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foto van de maand

van de redactie

Foto: Ruud Keijmis

Het eerste nummer van dit jaar is alweer een feit. We zijn
er allemaal klaar voor, onze goede voornemens gaan we
dit jaar echt volhouden. Na de afgelopen feestmaand met
lekker en vooral veel eten is het gros er zeker van… we
gaan massaal aan de lijn, flink sporten en weer gezond
doen. Maar… in de kast staan flink wat kilo’s snoep op
voorraad die ons herinnert aan de fijne feestdagen. En dat
laatste stukje marsepein dat onze naam luid roept? Ach,
dat kan er nog wel bij.
Waar we bij onze goede voornemens nog niet stil stonden?
Het volgende feest met alle leuke feestjes in aanloop
ernaar toe, CARNAVAL. Tja, dan willen we toch echt een
biertje drinken en dat gaat het beste met een goede ondergrond van, friete mèt sajs en mayonaise, friete, friete
met zoervleis. Komt u al in de stemming? Dat komt dan
goed uit, want de volgende maand is het weer zo ver. We
hopen natuurlijk allemaal op net zulk lekker weer als de
afgelopen 2 jaar, droog en zon, maar een echte carnavalsvierder gaat door weer en wind.
Dan is er nog de groep die de sneeuw opzoekt en is het
dit jaar hopen dat er tegen die tijd een flink pak sneeuw
ligt, want heel wat wintersporters kwamen van een warme
kermis thuis rond de kerstdagen omdat het gras toch wel
erg groen was aan de overkant van de berg.
Ik hoop niet dat u nu ontmoedigd bent in uw goede voornemens, want ach, we kunnen altijd nog gaan vasten na de
vastelaovend.
En dan nu tijd om eens te checken of er in onze wijk ook
weer wat leuke feestjes en bezigheden zijn deze maand.
Veel leesplezier.

De redactie wenst u een gezond en gelukkig 2015

evenementen
Zondag 4 januari:
Nieuwjaarsbijeenkomst in de hal van het stadhuis, van
17.00 - 19.00 uur
Woensdag 7 januari:
Nieuwjaarsreceptie in het WoonZorgCentrum Daalhof van
14.00 tot 16.00 uur.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van van 7/8 februari
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 januari.
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Vrijdag 16 januari:
Masoek Sadja, Indische middag in 't Atrium.
Dinsdag 13 januari:
Hart en Vaatcafé bij Grand Eetcafé De Vreede, Markt 62,
Maastricht. Aanvang 19.30 uur.

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

Woensdag 21 januari:
Eerste lezing Gezond Verstand Avond in de grote zaal
van het WoonZorgCentrum Daalhof, Herculeshof 22.
Aanvang lezing 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Entree
10 euro. Zie ook pag. 15

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

Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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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 - 17.00 uur
v.a.17uur 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.17uur 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!!!

kunt u uw kerstboom gewoon bij het huisvuil of naast de
gft-bak zetten op de vaste ophaaldagen in uw buurt. Kijk
hiervoor op de afvalkalender op www.maastricht.nl/afvalkalender. Alleen kerstbomen zonder versieringen, worteldoek, emmer, pot of standaard worden meegenomen. De
ophaalronde gemist? Lever dan de kerstboom gratis in bij
een van de Milieuparken. De gemeente Maastricht verstrekt
gratis vuurwerkzakken. Deze zak kunt u gebruiken om uw
vuurwerkresten op te ruimen. De vuurwerkzak kunt u gelijk
met de restzak buiten zetten in de eerste twee weken van
het nieuwe jaar. U kunt de zak ook gratis inleveren bij een
van de Milieuparken. U krijgt de vuurwerkzak gratis op de
volgende adressen: GemeenteLoket, Mosae Forum 10;
Stadsbeheer, Ankerkade 275; Milieuparken Beatrixhaven,
Noorderbrug, Randwyck; Slijterij Volksplein, Volksplein 42;
Hoenjet Party - Time, Burg.Cortenstraat 18 en Zena Vuurwerk, Maastrichter Brugstraat 1.

BUURTPLATFORM
buurtplatform belfort daalhof

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

Kerstactiviteiten
De kerstdagen zijn voorbij en zelfs de jaarwisseling is al
achter de rug. We zijn goed op weg in het nieuwe jaar en
toch willen we als buurtplatform even terug kijken naar de
activiteiten rond de Kerst. Dit jaar werd, zoals andere jaren,
een speciale avond voor onze ouderen georganiseerd. Het
is altijd fijn als mensen aan elkaar denken, een moment nemen elkaar aan te moedigen. Bedankt aan allen die deze
avond mogelijk gemaakt hebben.
Nieuw dit jaar was de Midwinter Familie Avondwandeling.
Dit was ook een hele organisatie die alleen mogelijk was
omdat 'gewone' mensen bereid zijn iets speciaals voor anderen te doen. Als u het leuk vond, neem eens de tijd dat
de medewerkers ook duidelijk te maken. En misschien kunt
u volgend jaar meehelpen.

Nieuwjaarstreffen
Tenslotte willen wij iedereen op vrijdag 23 januari 2015 van
16.00 tot 20.00 uur uitnodigen voor ons Nieuwjaarstreffen in
het Jeugdcentrum. Meer dan een gelegenheid om wijkwerkers te spreken is dit bij onze buurtplatform veel vaker een
moment om buren te zien en spreken. Kom, geniet van een
oliebol, een drankje en een praatje.

Driehoeksoverleg
In november kwamen politie, handhaving, wooncorporaties,
scholen, Trajekt en het buurtplatform weer bij elkaar om
zaken in de wijk te bespreken. Sommige besluiten genomen
tijdens dat overleg, hebben hun vruchten al afgeworpen. Er
wordt nu streng opgetreden tegen fietsen op de stoep. In
het algemeen zijn de incidenten rond veiligheid de laatste
tijd afgenomen en zo willen we ook verder.

Wilt u sneller op de hoogte gehouden worden van wat in
de buurt gebeurt? Kijk op onze facebook pagina: www.
facebook.com/buurtplatform.belfort.daalhof. Heeft u verder
vragen of opmerking over zaken in de buurt? Laat het ons
weten in een email: buurtplatform.belfort.daalhof@gmail.
com.

Winkellandschap
Het is hartverwarmend te zien dat mensen al gereageerd
hebben op de sluiting van de Lidl en zich hebben opgegeven
om te helpen. Wat nu zeker is: er komt een groentenkraam
op de maandagen tijdens de sluiting, vanaf midden januari
tot midden maart. Verder hebben we gelukkig een goede
bakker, slager en kaasboer in de buurt, en natuurlijk het
Kruidvat en Zeeman. Heeft u nood aan een ritje naar de
winkel of aan iemand boodschappen voor u haalt? Laat het
ons weten. Wij zullen proberen u in contact te brengen met
mensen die u kunnen helpen.
Houd de wijk netjes
Van maandag 5 januari 2015 t/m vrijdag 16 januari 2015
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Verder kunt u bij ons een inspirerende lezing boeken over
ons ontwikkelingswerk in Nicaragua, ondersteund door
prachtige foto’s en persoonlijke verhalen van de vrouwen
zelf.

VARIA
BEDANKT

Vraagt u naar de mogelijkheden via onze
voorzitter Tonny Jacob (tel. 043-4091715 of
email: tjacob@live.nl) of Patricia van Langeveld (tel. 06-54671191 of email: patriciavan
langeveld@outlook.com).

Beste Sam/Senn,
Bedankt dat je de rode coca cola bal hebt terugbezorgd
bij mijn oppaskindje. Geweldig dat jouw papa zo snel reageerde op het prikbordbericht in het december nummer.
Ook de meneer die mij belde en zijn eigen rode
bal aanbod, wil ik bedanken voor deze lieve geste.
Gelukkig zijn er in deze wereld nog genoeg lieve, eerlijke en aardige mensen te vinden. Het gaf mij een heel
fijn gevoel dat er gereageerd werd op deze oproep.

INDISCHE MIDDAG IN DAALHOF
Een specifieke middag voor Indische mensen georganiseerd
door Pelita. Op deze middagen komen de mensen o.a. uit
Brabant, Limburg en zelfs van boven de rivieren.

