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Menig mens zal sinds enkele weken het zelfde zinnetje in
zijn hoofd hebben… Wat gebeurt er allemaal in de wereld?
Wat eerst nog zo ver weg leek, komt steeds dichter bij.
Mooi is het om te zien dat landen over de wereld zich verenigen, maar mooier zou het zijn als iedereen elkaar zou
respecteren en de hele wereld voor iedereen een veilige
haven zou zijn waar geld en religie geen issue zouden zijn.
Helaas is de werkelijkheid heel ver daar vandaan, maar
hoop doet leven en blijven genieten van de leuke dingen
die er zijn is ons grootste wapen.
En leuke dingen doen staat de komende tijd boven aan
in ons lijstje. Daar weet onze nieuwe carnavalsvereniging
alles van, want in het kader van “een begin moet er zijn”,
mocht Daalhof getuige zijn van de eerste optocht, de eerste prins uitroepen sinds 25 jaar! Chevalier John 1 heeft
de eer om de eerste chevalier van CV D’artagnans te zijn
en al was de optocht nog klein, hij deed onze vastelaovends voelsprieten alarm slaan en liet de nodige mensen
de straat op gaan om een glimp op te vangen van de toen
nog “groete onbekinde” van Daalhof.

De nieuwe burgemeester van Maastricht, althans voor 3 dagen…

evenementen

Met de carnaval zelf zullen we het dit jaar nog met de
stadsprins moeten doen. Ze zullen de carnaval dit jaar
nog aan zich voorbij laten gaan, maar ook daar hopen ze
in de toekomst verandering in te brengen. Hoe dan ook,
het begin is gemaakt, de kriebels zijn aangewakkerd en
voor wie nog niet bezig was met zijn pakje, die kan er ook
niet meer om heen… Ook onze stadsprins is bekend, dus
het aftellen is begonnen!

Zaterdag 7 februari:
Scepteroverdracht carnavalsvereniging De Greune in de
Greune Tempel aan de Tongerseweg 336. Aanvang 20.11
uur, gratis entree.
Grote Seniorenzitting van Cv De D´artagnans van Daalhof in ´t Atrium, Aureliushof 160. Aanvang zitting 19.11
uur, zaal open vanaf 18.00 uur. Entreekaarten 2,50 euro,
verkrijgbaar in de winkels van Daalhof en in ´t Atrium.

Natasja Cornelissen

Zondag 8 februari:
Kindermatinee carnavalsvereniging De Greune in de
Greune Tempel aan de Tongerseweg 336. Aanvang 14.11
uur, gratis entree.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van van 7/8 maart.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 februari .
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Donderdag 26 februari:
Kijkochtend OBS Elckerlijc en ABB Fons Olterdissen.
Nieuwe ouders zijn van harte welkom tussen 9.00 en
11.00 uur om een kijkje te nemen.

Contact
 06 50888592
 redactie@belhaofke.nl
 www.belhaofke.nl
Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.

Alle zondagen t/m 15 maart:
Lammetjesdagen in Boerderij Daalhoeve, Koojstal geopend tot 18.00 uur, keuken open van 12.00 tot 18.00 uur.

Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.

Zaterdag 14 en zondag 15 maart:
Jubileumweekend Leonidas-W 75 jaar in sportpark Wolder, entree gratis. Programma volgt nog in maartnummer.
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STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten

Buurtcentrum Daalhof E.O.
‘t Atrium
Aureliushof 160
6215 SW Maastricht
tel: 043 - 3540518
www.buurtcentrumdaalhof.nl
info@buurtcentrumdaalhof.nl

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) Openingstijden Atrium café

Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond

huiskamer project 13.30 - 16.30 uur
v.a.17.00 uur dansschool reality
wedstrijdbiljarten
repetitie Mixed harmonie

043-3540518
06-24253636
06-50468369
043-3619455

Woensdagavond

poweryoga, hathayoga & zumba

0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
043-3478147

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Vrijdagavond

v.a.17.00 uur dansschool reality
country dansen jeugd
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

06-18126993
06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

06-46596426
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Van maandag tot en met
donderdag van 19.00 uur
tot 01.00 uur
Vrijdags van 19.00 uur
tot 02.00 uur

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

Alleen afspraken met de
beheerder zijn geldig!!!

De cliënten van Radar zijn nu al bezig bewoners bij te staan
en willen ook een handje helpen in deze periode. Zij zijn
beschikbaar om u ook te helpen tijdens deze periode op
maandag, woensdag of donderdag van 9.00 tot 15.00 uur.
Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak,
kunt u bellen met tel. 06-11353985 of mail: p.bisscheroux@
radar.org.

BUURTPLATFORM
buurtplatform belfort daalhof

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

Scholen in de wijk
In januari is ook de fusie tussen ABB Fons Olterdissen
en OBS Elckerlijc bekendgemaakt. Zij zullen in de nabije
toekomst (september 2015) door het leven gaan als IKC
Dynamiek. Houdt een oog op dit blad en op de website van
het buurtplatform om meer informatie over de verandering
te ontvangen. Er blijven nog veel vragen over de scholen
en over het gebruik van de gebouwen.

Nieuws van Buurtplatform Belfort-Daalhof
Een blik vooruit
Op 23 januari hebben we elkaar gezien en gesproken op
het Nieuwjaarstreffen waar we ook onze blik vooruit hielden.
Hoe kunnen we elkaar helpen met de middelen die we ter
beschikking hebben? Dit blijft de uitdaging en wij als buurtplatform zien er naar uit om dit samen met alle buurtbewoners waar te maken. Verschillende initiatieven zullen blijven
lopen, zoals de Huiskamer van Daalhof. Elke dinsdagmiddag kunt u van 13.30 tot 16.30 uur binnenlopen voor een
gesprek, een kopje koffie (voor een schappelijke prijs), leuke
activiteiten en zelfs advies of raad als dat nodig is.

Melden!
Heeft u een probleem gezien of is er iets niet juist bij u in de
wijk? Vergeet niet dat het erg belangrijk is om dit te melden.
Hoe meer meldingen, hoe duidelijker een probleem wordt
aangekaart. Gebruik dus de BuitenBeter App om foto’s te
maken van problemen in de openbare ruimte. Meld drugsoverlast bij het meldpunt. Verkeersproblemen hebben ook
een meldpunt (www.meldpuntveiligverkeer.nl). En laat het
ons dan ook weten zodat wij dit verder kunnen aankaarten bij
de gemeente. U kunt ons bereiken via email: buurtplatform.
belfort.daalhof@gmail.com.

Carnaval
Er zijn verschillende activiteiten in onze wijken georganiseerd voor het Carnavalsseizoen. Verenigingen voor de
jeugd, zittingen voor de senioren en prinsen, prinsessen
en hertogen voor alle wijken. Als Carnaval ons in het bloed
zit, is er in onze wijken geen schaarste aan mogelijkheden
om hiervan te genieten. Geniet dus van de gezelligheid,
gekkigheid en kameraadschap..

Wilt u sneller op de hoogte gehouden worden van wat er
in de buurt gebeurt? Kijk op onze facebook pagina: www.
facebook.com/buurtplatform.belfort.daalhof.

Frans Meijers herdacht
Frans Meijers heeft zich jarenlang ingezet voor de wijken,
zowel in het buurtplatform als bij de kinderboerderij. Nu is
dat ook op een passende manier herdacht. In boerderij Daalhoeve vindt men nu het Frans Meijerserf. We zijn dankbaar
voor de jarenlange inzet van Frans en zijn blij dat hij op deze
manier nog altijd deel uitmaakt van waar hij voor ijverde.

Praktijk voor huidverzorging
en energetische behandelingen

Sluiting Lidl
Bij het lezen van dit blad zullen we al weten hoe het is om
zonder supermarkt in de wijk Daalhof te leven. Tot midden
maart blijft de Lidl gesloten voor verbouwingswerkzaamheden. In die periode zijn verschillende zaken geregeld voor
de bewoners van Daalhof. Elke maandag van 9.00 tot 14.00
uur staat de groentenkraam van dhr. Vranken gereed om
verse groenten te leveren. Daarnaast zijn er op boerderij
Daalhoeve ook elke dag verse groenten te koop. Verder
hebben we gelukkig een goede bakker, slager en kaasboer
in de buurt, en natuurlijk het Kruidvat en de Zeeman.
Heeft u als bewoner in Daalhof hulp nodig bij het boodschappen doen? Het WijkLeerbedrijf Maastricht Daalhof
(in Mosae Zorgcentrum) en Radar helpen hierbij. Bij het
WijkLeerbedrijf Daalhof zijn leerlingen van ROC Leeuwenborgh onder begeleiding van professionals u graag van
dienst bij alle mogelijke activiteiten thuis of in de buurt. Zij
kunnen helpen op dinsdag- of donderdagochtend of op
woensdag de hele dag. Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 043-3549500, mailen: m.cox@leeuwnet.nl of
gewoon langskomen en uw contactinformatie geven aan
de receptie van Mosae Zorgcentrum.
Radar ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking in Zuid-Limburg. Ze helpen jong en oud om invulling te
geven aan hun leven.

