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foto van de maand

Nog niet zo heel lang geleden wist het weer ons dagelijks
te verrassen, maar het lijkt wel een eeuwigheid geleden dat
zonder jas naar buiten gaan boven aan ons verlanglijstje
stond. Zonder jas op stap hebben we doorgestreept en op
nummer een staat… de zomervakantie!

Foto: Ruud Keijmis

Onze zuiderbuurkinderen mogen al volop genieten van hun
welverdiende, 2 maanden!, zomervakantie en over niet al te
lange tijd is ook voor onze kids de regelmaat van op vaste
tijden opstaan en naar bed gaan ver te zoeken. De nodige
mensen hebben hun vakantie al achter de rug en hun rest
niets anders dan nagenieten met hun foto’s bij de hand.
Gelukkig wonen wij in een land dat vol is gepland met
zomeractiviteiten voor jong en oud, sportief of muziekaal,
voor ieder is er wel iets te doen. Zelfs voor de mensen die
wat minder mobiel zijn of gewoon in de relaxmode zitten
is het in ‘us sjoen Mestreech’ in de binnenstad heerlijk
vertoeven op het terras.

Hopelijk geen wachttijden als u op reis gaat...
een fijne vakantie gewenst namens de redactie.

evenementen

En wat let de thuisblijvers om gewoon eens als toerist
door onze stad heen te wandelen en te genieten van alle
toeristenactiviteiten? Hoe leuk is het om samen met wat
kinderen het natuurhistorisch museum te bezoeken of vlak
over de grens eens met de voeten bloot te gaan en het
blotevoetenpad te trotseren?

Dinsdag 7 juli
Buurtterras van 19.00 tot 21.00 uur: hoek Apollohof / Jupiterhof
Vrijdag 10 juli:
Pelita- inloopmiddag in buurtcentrum 't Atrium. Zaal open
om 13.00 uur. Entree 3,50 euro.

Houd de plaatselijke weekbladen goed in de gaten, er is
genoeg te doen hier in de buurt. Wij van de redactie wensen
u een fijne vakantie toe en ook wij gaan er een maandje
tussenuit. Het volgende nummer zal uitkomen in de maand
september. Geniet van de zomer en tot over twee maanden!

Zondag 12 juli:
Hondenwandeling langs cultuur en natuur. Start bij Animal's
Faith, Ankerkade 158B.
Start tussen 10.00 en 11.00 uur of tussen 11.00 en 12.00
uur. Kosten 2 euro. Zie ook pag. …

Natasja Cornelissen

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 5/6 september.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 augustus.

COLOFON

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

Contact

Zondag 12 juli:
Sportevent Hazendans. Aanvang rond 12.00 uur. Kosten
4 euro p.p. Zie ook pag. …

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

Zondag 26 juli:
Jaarlijkse Franse dag met Duo Thé à Deux op het terras van
Café 1900, Orleansplein, Maastricht. Aanvang 16.00 uur.

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

Maandag 7 september
Buurtterras van 19.00 tot 21.00 uur: hoek Geelgietersdreef
/ Ebenistendreef

Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.

Dinsdag 8 september
Buurtterras van 19.00 tot 21.00 uur: Hazendansplein
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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!!!

Wilt u op de hoogte blijven van zaken in de buurt, kijk dan op
onze facebook pagina: www.facebook.com/buurtplatform.belfort.daalhof. Laat ons ook uw ideeën horen. U kunt ons bereiken
via email: buurtplatform.belfort.daalhof@gmail.com.

BUURTPLATFORM
buurtplatform belfort daalhof

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

WIJK - INFO

Verkeer in Daalhof
Er zijn een aantal reacties binnengekomen met ideeën en gedachten over het verkeer in Daalhof. Belangrijk, zoals met alle
zorgen die bewoners hebben, is dat melding gemaakt wordt van
problemen - ook over verkeer. Melden bij het buurtplatform is
goed, omdat wij het ook willen weten opdat wij er ook iets aan
kunnen doen. Maar er moet ook via de meldpunten melding
gemaakt worden. Voor verkeer is dat: www.meldpuntveiligverkeer.nl

De schakel tussen hulpvraag en aanbod
voor iedereen
Wie zijn wij?
Wij zijn samenwerkende instellingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die zich
kosteloos graag in willen
zetten voor uw welzijn.

Waar vind ik dat?
De laatste maanden is er in Daalhof veel veranderd. Van winkels
die zijn weggegaan tot een grote verbouwing tot nieuwe zaken.
Weet u waar u de nodige artikelen kunt vinden, buiten uw levensmiddelen? Vuilniszakken van de gemeente zijn bijvoorbeeld
te koop bij keurslager Paul Wevers. Het OV laadpunt vindt u in
de winkel bij Bloemisterij Bloesem. Voor andere zaken, zoals de
krant, loten, tabak en dergelijke kunt u terecht bij Prima Daalhof.
Hoewel we nog geen zicht hebben op het terugkeren van een
bankautomaat in de buurt, kan men altijd extra pinnen bij de
meeste winkels.

Wat doen wij?
Om de beste oplossing te zoeken voor uw vraag of probleem,
groot of klein, zijn wij deze samenwerking gestart om zo snel
en efficiënt mogelijk voor u de juiste instantie of vrijwilliger(s)
te vinden die u nodig heeft.
Bijvoorbeeld:
- Wij helpen u aan een vrijwilliger als u door omstandigheden
ergens niet toe in staat bent. Omdat u daar de financiële middelen niet voor heeft of geen mensen in uw directe omgeving
heeft die u hiermee kunnen helpen.
- Wij kunnen u helpen de juiste weg te vinden door u door te
verwijzen naar de instantie die u nodig heeft.

Buurtterrassen
In sommige buurten heeft u al de mogelijkheid gehad bij een
buurtterras uw buren en professionelen in de buurt te leren
kennen. Buurtterrassen zijn de perfecte kans elkaar te leren
kennen, ideeën te delen over hoe de buurt te verbeteren en
vragen te stellen aan de mensen die (misschien) antwoorden
kunnen geven.
De volgende buurtterrassen zijn:
dinsdag 7 juli, Daalhof: Apollohof / Jupiterhof
maandag 7 september, Belfort: Geelgietersdreef / Ebenistendreef
dinsdag 8 september, Hazendans: Hazendansplein
maandag 14 september, Daalhof: Vergiliushof / Appiushof
Wij hopen u bij één van deze momenten te mogen ontmoeten.
Wij zijn: Gilbert Coumans, Lily Keijmis, Nicole Neijman, Scott
Raab, Simon Vels en Chi Man Wong.

Waarom doen wij dit?
Aangezien er op allerlei gebied bezuinigingen plaatsvinden,
zijn mensen steeds meer op zichzelf en hun directe omgeving aangewezen. Maar veel mensen hebben de 'rijkdom' niet
hiervan gebruik te kunnen maken. Vandaar dit initiatief het
ook voor u leefbaarder te maken.
Vanaf september in Daalhof, Belfort & Hazendans. Let voor
locaties en tijden op de artikelen in het Belhäöfke en de flyers
in uw brievenbus.

Buurtterrassen
Ook dit jaar zullen in uw wijk de inmiddels welbekende buurtterrassen weer plaatsvinden. Georganiseerd door Trajekt
met medewerking van vele andere organisaties die actief
zijn in uw wijk.
Dit jaar kunt u ons vinden op de volgende data en plekken,
steeds van 19.00 tot 21.00 uur:
- dinsdag 7 juli in Daalhof: Apollohof / Jupiterhof
- maandag 7 september in Belfort: Geelgietersdreef / Ebenistendreef
- dinsdag 8 september in Hazendans: Hazendansplein
- maandag 14 september in Daalhof: Vergiliushof / Appiushof
Woont u in de buurt, kom dan gezellig langs. U bent natuurlijk
ook zeer hartelijk welkom als u op- en aanmerkingen over uw
buurt heeft. Of als u vernieuwende ideeën voor uw buurt heeft.
Voor vragen kunt u terecht bij: Barbara Roebroeks, vrijwillige
inzet en informele zorg Buurtcentrum Mariaberg, Anjelierenstraat 35, 6214 SW Maastricht
Tel. 043-7630260 of 06-54765674. Mail: barbara.roebroeks@
trajekt.nl of via www.trajekt.nl.