Groetjes van Marjon Driessen

VAN KOE TOT KAAS
Ruim 14 jaar zetten wij (SWLN = Stichting Werkgroep Limburg Nicaragua) ons in voor betere levensomstandigheden
en toekomstmogelijkheden voor vrouwen en hun kinderen
in het arme binnenland van Nicaragua. We willen graag
bereiken dat de zelfstandigheid van de vrouwen groter
wordt, dat ze leren lezen en schrijven en dat hun kinderen
naar school kunnen gaan. Hiervoor zijn we in 2000 gestart
met het geven van microkredieten waarmee vrouwen de
mogelijkheid kregen een stukje land te bebouwen of een
koe te kopen. Door de jaren heen hebben we dit uitgebreid
met een project voor het opzetten van boerenmarkten en
het verbeteren van de verkoopkramen.
De afgelopen middag werd opgeluisterd met muziek. Dit
keer verzorgde een duo voor speciale Indische klanken;
ze presenteerden een mix van vrolijke liederen. Met grote
bewondering hebben we gekeken naar hun geweldige
danstechniek die zo sierlijk is. Zowel als koppel als per
groep werd er gedanst. Ook hier is het duidelijk dat muziek
en dans een onderdeel van het leven is en ze genieten allemaal zichtbaar. Plezier en elkaar ontmoeten staat voorop.

Tijdens ons laatste bezoek aan Nicaragua in 2013 bleek
dat er enorme behoefte is aan kennis en scholing over
melkwinning en melkverwerking. Eerlijk gezegd hebben ze
er geen kaas van gegeten. De omstandigheden waaronder
de koeien gemolken worden, zijn vaak zeer eenvoudig. De
melkplaats is niet verhard en/of overdekt, zodat de kans op
verontreiniging van de melk zeer groot is. Veel boerinnen
brengen de melk met een paard (de kannen hangen naast
het paard) naar verzamelplaatsen waar kaas gemaakt wordt.
De melk wordt al die tijd niet gekoeld. Verder wordt de kaas
volgens traditionele recepten gemaakt waarbij veel zout
nodig is de kaas eetbaar te houden.

De middag werd verder gevuld met bijpraten en/of kennis
met elkaar maken. Het aantal aanwezigen is geschat tussen
de 75-100 personen. Bij de ingang stond een kraam met
Aziatisch cadeau artikelen, kleding en allerlei snuisterijen.
Ook het heerlijke specifieke Indisch eten, de bijgerechten en
de nagerechten ontbreken niet en worden massaal gegeten
en ook mee genomen naar huis. De catering die voor het
eten zorgde komt uit Maastricht.

In november 2014 zijn we naar Nicaragua geweest om
workshops te geven over het winnen en verwerken van melk.
Doel van dit project was het verbeteren van de kwaliteit van
de melk en daarmee ook de kwaliteit van de kaas en het
vergroten van de diversiteit van melkproducten. Eigenlijk
alles om van Koe tot Kaas te komen. Aan de workshops
nemen zowel de boerinnen als de medewerkers van een
aantal kleine kaasfabrieken deel. Zij gaan nadien zelf ook
anderen opleiden.
Om zoveel mogelijk rendement uit het melkproject te halen,
willen wij graag in 2015 een vervolgbezoek inplannen voor
een uitdieping van hun kennis. Voor dit gedeelte van ons
project hebben wij nog geld nodig. Helpt u deze vrouwen in
Nicaragua hun toekomstdromen waar te maken? Steun dan
onze stichting met een donatie op rekeningnummer NL85
RABO 0117 5385 66 t.n.v. SWLN. Namens de vrouwen:
Muchas gracias.

Over het algemeen komen er dezelfde personen naar deze
middagen. In Maastricht is dat om de 2 maanden in het
Atrium in Daalhof.
Pelita is een stichting die de belangen behartigt voor Indische en Molukse mensen. Het is een welzijnsinstelling. De
stichting kan u op verschillende manieren van dienst zijn
bijvoorbeeld d.m.v. van maatschappelijk werk, helpen bij
en verwerken van traumatische ervaringen.
De volgende Masoek Sadja is op 16 januari 2015.
Springtime
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WWW.WILSONGROEP.NL
Kloosterbosch 20

Busselruwe 78

Prof. Moserstraat 15

Riksingenstraat 20

nieuw
• Garage., 4 slks, luxe afw.
• Vraagprijs: € 399.000,- k.k.

• Aanbouw en 3 (mog. 4) slks
• Vraagprijs: € 149.000,- k.k.

• Nabij station gel., 3 slks.
• Vraagprijs: € 139.000,- k.k.

nieuw
• Uitstekend afgewerkt.
• Vraagprijs: € 179.500,- k.k.

Vergiliushof 1-B

Vergiliushof 44-A

Hoog Frankrijk 62

Reinaartsingel 83

• Luxe keuken en badkamer
• Vraagprijs: € 149.000,- k.k.

• 4 slks, garage en luxe afw.

• In centrum gelegen, 2 slks
• Vraagprijs: € 235.000,- k.k.

• 3 slks, aanbouw, luxe badk.
• Vraagprijs: € 219.500,- k.k.

Camphaag 35

• Vraagprijs: € 159.000,- k.k.

Wijkmeestersdreef 13

Wij wensen u een
gezond en succesvol
2015 !
• Scherpe prijs, 3 slks.
• Vraagprijs: € 149.500,- k.k.

Florijnruwe 96-B

• Kunst. Koz., 3 (mog 4) slks.
• Vraagprijs: € 179.000,- k.k.

Clematisbeemd 11

verkocht
• Verkocht

• Vraagprijs: € 109.500,- k.k.

VERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN

Pascal Loontjens

Tinnegietersdreef 34-C

verkocht

verkocht
• Verkocht
• Vraagprijs: € 129.900,- k.k.

• Verkocht

• Vraagprijs: € 179.900,- k.k.

MAKELAARDIJ
MAKELAARDIJ

PENSIOENEN
PENSIOENEN
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HYPOTHEKEN
HYPOTHEKEN

Mechelerbank 32

verkocht
• Verkocht
• Vraagprijs: € 175.000,- 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

Extra activiteiten:
Iedere donderdagavond van 19.00 tot 21.30 uur: Maastrichter breicafé, entree 3 euro, gratis kopje koffie/thee
(geen alcohol)

WIJK - INFO
ACTIVITEITEN WOONZORGCENTRUM DAALHOF

Woensdag 7 januari van 14.00 tot 16.00 uur: nieuwjaarsreceptie waarbij we alle wijkbewoners van harte uitnodigen
met ons te toosten op het nieuwe jaar. Voor iedereen is een
gratis hapje en een drankje voorzien. De ideale gelegenheid
met elkaar door het afgelopen jaar te lopen, bij te praten en
uit te kijken naar alle nieuwe activiteiten in ons woonzorgcentrum. Tot dan.

Vaste activiteiten:
Van maandag tot en met vrijdag bent u van harte welkom
voor een kopje koffie, thee en/of andere versnapering en
om eens vrijblijvend deel te nemen aan een of meerdere
van onze activiteiten.
Maandag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Kienen 13.45 uur
Wisselende activiteiten in de ruimte van de Dagbesteding
vanaf 14.00 uur
Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling H

Woensdag 14 januari: vanaf 14.00 uur kunt u bij ons terecht voor een ouderwets gezellige spellenmiddag waarbij
iedereen vrij is aan een spel naar keuze deel te nemen (bijv.
ganzenborden, rummikub) of een kaartje te leggen.
Woensdag 21 januari: vanaf 14.00 uur draaien we op het
grote scherm een muzikale dvd om alvast in de carnavalsstemming te komen. Gratis toegang.

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

Donderdag 22 januari van 14.00 tot 15.00 uur: maandelijkse
gespreksgroep o.l.v. pastoraal medewerker Andre Narinx en
de activiteitenbegeleiding. Deze keer is het thema ‘gezinssamenstelling vroeger en nu’. Iedereen kan aanschuiven en
hierover meepraten als u daar zin in heeft.

Woensdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Wisselend programma (bv. muziek, optredens, themamiddagen, bakken etc.) in de middag vanaf 14.00 uur
Vijf-cent kienen variabele ruimte vanaf 13.45 uur

Vrijdag 23 januari: van 19.00 tot 22.00 uur organiseert carnavalsvereniging D’artagnans een gezellige carnavalsavond
in de grote zaal van woonzorgcentrum Daalhof. De entree
bedraagt 2.50 euro. Inschrijven bij de receptie.
Deze avond wordt ook het Mooswief uitgeroepen en is er
een ‘wie is er het mooiste verkleed’ verkiezing. Schrijf u op
tijd in want vol = vol.

Donderdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Kienen 13.45 uur
Van verleden tot hedenmiddag, afwisselende activiteiten,
vanaf 14.00 uur

Woensdag 28 januari: vanaf 14.00 uur kunt u bij ons terecht voor een ouderwets gezellige spellenmiddag waarbij
iedereen vrij is aan een spel naar keuze deel te nemen (bijv.
ganzenborden, rummikub) of een kaartje te leggen.

Vrijdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Kienen 13.45 uur
Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling H
Wisselende activiteiten (bv. uitstapjes, spellen, geheugentraining, wandelen etc.) in de ruimte van de Dagbesteding

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!

Ook verkoopplannen?
"Wij verkopen uw woning aantoonbaar sneller en
bovendien voor een betere prijs!"
€ 106.000,-

Interesse?

Bel 043-325 48 16
voor een vrijblijvend gesprek.

VERKOOP – VERHUUR – AANKOOP – ADVIES – TAXATIES - HYPOTHEKEN
TEL 043-325 4816 / 06-1006 0006 • WWW.DAVECROLLA.NL • INFO@DAVECROLLA.NL
7

Workshop aquarel. Een dagje schilderen en ontspanning
in kunststudio Romeinse Baan, Daalhof. Onder begeleiding
van kunstenares-docente. Voor maar 35,50 euro, inclusief
lunch, koffie/thee en gebruik van materiaal. Zaterdag 21
en/of 28 maart 2015. Info: wilmapustjens@home.nl of sms
tel. 06-53841785.

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.

Schoonheidsspecialiste Angèle wil u hartelijk danken
voor het vertrouwen dat ik van u kreeg in 2014. Ik sta in het
nieuwe jaar weer met veel plezier voor u klaar. Bedankt en
de allerbeste wensen voor 2015. Lieve schoonheidsgroetjes, Angèle.

Te koop: Hometrainer nieuw, Rambler, 60 euro. Info, tel.
043-3476672.
Te koop: goed afgewerkt hoekappartement, 77 m2, doorzonwoonkamer, twee slaapkamers, compleet uitgevoerde
keuken, badkamer met regendouche, apart toilet, berging.
Vraagprijs 132.500 euro k.k. Garage optioneel (vraagprijs
19.500 euro k.k.). Zoek op 'Zeepziedersdreef 10d, Maastricht' op www.jaap.nl. Meer info, tel. 06-29379925.

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.

Te koop: garage gelegen aan Tinnegietersdreef. Vraagprijs:
19.500 euro k.k. Meer info, tel. 06-29379925.

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.

Power yoga, Hatha yoga of Bodybalance, ontstressen en
je levenskwaliteit verruimen. Ook voor mensen met reuma,
fybromyalgie, oedeem, astma of overgewicht. Zumba/
Sh’bam voor iedereen. Waar?: Spiegelzaal van 't Atrium in
Daalhof. Chantalle Smeets (Trobar): info@dans-yoga.com,
tel. 0032-12236151, www.dans-yoga.com.
Wij zijn op zoek naar een ervaren hulp in de huishouding
voor drie uur per week. In een woning aan de rand van
Belfort. Ramen wassen buitenkant hoeft niet. Woning overzichtelijk en opgeruimd. Interesse, bel voor een afspraak
tel. 06-10882582

VARIA

Richard Smit Meubelstoffering. Een nieuwe stof voor uw
eetkamerstoelen? Van oma’s fauteuil een pronkstuk maken?
Zet oude meubels opnieuw in de spotlights. Maak vrijblijvend
een afspraak en laat u verrassen door prijs en mogelijkheden. Info, tel. 0032-468138770 of richard.smit@telenet.be.

Ademloos zien wij om ons heen
Naar terreur en geweld
Ademloos zien wij toe

ADEMLOOS

Weinig kunnen wij doen
Honger en verdriet
Dat is wat men ziet

Studiebegeleiding in de Hazendans. Vallen de schoolresultaten van tegen? Ervaren docent (vmbo-havo-vwo) geeft
huiswerkbegeleiding aan kleine groep leerlingen. Bijlessen
Nederlands op alle niveaus (specialisatie: dyslexie). Info,
tel. 06-39823537.

Hoop op verbetering
Voor het nieuwe jaar?
Springtime
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Onze openingstijden
Van 1 mei tot 30 september

Van 1 oktober tot 30 april

Maandag 12/21 uur

Maandag 12/21 uur

Dinsdag/Vrijdag 9/21 uur

Dinsdag/Vrijdag 10/21 uur

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

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

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

Dat is
makkelijk!
Een uitleenwinkel van medische hulpmiddelen
in onze locatie Daalhof. Zónder lidmaatschap.
Op werkdagen open van 8:30 uur tot 17:00 uur
(pauze van 12:30 tot 13:00 uur).
En ook makkelijk bereikbaar met de auto,
parkeren bij winkels Daalhof.
Herculeshof 22
6215 BM Maastricht
t (043) 354 95 00
www.mosaezorggroep.nl
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Dat wat dood lijkt, is eigenlijk bijna maagdelijk. Alle ideeën
kunnen nog gerealiseerd worden. Nu worden plannen gesmeed voor wat komen zal. En een nieuw jaar is de perfecte
tijd voor plannen. Het is de perfecte tijd je af te vragen wat
je wilt doen, wat echt mogelijk is, wat je dromen zijn.

BON APPETIT
BALINESE KIPSCHOTEL UIT DE OVEN
Ingrediënten:
8-12 kipdelen (poten, drumsticks, dijen, karbonades), 50 ml
zoete sojasaus, 40 ml sojasaus, 100 gr honing, ½ bolletje
knoflook (fijn), 1 e Tabasco, ½ e anijspoeder, 2 cm verse
gember (geraspt), 3 e Chinesetrijstazijn, 1 e kerriepoeder, 1
e kaneel, 1 e zoete paprikapoeder, 100 ml gezeefde tomaten

Misschien was vorig jaar niet echt wat je had verwacht.
Misschien heb je nog niet alles kunnen realiseren wat je in
gedachte had. Misschien heb je zelfs gefaald. Daar sta je
dan met de billen bloot. Maar nu kan alles anders. Nu is de
tijd het roer om te gooien. Dit betekent niet dat je gewoon
kunt zitten en hopen. Iedere tuinder weet (en zelfs ik, die
geen tuinder is) dat er heel wat werk op je afkomt als je iets
moois wil maken, als je profijt wil hebben van wat komt.
Staan kijken naar een tuin brengt alleen onkruid. En eigenlijk
moet het onkruid er al uitgehaald worden om tijdig te kunnen
zaaien zodat er ook op de juiste tijd geoogst kan worden.

Bereidingswijze:
Was de kipdelen en dep ze droog met keukenpapier. Hak
de knoflook, rasp de gember. De twee soorten sojasaus,
gezeefde tomaten, honing, azijn en alle specerijen in een
bak doen en goed mengen. Neem een grote, glazen of
stenen ovenschaal, leg de gewassen kipdelen erin en giet
de saus erover. Neem een keukenkwastje en wrijf de huid
van de bovenste kipdelen goed in. Niet teveel saus, maximaal voor twee derde deel mag het onderstaan, dan kan
de kip onderin mooi garen terwijl de bovenkant eigenlijk
door de warmte krokant gegrild wordt. Zet de ovenschaal
nu in een voorverwarmde oven van 170 graden (hetelucht
iets minder) en laat het anderhalf tot twee uur garen. Van
tijd tot tijd met het kwastje nog wat saus uit de schaal over
de kip uitsmeren want dat gaat lekker karamelisseren. Let
op dat het niet aanbrand. Na anderhalf uur prik je er met
een vork in en als dat makkelijk gaat en er wat vocht diep
uit die kipdelen komt, is de kip goed gaar. Lekker kluiven
en smullen maar.
Serveertips: Lekker met witte rijst en atjar

Dit is een plek om in de gaten te houden, want er zal veel
veranderen hier. Misschien is dat ook bij mij of bij jou het
geval. Als we tijdig uit ons stoel opstaan en denken omzetten
in doen, kunnen wij ook uitkijken naar een mooi nieuw jaar.
Scott Raab

KETSINGENSTRAAT 43

HOF EN DREEF
ZITTEN SPITTEN
We hebben met Hof en Dreef door de jaren heen alle straatnamen besproken. In 2014 hebben we zelfs de standbeelden
en pleinen bezocht. Nu wil ik deze wijken een beetje ‘ontdekken’ door een wandeling te maken en plekken in de wijk aan
het licht te brengen. Plekken die bij sommigen goed bekend
zijn, maar bij anderen helemaal onbekend.