KENNISMAKINGSBEHANDELING GEZICHT NU 38,00 EURO

- Klassieke huidverzorging
- Spirituele huidverzorging
- Reiki- Reconnective Healing - Reconnection
- Amethistbed en edelsteen/ kristalbehandelingen
- Gongbad en klankschalen behandelingen
- Begeleidende meditatie, bewustwording en ontspanning
- Schilderworkshops
Praktijk ook toegankelijk met rolstoel en rollator

Nieuwsgierig, wilt u meer informatie?!
Kijk dan eens op www.cosmetiquepapillon.nl
of bel meteen tel: 043-8524765 of 06-31161989
info@cosmetiquepapillon.nl
Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht
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Om de beweging er met elkaar in te hebben en te houden
werden ouders met hun kinderen in groepen aan het werk
gezet. In goede harmonie werd een ‘slinger’ met wensen,
verwachtingen en ideeën voor een mooie toekomst voor
Kindcentrum Dynamiek gerealiseerd. Want het ontstaan
van een nieuwe school, dat moet je vieren!

WIJK - INFO
Nieuwe school ontstaat
Op 8 januari was er een bijzondere bijeenkomst voor ouders, leerlingen en personeel van ABB Fons Olterdissen
en OBS Elckerlijc in Maastricht. Uit de onverwacht hoge
opkomst van 160 ouders, 136 kinderen en het voltallige
personeel van beide scholen, bleek dat er wat te gebeuren
stond. En dat was ook zo! Er was namelijk heel wat nieuws
te melden over de gezamenlijke toekomst van beide scholen. Rob Beaumont, voorzitter van het College van Bestuur
van Stichting kom Leren, schetste in het kort de situatie tot
dan toe en gaf vervolgens duidelijkheid over onder meer
de locatie van de nieuwe school die per 1 augustus 2015
ontstaat als ABB Fons Olterdissen en OBS Elckerlijc gaan
fuseren. En die locatie wordt definitief de Goudenweg 200 in
Maastricht. Bij dit gebouw, dat al ‘bewoond’ wordt door OBS
Elckerlijc, bevindt zich de natuurtuin de Gouden Wereld en
zijn Kinderboerderij Daalhoeve en sporthal Daalhof naaste
buren.

Met een dynamische groet, Frits van Dijk,
directeur samen MEER scholen [het toekomstige KC Dynamiek]

Onderhoudswerkzaamheden Brouwersweg
Op maandag 19 januari zijn de onderhoudswerkzaamheden
begonnen aan de hoofdrijbaan van de Brouwersweg. De
werkzaamheden worden uitgevoerd door Wegenbouw Gebr.
Kurvers uit Heerlen.
Werkzaamheden: De hoofdrijbaan van de Brouwersweg
krijgt een nieuw asfaltlaag. De trottoirbanden worden
vervangen.
Planning: De werkzaamheden zullen duren tot eind maart
2015. Deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.
Bereikbaarheid: De woningen aan de Brouwersweg en de
Beeldsnijdersdreef blijven bereikbaar. Vanaf de Ruttensingel
en de Sint Annalaan wordt een omleiding ingesteld naar de
Beeldsnijdersdreef en de Brouwersweg.

Voor de leerlingen uit de hoogste groepen die samen met
hun leraren gaan ‘verhuizen’ van ABB Fons Olterdissen
naar de Goudenweg, verandert alleen de omgeving. En
voor de jongste leerlingen geldt dat ze al van het begin af
aan ‘meegroeien’ met de nieuwe schoollocatie. De buitenschoolse opvang [BSO – De Gouden Wereld] blijft gewoon
gehuisvest op deze locatie. Bovendien is er ook nog een
BSO op de kinderboerderij: BSO de Beestenbende.

Informatie: Voor eventuele inlichtingen kunt u contact opnemen met de toezichthouder Hans Linders, bereikbaar onder
tel. 043-3505224.

Na de praktische uitleg was het tijd voor het spannendste
deel van de bijeenkomst: de onthulling van de nieuwe naam!
Die eer viel te beurt aan de leerlingenraad, die een keuze
had gemaakt uit de vele inzendingen met vaak zeer originele
namen. Winnaar is geworden mevrouw. J. Wandler, een
ouder van de school. Haar inzending luidde: IKC Dynamiek
– Integraal Kind Centrum Dynamiek, kortweg: Kindcentrum
Dynamiek. De motivatie van de bedenkster: “Een school met
z’n kinderen, ouders, leerkrachten is blijvend in beweging.
Bewegend, groeiend naar ’n uniek mens”. Nadat mevrouw
Wandler in het zonnetje was gezet, werd de alcoholvrije
champagne ontkurkt en werd door de aanwezigen een toast
uitgebracht op het nieuwe jaar, de nieuwe school en een
gezonde gezamenlijke toekomst!

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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WWW.WILSONGROEP.NL
Vergiliushof 1-B

Wijkmeestersdreef 13

Roserije 27-D

Schippersdreef 3

nieuw
• Goede afw., verrassend ruim
• Vraagprijs: € 149.000,- k.k.

Busselruwe 78

nieuw

• 4 slks, kunststof kozijnen
• Vraagprijs: € 179.000,- k.k.

• 2 slks, 2x dakterras
• Vraagprijs: € 125.000,- k.k.

• 4 slks en garage, goede afw.
• Vraagprijs: € 179.500,- k.k.

Rothem Klinkenberg 27

Schuttendaal 35

Sauterneslaan 60-A

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

• Instapklaar, 2 slks en tuin
• Vraagprijs: € 159.000,- k.k.

nieuwe prijs
• Aanbouw en 3 slks
• Vraagprijs: € 139.000,- k.k.

Schippersdreef 22-D

• 5 slks, moderne keuken

• Vraagprijs: € 179.500,- k.k.

Koperslagersdreef 15-C

Verkoopplannen?
Aankoopplannen?
Ik kom graag langs om uw wensen
te bespreken

• 2 slks, royale woonkamer

• Vraagprijs: € 122.500,- k.k.

Cupidohof 51

• Vraagprijs: € 179.000,- k.k.

VERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN

Pascal Loontjens

Heerdergroenweg 6-A

verkocht
• Verkocht

Tel.: 043-3503535

• Luxe afwerking, 3 slks
• Vraagprijs: € 135.000,- k.k.

Herbenusstraat 152

verkocht

v.o.v.
• Verkocht onder voorbehoud
• Vraagprijs: € 349.000,- k.k.

• Verkocht

• Vraagprijs: € 185.000,- k.k.

MAKELAARDIJ
MAKELAARDIJ

PENSIOENEN
PENSIOENEN
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HYPOTHEKEN
HYPOTHEKEN

Mandelborg 1-C

verkocht
• Verkocht
• Vraagprijs: € 132.500,- k.k.
Stationsstraat
Stationsstraat 14
14
6221
6221 BP
BP Maastricht
Maastricht
(043)
(043) 350
350 35
35 35
35
info@wilsongroep.nl
info@wilsongroep.nl

U bent ook altijd welkom bij onze vaste wekelijkse activiteiten.
Maandag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Nieuwsuurtje 10.30 uur
- Kienen 13.45 uur
- Wisselende activiteiten in de ruimte van de Dagbesteding,
afdeling H, vanaf 14.00 uur
- Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F
Dinsdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Nieuwsuurtje 10.30 uur
- Spel-/Sjoel-/Kaart-/Knutselmiddag 14.00 uur
- Gymnastiek onder professionele begeleiding van een
fysiotherapeut 14.00 uur
Woensdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Nieuwsuurtje 10.30 uur
- Wisselend programma (bijvoorbeeld muziek, film, optredens, thema-middagen, bakken, enz.) in de middag vanaf
14.00 uur
- Vijf-cent Kienen variabele ruimte vanaf 13.45 uur
Donderdag:
- Thai Chi van 10.15 tot 11.30 uur. Iedereen mag meedoen!
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Nieuwsuurtje 10.30 uur
- Kienen 13.45 uur
- Van het verleden tot hedenmiddag, afwisselende activiteiten, vanaf 14.00 uur
- Maastrichter breicafé, iedere donderdagavond van 19.00
uur tot 21.30 uur. Entree 3 euro, gratis koffie/thee (geen
alcohol)
- Accordeonvereniging Scala repeteert iedere donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur in de grote zaal van ons
woonzorgcentrum. Deze repetities mogen door geïnteresseerden worden bijgewoond.
Consumpties zijn aan de bar verkrijgbaar.
Vrijdag:
- Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
- Nieuwsuurtje 10.30 uur
- Kienen 13.45 uur
- Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F
- Wisselende activiteiten (bijvoorbeeld uitstapjes, spellen,
verhalen/gedichten, geheugentraining, wandelen, enz.) in
de ruimte van de Dagbesteding, afdeling H

