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EVENEMENTEN
Zondag
Zondag 30 juni:
juni:
Sfeer-, wellness- en spirituele beurs met veel interessante
standhouders in Het Ruweel, Centre Magnefiek Malberg,
Malbergsingel 62, van 12.00 - 18.00 uur. Entree aan de
kassa 7,50 euro (incl. één consumptie), kinderen tot 10
jaar gratis. Info tel.
tel. 06-20278307.
06-20278307.
Vrijdag
juli:
Vrijdag 55 en 12 juli:
Kennismakingsavonden met Tennisclub Hazendans bij TC
Hazendans vanaf 19.00 uur. Mail even naar
julieschulkens@hotmail.com op welke dag je wilt komen.
Heb je nog vragen, bel dan even met Marion Smeets, tel.
0032-89732603. Heb je geen racket? Laat dit even weten,
dan zorgen wij dat er één beschikbaar is op de betreffende
avond.
avond.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 17/18 augustus
Kopij: inleveren per e-mail vóór 25 juli.
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Zondag
juli:
Zondag 14 juli:
Dansen in het Park buiten bij ’t Atrium te Daalhof. Met
barbecue en diverse artiesten. Van 16.00 - 20.00 uur. Entree 5 euro, incl. barbecue. Inschrijven bij ’t Atrium of Marjo
Clermonts, tel. 06-11730103.

Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.
Drukwerk
Drukwerk
Drukkerij
B.V.
Drukkerij De Heeg B.V.
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Buurtcentrum Daalhof E.O.
‘t Atrium
Aureliushof 160
6215 SW Maastricht
tel: 043 - 3540518
www.buurtcentrumdaalhof.nl
info@buurtcentrumdaalhof.nl

STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN
Maandagmorgen
Maandagmiddag
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Woensdagavond
Donderdagmid.
Donderdagavond
Donderdagavond
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Zaterdagochtend

bewegen voor ouderen inl:
yoga inl:
tafeltennis
biljarten
poweryoga,hathayoga&zumba
huiskamer project
13.30 uur tot 17.00 uur
v.a.17uur hip hop les
wedstrijdbiljarten
repetitie Mixed harmonie
poweryoga,hathayoga&zumba
v.a. 18 uur puppy cursus
kienen bejaardenbond Daalhof
groot kienen van div. ver:
judo van Budoclub Daalhof
country dansen voor de jeugd
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)
rep: kinderköpkes
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stichting Traject
stichting Traject
043-3479867
043-3475146
0032-12236151(B)
06-24253636
06-50468369
043-3619455
0032-12236151(B)
043-3540206
043-3471371
043-3540518
043-3432441
06-18126993
043-3479093
06-40923577
06-46596426

huren van div:ruimtes
bellen van ma:tot en met
vrijdag tussen 10 uur en 12
uur 043-3540518

Atrium cafe geopend
maandag tot en met
donderdag 19 uur tot 1 uur
vrijdags tot 2 uur

BUURTPLATFORM
WIJK-INFO

VARIA
WIJK-INFO

Stichting

SPEELTUIN FORT WILLEM

BUURTPLATFORM BELFORT - DAALHOF

Correspondentieadres: Kremersdreef 122, 6216 SZ Maastricht

Ingebed in de historische vesting werken van
Maastricht ligt sinds 1946 speeltuin Fort
Willem. In de speeltuin kunnen kinderen de
hele dag buiten spelen: samen van de glijbaan, rennen, klauteren en springen.
We zijn een organisatie die midden in de
maatschappij staat en ook betrokken is bij de maatschappij. Zondag 16 juni vond er in Speeltuin Fort Willem een concert plaats van Fanfare St. Hubertus. Het is in deze uniek
dat in een speeltuin dergelijke activiteiten plaatsvinden.
Kom snel een keer naar de speeltuin, er is genoeg parkeergelegenheid aanwezig tegenover de speeltuin. Parkeren is
gratis voor bezoekers van de speeltuin. U kunt de kosten
van de dagkaart terug krijgen bij de ingang van de speeltuin
tegen inlevering van de dagkaart. Lees goed de informatie op
het bord. Speeltuin Fort Willem is open van vrijdag t/m zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur. Op zon- en feestdagen 13.00 tot
18.00 uur.

Nieuws van uw Buurtplatform………
Nog even en de “grote” vakantie staat weer voor de deur.
Scholen worden voor een aantal weken gesloten, busregelingen aangepast en koffers en tassen worden gepakt
voor een vakantieverblijf in binnen- of buitenland. Laten we
hopen dat de Weergoden meewerken aan een fijne, ontspannen tijd om de accu weer optimaal te kunnen opladen voor
als straks iedereen weer aan de slag moet.
Vandalisme……………
Een minder prettig bericht om mee te beginnen. Toch wil ik
niet nalaten om het volgende onder ieders aandacht te brengen. Bij werkzaamheden in Natuurspeelplaats “De Gouden
Wereld” hebben we helaas moeten constateren dat er heel
wat dingen moedwillig zijn vernield. De vogel observatiewand
is geheel gesloopt, de informatiebordjes zijn, op een enkele
na, van de bevestigingspalen getrapt of geslagen. Het watertappunt is volledig vernield. We vragen ons af wat de daders
bezielt om op een dergelijke manier om te gaan met deze
mooie speelplek. We zijn ons bewust van het feit dat door
het ontbreken van mankracht en vaak ook geldelijke middelen we niet altijd in staat zijn om het onderhoud van de Natuurspeelplaats te optimaliseren. Toch willen we deze plek niet
graag verloren laten gaan en blijven hopen dat “bezoekers”
hun gezonde verstand gebruiken en dit stukje Daalhof leren
zien als “uniek” en niet als vrijplaats om vernielzucht de vrije
loop te laten.

De entreeprijs voor de speeltuin bedraagt 1,90 euro per persoon, voor het midgetgolfen betaalt u 1 euro per persoon.
Voor informatie kunt u ook een kijkje nemen op onze website:
www.speeltuinfortwillem.nl . Meer informatie kunt u krijgen
bij dhr. Sprenger, tel. 043-3431597 (secretaris van speeltuin
Fort Willem). Het adres van de speeltuin is: Kastanjelaan
50, 6217 SB Maastricht.

Incidentele subsidieregeling “Meer voor Elkaar”
De gemeente wil met deze subsidieregeling vernieuwende
projecten om mensen met elkaar in contact te brengen financieel ondersteunen. Heeft u een té gek plan dat past
binnen het hiervoor genoemde kader? Neem dan contact met
ons op. We bekijken dan gezamenlijk de haalbaarheid van
uw plan en kunnen dan eventueel een subsidieaanvrage voor
u regelen. Dit kan per e-mail: fmm-b@home.nl of telefonisch: 06-12633803.

Praktijk voor huidverzorging
en energetische behandelingen
KENNISMAKINGSBEHANDELING GEZICHT NU 38,00 EURO

- Klassieke huidverzorging
- Spirituele huidverzorging
- Reiki- Reconnective Healing - Reconnection
- Amethistbed en edelsteen/ kristalbehandelingen
- Gongbad en klankschalen behandelingen
- Begeleidende meditatie, bewustwording en ontspanning
- Schilderworkshops

Kindermiddagen op boerderij Daalhoeve, tijdens grote
vakantie
In de grote vakantie organiseren we in samenwerking met
Boerderij Daalhoeve iedere woensdagmiddag een kinderactiviteit van 14.00 - 16.00 uur. Allerlei activiteiten komen
aan bod, zoals: knutselen, spelcircuits, speurtochten enz.
De middagen zijn bedoeld voor kinderen van 6 t/m 10 jaar en
deelname kost 1,00 euro per middag. Voor meer informatie
kunt u terecht op de website van Boerderij Daalhoeve:
www.daalhoeve.nl

Praktijk ook toegankelijk met rolstoel en rollator

Nieuwsgierig, wilt u meer informatie?!
Kijk dan eens op www.cosmetiquepapillon.nl
of bel meteen tel: 043-8524765 of 06-31161989
info@cosmetiquepapillon.nl

We wensen u allen een fijne vakantie en gaat u weg uit ons
onze mooie wijken? Kom gezond weer terug.
Namens Stichting Buurtplatform Belfort-Daalhof
Uw voorzitter – Frans Meijers.

Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht
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Het project heeft onder andere als aandachtspunt de kwetsbare en geïsoleerde senioren en wordt financieel gesteund
door de Stichting Elizabeth Strouven. Zowel de eerder genoemde kwetsbare groep alsook de actieve senioren zijn van
harte welkom.

