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Zoveel kan in een korte periode veranderen en niets lijkt
zeker meer. Ineens weten we dat de resultaten van de
meeste wielrenners van vroeger (en nu?) afhankelijk was
van de doping die ze gekregen hadden. Ineens beslist de
Paus om niet verder te gaan met zijn baan. Sommigen
vinden dit goed of moedig. Anderen vrezen voor hoe de
toekomst eruit zal zien. En in maart denken we dat de
Lente om de hoek kijkt, maar u weet maar nooit. Na enkele weekeinden van sneeuw en vorst gevolgd door dooi
en zon weten we het gewoon
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En we weten dat er sommige dingen zijn die regelmatig
terugkomen. De tuin nodigt uit en ‘groene vingers’ jeuken
bij sommigen. De winkels weten alle feestdagen naar de
hand te draaien en we worden verwelkomd door kippen,
eieren, konijnen en meer – allemaal in chocolade. En overal
zijn er mogelijkheden om te helpen of dienen in de buurt.
Misschien is die onzekerheid helemaal niet zo erg. Een
beetje creativiteit en uitdaging is altijd welkom bij sommigen. Zo kunnen we ook kansen vinden om iets nieuws te
eten, iemand nieuw te leren kennen of een nieuwe uitdaging in de wijk aan te pakken. Zo kunt u ook in deze uitvanonze
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Met Pasen
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kunnen we
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EVENEMENTEN
Maandag 18
Maandag
18 maart:
maart:
Breincafé in Activiteitencentrum Maastricht, Symphoniesingel 60. Van 19.30 - 21.30 uur.
maart:
Zondag 24
Zondag
24 maart:
Rommelmarkt TTV Daalhof in ‘t Atrium, Aureliushof 160.
Van 9.30 - 17.00 uur.

Begin serie ‘Ontmoetingen met Jezus’ in Didohof 49b van
19.30 - 21.00 uur.
april:
Zondag 7 april:
Zondag
Nord-Eifel. Meer
Meer info
info op
oppag.
pag.22.
22.
IVN wandeling in de Nord-Eifel.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 20/21 april.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 25 maart.
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Anneke Fokkema
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Roelina Habets
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Scott Raab
Huub Reinders
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Kienmiddag in buurtcentrum ‘t Atrium om 13.30 uur. Zaal
open om 12.30 uur.

Cont act
Contact

april:
Zondag 21 april:
Zondag
Braderie Daalhof

06 50888592
redactie@belhaofke.nl
 http://www.belhaofke.nl
http://www.belhaofke.nl


Donderdag 25
Donderdag
25 april:
april:
BROEM Rijvaardigheidscursus
Rijvaardigheidscursus
50-plussers.
Van
BROEM
voorvoor
50-plussers.
Van 13.30
16.30
uur.info
Meer
pag. 20.
-13.30
16.30- uur.
Meer
opinfo
pag.op20.

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

Zaterdag 27 april:
Zaterdag
april:
vilten op
op kinderboerderij
kinderboerderijDaalhoeve.
Daalhoeve.Van
Van10.00
10.00Workshop vilten
- 17.00uur.
uur.Meer
Meerinfo
infoopoppag.
pag.15.
15.
17.00

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

WIJK
- INFO
WIJK-INFO

Stichting

ONTMOETINGEN MET JEZUS

BUURTPLATFORM BELFORT - DAALHOF

Correspondentieadres: Kremersdreef 122, 6216 SZ Maastricht

In onze huidige maatschappij wordt de naam van Jezus regelmatig gehoord, al is het ook vaak als vloek. Veel van onze
maatschappelijke waarden zijn op de leringen van deze man
gebaseerd. Hij heeft echt bestaan en wandelde op aarde in
de tijd dat Maastricht als vestiging aan het groeien was.

Nieuws van uw Buurtplatform
Bij het schrijven van dit stukje kijk ik vanuit mijn raam neer
op een witte wereld. Februari zit er bijna op, maar niks wijst
nog op de naderende lente. Leuk voor de kids die sneeuw,
ongemakkelijk ook voor de ouderen onder ons. We hebben
het maar voor lief te nemen. En…. al ziet het er nog niet naar
uit: De lente komt eraan!

Heeft u zich ooit afgevraagd wie die Jezus is? Hoe zou het
zijn hem vandaag te ontmoeten? Aan de hand van geschiedkundige bronnen nemen we als groep de tijd om Jezus te
ontmoeten en te zien of hij iets voor vandaag betekent. Wie
was hij? Wat heeft hij gedaan? Wat vond hij belangrijk? En
maakt dat uit?