WIJK - INFO
Activiteiten van WoonZorgCentrum Daalhof
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. In februari worden deze extra activiteiten
georganiseerd.
Woensdag 11 februari: vanaf 14.00 uur kunt u bij ons terecht voor een ouderwets gezellige spelletjesmiddag waarbij
iedereen vrij is om aan een spel naar keuze deel te nemen
of een kaartje te leggen.
Vrijdag 13 februari, 14.30 uur: Gedichten- en verhalen middag in het kader van Valentijnsdag op afdeling H.
Woensdag 18 februari, 10.30 uur: Heilige mis in het kader
van Aswoensdag. Pastoraal medewerker André Narinx leidt
deze mis en wordt daarin bijgestaan door het Daalhofkoor.
Uiteraard verwelkomen we iedereen die hier graag bij
zou zijn. Cateraar Keldermann (van ons buurtrestaurant)
sponsort diezelfde middag de haringen i.v.m. het jaarlijkse
bekende Haring Happen. Als u zich bij onze receptie voor
vrijdag 13 februari opgeeft, kunt u bij ons die middag om
14.30 uur gratis een verse haring komen happen!
Donderdag 19 februari, 14.00 tot 15.00 uur: open gespreksgroep o.l.v. André Narinx en de activiteitenbegeleiding. Met
dit keer als thema ‘Leven we nog in een democratie’? Iedereen die hierover van gedachten wil wisselen kan gewoon
aanschuiven.
Woensdag 25 februari: vanaf 14.00 uur kunt u bij ons terecht voor een ouderwets gezellige spelletjesmiddag waarbij
iedereen vrij is om aan een spel naar keuze deel te nemen
of een kaartje te leggen.
Donderdag 26 februari, van 13.00 tot 16.00 uur organiseren
we een speciale kapsalonmiddag! Voor 10 euro kunt u die
middag uw haar laten watergolven of föhnen door professioneel kapster Gertie. Zij neemt alle benodigde materialen
mee om uw haar deskundig en goed te verzorgen. U hoeft
hiervoor geen afspraak te maken maar kunt zo binnenlopen.
Epileren is ook mogelijk.

Woonzorgcentrum Daalhof, Herculeshof 22, 6215 BM Maastricht, tel. 043-3549500.

Aangepaste woningen voor
senioren (65+) die zorg nodig hebben.
Mosae Zorggroep heeft in de locaties
Daalhof, Recessenplein, Sint Gerlachus
en Campagne woningen beschikbaar.
U kunt zich aanmelden bij
Cliënteninformatie 043-3549180.
www.mosaezorggroep.nl
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Bekijk onze website
ook via uw smartphone!

Uit de pers:
Dave Crolla Makelaardij uit Maastricht, prolongeert titel
als Beste Makelaar van Nederland!

Bron: o.a. Vastgoedjournaal.nl / descherpepen.nl / WIDBM.nl

Uranushof 13

Laan in den Drink 47

Verkocht

Verkocht

Binnen 4 weken!

Titanenhof 16

Verkocht

Binnen 1 week!

Binnen 4 weken!

Stationstraat 15

Verkocht

Binnen 6 weken!

VERKOOP – VERHUUR – AANKOOP – ADVIES – TAXATIES - HYPOTHEKEN
TEL 043-325 4816 / 06-1006 0006 • WWW.DAVECROLLA.NL • INFO@DAVECROLLA.NL
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Gevonden op maandag 5 januari bij de Kinderboerderij:
fietstas met een aantal spullen erin. De tas is zwart wit gebloemd van het merk Bobag. Is de tas van u? Neem contact
op met de redactie (redactie@belhaofke.nl) om in contact
gebracht te worden met de vinder.

prikbord
Prikbord: een prikbord kost 4 euro per stuk. Gevonden/verloren
is gratis. De tekst (maximaal 40 woorden) met het geld in een
enveloppe inleveren/in de brievenbus doen op Dianahof 54 vóór
de 15e van de maand.

Bijlessen en huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Vallen
de schoolresultaten tegen? Ervaren docent (vmbo-havovwo) geeft huiswerkbegeleiding aan kleine groep leerlingen.
Bijlessen Nederlands op alle niveaus onder- en bovenbouw
(specialisatie: dyslexie). Ook voor basisschoolleerlingen
(rekenen, taal- en leesvaardigheid). Info, tel. 06-39823537.

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.
Vanuit uw aanvullende zorgverzekering worden fysio-,
manuele-, geriatrische- en/of oedeemtherapie vergoed.
Ook zonder verwijsbrief. Nu ook groepstherapie “Samen
bewegen met Parkinson” in gymzaal Daalhof. Fysio Daalhof, Herculeshof 70, 6215 BP Maastricht, tel. 043-3476946,
fysiodaalhof@gmail.com; www.fysiodaalhof.nl.

CARNAVAL
Kv de Mammoeters ’64 en Kv de Jumbo’s
roepen hun nieuwe prinsen uit

Te koop: nieuwe antraciet batist glasgordijnen. Hoog 253
cm, breed 353 cm; hoog 252,5 cm, breed 243 cm; hoog
253 cm, breed 351 cm. Prijs 200 euro. Info, na 18.00 uur:
tel. 043-3431177.

Op zaterdag 3 januari 2015 heeft carnavalsvereniging
de Mammoeters uit de wijken Pottenberg, Belfort en de
Hazendans hun nieuwe heerser van het Mammoetrijk uitgeroepen. Onder grote belangstelling kwam Prins Léon de
1ste onder de Egyptische vermomming vandaan, iets wat
tevens het nieuwe motto is van De Mammoeters in 2015:
Egypte. De volledige naam van de kersverse Prins is Léon
Peeters en hij is getrouwd met Marion. Verder hebben ze
nog een hond Jolie. De prinselijke residentie is gelegen in
de wijk Hazendans. Prins Léon is werkzaam bij het ABP te
Heerlen als Software Licentie Manager van de ICT afdeling.

Ik (man, 62), zoek werk. Veel ervaring met huishoudelijke
hulp, activtiteiten begeleiding ouderen, dementerenden en
geriatrie, luisterend oor. Info, tel. 06-33366187.
Te koop: leren bankstel (donkergrijs) 2-2 1/2 zits met verstelbare rugleuning van het merk W. Schillig. Prijs 395 euro,
info tel. 06-54670596 of 043-8514823.
Te koop: mooie Hobby caravan, type Exclusief, bouwjaar
1999, keuring en onderhoud, geldig tot 2015. Nieuwe
banden. Frans bed met nieuwe matras. Inclusief voortent,
één keer luifel, lichtgewicht gasfles. Altijd overdekte verwarmde stalling. Reisklaar. Prijs 6400 euro. Info: Janssen,
Marsanahof 30, tel. 043-3438175.

Op zondag 4 januari 2015 werd in een vol, maar gezellige
buurtcentrum de Romein de nieuwe jeugdprins van carnavalsvereniging de Jumbo’s uitgeroepen. Onder de vermomming kwam Prins Nino de 1ste tevoorschijn. De volledige
naam van de jeugdprins is Nino Valqc en hij woont in de
wijk Pottenberg. Prins Nino is geboren op 25 februari 2001
en studeert aan het Bonnefanten College te Maastricht. Zijn
hobby’s zijn fitnessen en voetballen bij VV Daalhof. Samen
zullen Prins Léon de 1ste en Prins Nino de 1ste de carnaval
in Maastricht-West voorgaan op het nieuwe carnavalsliedje:
“Wee bringk nog un weurs naor Klara?”.

Wilt u er goed op staan voor, tijdens of na carnaval? Dat kan!
In de maand februari betaalt u bij Angèle schoonheidsspecialiste namelijk slechts 29,95 euro (i.p.v. 33,00 euro) voor
een complete gezichtsbehandeling. Info, tel. 06-25065275,
angelebroux@home.nl of www.angelebroux.nl.

Namens Kv de Mammoeters – Kv de Jumbo’s, Chris Boumans
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Onze openingstijden
Van 1 mei tot 30 september

Van 1 oktober tot 30 april

Maandag 12/21 uur

Maandag 12/21 uur

Dinsdag/Vrijdag 9/21 uur

Dinsdag/Vrijdag 10/21 uur

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

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

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

Dat is
makkelijk!
Een uitleenwinkel van medische hulpmiddelen
in onze locatie Daalhof. Zónder lidmaatschap.
Op werkdagen open van 8:30 uur tot 17:00 uur
(pauze van 12:30 tot 13:00 uur).
En ook makkelijk bereikbaar met de auto,
parkeren bij winkels Daalhof.
Herculeshof 22
6215 BM Maastricht
t (043) 354 95 00
www.mosaezorggroep.nl
9

Dus de worst voor zuster Klara heeft zijn dienst bewezen.
Tijdens de demasqué kwam John Wolters onder de vermomming van koning Goedhart uits. Hij zal het volk van Daalhof
voor gaan in de Vastelaovend van 2015 onder de naam:
Chevalier John D’n 1E. Chevalier John D’n 1e is geboren in
Heugem. Hij is gelukkig getrouwd met Connie Dingena en
samen hebben zij twee kinderen, Mardy en Yordy, die al een
hele tijd uit huis zijn. In zijn vrije tijd biljart hij graag in zijn
hoftempel ‘t Atrium. Verder is hij geen onbekende in Daalhof.
Hij zorgt ervoor dat de mensen hier in Daalhof heerlijk bruin
kunnen worden bij hem in het Zonnehofke. Het prinselijk
paleis van onze Chevalier bevindt zich in de Valeriushof.