WIJK
- INFO
WIJK-INFO
DANSEN IN HET PARK
Dansen en ontmoeten voor senioren nu ook in Buurtcentrum
’t Atrium. Het initiatief ‘Dansen in het Park’ is al sinds eind
2010 een begrip in Maastricht. Destijds is het gestart in d’n
Hiemel, gelegen in het stadspark en dat is nog steeds een
van de locaties waar dit evenement plaatsvindt.

Onze samenwerking startte in april 2012 in Malberg (Het
Ruweel) en vervolgens kwam er ook in ‘t Atrium maandelijks
een editie van dit goedbezochte dans en ontmoet evenement.
Binnenkort zal er ook maandelijks in De Heeg (De Boeckel)
een editie plaatsvinden. Iedere week zie ik veel trouwe dansvrienden en ook nieuwe, enthousiaste bezoekers. De muziek is vooral gebaseerd op gouwe ouwe dansnummers. Het
volume blijft aangenaam en verzoekjes zijn meer dan welkom. De aanwezigen treffen er niet alleen vrienden en bekenden, maar ook ex-collega’s of schoolvrienden van vroeger. Dus ook voor bezoekers die wellicht niet of beperkt kunnen dansen is er genoeg beleving om te genieten van een
gezellig samenzijn. Meerdere vrijwilligers zorgen dat alles
goed verloopt.
Op zondag 14 juli vind er een Dansen in
het Park buitenevenement plaats. Er zal
een dansvloer voor de ingang van ’t Atrium
worden geïnstalleerd en er zijn diverse
artiesten. Tevens is er een heerlijke barbecue. Voor slechts 5 euro kunt u deelnemen aan deze eerste buiteneditie. Voor meer informatie, de agenda en sfeerimpressies kunt u terecht op www.danseninhetpark.nl. Wij
hopen u snel te mogen begroeten.

Maandelijks vinden er op meerdere locaties in Maastricht
dansmiddagen of avonden voor senioren plaats. Sinds vorig
jaar ook in Buurtcentrum ’t Atrium te Daalhof. Dit is een samenwerking tussen Stichting Trajekt, Buurtcentrum ’t Atrium,
Buurtplatform Daalhof/Belfort en Bartels Promotion.

Met vriendelijke dansgroet,
William Bartels

Bedenker en mede organisator William Bartels: Van veel
senioren kreeg ik de opmerking “Waar kan onze doelgroep
elkaar nog treffen en dansen”? Er was een tekort aan geschikte evenementen. Vandaar dat ik besloot deze senioren
in een gezellige, ongedwongen sfeer en op een laagdrempelige manier de kans te bieden zich met leeftijdsgenoten te
treffen en te dansen op ‘hun’ muziek.

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

De naam ‘Dansen in het Park’ behoeft bij deze doelgroep
geen uitleg. Dit dansevenement in het park was van ongeveer 1958 tot 1969 zeer populair. Stichting Trajekt vond dit
evenement goed passen in hun activiteiten in de buurten en
het driejarig stimuleringsproject ‘Nao Väöre’. Dit is een samenwerking van Stichting Trajekt en Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht (SMPM).

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000

Dak & Homeservice Maastricht

L.Tonigold

Claudiushof 2
6215EZ Maastricht
043-851 57 23
06-53 13 10 38
tonigold@home.nl
www.tonigold.eu

Carla Haex
Behandeling volgens afspraak
Maandag en dinsdag gesloten

Voor alle voorkomende werkzaamheden
bij u thuis of uw bedrijf

Planetenhof 93
6215 TT Maastricht

Voor prijzen en afspraken bel telefoonnummer 043-3475631
of e-mail: info@haarstudiocarla.nl
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Na een gesprek tussen Funs Thehu en Harrie Alken van stichting de Knoevel waren we ervan overtuigd dat dit het doel
was waar wij ons voor gingen inzetten. Stichting de Knoevel
was ook meteen enthousiast over deze actie en ondersteunde
haar volledig. Huub Adriaens, erelid van de stichting, ondersteunde deze actie door samen met ons een CD in te zingen
en op te nemen. De opbrengst van deze CD komt volledig
ten goede aan stichting de Knoevel.

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.

VV DAALHOF

Via deze weg willen wij Pebbles Music en Huub Adriaens
nogmaals bedanken voor hun bijdrage. De jongens van VV
Daalhof A1 kozen bewust voor dit doel omdat het in de regio
Zuid Limburg was en het kinderen betrof. Zodoende zijn we
samen aan de slag gegaan om buiten het voetballen een
sociaal doel te hebben. De jongens hebben zich hier met
heel veel energie voor ingezet, met als hoogtepunt het meelopen in de hardloopwedstrijd ‘de Treechloop’, een wedstrijd
over 11,5 zware kilometers, waar ze allemaal sponsors voor
hebben gezocht. Ze deden mee aan deze loopwedstrijd en
natuurlijk was er nog het inzingen van de CD samen met
Huub Adriaens. De opbrengst van de acties is op zaterdag 8
juni tijdens een groot feest overhandigd aan de heer Jan Hoen,
voorzitter van stichting de Knoevel.

Na verschillende jaren zonder A-team te hebben gefungeerd
was er eindelijk weer een A- jeugdelftal bij VV Daalhof. Het
Technisch Kader, bestaande uit Funs Thehu, Peter Simons
en Jeannot Hoedemakers, heeft een belangrijke rol gespeeld
in het opzetten van dit elftal.

Ook qua voetbal hebben zij het heel goed gedaan; we kunnen zeggen dat we sportief een goed seizoen gedraaid hebben. We voetbalden namelijk in een A-jeugd met vier B-spelers en we zijn zowel in de eerste als de tweede seizoenshelft
in een toch zware tweede klasse een goede middenmoot
gebleken. Wat betreft het goede doel kunnen alle jongens
van Daalhof A1 trots op zichzelf zijn, ze hebben met volle
inzet aan de acties deelgenomen en aangetoond dat ze zeker bewogen zijn om zich in te zetten voor een goed doel.
We hebben dan ook op 8 juni het seizoen, zowel sportief als
sociaal, heel voldaan afgesloten.

Uiteindelijk waren er 15 talentvolle en enthousiaste spelers
die er heel veel zin in hadden er een geslaagd seizoen van te
maken.
Er werden duidelijke doelstellingen neergelegd zowel op sportief als ook op sociaal gebied. Wij wilden namelijk de sociale betrokkenheid van de groep vergroten door er niet alleen voor te zorgen dat zij het zelf gezellig hadden, maar we
vonden dat de groep ook buiten het voetbal een sociaal doel
moest kiezen. Er werd dus besloten dat zij zich zouden gaan
inzetten voor een goed doel. De groep werd een drietal goede
doelen voorgesteld waaruit zij er één kozen: stichting de
Knoevel, een organisatie die zich inzet om langdurig zieke
kinderen een verwendag te bezorgen. Het motto van deze
stichting is duidelijk: ervoor zorgen dat kinderen en ouders
één dag hun zorgen in de ijskast kunnen zetten om een dag
zorgeloos te kunnen genieten en verwend te worden.

PERSBERICHTEN
ONTDEK DE SINT-PIETERSBERG MET DE VIRTUELE
BOSWACHTER VAN NATUURMONUMENTEN
De Sint-Pietersberg is nu nog beter te beleven. Ontdek de
geheimen van het landschap en het rijke cultuurhistorische
verleden van de berg. Met de nieuwe wandelapp neemt de
virtuele boswachter van Natuurmonumenten je mee op pad.
Je komt van alles te weten over verschillende bewoners van
de berg, zoals de imposante Oehoe en prachtige vlinders.
Ook het fort Sint-Pieter en Hoeve Lichtenberg passeren de
revue tijdens deze prachtige wandeling. De wandelapp kun
je gratis downloaden: www.natuurmonumenten.nl/routeapp.
Geen telefoon bij de hand tijdens het wandelen, maar zou je
wel meer te weten willen komen over de Sint-Pietersberg?
Natuurmonumenten heeft onlangs enkele houten infopanelen
langs de bestaande wandelroutes geplaatst. Deze panelen
vertellen je van alles over de berg, de dieren die er wonen en
haar interessante verleden.
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PRIKBORD

PERSBERICHTEN
WAO-WIA IN VAKANTIEPERIODE

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 1e van de maand van uitkomen.

Spreekuren voor vragen over arbeidsongeschiktheid en uitkering -zomerregeling voor de periode 8 juli tot 16 augustus.
Buiten de vakanties zijn onze spreekuren:
WijkServicePunt Wijckerpoort/ Witte Vrouwenveld, Voltastraat 50, 6224 SW Maastricht. Tel. tijdens spreekuur: 0612122947. Iedere dinsdag van 14.00 tot 15.30 uur - vrij inlopen.
Stg. Raad van Uitkeringsgerechtigden, Bogaardenstraat 35B, 6211 SN Maastricht. Tel. tijdens spreekuur: 06-20381921.
Iedere woensdag van 10.00 tot 11.30 uur - vrij inlopen.
WijkServicePunt Manjefiek Malberg, Malbergsingel 70, 6218
AV Maastricht, tel. 043 - 7630030. Iedere donderdag van
10.00 tot 12.00 uur - vrij inlopen.