Gaat u met vakantie?
Iedereen heeft een pauze nodig. En als we mooi weer hebben of
ergens kunnen vinden, is dat mooi meegenomen. Denk er wel
aan alles veilig achter te laten, zodat u ook bij terugkomst alles
in goede orde vindt. Verschillende leden van ons buurtplatform
zullen in de zomermaanden ook weg zijn. Als de reactietijd wat
langer is dan gewenst, weet u waarom. Wij komen terug met
goede moed en goede plannen voor de wijken.
Wij willen helpen
Heeft u een idee, een initiatief die voor de wijk belangrijk is? Ziet
u een nood die aangepakt moet worden? Misschien kent u de
weg naar de juiste instanties niet. Of weet u niet hoe aan het geld
te komen dat de gemeente beschikbaar stelt voor burgerinitiatieven. Wilt u geen stichting oprichten, maar wel iets doen voor
de wijk en heeft u een goed idee? Laat het ons weten. Wij willen
faciliteren dat burgers kunnen doen wat goed en behulpzaam is.
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verenigingsnieuws

Tips voor een schoon milieuperron

CV De D’artagnans

Een schoon milieuperron. Helpt u mee?
Maastricht is kampioen afvalscheiding van de grotere steden.
Al jaren zamelen we veel afval gescheiden in voor hergebruik
en recycling. Dat is goed voor het milieu en voor uw portemonnee. Wist u dat tegenwoordig afval steeds meer geld
oplevert? Grondstoffen raken op en ons afval is hard nodig
om nieuwe producten te maken.

Het bestuur vaan CV de D'artagnans liet uuch wete tot ze
sprinlevend zien. De vereineging is weer volop bezeg voor ’t
nui sezoen. Veer zien op dit momint mèt 15 raodslede, twie
hofdames, 'n vaste fotograaf, de prins veur 2016, 'n seniorezitting, 'n sjaolgemeinsjap en 'n artieste-aovend.
Naomes CV de D’artagnans winse veer uuch allemaol ’n
sjoen en gezón vekantie touw en zal uuch in september wijer
informere mèt nuits vaan CV de D’artagnans.
Mèt compleminte, John van Haaren.
Alaaf

Eén van de plekken om afval gescheiden aan te bieden, zijn
de milieuperrons. Hier wordt gelukkig steeds meer gebruik
van gemaakt. Soms komt het voor dat vervuiling van het
perron optreedt. Een vervuild perron is geen prettig aanzicht,
zeker niet voor de omwonenden van het milieuperron. En
afval dat eenmaal naast de container ligt, waait vaak weg
met alle gevolgen van dien.

INDISCHE MIDDAG - MASOEK SADJA
Vrijdag 10 juli is er van 13.30 tot 17.00 uur weer een Pelitainloopmiddag 'Masoek Sadja' in buurtcentrum 't Atrium. De
zaal gaat open om 13.00 uur.

Sjiek en Sjoen?Samen doen!
De gemeente probeert de vervuiling zoveel mogelijk te
voorkomen door de containers elke dag en vaak zelfs meerdere keren per dag te legen, zodat u altijd uw afval kwijt kunt.
Geef onze medewerkers de ruimte als ze het perron komen
leeg- en schoonmaken. Een schoon milieuperron is niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente maar van ons
allemaal. Samen kunnen we de milieuperrons sjiek en sjoen
houden. Helpt u mee?

Deze middagen staan in het teken van gezelligheid, muziek,
dans, Indisch eten en cultuur en zijn een prima gelegenheid
om ervaringen uit te wisselen.
De muziek wordt verzorgd door First Choice. Silveradoz zal er
staan met een stand voor artikelen uit Indonesië. De catering
wordt verzorgd door Toko Senag Hati.

Tips voor een schoon milieuperron:

De entree bedraagt 3,50 euro. Inlichtingen bij Kees Schepel,
tel. 06-13521570.

- Is de container vol? Meld het ons, zodat we het zo snel
mogelijk kunnen oplossen.

GEZOND VERSTAND AVOND

- Maak karton klein voordat u het in de container werpt. Dit
voorkomt verstopping van de container.

In de maanden juli en augustus zijn er geen lezingen i.v.m.
de vakantieperiode.

- Controleer of een container vol is als er afval naast staat.
Soms zit het afval een beetje vast bij de ingang en kunt u toch
uw afval erin stoppen. Plaats geen afval bij een verstopte of
volle container.

16 september starten we weer met de lezing van Bio-holistisch
tandarts Alex Abeling. Deze lezing moest in maart jl. helaas
geannuleerd worden i.v.m. ziekte van Alex. Nu dus de herkansing.
Zondagmiddag 18 oktober komt dr. Frits van der Blom (huisarts en homeopaat) zijn lezing geven over vetten: 'Vet ziek
van ziek vet'.

- Vlak glas (van deuren en ramen) kunt u gratis kwijt bij een
van de milieuparken. Het past niet in de glascontainer en
hoort er ook niet thuis. Het heeft een andere smelttemperatuur
waardoor het apart ingezameld moet worden.

18 november is Bert van Grondelle aan de beurt met zijn lezing over allergieën: 'Heel je leven met een allergie'.
16 december gaat de lezing over 'straling en e-smock' verzorgd door Luc Bisschoff.

- Ook ander grof afval kunt u meestal
gratis kwijt bij een van de milieuparken. Kunt u het niet zelf wegbrengen?
Dan kunt u een beroep doen op onze
ophaaldienst, uitgevoerd door de
MTB via www.gemeentemaastricht.
nl/product/grofvuil. Heeft u spullen
die nog herbruikbaar zijn? Geef het
dan een tweede leven bij Kringloop
Zuid: www.kringloop-zuid.nl.

Ik ben druk bezig met de lezingen voor 2016. Voor januari,
februari en maart zijn de sprekers al vastgelegd. Meer informatie hierover volgt aan het eind van het jaar.
Voor nu wens ik iedereen een hele fijne, ontspannende vakantie, uit of thuis.
We gaan er in september weer uitgerust tegenaan en hoop
ik velen van u bij één van de lezingen te ontmoeten.

Volle en/of verstopte containers kunt u melden via de BuitenBeter-app, post@maastricht.nl of telefonisch via 14-043. Kijk
voor meer informatie op www.sjiekensjoen.nl.

Met hartelijke groet,
Anneke Fokkema, gastvrouw GVA Maastricht west.
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WWW.WILSONGROEP.NL
Menno van Coehoornstraat 52

Hoogfrankrijk 62

Koperslagersdreef 41-D

nieuw
• Te renov. woning, 5 slks en tuin
• Vraagprijs: € 249.000,- k.k.

Wolkammersdreef 69-C

nieuwe prijs
• In centrum gelegen, 2 slks
• Vraagprijs: € 219.000,- k.k.

• Net app. grote woonk. 2slks
• Vraagprijs: € 119.500,- k.k.

• Luxe app. Incl. gehele inventaris
• Vraagprijs: € 129.500,- k.k.

Schippersdreef 22-D

Ovidiushof 18

• Royale woonkamer, 2 slks
• Vraagprijs: € 122.500,- k.k.

• 3 (mog. 4) slks. en garage
• Vraagprijs: € 167.500,- k.k.

STAAT HIER VOLGENDE
KEER UW
WONINGADVERTENTIE?
Koperslagersdreef 15-C

Planetenhof 85

Ook verkoopplannen?
Ik kom graag langs voor een
vrijblijvende waardebepaling
Tel.: 043-3503535

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

Riksingenstraat 20

• 4 slks en leuke tuin
• Vraagprijs: € 169.500,- k.k.

Prof. Moserstraat 15

verkocht
• Verkocht

• Vraagprijs: € 179.500,- k.k.

VERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN

Pascal Loontjens

Numitorhof 50

verkocht

verkocht
• Verkocht
• Vraagprijs: € 154.000,- k.k.

• Verkocht

• Vraagprijs: € 139.000,- k.k.

MAKELAARDIJ
MAKELAARDIJ

PENSIOENEN
PENSIOENEN
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HYPOTHEKEN
HYPOTHEKEN

Joseph Hollmanstraat 51-A

verkocht
• Verkocht
• Vraagprijs: € 235.000,- 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

in de etalage

weer gezellig(er) te maken. Wij doen toch ook telkens andere
kleding aan, waarom zou je je huis dan niet geregeld in het
nieuw steken en ‘aankleden’ met decoratieartikelen?’

Gifts2love

Hoe onderscheiden jullie je ten op zichte van de rest?
‘Wij maken precies wat de klant wil. Zo hebben wij laatst nog
wandborden ontworpen in de vorm van een koksmuts en één
in vorm van een handtas. Het fijne is dat de klant ons vaak
zodanig vrijlaat zodat wij onze creatieve ideeën met hen kunnen delen om uiteindelijk tot het gewenste resultaat te komen.’

Ditmaal zetten wij geen onbekende in onze ‘In de Etalage’,
tenminste niet voor de redactie van ‘t Belhäöfke. Normaal interviewt en schrijft Stephanie Debie teksten voor ‘t Belhäöfke
maar ditmaal plaatsen wij haar zelf erin. Stephanie begon enkele jaren geleden als onze zogenaamde ‘vliegende reporter’
maar inmiddels maakt zij onder andere onze ‘In de Kijker’, ‘In
de Etalage’ en de kinderpagina.

