
nog maar weinig vrijwilligers hoeven uit te stromen en we
inderdaad mensen met een zwaardere problematiek kunnen
helpen. Vrijwilligers voelen zich nu heel goed op hun plek
op Daalhoeve. Vorig jaar was de werkdruk nog erg hoog.
Vanwege de grote aantallen bezoekers hebben vrijwilligers
daar zeker in de zomer last van gehad, vooral in de horeca.’
Hoe is die druk weggenomen?
‘Om te beginnen door ons personeelsbestand uit te breiden. Daarnaast hebben we de organisatie en taakverdeling
tussen de betaalde medewerkers aangepast. Vrijwilligers
hebben daardoor nu altijd een vast aanspreekpunt en dat
is voor hen enorm belangrijk. Daarnaast kunnen de vaste
medewerkers zich nu in de eerste plaats bezig houden met
hoe ze vrijwilligers het best kunnen ondersteunen bij hun
werk. Zo kan iedereen die bij ons komt werken optimaal tot
zijn recht komen en is er voor vrijwilligers veel meer rust en
stabiliteit gekomen.’

zodat de mest niet meer boven de schouder hoeft te worden
geschept. Een keuken met veilige en eenvoudige apparatuur waar drie of vier vrijwilligers kunnen werken. Of stallen
op hoogte zodat niemand op z’n knieën hoeft te werken. Zo
houden we de drempels voor onze vrijwilligers om op hun
niveau volwaardig te werken zo laag mogelijk. Dat verhoogt
ook hun werkplezier en dat is voor iedereen prettig, niet alleen voor de vrijwilligers zelf maar ook voor u als bezoeker
van Daalhoeve.’

WEEKMENU’S
Elke maand publiceren we op deze pagina’s de weekmenu’s
van de komende zondagen. Wat serveren wij de komende
weken en wat kost dat?
- 10 maart: penne (pasta), kipblokjes, olijfolie, tomaat, knoflook, courgette en mozzarella (9 euro);
- 17 maart: gelakte spare-ribs, Mexicaanse salade en nachos (10 euro);
- 24 maart: chili con carne, guacemole, zure room en stokbrood (8,50 euro);
- 31 maart: kalfsmedaillons, champignonsaus, sperziebonen
en pommes duchesse (10 euro);
- 7 april: varkensfiletkotelt, picalillyroomsaus, gebakken
krieltjes en snijboontjes (8,50 euro).
Wij wensen u alvast smakelijk eten.

RECEPT VAN DE MAAND
‘Pflute’ van aardappelen
Wat?… Ja, dit gerecht komt uit de Elzas-streek. Ze doen
daar veel met aardappelen en uien; stoere gerechten, vaak
met reuzel, worsten en goede wijn. Ik kan het woord ook
niet vertalen.
Dit aardappelgerecht is eigenlijk zeer verfijnd. En past overal
bij… lekker bij een visje, kip, noem het maar op. Traditioneel
is het met zelfgemaakte appelcompote.
Kook 800 gram kruimige aardappelen gaar in de schil. De
kooktijd moet je even inschatten. Pak aardappelen die even
groot zijn. Haal het schilletje ervan af als de aardappelen
nog warm zijn, knijp ze door een pureepers of wrijf door
een passé vite.
Maak op smaak met zout en peper, doe er 3 eidooiers bij,
100 gram meel, een eetlepel gesnipperde peterselie en het
wit van een fijngesneden prei. Meng goed dooreen, en laat
het afgedekt in de ijskast koelen. In de tussentijd maak je
‘soldaatjes’ van oud brood, oftewel croutons in boter, mooi
goudkrokant en laat ze goed uitlekken.
Breng een pan met water en zout (of een groentebouillon)
aan de kook. Maak van het aardappelmengsel mooie ballen ter grootte van een ei, en laat ze zachtjes vijf minuten
pocheren in de bouillon (tip!… een ijsbolschep is een goede
maat). Haal de ballen eruit, laat ze even uitlekken en leg
ze op een schaal. Ondertussen smelt je 100 gram creme
fraiche met wat nootmuskaat. Doe dit over de “Pflute” met
wat verse peterselie, en de croutons.
Heerlijk…. En: niks moet alles mag!
Smakelijk eten en heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.