VRIJSTAAND GESCHAKELDE SEMI BUNGALOW

Als we Belfort via Pottenberg binnenkomen, kunnen we de
Printersdreef nemen en zo bij de volkstuinen komen. Toen
ik voor het eerst naar Nederland kwam, meer dan 30 jaar
geleden, las ik een boek over volktuintjes. Het was een
grappig boek over relaties tussen mensen, niet een boek
over wat je in een tuin kan verbouwen. Dat laatste zou ik
nu wel willen weten – wat kan je allemaal zelf verbouwen
in zo’n tuin?
Als je daar bij de tuintjes staat, aan de grens tussen Pottenberg en Belfort, lijkt alles mogelijk. Op het moment gebeurt
er natuurlijk niet veel in de tuinen. Of, dat zou je denken.
Het vriest. De meeste planten zijn al weg en de grond is aan
het slapen. Maar schijn bedriegt. Want er gebeurt juist heel
veel in deze maanden. Niet alleen is het zo dat er winter
groenten zijn, maar er moet nog zoveel voorbereid worden.
NU kan dat allemaal.

In de moderne woonwijk de Hazendans gesitueerd
deze vrijstaande semi bungalow met garage.
Deze gelijkvloerse bungalow is voorzien van een ruime
woonkamer, 1 slaapkamer, badkamer en patio op de
begane grond, verdieping met 2 slaapkamers, 2e
badkamer en ruime zolder berging.
Vraagprijs €250.000,- k.k.

Lap & Pletsers makelaardij
Brusselsepoort 1 6216 CE Maastricht 043-8200020
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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 ….
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door onderhoudsvrije hekwerken, hebben we een balanceerpad aangelegd en is aan de achterzijde van de boerderij
een overkapping geplaatst.
De gemeente heeft verder een strook van drie meter rond
de boerderij bij ons in beheer gegeven. Daar leggen we
nu de Eetbare Loper aan. Begin volgend jaar komt er een
Bijenhuis bij. Intussen is de dierstapel uitgebreid met minipaardjes en passeerden we de grens van duizend volgers
op Facebook. Daalhoeve is dus fors verbeterd in 2014. Dat
maakt onze positie naar de toekomst beter, al heeft zo’n
snelle groei ook nadelen.’
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Hoezo?
‘We realiseren ons terdege dat onze bezoekers nu vaak
worden geconfronteerd met werkzaamheden op de boerderij. Dat maakt het zicht op de dieren soms moeilijker. Daar
kwam eind van het jaar nog de vogelgriep bij, waardoor een
deel van ons terrein was afgesloten voor het publiek.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 23, januari 2015

Ook onze vrijwilligers moeten hard aanpoten om al het
werk te blijven doen. Het probleem, tussen grote aanhalingstekens, is echter dat we deze snelle groei wel moeten
doormaken. De gemeente, maar ook andere organisaties,
zien ons als voorbeeld van hoe maatschappelijke voorzieningen in de toekomst zouden moeten functioneren.
Dat brengt veel kansen en mogelijkheden met zich mee,
maar dan moeten we wel met de sneltrein mee. Als we dat
namelijk niet doen, is het maar de vraag of we over vijf jaar
nog financieel kunnen overleven.’

TERUG- EN VOORUITKIJKEN
Stichting Boerderij Daalhoeve heeft het tweede jaar als
exploitant van de kinderboerderij achter de rug. Hoe
staan de zaken ervoor? We kijken terug (en vooruit) met
bestuursleden Noël Frissen en John Cüsters.

Waar gaat de sneltrein naar toe?
‘Daarover zijn we nu in gesprek met onder meer de gemeente. Daalhoeve wil in de toekomst meer gaan betekenen
voor mensen die het in de samenleving moeilijk hebben. Er
komt op de boerderij meer werk voor hen, en we willen voor
hen meer activiteiten organiseren. Hoe dat vorm krijgt, moet
in de loop van dit jaar blijken.

Eerst kort terugkijken. Hoe verging het Daalhoeve in 2014?
‘We hadden natuurlijk een moeilijke start na het overlijden
van onze voorzitter Frans Meijers in november 2013. De
organisatie moest opnieuw worden ingericht, maar we zijn
samen met onze vele goede vrijwilligers weer snel hard aan
het werk gegaan. 2014 was vooral een jaar van investeren.
We hebben op Daalhoeve veel verbeteringen doorgevoerd
in het gebouw en op het terrein.’

We hebben hiermee vorig jaar overigens al een start gemaakt. In maart waren wij een van de winnaars van een
prijsvraag van de Stichting Elisabeth Strouven, met ons idee
‘Samen gezond eten op Daalhoeve’. Wij serveren nu eens
per maand voor cliënten van maatschappelijke organisaties
een gezonde maaltijd, bereid door onze vrijwilligers en zo
veel mogelijk gemaakt met producten van het eigen erf.
Verder is er op maandagochtend een spreekuur gekomen
voor mensen uit de buurt.’
Wat is de belangrijkste uitdaging voor 2015?
‘Ook dit jaar blijven we verbeteringen doorvoeren aan het
gebouw en op het terrein. De grote uitdaging is om het
karakter van de kinderboerderij te behouden. Dat kinderen
hier met hun (groot)ouders naar onze dieren komen kijken,
blijft de basis van Daalhoeve. We moeten scherp in de
gaten houden dat dit altijd mogelijk blijft. De komende twee
maanden is dat met de Lammetjesdagen alvast verzekerd.

Klauteren op het nieuwe balanceerpad

Zoals?
‘In het begin van het jaar zijn de nieuwe toiletruimtes
opgeleverd, evenals de nieuwe ruimte tegenover de boerderijwinkel waar we maaltijden kunnen bereiden.
Daarna is de speeltuin uitgebreid met een tweede toestel,
zijn op de helft van het terrein de afrasteringen vervangen

Aan onze bezoekers vragen we om ons bij de les te houden.
Schroom niet ons aan te spreken op dingen die niet goed
gaan. Maar heb tegelijkertijd ook begrip voor het vele werk
op de boerderij. De rust gaat zeker terugkomen, maar dan
op een mooier en nog bruisender Daalhoeve dan nu.’
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ACTIVITEITEN EN NIEUWS

LAMMETJESDAGEN

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.
Boeken en platen gevraagd
Dit jaar houden we weer een boeken- en platenbeurs, deze
keer op 17 mei. De opbrengsten komen ten goede van de
boerderij. Wie boeken, platen, cd’s of dvd’s kwijt wil, kan
deze inleveren bij Noël Frissen, Schippersdreef 29, tel.
06 – 21475094.
Nieuw: berkshire-vlees
In onze boerderijwinkel is vanaf eind januari voor het eerst ons raszuivere berkshire-vlees te koop, afkomstig van
onze zwarte Berkshire-varkens. Topkoks en consumenten
zijn enthousiast over dit vlees: het is erg mals, sappig en
smaakvol. Genoeg reden om het snel eens te proberen.

