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Om het nieuwe jaar goed te beginnen, wensen wij van de
redactie u een heel gelukkig en gezond 2018.
Nu de drukke periode vol gezelligheid van de decembermaand weer voorbij is, breekt een tijd van rust aan… Voor
even dan, want voor velen van ons hier in het zuiden is
er weinig van rust te spreken. Het korte carnavalsseizoen
geeft namelijk ook weer een kortere periode waarin we
onze pakjes in orde kunnen maken. De dames- en herenzittingen zijn voor het grootste gedeelte achter de rug en
de opmaak van de optocht en prachtige pakjes is in volle
gang. Voor wie zich wat laat realiseert dat het nog maar
enkele weken duurt voordat de drie fantastische dagen
aanbreken, is het ren en vliegwerk. Wat worden we dit
jaar? Kopen we kant en klare pakjes of halen we nog snel
de naaimachine uit en vertouwen we op onze fantasie? Is
er ergens nog iets 2e hands uit te halen?
De doorgewinterde carnavalsvierder heeft zijn pakje natuurlijk al maanden in de kast klaar hangen; voor hem is
het aftellen met het aflaten van ’t Mooswief al begonnen.
En dan zijn er nog de mensen van het stille genieten. Zij
zitten thuis voor de buis, herinneren zich nog de mooie,
oude tijd waarin ze zelf nog meevierden en genieten van
alle carnavalsactiviteiten die ze live op tv kunnen volgen.
Lekker warm en droog, thuis voor de buis.
Uiteraard zijn er genoeg mensen die de drukke gekte
ontvluchten. Zij genieten in de sneeuw of van een lekker
warm subtropisch zwemparadijs in eigen land of aan de
andere kant van de wereld. Voor ieder wat wils, want
genieten… dat is ons hier in het zuidelijke puntje met de
paplepel ingegoten.

Deze 'Koningen' kunt u zomaar tegen komen dit weekend….

EVENEMENTEN
Zondag 7 januari:
Nieuwjaarstreffen in Ut Förtsje aan de Ebenistendreef
104. Aanvang 14.11 uur. Gratis entree.
Donderdag 11 januari:
Informatiebijeenkomst begraafplaats Tongerseweg in het
poortgebouw Tongerseweg 292. Aanvang 17.00 uur. Voor
meer info en aanmelden zie blz. 4

Natasja Cornelissen

Vrijdag 12 januari:
Masoek Sadja, Indische inloopmiddag, in buurthuis ‘t
Atrium van 13.30 tot 17.00 uur. Zaal open vanaf 13.00
uur. Entree 3,50 euro.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 3/4 februari.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 januari
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29 januari t/m 3 februari:
Collecte van de Hersenstichting.

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

Zaterdag 3 februari:
Uitroepen prins van de Greune van Wolder in de Greune
Zaol aan de Tongerseweg 336. Aanvang concert 19.30
uur, aanvang bal 21.00 uur.

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

Zondag 4 februari:
Feestelijke kindermiddag voor jong en oud in de Greune
Zaol aan de Tongerseweg 336. Aanvang 14.00 uur.

like ons op facebook
Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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Buurtcentrum Daalhof E.O.
‘t Atrium
Aureliushof 160
6215 SW Maastricht
tel: 043 - 3540518
www.buurtcentrumdaalhof.nl
info@buurtcentrumdaalhof.nl

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten
Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

bewegen voor ouderen
thai chi
tafeltennis
biljarten
poweryoga, hathayoga & zumba
dartclub ’t Atrium (in ’t café)

inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
043-3479867
043-3438786
0032-12236151(B)

Dinsdagavond
Dinsdagavond

Dansschool Reality
repetitie Mixed harmonie

043-3114528
043-4094070

Woensdagochtend
Woensdagavond

vocalgroup celebrations
poweryoga, hathayoga & zumba

043-3214369
0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

Dansschool Reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

043-3114528
06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

06-46596426

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

Tel: 043 - 3611392
www.drukkerijdeheeg.nl
info@drukkerijdeheeg.nl
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Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
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- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
+31 (0)43 - 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
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realiseren. Problemen in de wijk kunnen het beste opgelost
worden met de inzet van de buurt zelf. En de beste dromen
voor de wijk komen van de bewoners zelf. Daarom plannen
we weer enkele Buurtterrassen bij u in de buurt. We zorgen
dat zowel Belfort als Daalhof aan de beurt komt. Houd een
oog op deze plek en op onze Facebook pagina voor de
specifieke data.
Ook komt er weer een Opendeurendag voor verenigingen in
onze wijken. Deze dag kunnen verenigingen zich presenteren, nieuwe leden werven en kunnen buurtbewoners kennis
maken met de mogelijkheden in de buurt. Meer informatie
in de volgende uitgave van ’t Belhäöfke.

BUURTNETWERK
buurtnetwerk belfort daalhof

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

NIEUWJAARSTREFFEN
Woensdag 10 januari bent u van 15.00 - 18.00 uur welkom
in de Huiskamer op het Nieuwjaarstreffen van Buurtnetwerk
Belfort Daalhof. Dit is een kans de Huiskamer te zien waar
zoveel bewoners zich nu al inzetten voor elkaar. U kunt ook
kennis maken of spreken met de leden van het buurtnetwerk,
leden van Sociaal Team Daalhof, de wijkagent en uw buren.
We willen de kans nemen te kijken naar wat al gerealiseerd
werd in 2017 en vooruit te kijken naar wat we willen realiseren als buurtbewoners in 2018. Kom langs voor een hapje
en een natje en een goed gesprek.

UT FÖRTSJE
Wist u dat er ook veel activiteiten georganiseerd worden in
ut Förtsje in Belfort? Hier zijn activiteiten voor zowel jong als
oud. Er zijn ook nog mogelijkheden uw activiteit te plannen
in de ruimten van deze ontmoetingsplek. Meer informatie?
Stuur een email en wij brengen u in contact met de mensen
die u verder kunnen helpen.
DE HUISKAMER
De Huiskamer is bijna elke dag open voor verschillende activiteiten. Op dinsdagmiddag is er inkoopmiddag voor jong en
oud en Matchpunt. Woensdagmiddag is er een Nederlands
praatuurtje, kunstatelier voor kinderen en Matchpunt. Donderdagochtend en -avond is Creatief Café en de middag is
voor mantelzorgers en hun zorgpartner zowel als Matchpunt.
Bij het Matchpunt kunt u een vraag of nood matchen met
iemand die kan helpen. Heeft u een vraag? Kunt u helpen?
Loop eens binnen en zie hoe we elkaar kunnen helpen.
De Huiskamer bevindt zich aan de achterzijde van ’t Atrium,
achter de kerk bij ‘het gebreide hek’.

BEGRAAFPLAATS TONGERSEWEG
Donderdagmiddag 11 januari a.s. wordt om 17.00 uur een
informatiebijeenkomst georganiseerd in het Poortgebouw
van de begraafplaats aan de Tongerseweg 292. De plannen voor de uitbreiding en onderhoud van de begraafplaats
worden besproken. Voor meer concrete plannen zal medio
2018 opnieuw een bijeenkomst voor geïnteresseerden
worden belegd. In het kader hiervan worden de volgende
maatregelen voorbereid:
- omvorming en renovatie van paden en groenvoorzieningen,
- verbetering van informatievoorziening en bewegwijzering,
- uitbreiding van de begraafplaats voor asbestemmingen,
- uitbreiding voor nieuwe Islamitische - en Armeense graven,
- de aanleg van een herdenkingsbos aan de Planetenhof.

Wilt u op de hoogte blijven van zaken in de buurt, kijk op
onze Facebook pagina: www.facebook.com/buurtnetwerk.
belfort.daalhof. Laat ons ook uw ideeën horen. U kunt ons
bereiken via e-mail: buurtnetwerkbd@gmail.com.