Wat is er nog meer gebeurd?
‘We investeren veel in de werkomstandigheden voor vrijwilligers, met bijvoorbeeld goede werkkleding, een kop
soep tussen de middag en een goede kleedruimte. Ook
investeren we in het zodanig inrichten van onze terreinen
dat werkzaamheden door zo veel mogelijk vrijwilligers kunnen worden gedaan, ongeacht hun eventuele beperkingen.
Dan moet je denken aan aanpassingen aan de mesthoop,
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25 jaar Belhaofke in de wijken Belfort, Daalhof, Hazendans - in de
een al wat langer dan in de ander - Dit jaar tonen we elke maand
een foto van ergens in de wijk, toen... Weet u nog?

IN 25 JAAR

De Tongerseweg rond 1950 met 'kinderkopjes'. Links is het huidige café 'Duivensport' en rechts café 'De Pepel'.
Zin om eens vrijblijvend te komen kijken en om te komen
meespelen? Dat kan. We hebben een aantal reserve batjes
dus kom gerust kijken. Iedere maandag spelen we in het
buurtcentrum Atrium in Daalhof aan de Aureliushof 160.

SPORT
TAFELTENNIS VERENIGING DAALHOF
ZOEKT NIEUWE LEDEN

We beginnen rond 19.00 uur en eindigen omstreeks 21.30
/ 22.00 uur. Er is vrije inloop. Dat betekent dat er geen
verplichting bestaat om al om 19.00 uur aanwezig te zijn.
Hopelijk tot binnenkort.

Vol van goede voornemens en vol van
teveel genuttigde calorieën tijdens
de feestdagen? Zit die broek nu net
iets te strak, slaat de weegschaal iets
verder door dan gewenst? Geen zin
in peperdure sportscholen waarbij het
individu soms iets teveel voorop staat? Altijd op vakanties
en dergelijke al graag achter een tafeltennistafel gestaan?
Dan ben je bij TTV Daalhof aan het juiste adres.

Ed Muitjens

VAN DE REDACTIE

De verenging bestaat al sinds jaar en dag (nou ja, sinds de
jaren ‘70) en de vereniging is een bont en kleurrijk gezelschap. Al zeg ik het zelf. Mannen en vrouwen van verschillende leeftijden en pluimage. Jonge honden van rond de 20
en rijpere, ‘uitgenaste’ 70 plus leden die mij met regelmaat,
tot mijn grote spijt overigens, nog iets teveel de hoeken van
de sportzaal laten zien. TTV Daalhof heeft het allemaal in
huis. Een club waarbij gezelligheid en vooral ook humor
hoog in het vaandel staan.

NIEUWE REDACTIELEDEN GEZOCHT
’t Belhäöfke verslaat al 25 jaar de gebeurtenissen in de
wijken Belfort, Daalhof en Hazendans - bij de ene wijk wat
langer dan de ander. Wilt u deel uitmaken van dit blad en
zo ook het wijknieuws bekendmaken? De redactie is toe
aan versterking. Wie heeft tijd en vooral zin om zo nu en
dan een stuk(je) te schrijven over een onderwerp uit de wijk,
om te helpen met het coördineren en beantwoorden van de
e-mails, om lichte administratieve taken op zich te nemen?

Daarnaast wordt er op verschillende niveaus gespeeld
waardoor beginners ook geen drempel hoeven te voelen.
Drempelloos sportplezier. Dat is het. Konden we dat ook
maar over onze rimpels zeggen. Iets meer leden zou wel
fijn zijn. Vandaar deze oproep.

Belangstelling? Stuur een mail naar redactie@belhaofke.nl
en dan nemen wij contact met u op.
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DIT BEN IK

WIJK - INFO

JAH-MADE

STICHTING OUDERS VOOR OUDERS

Hoi ik ben Jah-Made. Ik ben tien jaar oud en ik zit in groep
zeven. Ik heb een paar hobby’s, dat zijn judo, tekenen en
knutselen. Op de kinderboerderij doe ik vrijwilligerswerk en
ook op kinderclub Daalhof.