Wat is er nu zo leuk aan creatief bezig te zijn?
‘Jamie en ik vinden het geweldig dat onze samen bedachte
‘vage ideeën oet ut köpke’ resulteren in mooie eindresultaten.’
Hoe komt zo’n zelfgemaakt artikel dan tot stand?
‘Wij snuffelen rond in winkels en op internet, teken de ideeën
uit en testen de haalbaarheid ervan. Wij hebben ideeën zat,
maar een gebrek aan tijd is vaak de boosdoener’.
Bezitten jullie over vijf á tien jaar nog steeds Gifts2love?
‘Absoluut! Sinds kort werkt Gifts2love ook samen met Prima
Daalhof’ en kunnen klanten daar onze producten ook kopen.
Nieuwsgierig geworden? Wellicht kunnen zij ook voor u een
zelfgemaakt cadeau samenstellen. ‘Wat u ook wenst, wij
gaan elke uitdaging met veel plezier aan!’ Kijk gerust eens
op www.gifts2love.nl en vergeet ook de Facebookpagina niet
te ‘liken’ en lid te worden van de Facebookgroep Gifts2love.
Voor vragen of het doorgeven van uw eigen ideeën kunt u
een e-mail sturen naar: gifts2love@outlook.com of bellen
naar 06-15613411.

Deze ex-Daalhof bewoonster is inmiddels 27 lentes jong en
werkt als facilitair servicedesk medewerkster in Roermond.
Sinds eind 2014 is zij samen met vriend Jamie een webwinkel
met zelfgemaakte cadeaus begonnen genaamd Gifts2love. Via
de website: www.gifts2love.nl verkopen zij allerlei zelfgemaakte kraamcadeaus, theelichthouders, op maat gemaakte wandborden en andere decoratieartikelen voor in- en om het huis.
Op de vraag waarom zij Gifts2love zijn begonnen antwoord
Stephanie: ‘Bundel handigheid en creativiteit en je hebt onze
uit de hand gelopen hobby: ‘Gifts2love’. Daarbij vind ik dat je
soms met een cadeau kunt zeggen wat je met woorden niet,
of net even iets minder mooi krijgt gezegd. En wat is er nu
mooier dan een gepersonaliseerd cadeau te geven of krijgen?’.
Waarom is er gekozen voor de verkoop van kraamcadeaus
en huisdecoratie?
‘Ik ben dol op sfeervolle decoratiespulletjes om het thuis altijd

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!

Bilserbaan 9 Maastricht

Van Hasseltkade 1D

Woonhuis gelegen op royaal perceel met o.a. 3 garages, een
royale multifunctionele ruimte geschikt is voor hobby of werk
aan huis, berging, serre en tuin met optimale privacy.
€ 495.000,-

LICHT, RUIMTE, & PRIVACY. Rustig wonen op een
toplocatie. Hedendaags ruim appartement (133m²) met lift,
royale woonkamer, badkamer , 2 slaapkamers & balkon.
€ 299.500,-

Frederikbastion 68

Mèdoclaan 180

Perfect afgewerkt met
uitbouw & dakkapel

Levensloopbestendige
woning met garage

€ 265.000,-

€ 335.000,-

Tacitushof 18

Geelgietersdreef 4

Modern afgewerkt
Zolder met dakkapel

Rustig gelegen
Zolder met dakkapel

€ 185.000,-

€ 164.900,-

Kroesmeestersdreef 7E

Oranjeplein 86D

Tinnegietersdreef 46F

Via Regia 155B

App met lift 3 slaapkmrs &
dubbele garage

Appartement met lift en 2
slaapkamers

Appartement met lift en
overdekte parkeerplaats

VERKOCHT

€ 129.500,-

€ 145.000,-

€ 174.900,-

binnen 2 weken

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

WIJK - INFO
KINDCENTRUM DYNAMIEK

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.

Eerder heeft u al kunnen lezen dat ABB Fons Olterdissen
en OBS Elckerlijc per 1 augustus 2015 gaan fuseren en in
de toekomst aan de Goudenweg 200 verder gaan als 'Kindcentrum Dynamiek'. Augustus komt nu wel heel dichtbij. De
samenwerking is er al jaren. De teams van beide scholen
voelen zich al één team: de kinderen van beide scholen
hebben al meerdere malen samen activiteiten ondernomen,
de leerlingenraad denkt actief mee over de samenwerking,
de ouders van de MR en de OR werken samen, BSO De
Gouden Wereld (MIK) is al helemaal gesetteld, BSO de
Beestenbende op de kinderboerderij (MIK) heeft zelfs kunnen uitbreiden, natuurspeeltuin De Gouden Wereld is flink
aangepakt.
Kortom: er is naar een soepel verloop en een goede samenwerking met alle partners toegewerkt in deze fusie en dat is
aardig gelukt. Natuurlijk staan er nog een paar zeer drukke
weken te wachten. Dat is inherent aan een verhuizing.

Huiswerkbegeleiding Herben heeft 33 jaar ervaring in het
begeleiden van scholieren, basis- en voortgezet onderwijs.
Hogere cijfers realiseren wij met persoonlijke, huiselijke en
kleinschalige aanpak. Succesverhalen en referenties zijn
natuurlijk beschikbaar. Info, tel. 06-51688072, Jos Hollmanstraat 19a, Maastricht.
Richard Smit meubelstofferingen: uw meubels stofferen
met of zonder herstel binnenwerk? Bel vrijblijvend tel. 0032468138770 of rsmitmeubelstoffering@hotmail.com en laat u
verrassen door de prijs en mogelijkheden.
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 9/11, 6215 BB Maastricht, tel. 043-3476946,
fysiodaalhof@gmail.com; www.fysiodaalhof.nl.

Een kindcentrum bestaat natuurlijk uit meer dan alleen een
basisschool. U las al over de buitenschoolse opvang (BSO).
Daarnaast komt er ook een aanbod van MIK voor peuterspeelzaalopvang. Speciaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar is
er op maandag-, dinsdag- en/of donderdagochtend de mogelijkheid onder deskundige begeleiding uw peuter samen te
laten spelen met leeftijdgenootjes. Wilt u uw kind aanmelden
voor de peuterspeelzaal of wilt u hier meer informatie over,
neem dan contact op met Frits van Dijk of Rächel van Lijf
(Directie/MT basisschool) via 043-3430264 of f.vandijk@
kom-leren.nl of met Ineke Keller (MIK Kinderopvang) via
06-30464117 of i.keller@mik-kinderopvang.nl.

Goed verzorgd op vakantie? Maak dan een afspraak bij
Angèle Schoonheidsspecialiste. Zie www.angelebroux.nl
voor meer info. Gezichtsbehandeling vanaf 27,50 euro. Tel.
06-25065275, angèlebroux@home.nl.
Bijlessen of huiswerkbegeleiding in de Hazendans.
Ervaren docent (vmbo-havo-vwo) geeft huiswerkbegeleiding
aan groep van maximaal vier leerlingen. Hulp bij maken,
leren en plannen van leerstof. Bijlessen Nederlands op alle
niveaus, specialisatie: dyslexie). Ook voor basisschoolleerlingen (rekenen, taal- en leesvaardigheid). Tel. 06-39823537.

Bij voldoende aanmeldingen start de peuterspeelzaal na de
zomervakantie. Heeft u een peuter, 'bijna kleuter' thuis en
bent u benieuwd wat wij als school te bieden hebben als
uw kind vier jaar wordt? Ook dan kunt u contact opnemen
met Frits van Dijk of Rächel van Lijf (tel.nrs zie hierboven).

Voor verzamelaars: drie Hümmelbeeldjes. Winkelprijs
75 euro per stuk. Alle drie voor 25 euro. Tevens Welness
voucherbon voor Thermae 2000 t.w.v. 75 euro, tweede persoon gratis: 25 euro, geldig t/m 30-06-2016. Info, tel. 0433430309, Mercuriushof 9.

Maandag 31 augustus opent Kindcentrum Dynamiek dan
echt officieel haar deuren.

Hulp in de huishouden voor 3 uur per 14 dagen aan 12,50 euro
per uur. Bij voorkeur maandag ochtend. Tel.: 043-3474378.