Verloren rond 19 mei, mogelijk tussen de Hazendans en de
Fons Olterdissenschool, afstandsbediening van garagepoort. Neem contact op met de redactie als u denkt deze
gevonden te hebben.
Gevonden op tweede Pinksterdag in de hal van Zorgcentrum
Daalhof: twee poppen. De poppen zijn daar af te halen bij
de receptie onder vermelding van dit prikbordje.
Te koop op de sfeer-, wellness- en spirituele beurs op 30 juni
in het Centre Magnefiek Malberg: Keltisch zeezout in potten van 150 en 400 gram. Ook kennismakingsbehandeling
hand- en voetmassage voor 5 euro. Natuurgeneeskundige
praktijk Homeostase, tel. 06-24405539.

Ook tussen 8 juli en 16 augustus kunt u wekelijks uw vragen
en twijfels, kosteloos, voorleggen aan onze ervaringsdeskundige spreekuurhouders. Echter dan alleen op de
locatie Binnenstad: iedere woensdag van 10.00 tot 11.30
uur. Stg. Raad van Uitkeringsgerechtigden, Bogaardenstraat
35-B, 6211 SN Maastricht. Tel. tijdens spreekuur: 0620381921.

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

Verder is er telefonisch spreekuur iedere dinsdag van 10.00
tot 12.00, tel. 06-12122947.
U kunt ons vinden op www.waowiamaastrichtheuvelland.nl .

Ook zonder verwijskaart kunt u voor Fysiotherapie/Manuele
therapie/Geriatrie en/of Oedeemtherapie bij ons terecht: Fysiotherapie Daalhof Smeets-Verzellenberg, Herculeshof 70,
6215 BP Maastricht. Tel. 043-3476946 of 06-20567164, email:
fysiodaalhof@gmail.com, www.fysiodaalhof.nl.

fie ook
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Power- en Hatha yoga of Bodybalance: Op maandag- of
woensdagavond en woensdagochtend. Ook voor mensen met
reuma, fybromyalgie, oedeem, astma of overgewicht. Zumba
voor iedereen in de spiegelzaal van ‘t Atrium in Daalhof.
Chantalle Smeets (Trobar), info@dans-yoga.com, tel.003212236151 of 06-39604718.

Veldwezeltstraat 24
6215 JC Maastricht
06-53219877 (na 18 uur)
info@tweewielerserviceverhulst.nl

Goed voorbereid de brugklas in? Leraar (vmbo-havo-vwo) geeft
extra lessen in de vakantieperiode (o.a. Nederlandse taal
en rekenen). Inschrijven voor huiswerkbegeleiding in de
Hazendans (kleine groep) voor het komend schooljaar. Extra
begeleiding bij specifieke leerproblemen. Info: tel. 0437503676 of 06-39823537.

Maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 21.30 uur
Zaterdag op afspraak

www.tweewielerserviceverhulst.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
G.Gruisen@planet.nl
www.guusgruisen.nl
8
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Het doel van ‘Mestreech, dat bin iech’ is het doorgeven van
waardevol immaterieel erfgoed aan volgende generaties.

VARIA
WIJK-INFO

In de maanden mei en juni heeft Huub Adriaens enkele
Maastrichtse basisscholen bezocht: Basisschool Het Palet, Basisschool Markus, Basisschool St. Pieter en Basisschool Scharn namen graag deel aan ‘Mestreech, dat bin
iech’. Het interactieve en leerzame programma startte met
een heus Sjeng-dictee. Daarna leerden de kinderen samen
met Huub oude liedjes in Maastrichts dialect te zingen, begeleid door twee accordeonisten.
Het programma werd buiten op het schoolplein vervolgd met
het beoefenen van vergeten volksspelletjes zoals zakspringen,
bliklopen, peperkoekhappen en kegelen.

‘MESTREECH, DAT BIN IECH’
Het succesvolle cultuureducatieproject ‘Mestreech, dat bin
iech’ van Zicht op Maastricht en Tout Maastricht zal ook dit
jaar de Maastrichtse basisscholen veroveren. De bekende
volkszanger Huub Adriaens zal Maastrichtse basisschoolkinderen opnieuw onderdompelen in de Maastrichtse cultuur.

De typische rode caravan van ‘Zicht op Maastricht’ was ook
op het schoolplein aanwezig zijn. Als afsluiting werd er samen met Huub een groepsfoto gemaakt voor de caravan.
‘Mestreech, dat bin iech’, het cultuureducatieproject van Zicht
op Maastricht en Tout Maastricht, werd in 2012 voor het eerst
georganiseerd op Maastrichtse basisscholen.
Zicht op Maastricht is een onderdeel van BV Limburg, een
coöperatie van de overheid, ondernemers, educatieve en
culturele instellingen en burgers. Er worden concrete
producten en projecten georganiseerd, voor en over
Limburg met als doel cultuur in Limburg te stimuleren.
Zie hiervoor www.bv-limburg.eu.

Met een echt Sjeng-dictee, het zingen van oude Maastrichtse
liedjes en het uitoefenen van oude Maastrichtse volksspelletjes zullen de kinderen alles leren over hun Maastrichtse
afkomst.
AUGUSTUSHOF 17-A

Zaterdag 21 september 2013
Jaarlijkse Feestavond
Aanvang: 20.00 uur
Lokatie: Sporthal Daalhof

Rustig in het groen gelegen aan de rand van de wijk
Daalhof, een leuk begane grond appartement met
terras en riante tuin gesitueerd op het zuiden.

Optredens artiesten en live-muziek

Het appartement vormt onderdeel van een
kleinschalig appartementen complex. Aan de
voorzijde is een pleintje met parkeergelegenheid
en aan de achterzijde geniet men van vrij
uitzicht over de velden. Ideale voor starters!

Kosten: € 12,50 per kaart
alleen te verkrijgen in voorverkoop

Vraagprijs €105.000,-k.k.

Wilt u kaarten reserveren?
Stuur dan een mail naar feestavondhazendans@gmail.com
VOL = VOL
Wij gaan wederom zorgen voor een spetterende avond!!

Brusselsepoort 1 6216 CE Maastricht
043-8200020 www.hypodomus.nl
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Aan het einde van de Faunushof kunnen we rechtsaf langs
de Pomonahof naar de Cupidohof. Cupido is tegenwoordig
bij iedereen bekend. Valentijnsdag heeft ons allen allerlei
cadeautjes doen kopen voor onze geliefden, vaak versierd
met een tekening van een baby met pijl en boog. In de mythologie is Cupido de zoon van Venus, de godin van de liefde.
De Griekse vorm van Cupido is Eros en de naam ‘Cupido’
betekent ‘verlangen’ of ‘erotische liefde’. Afgebeeld als een
naakt jongetje schiet Cupido zijn pijlen op jonge stellen om
ze met verliefdheid of haat te begiftigen. Hij had immers twee
soorten pijlen: één met een gouden punt om verlangen aan
te wakkeren en een ander met een loden punt om haat te
veroorzaken. Het was ook bekend dat hij hier vaker wrede
grappen mee uithaalde.

BON APPETIT
SPAANS OMELET
Ingrediënten voor vier personen:
400 g krielaardappeltjes, schoongeboend en in plakjes gesneden van ½ cm, 150 g diepvriesdoperwten, 4 eetl. plantaardige olie, 1 grote ui in dunne halve ringen, 2 grote tenen
knoflook, uitgeperst, 6 grote eieren, 4 eetl. fijngesneden peterselie, 1 plak magere ham van ½ cm dik (ca. 200 g) in
dobbelsteentjes, 6 kerstomaatjes in vieren.
Bereidingswijze:
Breng een grote pan met lichtgezouten water aan de kook.
Voeg de aardappelplakjes en doperwten toe en breng het
water opnieuw aan de kook. Draai het vuur laag en blancheer
ze 3 min. Giet ze af en zet apart. Verhit 2 eetl. van de olie in
een koekenpan van 25 cm doorsnee, met ovenbestendig
handvat. Draai het vuur iets lager en fruit de uienringen 2
min. op middelhoog vuur. Voeg de knoflook toe en fruit nog
2-3 min. zonder de uienringen te laten kleuren. Doe ook de
plakjes aardappel en doperwten erbij en schep alles 5 min.
om tot de aardappelen gaar zijn. Neem de pan van het vuur.
Roer in een grote kom de eieren los met de peterselie en
wat zwarte peper. Roer er de ham, tomaatjes en het aardappelmengsel door. Verhit de koekenpan opnieuw op matig vuur
en voeg de resterende 2 eetl. olie toe. Schenk het
eiermengsel in de pan en verdeel het gelijkmatig over de
bodem. Bak de omelet 5-7 min. op laag vuur en schud de
pan af en toe tot de onderkant van de omelet gestold is.
Druk de randen van de omelet voorzichtig omhoog met een
spatel en laat het resterende vloeibare eiermengsel eronder
lopen. Verwarm de grill voor op een matige stand. Plaats de
pan 5 min. onder de hete grill, zodat de omelet ook aan de
bovenkant gaar wordt en goudbruin kleurt. Prik hem in met
een mes om te controleren of hij ook binnenin volledig gaar
is. Laat de omelet op een snijplank glijden en laat hem 2-3
min. afkoelen. Serveer de tortilla in punten gesneden.