Zoals wij eerder hebben laten weten is in Maastricht een
oudergroep gestart voor ouders met een zorgenkind, die is
ontstaan voor en door ouders. Het is een ontmoetingsplek
voor ouders om elkaar te ontmoeten, ervaringen en verhalen
te delen, te netwerken of informatie te verkrijgen. Iedere
3de dinsdagavond komen zij bij elkaar in de huiskamer van
Daalhof (achterzijde Atrium). Ook worden er thema-avonden
georganiseerd, bijvoorbeeld werken met brainblocks of passend onderwijs.
Sinds kort hebben zij ook spreekuur: iedere donderdag
tussen 14.00 - 15.30 uur kan men terecht voor vragen, een
gesprek en informatie. Ook het spreekuur vindt plaats in
de huiskamer en wordt u te woord gestaan door een ervaringsdeskundige. Op donderdagmiddag van 14.00-15.30
uur heeft ook Matchpunt spreekuur en sluit Sociaal Team
elke EVEN week aan.

Ik zit op Kindcentrum Dynamiek. In de grote pauze mag je
kiezen of je naar buiten wilt gaan of binnen wilt blijven. Er
is ook een Gouden wereld dat is een stukje natuurtuin. Er
is ook een B S O dat is een naschoolseopvang. En zaterdag 16 maart is er een opendag als je wilt kan je een kijkje
komen nemen.

Wij, Suzy en Nicole, nodigen iedereen uit om eens kennis
te komen maken op onze ontmoetingsavond of tijdens het
spreekuur.
Info: stichtingoudersvoorouders@hotmail.com, Tel. 0655397782, www.stichtingoudersvoorouders.nl of like ons
op facebook.

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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LEZING OVER DE CURAÇAOSE KLASSIEKE SALONMUZIEK

VERENIGINGSNIEUWS

Deze maand houdt de Circulo Cervantes een lezing door
professor Joop Halman, voorzitter van de Palm Music
Foundation en kleinzoon van Jacobo Palm (www.palmmusicfoundation.com). De lezing heeft muzikale illustraties
van een aantal Antilliaanse componisten, die klassieke
salonmuziek schreven in de 19de en de eerste helft van de
20ste eeuw. De componist Jan Gerard Palm (1831-1906)
wordt beschouwd als de grondlegger van de Curaçaose
klassieke salonmuziek. Hij droeg zijn passie voor het componeren over op zijn kleinzonen, Rudolf en Jacobo Palm.

ALZHEIMERCAFÉ MAASTRICHT:
ZORGEN VOOR EEN OUDER
Op 13 maart a.s. is er weer een bijeenkomst van het Alzheimercafé Maastricht. Het thema deze avond is “zorgen
voor een ouder”. Gastspreker is Jos Frusch, journalist en
auteur van het boek “Herinnering”.
Tijdens deze avond staan de ervaringen en verhalen bij het
zorgen voor een ouder met dementie centraal. Wat betekent
de diagnose voor (het gezin van) een dochter of zoon van
een ouder met dementie? En hoe ga je daar mee om?

In de lezing wordt ingegaan op een aantal unieke Caribische dansen, zoals de danza uit Cuba, de Curaçaose wals
getypeerd door een rijkdom aan harmonische variaties en
juweeltjes van mazurkas gecomponeerd onder invloed van
Frederic Chopin. Het ritme van de tumba illustreert wellicht
het beste de Afrikaanse invloed in het Caribisch gebied.

U bent allen van harte welkom bij Athos Eet- Maakt- Doet,
Athoslaan 12A, Maastricht. De zaal is open vanaf 19.00 uur
en het programma start om 19.30 uur.
Aanmelden is niet nodig. De toegang is gratis. Voor meer
informatie bel 06-12255124 of email: alzheimercafemaastricht@gmail.com.

Datum: vrijdag 15 maart
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Locatie: ‘ut Förtsje, Ebenistendreef 104, 6216 PS Maastricht
Toegang: Leden gratis, Niet-leden 5 euro
Taal: Nederlands / Spaans

U kunt voorafgaand aan de avond een gezonde en goedkope
maaltijd gebruiken bij Athos Eet. Reserveren via: Athos Eet
088-3505063 of info@athos-maastricht.nl.