Wij hebben er zin in. Maar eerst…. namens Kindcentrum
Dynamiek een hele fijne zomervakantie gewenst.
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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

Behandeling volgens afspraak
Maandag en donderdag gesloten

Carla Haex

Planetenhof 93
6215 TT Maastricht

Voor prijzen en afspraken bel telefoonnummer 043-3475631
of e-mail: info@haarstudiocarla.nl
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BON APPETIT

PERSBERICHTEN

KALFSREEPJES MET BROCCOLISAUS

SAMEN ONDERNEMEN IN MAASTRICHT

Ingrediënten (2 personen):
2 ongepaneerde kalfsschnitzels van 100 gram
1 grote struik verse broccoli
1 grote witte ui
2 stengels bleekselderij
2 teentjes knoflook
3 eetlepels rijstolie
100 ml crème fraîche
1 dl bouillon van 1/2 theelepel poeder
200 g oesterzwammen
100 g volkoren pasta
2 ansjovisfilets
peper

'Samen voor Maastricht' en de 'Maatschappelijke Beursvloer
Maastricht' gaan nauwer samenwerken. Beide organisaties
werken sinds enkele jaren aan de verankering van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) in de Maastrichtse
samenleving. Om de samenwerking kracht bij te zetten, hebben
ze oktober 2015 uitgeroepen tot Maand van het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.
'Samen voor Maastricht' is onder meer bekend van het
MOD043 (Maatschappelijk Ondernemen Diner) waarbij matches worden gemaakt tussen grotere ondernemingen en vragen
uit het maatschappelijk veld. De 'Maatschappelijke Beursvloer
Maastricht' is bekend als initiatief waarbij matches worden
gemaakt tussen producten en diensten van het bedrijfsleven
(veelal MKB) en buurtplatforms, scholen, clubs, verenigingen
en andere maatschappelijke organisaties. "Vanuit twee invalshoeken staan we voor hetzelfde belang" leggen Manon
Machiels van 'Samen voor Maastricht' en Peter Paul Muijres
van de 'Maatschappelijke Beursvloer' uit. "Bij het diner ligt
het accent meer op institutionele partijen. Bij de beursvloer is
vooral ook het kleinere bedrijfsleven vertegenwoordigd. Samen
bereiken we een groot deel van het maatschappelijke vraag
en aanbod. Het is dus heel logisch dat beide werelden elkaar
vonden. Vorig jaar al klaarden we tijdens NLdoet een gezamenlijke klus voor Tyltylschool de Maasgouw, de Maastrichtse
school voor meervoudig gehandicapte kinderen."
'Samen voor Maastricht' organiseert 3 juli weer een Meet2Match 3.0, nu met het thema: 'alles over fondswerving'. Dit
is een informatieve en interactieve bijeenkomst waar alles wat
stichtingen, verenigingen of maatschappelijke organisaties
moeten weten over Fondswerving in een 7tal workshops aan
de orde komt. De initiatiefnemers van de 'Maatschappelijke
Beursvloer' zullen hun netwerk op deze Meet2Match wijzen
en daarvoor uitnodigen.
Hoogtepunten van de MBO-maand zullen bestaan uit de
nieuwe editie van de stedelijke Beursvloer Maastricht (20 oktober) en het MOD043 (15 oktober). Machiels en Muijres zien
waar beide formules elkaar kunnen versterken en spreken de
ambitie uit hun netwerken aan elkaar te verbinden. Ook zullen
de organisaties zich opwerpen als ambassadeurs van elkaar.
"Samen voor Maastricht en de Maatschappelijke Beursvloer
vinden samenwerking belangrijk en richten zich vooral op
overeenkomst
in plaats van op verschil. Samen staan we voor welzijn in
Maastricht" benadrukken Machiels en Muijres.

Bereidingswijze:
Maak de broccoli schoon. Zoveel mogelijk mooie roosjes er
af snijden, stronk in blokjes snijden. Bleekselderij in kleine
stukjes snijden. Knoflook pellen en fijnhakken. Ui pellen,
halveren en in dunne halve ringen snijden. Ansjovisfilets en
oesterzwammen in stukjes snijden. Pasta volgens gebruiksaanwijzing gaar koken. Broccoli roosjes met snufje zout
(voor behoud van groene kleur) beetgaar koken, afgieten,
koud spoelen en uit laten lekken. Schnitzels in reepjes van
1 cm breed snijden en inwrijven met peper.
Verhit de rijstolie in een pan. Bak de kalfsreepjes en ansjovis
hierin 3 minuten onder voortdurend omscheppen. Voeg de ui
toe en bak nog eens 3 minuten, regelmatig omscheppend.
Broccoli roosjes en oesterzwammen er door mengen en nog
eens 3 minuten bakken.
Kook de bouillon samen met de crème fraîche, broccoli stronk
blokjes (let op, niet de roosjes), bleekselderij en knoflook
10 minuten door. Pureer het bouillonmengsel dan zo glad
mogelijk.
Schep de saus door het schnitzel-broccoli mengsel en warm
de saus goed door. Serveer dit alles met de pasta.

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

www.rijschoolbastiaens.nl
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Café - Eetkamer Saint Servais
Feestje?!
In onze zaal organiseren wij voor iedere
gelegenheid en geheel naar eigen wens uw feestje.
Onze zaal is ook zeer geschikt voor uw communiefeestje,
vergadering, presentatie of workshop.
Er bestaat ook de mogelijkheid om aan huis te cateren.
Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.

Kinderpret bij Servais
Vanaf heden hebben wij op woensdag en zaterdagmiddag speciaal voor onze kleine gasten onbeperkt
pannenkoeken met ranja voor maar €3,50. Gelieve vooraf te reserveren.

Menu's
Wekelijks wisselend 3 gangen keuze menu’s:
Midweek menu €17,50.
Weekend menu €24,50.

Het ''Zo'' Lunchbuffet!
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 zoet dessert en een kaasplateau.
€ 18,50 per persoon. Mee etende kinderen € 5.Susserweg 1
6213 NE Maastricht
T 043-3212944
info@cafestservais.nl
www.st-servais.nl
www.facebook.com/stservais
Openingstijden: Dagelijks geopend vanaf 12:00 uur. Dinsdag rustdag.
Vanaf heden zijn wij dus ook de maandag weer geopend vanaf 12:00 uur.
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ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Midzomerrommelmarkt
Op zondag 23 augustus vindt op Daalhoeve de jaarlijkse
midzomerrommelmarkt plaats. Een kraam huren kost
€ 17,50. Voor deelname meldt u zich aan in de Koojstal.
Barbecue-pakketten in de winkel
In de boerderijwinkel kunt u kant-en-klare pakketten kopen
voor de barbecue. Ze bestaan uit een kotelet, souvlaki,
worst, speklap en biefstuk. De pakketten kosten € 14,50
voor twee personen en € 25 voor vier personen.

S

UW

JNIE

DERI

Uitbreiding personeel
Sinds half juni is de personeelsformatie op Daalhoeve verdubbeld.NaastonzebeheerderRalphFrissenenassistent-beheerder
Eleanor Merx hebben ook Deanne Nabers en Atina Schellen
een betrekking gekregen op onze boerderij. Zowel Deanne als
Atina werkt al jaren als vrijwilliger op Daalhoeve. Beide zijn nu
assistent-beheerder geworden.

BOER

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 29, juli 2015

Atina volgt daarnaast een opleiding tot activiteitenbegeleidster.
Zij gaat mensen met een zorgvraag een helpende hand bieden
en maakt tevens nieuwe vrijwilligers wegwijs. In een volgende
editie stellen we onze nieuwe medewerkers nader aan u voor.

ZELF KRUIDEN KWEKEN

Expositie volkskunst Broeders van de Beyart
Twee maanden geleden heeft Daalhoeve van de Broeders van
de Beyart in Maastricht een schenking gekregen met zo’n 70
schilderijen en enkele beeldjes.

Dit voorjaar besteden we in een korte serie aandacht aan het
kweken van kruiden. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan op
de recepten van Magda, zodat u meteen een idee heeft waar u
het kruid voor kunt gebruiken. Veel informatie kunt u vinden op
zaaikalender.com. Deze website biedt een goed overzicht van
wanneer kruiden (maar ook groenten) kunnen worden gezaaid
(binnen of buiten) en geoogst.
De vorige keer gingen we in op het kweken van oregano en
rozemarijn. In deze laatste aflevering behandelen we basilicum,
smaakmaker in onder meer de paprika pickles van Magda.
Alhoewel aan de late kant, kun je basilicum nog wel zaaien in
juli. Je plant de zaadjes 25 centimeter uit elkaar en bedekt ze
met ongeveer 1 centimeter aarde, zonder deze aan te drukken.
Basilicum ontkiemt heel makkelijk en snel (binnen veertien
dagen) en als je ze inderdaad nog in juli plant, kun je in oktober
gaan oogsten. Kies voor het zaaien het warmste, zonnigste en
meest beschutte plekje in de tuin en als dat er niet is, kweek de
plant dan op in een pot op het terras.
Basilicum is vers het lekkerst. Gebruik je het in bijvoorbeeld
Italiaanse sauzen, voeg de blaadjes dan maar kort voor het
opdienen toe. Bij invriezen of drogen gaat veel van de smaak
verloren. Omdat basilicum kwetsbaar is en niet winterhard,
koop je voor de winter daarom een potje verse basilicum in
een tuinwinkel. Ze leven niet lang, maar zo heb je wel steeds
verse blaadjes.