Aan het einde van de Cupidohof volgen we de Numitorhof
(meer hierover in september) naar de Silvanushof. Silvanus
was ook een god en verdediger van bos en veld. Zoals Faunus
beschermt hij zowel het vee als de wilde bossen. Zoals bij
de andere goden van veld en bos was er bij Silvanus ook een
link met muziek. Men offerde druiven, wijn en graan of melk,
vlees en varkens voor Silvanus. Hij was ook de beschermer
van veldgrenzen.
Het is eenvoudig je in te beelden hoe de Romeinen in het
verre verleden hier in de buurt deze goden aanbaden, hopend op gunsten voor hun velden. Deze verlangens leven ook
nog door in onze huidige maatschappij. Tegenwoordig proberen wij nog altijd bepaalde bosgebieden te beschermen in
een ‘wilde’ staat, dieren te beschermen of goed te gebruiken
en verliefdheid af te dwingen.
Scott Raab

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

WIJK-INFO
HOF
EN DREEF
www.eetcafe1900.nl
IN BOS EN VELD

043 - 3435427

Deze maand bezoeken we drie straten die doen denken aan
bos, veld, liefde, schoonheid, een beetje wild leven en nog
veel meer. Hoewel de Romeinse godenwereld meerdere ‘grote’
goden en godinnen had, zoals we al gezien hebben, waren
er ook verschillende ‘mindere’ goden. Deze goden zijn vaak
de huidige maatschappij binnengedrongen.
Als we langs apotheek Van Thoor de Dianahof in gaan, is de
vierde straat de Faunushof. Tegenwoordig spreken we van
‘flora en fauna’ en dan bedoelen we ‘planten en dieren’. Voor
de Romeinen was Faunus de god van bos en veld. De Grieken kenden Pan waar wij de panfluit van kennen. Als men in
een bos op een schapenvacht ging slapen kon men een visioen van Faunus krijgen. Ook feestte men in februari en december met Lupercalia om deze god te eren. Geleerde Romeinen vergeleken hun Faunus met de Griekse Satyrs die
wilde en dronken feesten hielden voor Dionysius.
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Engeland en de twee zeugen uit Zuid-Frankrijk. We hebben
sinds kort ook twee nieuwe kippenrassen: Marans en
Araucana. De Marans legt chocoladebruine eieren; die van
de Araucana zijn blauw tot olijfgroen. De eieren zijn straks te
verkrijgen in onze winkel. Konijn in het zuur is heerlijk, maar
onze konijnen in het zuur zijn geweldig. Konijnenvlees in het
zuur kunt u nu kant en klaar bij ons kopen.
Horeca
We onderzoeken de mogelijkheden om op het achterplein
een overkapping te laten plaatsen. Hierdoor kunnen we het
aantal droge zitplekken verhogen en ons terras uitbreiden.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
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TAARTEN VAN DAALHOF
Op boerderij Daalhoeve maakte onze taartenbakster Danielle
Scheepers dit keer een Taart van Daalhof met Danaè
Munnecom. Danaè: ‘Ik maak een taart voor mijn lievelingsnichtje Joyce. Zij gaat wel eens met mij schaatsen en ik
krijg nagellak van haar.’ De taart kreeg het uiterlijk van de
Amerikaanse vlag. Danaè zegt dat ze veel van Amerika houdt
en hoopt er ooit op vakantie te gaan. ‘Jaren geleden waren
mijn ouders in Amerika. Ze kochten voor Joyce een originele
vlag en die heb ik nu gekregen.’

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 6, juni 2013

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Preuve in Daalhof
Zondag 23 juni (12.00 tot 17.00 uur) kunt u op de boerderij
allerlei lekkers komen proeven. Zo kunt u kennis maken met
onze eerlijke en betaalbare producten uit de winkel. Verschillende hobby- en beroepskoks maken daarmee kleine gerechten en hapjes. Een heerlijk culinair evenement dat u niet
mag missen.
Midzomer rommelmarkt
Zondag 25 augustus is onze jaarlijkse rommelmarkt. Ook
dit jaar bent u van harte welkom om uw spulletjes op ons
terrein te verkopen. Wij bouwen voor u een marktkraam op
en breken deze ook af. Vanaf heden kunt u alvast een kraam
reserveren. De kosten zijn 15 euro per kraam en dienen vooraf
betaald te worden. Wij maken vanaf nu reclame voor deze
markt, dus het zal aan bezoekers niet ontbreken.

Danaè met haar taart voor Joyce

Ons programma na de zomervakantie
Zondag 6 oktober: Appeldag. Appels worden op ambachtelijke wijze geperst voor de bereiding van appelwijn.
Zondag 20 oktober: Zuurkooldag. Witte kool wordt gesneden en verwerkt tot zuurkool. Anders dan in vorige jaren kunt
u ook zelf zuurkool maken. Hiervoor moet u tegen die tijd
wel reserveren. Verder kunt u deze dag weer genieten van
onze heerlijke hotdogs.
Zaterdag 2 november: Griezeltocht.
Zaterdag 9 november: Buurt mosselavond. Samen heerlijk
genieten van een heerlijke maaltijd.
Zondag 23 november: Dieren in de winter.
Zondag 1 december: Sinterklaas.
Zaterdag 21 en zondag 22 december: Kerstsfeerdagen.

Danaè is 10 jaar en zit in groep 6 van de John F. Kennedyschool. Haar hobby’s zijn knutselen, buiten spelen, dansen
en zwemmen. Daarnaast is zij veel op de boerderij omdat
zowel haar oma als opa hier vrijwilliger is.

IN DEN HOOF
TUIN IS GEVULD
Eindelijk is de temperatuur gestegen en heeft het flink geregend. Planten dus. Op de boerderij was op zaterdag en zondag 4 en 5 mei Plantjesdag met zomergoed, maar ook met
slaplantjes, komkommer, courgette, pompoenen en diverse
koolplanten. Eerder heb ik geschreven dat wij eigenlijk geen
plaats hadden voor koolplanten, maar de onverkochte planten hebben we toch in onze tuin geplant. Zo hebben we nu
twee rijen rodekool, twee rijen spitskool en twee rijen broccoli.

Boerderijwinkel
Naast onze bonte Bentheimers hebben wij eind van dit jaar
ook vlees te koop van de Berkshire. Dit is vrij uniek en zeer
culinair varkensvlees. Het oud Engels ras wordt nog maar
zeer weinig in Nederland gehouden. Onze beer komt uit
12

Tomaten hebben wij in een open serre geplant, zonder vooren achterkant. Zo staan de planten droog en beschermd
en krijgen ze toch genoeg beluchting ter voorkoming van
schimmels. Want een tomaat heeft graag, aldus een oud
gezegde, een droge kop en natte voeten.
De paprika’s hebben wij buiten geplant omdat dit familie is
van de tomaten. Ze kunnen niet samen staan. De sla-komkommers komen in een aparte serre. De courgettes, snijbonen en stamerwten staan in de volle grond. Het staat er
allemaal prachtig bij. De eerste geplante sla hebben we
deze maand al kunnen snijden. De regen heeft na de
droogte veel goed gemaakt, maar heeft ook onkruid gebracht. Verwijderen dus.
De volgende keer iets meer over de tomaten. De boerderij
is gratis te bezichtigen, dus ook onze groentetuin.
Veel tuinplezier.

Knuffelen met de dieren doen we het allerliefst. Voor mij is
de kinderboerderij een tien waard en ik hoop dat ze nooit
weggaat!