Afscheid Evelien Meijerink
Evelien Meijerink, onze Stadsdeelleider van Buurtgericht
Werken, gaat ons per 15 maart verlaten.
We hebben 6 jaar op een hele fijne manier met haar samengewerkt, waarvoor ook vanaf deze plaats onze welgemeende
dank. We wensen Evelien heel veel succes met haar nieuwe
job en hopen in de toekomst, ook in haar nieuwe functie,
nog vaker een beroep op haar te mogen doen. Evelien: “Het
gaat je goed”.

De eerste van 10 ontmoetingen begint op zondagavond 24
maart om 19.30 uur in de Didohof 49b. Bij deze eerste ontmoeting wordt ook uitgelegd hoe de groep te werk zal gaan.
Elke ‘ontmoeting’ zal een mengsel zijn van lezen, bespreken en uitdagen, onder het genot van een kopje koffie, thee
of fris en een koekje of meer. De sessies zijn gratis en vrijblijvend. De groep sluit elke keer af om 21.00 uur.

Aftreden Ger Thelosen
Onlangs is Ger Thelosen afgetreden als vice voorzitter van
ons Buurtplatform. Nieuwe verordeningen bij de gemeente
staan burgerraadsleden niet langer toe zitting te hebben in
besturen van Buurtplatforms. Dit om eventuele belangenverstrengeling te voorkomen. Ger, bedankt.

Wilt u meer informatie of wilt u zich voor de ontmoetingen
inschrijven? Bel Scott Raab tel. 06-48689617 of mail naar:
info@gvcmaastricht.nl.

Braderie Daalhof, zondag 21 april.
Ook dit jaar doen we weer mee aan het Braderiegebeuren in
Daalhof. We doen dit, zoals altijd, in samenwerking met de
Werkgroep Kinderactiviteiten BDH en de Stichting Boerderij
Daalhoeve.
Dit jaar willen we de schoolgaande jeugd weer in de gelegenheid stellen hun tweede hands spulletjes te verkopen op
de kindervrijmarkt op de boerderij. Het aantal plaatsen is
beperkt. De kosten bedragen 5 euro voor een grondplaats
van 9 m2. Plaatsreservering is mogelijk via inschrijving op de
boerderij. Dit kan van 20 maart t/m 10 april. Bij inschrijving
dient u het plaatsgeld te voldoen. Tijdens de braderie zijn er
verder diverse kinderactiviteiten op de boerderij en ook allerlei Oude Ambachten zijn er te bewonderen.

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

Toekomst Buurtplatforms
Er bestaat momenteel veel onzekerheid over de toekomst
van de Buurtplatforms in onze stad.
Over de financiële armslag voor Buurtplatforms (Buurtbudgetten) zijn na 2014 nog erg veel onduidelijkheden. Langlopende projecten zoals Natuurspeelplaats de Gouden Wereld, de Huiskamer van Daalhof, het AED Project en onze
periodieke bijdrage aan dit wijkblad kunnen hierdoor in de
knel raken. We buigen ons momenteel over dit probleem en
doen er alles aan deze mooie initiatieven ook in de toekomst
te kunnen blijven voortzetten.

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

Tot komende maand.
Namens Stichting Buurtplatform Belfort-Daalhof
Uw voorzitter: Frans Meijers.

Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht
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Natuurlijk konden deze heren dat niet bekostigen zonder de
hulp van de Gemeente, Trajekt, Buurtplatform Daalhof -Belfort, de vele sponsoren en niet te vergeten de winkeliersvereniging van Daalhof en Buurtcentrum ‘t Atrium.

WIJK
- INFO
WIJK-INFO
GEZIN GEZOCHT

Zonder hen was voor onze senioren, die toch al zoveel wordt
afgepakt, zo’n gezellige avond niet geweest. Zij waren al een
jaar bezig alles te regelen; vergunningen, sponsoren, gesprekken met instellingen en andere instanties. Ook de manier
waarop zij het hadden geregeld met het personeel en vrijwilligers van de Mosae Zorggroep de senioren te begeleiden
naar het Atrium en weer terug.

Even voorstellen. Mijn naam is Rahim Tadjik en ik kom oorspronkelijk uit Afghanistan. De reden waarom ik nu in Nederland woon, zal voor de meeste mensen niet vreemd in de
oren klinken. Zoals dat gaat met voormalige vluchtelingen,
heb ik gebruik mogen maken van de voorwaarden die de
Nederlandse regering opgesteld heeft. Simpelweg betekent
het dat ik in aanmerking mocht komen voor een verblijfvergunning en deze dan ook al enige tijd heb.

Daar verdient trouwens het personeel en de vrijwilligers van
de Mosae Zorggroep ook een pluimpje voor vind ik. Ook heb
ik begrepen dat Frans Meijers van het Buurtplatform een grote
steun en toeverlaat is geweest voor deze heren. Ik hoop dat
zo’n geweldige avond voor de senioren blijft bestaan en dat
we samen weer kunnen uitkijken naar het volgend jaar.