BON APPETIT
Vis met groenten en kruiden
Ingrediënten: (6 personen)
3 eetlepels olijfolie
3 uien, in dunne schijfjes
3 sjalotjes, in dunne schijfjes
1 rode paprika, in dunne schijfjes
1/2 groene paprika, in dunne schijfjes
1/2 courgette, in dunne schijfjes
1/2 gele courgette, in dunne schijfjes
1 grote tomaat, in stukjes
85 gr zwarte olijven, gehalveerd
2 eetlepels balsamico
zout en versgemalen zwarte peper naar smaak
1/2 bosje verse bieslook, fijngesneden
1/2 bosje verse basilicum, fijngesneden
1/2 bosje verse koriander, fijngesneden
1 kg kabeljauwfilet (of een andere stevige vis)

Vastelaovend same CV De D’artagnans .

Carnavalsvereniging De Greune
Het carnavalsseizoen voor Prins Matty en Prinses Nicole zit
er weer bijna op. Zaterdag 7 februari zullen zij aftreden en
de scepter overdragen aan een nieuw prinsenpaar. Deze
overdracht zal om 20.11 uur plaatsvinden uur in de Greune
Tempel aan de Tongerseweg 336.
Zondag 8 februari zal het nieuwe paar aanwezig zijn op
het kindermatinee. Om 14.11 uur zullen de Tempeldeuren
openen. Ook dit jaar is er deze middag van alles te doen
voor jong en oud. De entree is zoals gebruikelijk vrij en de
consumptieprijzen laag.
Wij hopen dan ook iedereen op zaterdag 7 en/of zondag 8
februari te mogen begroeten. Namens de Raad van elf van
de Greune, alvast unne zaolige vastelaovend.

Bereidingswijze:
De oven voorverwarmen op 180oC. In een grote koekenpan
de olie verhitten. Ui, sjalotjes, rode en groene paprika toevoegen en 3 minuten sauteren. Courgettes, tomaat, olijven
en balsamico toevoegen. Verder laten garen tot de groenten
net gaar zijn. Op smaak brengen met zout en peper. De helft
van de groenten over een met olie ingevette ovenschaal van
23x30 cm verdelen en bedekken met de helft van de kruiden.
De filets over de groenten en kruiden verdelen. Vervolgens
de resterende groenten en kruiden over de vis verdelen. De
schaal met aluminiumfolie afdekken en 25 minuten in de
oven laten garen. Lekker met aardappelpuree of gekookte
aardappelen.

Wijk-info
HOF
EN DREEF
Alaaf overal

CARNAVAL

Wandelend langs de Tongerseweg richting Tongeren loop
ik voorbij Harmoniezaal De Greune en de tempel van De
Spoorzeukers. Daar net voorbij, rechtsaf richting het tuincentrum, kan ik meteen rechts de parkeerplaats oplopen.
En daar, links, net voor de garages, kan ik tussen het hek
door sluipen en verder lopen langs de achterkant van de
huizen. Bij de eerste straat links loop ik voorbij het huis van
de Hertog van de Mineurs. Ik draai dan linksaf naar de Apollohof en volg deze weg helemaal uit, voorbij de Planetenhof
en de achterkant van de Lidl die volop in verbouwing is, tot
aan ‘t Atrium waar ik alle activiteiten van De D’artagnans
kan volgen.

Seniorenzitting Cv De D’artagnans
Cv De D’artagnans van Daalhof Maastricht presenteert haar
grote Seniorenzitting. De zitting wordt gehouden op zaterdag
7 februari in ‘t Atrium. De avond is weer gevuld met diverse
grote artiesten. De presentatie is in handen van ‘De enige
echte May’. De deuren zijn vanaf 18.00 uur geopend en de
aanvang van de zitting is om 19.11 uur. Kaarten à 2,50 euro
zijn te verkrijgen in de winkels van Daalhof en natuurlijk in
gemeenschapshuis ’t Atrium. Info: cvdartagnans@live.nl of
tel. 06-23252393.

Overal in onze wijken kunnen carnavalsliefhebbers genieten van kleur, geur en geluid: de senioren in ‘t Atrium, de
jeugd onder meer in Belfort bij het winkelcentrum. Gelukkig
gebeurt alles niet op één dag, want dan zou het moeilijk
zijn om het allemaal te beleven.Sommige activiteiten zijn al
geweest, maar er staan ons nog veel meer te wachten. Er
zijn meerdere dagen en meerdere locaties om alle prinsen,
prinsessen, hertogen en hertoginnen te zien.
En als Carnaval je niet echt in het bloed zit, weet je nu waar
je niet moet lopen om zo een lekkere, stille wandeling door
de buurt te maken.

Na 25 jaar een nieuwe Chevalier in Daalhof
Op zaterdag 17 januari om 15.11 uur is na 25 jaar door Cv De
D’artagnans voor de eerste keer een Chevalier uitgeroepen
voor de wijk Daalhof. Dit gebeuren heeft plaats gevonden in
de hoftempel van Cv De D’artagnans. Bij sporthal Daalhof
was onze Chevalier vermomd als koning Goedhart. Onder
begeleiding van Sambaband Batida en Zaate herremenie
Naat&Druug verplaatste zich de optocht door de wijk Daalhof
naar ‘t Atrium en dit wel onder een stralende hemel.

Scott Raab
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Iedere zondag vanaf 12:30 tot ± 15:30 uur.
Met als voorgerecht diverse koude
vis/vlees gerechten, salades, brood
en onze huisgemaakte dagsoep.
Als hoofdgerecht warm vis/vlees gerecht
met bijpassende saus, aardappelen en brood.
Ter afsluiting diverse zoete lekkernijen en een
kaasplateau.
€ 18,50 per persoon. Kinderen in overleg.

Tijdens carnaval zijn we geopend vanaf 16:00 uur. Wij serveren een aangepast menu.
Voor meer informatie bekijk onze site.

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

In onze zaal organiseren wij voor iedere
gelegenheid en geheel naar wens uw eigen feest.
Voor meer informatie neem gerust contact met
met ons op.
Onze zaal is ook zeer geschikt voor uw communiefeest.
Susserweg 1
6213 NE Maastricht
T 043-3212944
info@cafestservais.nl
www.st-servais.nl
www.facebook.com/stservais
Openingstijden: woensdag t/m zondag vanaf 12:00 tot ….
Vanaf 16 februari zijn wij ook weer op maandag geopend!
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met de zeugen Bonny en Bitsey heeft hij met succes voor
nakomelingen gezorgd. Enkele van deze nakomelingen
zijn als fokdieren verder verkocht en een aantal is inmiddels geslacht.
U kunt daardoor voor het eerst kennis maken met een stukje
Berkshire vlees, te koop in onze eigen winkel.
Mooi aan dit vlees is dat u de ontwikkeling van begin tot eind
bij ons kunt volgen. Het begint met de natuurlijke dekking van
de zeug door Bèrke, de wonderlijke geboorte van de biggen
en de groei tot uiteindelijk vleesvarken. De varkens krijgen
bij ons gevarieerd te eten en veel liefdevolle aandacht. Ze
worden zoveel mogelijk buiten gehouden waardoor de dieren
hun natuurlijke gedrag naar hartenlust kunnen uitoefenen.
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We zijn trots dat we op een diervriendelijke en duurzame
manier dit wonderbaarlijke vlees aan u kunnen presenteren.
Zeg nou zelf… zijn het geen prachtige varkens?

RD
E
O

B

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 24, februari 2015

ACTIVITEITEN EN NIEUWS

DIER VAN DE MAAND
BERKSHIRE
Het Berkshire varken (spreek uit als Barksjur) komt uit
Engeland, uit de streek Berkshire. Het is een oud en sterk
varkensras dat wordt geroemd voor de smaak van het
vlees. Door de goede beharing kan het varken het hele jaar
buiten worden gehouden. Doordat het traag groeit, zitten
er omega 3-vetzuren in het vlees. Dit zorgt voor de smaak
en kwaliteit van het vlees, dat mooi is geaderd en bijna niet
krimpt tijdens het bakken.