DIER VAN DE MAAND
DE VOS
Als we ‘s avonds na voedertijd de dieren opsluiten, lopen we
altijd nog een rondje over het terrein. Om te inspecteren of
alle nachthokken goed zijn afgesloten, want ook wij vergeten wel eens iets. En als dat gebeurt, stuiten we ’s morgens
op een ravage… aangericht door de vos. Er is wel eens gedacht dat die zich niet in de stad zou wagen, maar we weten
inmiddels wel beter. In Maastricht zitten rond de 45 stadsvossen, met elk een eigen territorium. Ze hebben hun holen
verscholen in de bosjes, perkjes en stukjes groen. De vos is
een roofdier, maar ook een opportunist. Hij eet alles wat eetbaar is voor hem, maar voor een loslopend kipje zal hij extra
moeite doen.

Hub Ritchi

BOERIN VAN DE MAAND
Hoi, mijn naam is Maéva.
In mei word ik negen jaar. Ik woon samen met mijn ouders
en zus Danaé op Belfort. Ik zit op de John F. Kennedyschool
in groep 5 bij juf Magda. Mijn hobby’s zijn dwarsfluiten en
paardrijden. Ik speel bij ‘de Greune’ in Wolder. Mijn favoriete
paard is Speedfight. Hij kan goed en hoog springen. Ik ben
eigenlijk gek op alle dieren en ben daarom vaak op de kinderboerderij in Daalhof te vinden. Mijn lievelingsdieren zijn
kippen en daarom heb ik hier mijn spreekbeurt over gehouden. Ik mocht van de kinderboerderij een kip lenen en de
kinderen in mijn klas vonden dat erg leuk. De kip had wel
een poepje gelaten en dat stonk nogal (haha). Mijn lievelingskip is vorig jaar doodgegaan. Ik heb hier veel verdriet van
gehad.

De vos

Wie de vos ‘s nachts tegenkomt, zal zien wat een prachtdier
het is. Ze zijn ook nuttig, omdat ze zich doorgaans voeden
met muizen, ratten en duiven, dieren waar we in de stad niet
zo van houden. Fred Verseijden, de stadsboswachter van
Maastricht, legt uit hoe de rattenplaag in de stad verdween
nadat hij stopte met het gebruiken van rattengif. Onlogisch?
Nee hoor. De ratten aten het gif en gingen hier heel langzaam aan dood. Een vos of oehoe die vergiftigde ratten eet,
gaat zelf ook dood door het gif, waardoor de ratten minder
natuurlijke vijanden krijgen. Daarom laat ik nu de roofdieren
– naast de vos en oehoe ook de marter, hermelijn en wezel –
hun gang gaan. Daardoor is er een natuurlijk evenwicht ontstaan tussen deze dieren. Ook de vele frietjesduiven op het
Vrijthof hebben hiermee te maken. Daaraan doet de oehoe
uit de ENCI-vallei zich ’s nachts tegoed.
Fred vindt dan ook dat we dieren als de vos met respect
moeten behandelen. Ons afval trekt plaagdieren aan, maar
door de vos en zijn kompanen krijgen die niet de overhand.
Zij ruimen dus eigenlijk onze rotzooi op. Natuurlijk moeten
we onze eigen dieren beschermen tegen de vos, maar dat
kan heel simpel door te zorgen voor een goed nachthok.
Gebruik verder geen gif, want dat verstoort het natuurlijk evenwicht. De vos hoort daar gewoon bij. Hij heeft zijn plekje in
onze samenleving verdiend.

Maéva en Maayke voor het scheren

Een ander favoriet dier is de angorageit. Maayke is hiervan
de liefste. Er is een klein schattig angorageitje, dat ik graag
de fles geef. Maayke probeert dan ook stiekem aan de fles
te drinken, maar dat laat ik niet toe, want zij is te groot
hiervoor. Niet alleen de dieren vind ik leuk maar ook de mensen die op de kinderboerderij werken, zoals Ralph, Jeffrey,
Eleanor, Maaike en Peter. Renate is ook een meisje dat vaak
op de kinderboerderij komt. Samen helpen we met flesjes
geven aan de jonge dieren. We voeren ook de andere dieren,
maken hokken en kattenbakken schoon en zetten de dieren
’s avonds in hun nachthok.
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MAXIME SCHOONBROOD

STICHTING DE GOUWE

Hallo, ik ben Maxime Schoonbrood, dochtertje van Marjon
Franssen en Jean-Philippe Schoonbrood. Wij wonen aan de
Pallashof 6 in Daalhof.

Verdien een extraatje door uw kinderkleding te verkopen.
Heeft u kinderkleding overcompleet? Dan kunt u die via De
Gouwe op Pottenberg verkopen. 75% van de opbrengst is
voor u, 25% is bestemd voor de activiteiten van de Buurtbrök. Een mooie kans een zakcentje te verdienen of met de
opbrengst andere kinderkleding en/of speelgoed te kopen.
U kunt de kinderkleding aanleveren alleen op dinsdagen tussen 12.00 en 16.00 uur. Kopen kan van dinsdag tot en met
zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur.
Speelgoedwinkel
De Gouwe heeft een prachtige speelgoedwinkel opgezet. U
zult verbaasd zijn over de mooie inrichting en de kwaliteit
van het speelgoed. Door er te kopen, steunt u de doelen van
De Gouwe. U maakt daardoor de groentetuinen voor de
voedselbank, het kerstfeest en de vakantieweekenden voor
gezinnen in problemen mogelijk.
Heeft u speelgoed overcompleet dan is de Gouwe daar heel
erg blij mee. U kunt het brengen van dinsdag tot en met
zaterdag tussen 12.00 en 18.00 uur. U kunt het ook laten
ophalen, bel dan Ed Kemmerling: 06-12951996.

Mama was eigenlijk pas 16 april uitgerekend, maar ik vond
het veel leuker om een echt Paaskindje te worden. Op zaterdag 30 maart heeft mama weeën gekregen, dus moest ik
het nog even zien te rekken tot eerste Paasdag. Toen de
klok eenmaal 12 uur had geslagen ging het snel en op 31
maart om 00.32 uur was ik er. Ik woog 3490 gram en was 49
cm.
Mama en ik mochten dezelfde dag nog naar huis. Papa kwam
ons ophalen en mijn eerste ritje in de auto was heel spannend. Dat vonden papa en mama ook. Eenmaal thuis maakte
ik als eerste kennis met Juulke, onze Jack Russell. Juulke
kwam meteen kusjes geven en vanaf dat moment waakt hij
heel trouw bij de box.

Kledingwinkel, speelgoedwinkel en kunstgalerie De Gouwe,
Terra Cottaplein 1, 6216 BH Maastricht.

Ik vind het heerlijk om lekker te knuffelen met papa en mama.
Ik voel me bij hun op de arm heel erg vertrouwd en hoef dan
niet te huilen. De eerste dagen vond ik het een beetje eng
om alleen in mijn bedje te liggen, maar ook daar ben ik nu
aan gewend. Ik geniet van alle aandacht die ik krijg van het
kraambezoek en verheug me op een lekkere warme zomer,
zodat ik gezellig met papa, mama en Juulke kan gaan wandelen.

CARWASH MAASTRICHT
KEURMEESTERSDREEF 200

Veel liefs, Maxime

Wist u dat…….
•
•
•
•
•
•
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wij u vanaf programma 2 een gratis geurboompje kado
geven, voor deze actie geld op=op
wij cockpit- en waxdoekjes vanaf nu ook verkopen bij de
wasstraat
wij vanaf programma 3 uw auto extra handmatig
voorbehandelen met een borstel
regelmatig acties zullen voeren en deze op o.a. facebook
bekend zullen maken
er ook cadeaubonnen verkrijgbaar zijn voor elk gewenst
programma
de kinderen een gratis lollie krijgen

IN WIJK-INFO
DE ETALAGE

WIJK
- INFO
WIJK-INFO

GUIDO MEEWIS

BUURTTERRASSEN

Hallo, ik ben Guido Meewis, eigenaar van ‘Saniveau, hèt
aanspreekpunt voor uw badkamer’. Sinds kort woon ik in
Belfort, Voldersdreef nummer 40. Ik ben getrouwd met Kristel, heb een dochtertje Guusje, van anderhalf jaar en wij verwachten in juli ons gezinnetje uit te breiden met een klein
mannetje.