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.
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PERSBERICHTEN

VARIA
GRATIS ACTIVITEITEN IN CENTRE CERAMIQUE

ONBEZORGD EN VERZORGD

Donderdag 7 maart van 12.30 - 13.30 uur. Letters bij de
lunch - Dialect en Carnaval, een bijzonder koppel.
Paul Wijnands gaat op ludieke wijze in op één van de hoofdstukken uit zijn laatste boek ‘Over het Maastrichts gesproken, Nostalgaasie en Vivelevink’. Over de innige band tussen
het Maastrichts dialect en carnaval. Waarom kan carnaval
niet zonder dialect? Waarom kunnen ware carnavalisten
zich niet uitleven in de algemene standaardtaal?

Het Nederlandse Rode Kruis organiseert al ruim zestig jaar
vakanties voor mensen die niet zelfstandig op pad kunnen.
Vakantie, even weg van de dagelijkse routine, in een totaal
andere omgeving. Wie doet dat nu geen goed? Ons aanbod
varieert van tripjes in het binnenland tot bus- of vliegreizen
naar Europese bestemmingen. Gaat u met ons mee?

Er zijn veel internationale voorbeelden waaruit dit ook blijkt:
Keulen, Malmedy, Bazel, Duinkerken, Nice, New Orleans en
Rio. Een interessant onderwerp voor wie begaan is met de
toekomst van het Maastrichtse carnaval en voor diegenen
die het Maastrichts omarmen. Paul Wijnands (Maastricht,
1946) is doctor in de taalwetenschappen en heeft verschillende publicaties over Franse en Nederlandse taalkunde
op zijn naam staan.
Klik&Tik: oefenen met de computer, internet, whatsapp….
De computer en internet zijn niet meer weg te denken in onze
maatschappij. Ervaar in deze basiscursus hoe het werkt. Je
werkt met een oefenprogramma dat via filmpjes uitleg geeft.
En je beantwoordt vervolgens vragen op de computer. Er
zijn 3 onderdelen: ‘Basis’; ‘Het internet op’ en ‘Samen op het
Web’. Een onderdeel doornemen kost een aantal middagen.
Neem een hoofdtelefoon en pen en papier mee. Voor een
computer is gezorgd. Zie ook: www.oefenen.nl | Aanmelden:
klantenservice@maastricht.nl of 043 350 56 00.

De zorgvakanties van het Rode Kruis staan volledig in het
teken van zorg, gezelligheid en genieten. Wij organiseren
verschillende uitstapjes en activiteiten, maar u kunt natuurlijk
ook lekker in het hotel ontspannen. De accommodaties die
wij geselecteerd hebben zijn voor iedereen toegankelijk, ook
met een rolstoel. Een team van vrijwillige verpleegkundigen
en verzorgenden staat voor u klaar. U hoeft zelf nergens aan
te denken, u hoeft alleen maar te genieten!
Interesse?
Woont u in Maastricht, Meerssen of Gulpen-Wittem en
heeft u interesse in een zorgvakantie van het Rode Kruis?
Neem contact met ons op voor meer informatie. Dat kan op
woensdag tussen 14.00 en 17.00 uur op telefoonnummer
043-3215111 of via bijzonderevakanties@rodekruism3.nl.
De kandidaat gasten worden ingedeeld op basis van medische indicatie en zorgvraag.

Donderdag 14, 21 en 28 maart van 12.30 - 13.30 uur.
Noten bij de lunch
Studenten van het conservatorium verzorgen gratis toegankelijke lunchconcerten in Centre Céramique. Van klassiek
tot jazz en van koor tot solist; alle genres komen aan bod.

De ideale oplossing
voor zowel nieuwbouw als renovatie!