Spreekuur maandagochtend
Sinds juni vorig jaar houden vijf organisaties (Radar, Envida,
Levanto, Trajekt en Mosae Zorggroep) op maandagochtend
van 10.30 tot 12.00 uur een spreekuur op de boerderij.
Mensen uit Daalhof en directe omgeving kunnen hier terecht met vragen over zaken als financiën, administratie,
huisvesting en dagbesteding. De aanwezige professionals
zoeken samen met u naar antwoorden en oplossingen. Ook
kunnen zij u verwijzen naar de juiste andere instantie, mocht
dat nodig zijn. Wilt u het spreekuur bezoeken, bel dan aan
bij de voordeur rechts van de poort.
Correctie: definitieve data kleding- en boekenbeurs
In de vorige editie van de middenpagina’s presenteerden
we ons voorlopige jaarprogramma voor 2015. Hierin staat
een verkeerde datum voor de boekenbeurs. Inmiddels zijn
de definitieve data bekend. Op zondag 19 april houden we
op de boerderij een kledingbeurs, op zondag 14 juni een
boekenbeurs. Wie nog kleding en boeken kwijt wil, kan
deze inleveren bij Noël Frissen, Schippersdreef 29, tel.
06 – 21475094.
Blote voetenpad opgeheven
Het blote voetenpad op de boerderij is deze winter opgeheven. Het bleek te omslachtig en te veel werk om het pad
goed te onderhouden, zeker afgezet tegen de relatief korte
periode dat het gebruikt kan worden. De strook wordt nu
ingericht voor de allerkleintjes en opgenomen in de kabouterroute.

Ons Berkshire-varken

Overkapping gereed
Het eerste deel van de overkapping aan de achterzijde van
de boerderij is gereed. Ze is momenteel in gebruik voor de
Lammetjesdagen die nu in volle gang zijn. De eerste lammetjes zijn inmiddels geboren.

Een Berkshire is een groot varken, met een vierkantige vorm
(in tegenstelling tot de dikke billen van de Bonte Bentheimer)
en een zwarte kleur. Een witte bles en voetsokjes en pluimstaart komen veel voor en zijn gewenst.

De Lammetjesdagen duren tot half maart. U kunt dan op
Daalhoeve de lammetjes bewonderen van onze geiten en
de schapen van Natuurlijk Begrazen Maastricht. Misschien
maakt u zelf nog wel een geboorte mee.

Het Berkshire varken wordt in Nederland nog niet veel gehouden, het is hier nog een zeldzaam ras. Wij hebben onze
Berkshire beer Bèrke nu al twee jaar hier lopen, en samen
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Film op L1 over Daalhoeve
Binnenkort wordt op L1 een film uitgezonden over Daalhoeve, gemaakt door de omroep in samenwerking met de
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM).
Filmmakers Wiek Lensen en Diana Vousten draaiden vorig
jaar veel opnames en interviews op onze boerderij en dat
heeft geleid tot dit prachtige portret.

Verwarm intussen in een pan 500 ml witte azijn en 500 ml
water, met 2 laurierblaadjes, wat zwarte peperkorrels, 4
kruidnagels en eventueel 4 jeneverbessen. Snij 4 medium
witte uien in dunne schijfjes.
Doe het gehaktbrood met de uien in een niet te ruime pan!
Schenk de warme azijn met de kruiden erbij, totdat het net
onder staat. Laat dit zachtjes garen, ongeveer een uur.
Vervolgens laat je alles in de pan afkoelen.

Daalhoeve is een van de drie burgerinitiatieven in Limburg
die op deze manier zijn gefilmd, onder de noemer DoenDenkers Limburg. De andere twee zijn Oogsttuin Marianum in
Venlo Oost en het Odapark in Venray. De film wordt uitgezonden op zaterdag 21 februari om 18.00 uur en zondag
22 februari om 11.00, 13.00 en 15.00 uur.

Serveer de plakjes gehakt op een half broodje met de uien,
augurkjes, plakjes hardgekookt ei en mayonaise.
Een goede bodem voor… ALAAF ALAAF ALAAF!!!
Eet smakelijk. En heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.

FRANS MEIJERSERF

EETBARE LOPER (4)

Op vrijdag 2 januari is op het achterplein van de boerderij,
onder de nieuwe overkapping, het straatnaambord van het
Frans Meijerserf onthuld. Dit gebeurde in aanwezigheid van
familieleden van Frans, vertegenwoordigers van het buurtplatform en vrijwilligers en bestuursleden van Daalhoeve.

In een serie die eind vorig jaar begon, houden we u op de
hoogte van de voortgang van onze Eetbare Loper, het wandelpad dat u straks gaat voeren langs allerlei voorbeelden
van het kweken van voedsel op eigen terrein. De afgelopen
tijd zijn op de boerderij honderd minitrees geleverd.
Deze appel-, peren- en kersenbomen groeien in de vorm van
een zuil en zijn zo gekweekt dat ze de vruchten vormen aan
de stammen. Hierdoor moeten ze 40 cm uit elkaar staan,
waarmee ze samen een ware fruithaag vormen. We hebben vier soorten appels door elkaar geplant, zodat straks
afwisselend rode en witte bloesem is te zien, en later rode,
rood-gele en gele appels.

Het Frans Meijerserf

Met het Frans Meijerserf herdenken we onze inspirator en
voormalige voorzitter, die op 20 november 2013 onverwacht
overleed.
We missen Frans nog iedere dag en zijn blij dat we hem nu
een goede plek op de voor hem zo geliefde boerderij hebben kunnen geven. Het uitzicht op de spelende kinderen,
met op de achtergrond de nieuwe Eetbare Loper, zal hem
plezier doen.

De nieuwe fruitaanplant op de Eetbare Loper

Onze druivenstruiken zijn besteld in Duitsland en staan
daar momenteel in een koelcel te wachten op beter weer.
We hebben gekozen voor een witte druif omdat de vogels
graag van blauwe druiven snoepen en wij geen gebruik
willen maken van netten. De onderstam van de struiken is
zeer geschikt voor de kleigrond op de boerderij. Er komen
75 stokken van het ras Cabernet Blanc.

RECEPT UIT DE WINKEL
Gehaktbrood in ‘ut zoer’

Het bijenhuis bevindt zich momenteel in de laatste fase van
de vergunningverlening. We hopen in februari te kunnen
starten met de bouw. De tijd begint langzaam te dringen want
het bijenseizoen start in maart. In februari en maart gaan
we verder de struiken met klein fruit aanplanten: framboos,
kiwi bes, rode bes, kruisbes en braam.

Dit gerecht wordt traditioneel gegeten met de carnaval in
Midden-Limburg. Maak een kilo halfom gehakt aan met
peper en zout (naar smaak) ,een ei en paneermeel. Kneed
het mooi stevig en vorm het tot een formaat van een half
brood.
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Vesta vastgoed

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

Maastricht - Malberg

Maastricht – Belfort

Wijkmeestersdreef 43

Tinnengietersdreef 40E

• Nette woning met aanbouw;
• Vaste trap zolder;
• 3 slaapkamers, 4 mogelijk!.

• 2 slpkmrs (16 en 11 m2) ;
• Goed gelegen t.o.v. O.V;
• Met parkeerplaats en berging

Vraagprijs € 158.900,-- K.K

Vraagprijs € 219.000,- K.K

Als u kiest voor:








Kwaliteit
Gedrevenheid
Géén opstartkosten of boete - clausule
Positieve verkoop
Persoonlijke benadering
Geen 8 tot 5 mentaliteit
Gediplomeerde makelaars & taxateur

Kies dan voor Vesta Vastgoed
Bel nu voor een gratis en vrijblijvende
waardebepaling 043-3440168

Maastricht - Belfort

Maastricht - Biesland

Maastricht - Hazendans

Voldersdreef 90

Porthoslaan 44

Zutendaallaan 24

NIEUW
• Ruime nette tussenwoning;
• 3 slpkmrs tuin met achterom;
• Gunstig gelegen tov winkels.

• Ruime woning met 4 slpkmrs;
• Geheel te moderniseren;
• Op goede stand gelegen.

Vraagprijs € 174.900,- K.K

Bieden vanaf € 275.000,- K.K.

• Woning met 5 slaapkamers!;
• Goed omsloten aangelegde tuin;
• Inpandige garage.

Vraagprijs € 289.000,- K.K

Heeft u verkoopplannen?
Heeft een waardebepaling nodig t.b.v. de verkoop,
bel ons dan gerust.
Interesse ? Bel dan nu met 043-3440168
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Onze voeding bestaat uit 3 categorieën: vetten, eiwitten en
koolhydraten (die afgebroken worden tot suikers). Vetten
geven ons een langdurige energie en verwarmen ons. Eiwitten (aminozuren) zijn de bouwstenen voor ons lichaam, zij
zijn noodzakelijk voor o.a. de aanmaak van nieuwe cellen.
Koolhydraten geven bij de vertering (= omzetting naar het
enkelvoudige suiker glucose) een kortdurende energiestoot.
Deze is nodig bij bijv. een vluchtreactie waar snel maar kort
veel energie nodig is.

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

VERSLAG 1e GEZOND VERSTAND AVOND

In ons klimaat zouden we meer vetten dan koolhydraten
nodig hebben om ons beter te kunnen verwarmen en een
beter energieniveau te krijgen.

Woensdagavond 21 januari was de ‘aftrap’ van de serie lezingen van de Gezond Verstand Avonden. Negentien
mensen hadden de moeite genomen naar het WoonZorgCentrum te komen. Geen slecht aantal voor een eerste
avond denk ik. Om deze 1e avond een beetje te vieren,
kreeg elke bezoeker (eenmalig) een consumptiebon voor
een gratis consumptie.