Lammetjesdagen in 2014

De jaarlijkse Lammetjesdagen van Daalhoeve zijn weer
gestart. In december zijn de eerste ooien naar de boerderij
gekomen. Eind deze maand verwachten we de eerste lammeren. Tot en met half maart zullen er nog zo’n 150 volgen,
van verschillende rassen: de shropshire, coburger fuchs,
mergellander, brilschaap en blue de maine. In deze tijd
verwachten we ook nog lammeren van onze eigen angora
geiten, landgeiten en boerengeiten
De schaapskooi is inmiddels geopend, in de tent en onder
de overkapping op het achterplein. Bezoek ons tijdens de
openingstijden van de boerderij. Het is gratis en misschien
maakt u wel een bevalling van dichtbij mee.

RECEPT UIT DE WINKEL
Lamsburger met mosterd en warme tomaat
Meng 500 gram lamsgehakt met een ei, een handjevol
broodkruim, 2 eetlepels honing, 2 eetlepels goede pittige
mosterd en 1 eetlepel Worcestershiresaus. Kneed even
goed door elkaar en doe dan 2 eetlepels gehakte munt
erdoor (dit mag ook gedroogde munt zijn, maar dan slechts
1 eetlepel). Voeg naar smaak zout en zwarte peper toe.
Maak 4 hamburgers van de massa en leg deze 30 minuten
in de koelkast.
Snijd intussen 2 dikke stevige niet te rijpe vleestomaten in
dikke plakken, doe wat zout en peper erover en wentel ze
daarna lichtjes door wat bloem. Teveel bloem klop je af.
Bak de tomaat op half vuur in goede olijfolie, om en om
ongeveer 4 minuten. Haal ze eruit en laat ze uitlekken op
keukenpapier. Bak in dezelfde olie de burgers 2 of 3 minuten
aan iedere kant.
Grill ondertussen 4 doorgesneden lekkere broodjes, even
met olijfolie besmeren, op de plaat. Of rooster ze in de
toaster.

PROGRAMMA 2015
Met een voorbehoud is dit ons programma voor 2015:
t/m half maart: Lammetjesdagen
zondag 8 maart: Kaas maken
zondag 12 april: Braderie met oude ambachten
zondag 3 mei: Plantjesdag
zondag 10 mei: Schaapscheren (en Moederdag)
zondag 17 mei: Boeken- en platenbeurs
zondag 7 juni: Lente op de boerderij met kinderactiviteiten
zondag 21 juni: Preuve op Daalhof (en Vaderdag)
zondagen 5 en 12 juli: Amateurkunst
zondag 23 augustus: Midzomerrommelmarkt
zondag 4 oktober: Dierendag
zondag 11 oktober: Appelpersdag
zaterdag 1 november: Halloween
zondag 8 november: Zuurkooldag
zondag 22 november: Dieren in de winter
zondag 29 november: Sinterklaas
zaterdag 12 en zondag 13 december: Kerstsfeerdagen

Beleg de broodjes met little gem sla blaadjes of ijsberg sla,
smeer lekkere citroenmayonaise op de broodjes, of knoflook,
wat je lekker vind… en bouw je burger op met het vlees en
tomaat. Wees creatief, niets moet alles mag.
Als je niet van lam houdt, kun je de burgers ook maken met
half-om-half gehakt.

Volg de aankondigingen op de boerderij, deze middenpagina’s , onze website of Facebook voor eventuele wijzigingen.

Eet smakelijk. En heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.
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Vesta vastgoed

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

Onze verkochte woningen in 2014
Komt uw woning in de lijst van 2015?

Anjelierstraat 28
Burgemeester Cortenstraat 101
Burijnstraat 4
Clavecymbelstraat 44B
Constantsteeg 1
De Tichel 133
eisenhouwerstraat 530
Ellecuijlgaard 85
Fortunahof 39
Frankenstraat 147B
Frankenstraat 165B
Haverterstraat 2
Heigrindelweg 1
Holthuijsenweg 3
Hoogbrugstraat 31
Jan Steenstraat 12
Kanunnink van Nuijsstraat 57
Karbindersdreef 10
Keurmeestersdreef 119C
Kipstraat 7
Koningsplein 53B
Koningsplein 62B
Kroesmeestersdreef (garage)
Lijsterstraat 4
Lyonnetstraat 3
Meerssenerweg 190
Ontginningsweg 9
Oranjeplein 215
Oude kerkstraat 48
Pergamijndonk 76
Peymeestersdreef 38
Populierweg 39
Rademakersdreef 12
Rekemstraat 3
Rijnlaan 16
Romulushof 16
Rosmeerpad 11
Schaesbergerweg 126A
Scharnerweg 18
Sint annalaan 5
Sint Monulphusweg 3
Steegstraat 8
Tiendstraat 5
Tongerseweg 107
Valeriushof 35A
Wijkmeestersdreef 43

Heerlen
Maastricht
Gronsveld
Maastricht
Eijsden
Heerlen
Sittard
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Nieuwstad
Heerlen
Echt
Maastricht
Heerlen
Schinveld
Maastricht
Maastricht
Kerkrade
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Kerkrade
Maastricht
Maastricht
Eindhoven
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Helmond
Maastricht
Maastricht
Heerlen
Maastricht
Heerlen
Maastricht
Maastricht
Sint Geertruid
Maastricht
Maastricht
Maastricht

verkocht binnen 10 dagen
verkocht binnen 4,5 maanden
verkocht binnen 4,5 maanden
verkocht binnen 8 maanden
verkocht binnen 7 maanden
verkocht binnen 4 maanden
verkocht binnen 5 maanden
verkocht binnen 2 maanden
verkocht binnen 4 maanden
verkocht binnen 9 weken
verkocht binnen 7 maanden
verhuurd binnen 8 maanden
verkocht binnen 4 weken
verkocht binnen 10 maanden
verkocht binnen 11 maanden
verkocht binnen 3 maanden
verkocht binnen 6 maanden
verkocht binnen 6 weken
verkocht binnen 2,5 maanden
verkocht binnen 13 maanden
verkocht binnen 3 maanden
verkocht binnen 1 dagen
verkocht binnen 2 dagen
verhuurd binnen 2 weken
verkocht binnen 2 maanden
verkocht binnen 7 maanden
verkocht binnen 8 maanden
verkocht binnen 24 dagen
verhuurd binnen 1,5 maanden
verkocht binnen 7 maanden
verkocht binnen 8 maanden
verkocht binnen 3,5 maanden
verkocht binnen 5 weken
verkocht binnen 5 maanden
verhuurd binnen 9 maanden
verkocht binnen 10 maanden
verkocht binnen 2 maanden
verhuurd binnen 2 maanden
verhuurd binnen 4 maanden
verkocht binnen 20 dagen
verkocht binnen 5 maanden
verkocht binnen 20 dagen
verkocht binnen 7 maanden
verkocht binnen 4,5 maanden
verkocht binnen 3 weken
verkocht binnen 6 weken

Wij wensen u een fantastisch maar
vooral een gezond 2015 toe.
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WIJK - INFO
GEZOND VERSTAND AVOND
Woensdagavond 21 januari is om 20.00 uur de aftrap van
een nieuwe activiteit in Maastricht West: de eerste lezing
volgens het concept van de landelijke stichting Gezond
Verstand Avonden.
Mike Donkers komt vanuit Nijmegen hier naar toe en spreekt
over ‘De relatie tussen voeding en gezondheid, (Mens, Gezondheid, Voeding, en Keltisch zeezout)’.
“Mike is geen medicus of diëtist. Hij is docent Engels en
Nederlands die te veel en te vaak ziek was en daar enkele
jaren geleden genoeg van kreeg. Hij besloot zichzelf te
onderwijzen over de relatie tussen voeding en gezondheid. Nadat hij zijn eetpatroon veranderde, verdwenen zijn
klachten als sneeuw voor de zon. Hij kan je hierover op
boeiende wijze vertellen. De verbeterde voeding bracht
een compleet onverwachte bijwerking met zich mee: hij
onderging een razendsnelle spirituele transformatie. Als
docent besloot hij mensen hiervan op de hoogte te stellen
om ze op eenzelfde manier te helpen als hij bij zichzelf had
gedaan en ze een hoger bewustzijn bij te brengen op basis
van kennis en verantwoordelijkheid. Dit is op een positieve
manier uit de hand gelopen; het bleek een onontdekte
roeping van Mike te zijn”.
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.

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

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 en het liefst
gepast 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.