17 maart tot en met 9 juni. I Believe / De wereld in een wijk
Hoe is het om in een superdiverse wijk te leven anno 2019?
De tentoonstelling ‘I Believe | De wereld in een wijk’ is een
portret van Bressoux - een wijk van Luik waarin meer dan
zestig nationaliteiten samenleven. Via diverse fotoseries,
verhalen en twaalf korte films maak je kennis met de bewoners. Zo is er een portret van Yassin, een jonge rapper met
Marokkaanse roots die in de wijk is opgegroeid. Of ontmoet
Miko, een veelbelovend bokstalent uit Armenië met meerdere Belgische titels op zijn naam, die vindt dat de overheid
werkloze jongeren moet dwingen om te gaan werken. Ook
de Belg Jean Claude- bijnaam Popeye- vertelt zijn verhaal.
De Maastrichtse documentair fotograaf HJ Hunter begon
in 2016 te werken in Bressoux. Op 16 maart is er een openingsprogramma, waarbij meerdere bewoners uit Bressoux
het publiek laten kennismaken met hun keuken en muziek.
Het I Believe-project mondt uit in een multimediale documentaire, eind 2019 te zien op: Ibelieve-project.com. Rond de
tentoonstelling is een uitgebreid programma, met activiteiten
van Centre Ceramique, Studium Generale, Debatcentrum
Sphinx en Visto Studio. Toegang: gratis. Locatie: Centre
Céramique, Hal.
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zonder hakken en/of breken
meestal binnen 1 dag gemonteerd
zeer duurzaam en energiezuinig
geschikt voor vochtige ruimtes
passen probleemloos in elke interieurstijl
inclusief LED verlichting mogelijk
zelfs akoestische oplossingen

meer info?

(+31) 0641001684
spannendeplafonds.nl
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4 KIDS

Kleurplaat: Veel kleurplezier!

Rebus: Hoe beginnen mooie sprookjes soms?

Knutselen: Een grote zonnebloem
Benodigheden:
*1 klein papieren bord
* keukenrol
* groen en geel papier
* schaar
* potloot
* lijm
* nietapparaat
* zonnebloemzaad

Puntjes verbinden: Teken lijntjes, begin bij A ga dan
naar B enzovoort.
Als hij getekend is kun je hem daarna inkleuren.

1. Rol het groene papier om de
keukenrol en lijm het vast.
2. Leg de handjes op een stuk
papier en trek die om,
3. knip ze uit (ca 6 stuks).
4. Plak deze handjes in een ronde
vorm op elkaar.
5. Verspreid in het midden van de
zonnebloem een beetje lijm,
6. strooi daar de zonnebloem
zaadjes op.
7. Druk nu de bovenkant van je
groene steel op elkaar en niet
daar de bloem aan vast.

Stephanie Debie
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IN 25 JAAR

VAN DE MAAND
JAXX

’t Belhäöfke verslaat al 25 jaar de gebeurtenissen in de
wijken Belfort, Daalhof en Hazendans - bij de ene wijk wat
langer dan bij de andere. Elke maand dit jaar delen we een
stuk uit de geschiedenis van het blad en de wijken. Hieronder leest u stukjes uit een interview met Pauline Wolters uit
1994 over de kinderboerderij.

Ik ben Jaxx Lemmens, ik denk zelfs de oudste ‘baby van
de maand’. Ik ben morgen namelijk jarig. Ik word dan al 1
jaar oud. Hiep hoera.

Mijn naam spreek je uit als DJEKS. Sommige mensen vinden
dat een beetje gek maar als je de smaak eenmaal te pakken
hebt, is het heel stoer. Papa en mama vonden het een ‘ruige’
naam. Hij is afgeleid van Jackson: hij zal beschermen. Ik
ben geboren op 7 februari 2018 om 04.00 uur in het AZM.
Ik woog maar liefst 4352 gram en was 54 cm lang.
Mijn lieve mama heet Laura en mijn ‘coole’ papa heet Ralph.
Ze zijn wel lief hoor. Mama moet altijd hard huilen als ik weer
iets nieuws kan. Papa, die lacht dan van oor tot oor, zo trots.
En ik? ik geef dan een applausje aan mezelf.
Ik vlieg graag achter onze twee poezen aan, hou van klauteren, kruipen en brabbel er vrolijk op los. Ik lach graag en
wind de dames dan om mijn vinger, mama zegt dat dat wat
belooft voor later…..