Dat hield voor mij in dat ik eindelijk plannen kon maken voor
mijn toekomst. En dat heb ik dan ook gedaan. Op dit moment woon ik, met nog drie andere jongeren, binnen een
zelfstandigheid training in een KWE, kleine wooneenheid. In
maart word ik 18 jaar en moet dan deze wooneenheid verlaten, zo is de regel. Omdat ik in Maastricht op school zit,
momenteel Havo doe en graag tandarts zou willen worden,
want dat is mijn ambitie, ben ik op zoek naar een gezin dat
mij in hun midden zou willen opnemen. Dat zou ik heel graag
willen. Waarom? Ik mis de warmte en genegenheid van mijn
eigen familie en wil deze enigszins terug vinden in dit gezin.
Dat zou voor mij ook betekenen dat ik mij prettiger voel mijn
studie en alles wat daarmee te maken heeft op een fijne
manier zou kunnen afronden. Ik wil graag in Maastricht wonen want dat vind ik een fijne stad.

Nico en Alexander een grote chapeau voor jullie beiden. Ik
denk dat ik namens alle mensen die aanwezig zijn geweest,
jullie mag bedanken voor deze geweldige avond. Ik spreek
mede namens de leden van de Bejaarden- en invalidenbond
Daalhof, waarvan velen aanwezig waren, van wie we alleen
maar positieve reacties hebben gekregen. Ook andere instanties en CV de Mineurs, die ik mischien nog niet genoemd heb, bedankt voor alles.
Marjo Clermonts (Bejaarden- en invalidenbond Daalhof)

Mochten er mensen zijn die mij willen helpen, wat ik erg
hoop, dan kunt u contact opnemen met het volgende telefoonnummer: 043-6045735. Daar worden al uw vragen beantwoord en uitleg gegeven wat u eventueel nog zou willen
weten.Ik ben erg benieuwd en bedank u voor het lezen van
deze oproep.

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

Vriendelijk groetend, Rahim.

EEN GROOT CHAPEAU
Ik wil graag Nico Dubislav en Alexander Borgignons in het
zonnetje zetten. Afgelopen 2 februari hebben zij in ‘t Atrium
een grote seniorenzitting georganiseerd. Dit was in één woord
geweldig. Wat hebben deze mensen een werk gehad. De
sfeer, de ambiance, de artiesten en de koffie met vla, dan
nog de lekkere hapjes ....dat voor een bedrag van 2 euro.

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000

Edith Remmen

Dak & Homeservice Maastricht
L.Tonigold

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

Voor alle voorkomende werkzaamheden
bij u thuis of uw bedrijf
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Het bloed bestaat uit verschillende bestanddelen.
- Rode bloedcellen die zorgen voor het transport van de zuurstof in ons lichaam,
- Bloedplaatjes (trombocyten) spelen een belangrijke rol bij
de bloedstolling,
- Witte bloedcellen (leukocyten) spelen een rol bij afweer
tegen infecties,
- Plasma, dat vooral uit water en eiwitten bestaat, is de vloeistof die de bloedcellen door het lichaam vervoert.

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.

JOSSY CHRISTIANI
Ik heet Jossy Christiani, ben 60 jaar en woon al 40 jaar met
plezier in de wijk Daalhof. Ik heb 2 kinderen van 34 en 35 die
al jaren het huis uit zijn. Mijn hobby’s zijn op vakantie gaan,
lezen, yoga en mandala’s tekenen.

Na de bloeddonatie wordt het bloed door Sanquin bewerkt.
Dit houdt in dat de verschillende bestanddelen van het bloed
zorgvuldig worden gescheiden. Daardoor is het mogelijk bij
een bloedtransfusie alleen die bestanddelen aan de patiënt
toe te dienen waaraan de patiënt behoefte heeft.
Je bloed wordt iedere keer als je bloed komt geven, getest
op infectieziekten. Dit gebeurt door middel van drie buisjes
bloed. Die buisjes worden gelijk met de ½ liter bloed afgenomen. Dat is handig, want zo hoef je maar 1 keer te worden
geprikt. Het testen van de buizen gebeurt in ons laboratorium in Amsterdam. Mannen mogen maximaal vijf keer per
jaar bloed geven en vrouwen drie keer per jaar.
Wat gebeurt er met je bloed? Hiermee kunnen levens worden gered van mensen die gezond bloed hard nodig hebben.
Zo worden rode bloedcellen gebruikt voor mensen met bloedarmoede, bloedplaatjes voor patiënten met een ernstige
bloedziekte zoals leukemie en uit plasma worden medicijnen gemaakt voor bijvoorbeeld hemofiliepatiënten.