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000

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 info@praktijkhomeostase.nl.
Ik hoop op een mooie opkomst, zodat we van de lezingen
een geslaagde activiteit kunnen gaan maken.
Anneke Fokkema
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Christel en Elke leraressen, Maurice is productvormgever,
Jan Willem is fysiotherapeut en Peter werkt in de bediending
van een sterrenrestaurant.
Op donderdagavond wijkt alles voor VanDattum. Het is
namelijk een uitlaatklep, een klein feestje, om op de repetitie
samen muziek te maken waarop je kunt dansen, meezingen
of heerlijk wegdromen. Een avond VanDattum staat garant
voor een swingend feestje. Ze speelden de afgelopen jaren
op veel verschillende plekken, waaronder het Parcours,
feesten, bruiloften en afgelopen zomer nog in het Atrium
tijdens het jubileumweekend.
Het liefst deelt VanDattum haar muziek met zoveel mogelijk
mensen. Voor een klein voorproefje kun je terecht op de
website: www.vandattummaastricht.nl. Het allerleukste is
het natuurlijk om VanDattum live te komen beluisteren.

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.

VANDATTUM
Als je op donderdagavond langs het Atrium loopt, heb je het
misschien al eens gehoord. Want wie goed luistert, hoort
dan de gedempte klanken van de muziek van VanDattum.
Iedere donderdagavond sjouwen ze hun instrumenten mee
naar het Atrium om daar te bouwen en sleutelen aan hun
muziek. Van Tina Turner tot Pink Floyd en van Creedence
Clearwater Revival Band tot Nirvana, het komt allemaal voor
in hun repertoire.
VanDattum is een coverband uit Maastricht.
Zeven jaar geleden kwamen zangeres Elke Zinzen en gitarist

Maurice Arntz via hun opleiding samen om een deuntje te
spelen. Het tweetal breidde zich uit met bassiste Christel
Vliegen en toetsenist Peter Bouterse. Later vonden zij in Jan
Willem Spobeck een meer dan geschikte drummer en zo is
coverband VanDattum al een aantal jaar compleet en zijn ze
gedurende de jaren een hechte vriendenclub geworden. Ze
ondernemen samen een hoop, zoals concerten bezoeken,
carnaval vieren en samen op vakantie gaan. Deze vriendschap maakt het muziek maken nog intenser. Het vijftal is
gedurende de week druk in de weer met hun werk. Zo zijn

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

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 6 EURO

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

vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

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

www.eetcafe1900.nl

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

043 - 3435427
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Orleansplein 14 - Maastricht

John dé Schilder
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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VARIA
MINDFULNESS OP SCHOOL
Marieke Delannoy zit rustig op een krukje voor groep 5 op
ABB Tangram in Eijsden. Ze heeft een klankschaal in haar
hand en vraag de leerlingen hun ogen te sluiten en hun hand
op te steken als het geluid van de schaal weggestorven is.
“Ga terug naar je adem. Dat is je anker” zegt ze.
Langzaam gaan een voor een de handen omhoog, ook die
van meester Peter, die zelf ook meedoet. Tijdens het luisteren naar de klankschaal klinken er talloze geluiden die we
niet meer bewust registreren omdat ze tot het vertrouwde
omgevingsgeluid behoren. “Zet je mindful oren aan en luister
naar alles wat er om je heen gebeurt” zegt Marieke “zonder
te oordelen over of je die geluiden prettig of niet prettig vindt.
Gewoon alleen luisteren”.

Het is wonderbaarlijk hoeveel rust er intreedt, ook
bij kinderen die moeilijk stil kunnen zitten en zich
gemakkelijk af laten leiden door hun omgeving.
“Je adem is je anker. Ga rechtop zitten, want je mag trots
zijn op jezelf” zegt Marieke.”We houden onze ogen gesloten”
gaat ze verder, “en dan ga ik iemand aantikken. Diegene
maakt een geluid. Je opent je ogen en wijst in de richting van
waar het geluid vandaan kwam”. Als ik rondkijk, voel ik me
een beetje een gluurder. Kinderen hebben er geen enkele
moeite mee om zich - heel kwetsbaar - met gesloten ogen
over te geven aan de opdracht. De les is in een oogwenk
voorbij.
“Ik vind mindfulness leuk” zegt Beau (7) op mijn vraag wat
ze ervan heeft gevonden. “Maar heb je er ook iets aan op
andere momenten” wil ik natuurlijk weten. “Ja, als ik heel
bang of zenuwachtig ben voor iets, bijvoorbeeld een toets of
als ik moet afzwemmen” vertelt Beau, “dan ga ik terug naar
mijn anker. Ik adem dan diep door en dan word ik rustig”.
“Ik doe mindfulness ’s nachts, als ik niet kan slapen” vult
Fenna (7) aan, “ik doe het samen met mijn knuffels, maar
ze doen niet allemaal mee”.

Nadat de leerlingen hun ogen weer geopend hebben, vraagt
Marieke of ze werden afgeleid tijdens het luisteren. “Misschien door andere kinderen? Of door je eigen gedachten”?
De leerlingen zijn al redelijk getraind in wat er van ze gevraagd wordt. Ze weten wat Marieke bedoelt als ze het heeft
over “je ogen sluiten en teruggaan naar je adem”.
Op Tangram vinden zowel team als ouders het belangrijk dat
er niet alleen aandacht wordt gegeven aan taal en rekenen,
maar dat er ook aandacht wordt geschonken aan emotionele
ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen. Mindfulness is een aandachttraining die de afgelopen tien jaar een
enorme vlucht heeft genomen, zowel bij volwassenen als bij
kinderen. Mindfulness staat voor het bewust ervaren van het
huidige moment zonder hierover te oordelen en zonder er
direct op te reageren. Met name in de wereld van nu, waarin
er voortdurend prikkels zijn en er bijna doorlopend keuzes
van je gevraagd worden, kan mindfulness je helpen de stress
die dat met zich meebrengt, te verlichten. Het mindfulness
programma leert kinderen hoe ze om kunnen gaan met hun
aandacht, met hun emoties, met stress en conflicten.
Groep 5 heeft intussen de opdracht gekregen in hun ‘mindful lichaam’ te gaan zitten. De oefening van vandaag gaat
om mindful bewegen. “Sta bewust op. Voel je spieren, voel
de druk van je voeten, wiebel van links naar rechts, en ga
langzaam stappen zetten”. Na de oefening koppelt Marieke
terug met de leerlingen wat ze voelden en hoe ze het mindful wandelen ervaren hebben. Dan volgt dezelfde oefening
nog een keer, maar deze keer moeten de leerlingen nog
bewuster iedere beweging voelen en ondergaan. Leerlingen
die zich minder kunnen concentreren, vallen bij de tweede
oefening op. Maar het merendeel van de kinderen heeft de
focus op het eigen handelen en het eigen lichaam volledig te
pakken. Ze laten zich zelfs niet afleiden door een toeschouwer als ik, die ook nog af en toe een foto maakt.

De effecten van mindfulness op basisschoolkinderen is in
2011 onderzocht door de Universiteit Maastricht. De resultaten uit het pilot onderzoek zijn veelbelovend en laten zien
dat de mindfulness training positieve effecten heeft op weerbaarheid tegen stress en het functioneren van leerlingen in
groep 5 t/m 8. Kinderen piekerden minder na de training,
waren zich meer bewust van hun emoties. Volgens hun
ouders waren de kinderen na de training bovendien minder
angstig. Bovendien zijn er aanwijzingen dat de effecten van
de training ook door de leerkrachten werden teruggezien in
een verbeterd klimaat in de klas. Hoewel positieve effecten
ook in de hele onderzoeksgroep gevonden werden, zijn de
effecten het grootst bij kinderen die hier het meeste behoefte
aan hebben. De training helpt dus zowel bij het voorkómen
als bij het verminderen van stress en gerelateerde problemen.
Voorzien van een heel stel nieuwe inzichten stapte ik na de
lessen in mijn auto, waar ik tijdens een rit van 10 minuten op
de autoweg zeker twee keer profijt had van de vaardigheid
om terug te keren naar mijn anker…
Hélène Knops
See True biedt gratis Mindfulness trainingen aan op scholen.
Meer informatie www.mindfulness-onderwijs.nl.