AED PROJECT MET ZEKERHEID
Belfort, Daalhof en Hazendans waren bij de eerste wijken
die volop meededen met een AED project, niet alleen door
AED’s te plaatsen, maar ook door vrijwilligers te werven en
op te leiden. Nu heeft de gemeente eindelijk besloten aan
deze burgerparticipatie zekerheid te bieden door stadsbreed
AED’s te plaatsen en financieel te ondersteunen.
BUURTTERRASSEN EN OPENDEURENDAG
In 2018 willen we weer alle moeite doen buren in contact te
brengen met elkaar om een goede gemeenschap te helpen

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

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

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

VRIJWILLIGER VD MAAND

INFORMATIEBRIEF BEGRAAFPLAATS
Een nieuw jaar, een nieuwe rubriek in ’t Belhäöfke:
Vrijwilliger van de maand. In deze rubriek zetten we
maandelijks iemand in het zonnetje die zich op één of
andere manier op vrijwillige basis inzet voor de inwoners
van Belfort, Daalhof en/of de Hazendans.
Kent u ook iemand die wel eens wat extra waardering
verdient voor het goede werk dat hij/zij doet? Geef dit
dan door aan de redactie (redactie@belhaofke.nl) en wie
weet… De genoemde persoon mag zich (met identiteitskaart) melden bij Belfleur, Keurmeestersdreef 101-A in
Belfort om een mooi bloemetje in ontvangst te nemen.

Beste meneer, mevrouw,
Dinsdag 12 december jl. heeft de gemeenteraad de toekomstplannen voor de begraafplaats aan de Tongerseweg
besproken. Dinsdag 16 januari a.s. neemt de gemeenteraad
een besluit over het bedrijfsplan en de beschikbaarstelling
van het bijbehorend krediet (*).
Bij dit besluit wil de gemeenteraad graag de reacties uit
de omliggende woonbuurten betrekken. Daartoe wordt
donderdagmiddag 11 januari a.s. om 17.00 uur een informatiebijeenkomst georganiseerd in het Poortgebouw aan
de Tongerseweg 292. Omwonenden worden hiervoor uitgenodigd via de gemeentelijke website en Facebook pagina,
de bewonerscommissie begraafplaats en het buurtnetwerk
Belfort/Daalhof.
Na het besluit van de gemeenteraad worden de plannen
uitvoeringsgereed gemaakt en zal het bestemmingsplan
voor uitbreiding van de begraafplaats in procedure worden
gebracht. Ook voor deze meer concrete plannen zal medio
2018 opnieuw een bijeenkomst voor geïnteresseerden
worden belegd.

We trappen af met Frans Heye.
Frans is sinds oktober 2011 vrijwilliger in het woonzorgcentrum Daalhof (Mosae zorg) aan de Herculeshof. Zijn taak is
het eten bij de mensen aan tafel serveren, maar als het nodig
is, doet hij ook andere dingen; d.w.z. hij is overal inzetbaar.
Daarnaast is hij 3 jaar elke maand als er een lezing was, een
avond actief geweest bij de lezingen van de GVL, waarbij
hij geholpen heeft met het klaarmaken van de zaal, het verzorgen van de technische apparatuur, het verzorgen van de
drankjes in de pauze en na afloop ook weer het opruimen
en klaarmaken van de zaal voor de volgende dag. Dit deed
hij samen met zijn collega vrijwilliger Iesje.
Frans, meld je met een identiteitsbewijs bij Belfleur en zoek
een mooi bloemetje uit als bedankje voor je inzet.

(*) Het college van B&W heeft een bedrijfsplan laten opstellen voor een toekomstbestendig rouw- en gedenkpark.
Daarbij zal de begraafplaats een meer natuurlijk karakter
krijgen en vaker opengesteld worden voor gepaste evenementen zoals kunsttoepassingen en passende culturele
activiteiten. In het kader hiervan worden de volgende maatregelen voorbereid:
- omvorming en renovatie van paden en groenvoorzieningen,
- verbetering van informatievoorziening en bewegwijzering,
- uitbreiding van de begraafplaats voor asbestemmingen,
- uitbreiding voor nieuwe Islamitische en Armeense graven,
- de aanleg van een herdenkingsbos aan de Planetenhof.

BON APPETIT
APPELBROOD MET WALNOTEN

U wordt hierbij van harte uitgenodigd donderdag 11 januari
a.s. om 17.00 uur aanwezig te zijn. Vanwege de beperkte
capaciteit in het Poortgebouw verzoeken wij u zich vooraf
aan te melden via erik.kaptein@maastricht.nl.

Ingrediënten:
750 gr appel
200 gr walnoten
250 gr rozijnen
250 gr suiker
500 gr bloem
1,5 pakje bakpoeder
1 eetlepel cacao
1 theelepel kaneel
evt. 4 cl weinbrand of rum

Met vriendelijke groet, namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht, Marcel van Dijk, Teammanager Wonen en Leefkwaliteit

Appels schillen en raspen, met de suiker vermengen en één
uur laten rusten.
Na één uur de rest van de ingrediënten erbij doen en goed
verwerken.
Een vorm invetten of met bakpapier bekleden. Bij de siliconen bakvorm is dat niet nodig. Het deeg vast in de vorm
drukken.
De oven voorverwarmen en bij 160 graden de vorm in het
midden van de oven plaatsen en 50-55 minuten laten bakken.

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

maak een afspraak met een van onze makelaars voor een
professioneel advies:

verzekeringen
advies
makelaardij
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VAN DE REDACTIE

uur tot middernacht is de Greune Tempel voor iedereen gratis toegankelijk. De carnavalsvereniging van de Greune van
Wolder zorgt ook dit jaar op deze dag voor een spetterend
carnavalsfeest in hun ruime en mooi versierde zaal. Tussen
14.30 en 16.30 uur trekt bovendien de grote internationale
optocht van Wolder en Vroenhoven door de Wolderse dreven. Dus reden genoeg om ‘nog neet nao hoes te gaon,
meh wel nao Wolder’.

CONTROLEUR TEKSTEN GEZOCHT
Binnen de redactie zijn de verschillende taken verdeeld
onder de redactieleden.
Jammer genoeg heeft opnieuw een redactielid aangegeven
te willen stoppen met de taak van ‘controleur teksten’. Deze
taak - de taalkundige controle en indien nodig aanpassen
van ingezonden teksten - wordt in onderling overleg om
toerbeurt met een ander lid uitgevoerd. Wij zijn nu dus weer
op zoek naar een nieuwe ‘controleur teksten’.
Bent u goed op de hoogte van de regels van de Nederlandse
taal, bekend met het computerprogramma ‘Word’ en wilt u
tijd steken in de totstandkoming van ons wijkblad, neem dan
contact met ons op via redactie@belhaofke.nl. We kunnen
u dan meer informatie geven over wat deze taak precies
inhoudt en nodigen u uit een redactievergadering bij te
wonen zodat u de andere redactieleden kunt ontmoeten.

VARIA

De redactie

CARNAVAL
DE GREUNE VAN WOLDER ORGANISEREN
Zaterdag 3 februari roept om 20.30 uur de carnavalsvereniging van de Greune van Wolder haar nieuwe prins uit.
Prins Michiel Cox (van de Penatenhof) en zijn prinses Katrijn
treden dan terug na hun eenjarig bewind. Voorafgaand is er
om 19.30 uur een doldwaas carnavalsconcert van Harmonie St. Petrus & Paulus o.l.v. Matty Cilissen. Om 21.00 uur
start het bal met muziek van het Mestreechs Vastelaovends
Orkès o.l.v. Jean Lambrix. Iedereen is welkom in de Greune
Zaol aan de Tongerseweg 336.

SIGNEERSESSIE
In het novembernummer werd in de rubriek ‘In de Kijker’
ons redactielid Huub Reinders in het zonnetje gezet met
zijn nieuwe boek ‘Jo de Mommer en de geheime code van
de Tempeliers’.
Zaterdag 16 december jl. vond er ‘s middags een signeersessie van zijn 9e boek plaats bij Primera Kalimero in de
Brusselse Poort. Het werd een gezellige middag met veel
belangstelling.

Zondag 4 februari organiseert de carnavalsvereniging van
de Greune van Wolder vanaf 14.00 uur voor jong en oud
een feestelijke kindermiddag in de Greune Zaol. Iedereen
is welkom.

Namens de redactie proficiat met de uitgave van je nieuwe
boek Huub.

Maandag 12 februari kan wie carnavalsmaandag dicht bij
huis wil vieren ook in de Greune Zaol terecht. Vanaf 14.30

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
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Wanneer? Donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur. Waar?
in de gymzaal in Belfort. Contactpersoon: Jo Seegers. Email:
jo-seegers@home.nl. Tel: 06-46371008.

PRIKBORD
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.

PERSBERICHTEN

Yogalessen in Belfort. Ontspanning en vitaliteit. Zet maar
een stap in de yogaruimte. U bent van harte welkom voor
een gratis proefles. Info en aanmelden bij Helen Vaessens.
Tel: 043-3477402. www.yogahelenmaastricht.webklik.nl.