Kunst van de Broeders van de Beyart

De schilderijen zijn van broeders die overleden zijn of door
hen zelf gemaakt. Van 26 juli tot en met 8 augustus organiseren wij een expositie waarvan de opbrengsten ten goede
komen van de boerderij.
Volg onze website, Facebook-pagina of de aanplakbiljetten
voor een nadere aankondiging.

En in het voorjaar probeer je het weer met zelf zaaien. Dat kan
binnen of onder glas al vanaf maart, en buiten in de volle grond
vanaf mei. Probeer het anders dit jaar eens in een pot of zonnig
hoekje in de tuin, en dan volgend jaar al vroeg in het jaar op een
definitievere plek. Basilicum is namelijk niet alleen heel lekker,
het ziet er in de tuin ook nog eens heel mooi uit.

Vrijwilligers gezocht
Nu Daalhoeve het beheer van het dierenpark heeft overgenomen, zoeken wij nieuwe vrijwilligers. Vindt u het leuk om op
één van de mooiste plekken in de stad te helpen bij de dierverzorging, stuur dan een mail naar info@daalhoeve.com.

Succes!
12

Dan vul je de potjes met de azijn tot net onder de rand. Probeer
ook de kruiden goed te verdelen. Schroef goed dicht en zet de
potjes op de kop om af te koelen.
Zeker een week laten staan. Daarna zijn de paprika pickles
heel lekker bij allerlei soorten gegrild vlees, als tapa, bij oosters
eten, etc.
Eet smakelijk. En heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.

HULP UIT DE BUURT
Sinds eind maart hangt naast de poort van Daalhoeve een
bijenhotel. Wat gebeurt daar precies? We vragen het aan Frans
Braeken, die het hotel heeft opgehangen. Frans is insectendeskundige en doet regelmatig projecten op scholen om kinderen iets bij te brengen over het leven van deze kleine diertjes.

IN 'T ZUNNEKE

‘Ik vind het belangrijk om de natuur bij de mensen te brengen.
Ook het bijenhotel op Daalhoeve is bedoeld voor educatie.
Het is zo gemaakt dat ik makkelijk aan kinderen kan laten zien
waarvoor het is bedoeld, wat er in gebeurt en welke dieren er
gebruik van maken.’

Elsegreet Huijnen

Het Bijenhotel op Daalhoeve

Frans licht alvast een tipje van de sluier op. Hij vertelt dat in
de winkels veel insectenhotels worden verkocht, maar die
naam is nogal misleidend. ‘In de praktijk maken bijna alleen
de gehoornde metselbijen gebruik van het bijenhotel. Dat
zijn solitaire bijen die geen honing produceren.

Op de middenpagina’s van het Boerderijnieuws zetten we regelmatig vrijwilligers of andere noeste werkers op de boerderij in
het zonnetje. Deze keer is dat Elsegreet Huijnen.
Hoi Elsegreet, wil je wat over jezelf vertellen?Wie ben je?Wat
doe je op de boerderij?
Ik ben Elsegreet Huijnen en woon in Maasmechelen, samen met
mijn man en de twee katten Kruimel en Bengel. Ik werk al bijna
dertig jaar bij Radar. Dit is een organisatie voor mensen met een
beperking. Sinds drie jaar ben ik werkzaam op de boerderij en
begeleid ik een groep cliënten met hun werkzaamheden bij de
dieren, in het groen, was die gedaan moet worden, voerzakjes
die gevuld moeten worden, enz.

De bijen worden rond 20 maart geboren en leven dan zo’n vier
weken. In die tijd leggen ze in de pijpjes in het hotel de eitjes en
daar komen dan de larfjes uit die volgend jaar als bij uitvliegen.
De larfjes leven van het stuifmeel dat de bijen in de pijpjes hebben achtergelaten. In elk pijpje leven zo’n zeven larfjes.’

Wat vindt je het allerleukst aan de boerderij?
Dat is onze cliënten ontzettend genieten van het werk op de
boerderij. Ze mogen laten zien dat ze heel veel meer kunnen
dan gedacht wordt. Dat ze samen kunnen werken met onze
vrijwilligers en Ralph en Eleanor op de boerderij. En ook geniet
ik enorm van de dieren. Vooral de lammertijd die we dit voorjaar
weer hebben gehad. Al die jonge beestjes dartel springend in de
wei. En ja hoor, een flesje geven aan de lammetjes is heel leuk.

Scholen die dit graag eens van dichtbij willen zien, kunnen dat
aan Frans vragen. Het telefoonnummer staat op de kaart aan
de zijkant van het hotel.

RECEPT UIT DE WINKEL
Paprika pickles (zoetzuur)
Snij twee rode en twee gele paprika’s in mooie reepjes en verdeel
ze over enkele schone potjes. Niet helemaal vullen maar voor
ongeveer driekwart, en doe in ieder potje een takje basilicum.
Dan kook je 4 dl water met 2 dl witte wijnazijn, 2 afgestreken
eetlepels zout, 4 eetlepels rietsuiker en 2 tenen knoflook zachtjes
totdat alles is opgelost. Rooster intussen in een droge koekenpan
2 eetlepels venkelzaad, 4 kruidnagels, 1 gebroken kaneelstok
en wat zwarte peperkorrels. De aroma’s komen zo goed vrij.
Voeg dit toe aan het azijnmengsel en laat goed doortrekken
op zacht vuur.
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Heb je een lievelingsdier? Zo ja, kun je daar wat over vertellen?
De kat is mijn lievelingsdier. Die staat helemaal bovenaan.
Daarnaast heb ik door mijn werk op de boerderij de geiten leren
kennen, wat zijn die toch leuk. En vooral de angorageiten. Vooral
als ze je aankijken met dat krullenkopje.
Wil je een lezer de groetjes doen?
Ik wil Robert de groeten doen. Ik vind het hartstikke fijn dat hij
Peter Gerrits zoveel geleerd heeft sinds hij bij de paardjes werkt.
Twee cowboys bij elkaar.
Wie vindt jij dat de volgende keer 'In ‘t zunneke' moet worden
gezet? Bionda!

Vesta vastgoed

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

Vesta vastgoed
Maastricht - Daalhof

Maastricht – Daalhof

Junohof 33

Aventijnhof 6 B

Maastricht - Daalhof

Maastricht – Daalhof

Junohof 33

Aventijnhof 6 B

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

Voor één van onze klanten zijn we op
zoek naar een:

Voor
één van
onze
klanten zijn we op
- Woonhuis
in de
Hazendans;
zoek
naarmet
een:
- Garage
eigen oprit;
- Minimaal drie slaapkamers op de,

Verkocht o.v.
• Halfvrijstaande woning;
Verkocht
• garage en vrij
uitzicht; o.v.
• Gemoderniseerd (Instapklaar).

• Halfvrijstaande woning;
• garage en vrij uitzicht;
Vraagprijs
€ 275.000,-K.K
• Gemoderniseerd
(Instapklaar).

• Appartement met 3 slpkmrs;
• Goed gelegen t.o.v. O.V;
• Met dakterras en parkeerplaats.
• Appartement met 3 slpkmrs;
• Goed gelegen t.o.v. O.V;
€ 142.000,-K.K
•Vraagprijs
Met dakterras
en parkeerplaats.

Vraagprijs € 275.000,-- K.K

Vraagprijs € 142.000,-- K.K

- Woonhuis
in de Hazendans;
eerste verdieping;
-- Garage
met eigen
oprit;
Opknappen
is geen
probleem;
-- Minimaal
drietussen
slaapkamers
op de,en
Prijsklasse
de 225.000
eerste
verdieping;
275.000 euro k.k.;
- Opknappen is geen probleem;
- Een tweede verdieping is geen
- Prijsklasse tussen de 225.000 en
vereiste.
275.000 euro k.k.;
- Een tweede verdieping is geen
Voldoet
vereiste.uw woning aan deze

Bel ons direct.

Voldoet uw woning aan deze wensen?
Bel ons direct.

Maastricht - Daalhof

Maastricht - Daalhof

Maastricht - Hazendans

Valeriushof
33-BDaalhof
Maastricht

Vulcanushof
Maastricht -63D
Daalhof

Neerrepenstraat
13
Maastricht
- Hazendans

Valeriushof 33 B

Vulcanushof 63D

Neerrepenstraat 13

Appartement met 1 slpkm;
rustig
op hoek gelegen;
• Appartement
met 1 slpkm;
Nabij
alle
• rustig
opvoorzieningen.
hoek gelegen;

• Halfvrijstaand woonhuis;
Met garage en
aanbouw;
•• Halfvrijstaand
woonhuis;
3 slakmrs,
tuin
op het oosten.
•• Met
garage en
aanbouw;

Verkocht o.v.
Verkocht o.v.