Pedicure Annadal
KOMT BIJ U THUIS

06-29310913
www.pedicureannadal.nl

Als we even later in groep 4 zitten, waar een heel andere
groepsdynamiek heerst, pakt Marieke de oefening iets anders aan. De klankschaal wordt weer gebruikt als instrument
om terug te keren naar je mindful lichaam. De leerlingen
sluiten hun ogen en leggen hun hand op hun buik, daar
waar hun anker zit.

Bel voor 1 februari, dan kost een behandeling €20
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VAN DE MAAND

PERSBERICHTEN

LARS VRANCKEN

VERANDERINGEN BIJ DE GEMEENTE MAASTRICHT

Hallo, ik ben deze keer baby van de maand.
Mijn naam is Lars Vrancken en ben geboren op donderdag
9 oktober 2014.
Ik ben net als mijn grote broer Zjuul op een keizerlijke manier
ter wereld gekomen.

Vanaf 1 januari 2015 verandert de organisatie van zorg,
ondersteuning en jeugdhulp/-zorg. Gemeenten, zorgverzekeraars en het rijk worden hier samen verantwoordelijk voor.
Wie is in 2015 waarvoor verantwoordelijk?
Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)
Ondersteuning thuis wordt een taak van de gemeente.
Voorbeelden van ondersteuning thuis:
- begeleiding
- dagbesteding
- beschermd wonen

En het leuke is dat ik hetzelfde geboortegewicht als mijn
broer had namelijk 3985 gram. Ik ben op donderdag geboren
maar mocht zaterdagmorgen al samen met mama lekker
naar huis, zo goed deden wij het samen, mama en ik.

Jeugdwet
Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor:
- informatie en advies bij opvoeden
- alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp
zoals geestelijke gezondheidszorg
- zorg voor jongeren met een beperking of de gesloten
jeugdzorg
- de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen
- de uitvoering van de jeugdreclassering
- advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld
en kindermishandeling.
Zorgverzekeringswet (Zvw)
Verpleging en verzorging thuis (bijvoorbeeld het toedienen
van medicijnen en hulp bij het douchen) zijn vanaf 1 januari
2015 onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering.

Ik woon samen met mijn papa Roel, mama Samantha en
mijn broer Zjuul op de Marsanahof, waar ik hopelijk als ik
wat groter ben samen met mijn broer kan gaan voetballen op
het veldje aan de overkant. Mijn broer Zjuul is wel een echte
knuffelkont hoor, ik krijg zoveel kusjes van hem op een dag.

Wet langdurige zorg (Wlz)
Het Rijk blijft verantwoordelijk voor de zorg aan mensen die
de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Er komen meer mogelijkheden om deze zorg thuis te
ontvangen. Mensen die deze zorg niet thuis willen krijgen,
kunnen naar een zorginstelling.

Bij mijn broer Zjuul kozen mijn papa en mama voor een echte
Maastrichtse naam. Veel mensen gingen er dus van uit dat
ook ik een echte Maastrichtse naam zou krijgen, maar we
hebben iedereen lekker gefopt en heb ik een korte, stoere
naam van papa en mama gekregen.

Verandert er iets voor mij?
Als u één van de hierboven genoemde indicaties heeft die
doorloopt in 2015, ontvangt u deze ondersteuning tot en
met 31 december 2015. Behalve als uw indicatie eerder in
2015 afloopt. Dit is een overgangstermijn. Vóór 1 januari
2016 gaat de gemeente met u in gesprek om uw situatie
opnieuw te beoordelen.

Mèr iech bin zeker unne echte Mestreechteneer.

Vragen?
Meer informatie vindt u op www.gemeentemaastricht.nl/
decentralisaties.
U kunt ook bellen naar 14-043, keuze 2 voor Wmo en keuze
3 voor Jeugd.
Mailen kan via wmo@maastricht.nl of jeugd@maastricht.nl..
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Het vele verkeer rijdt er te hard en er spelen bijna geen
kinderen meer in deze straat omdat ouders de kinderen niet
laten spelen. Logisch, maar er is één uitzondering. Eenmaal
per jaar wordt in diverse straten in de wijk een buurt barbecue
gehouden en worden auto’s aan de kant en stoelen, tafels
en een grote tent op straat gezet en is er opeens leven en
reuring. Spelende kinderen, gezellig pratende ouders en
verkeer dat werkelijk stapvoets de meute passeert. Blijkbaar is het dus zo dat waar mensen zijn, mensen zich ook
(kunnen) aanpassen, ook in hun snelheidsgedrag. Dit pleit
wat mij betreft voor een inrichting van 30km-zones waar de
mens (of het spelende kind) het uitgangspunt is en niet de
(geparkeerde) auto. Dat is een echte aanzet voor positieve
priming.

VARIA
AUTOMOBILIST VERLEIDEN
Automobilist verleiden 30 km/uur te rijden
Maastricht is een compacte stad. Wonen in de wijk Hazendans is ruim en er is veel groen. In sommige straten is
de bewoning compact en dicht op elkaar gebouwd. De wijk
bestaat uit ongeveer 670 woningen.
Maar neem nou de Hennisstraat. Deze straat is een van
de smalste straten in deze wijk en is een van de drukste
toegangswegen voor het met de auto bereiken van de
ongeveer 118 woningen. De Hennisstraat is de toegang
tot de woningen voor de Koninksemstraat, Riksingerstraat,
Neerrepenstraat en de Ketsingerstraat. Iedereen heeft
minimaal één auto of bedrijfsbusje voor de deur staan,
want er wonen ook veel kleine ondernemers in deze wijk.
Dus de verkeersstroom in de wijk is als in geen andere wijk
van Maastricht. De wijk en de Hennisstraat is rijk aan jonge
gezinnen met spelende kinderen, maar bij het oversteken
tussen de auto’s blijft altijd van alles gebeuren.

Toepassingen in 30 km-zone
Grote vraag is hoe passen we positieve priming toe in een
30 km zone? Welke associatieve prikkels zorgen ervoor
dat die automobilist zachter rijdt omdat de omgeving dat
van hem vraagt? Een voorbeeld is de associatie van het
tekenfiguur Nijntje met kinderen en spelen. Gebruik deze
associatie bij de inrichting van de 30 km zone of beter de
Speelzone. De associatie met een woongebied kan gemaakt
worden door bijvoorbeeld het plaatsen van zitjes, bankjes
en bloembakken. Deze ideeën dienen op maat te worden
toegepast: er is immers geen standaard situatie en dus ook
geen standaard oplossing.

Ondanks de geldende 30 km zone wordt er nog steeds te
hard gereden in de wijk en is het onoverzichtelijk voor de
kinderen. Dit alles heeft effect op de veiligheid en leefomgeving. Automobilisten hebben lak aan 30 km zones, 92% van
de automobilisten rijdt (veel) te hard. Het gevolg: Nederland
roept om meer controles en het afdwingen van 30 km/uur
door een krappe inrichting van de straat, maar in dit geval
is de Hennisstraat al krap ingericht. Sinds het toepassen
van de 30 km zones rijden automobilisten te hard of hebben de bewoners in ieder geval de perceptie dat er te hard
wordt gereden.

Maar moet er na 17 jaar niet eens gekeken worden of de
doorstroming veranderd kan worden, zodat alle straten in
verhouding tot de woningen evenredig verdeeld kunnen
worden? Kleine aanpassingen met rijrichtingen kunnen al
een grote verandering zijn voor de wijk.
Ik hoop dat dit stukje de buurtbewoners, het buurtplatform
en andere partijen stimuleert zich gezamenlijk in te zetten
voor verkeersveilige straten in de woonwijk Hazendans.

Waarom gebeurt er dan niets om dit op te lossen? Geen prioriteit, geen middelen, maar misschien nog wel belangrijker:
geen goede oplossing. Inrichten om 30 km/uur af te dwingen
is lastig: hulpdiensten, vuilnisauto’s en verhuiswagens
moeten de woningen immers ook kunnen bereiken. Deze
diensten hebben ook problemen goed en veilig door deze
straat te rijden. Het komt vaak genoeg voor dat een leverancier de straat niet in kan rijden en dan op de Hazendanslaan
zijn goederen uitlaadt.