JOUW FOTO TENTOONGESTELD
Fotografeer je graag en serieus en zou je het mooi
vinden als jij bij een van de fotografen hoort die
zijn foto mag tentoonstellen in Centre Céramique?
Doe dan mee en lever voor 22 januari je foto in bij Fomaas. Wie weet ben jij misschien een van de gelukkigen.
Dit voorjaar organiseren Fomaas (vereniging van fotoclubs
uit Maastricht) en Centre Céramique een wedstrijd én tentoonstelling voor amateurfotografen: zien, bewogen worden
en in beweging komen. Het thema van de tentoonstelling is
barmhartigheid, in de breedste zin van het woord.
Als we even googelen op dit woord, komen we uit bij synoniemen als deelnemend, genadig, liefdadig, mededogend,
medelijdend, clementie en nog veel meer. Dus een heel
breed thema met tal van invalshoeken voor een mooie
foto. Wij richten ons tot alle amateurfotografen om die ene
geweldige foto te maken. Zien, bewogen worden en in beweging komen.

Wilt u goed Nederlands leren? Ervaren docent geeft privéles of groepsles bij u in de buurt. We bekijken samen hoe
u het beste Nederlands kunt leren. Wij leggen de nadruk
op spreken, luisteren of schrijven. Uren zijn flexibel. Tel.
06-14501853.
Happy Lifestyle. Verantwoord afvallen en uw gezondheid
verbeteren. Met uw huidige voedingspatroon als uitgangspunt bekijken we samen hoe we dit kunnen aanpassen
zodat het vol te houden is voor de lange termijn. Geen dieet
maar een leefstijl. Happy-life-style.nl, info@happy-life-style.
nl, 06-48537098.
Ben je of ken je een eindexamenkandidaat dit jaar? Bereid
je goed voor en volg een speciale training bij Bijdehand. 3
bijeenkomsten over je mindset, je behoefte en je aanpak.
Meer info: www.bijdehand.cc , FB of 06-57711480.

Heiligdomsvaart
De tentoonstelling wordt gehouden in het kader van de
Heiligdomsvaart. Fomaas en Centre Céramique roepen
je op een originele en vrije interpretatie van dit thema te
verbeelden in je foto. Het gaat juist om de eigentijdse
opvatting van dit thema, het hoeft in het geheel niet om
een christelijke interpretatie van barmhartigheid te gaan.

Kunst en cursusstudio Romeinse Baan, Daalhof. Nog enkele plaatsen beschikbaar voor schilder-/tekencursus,
woensdagavond. In kleine groepen onder begeleiding van
bevoegd kunstenares/docente. Start januari en februari.
Voor informatie kunt u contact opnemen via www.wilmapustjens.nl, wilmapustjens@home.nl of sms 06-53841785.
U krijgt snel antwoord.

Extra aanmoediging
Natuurlijk is een plek voor jouw foto in het Centre Céramique al een prachtige prijs op zich. Toch is er nog een kleine
aanmoedigingsprijs voor die foto die erg sterk naar voren
komt. Boekhandel Dominicanen stelt vier boekenbonnen
van 25 euro beschikbaar voor die foto’s die qua originaliteit,
uitvoering of anderszins opvallen. De jury zal bepalen aan
wie deze bonnen worden toegekend.

Te huur: mooi modern geheel gestoffeerd instapklaar 4
kamerappartement, Wolkammersdreef 3b, Maastricht.
Aanvaarding 1 februari 2018. Huurprijs 780 euro. Telefoon:
06-15452546.
Recreatieve badminton spelers gevraagd. Het lopen of het
roeien beu? Badminton is wat u zoekt.

Fotobespreking/ workshop over het thema barmhartigheid in het kader van de wedstrijd en expositie
Foto klaar, maar zou een vakkundig extra oog toch heel fijn
zijn voordat je je foto instuurt? Wat tips, kritische blik of juist
bevestiging? Dat begrijpen wij en daarom organiseren wij
deze fotobespreking/workshop onder de bezielende leiding
van Nico Bastens. Deelnemende fotografen kunnen hun
werk zaterdag 13 januari al laten zien en bespreken met
fotograaf en docent Nico Bastens.
Hij zal dit gecombineerd doen met een korte workshop over
thematische fotografie.

De 3 Dolle Konijndagen
aswoensdag 14 februari
donderdag 15 februari
vrijdag 16 februari

KONIJNENBOUT
met frieten en appelmoes

6 EURO

Kosten workshop/bespreking 12,50 euro (10 euro
voor bibliotheekleden). Aanmelden via klantenservice@maastricht.nl of tel. 043-3505600.
Voor meer informatie over wedstrijdregels, aanmelden en
aanleveren foto’s zie www.fomaas.nl.

reserveren op nummer 043 – 3435427
of mailen info@eetcafe1900.nl
www.eetcafe1900.nl
Orleansplein 14 - Maastricht
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CARNAVAL
KV DE MAMMOETERS ‘64 EN KV DE JUMBO’S
ROEPEN NIEUWE PRINSEN UIT
Zaterdag 18 november 2017 heeft Karnavalsvereniging de
Mammoeters uit de wijken Pottenberg, Belfort en de Hazendans in Maastricht hun nieuwe heerser van het Mammoetrijk
uitgeroepen. In een optocht door Belfort en Pottenberg kwam
de grote onbekende aan op het Terra Cottaplein dat goed
gevuld stond. Met veel kabaal vanaf het plein kwam prins
Bennie I als 55ste prins onder de vermomming vandaan.
De volledige naam van de kersverse prins is Bennie Valcq.
Hij is geboren op 1-11-1970 te Den Helder, is getrouwd met
Annita Meijers en samen hebben ze 2 kinderen: Nino (16)
die in 2015 prins van KV de Jumbo’s was en Winston (13).
Ook hebben zij een hond, genaamd Nelson. De prinselijke
residentie is gelegen in de wijk Pottenberg. Prins Bennie I
is werkzaam bij de Mora en hij gaat het liefst op vakantie
naar Seru Bietu op Curacao.

je krĳgt het
lekker warm
van echte
kwaliteit
Zondag 19 november 2017 werd in een vol en gezellig
Buurtcentrum ‘De Romein’ het jeugdprinsenpaar van Karnavalsvereniging de Jumbo’s uitgeroepen.
Uit twee grote vermommingen (onthuld door prins Bennie I)
kwamen prins Sem I en prinses Ryana I tevoorschijn. De
volledige namen zijn Sem Boumans en Ryana Narings. Prins
Sem I woont in Pottenberg en prinses Ryana I in Belfort.
Prins Sem I is geboren op 31-3-2006 en prinses Ryana I is
geboren op 22-6-2009. Alle twee gaan ze naar de John F.
Kennedy school in Belfort. Prinses Ryana I zit in groep 5 en
prins Sem I in groep 8. Prinses Ryana I turnt graag terwijl
prins Sem I het bij voetballen houdt.

www.worstebroodje-maastricht.nl
info@worstebroodje-maastricht.nl

Samen zullen prins Bennie I, prins Sem I en prinses Ryana I
het carnaval van 2018 in Maastricht-West voorgaan op het
nieuwe carnavalsliedje “Gewoen un Vastelaovendsleedsje”.
Namens KV de Mammoeters en KV de Jumbo’s,
Maurice Mennen.
9

0648 - 61 13 52

IN DE KIJKER
DÉSIRÉE VAN BREUGEL
Ze is in Boxtel geboren en getogen en een echte gezellige
Brabantse. Inmiddels woont en werkt Désirée alweer een
aantal jaren in Maastricht. Tijd voor een nadere kennismaking.
Na de middelbare school besloot ze haar jarenlange wens
lerares te worden te volgen en belandde zo op de Pabo om
daarna als juf in het basisonderwijs te gaan werken. Nog
tijdens haar opleiding op de Pabo vroeg een vriendin, die bij

het Bisdom Den Bosch werkte, of ze als sport- en spelleider
wilde helpen bij de organisatie van de bisdomkampen voor
meisjes. Dit heeft ze 12 jaar met veel plezier gedaan en zo
ontstond de roeping voor de kerk te gaan werken. Ze besloot
daarom de opleiding tot parochieassistent in Den Bosch te
gaan volgen om zo het geloof op een leuke, laagdrempelige
manier aan kinderen over te kunnen brengen.
Inmiddels had ze ook kennis gemaakt met kapelaan Jack
Honings, die haar - toen hij in 2002 pastoor in Posterholt zou
worden - vroeg of ze bij hem in de huishouding zou willen
werken. Dat betekende dat ze haar hele leven en werk in
Brabant achter zou moeten laten. Geen makkelijke keuze en
daarom vroeg ze 3 maanden bedenktijd. Toen ze eenmaal
de keuze gemaakt had de baan aan te nemen, voelde het
echter goed en zo begon ze op 1 november 2002 aan haar
(betaalde) baan als huishoudster van pastoor Honings.
De catechistenopleiding zette ze voort aan de KAIROS in
Roermond en op 7 november 2004 ontving ze uit handen