Uit nieuwe inzichten over de zuur - base balans die wij
nodig hebben, blijkt dat zuurvormende producten (dierlijke
producten) een opbouwende functie hebben en basische
producten (plantaardige producten) een afbrekende/opruimende functie. Dit in tegenstelling tot wat op dit moment
aangenomen wordt. Dat er zoveel mensen een minder
goede / slechte gezondheid hebben, komt o.a. voort uit
het feit dat de voeding die wij eten niet meer volwaardig is.
Onze voeding bevat niet meer de voedende waardes die het
vroeger had. Dit door de verschraling van de bodem, verandering van het genetisch materiaal zodat planten makkelijker
te telen zijn, gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen,
de productie van gemaksproducten en ga zo maar door. De
calorieën die wij nu eten zijn ‘lege’ calorieën i.p.v. voedende
calorieën. Daardoor voelen we ons veel minder verzadigd
na het eten en hebben we behoefte aan meer calorieën. Dit,
samen met de inname van veel te veel ongezonde suikers,
maakt de mens dik met alle gezondheidsgevolgen van dien.

Mike Donkers uit Nijmegen sprak over de relatie tussen
voeding en gezondheid. Mike is een vlotte spreker en hij
wist de bezoekers dan ook goed te boeien met zijn verhaal.
Voor de pauze was de informatie meer algemeen, na de
pauze werd het specifieker. Wat voor Mike gezonde voeding is, baseert hij op het onafhankelijke onderzoek dat de
Canadese tandarts/kaakchirurg Weston Price in de jaren
30 uitvoerde. Onafhankelijk omdat hij zelf het onderzoek
financierde en hij dus niet afhankelijk was van geldschieters
die een bepaalde uitkomst nastreefden. Meer over Weston
Price en het onderzoek kunt u vinden op www.voedingisgezondheid.nl/Weston_Price.html.

Om 22.30 uur moest ik Mike ‘dwingen’ zijn verhaal af te ronden omdat er mensen weg moesten/wilden. Om 23.00 uur
moest ik Mike en de overgebleven mensen echt naar huis
sturen. Ik kan heel tevreden terugkijken op een geslaagde
eerste avond. De bezoekers gingen enthousiast naar huis.

Na de pauze werd duidelijk waarom de uitkomsten van het
onderzoek de aanbevolen voeding als gezond werd gezien
en wat die voeding dan inhield.
Uitgaand van het feit dat wij vrij dicht bij de Noordpool wonen
en onze voorouders daardoor verschillende ijstijden hebben
meegemaakt - en er in deze koude niet voldoende planten
groeiden om te eten maar wel voldoende dieren waren om
op te jagen - zouden onze genen meer geschikt zijn voor
vooral dierlijke voeding. Dit in tegenstelling tot de voorouders
die in de tropen woonden. In dat klimaat waren voldoende
planten en minder dieren voorhanden. Deze mensen hebben
daarom nu ook andere genen en is voor hen plantaardige
voeding beter.

Mijn dank gaat uit naar Lilian van het Woonzorgcentrum
Daalhof. Zij verleent alle medewerking om de avonden tot
een mooi succes te maken. Ook bedank ik de 2 vrijwilligers,
werkzaam binnen het Woonzorgcentrum Daalhof, die zich
deze avond zeer enthousiast hebben ingezet met o.a. het
klaarmaken van de zaal, de bediening aan de bar en het
weer opruimen van de zaal na afloop. Top allemaal.
Anneke Fokkema
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een vlotte babbel en een gezonde dosis humor hebben.
"Het is super leuk om te doen omdat je je eigen humor kunt
delen met de rest van de wereld", aldus Kenneth. "Daarnaast
dien je te beschikken over doorzettingsvermogen, omdat
niet ieder filmpje even leuk is en dit als tegenslag gezien
kan worden".
Kenneth is zeker van plan met zijn hobby door te gaan en
deze uit te breiden. Het liefst zou hij er zijn werk van maken,
maar dit is lastig omdat je daarvoor de juiste diploma’s moet
hebben. Ook is het zo dat er tegenwoordig voor deze functie
vooral mensen gezocht worden die overal op ingezet kunnen worden, zoals bij de redactie, als cameraman, bij het
editen enzovoorts.

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

KENNETH KRUINTJENS
Kenneth Kruijntjens is 21 jaar en woont in Daalhof. Al bijna
zijn hele leven filmt hij en maakt hij mensen aan het lachen.
Dit doet hij door leuke video’s en zogenaamde pranks (practical jokes) te maken. Hierbij wordt een grap met iemand
uitgehaald, vaak met een verborgen camera er bij. Kenneth
doet dit met zijn team bestaande uit cameraman Nigel van
Burg en enkele vrienden die in de filmpjes acteren.

Meer informatie is te vinden op de facebookpagina www.facebook.com/KingTV.nl en het Youtubekanaal www.youtube.
com/KingTVnl. Zowel op L1 als op dichtbij.nl zijn Kenneth
en zijn team al in het nieuws geweest, dus wellicht dat wij
in de toekomst nog veel van hen zullen horen.

Samen bedenken ze de ideeën, kiezen ze de locaties, filmen en editen ze de filmpjes, wat veel tijd kost. Het doel van
deze filmpjes is zoveel mogelijk mensen aan het lachen te
maken, te amuseren en te entertainen.

Stephanie Debie

PERSBERICHTEN
Breincafé in Maastricht
Het Breincafé is een trefpunt voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), hun partners, familieleden,
mantelzorgers, professionals en overige geïnteresseerden.
NAH kan ontstaan na bijvoorbeeld een beroerte, ongeval,
hersentumor of na reanimatie. Het Breincafé wordt maandelijks georganiseerd in Sittard en Maastricht. In een
plezierige en informele sfeer worden wisselende onderwerpen besproken. Het accent ligt op contact, herkenning en
voorlichting. Het Breincafé is een ontmoetingsplaats, waar
begrip is voor elkaar en waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is.

Samen streven ze ernaar minimaal één à tweemaal per week
leuke projecten te filmen en deze online te zetten. Vaak willen ze met de filmpjes iets vertellen over wat er speelt in de
wereld en mensen ergens bewust van maken. Een mindere
kant van dit werk zijn onder andere de bedreigingen van
mensen die voor de gek worden gehouden.

Het Breincafé wordt georganiseerd door vrijwilligers. Zij
krijgen hierbij ondersteuning van vrijwilligers van Samen
Verder Limburg Beter Brein vereniging, Hersenletsel.nl en
professionals van MEE Zuid-Limburg en SGL. Aanmelden
voor het Breincafé is niet nodig en deelname is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Eigenschappen die je volgens Kenneth nodig hebt zulke
leuke video’s online te kunnen delen, zijn: ruimdenkend zijn,

Breincafé activiteitencentrum Maastricht
Elke derde maandag van de maandag van 19.30 tot 21.30
uur. Locatie: activiteitencentrum Maastricht, Symphoniesingel 60, 6218 AA Maastricht.
Data en onderwerpen
16 februari
Geen Breincafé i.v.m. Carnaval
16 maart
Behandelprogramma Hersenz
20 April		
Lotgenotencontact
18 mei		
Letselschade
15 juni		
Karakterverandering na NAH
21 september Impact van NAH op familie en vrienden
19 oktober
Vakantie en NAH
16 november Mantelzorg

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 € 17.50
5 Behandelingen voor € 82.50
10 Behandelingen voor € 160.00

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

Meer informatie:
www.samenverderlimburg.nl; www.hersenletsel.nl;
www.meezuidlimburg.nl/agenda-overzicht; www.sgl-zorg.nl

Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis
2 maanden geldig vanaf de eerste afspraak
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“We rijd
wijs”.
naar je rijbe
Pletzersstraat 18
6213 HH Maastricht
043 – 3 479 346
06 – 22 388 978

www.rijschoolbastiaens.nl

057088.pdf 1

John dé Schilder
16-3-2011 14:18:13 voor

al uw schilderwerk binnen en buiten.

Netheid Correctheid Betrouwbaarheid !!
Kijk gerust op mijn internet site
www.johndeschilder.nl voor
aanbiedingen en garanties.
Ook voor het plaatsen van glas,
rolluiken, laminaat en parket.
Widooiestraat 11, 6215KC Maastricht
Tel: 0642295252 / 043-3473348.
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Odin met zijn ‘rood-geel-groene bloed’ ging al sinds ‘klein
menneke’ van acht jaar samen met zijn moeder naar het
Prins uitroepen. Toen al zei Odin dat hij op een dag ook
Prins wilde worden. Vroeger vierde hij Carnaval met zijn
vader, moeder, twee broers en vrienden en sinds hij Rachèl
leerde kennen ‘rammelt hij op het trömmelke’ bij: Heremenie
Vreug en Neugter’. Bij de vraag waarop Odin zich vooral
verheugd antwoord hij: ‘Alle bezeuke verheug iech miech
op!’ En dat klinkt vast stom, maar ik verheug mij ook op de
momenten dat de tranen korterbij komen wanneer ik zieke
mensen bezoek in het ziekenhuis en verzorgingstehuizen.’