De buurtterrassen komen er weer aan. Dit jaar hebben we
bedacht dat het goed is om ons niet alleen te richten op
Daalhof (zoals de afgelopen twee jaar), maar ook in de buurten Belfort en Hazendans een buurtterras te organiseren.
We hebben daarom gekozen voor de volgende locaties:
Maandag 9 september 19.00-21.00 uur Dianahof-Cupidohof
Daalhof.
Dinsdag 17 september 19.00-21.00 uur Zwaardvegersdreef
Belfort.
Maandag 23 september 19.00-21.00 uur HoratiushofRomulushof Daalhof.
Het concept blijft verder hetzelfde.
Ik wil jullie vragen bij mij aan te geven welke avond je wilt en
kunt deelnemen. Ik maak dan een totaaloverzicht en weet
wie ik een herinneringsmail moet sturen voordat het buurtterras plaatsvindt.
Met vriendelijke groeten,
Petra Debets

Sinds 2007 ben ik zelfstandig ondernemer en hou mij voornamelijk bezig met het ontwerpen van, adviseren over, leveren en indien gewenst, volledig of gedeeltelijk verbouwen van
badkamers en toiletten. Daarnaast verzorg ik alle werkzaamheden met betrekking tot keukens, tegelwerken, stucwerken, enz., kortom: badkamers en ‘verrassend meer…’.

Opbouwwerker Maastricht West 2, Trajekt Buurtcentrum
Mariaberg, Anjelierenstraat 35, 6214 SW Maastricht, tel. 0437630040 of 06-29557027, petra.debets@trajekt.nl,
www.trajekt.nl. Aanwezig van maandag t/m donderdag.

In het verleden heb ik in loondienst gewerkt als adviseur en
later als bedrijfsleider. In 2007 werd het tijd om de stoute
schoenen aan te trekken en zelfstandig te gaan werken.
Kleinschalig, zeer breed, maar vooral persoonlijk. Zodoende
verzorg ik het hele traject van de verbouwing, van advies en
ontwerp tot en met de oplevering, zodat mijn klanten maar
één aanspreekpunt hebben. Wel zo overzichtelijk en prettig.
Hierdoor wordt de miscommunicatie beperkt en het overzicht bewaard. Ik heb het kantoor aan huis, waar ik de offertes en administratie verzorg en een showroom in Sittard,
waar ik op afspraak met mijn klanten naar toe ga om de
gemaakte offertes te bespreken en diverse materialen uit te
zoeken.
Ik probeer mij in de markt te onderscheiden door mijn persoonlijke betrokkenheid en een compleet plaatje aan te bieden, waarbij vooral het totale overzicht wordt bewaard. Het
wederzijds vertrouwen dat ik kan opbouwen met mijn klanten, omdat ik het gehele traject vanaf het ontwerp tot en met
de uitvoering begeleid, geeft mij veel voldoening. Met name
wanneer ik tot volle tevredenheid van mijn klanten een project mag opleveren en hieruit weer vervolgopdrachten volgen.
Heeft u plannen om iets te verbouwen of aan te passen? Bel
even met ‘Saniveau’ en wie weet wat we voor elkaar kunnen
betekenen. Ook kunt u een kijkje nemen op de website
www.saniveau.nl.
Graag tot ziens.
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Kapsalon Dillo
043 311 3540
06 25 36 85 88
met en zonder afspraak
Ma.: 10u00 - 12u00
Di.-Za.: 10u00 - 18u00
Aureliushof 117 A (Daalhof)
6215 SN Maastricht

Reflexzône-therapie
gewoon eens uitproberen!!
het is:

eilig + effectief
italiserend +ontspannend
errassend + boeiend
rijblijvende informatie?

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Bel 043-3263708
www.plexusreflex.nl
J.Vroemen-Saparoee, natuurgeneeskundig reflexzône therapeut,
voeding- en gezondheidsconsulent

Cantecleerstraat 108 Maastricht
(Malpertuis)
Lid v.d. LVNG/SBRAG/TBNG
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In mijn vorige column schreef ik over het gebruik van een
foundation. Deze column gaat over concealer en het nieuwe
product BB cream.
Een concealer is een beauty product om puistjes, vlekjes,
kleine huidoneffenheden en donkere kringen te camoufleren.
Een concealer gebruik je het best onder de foundation. Puistjes hebben een rode kleur en verdoezel je met een groene
concealer.
Waarom? Goede vraag. Dan moet ik iets uitleggen over kleuren. Als je een kleurenwiel ziet, staan alle kleuren mooi naast
elkaar in de volgorde rood-groen-blauw. Kleuren die in dit
wiel tegenover elkaar staan, heffen elkaar op. Zo staat groen
tegenover rood. Blauwe vlekjes, bijvoorbeeld adertjes onder
de ogen, camoufleer je met oranje of geel. Denk eraan dat
het geen oorlogsstrepen worden, je brengt een concealer
heel subtiel aan.

Het nieuwe(re) beautyproduct is de BB cream. Dit is een
combinatie van serum/moisturizer/primer/foundation en eventueel een sunblock. BB cream betekent: blemish balm, onzuiverheden balsem.
Het werkt als volgt: beschermen van de huid tegen zon en
wind; voeden, hydrateren en herstellen van de huid; camoufleren van oneffenheden; tegengaan van huidveroudering;
zorgen voor een frisse, stralende uitstraling.

Edith Remmen
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Oorspronkelijk (1960) komt de BB cream uit Duitsland waar
dermatologen de crème voorschreven aan patiënten die een
laserbehandeling van de huid hadden ondergaan. In Korea is
het vervolgens doorontwikkeld en aangepast voor het grote
publiek. De laatste nieuwe BB creams hebben ook anti-rimpel en UV-bescherming aan boord. Mijn advies blijft: probeer
het op je kaaklijn, en kijk bij natuurlijk daglicht wat het effect
is.
Veel plezier, groetjes Edith
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LEENVOORWAARDEN DOOR BANKEN
VERDER AANGESCHERPT
De helft van de banken in Nederland heeft de leenvoorwaarden voor het midden- en kleinbedrijf (mkb)
in het eerste kwartaal van 2013 verder aangescherpt. De toegenomen risicoperceptie en de
kosten verband houdend met de vermogenspositie van de
banken zijn de belangrijkste verklaring van de aanscherping
van de leenvoorwaarden. Tegelijkertijd rapporteert een ruime
meerderheid van de banken (83%) dat de vraag naar krediet
door het mkb is afgenomen, zo melde De Nederlandse Bank
eerder deze week.
De acceptatiecriteria voor bedrijfskrediet zijn in het eerste
kwartaal van 2013 verder aangescherpt. Dit betrof vooral de
leningen aan het mkb. Slechts een enkele bank scherpte de
goedkeuringscriteria aan voor leningen aan grote ondernemingen, maar voor de kleine en middelgrote bedrijven deed
ongeveer de helft dat. In het tweede kwartaal van 2013 verwacht zo’n 30% van de Nederlandse banken hun acceptatiecriteria voor leningen aan het bedrijfsleven aan te scherpen,
vooral bij leningen aan het midden- en kleinbedrijf.
Risicoperceptie en vermogenspositie banken:
Twee factoren hebben in belangrijke mate bijgedragen aan
de aanscherping van de leenvoorwaarden. Ten eerste rapporteert tweederde van het bankwezen dat de risicoperceptie
ten aanzien van bedrijfskredietverlening aan het midden- en
kleinbedrijf in het eerste kwartaal van 2013 is toegenomen.
Hierbij gaat het om risico’s ten aanzien van de algemene
economische bedrijvigheid, de vooruitzichten voor de desbetreffende bedrijfstak of onderneming en risico met betrekking tot het vereiste onderpand. Daarnaast rapporteert de
helft van het bankwezen dat ook de kosten die verband houden met de vermogenspositie aanleiding zijn geweest om de
leenvoorwaarden voor het mkb aan te scherpen.
Vraag naar bedrijfskrediet:
Banken namen in het eerste kwartaal van 2013, naar eigen
zeggen, een daling waar van de totale vraag naar bedrijfskrediet. Vooral bij de leningen aan het mkb werd een afname
gemeld. Als oorzaken van de vraagdaling noemen de banken vooral een dalende financieringsbehoefte voor zowel vaste
investeringen als voor fusies/overnames en herstructurering
van de onderneming. Een derde deel van de banken verwacht
in het tweede kwartaal een verdere daling van de vraag naar
bedrijfskrediet.