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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van bisschop Wiertz de zending om als catechiste te gaan
werken. Binnen de parochie in Posterholt kreeg ze steeds
meer mogelijkheden haar (onbetaalde) parochiewerk vorm
te geve: o.a. Communie- en Vormselvoorbereiding, Kinderclubje, Tiener- en Jongerengroep, Kinderwoorddienst
en meditatie voor volwassen. Naar eigen zeggen “viel toen
alles op zijn plaats”. Ze kon haar passie voor het lesgeven
combineren met haar missie “het zaadje van het geloof te
planten en hopen dat het uitgroeit”.
Toen pastoor Honings in 2014 pastoor zou worden van
de Parochiefederatie Maastricht Zuid-West voor de wijken
Wolder, Mariaberg, Daalhof en Hazendans, had ze dan ook
geen bedenktijd nodig: voor haar voelde het niet meer dan
natuurlijk dat ze mee zou verhuizen naar Maastricht.
In de parochie in Maastricht zette ze haar werk voort ondanks dat ze een behoorlijk verschil merkte tussen het werk
in een dorp en een stad. De communie- en vormselvoorbereiding zijn sinds vorig schooljaar totaal omgegooid. Samen
met pastoor Honings heeft ze inmiddels een heel nieuwe
formule bedacht, namelijk om doorlopende catecheseles te
geven voor alle kinderen in Maastricht, genaamd ‘t Lichtje.
Deze formule bestaat uit 3 leerjaren voor groep A (kinderen
uit groep 3, 4, 5) en 3 leerjaren voor groep B (kinderen uit
groep 6, 7, 8). Elk leerjaar bestaat uit 16 lessen van een
uur, waarin per jaar op een leuke, kindvriendelijke manier
een werkboek wordt doorlopen. Iedere groep ontvangt dus
om de week catechese. De communie en het vormsel zitten hierin verweven. Ouders en kinderen maken nu een
bewuste keuze het geloof aan hun kinderen door te geven.
Meer informatie over ’t Lichtje: lichtjemaastricht.blogspot.nl.
Haar kwaliteiten als basisschooljuf komen hierbij goed van
pas: puzzels, kleurplaten, knutselwerkjes, spelletjes, alles
komt langs. Het leukst vindt Désirée het om via Playmobil
bijbelverhalen uit te beelden om het verhaal zo nog toegankelijker te maken voor de kinderen. Naast de catecheselessen verzorgt ze ook de Kinderwoorddienst en eens per 2
maanden een avondbijeenkomst met zingen, bijbellezen en
meditatie voor volwassenen.
Al met al heeft Désirée geen minuut spijt gehad van de
ingrijpende keuze die ze 15 jaar geleden maakte. Ze staat
door haar werk en haar bijbelkennis veel bewuster in het
leven dan voorheen. Ze is geworden wat ze wilde worden,
juf, maar dan met een extra dimensie: het geloof. Haar motto
is: “Combineer het serieuze met het gezellige.” Daarmee
bedoelt zij, dat het doorgeven van het geloof zéker niet saai
is, maar het gaat om de manier waarop je het doet.
Dit interview is vóór de feestdagen afgenomen, maar Désirée
wil via deze weg de lezers van ‘t Belhäöfke graag nog een
gezegend Nieuwjaar wensen.
Wilt u meer informatie over ‘t Lichtje of de meditatieavonden?
Neem dan contact op via dclgmvanbreugel@live.nl of tel.
043-8517934.

PERSBERICHTEN

geld in te zamelen voor al die mensen met een hersenaandoening. Vrijwel iedereen krijgt er ooit mee te maken. Onder
hersenaandoening vallen onder meer beroerte, dementie,
autisme, hersentumor, de ziekte van Parkinson en ADHD.
Er komen per jaar 160.000 mensen met een hersenziekte
bij. Bijna een half miljoen mensen kampen met blijvende
ernstige gevolgen.

COLLECTEER MEE VOOR DE HERSENSTICHTING
Van 29 januari t/m 3 februari wordt de collecte van de
Hersenstichting gehouden. Voor deze collecte is de Hersenstichting op zoek naar collectanten. De Hersenstichting
zet zich in voor alle mensen met een hersenaandoening.
Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken met een hersenaandoening. Hieronder vallen onder meer een beroerte, dementie,
autisme, hersentumor, de ziekte van Parkinson en ADHD.
Er komen per jaar 160.000 mensen met een hersenziekte
bij. Bijna een half miljoen mensen kampen met blijvende
ernstige gevolgen.

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond
te houden en hersenaandoeningen te genezen. Om dit te
bereiken, laten we onderzoek doen, geven we voorlichting,
voeren we vernieuwende projecten uit en werken we aan
goede patiëntenzorg. Voor dit werk is veel geld nodig. Geef
daarom aan de collectant. U kunt ook uw gift overmaken op
IBAN: NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag. Meer informatie kunt u vinden op www.
hersenstichting.nl. Hartelijk dank voor uw steun.

Daarom vragen wij uw hulp tijdens de collecteweek. In
Maastricht kunt zelf aangeven in welke straat en hoeveel uur
u wilt lopen. Wat u ook doet, u helpt uw medemens ermee.
Twee uurtjes collecteren voor al deze mensen is een kleine
moeite met een groot effect. U kunt zich opgeven bij de collecteorganisator Iris Bovens, tel 06-43504585, iris-jassies@
hotmail.com of via het hoofdkantoor van de Hersenstichting
in Den Haag; tel. 070-3604816 of www.hersenstichting.nl.

MASOEK SADJA
Vrijdagmiddag 12 januari is van 13.30 tot 17.00 uur in buurthuis ‘t Atrium weer de Indische inloopmiddag Masoek Sadja
van de Stichting Pelita. De zaal gaat open om 13.00 uur, de
entree is 3,50 euro.
Deze inloopmiddagen zijn bestemd voor iedereen en staan
in het teken van gezelligheid, Indische muziek, dans, cultuur
en eten en zijn tevens een prima gelegenheid ervaringen
en verhalen uit te wisselen. De catering van het Indisch
eten wordt verzorgd door Senang Hati. Inlichtingen bij Kees
Schepel tel. 06-13521570.

COLLECTE HERSENSTICHTING
Geef aan de collectant van de hersenstichting. Van 29 januari t/m 3 februari vraagt de Hersenstichting uw steun. Vele
enthousiaste collectanten gaan in Maastricht op pad om
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de week 65 dagbestedingsplekken aan. Door de opname in
het SIF kunnen we onze functie van kinder- en zorgboerderij
bestendigen en verder uitbouwen.
Nieuw bezoek van wethouder Krabbendam
Na zijn ‘officiële’ kennismaking met Daalhoeve op 9 november kwam wethouder Gert-Jan Krabbendam begin december
opnieuw naar de boerderij, nu onaangekondigd. Hij kwam
ons een ‘hert onder de riem’ steken vanwege de goede manier waarop met name onze assistent-beheerster Déanne
de pers te woord had gestaan tijdens de commotie over de
verplaatsing van de herten uit het dierenpark. Mede door
haar kalme optreden is de onrust hierover in de Maastrichtse
politiek verdwenen.
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Ophokplicht
Begin december werden wij net als ruim een jaar geleden
opnieuw geconfronteerd met de ophokplicht naar aanleiding
van het uitbreken van de vogelgriep in Nederland. Wij zijn
nu verplicht ons pluimvee permanent binnen te houden,
bovendien op een afstand van minimaal van twee meter van
het publiek. Wij vinden dat met name bij onze kippenhokken
onverantwoord, om te beginnen voor de kippen zelf. Daarom
hebben wij tijdelijk afscheid genomen van de kippen. Deze
zijn voor het overgrote deel bij particulieren ondergebracht.

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Tel. 043 – 347 47 86, www.daalhoeve.nl
Nr. 56, januari 2018

ACTIVITEITEN EN NIEUWS

PARKEREN

Lammetjesdagen gestart
De traditionele Lammetjesdagen van Daalhoeve zijn begonnen. Begin deze maand is de schaapskudde op de boerderij
ondergebracht. De kudde is dit jaar overgenomen door
Daalhoeve en verkleind tot 130 ooien. Daardoor hoeven wij
tijdens de Lammetjesdagen niet meer te werken met een
tent. De schapen en geiten staan in de stallen en op het
overdekte achterterras.