CARNAVAL
Tweelingprins bij CV de Spoorzeukers
Zaterdag 10 januari hebben De Spoorzeukers hun 45e Hoeglöstigheid uitgeroepen. In de Greune Zaal, in het bijzijn van
veel belangstellenden, werd het prinsenpaar uitgeroepen
tijdens een gezellig feest.

Wel hoopt hij dat de mensen die niet in de gelegenheid zijn
naar de stad te komen, de TV aanzetten om toch dat carnavalsgevoel ook thuis te kunnen vieren! Ook kijkt hij enorm
uit naar de overdacht van de macht, het inschieten van de
kanonnen en natuurlijk DE drie carnavalsdagen. Tot die tijd
laat hij alles lekker op zich afkomen, geniet hij van elke dag
en is hij enorm dankbaar voor alle cadeaus, reacties en de
vele bloemen die hij ontvangt.
Odin is trots op de buurt waarin hij woont en is trouwe lezer
van ‘t Belhäöfke. Hij hoopt dat zijn prinsenschap er ook voor
zal zorgen dat het sociale gevoel in de buurt losbreekt en
iedereen wat meer naar elkaar omkijkt. Geneet vaan d’n
Vastelaovend!

De tweeling, Prins Rick II en Prins Ralph III, wonende in
Daalhof, zijn beiden lid van de Daca’s van Scouting Henri
Dunant-Florence Nightingale uit Wolder, waar de Spoorzeukers deel van uit maken. Ze komen uit een prinselijk gezin,
gezien hun drie zussen, Daisy, Linda en Esther, ook lid waren
van de Spoorzeukers en twee daarvan prinses zijn geweest.

Stephanie Debie

Zij hebben een druk programma tot aan carnaval met het
bezoeken van veel jeugdverenigingen in Maastricht waar in
die tijd de prinsen worden uitgeroepen. Daarna gaan ze de
jeugd in Belfort, Hazendans, Daalhof, Wolder en Campagne
voor met de carnaval. Hun programma bestaat uit het op
carnavalszaterdag presenteren van de inmiddels in heel
Maastricht bekende ‘Spoorzeukers Artiesten Rijaloet’, die
op 14 februari plaatsvindt, een onvergetelijke avond waar
de crème de la crème van de Maastrichtse artiesten een
optreden verzorgt. Verder zullen zij veel aanwezig zijn tijdens
de (jeugd)carnaval die op zondag 15 februari zal losbarsten
en helaas op dinsdag weer ten einde gaat.
Iedereen is alle dagen van harte welkom in de tent bij het
winkelcentrum van Belfort, de entree is gratis, en voor de
kleinsten zijn er speciale consumptieprijzen (zie ook www.
spoorzeukers.nl).
De Spoorzeukers is een onderdeel van Scouting Henri
Dunant-Florence Nightingale (Wolder)

LEZERSBRIEF
Lekker eten dankzij ’t Belhäöfke
Gisteren ‘t Belhäöfke ontvangen met het recept voor de
Balinese kipschotel uit de oven. Vandaag heb ik dit recept
gemaakt. Ik wil jullie even vertellen dat wij onze vingers
erbij afgelikt hebben. Het was heerlijk. Ik weet niet hoe jullie
daaraan gekomen zijn maar het is een geweldig recept. Je
moet wat tijd vrijmaken maar dat is zeker de moeite waard.
Bedankt voor dit recept, ga het zeer zeker vaker maken. Nu
ik toch aan het mailen ben wil ik jullie ook een compliment
geven voor het gehele boekje. Altijd erg leuk om te lezen.
Groetjes, Marion Ramakers

Ze komen er weer aan:

DE 3 DOLLE KONIJNDAGEN
aswoensdag 18 februari
donderdag 19 februari
vrijdag 20 februari

Prins Odin de 1e
Zondag 18 januari ging één van Odin Wijnhovens lang
gekoesterde dromen in vervulling en werd onze wijkgenoot
afkomstig uit Belfort (Tinnegietersdreef), benoemd tot Stadsprins: ‘Odin d’n ierste!’ Odin is 36 lentes jong, is getrouwd
met Rachèl Wijnhoven- Ruijters en samen hebben zij zoon
Olivier van 8 jaar en rottweiler Baco. In het dagelijks leven
werkt Odin als freelance journalist /reporter bij L1. Daarnaast
is hij nog opzoek naar een baan binnen de communicatiebranche.

KONIJNENBOUT

met verse frieten en appelmoes

6 EURO

reserveren op nummer 043 3435427
Café 1900, Orleansplein, Maastricht
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Stichting Heppie is een nationaal doel dat zich inzet voor
kinderen met een moeilijke dagelijkse thuissituatie. Zo gaat
het om kinderen die opgroeien in armoede, mishandeld zijn
of al vroeg volwassen moesten worden. Voor deze doelgroep
organiseert Heppie vrijetijdsactiviteiten op eigen terrein in
het Brabantse dorp Mierlo. De stichting bezorgt kinderen een
onvergetelijke ervaring en vooral heel erg veel plezier, zodat
ze hun zorgen van thuis even helemaal kunnen vergeten.
Ieder kind verdient immers aandacht!

Hallo allemaal,
Mijn naam is Siem Burkard. Ik ben het zoontje van Youri
Burkard en Debbie Bloot. Stoere naam heb ik hè? Mijn papa
en mama waren het hier snel over eens, ze hadden allebei
een lijstje gemaakt en mijn naam stond op nummer 1.

Donaties
De Ragweek Maastricht staat alle winst af aan de goede doelen. Daarom beschikken zij over weinig financiële middelen.
De doelstelling is om op een zo hoog mogelijk bedrag uit te
komen voor de goede doelen. Wilt u de Ragweek helpen
deze doelstelling te bereiken? Elk bedrag dat binnenkomt
is meer dan welkom, alle beetjes helpen. Uw donatie is
van harte welkom op het rekeningnummer NL31RABO
0153864389, ten name van Stichting Ragweek Maastricht.

Gezond verstand avond
Woensdagavond 18 februari begint om 20.00 uur de tweede
lezing volgens het concept van de landelijke stichting Gezond Verstand Avonden. Op het moment dat deze tekst
voor plaatsing bij de redactie aangeleverd moest zijn, moest
de eerste lezing nog plaatsvinden. Daarom kan ik hier nog
geen terugblik geven op de lezing van 21 januari jl. Op de
facebook pagina ‘Gezond Verstand Avonden Maastricht
West’ zal ik steeds na de lezingen een kort verslag plaatsen.

Ik ben geboren op 8 oktober om 0.03 uur. Deze datum is best
wel bijzonder, want 8 oktober was officieel de uitgerekende
datum. Ik was 50 cm lang en ik woog 3050 gram. Ik heb
het mijn mama niet gemakkelijk gemaakt. Mama lag vanaf
5 oktober in het ziekenhuis en heeft uiteindelijk 3 dagen
op mij moeten wachten, maar ik was het meer dan waard.
Gelukkig is papa elke dag bij mama op bezoek geweest.
Eenmaal thuisgekomen, kon ik eindelijk kennismaken met
Luna, onze vrolijke viervoeter. Luna past nu al goed op mij
en ligt ‘s avonds dicht bij me op de bank.

Mike Donkers komt ook deze avond vanuit Nijmegen hier
naar toe en spreekt dan over het thema ‘ontgifting’. Hij legt
uit hoe de lever, nieren, darmen, bijnieren en schildklier
allemaal samenwerken om het lichaam te bevrijden van
ongewenste stoffen en organismes. Hij zal uiteenzetten wat
de meest effectieve manieren zijn het lichaam te helpen
ontgiften en welke speciale rol zuurstof hierin vervult.

WIJK - INFO

Door het bijwonen van lezingen van Mike op andere locaties, ken ik hem als een enthousiast en bevlogen spreker
die de luisteraars goed weet te boeien. In de pauze of na
afloop kunt u bij Mike grof, grijs Keltisch zeezout kopen in
verpakkingen van 1 kg voor 4 euro en 5 kg voor 15 euro.

Ragweek komt er aan!
Dit jaar zal in Maastricht voor de 15de keer de Ragweek
plaatsvinden waarbij geld wordt opgehaald voor het goede
doel. Tijdens deze week (4 t/m 11 maart) zetten verschillende
organisaties zich in voor zowel een regionaal als een nationaal doel. De goede doelen die dit jaar gesteund worden
zijn: LEF-team en Heppie.
Ragweek Maastricht is een jaarlijks terugkerend initiatief
waarbij een week lang activiteiten worden georganiseerd
waarmee geld wordt opgehaald voor het goede doel. Een
week lang wordt er erg hard gewerkt om zo veel mogelijk
geld op te halen voor deze goede doelen. Voor deze 15e
editie in Maastricht heeft het bestuur besloten om Stichting
LEFteam en Heppie te steunen. Stichting LEF-team is een
Maastrichtse organisatie die zich inzet voor jongeren die
door omstandigheden hun draai niet kunnen vinden in de
huidige maatschappij. Ze organiseren allerlei activiteiten
die gericht zijn op het herontdekken van hun talenten. Op
deze manier kunnen de jongeren erachter komen wat ze in
de toekomst willen gaan doen, waardoor er weer nieuwe
kansen voor hen ontstaan.