• Ruime bovenwoning met terras;
• 3 slpkmrs
mogelijk); met terras;
• Ruime(4bovenwoning
• Gunstig
gelegen
tov winkels.
• 3 slpkmrs
(4 mogelijk);
• Gunstig gelegen tov winkels.

Vraagprijs € 137.500,- K.K

Vraagprijs € 137.500,- K.K

•
•
•

• Nabij alle voorzieningen.

Vraagprijs € 78.000,- K.K.

• 3 slakmrs, tuin op het oosten.

Vraagprijs € 78.000,- K.K.

Vraagprijs € 245.000,- K.K

Vraagprijs € 245.000,- K.K

Heeft u verkoopplannen?
Heeft u verkoopplannen?
Heeft u een waardebepaling
nodig t.b.v. de verkoop,
Heeft
u
een
waardebepaling
nodig
de verkoop,
of een taxatie nodig voor het oversluiten van
uw t.b.v.
hypotheek,
bel ons dan gerust.
of een taxatie nodig voor het oversluiten van uw hypotheek, bel ons dan gerust.

Bel dan nu met 043-3440168
Bel dan nu met 043-3440168
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wensen?

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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Woensdag 22 juli 14.00 uur: we gaan rock ’n rollen met het
zangduo Gonnie en Nico. Kunt u zich nog herinneren dat u
zelf op de dansvloer stond? Gonnie en Nico brengen ons
met een aantal bekende liedjes terug in de tijd. Entree 2.50
euro p.p. (inclusief tafelhapjes) te betalen aan onze receptie
of ter plaatse bij de activiteitenbegeleiding.

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

Woensdag 5 augustus van 14.00 - 16.00 uur: DJ Huub is
inmiddels geen onbekende meer in ons woonzorgcentrum
en komt weer gezellig plaatjes draaien. Entree: 2.50 p.p.
(inclusief tafelhapjes) te betalen aan onze receptie of ter
plaatse bij de activiteitenbegeleiding.

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

Donderdag 6 augustus van 10.00 - 16.00 uur: uitverkoop
van kledingbedrijf Bersola.
Woonzorgcentrum Daalhof, Herculeshof 22, 6215 BM Maastricht,
tel: 043-3549500

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 fysioen ergotherapeut 14.00uur
Tekenles van 10.00 -11.30 uur. Elke eerste dinsdagochtend van de maand wordt er door een vrijwilligster tekenles
gegeven.
Nagelverzorging van 14.00 - 15.00 uur. Elke dinsdagmiddag buiten de schoolvakanties uw handen masseren en
insmeren, oude nagellak verwijderen, nieuwe nagellak
aanbrengen, de nagels eventueel een beetje bijvijlen

GEDICHT
ZOMER
zomer, wat een prachtige tijd
zit in de zon en raak de tijd even kwijt
kijk met een diepe zucht
naar die strak blauwe lucht
ga zitten op een van de vele terrassen
laat je met een koel glas bier verrassen

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

geniet van de prettige dingen in het leven
de zomertijd is maar voor drie maanden gegeven
loop achter je schaduw aan
kijk om je heen en blijf even stil staan

Donderdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Van het verleden tot hedenmiddag. Afwisselende activiteiten
vanaf 14.00 uur

geniet van de warmte van de zon
dat is waar dit gedicht eigenlijk mee begon...
Ad Frijns

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 (bijv. uitstapjes, spellen, geheugentraining, wandelen enz.) in de ruimte van de Dagbesteding
op afdeling H

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Extra activiteiten:
Woensdag 8 juli 14.00 uur: de leerlingen van het Wijkleerbedrijf nodigen u uit samen met hen een aantal Wii spellen
te komen spelen.

www.eetcafe1900.nl

Woensdag 15 juli: heeft u zin een kaartje te leggen of samen
een gezelschapsspel te doen? Dat kan bij ons. Iedereen is
van harte welkom.

043 - 3435427
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HOF
EN DREEF

Bij de splitsing een beetje verder ga je rechtsaf, achter de huizen door, tot aan de Romeinsebaan. Sla linksaf en loop naar de
Penatenhof. Steek over via het zebrapad en loop voorbij het San
Salvator gebouw tot aan ‘t Atrium. Of misschien wil je toch eerst
even een kijken bij de fontein. Meer dan genoeg te ontdekken
midden in de wijk.

OP ONTDEKKINGSREIS
Toegegeven, de wandeling is niet eenvoudig deze maand. Maar
dat is dan ook de bedoeling. Neem de kleintjes mee en ga op
ontdekkingsreis in je eigen omgeving. Houd de ogen open,
probeer alles te vinden en laat me weten hoe het gegaan is.

Scott Raab

Begin bij ‘t Atrium, vóór de Huiskamer (wist je dat je hier elke
dinsdagmiddag een fijn gesprek kan hebben?). Loop tussen ‘t
Atrium en het gebouw van parochie San Salvator en ga rechtsaf
de Romeinsebaan op. Niet veel verder sla je linksaf om tussen de
gebouwen door te zig-zaggen omhoog tot aan de Valeriushof.
Ga rechtdoor op de Capitoolhof en steek voorzichtig de Appiushof over (let op de bussen, auto’s en fietsers).
Ga op de Appiushof naar links tot aan de Caesarhof en ga nu rechtsaf en nog eens rechts af tot aan de rood-witte paaltjes. Loop
tussen de paaltjes door en stap een groene wereld - midden in
dit doolhof van een woonwijk - in. Sta even stil en luister naar
de vogels. Ga dan rechts langs het pad en volg het pad achter
de huizen langs tot aan een T-splitsing.

GEDICHT
DUIVENPOEP
twee duiven in de boom naast elkaar
twee duiven het lijkt wel een echtpaar
fladderend van de boom tot in het gras
soms zou ik wensen dat ik één van die duiven was
eigenwijs kijken ze in het rond
soms vanuit de boom, soms vanaf de grond
hun voer wordt vaak aangeleverd door de buren
die zie ik dan door het raam naar hun tortelduiven gluren

Ga hier linksaf op de Remushof. Halverwege de straat kan je
weer rechtsaf het pad in, de Horatiushof oversteken en dan vóór
de Drenkelingsweg (onze wandeling van vorige maand) linksaf
tussen het 'poortje' door. Ineens kom je uit in de Centaurenhof
en een speelpleintje. Neem even de tijd samen te genieten van
de speeltuigen.

het is een onschuldig spel om naar te kijken
maar soms zijn dingen anders dan ze lijken
er is namelijk geen toiletpot voor hun gemaakt
en in hun spontaniteit hebben ze mijn auto al vaak geraakt
smerige vlekken zijn dan het resultaat
het lijkt er op dat ze eerst kijken waar mijn auto staat.

Ben je klaar? Ga dan naar de andere hoek met de garages en
loop door het poortje naar het volgende poortje. Nu sta je in
de Cyclopenhof (kun je je een cycloop voorstellen?) en vind je
nog een speelpleintje. Om je heen zie en hoor je mensen die
bezig zijn met het onderhouden van hun tuin. De bomen en
heggen worden gesnoeid, het gras wordt gemaaid, alles wordt
samengeharkt.

gericht wordt er dan naar beneden gemikt
ik kijk naar mijn auto en denk ze hebben het weer geflikt
toch zou ik de twee duiven niet willen missen
maar ik hoop dat ze zich in de auto eens zullen vergissen...

Loop naar links de Cyclopenhof uit en ga naar links de Horatiushof op. Ga verder rechts de Romulushof op. Heb jij ook een
broer? Romulus had een tweeling. Hier in deze straat vinden
we weer een plekje om te spelen. Als je klaar bent, ga dan weer
naar de hoek met de garages en neem het poortje rechts richting het bordje (hangt op een hek) van een hond die waakt voor
zijn baasje.

Ad Frijns

Volg het pad links en buig dan naar rechts, over de Penatenhof
rechtdoor. In de verte zie je een grenspaal jou opwachten. Als
je zo ver bent, loop je langs een voetbalveld – perfect om nog
eens te rennen en ravotten. Voorbij de grenspaal (welke nummer
vindt je hier?) kom je bij een indrukwekkende vertoning. Grote
graafmachines zijn hier bezig de aarde af te schrapen, geulen
te graven en steentjes te vinden.
Ga nu terug langs het veldje door de rood-witte paaltjes en dan
rechtsaf bij de rood-witte balk tot in de Drusushof. Wat voor
bomen vind je hier (het zijn er twee)? Kan je de vrucht eten?
Volg de straat voorbij het witte huis tot bij het pad. Ga hier naar
rechts en volg het pad langs de afgravingen. Vind je nog een
grenspaal? Welk nummer?
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Om de tekorten te kunnen aanvullen zijn veel hogere doseringen
noodzakelijk dan nu geadviseerd wordt als adh.
Gifstoffen: de gifstoffen waar we aan blootgesteld worden
komen uit de industrie (chemicaliën, E-nrs, parfums enz.), farmacie (medicatie, vaccinatie), milieu (water-, luchtverontreiniging), verdovende middelen (drugs, alcohol, roken), straling
(kernenergie, gsm, electro-smock), vis (zalm en tonijn zijn erg
vervuild omdat zij aan het eind van de visvoedselketen staan),
vlees (antibiotica), intensieve landbouw (kunstmest, pesticiden).