“Het kinderboerderijwerk is in de loop van de tijd, ook
landelijk, nogal veranderd. In de begintijd lag de nadruk
alleen op lessen aan het basisonderwijs en recreatie; op
woensdag- en zondagmiddagen liepen vrolijke peuters
tussen de lammetjes rond en de ouders genoten mee. De
bezoekers komen van heinde en verre. Vooral op zondag.
De stamgasten zijn vaak door de week hier. Een landelijk
onderzoek heeft uitgewezen, dat deze boerderij zo’n 60.000
bezoekers (bezoeken) per jaar krijgt.
Is het niet jammer, dat hier geen limonade of ijs verkocht
wordt?
Nee, dat vind ik eigenlijk niet. Ten eerste is dat niet de hoofdzaak en ten tweede denk ik dat veel ouders toch ook wel blij
zijn dat ze niet iedere keer in de buidel hoeven te tasten. Een
kinderboerderij is gelukkig nog één van de weinige plekken
die geheel gratis zijn. Veel mensen nemen ook zelf het een
en ander mee.
Is het dierenbestand altijd hetzelfde?
Nee, in het voorjaar worden veel jonge dieren geboren, die
uiteindelijk toch ook weer verkocht worden. We nemen ook
geen dieren aan. Het komt wel eens voor, dat mensen hun
huisdier dan bij ons over het hek gooien; je kunt er maar
vanaf zijn. Die dieren worden zo snel mogelijk afgevoerd.
Per week krijgen we zo’n twintig telefoontjes van mensen,
die van hun dier af willen. Natuurlijk zijn er ook wel enkele
echt schrijnende gevallen bij, maar het merendeel is toch
te wijten aan ondoordacht aanschaffen.
Welk dier is favoriet bij je?
Ik vind melkgeiten het leukst, misschien wel omdat ze zo
ongelooflijk eigenwijs zijn. Het is prachtig om te zien, hoe
ook de melkgeitenclub haar eigen plek hier op de kinderboerderij heeft.”
Dit stukje kwam van de hand van Leonie Melchior en Ton
Nilsen die zich nog altijd flink inzetten voor de wijk op verschillende manieren. Kent u de kinderboerderij? Ga eens
langs om te zien hoeveel is veranderd in 25 jaar.

Liefs Jaxx

LEZERSBRIEF

 +31 - (0)6 250 65 275

Beste allemaal,

 Romulushof 40
6215EJ Maastricht (Daalhof)

Graag wil ik eens laten weten dat het Belhaofke bij ons
altijd van A tot Z met plezier gelezen wordt. Interessant….
duidelijke info….mooie verhalen en gedichten….mooie
layout enz. enz.

 info@huidcoach-angele.nl
www.huidcoach-angele.nl

Ook deze keer een echt mooi verhaal van Joachim over
Aswoensdag 7 maart… Ik heb genoten van dit verhaal in
het bijzonder.

Huidverbetering

Met vriendelijke groet,
Fien Nelissen-Nievergeld
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Huidverzorging

TOENTERTIJD
GEVAARLIJK OF NIET?
Mijn ouders voeren weer eens richting De Peel, een zeer
mooi en bosrijk gebied met vele meertjes en vennen. Ik
kwam daar wel graag, vond het altijd spannend om daar te
wandelen of te fietsen.
In Weert had je de IJzeren Man, natuurlijk niet zo uitgebreid
dan nu, maar ook toen kon je al zwemmen in het water dat
best schoon was. Trouwens het water was eerlijk gezegd
overal in de kanalen schoner dan nu, ook in de Maas was
vroeger goed te zwemmen.
Wij passeerden regelmatig de sluis in Weert, die is er nu
nog en daar werd ik ook vaker opgehaald of gebracht om
even aan boord te zijn. De motor werd dan aan wal gezet en
werd dan weer van of naar Maastricht gebracht. Er was een
aanlegplaats die vlak bij de wal lag, dus er was geen lange
enge loopplank nodig maar een korte, ik vond het altijd eng
hoor, die motor was zwaar en groot.
Op de een of andere manier lukte het mijn vader steeds dat
gevaarte aan de wal of weer aan boord te krijgen, vaak legde
hij er een smalle plank naast waar hij op liep en de motor
naast hem, tenslotte was het ook maar een klein mannetje,
maar o zo sterk en taai.
Wat genoten we van die mooie leuke onverwachte momenten. Nu ik eraan terug denk schieten mij de beelden
weer helder voor de geest en zou ik die willen projecteren
op papier.
Zoals al eens eerder vermeld, kon mijn vader dus echt niet
zwemmen en toch was hij schipper in hart en nieren, hij wist
de kanalen te bevaren en de weg te vinden zonder TomTom of GPS, dat bestond in die tijd nog niet. Wel waren er
speciale vaarkaarten ontwikkeld die men gebruikte om de
rivieren en kanalen te bevaren.
We gingen in De Peel laden of lossen en onze vracht bestond
ook meestal uit zand en/of grind, eigenlijk noemden ze dat
een zand- en grindschipper. Hij was er trots op om dat te
zijn, de vrachten brachten immers ook geld in het laatje.
Nadat de lading gelost was en de ruimen weer schoongeveegd van het grind, kregen we een lading die we in
Maasbracht moesten laden bij de molens in de grindgaten
aldaar, dat was zeer gunstig voor mij omdat ik nog mee kon,
gezellig vond ik dat.