Op woensdag 13 december hebben wij een bijeenkomst
gehouden voor omwonenden over de parkeeroverlast in de
buurt. We hadden een prettig gesprek met twaalf buren, die
aangaven waar zij vooral last van hadden. Ook hebben we
een aantal ideeën besproken hoe de overlast kan worden
verminderd. Die brengen we in in onze gesprekken met de
gemeente hierover. Intussen blijven we ons personeel en
onze bezoekers vragen de auto te parkeren bij de flats iets
verderop aan de Alesiahof.

TERUG- EN VOORUITKIJKEN
Zoals u van ons gewend bent, kijken wij ieder jaar in het
januari-nummer van de middenpagina’s terug op het
afgelopen jaar én vooruit naar het komende jaar. Dat
doen we deze keer met voorzitter Loen Schroeders en
beheerder Ralph Frissen. Tijdens het gesprek schrikken
zij bijkans van alles wat er het afgelopen jaar weer is
veranderd en verbeterd op Daalhoeve.

De Lammetjesdagen zijn begonnen

Daalhoeve opnieuw in het SIF
Boerderij Daalhoeve is ook in 2018 weer opgenomen in het
Sociaal Investeringsfonds (SIF) van de gemeente Maastricht. Het SIF is opgezet om een verschuiving te bevorderen van specialistische zorgvoorzieningen naar algemene
(zorg)voorzieningen en burgerinitiatieven. Daalhoeve zat de
afgelopen twee jaar ook al in het SIF. Dat had een dermate
succes dat de gemeente ons ook dit jaar weer financieel
ondersteunt. In ruil daarvoor bieden wij op ieder moment van
12

Hoezo schrikken?
‘Omdat we ons nu weer realiseren wat we allemaal hebben
gedaan in 2017. Ga maar na: de slagerijruimte ingericht en
verhuurd aan Gijs en Els, zodat het vlees van onze varkens
nu op de boerderij zelf kan worden verwerkt. Het verblijf
voor exotische dieren geopend, zodat de boerderij er een
heel populaire attractie bij heeft gekregen. We hebben onze
activiteiten in het groenbeheer uitgebreid met onder meer de
opdracht voor Kasteel Vaeshartelt. Daalhoeve heeft sinds dit
jaar een eigen schaapskudde. Het hekwerk langs een deel
van het terrein is vernieuwd en de bomen gesnoeid. En we
maakten nieuwe stallen op het voorterrein. Het zou zo maar
kunnen dat we nog wat zijn vergeten. O ja, de Koojstal is nu

op zondag open tot 19 uur, zodat mensen wekelijks kunnen
genieten van een speciaal weekmenu.’

organisatie: je moet zuinig zijn op de mensen die zich voor
je inzetten.’
Kijk eens vooruit naar 2018.
‘Om te beginnen zijn we heel blij met het continueren van
de steun door de gemeente vanuit het Sociaal investeringsfonds. We kunnen daardoor doorgaan op de ingeslagen
weg, met een nog steviger organisatie en meer medewerkers. Verder gaan wij vanaf 2018 aan de slag met een
zesjarenplan om de boerderij en het terrein nog verder te
verbeteren. Het wordt dus nog mooier op Daalhoeve.’

De schaapskudde bij Vaeshartelt

Meer activiteiten dus. Hoe krijgen jullie dat rond?
‘Ons personeelsbestand is in 2017 uitgebreid met vier
mensen: Christianne in de horeca, Marie als medewerker
die de zorg heeft voor de vrijwillige medewerkers, Arno als
schaapsherder en Merian in de huishoudelijke verzorging.
Verder hebben we vorig jaar hard gewerkt om de hele organisatie op de boerderij te verbeteren, door allerlei zaken beter
te structureren en op papier vast te leggen. Ons voormalige
bestuurslid Frens Lemeer heeft daar veel voor gedaan en
daar zijn we hem nog altijd dankbaar voor.’
Over het bestuur gesproken: veel vrijwilligersorganisaties
hebben het moeilijk voldoende bestuurders te vinden. Hoe
is dat bij Daalhoeve?
‘Ook wij hebben daar moeite mee. Begin 2017 leken wij
eindelijk op sterkte met zes bestuurders. Maar wij hebben
van twee bestuurders afscheid genomen en onze vorige
voorzitter Joost is er in de zomer mee gestopt. Gelukkig hebben wij nu ons bestuur weer kunnen aansterken met Ineke
Hameleers en we zijn in gesprek met nog andere kandidaten.
Verder heeft Joost allerminst afscheid genomen. Hij is nog
steeds heel actief op de boerderij, functioneert voor velen
als vraagbaak en organiseerde in de zomer een prachtige
fototentoonstelling naar aanleiding van ons 40-jarig bestaan.’

Onze prairiehondjes

RECEPT VAN DE WINKEL
Witlofsalade met sinaasappel, walnoten, feta en
zwarte olijven
Na de feestdagen nu een lekkere lichte salade met een
zonnig uiterlijk, voor 4 personen.

Wat ging er minder goed in 2017?
‘We hadden gedurende een aantal maanden last van de
ophokplicht naar aanleiding van de vogelgriep. Heel vervelend, omdat we het niet fijn vinden dat ons pluimvee dan zo
lang binnen moet blijven. Verder realiseren we ons terdege
dat onze populariteit regelmatig parkeeroverlast veroorzaakt
voor onze buren. We zijn daarover met hen in gesprek en
ook met de gemeente. Het overleg met de buren wordt zowel
door hen als door ons belangrijk gevonden. Daar gaan wij
dus zeker mee door.’
Hoe gaat het met de vrijwilligers op Daalhoeve?
‘Heel goed. Er werken nu tegen de honderd vrijwilligers op
onze boerderij en de andere plekken waar wij actief zijn.
Met de komst van Marie worden zij goed begeleid en krijgen
ze gelukkig ook wat meer de verdiende aandacht. In september organiseerden we een tripje naar een dierenpark in
Noord-Frankrijk. Ook dat hoort bij het verbeteren van onze

Schil twee sinaasappels en snijd ook het wit eraf. Het best
leg je de sinaasappel op de snijplank en snijd van boven
naar onder de schil eraf, dan de kontjes en de rest van het
wit. Snijd van de sinaasappels dunne schijfjes. Vang het
sap op, om later te gebruiken in de dressing. Dan pel je 3
witlofstruikjes, gewoon de blaadjes eraf halen. Dresseer de
sinaasappelschijfjes en witlofschuitjes in een mooie grote
kom. Snijd ook dunne schijfjes van een kleine rode ui.
Voor de dressing meng je 4 eetlepels goede olijfolie met een
eetlepel rode wijnazijn. Voeg eventueel een snufje suiker
toe, evenals zout en zwarte peper naar smaak. Voeg het
vocht van de sinaasappels toe en meng er een eetlepel
gehakte peterselie en een eetlepel oregano door (het liefst
vers). Meng de uienringetjes door de dressing en laat alles
even goed doortrekken.
Schenk de dressing uit over de salade, verkruimel ongeveer
100 gram goede fetakaas erover, een handje vol zwarte
olijven zonder pit (eventueel in plakjes gesneden) en 150
gram gehakte walnoten. TIP… deze zijn nog lekkerder als
je ze even roostert in een droge pan.
Deze salade is lekker bij vis en kip. Niks moet alles mag.
Smakelijk. Vragen? Magda staat tot uw dienst.
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VARIA
Monique Montulet is schoonheidsspecialiste en runt haar eigen
huidverbetering en wellness instituut Cosmetique Pura.