Dhr. G.J. Holthaus, bewoner Koninksemstraat.

ALLES IS MOGELIJK

Benut psychologie
Zodra de automobilist de woonwijk inrijdt, wordt hij nu geconfronteerd met de boodschap: u mag maar 30 km/uur rijden.
Hij wordt ook direct beperkt in zijn vrijheid door drempels
en bochten, die niet aanwezig zijn in deze straat. Dit geeft
een negatieve associatie met de 30 km-zone.
De truc is deze negatieve associatie om te buigen naar
een positieve: het is een gebied waar kinderen speelruimte
hebben en waar bewoners prettig kunnen verblijven. De
aangrijpingspunten voor de oplossing zitten daarom ook in
actieve, positieve priming: het gebied zo vormgeven dat de
automobilist zich gedraagt naar dat speel- of prettig verblijfsgebied. Aanvullend mag er dan best worden aangegeven
dat de snelheid maximaal 30 km/uur is, maar dat moet
ondersteunend en vanzelfsprekend zijn, niet opgelegd en
onlogisch of zonder zichtbare reden.
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Geloof in de dingen die je een goed gevoel geven.
Geloof in de dingen die je gelukkig maken.
Geloof in de dromen die je graag verwezenlijkt zou willen
zien en geef ze een kans in vervulling te gaan.
Het leven belooft je niet zomaar van alles.
Je moet op zoek naar je eigen idealen en er alles voor over
hebben ze te bereiken.
Het leven kan je niets garanderen.
Het geeft je alleen de tijd keuzes te maken, risico’s te nemen,
wonderen te zien en geheimen te ontsluieren.
Als je bereid bent de kansen die je krijgt te grijpen en de
talenten die je hebt te gebruiken, zal elke dag in je leven
bijzonder zijn.
Niemand kent de geheimen van het leven of de diepere zin
ervan, maar als je durft te geloven in je dromen en in jezelf,
is het leven een kostbaar geschenk en vol mogelijkheden.
Dena Dilaconi uit ‘een boek vol dromen’

U krijgt de vuurwerkzak gratis op de volgende adressen in
onze stad:
GemeenteLoket, Mosae Forum 10,
Stadsbeheer, Ankerkade 275,
Milieuparken Beatrixhaven, Noorderbrug, Randwyck,
Slijterij Volksplein, Volksplein 42,
Hoenjet Party Time, Burg. Cortenstraat 18,
Zena Vuurwerk, Maastrichter Brugstraat 1.

DIT BEN IK
KYRA MAES

Gladheid
Om u goed op de hoogte te houden van onze gladheidbestrijding, houdt de gemeente bij de eerste tekenen van gladheid
een gladheidjournaal bij. U vindt het gladheidjournaal via
www.sjeikensjoen.nl. U vindt daar ook een overzicht (kaarten
en straatnamen) van de strooiroutes en wat u zelf kunt doen
om gladheid tegen te gaan.
Nieuws gemeente Maastricht
Wilt u iedere week het nieuws van de gemeente via e-mail
ontvangen? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief.
Ik ben Kyra Maes en ben 10 jaar oud. Ik woon op de Hazendans en mijn hobby is judo. Dat doe ik al meer dan 5 jaar
en vind het erg leuk om te doen. Ik train 4 keer in de week
en in het weekend heb ik vaak wedstrijden.
Mijn school heet de OBS Elckerlijc en ik zit daar in groep 7.
Mijn klas is super leuk, we hebben het heel gezellig samen.
Mijn groepje bestaat uit: Julka, Julia, Kelly en ik. Eén van
ons kreeg het idee tekeningen te maken tegen pesten.
Samen voerden wij het idee uit. Het werd een groot succes. Uiteindelijk deed de hele klas mee. We kregen wel 40
tekeningen. Ze waren allemaal mooi. Ons groepje heeft ze
ophangen in de hal en hopelijk maken nog veel meer kinderen een tekening. Zo willen wij een beetje bijdragen aan
het tegengaan van pesten.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST GEMEENTE MAASTRICHT
Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht
wil graag op zondag 4 januari samen met de inwoners van
de stad het glas heffen op 2015. U bent van 17.00 tot 19.00
uur van harte welkom in de hal van het Stadhuis.
We wensen u een goed begin van het nieuwe jaar.

Groetjes Kyra

Fysiotherapie

Maastricht

PERSBERICHTEN

NIEUW
IN UW
BUURT

OPHALEN KERSTBOMEN
Gratis ophalen kerstbomen
Vanaf maandag 5 januari t/m vrijdag 16 januari 2015 kunt
u de kerstboom gewoon bij het huisvuil of naast de gft-bak
zetten op de vaste ophaaldagen in uw buurt. Kijk hiervoor
op de afvalkalender op www.maastricht.nl/afvalkalender. De
gemeente zet speciale wagens in om de kerstbomen op te
halen. Alleen kerstbomen zonder versieringen, worteldoek,
emmer, pot of standaard worden meegenomen. De ophaalronde gemist? Lever dan de kerstboom gratis in bij een van
de Milieuparken.
  
Afvalzak voor vuurwerkresten wel zo netjes
De gemeente Maastricht verstrekt gratis vuurwerkzakken.
Deze zak kunt u gebruiken om uw vuurwerkresten op te
ruimen. De vuurwerkzak kunt u gelijk met de restzak buiten
zetten in de eerste twee weken van het nieuwe jaar. U kunt
de zak ook gratis inleveren bij een van de Milieuparken.

Fysiotherapie
Fysiofitness
Beweeggroepen
Fysiotherapie Maastricht
Fort Willemweg 13B, 6219 PH Maastricht
Tel. 06 - 14917149
www.paramedischcentrumsittard.nl/maastricht
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Wijk-info
VREUGER
IN DE WIEK

Wilt u de foto graag in kleur op uw computer bekijken, dan
kan dit altijd, als service van ‘t Belhäöfke. U hoeft maar
gewoon een mail te sturen naar huub.reinders@home.nl
en de foto wordt gratis naar u verzonden.

DAALHOF

Huub Reinders, Maastricht

Het is eventjes puzzelen voor u in het nieuwe jaar. Deze
foto sluit aan bij en is het onderste gedeelte van de foto die
in november 2014 werd geplaatst.

Ongeveer in het midden zag u toen de TV toren als oriëntatiepunt en rechts het kerkhof.
Terug naar de foto van nu, die in juli 2008 is gemaakt. Het
is zelfs voor mij (als fotograaf) moeilijk te herkennen welke
huizen en straten er te zien zijn.

PERSBERICHTEN
HART EN VAATCAFÉ
Natuurlijk opent het Hart en Vaatcafé ook in 2015 een viertal
keren haar deuren.
Dinsdag 13 januari zal vanaf 19.30 uur het eerste Hart en
Vaatcafé als vanouds plaatsvinden bij familiebedrijf Grand
Eetcafé De Vreede anno 1973 op de Markt 62 te Maastricht.
De speciale gastspreker Cardioloog Bas Kietselaer zal het
thema ‘Pijn op de borst, behandelingen en oorzaken’ behandelen. Tevens is er aandacht voor ‘Reizen voor mensen
met Hart en Vaatproblematiek’.
Dinsdag 7 april is het tweede Hart en Vaatcafé en dan
zal Cardioloog Roland Van Kimmenade zijn specialisme
‘Aangeboren hartafwijkingen’ onder de aandacht brengen.

Schoonheidssalon & permanente make-up

Dinsdag 2 juni en dinsdag 6 oktober zijn de laatste twee
Hart en Vaatcafé’s. De onderwerpen en gastsprekers volgen
tijdens eerste twee bijeenkomsten.

Diets-Heurpad 13

Wij heten iedereen alvast van harte welkom.

6215 KN Maastricht

Met vriendelijke groeten, Dyon De Vreede, Mede-oprichter/
organisator Hart en Vaatcafé’s, Ambassadeur/Vrijwilliger
Health Foundation Limburg/Hart en Vaatpoli MUMC+, tel.
06-22482668

06-51650255
info@passionbeaute.nl
Neem ook eens een kijkje op www.passionbeaute.nl
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