De lezing wordt gehouden in de grote zaal van het WoonZorgCentrum Daalhof, Herculeshof 22. Vanaf 19.30 uur is
de zaal open, Mike start met zijn lezing om 20.00 uur en
het is fijn als iedereen dan aanwezig is, zodat hij niet steeds
onderbroken wordt door verlate binnenkomers. Meestal zijn
de lezingen rond 22.00 uur afgelopen, maar het kan ook zo
maar zijn dat Mike wat langer doorgaat als er veel vragen
van uw kant zijn.
De entree is 10 euro, contant te betalen, er is geen pinapparaat aanwezig. Koffie, thee en fris zijn tegen een schappelijke prijs aan de bar in de grote zaal te koop.
Wilt u naar de lezing komen, dan graag van te voren even
aanmelden, zodat ik de zaal kan aanpassen aan het aantal
te verwachten bezoekers. Dit aanmelden kan via tel. 0624405539 of een mail naar gva.maastrichtwest@gmail.com.
Anneke Fokkema
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4 KIDS
Lief kindje,
Met mamma en pappa en andere lieve mensen maak
jij altijd lol.
Maar als het bedtijd is ga jij braaf lekker onder de wol.
Doe maar jouw oogjes dicht lief klein zorgeloos kind.
Mamma en pappa zullen jouw beschermen tegen alle
wereldellende die momenteel plaatsvind.
Stephanie Debie

Raadseltje: Wat kun je wel serveren maar niet eten?

verenigingsnieuws
Oproep van Solexclub ”De Vrung”

Raadseltje: Welk dier bestaat voor 3/4e uit wol?

De naam dekt de lading. Een club vrienden die samen van
alles organiseren rondom de solex (snor)bromfiets. Hoewel
de club gevestigd is in Voerendaal, komen de leden uit
geheel Zuid-Limburg.

Behandeling volgens afspraak
Maandag en dinsdag gesloten

Buiten er op rijden, eraan sleutelen of voorlichting geven, is
een aantal onderdelen waar wij ons gezamenlijk mee bezighouden. Daarvoor zijn wij altijd op zoek naar onderdelen,
ongebruikte solexen of dingen die betrekking hebben op de
nostalgische solex. Vandaar ook deze oproep in dit wijkblad
door een aantal leden komende uit Maastricht.

Carla Haex

Mocht u nog ergens een ongebruikte solex of spullen van
solex hebben liggen waarvan u afstand wilt doen ten gunste
van bovengenoemde club, laat het ons dan weten. Onze
contactpersoon voor Daalhof-Maastricht is Joost Nijssen,
tel. 06-25288557 of mail Joost_nijssen@hotmail.com.

Planetenhof 93
6215 TT Maastricht

Voor prijzen en afspraken bel telefoonnummer 043-3475631
of e-mail: info@haarstudiocarla.nl
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Dansimprovisatie op donderdagavond van 19.00 tot 20.30
uur.
Sommige activiteiten zijn al begonnen, maar instromen is
altijd mogelijk.

DIT BEN IK
JAMIE SEEGERS

De wekelijkse les serie Moderne Dansimprovisatie, acht
bijeenkomsten van 19.00 tot 20.30 uur, startte op 5 februari.
De lessen zijn voor beginners en kosten 85 euro.
Een nieuwe cyclus van 10 bijeenkomsten basistraining Pilates Body Balance wordt op donderdag van 9.30 tot 10.30
uur (reeds vanaf 8 januari) aangeboden. Deze cursus kost
80 euro.

Hallo, ik ben Jamie Seegers. Ik ben 9 jaar en zit op de Fons
Olterdissenschool in groep 6. Laatst hadden we maandviering. Ik vond het spannend, maar het was wel heel leuk.
Mijn hobby’s zijn knutselen en dingen van hout maken in
de kelder met mijn vader. Ik vind het leuk om iets te maken
voor mijn moeder.

Zie www.miekeverhooren.nl voor meer informatie over dans
en bewegingslessen.
Een korte cursus Mandalatekenen wordt op woensdag om
de 14 dagen van 10.00 tot 12.00 uur aangeboden. Kosten
zijn 60 euro. De cursus is reeds begonnen op 7 januari en
4 februari en is er nog op 8 februari, 4 en 18 maart. Een
vervolg wordt gegeven op 1, 15 en 29 april, 6 en 13 mei.
Een expositie van de tekeningen wordt op 17 mei van 12.00
tot 17.00 uur gehouden.
Zie www.miekeverhooren.nl/mandala voor meer informatie
over deze cursus.
Alle activiteiten vinden plaats aan de locatie Romeinsebaan
299 b, 6215 SK Maastricht.

Ik turn twee keer in de week in de wedstrijdgroep, ik ben al
twee keer 1e geworden, en een keer 2e. Ik ga ook een keer
in de week naar paardrijden.
Mijn familie bestaat uit Tanja, mijn moeder, mijn vader heet
René en verder nog mijn zusje Zara.
Ik heb ook nog Sientje, mijn kat. Jammer genoeg zijn mijn
ratjes Snuffie en Sjees er niet meer.

* Volledige kunstgebitten
(ook implantaten - klikgebit)
* Uw kunstgebit weer passend
maken
* Reparaties klaar terwijl u wacht
* Weekendservice na tel. overleg
* Vergoeding via zorgverzekeraar

WIJK - INFO
Kunstencentrum biedt cursussen
In het Kunstencentrum aan de Romeinsebaan 299b worden
de volgende cursussen geboden:
Mandalatekenen om de 14 dagen op woensdagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur.
Pilateslessen Body Balance op de donderdagochtenden
van 9.30 tot 10.30 uur.

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000
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HUUR VOORDELIG UW CV / COMBI KETEL
*

VANAF w25,- P/MND
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Wijk-info
VREUGER
IN DE WIEK

Wilt u de foto graag per mail hebben? Dat kan als gratis
service van ‘t Belhäöfke. Even een mail sturen naar huub.
reinders@home.nl. Wel 'foto 2008 - 149' vermelden.

BELFORT/DAALHOF

Met dank aan de vliegtuigspotter Michel Mourmans voor
de info.

De geplaatste foto is een gedeelte van de originele opname
die gemaakt is in de zomer van 2008.

Als herkenningspunt ziet u onder andere de drie flats van
Daalhof en een gedeelte van Belfort. De rondvluchten
werden verzorgd door Air Service Limburg. Deze vertrokken van Beek. Gevlogen werd met toestellen van het type
Cessna 172. Inmiddels is Air Service Limburg - als zo velen
- failliet en is het niet meer mogelijk vanaf Maastricht Aachen
Airport rondvluchten te maken boven de regio.

WIJK - INFO
Gastouders gezocht
Stichting ‘Tsjernobyl kind te Gast’ zet zich al ruim 18 jaar
in voor kinderen uit Wit-Rusland. Deze kinderen, in de
leeftijd van 8 tot 18 jaar, hebben door de Tsjernobylramp
in april 1986 allen een vorm van kanker of leukemie gekregen. Door gedurende een maand lang in een stralingsvrije
omgeving te verblijven en stralingsvrij voedsel te eten kan
hun schildklier tot rust komen en daardoor herhaling van de
ziekte aanmerkelijk verkleind worden. Stichting ‘Tsjernobyl
kind te Gast’ haalt elk jaar weer een groep kinderen naar
Nederland, waar ze zullen verblijven bij gastgezinnen in
Zuid- en Midden-Limburg. Vanuit de stichting organiseren
we dan elke week twee à drie activiteiten om de groep actief
bezig te houden maar ook om hun verblijf zo aangenaam
mogelijk te maken in een vreemd land.Tevens bezoeken de
kinderen een tandarts en een opticiën, waar ze dan, indien
van toepassing, een bril gesponsord krijgen. Onze stichting
draait uitsluitend op vrijwilligers en is dus afhankelijk van acties, die het hele jaar door gehouden worden en van sponsoring, hetzij voor activiteiten of financiële steun. Ook houden
we het hele jaar door acties om genoeg geld bij elkaar te
verkrijgen om de reis, de verzekering en de benodigdheden
voor de activiteiten, te kunnen betalen. Elke vorm van hulp
c.q. sponsoring is dan ook zeer welkom. Voor de maand
juni 2015 zijn we weer op zoek naar nieuwe gastouders.
Het gaat om kinderen in de leeftijd tussen 8 en 16 jaar.
Heeft u interesse of wilt u weten wat dat precies inhoudt en
wat er van u gevraagd wordt, neemt u dan contact op met
onze secretaris PR en Sponsoring, Willemien HoogstadBessems. Dit kan via emailadres: 4willy@live.nl. Zij zal er
dan zorg voor dragen dat u alle benodigde informatie krijgt.
Ook kunt u al een kijkje nemen op onze website: www.
tsjernobylkindtegast.nl.
23

24