BLACK HEAD KILLER MASK
Is het black head killer mask een wondermiddel?
Er gaan wonderlijke verhalen over het black head killer mask.
Dit zou dé remedie zijn tegen puistjes, onzuiverheden en
zelfs acne. Dat klinkt veel mensen als muziek in de oren. Is
dit wat je moet hebben voor een mooie huid?
Het masker is ondertussen al een tijdje op de markt en
daarom willen we dit product eens onder de loep nemen.
Je brengt dit masker op dezelfde manier aan als alle andere
gezichtsmaskers. Wat dit masker zo opvallend maakt, is dat
het gitzwart is. Het ziet eruit alsof je een latex masker op je
gezicht hebt. Het masker moet 30 minuten inwerken en is
een peel off masker. Dit betekent dat je het masker van de
huid moet trekken. Dit blijkt vaak pijnlijk te zijn omdat er ook
haartjes meegetrokken worden.
Uit diverse online reviews komen uiteenlopende reacties
naar voren. Veel mensen zeggen dat hun huid er duidelijk
zachter en soepeler door aanvoelt en dat het lijkt alsof hun
puistjes zijn uitgedroogd. Het blijkt voor velen een effectieve
manier hun poriën te reinigen en van mee-eters af te komen.
Pas ook op dat je het masker niet over je wenkbrauwen
aanbrengt, want dan kun je je wenkbrauwen aftrekken.
Mijn mening
Ik ben van mening dat als je haren uit je gezicht trekt met
een masker, je géén goed product hebt. Als je huid zwelt
en er een directe ontstekingsreactie optreedt, wat niet de
bedoeling is, heb je géén goed product. Een ‘black head’
trek je er niet uit, het is een ophoping van dode huidcellen
waaronder een ontsteking plaatsvindt. Als je acne of een
lokale ontsteking kapot maakt, verspreidt deze zich over
de rest van het gezicht. Natuurlijk voelt de huid glad aan,
maar de gezonde cellen onder het stratum corneum gaan
ook verloren: dan mag je van geluk spreken als je er geen
definitieve schade aan overhoudt. Bij acne is het beter dit
te laten behandelen door een gediplomeerde schoonheidsspecialiste die de behandeling perfect op jouw huid kan
afstemmen.

vol snoepjes. Dat toverde weer een kleine glimlach op het
gezicht van mijn broer. Geloof me, dat deelde hij dus echt
niet met anderen. We gingen nog gauw even mee de trein
in, knuffelden hem nog vlug, dan snel de trein uit en dan
klonk het vertreksignaal - mijn broer zei eiplank (spiegelei)
- en weg. We zwaaiden zolang we de trein zagen. Of hij
ons nog kon zien was de vraag. Ik denk het niet hoor. Het
was voor ons meer het idee en het gevoel van…. daar gaat
hij weer. Onze tranen droogden weer en we dachten al aan
het volgende bezoek.
De dagen dat ik niet naar school hoefde, verbleef ik op
het schip en intussen werd de kerstboom opgeruimd, de
Wijzen uit het Oosten vertrokken en je hoorde al zachtjes
de carnavalsmuziek in de straten. Het geluid kwam uit de
cafés. O nee, daar mocht ik nog niet naar binnen, maar
stiekem keek ik toch en ving een glimp op van de mensen
die er waren en ook de muziek kon ik goed horen. O jee,
als mijn grootouders en ouders dat eens wisten, dan kreeg
ik zeker straf.
Ik had een vriendinnetje die ook in het internaat aan de Prins
Bisschopssingel zat. Zij was erg ondernemend en zei “kom,
we gaan eens kijken. Dat mag toch wel?” Ook was zij vroeger
op pad met jongetjes. Ik wilde dat nog niet, maar toch ging
ik wel eens met haar mee. Wat een lol we dan hadden zeg.
De dagen werden weer langer gelukkig en ook ‘s avonds
was het dus wat langer licht, maar ik moest en zou voor het
donker thuis zijn, of dat nu aan boord was of bij het huis aan
de Blekerij… geen pardon. Kwam ik te laat, nou dan had
ik dikke pech. Dan zat er niks anders op dan strafregels te
schrijven en dat wel honderd keer. Was het niet netjes, nou
doe het dan nog maar een keer. Echt verschrikkelijk. Daarom
probeerde ik toch te luisteren, want wat kon het de anderen
schelen als je strafregels kreeg? Niemand dus, maar ik wel,
dus probeerde ik het te voorkomen.
Gelukkig kwam Carnaval er aan en dat vond ik ook weer een
gezellige tijd, dan mocht ik net iets meer, lekker springen
en dansen en de kusjeskring. Vonden we dat stiekem toch
niet het leukste in die tijd? Wie werd het meeste gekust, wie
was favoriet? Tegenwoordig is het boem boem muziek. Ook
wel leuk, maar totaal anders. De tijd was ook heel anders
en zoals gezegd; we moeten mee met de tijd.
Springtime

WIJK - INFO

TOENTERTIJD

NIEUWJAARSTREFFEN
Ut Förtsje aan de Ebenistendreef 104 presenteert zondag 7
januari met een knipoog naar de carnaval een Nuijaorstreffen. Dit begint om 14.11 uur met medewerking van Vreug
Zaat, een muzikale opluistering door een DJ, een gastoptreden van de nieuwe Maastrichtse groep WDR en een
bezoek van carnavalsvereniging de Mammoeters. Ambiance
verzekerd. De entree is gratis.

HET ENE GAAT EN HET ANDERE KOMT
Jammer dat de fijne feestdagen voorbij zijn. We hebben
echt genoten van onze vakantie en mijn broer uit gezwaaid
op het station in Maastricht. Telkens weer een drama dat
vertrekken vanuit Maastricht naar Effata in Den Haag, naar
zijn internaat en dovenschool. Hij moest eerder vertrekken,
ik had nog een paar dagen vakantie. Tranen met tuiten en
flinke omhelzingen hielpen het niet lichter te maken. Mijn
vader had er zelf ook altijd moeite mee, toch bracht hij hem
het meeste naar de trein. Weet je wat ook nog zo leuk was?
Hij had altijd een kleinigheid in zijn zak zoals een handje
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Ik vind het ook weer fijn om naar school te gaan en weer
te kunnen afspreken met mijn vrienden. Dit jaar krijgen we
Engelse les en hebben we fietsexamen.
Dat was het, doeiiiiii

DIT BEN IK
LORENZO MOUST
Hoi, Ik ben Lorenzo Moust, ben 10 jaar en woon met mijn
ouders en oudere zus Dante op Belfort. Ik zit op de Kennedy
school in groep 7 bij meester Patrick. Ik speel vaak met mijn
vrienden Jesse en Di Angelo.
Ik ben vorig jaar naar Denemarken geweest in de vakantie.
Uiteraard heb ik ook Legoland bezocht, samen met mijn

GEDICHT
WEERSVERANDERING
Vandaag de dag grijs en grauw begonnen
Wie heeft toch die weersveranderingen verzonnen
Net gewend aan een fijne temperatuur
Vandaag weersverwachting koud en guur
Helaas het Nederlandse klimaat
De winter komt, de zomer gaat
Om de drie maanden een ander jaargetij
Soms maakt het somber, soms maakt het blij
Een regenbui soms onverwacht
Geen zon, die toch werd verwacht
Weersvoorspelling geeft geen zekerheid
We hebben ons op ander weer voorbereid

vriendje Milan. We zijn met onze auto tot aan het strand
geweest. Dat was wel gaaf, hoefde je niet lang te lopen
naar het strand, gewoon parkeren aan de zee. Verder ben
ik ook nog naar een sjieke dierentuin / safaripark geweest.

Toch wil ik ons klimaat niet missen
Ook in het zonnige zuiden kan men zich vergissen
Een hoosbui komt dan onverwacht
Terwijl aan regen helemaal niet werd gedacht
Ons eigen land ons eigen weer
Al gaat de wind soms erg tekeer
Na regen komt er altijd weer zonneschijn
Die wisseling van weer is eigenlijk toch wel fijn.

WOONKAMER

tekst Ad Frijns

BADKAMER

KEUKEN

SLAAPKAMER

VERANDA

Ralph Cadier

Wij zijn erkend MKB-adviseur

100% Kwaliteit GARANTIE !

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

Meestal binnen 1 dag klaar,
Onderhoudsvrij,
Geschikt voor elke ruimte,
Inclusief LED verlichting,
Snelle schone montage!

wilt u meer weten?
+31 641001684

www.spannendeplafonds.nl

043-356 04 04 • www.cadier.nl
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WIJK - INFO

Extra activiteiten:
Woensdag 3 januari, 14.00 uur: nieuwjaarsborrel. Onder het
genot van een hapje en drankje luiden we het Nieuwe Jaar
muzikaal in met Peter Derks. De gelegenheid om elkaar een
Prettig Nieuwjaar te wensen.

ACTIVITEITEN IN WOONZORGCENTRUM DAALHOF
Vaste activiteiten:
Van maandag tot en met vrijdag bent u van harte welkom
voor een kopje koffie, thee en/of andere versnapering. En
om eens vrijblijvend deel te nemen aan een of meerdere
van onze activiteiten.