K

sportmassage
ontspanningsmassage
hotstone massage
zwangerschapsmassage
C E N T A U R E N H O F 2 6 2 1 5 E E M A A S T R I C H T
T E L 0 4 3 - 3 4 7 8 0 4 4 G S M 0 6 - 1 2 1 7 5 6 4 3
W W W. E D I T H R E M M E N . N L I N F O @ E D I T H R E M M E N . N L

vanderzee-belastingadviespraktijk.nl
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SAMEN STERK - SAMEN MEER
De basisscholen OBS Elckerlijc en ABB Fons Olterdissen
gaan hun krachten bundelen in een nieuwe school. De nieuwe
school zal van start gaan na de zomervakantie in 2015. Om
deze nieuwe school vorm te geven is tijdens een ouderavond
in het Atrium deze week de aftrap gegeven van het project
samen sterk - samen meer. Dit project heeft als doel een
geheel nieuwe school te ontwikkelen uit het beste van de
scholen OBS Elckerlijc en ABB Fons Olterdissen. Een kindcentrum waar naast basisonderwijs onder andere kinderopvang en een peuterspeelzaal ook aanvullende kindactiviteiten
plaats gaan vinden.
Goede scholen met sterke karaktereigenschappen.
Rob Beaumont, bovenschools manager van Stichting Jong
Leren waaronder de beide scholen vallen, licht toe: “De twee
scholen hebben nu hun eigen sterke karakter. Beide presteren momenteel boven landelijk niveau. OBS Elckerlijc staat
bekend om haar Jenaplan achtergrond: ieder kind is uniek,
we leren van elkaar en met elkaar, we vieren met elkaar in
werk, spel en gesprek. ABB Fons Olterdissen heeft als speerpunten Autonomie, Relatie en Competentie. Allemaal ingrediënten die in de hedendaagse leer- en werkcultuur actueler
zijn dan ooit. Het competentiegericht onderwijs bij de beroepsopleidingen en ‘Het Nieuwe Werken’ zijn immers gebaseerd
op deze principes”.
Krimp biedt kans
De belangrijkste reden van het samengaan is de krimp in de
regio. “Dan maak je van een nood een deugd” aldus de heer
Beaumont. Er is niet gekozen om krampachtig vast te houden aan twee scholen met twee eigen identiteiten. Er is gekozen om goed te kijken naar de krachten van beide scholen en hieruit een geheel nieuwe school te formeren die gericht is op de toekomst: basisschool 3.0.
Ouders praten mee
De ouders van de kinderen die nu op de scholen zitten zijn
op 5 juni jl. geïnformeerd over de ontwikkelingen. Daarnaast
was er tijdens deze ouderavond direct gelegenheid om mee
te denken over de toekomstige school. Frits van Dijk, directeur van beide scholen: “Na een informatief deel hebben de
ouders in een stevige workshop in feite de do’s en dont’s

Godding Uitvaartzorg
Persoonlijk, Respectvol, Deskundig

mogen formuleren voor de nieuw school. We hebben gekozen om niet zelf te bepalen hoe de school er uit moet zien,
de huidige ouders zijn tenslotte onze beste ambassadeurs.
Overigens hebben we ook al de ouders van kinderen die volgend jaar op school komen uitgenodigd voor deze avond.
We hebben ontzettend veel informatie verzameld en kunnen
dus aan de slag om missie en visie van de nieuwe school te
gaan opstellen”.
Locatie
Veel zaken zijn nog niet bekend, bijvoorbeeld op welke locatie
de nieuwe school zal komen. Hierover worden gesprekken
met de Gemeente gevoerd. De scholen liggen beiden in
Maastricht West in de wijken Hazendans, Daalhof en Belfort.

HET WAS SUPER…..
Zaterdag 8 juni was de Kloventocht voor de jeugd vanaf 14
jaar met aansluitend barbecue in Jeugdcentrum Daalhof,
Aureliushof 160 a. De jongeren hebben deze activiteit zelf
voorbereid en uitgevoerd. Iedereen had oude kleren en schoenen aan. Chapeau Bryan, Dimitri, Jay, voor de organisatie.
Het was een super dag met totaal 19 jeugdigen vanaf 14 jaar
tot 19 jaar uit Daalhof en de Hazendans!
Mocht je ook een activiteit willen organiseren voor jeugd in
Daalhof, kom even langs bij de jeugdwerkers Dennis, Gabriëlle
of Sandra. Je kunt ons bereiken via facebook, email of 0655695279. Ook voor ouders natuurlijk.
En wat komt nog:
Reünie Pleinsje: kom meehelpen met de organisatie en
natuurlijk op vrijdagavond 28 juni van 19.00 tot 1.00 uur samen met oud-Pleinsje bezoekers. We zijn bezig met het
organiseren van deze reünie. Hiervoor is een werkgroep gemaakt die maandagavond 17 juni bij elkaar is gekomen in
het Jeugdcentrum van Daalhof, Aureliushof 160 a. Als je nog
mee wilt denken en uitvoeren kom je aansluiten. Meer informatie bij Corné, Patrick, Ilja, Barbara of Sandra, via 0433477350 of via barbara.roebroeks@trajekt.nl.
Let op: leeftijdsgrens vanaf 16 jaar
Kinder maffia middag met disco: Kylian (bijna 10 jaar) wil
graag een maffia feest geven voor kinderen. Hij heeft een
leuk programma bedacht met sport, spel, film, koken en
disco. Hiervoor heeft hij wat tieners (14 jaar) gevraagd om te
helpen. Zaterdag 17 augustus zal het plaatsvinden van 16.00
tot 21.00 uur in Jeugdcentrum Daalhof. Je kunt je opgeven
bij Kylian via facebook. Er wordt een maximaal aantal kinderen toegelaten. Kosten 1 euro.
Wekelijks sporten voor jeugd (tot woe 26 juni): Voor jeugd
vanaf 12 jaar op de maandagen van 19.00 tot 20.00 uur o.l.v.
van Dimitri en Jay op het Basketbalplein in Daalhof.
Voor jeugd tot 12 jaar op de woensdagen van 14.15 tot 15.15
uur o.l.v. Vladimir en Ramzi op het grasveld achter de flats
van Daalhof.
Bij regen zal het sporten in de buitenlucht niet doorgaan.
Meer info bij Sandra Smeitink, Jongerenwerker West 2,
Jongerenbuurtbemiddeling en Mentoren op Straat. Trajekt,
Buurtcentrum Daalhof, Aureliushof 160 a, 6215 SW Maastricht. Tel. 043-3477350, mail sandra.smeitink@ trajekt.nl.

Kijk voor meer info:
www.goddinguitvaartzorg.com
tel. 06 23 01 37 24 (24 uur bereikbaar)
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DINAND BROUNER

STEDELIJKE KINDERRAAD
‘KINDEREN VAN DE RONDE TAFEL’

Hallo, mijn naam is Dinand Brouner en ik ben vorige maand
10 jaar geworden.
Ik woon aan de Schippersdreef 5 te Belfort, samen met mijn
vader Daniël, moeder Wendy en zusje Julie. Julie is vijf jaar.

Sinds het begin van dit jaar hebben we een huisdier: Pino,
een dwergpapegaai. Hij is heel mooi gekleurd en hij zingt de
hele dag. Wat ik heel graag eet is pizza, frieten en spinazie.
Niet lekker vind ik wortelen met erwten. Mijn lievelingskleur
is blauw en ik hou van rock- en dancemuziek. Verder ben ik
gek op lezen, vooral boeken van Geronimo Stilton.
Groep 5-5H5 van de JF Kennedyschool is de klas waarin ik
van alles leer en doe. In de pauzes ga ik graag voetballen
met mijn vriendjes Joris, Nick, Remco en Mylan. Ik heb twee
juffen: Juf Janneke en juf Daniëlle.
Ik heb op voetbal gezeten bij RKVVL-Polaris. Dat heb ik
leuk gevonden, maar door mijn hypermobiliteit moest ik stoppen. Ik had veel last van mijn knieën. Mijn hobby is spelen in
sambaband Batida Mestreech. Ik speel de
sneertrommel. Ik heb hier veel plezier in. We
hebben op vrijdagavond repetitie. Ook moeten
we optreden op bijvoorbeeld braderieën, met
Carnaval, Koningsdag, enz. Dit vind ik altijd erg
leuk.