VARIA
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 GVA LEZING ADHD EN RITALIN
Woensdag 17 juni jl. was Nick van Ruiten in de grote zaal
van het WoonzorgCenrum voor zijn lezing 'Wat je niet mag
weten over ADHD en Ritalin'.
Hoewel zo'n 5% van de bevolking te maken heeft met ADHD en ik daarom toch wel een grote belangstelling had verwacht
- waren er jammer genoeg maar een 10tal mensen. Dit nam
niet weg dat het een hele interessante en leerzame avond is
geworden. Ik zal proberen hier een zo kort mogelijk verslag van
de avond te geven.
Voor de pauze vertelde Nick het één en ander over ADHD. Zo
is ADHD geen ziekte, maar bestaat het uit een aantal gedragsverschijnselen (gedragscriteria). De diagnose wordt gesteld
aan hand van een lijst met subjectieve criteria. En subjectief wil
zeggen dat iedere arts, ouder, betrokkene zelf bepaalt hoe ernstig de gedragsafwijking is. Wat voor de één ernstig is, kan voor
een ander niet ernstig genoeg zijn. Er bestaat geen objectieve
medische test, zoals het bepalen van bloedwaardes, scans e.d.
In plaats van het geven van medicatie zou eerst grondig onderzocht moeten worden naar de echte, achterliggende oorzaken
van de aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis.
Als je hoogsensitief (erg gevoelig) bent, heb je eerder last van
storende factoren dan iemand die niet zo gevoelig is. Het drukke
gedrag kan veroorzaakt worden in een 4tal gebieden:
Familiesituatie: zoals ruzie in huis, echtscheiding, verlies van
een ouder,
Een druk leven/ teveel informatie: zoals te veel verplichtingen,
altijd bezig met telefoon / computer,
School/leren: zoals pesten, benadering door leerkracht, het niet
kunnen volgen van de leerstof,
Voeding: E-nrs, gifstoffen, onvolwaardige voeding, te weinig
water, te veel suikerrijke producten, vaccinaties.
Te weinig water: onze hersenen bestaan voor ca 80% uit water.
Door te weinig water drinken (thee, frisdrank enz. valt hier niet
onder) raak je uitgedroogd. Dit veroorzaakt vermoeidheid,
waardoor het geestelijke prestatievermogen afneemt en de
aandacht wegvalt.
Suiker: voor het afbreken van suikers is vitamine B1 nodig. Dit
veroorzaakt dus een vit. B1 tekort. De gevolgen hiervan zijn o.a.
onoplettendheid, snel geïrriteerd zijn, agressie, slaapproblemen,
moeheid, depressiviteit; verschijnselen als bij ADHD dus. Is er
een grote behoefte aan suiker, dan kan het zijn dat er een tekort
aan vitamine C is. Inname van meer (natuurlijke) vitamine C
supplementen verlaagt de behoefte aan suikers.
Vitamine B complex: de gevolgen van een tekort aan vitamine
B1, B3, B5, B6 en B12 zijn op internet op te zoeken. U zult er
achter komen dat de klachten die optreden bij tekorten allemaal
liggen op het gebied van neurologische effecten: de gedragsverschijnselen bij ADHD.
Synthetisch gemaakte, goedkope vitamine tabletten/capsules
kunnen de tekorten niet (voldoende) aanvullen. Zij worden
niet of niet goed opgenomen in ons lichaam. Vitamine supplementen uit natuurlijke bronnen zijn hier wel toe in staat.

Nick kaartte ook de kwaliteit van onze huidige voeding aan. Door
de huidige intensieve landbouw en het overdadige gebruik van
bestrijdingsmiddelen bevat de grond onvoldoende vitamines en
mineralen. Deze kunnen dus ook niet opgenomen worden door
de gewassen. Kunstmest, dat gebruikt wordt om de bodemstoffen wat aan te vullen, bevat slechts een klein aantal mineralen.
Niet het hele scala dat we in onze voeding nodig hebben. Hij
liet onderzoeken zien die aantoonden hoeveel vitamines er
vroeger in een groente soort zaten en hoeveel tegenwoordig.
Bij sommige groentes was de afname bijna 100%. Om dan via
de voeding toch voldoende vitamines en mineralen binnen te
krijgen, moeten we hier enorme daghoeveelheden van eten,
bijv. 20 kg aardappelen per dag. Ook wordt bijv. fruit in een
heel vroeg stadium (nog niet goed gerijpt) geoogst en koud
opgeslagen, zodat de bewaartermijn langer wordt en het fruit
er langer goed blijft uitzien. Dit gaat weer ten koste van de
voedingswaarde.
Na de pauze werd de Ritalin besproken.
Lees de bijsluiter van de Ritalin eens goed. De bijwerkingen zijn
velen, van ernstig tot minder ernstig, van vaak voorkomend tot af
en toe voorkomend. Google maar eens op 'bijwerkingen Ritalin'.
U zult zien dat een deel van de bijwerkingen ook de klachten
zijn die bij ADHD beschreven worden. Deze medicatie kan dus
het gedrag veroorzaken dat men er juist mee wil tegengaan.
Ritalin is een psychostimulerende medicatie. Dit houdt in dat
het direct inwerkt op de hersenencellen en het zenuwstelsel.
Net als cocaïne, morfine en amfetamine. En we willen graag dat
onze kinderen zover mogelijk van deze middelen wegblijven.
De gevolgen voor de gezondheid op de lange termijn zijn nog
helemaal niet bekend, daarvoor wordt het middel nog niet lang
genoeg toegepast. De chemische samenstelling van Ritalin lijkt
ook heel veel op die van cocaïne, morfine en amfetamine. Op de
verpakking moet dan ook de zwaarste gezondheidswaarschuwing vermeld worden: verslavend.
Gezonde kinderen (waarvan de gedragsverschijnselen op een
subjectieve manier beoordeeld zijn en niet door objectieve,
meetbare medische testen) worden door het innemen van deze
medicatie (en de andere middelen die ingezet worden bij ADHD)
ongezonde, potentieel verslaafde kinderen.
Ritalin is inmiddels verworden tot een straatdrug. Het wordt
op scholen door leerlingen verhandeld om bijvoorbeeld in een
examenperiode rustiger en minder gespannen te zijn. Tijdens
party's heeft de inname van Ritalin hetzelfde effect als het innemen van een paar XTC pillen.
Conclusie van Nick aan het einde van de lezing:
In het belang van het kind dient ALTIJD eerst grondig gekeken
worden naar de mogelijke oorzaken van het gedrag zoals vitamine B of andere tekorten, voeding, straling enz. Pas als op deze
gebieden geen resultaat meer te behalen is, zou bij hoge uitzondering het voorschrijven van medicatie een optie kunnen zijn.
Met hartelijke groet, Anneke Fokkema, gastvrouw GVA Maastricht west.

18

Wijk-info
VAN DE MAAND
AYLINN SMEETS
De wereld is een prachtig wonder rijker. Aylinn, niet gepland
maar o zo welkom, is aangekomen op de Planetenhof. De bevalling schoot eerst niet op, maar uiteindelijk kwam alles goed.
Het begin van een nieuw leven, zo mooi en klein, het is eigenlijk
niet te omschrijven hoe blij wij met jou zijn.

Ons wondertje kwam donderdag 11 juni ter wereld. Een gezond meisje van 3435 gram en 50 cm groot. Oma en opa en
de 3 hondjes - Grummel, Whiskey en Sjeng – zijn allemaal
zo blij met jouw komst. Na een zoektocht op internet voor
een naam sprong de naam Aylinn er echt uit. Er staat dat
de naam zowel Turks, Iers, Hebreeuws en Engels is. Onze
kleine Aylinn is een wereldburger.

goederenzone in Maastricht. Tijdens de tocht van zo’n twee
en half uur worden de wandelaars attent gemaakt op de vele
wetenswaardigheden over de natuur en cultuur onderweg.
Bij de controlepost bij Meerssenhove kunnen baas en hond
een spannende opdracht verwachten. Natuurlijk is er dan ook
water voor de hond en een appeltje voor de dorst voor de
baas. De finish is bij Kinderboerderij Limmel (Hoeve Rome),
waar een kop koffie of thee met vlaai besteld kan worden. Als
er voldoende is uitgerust, rest alleen nog een klein kwartiertje
terug lopen (bv. langs Kasteel Jerusalem) naar Animal’s Faith
als daar de auto nog geparkeerd staat. De auto kan natuurlijk
ook van te voren in de buurt van de finish geparkeerd worden.
Overigens: de wandeling mag ook zonder hond meegelopen
worden en er kan eventueel op afspraak met een asielhond
van Animal’s Faith (mee)gelopen worden.
Er wordt gestart tussen 10.00 en 11.00 uur en tussen 11.00 en
12.00 uur. Bij grote drukte wordt er een start ingelast tussen
12.00 en 13.00 uur. De kosten zijn 2 euro (incl. routeboekje
met informatie over de natuur en cultuur en een appeltje voor
de dorst). Kinderen mogen alleen onder begeleiding van volwassenen meelopen. Na inschrijving ontvangen deelnemers
het routeboekje digitaal, zodat er al vast over de omgeving
gelezen kan worden. Voor informatie en inschrijving: info@
cnme.nl en www.cnme.nl of 043-3219941. Inschrijven is
mogelijk t/m woensdag 8 juli.