Donderdag 11 januari, 14.00 uur: filmmiddag. Gratis entree.
Zaterdag 13 januari: uitroepen van de nieuwe Chevalier door
carnavalsvereniging de D’artagnans. Zij melden hierover het
volgende: De receptie begint om 19.11 uur en zal duren tot
21.00 uur. Daarna zal er een feestavond zijn waar de nodige
artiesten zullen optreden. CV de D’artagnans stelt het erg
op prijs als wij u mogen verwelkomen op de receptie als ook
op de feestavond. De zaal van Mosea Zorgcentrum gaat
om 18.00 uur open.

Maandag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Kienen 13.45 uur
- Wisselende activiteiten vanaf 14.00 uur op afdeling H
- Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F
Dinsdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Spel/sjoel/kaart/knutselmiddag 14.00 uur
- Gymnastiek onder professionele begeleiding van een
fysio- en ergotherapeut 14.00 uur.
Dinsdagavond repeteert het koor ‘Gouwe Ouwe’ op afdeling
H. Heeft u interesse? Ga gerust een kijkje nemen en laat u
wegwijs maken. Ze starten om 18.30 uur.

Donderdag 18 januari, 14.00 uur: DJ Giel trakteert ons weer
op vrolijke deuntjes. Eerste drankje tegen de helft van de
prijs. Hapjes verkrijgbaar tegen schappelijke prijsjes. Iedereen is van harte welkom.

Woensdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Wisselend programma (bijv. muziek, optredens, themamiddagen, bakken, verwensalon) vanaf 14.00 uur

Zaterdag 27 januari, feestelijke carnavalsavond. De organisatie is in handen van carnavalsvereniging de D’Artagnans.
Meer informatie hierover volgt nog.

Donderdag 25 januari, 14.00 uur: maandelijkse gespreksgroep met Andre Narinx en activiteitenbegeleidster Marianne. Aanmelden hoeft niet, u kunt gewoon aanschuiven.

Carnavalsactiviteiten februari:
Maandag 12 februari, 14.00 uur: carnavalsmaandag met
muziek van DJ Giel en uitroepen van het Mooiste Hoedje
verkiezing. Gratis entree, iedereen is welkom.

Donderdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Wisselende activiteiten (bijv. Happy Hour/DJ/hapjes, sjoefen spel, gespreksgroep) vanaf 14.00 uur
Vrijdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Kienen 13.45 uur
- Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F
- Wisselende activiteiten (bv. spellen, geheugentraining,
quiz, zingen etc.) op afdeling H
Naast de activiteiten die in huis plaatsvinden worden er
ook uitstapjes en wandelmiddagen georganiseerd. Deze
activiteiten worden aangekondigd op posters in het woonzorgcentrum.

Corpus Sana

Dinsdag 13 februari, 14.00 uur: carnavalsdinsdag met muziek van DJ John. Gratis entree, iedereen is welkom.
Woensdag 14 februari, 10.30 uur: aswoensdag dienst m.m.v
ons Gouwe Ouwe koor. Daarna is er gelegenheid tot samen
koffie drinken. Rond 14.30 uur is er het traditionele ‘hieringe
biete’. Hiervoor dient u zich op te geven bij onze receptie
tegen betaling van 1 euro.
Alle activiteiten vinden plaats in of rondom de grote zaal aan
de Herculeshof 22. Meer informatie? Loop gerust een keer
binnen en vraag ernaar.

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up

Afslank en
Lifestyle coaching

Gellikstraat 17A
6215 JM Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl

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

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

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek
Corpus Sana
043-8200287
Tongerseweg 330
admin@corpus-sana.nl
6215 AC Maastricht
www.corpus-sana.nl
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PERSBERICHTEN
HET DUISTERE DIERENRIJK
De komende maanden is er in het Natuurhistorisch Museum
Maastricht van alles te zien en te beleven rondom nachtdieren. De tentoonstelling ‘Het Duistere Dierenrijk’ is een leerzame natuurtentoonstelling voor het hele gezin. Ga met de
nachtwachter op pad en ontdek de geheimen van de dieren
die alleen te zien zijn als wij slapen. Er is een uitgebreide
collectie van opgezette dieren te zien en er zijn prachtige,
grote foto’s te bewonderen met boeiende bijbehorende
weetjes. Rondom deze tentoonstelling is er een activiteitenprogramma en een educatief programma samengesteld en
voor alle kinderen ligt er een speurtocht klaar.
In de huid van Batman
Er valt veel te beleven in deze tentoonstelling. Maak je eigen
schimmentheater en bekijk de spannende nachtopnames
van een dassenfamilie. En wie zou niet eens in de huid van
Batman willen kruipen of willen voelen aan de vacht van een
echte das of vos? En als je wilt weten hoe een bunzing ruikt
ben je hier op de juiste plek.

Woensdag 10 januari (15.00-16.00 uur),
zaterdag 13 januari en zondag 14 januari (11.00-12.00 uur):
kids tour in de Grotten Noord (6-12 jaar)
Speciale rondleiding in het kader van de expo Het Duistere
Dierenrijk. Durf jij samen met onze gids op zoek te gaan
naar nachtdieren tijdens een ondergronds avontuur in de
Grotten van Maastricht? Ga dan op ontdekking in de Sint
Pietersberg met een labyrint van wel ruim 20.000 gangen.
Oh en je ouders of verzorgers mogen mee… als ze durven.
Vertrek- en verkooppunt tickets: ticket-office Maastricht Underground naast Chalet Bergrust: Luikerweg 71.
Woensdag 7 februari 14.00–16.00 uur:
schmink je als een nachtdier (alle leeftijden).
Wat word jij met carnaval? Misschien wel een kat, een uil of
een vleermuis? Laat je inspireren in onze tentoonstelling en
Nicole Bosten zal je dan schminken als je favoriete nachtdier.
Bezoek het Duistere Dierenrijk ook met je klas. Rond deze
tentoonstelling is er een educatief programma beschikbaar
voor het basisonderwijs (groep 5 en 6). Kijk op www.nhmmaastricht.nl voor meer informatie en de activiteiten in maart.
Natuurhistorisch Museum Maastricht, De Bosquetplein 6,
6211 KJ Maastricht.

Programma voor jong en oud
Tijdens de duur van de tentoonstelling vinden er speciale
activiteiten plaats.
Voor meer info, reserveren en toegangsprijzen verwijzen
we naar www.nhmmaastricht.nl en onze facebookpagina.

Voor ontzorging op administratief
en fiscaal gebied kunt u terecht bij:

Taxpc

de administratieve dienstverlener
die tegen een goede
prijs / kwaliteitsverhouding uw
administratieve zorgen wegneemt

Clement
van Gerwen
Clement van Gerwen
TaxPC
Wim Duisenbergplantsoen 31,
Boschcour
35,
JR Maastricht
6221
SE6221
MAASTRICHT
www.taxpc.nl
info@taxpc.nl
www.taxpc.nl
info@taxpc.nl
06-42487014
06-42487014
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4 KIDS

Punten verbinden en dan kleuren maar….

int
Woordzoeker
Winter

Winter geheimschrift: Weet jij wat er staat?
Zoek onderstaande woorden
Sneeuw
Ijspegel
Sjaal
Sleeën
Ski
Pinguin
Trui
Ijsbeer
Muts
Wit

Sneeuwballen
Schaats
Eskimo
Sneeuwpop
Wanten
Slee
Schaatsen
Sneeuwlaars
Sneeuwschep
Thermometer