Wij zijn Khadischa en Sem en wij zijn van de Stedelijke Kinderraad. Deze kinderraad heet ‘kinderen van de ronde tafel’ en
wij willen graag vertellen wat de kinderraad is en wat we
doen.
We zijn nu met 11 kinderen van 9 t/m 13 jaar en komen uit
verschillende wijken: de Heeg, Heugemerveld, Limmel/
Nazereth, Daalhof, Malberg, Caberg/Malperthuis en Pottenberg. Dit zijn wijken waar kinderwerkers van Trajekt zijn, want
zij helpen ons.
Een keer per maand vergaderen we op maandagavond. We
kijken dan naar wat leuk is in onze wijken, maar ook juist
wat niet leuk is. Dus soms echte problemen. Daar proberen
we dan samen een oplossing voor te bedenken. Nu hebben
we het bijvoorbeeld over het gevaarlijke verkeer, zwerfvuil en
overlast van tieners.
De vergaderingen zijn gezellig, maar ook serieus. Tijdens de
vergaderingen leren we vergaderen; een kind is de voorzitter en een ander kind maakt een verslag van wat we besproken en afgesproken hebben. Iedereen komt aan de beurt.
We luisteren naar elkaar en denken met elkaar mee, maar
af en toe wordt er ook een grapje gemaakt. De meeste kinderen van de kinderraad zijn officieel geïnstalleerd door wethouder Mieke Damsma op het oude stadhuis van Maas-tricht.
Wij zitten in de kinderraad omdat we het leuk vinden anderen kinderen te helpen met problemen in de wijk. Sommige
kinderen zijn gevraagd door de kinderwerker en er zijn ook
kinderen die gevraagd zijn door klasgenoten of vrienden die
ook in de kinderraad zitten. Want op een bepaalde leeftijd
mag je wel nog mee doen, maar stoppen kinderen van zelf
omdat ze op de middelbare school zitten en geen tijd meer
hebben door huiswerk.
Sem en Khadischa van de stedelijke kinderraad
‘kinderen van de ronde tafel’.
Contact persoon: karin.rutten@trajekt.nl

Afslanken met de Benexere BodyProgress
Wilt u ook;
Ñafslanken Ñ vermindering van cellulitis
Ñ een mooie strakke huid
Ñ en een goede bloedsomloop
d.m.v. ultrasonischegolven in combinatie
met elektrische spierstimulatie verliest u al
centimeters na de eerste behandeling.
Behandeling volgens afspraak:
Zeepziedersdreef 3
043-3479341
06-10630263
Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis.
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TENNISCLUB HAZENDANS BIEDT AAN
Vrijdagavond 5 juli of 12 juli ontvangen we je
graag vanaf 19.00 uur om vrij te komen spelen,
om kennis te maken met TC Hazendans en om
je vragen te beantwoorden. Mail even naar
julieschulkens@hotmail.com op welke dag je
wilt komen. Heb je nog vragen, bel dan even met Marion
Smeets, tel. 0032-89732603. Heb je geen racket? Laat dit
even weten, dan zorgen wij dat er één beschikbaar is op de
betreffende avond.
Aanbieding: word je lid, dan hoef je de 20 euro inschrijfgeld
niet te betalen. Je kunt ook eerst één maand op proef lid
worden voor 15 euro.
Wie zijn we: TC Hazendans is een gezellige en sportieve
tennisclub in Maastricht West. We spelen op een prachtig,
ruim, groen park. We hebben maar liefst 12 banen. Bij ons
kom je dus veel aan spelen toe. Met Tennisschool STAR
Tennis hebben we goede tennisleraren op ons park, die je
het spelletje graag (verder) leren.
Voor een impressie, zie www.facebook.com/tchazendans of
onze website www.tchazendans.nl.

Wij willen graag iedereen bedanken die ons geholpen heeft
met het bereiken van de eerste plaats: Bejaardencentrum
Daalhof, Keurslager Wevers, Groentewinkel Belfort, Jamin,
C1000 Manniën, Bakkerij Paulissen, Sportshop Do-It,
Schoenmakerij Van Kan, Aktiesport, Baccara Bloemsierkunst, Rousseau Chocolade en natuurlijk onze eigen organisatie SIM. Het was ons nooit gelukt zonder jullie hulp.

Wij hopen weer bij de volgende editie van Streetleague Maastricht te kunnen zijn en dan ook weer op u te kunnen rekenen. Wij gaan dan weer voor de eerste plaats en zonder de
steun en hulp van onze buurt zou dat ons nooit lukken.
Tot volgend seizoen.

TEAM SIM IS KAMPIOEN
Op 25 mei 2013 is uitgeroepen dat Team SIM de Streetleague
Maastricht editie 2012-2013 heeft gewonnen. Na al ons harde
werk binnen de buurt en activiteiten die we gedaan hebben
en natuurlijk de voetbalwedstrijden die we gewonnen hebben, heeft ons team met een flinke voorsprong gewonnen
van de andere teams.
Bij de uitreiking hebben wij ook een aantal prijzen in ontvangst genomen, namelijk een medaille met een mooie, grote
oorkonde voor de eerste plaats, vrijkaarten voor de bootcamp
van MVV, 50% korting op een keer zwemmen in het nieuwe
Geusseltbad en natuurlijk een super grote kampioensbeker.
Daarnaast werden wij ook verrast met het feit dat we kaartjes kregen voor de Johan Cruijff Schaal op 27 juli, met de
wedstrijd Ajax – AZ in de Amsterdam ArenA.
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Schoonheidssalon Parels
www.parels-uiterlijkeverzorging.nl
Romy Tonigold

Schoonheidsspecialiste
KOC gediplomeerd
aangesloten bij de ANBOS
Neptunushof 77
6215 XW Maastricht
06-38532876
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HAZENDANS

SFEER, WELLNESS EN SPIRITUELE BEURS
Zondag 30 juni wordt in het Centre Magnefiek Malberg, Malbergsingel 62, een sfeer, wellness en spirituele beurs georganiseerd met een groot aantal standhouders. Een kleine
greep uit de standhouders die aanwezig zijn: masseuse,
pedicure, energetix, tassen, sierraden, foto reading, voetreflex, woonaccessoires, afslanking, tatoeages, diëtiste,
(kinder)kleding.
U kunt consulten en behandelingen krijgen tegen een aantrekkelijk beursprijs. Adviezen, informatie en kinderanimatie
zijn gratis. Ook worden er verschillende verlotingen georganiseerd waarbij u leuke prijzen kunt winnen.

De luchtfoto die u nu voor u ziet heb ik gekregen van de heer
Huisinga. Nogmaals mijn dank hiervoor. Het bekijken van
deze luchtfoto is, ondanks dat het een uitgeprinte foto was
die ik mocht kopiëren, toch geweldig. De foto heeft zijn bijzondere charme, je kent de omgeving door en door, je hebt
er altijd gelopen, gewoond of je woont er nu nog.
Op de foto lijken de afstanden anders, het verband lijkt anders: de grote stadsuitbreiding na de oorlog waarop onze
drie wijken te zien zijn. De drie torenflats van de Hazendans
links achter in beeld en geheel rechts de straaltoren van
Daalhof, die meer dan 130 meter hoog is, zijn wel heel duidelijk te zien en nemen wij als herkenningspunt of uitganspunt om te zoeken waar een huis of straat ligt.
Verder lees ik namen van straten, de eerste naam vooraan
de Cupidohof met een stuk daar achter de drie flats gelegen
aan de Herculeshof. Dan zien we daarachter weer de drie
flats met de naam Quirinaalhof.
De fotograaf heeft in een open cockpit overboord gehangen
met zijn camera, die in de jaren ’60-‘70 10 kilo zwaar was.
Of de opname nu is gemaakt door KLM Aerocato met een
Duitse ICA camera in een Fokker vliegtuig blijft de open vraag.
Door wie de foto is gemaakt weten we ook niet.
Heeft u oude foto’s van een van de drie wijken die wij in ons
blad mogen publiceren, bel of mail dan even naar Huub
Reinders: huub.reinders@home.nl, tel. 043-3474946.

In de voorverkoop (t/m 28 juni) kosten de entreekaarten 5
euro, te bestellen bij Helma Smeets, tel. 06-20278307. Aan
de kassa betaalt u 7,50 euro. Bij de prijs is één consumptie
inbegrepen. Kinderen tot 10 jaar mogen gratis naar binnen.
Er is een ruime parkeerplaats waar u gratis kunt parkeren.
De beurs wordt gehouden van 12.00 tot 18.00 uur.
Nieuwsgierig geworden? Kom een kijkje nemen en laat u
verwennen.

DE BOOM
zie hem fier staan, hier voor de deur
machtig en groot, groen van kleur
een boom uitgezocht uit allen
juist op deze boom je oog laten vallen
jaren heeft hij nodig gehad om zo hoog te groeien
maar ieder jaar opnieuw laat hij zijn bladeren bloeien
ruim is de schaduw die hij geeft
een genot voor een ieder die het beleeft
hij is gebleven, heeft alle stormen doorstaan
zijn leven zal hopelijk nog jaren zo verder gaan
in de winter, kaal strak zonder bladerentooi
maar ook dan is hij prachtig, hij blijft immer mooi
de lente begint heel langzaam met soms die zomerse geur
en de boom krijgt weer zijn prachtige groene kleur
ieder jaargetijde een andere pracht
de boom doorstaat het in al zijn kracht
de boom praat niet, hij fluistert.......
tenminste als er naar de wind wordt geluisterd
mijn boom, hij wordt ouder dan de mens
voor mijn deur blijven staan is mijn grote wens !!
tekst: Ad Frijns
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