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

PERSBERICHTEN
HONDENWANDELING LANGS CULTUUR EN NATUUR
Het CNME organiseert samen met de Dierenambulance Limburg Zuid, Animal’s Faith en Kinderboerderij Limmel zondag
12 juli een hondenwandeling. De wandeling start vanaf 'Animal’s Faith' aan de Ankerkade 158B in Maastricht en leidt
langs natuur en cultuur aan de stadsrand. Er wordt gewandeld
langs het Juliana kanaal, rondom het op doordeweeks zo
drukke industriegebied de Beatrixhaven en door de Land-

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000
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Wat zie jij in deze tekening als je alle
puntjes met elkaar hebt verbonden?

4 KIDS
Teken jij de route hoe het
vliegtuig het beste naar
het eiland kan vliegen?

Moppen
Er lopen twee ballonnen in de woestijn. Zegt de
ene ballon tegen de andere: "Kijk uit, een
cactussssssssssssssss". Roept de andere: "Ik
ben niet BANG!"

Welk woord staat er in de slang geschreven?

"Jantje toch" zegt de moeder van Jantje. Waarom
eet je nou weer pleisters? Toen zei Jantje:
"Omdat ik buikpijn heb mamma".
Twee zandkorreltjes lopen in de woestijn.
Zegt de ene tegen de ander: aaaaaaaaaah we
zijn omsingeld.
Een man komt op een feestje en vraagt of hij
binnen mag komen. "Natuurlijk" zegt de
gastvrouw. "Maar ik heb vuile voeten" zegt de
man. "Geeft niks" antwoordt de gastvrouw. "Je
hebt toch schoenen aan?"
Twee ballonnen zijn op een feestje. De ene ballon
drinkt frisdrank en ineens knapt ie. Zegt de
andere: Ik zei nog zo: "drink nooit frisdrank met
prik."
Stephanie Debie
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DIT BEN IK
ISA CLOSE
Mijn naam is Isa Close en ik ben 11 jaar. Ik zit nu op de Fons
Olterdissen school in groep 8 en volgend jaar ga ik naar de
brugklas van het Porta Mosana College. Binnenkort hebben
we op school onze afscheidsmusical. Dat vind ik erg leuk en
daar verheug ik me dan ook erg op. Wij zijn de laatste groep
8 van de Fons Olterdissenschool, dus dat is wel speciaal.

Ik woon samen met mijn zusje Fenna van 9 jaar en mijn
vader en moeder. Mijn hobby’s zijn knutselen en skiën. Elke
vrijdagavond ga ik naar de knutselclub in Pottenberg. Nu is
het skiseizoen voorbij, maar in september ga ik weer skiën bij
Skiclub Dousberg. Op dinsdagavond ga ik bijna altijd naar de
meidenclub. Vorig jaar zijn we op vakantie geweest in Italië. Dit
beviel goed en daarom gaan we ook dit jaar weer naar Italië.
Daar heb ik heel veel zin in.

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

VARIA

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

VAKANTIE PERIKELEN

Behandeling volgens afspraak:

De één vindt vakantie leuk en de ander helemaal niet. Een verre
reis of lekker dichtbij, voor elk wat wils en iedereen doet in zijn
vrije tijd wat hij of zij wil.
Persoonlijk ben ik wat meer geneigd in de buurt te blijven. Er
zijn nog zo veel mooie plekjes in ons landje te bekijken en er van
te genieten. Alleen al ons Limburgse land is een veel bezocht
stukje paradijs op aarde. Door vele buitenlandse toeristen, maar
ook door onze eigen Nederlandse toeristen. Natuurlijk, als het
mooi weer is, ziet alles er extra mooi uit. Laten we eens eerlijk
zijn: ons land is rijk aan cultuur, heuvels en dalen, bossen en
heide en een waarlijk schoon landschap. Molens, grachten, water
in riveren, meren en niet te vergeten onze mooie zeestranden.
Mensen vragen vaak: waar gaan jullie naar toe? Nou, dan zijn
er toch veel mensen die de vraag beantwoorden met: Hinterhausen.... Dus dicht bij huis en in je achtertuin of balkon.
Nou, ik kan u vertellen: Hinterhausen bestaat echt. Een dorpje
niet ver van hier. Het ligt in de Nord Eifel. Een prachtig stukje
natuurgebied, echt waar.
Wat is nu het moraal van het verhaal? Of je nu hier of elders je
tijd doorbrengt, overal kun je je thuisvoelen en ontspannen en
daar gaat het om. Prettige vakantie.

 Zeepziedersdreef 3
 043-3479341
 06-10630263

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

Roger Brandts
Roger
Brandts
Hazendansplein
16
Roger
Brandts
6215 JB Maastricht
Hazendansplein
16
Roger
Brandts
Hazendansplein
16
Telefoon: 06-43001591

Springtime
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6215 JB Maastricht
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JB Maastricht
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
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E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
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452439
Telefoon:
06-43001591
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Buurtplatform
Hazendans

organiseert i.s.m. Sporthal Daalhof op
zondag
zondag 12
12 juli
juli 2015
2015

Sportevent
Hazendans
We
We organiseren
organiseren een
een sportdag
sportdag met:
met: volleyballen,
volleyballen, beach
beach
volleyballen,
(optioneel) veldvoetbal.
veldvoetbal. Voor
Voor de
de
volleyballen, jeu
jeu de
de boules,
boules, (optioneel)
ouderen
is
een
leuke
wandeltocht
met
opdrachten.
ouderen is een leuke wandeltocht met opdrachten.
Gedurende
Gedurende deze
deze dag
dag zorgen
zorgen wij
wij voor
voor lekker
lekker stukjes
stukjes gegrild
gegrild
vlees.
vlees.
Geef
Geef je
je snel
snel op
op via
via facebook
facebook of
of via
via onze
onze site
site (bericht)
(bericht) het
het liefst
liefst
op
op in
in mixgroepen
mixgroepen van
van 6-8
6-8 deelnemers.
deelnemers.
De
De kosten
kosten bedragen
bedragen €
€ 4,00
4,00 p.p.
p.p.
We
We starten,
starten, afhankelijk
afhankelijk van
van de
de aantallen
aantallen groepen,
groepen, rond
rond 12:00
12:00
uur.
uur. Meer
Meer informatie
informatie over
over het
het programma
programma van
van die
die dag
dag volgt.
volgt.
www.stichtingwerkgroephazendans.nl
www.stichtingwerkgroephazendans.nl
stichtingwerkgroephazendans
stichtingwerkgroephazendans
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Wijk-info
VREUGER
IN DE WIEK

Het aantal huishoudens was 730 en er waren 730 woningen.
Dan stond nog in de gegevens vermeld dat er in totaal 930
personenauto’s waren en 65 motoren.

Daalhof - Dousberg-Hazendans

In Daalhof waren 6.680 inwoners waarvan 3.260 mannen en
3.420 vrouwen. 16 % was ouder dan 65 jaar. Het aantal huishoudens was 3.150. Verder waren er 2.690 personenauto’s
en 175 motoren.

De luchtopname van deze maand. Een puzzel? Och nee. Er
zijn een paar herkenningspunten te zien. Links boven een gedeelte van een flat in Daalhof. En beneden een puntje van de
zendmast van de toren in Daalhof. De opname is weer uit 2008.

Het aantal bewoners in deze wijken was groot. Volgens de
gegevens van toen waren er in Dousberg-Hazendans 2.075 inwoners waarvan 1065 mannen en 1010 vrouwen. Hiervan was
46% getrouwd en 5% gescheiden. 1% hiervan was verweduwd.

Deze info is afkomstig uit buurtgegevens gemeente Maastricht
2010. Registratienummer van de foto is 153a. Verder kunt u,
zo als altijd, de foto in kleur zien. Wilt u deze hebben, stuur
dan even een mailtje naar huub.reinders@home.nl .
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