Iglo
Jas
Sneeuwvlok

Waarom eten we met Oud en Nieuw oliebollen?
De winter was een zware tijd. De diepvries was
nog niet uitgevonden en veel levensmiddelen
zoals vlees, konden niet goed gehouden worden.
Daarom mochten arme mensen in de tijd tussen
Kerstmis, Oud en Nieuw en Driekoningen langs
de deur gaan om een goed kerstmis of nieuwjaar
te wensen of een lied te zingen.
Dan kregen ze bijvoorbeeld een oliebol of een
plak kerstbrood. Oliebollen ofwel lijnzaadkoeken
worden al in het oudste kookboek vermeld.
Oliebollen hebben het voordeel dat alle
ingrediënten waarmee ze gemaakt worden
(meel, gist, olie en gedroogd fruit) goed blijven in
de winter en dat je er goed van kunt uitdelen.
Oliebollen leggen ook een goede bodem in de
maag, waardoor je geen honger meer hebt en de
kou minder voelt.
Stephanie Debie
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CV
de
MINEURS
CV
de
MINEURS
Oet de
werreke
vaan Mestreech
CV
de
MINEURS
Oet de werreke vaan Mestreech
Brusselse Poort, Sint Annadal, Daalhof en omgeving
Brusselse
Poort,
Sint Annadal,
Daalhof
en omgeving
Oet de
werreke
vaan
Mestreech
Brusselse Poort, Sint Annadal, Daalhof en omgeving

bedanken
hun
bedanken
hun
bedanken
hun
steunpilaren
steunpilaren
steunpilaren

● Zondag 7 januari 2018;
● Zondag
7 januari
2018; Café 1900
cortége
14.11 vertrek
● Zondag
7
januari
2018;
cortége
14.11
vertrek
Café 1900
“OETROPE Hertog
2018”
cortége
14.11
vertrek
“OETROPE
Hertog
2018”
15.11 in Fort Willem I Café 1900
“OETROPE
15.11 in FortHertog
Willem2018”
I
15.11
in
Fort
Willem
I
● Zaterdag 20 januari 2018;
● Zaterdag
20
januari
2018;
“receptie Hertog 2018” - vanaf 18.11
● Zaterdag
20Hertog
januari
2018;-21.11
“receptie
vanaf 18.11
FEESTAVOND
- 2018”
vanaf
“receptie
Hertog
2018”
vanaf 66)
18.11
FEESTAVOND
vanaf
21.11
in Fort Willem I (Kastanjelaan
FEESTAVOND
vanaf 21.11 66)
in Fort Willem I- (Kastanjelaan
in Fort Willem I (Kastanjelaan 66)
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UITVAARTVERZORGING

van THOR

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

Verzorging op deskundige en persoonlijke
wijze van de gehele begrafenis of crematie.
Ook wanneer U elders een
uitvaartverzekering heeft afgesloten
kan de uitvaart door
van Thor worden verzorgd.

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

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

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

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht

Belfort
Wittevrouwenveld-Scharn
Pottenberg
Campagne (in zorgcentrum campagne)

Tel: 043-3256241

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

Persoonlijke zorg
voor uw gebit
Na 12 jaar ervaring in andere
praktijken behandel ik nu met
veel enthousiasme mensen in mijn
eigen praktijk.
Zoekt u een tandarts met oog voor u
en uw gebit? Bel of mail mij dan voor
een afspraak.
Vriendelijke groet,
Matthijs Metsers

tongerseweg 402 .. 6215 ae maastricht .. 0438 52 31 40
tandartsmatthijs@metsers.nl .. www.metsers.nl
Openingstijden:
Maandag:
8.30
Woensdag:
8.30
Donderdag:
8.30
Vrijdag:
13.30

–
–
–
-

17.00
17.00
17.00
17.00

uur
uur en 19.30 – 21.00
uur
uur
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Dinsdag 9 januari 2018, wilgen oogstdag
Wil jij in je tuin ook iets bouwen met wilgen? Iedereen die
komt helpen met onze wilgenoogst, krijgt na afloop een
stapel wilgentenen om zelf mee te bouwen. Op de CNME
Natuurtuinen Jekerdal staat een productiebos met wilgen,
met als doel zoveel mogelijk geschikte wilgentenen produceren. Deze tenen worden op de wilgen oogstdag gesnoeid
en gesorteerd op lengte en soort. CNME gebruikt de oogst
om - in samenwerking met buurtinitiatieven - levende
wilgenhutten en tunnels te creëren in schooltuinen of het
openbaar groen. Aanmelden: hendrickx@cnme.nl o.v.v
wilgen oogstdag. Datum: dinsdag 9 januari, tijd: 10.00-16.00
uur, locatie: CNME natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat 7.
Materiaal: kleed je warm aan en neem een lunchpakketje
mee. CNME zorgt voor gereedschappen en handschoenen.
Deelnemers: maximaal 12.

OUDE AMBACHTEN
DE BRUGGENBOUWER
De Wilhelminabrug is een ontwerp van rijksbouwmeester ir.
G.C. Bremers. In de volksmond noemt men deze nieuwe
brug ‘De Nuij Brögk’. De bruggenbouwers werden in Maastricht al gauw de polderjongens genoemd omdat ze dikwijls

Woensdag 17 januari, natuurwerkdag op het eiland in de Jeker.
Wilgen vestigen zich gemakkelijk in de oevers van sloten
en beken. De rijke, vochtige grond is de perfecte biotoop.
Ook op de twee kleine eindlandjes in de Jeker is de wilg
goed vertegenwoordigd. Dat is fijn voor de bever, want die
heeft als voedsel wilgen nodig om de winter door te komen.
Het onderhoud dat elk jaar op één van de twee eilanden
plaatsvindt, is dan ook gericht op verjonging van de wilgen
en we gaan aan de slag met de ruige, hoge begroeiing
op het eiland. Lijkt het je wat de handen uit de mouwen
te steken op dit interessante en normaliter ontoegankelijk
eilandje? Meld je dan aan via hendrickx@cnme.nl o.v.v. natuurwerkdag. Datum: woensdag 17 januari, tijd: 9.00-14.00
uur, locatie: CNME natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat 7.
Materiaal: Kleed je warm aan en neem een lunchpakketje
mee. CNME zorgt voor gereedschappen en handschoenen.
Deelnemers: 8

te vinden waren op plekken van vertier, zoals onder andere
bij de dames in de Smedenstraat waar ze voor goede klandizie zorgden. Dit was in de jaren 1930-1932 toen de brug
werd gebouwd.
Op de foto, die met een glasplatencamera is gemaakt, ziet
u de beginfase van de bouw werkzaamheden.
Foto uit de collectie van Huub Reinders, huub.reinders@
home.nl.

PERSBERICHTEN
WILGENACTIVITEITEN CNME
Januari staat in het teken van de Wilg, een typisch Nederlandse boom. De CNME ‘Maand van de Wilg’ heeft voor
ieder wat wils: bouwers, vlechters, natuurbeheerders en creatievelingen kunnen bij onze activiteiten hun hart ophalen.
Met 15 verschillende soorten, van boswilg tot waterwilg, is
de boom goed vertegenwoordigd en zeer waardevol voor
onze natuur. De wilg bloeit vroeg in het jaar en is dan een
bron van nectar voor allerlei insecten. Vogels maken gebruik
van de holle stammen om in te nestelen en de bever eet
in de winter heel wat wilgjes weg. Voor mensen is de wilg
ook heel nuttig. De buigzame takken groeien tot wel 3 meter
per jaar. Deze takken worden wilgentenen genoemd en zijn
geschikt voor allerlei vlechtwerk: van manden tot tuinafscheidingen en van visfuiken tot levende hutten. Had je vroeger
last van hoofd- of kiespijn? Dan ging je op zoek naar een
wilg. Die maken namelijk salixylzuur aan, een stofje dat we
nu terugvinden in aspirine. In de tuin kan er met de wilg van
alles gebouwd worden. Reden genoeg dus om januari 2018
tot Maand van de Wilg uit te roepen. Het CNME team heeft
hard gewerkt de leukste activiteiten te selecteren voor de
Maand van de Wilg:
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Zaterdag 27 januari, workshop bouwen met wilgen.
Wil je zelf een hut, tunnel of afscheiding van wilgen maken
maar weet je niet waar je moet beginnen? Dan is deze
workshop iets voor jou. Bouwen met wilgen is niet moeilijk,
maar er zijn een aantal technieken en vaardigheden die
het bouwwerk écht tot een succes maken. Tijdens de workshop bouwen met wilgen leren de ervaringsdeskundigen
van CNME je alles over deze technieken. Er is natuurlijk
ook ruimte voor gezelligheid en alle wilgenvragen kunnen
aan de begeleiders gesteld worden. Op een klein perceel
openbaar groen in de wijk Jekerdal - door de omwonenden
‘t Weike genoemd - realiseren we tijdens de workshop
een mooie levende wilgenhut. Aanmelden: hendrickx@
cnme.nl o.v.v. workshop bouwen met wilgen. Datum: zaterdag 27 januari, tijd: 10.00-15.00 uur. Locatie ‘t Weike
is bereikbaar via een pad aan de Mergelweg tussen huisnummer 76 en 80. Materiaal: kleed je warm aan en neem
een lunchpakketje mee. CNME zorgt voor gereedschappen en handschoenen. Aantal deelnemers: maximaal 16.
CNME Maastricht en regio betrekt inwoners, bedrijven en
overheden bij hun natuurlijke omgeving en creëert zo draagvlak voor duurzaam handelen.

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