Ik mocht ook bij pa aan het roer staan en voelde me toch
wel een beetje stoer, we voeren met een tamelijke snelheid
door, toen zei pa: ”ga maar eens voor op het dek staan, kun
je goed kijken en genieten. Terwijl het schip doorging liep
ik naar voren, keek naar beneden en zag het water aan mij
voorbij schieten, ik was toch niet zo’n held als ik dacht, ik
werd overspoeld door angstgevoelens en dacht over boord
te vallen. Ik greep me aan de zijkant vast en vermande me
om door te lopen. Een soort hoogtevrees en dan dat snelle
water wat aan mij voorbij ging.
Als het schip geladen was, had ik geen enkel probleem,
gek he? Ik probeerde niks te laten merken, ik was tenslotte
een echte schippersdochter van beide kanten. We kwamen
op de Maas en door de regenval was het water in de Maas
gestegen en de stroming sterker geworden. Er werd wat
gas bijgegeven en alle aandacht was gevestigd op het goed
besturen van het schip. Mijn vader kon dat als de beste, ik
was ook super trots op hem.
Alleen al om in de grindgaten te komen waar het diep en
ondiep was moest hij erg alert zijn, niet afgeleid worden door
andere dingen want je ging van snel stromend water naar
wat stilstaand water en dat is en blijft altijd verraderlijk. Met
veel stuurmanskunst en het juiste tempo kwamen we bij
een van de baggermolens aan en konden we aanleggen,
de spanning was voorbij en we konden weer even tot rust
komen.
Het spel met de natuur blijft tot op de dag vandaag nog altijd
een strijd, de natuur heeft ongekende krachten waar wij echt
rekening mee moeten houden, voor nu en altijd.
Springtime

UITVAARTVERZORGING

van THOR

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

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht
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Tel: 043-3256241

Afslanken met de Benexere BodyProgress

OUDE AMBACHTEN

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

DE GRENSCOMMIEZEN
Ik vond een oude foto van Belgische grenscommiezen die bij
grensovergang Vroenhoven op Belgisch grondgebied zitten.
Ik schat dat de foto ergens in de jaren 50 is gemaakt, want
vanaf 1952 namen de BE- en de NL-commiezen gezamenlijk
de bezetting van een grenspost voor hun rekening. Ze hadden toen ook een kantoor.

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

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

Vroenhoven was net als Smeermaas, grensovergang Bosscherveld en Veldwezelt, een drukke grenspost.

www.rijschoolbastiaens.nl

Hoe de commiezen op de foto heten is een raadsel, maar
ik vind het een gezellig plaatje net over de grens in Wolder.
De douaniers kijken naar smokkelaars, want zonder extra invoerrechten mag niet veel de grens
over.
0057088.pdf 1

16-3-2011 14:18:13

Hebt u als lezer oude foto’s uit Maastricht, dan houd ik me
aanbevolen.
Wilt u een kopie van de foto? Stuur een mail: huub.reinders@home.nl.

VERENIGINGSNIEUWS
MASOEK SADJA
Vrijdagmiddag 8 maart is er van 13.30 tot 17.00 uur in
buurthuis ‘t Atrium weer de Indische Inloopmiddag Masoek
Sadja van de Stichting Pelita. Deze inloopmiddagen zijn voor
iedereen bestemd en staan in het teken van Indische muziek,
dans, cultuur en eten en zijn tevens een prima gelegenheid
om ervaringen en verhalen uit te wisselen. Op deze middag
zal ook een Workshop Country-dansen worden gehouden
met muzikale begeleiding van Tuned.
De catering van het Indisch eten wordt verzorgd door
Senang Hati. De zaal gaat open om 13.00 uur en de entree
bedraagt ,50 euro.

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

Inlichtingen bij Kees Schepel tel.: 0613521570
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