Verder ben ik werkzaam als donorassistentie bij Sanquin
Bloedvoorziening. Daar geven gezonde mensen belangeloos
een ½ liter bloed af voor mensen die bloed nodig hebben.
Dat kan zijn door ziekte, operaties of verkeersslachtoffers.
Jaarlijks worden duizenden mensen gered met het bloed van
bloeddonors.

Zo, dat was in het kort een beetje informatie over mijn werk.
Als jullie ook mensen willen helpen door bloed te doneren,
meld je dan aan en we zien elkaar op de bloedbank in Maastricht.
Sanquin Bloedvoorziening
Business Center 95
Gaetano Martinolaan 95
6229 GS Maastricht
www.sanquin.nl
0800-5115 (gratis nummer)

Voorafgaand aan de donatie wordt je altijd eerst gekeurd. Je
begint met een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over je
gezondheid. De donorassistente of donorarts neemt de vragen met je door. Aan de hand van de antwoorden kan bepaald worden of iemand bloed kan geven. Tijdens elke keuring wordt de bloeddruk en het ijzergehalte (hemoglobinegehalte) in je bloed bepaald.
Als alles in orde is, wordt er daarna een ½ liter bloed afgenomen, dat duurt ongeveer 10 minuten. Daarna mag in het donorcafé iets gegeten en gedronken worden.

PERSBERICHTEN
BUDGETKRINGEN WEER VAN START
Heeft u geldzorgen? Wilt u een leuker leven, maar komt u
moeilijk tot actie? Dan is een Budgetkring
misschien iets voor u. U gaat concreet aan
de slag om dingen anders aan te pakken.
Daar heeft u meteen voordeel van: handig
inkopen, zuinig met energie, slim besparen, lekker eten voor
een prik. U werkt samen met anderen, dus u staat er niet
alleen voor. Deelname is gratis.

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

6215 JB Maastricht
6215
JB Maastricht
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
Hazendansplein
16
Telefoon:
06-43001591
Telefoon:
06-43001591
6215 JB Maastricht
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
NGS Licentienummer:
452439
Telefoon:
06-43001591
E-mail: info@sportmassagemaastricht.nl
NGS Licentienummer: 452439
NGS Licentienummer: 452439

Binnenkort starten weer nieuwe kringen in verschillende wijken in Maastricht. Doe ook mee en meld u aan op tel.nr.
043-3258683 of stuur een mail naar budgetkring@gmail. com.
Meer info vind u op www.budgetkring.nl .
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PRIKBORD

Gevonden in Schippersdreef: sleutelbos met drie sleutels,
één met zwart kapje en ring met inscriptie ‘moeder’ (al ongeveer één jaar geleden). Info bij de redactie, tel. 043-3476587.

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.

Gevonden: fietsensleutel tussen Koninksemstraat en Hazendanslaan. Info bij de redactie: redactie@belhaofke.nl .
Rederij Stiphout vraagt: vakantiemedewerkers/oproepkrachten vanaf 17 jaar voor de bediening en afwas aan boord
van onze passagiersschepen. Info, tel. 043-3515303 of
anita@stiphout.nl.

Nog steeds vermist: poes Tijgertje, Cypersgrijs (grijs met
zwart) en veel wit. Puntje rechter oor is naar binnen geklapt.
Als iemand haar ziet of in huis heeft genomen, laat mij dit
dan ook weten. Beloning bij terugvinden.tel. 043-3431980.

Carnaval is helaas weer voorbij. Wie heeft op zijn jas een
Tempeleersmedaille zitten en doet er verder niets mee? Ik
ben een verzamelaar van deze medailles. Wilt u hem kwijt,
bel mij dan even, tel. 06-29308973. Alvast bedankt!

Bijles, huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Leraar (vmbohavo-vwo) geeft bijlessen Nederlands op alle niveaus.
Huiswerkbegeleiding aan een kleine groep leerlingen. Begeleiding bij specifieke leerproblemen (ook basisonderwijs). Info,
tel. 043-7503676 of 06-39823573

WIJK-INFO
VERENIGINGSNIEUWS

Yogalessen in Belfort voor ontspanning en vitaliteit. De lessen zijn iedere dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag.
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.

SCOUTING POTTENBERG DOET MEE
Ook dit jaar doet Scouting Pottenberg weer mee aan de actie van NL Doet omdat we denken dat een goed onderhouden en modern ingericht gebouw een belangrijke basis is
voor de toekomst van ons scoutingspel.
Al weer zo’n 2 jaar geleden zijn we begonnen met het uitbreiden en groot onderhoud van onze tuin. Verleden jaar hebben we de tuin uitbreiding ingericht: een uitdagende natuurspeeltuin en een speelhuisje voor de kleinsten. Binnen werd
de kwast ter handen genomen: het trappenhuis werd mooi
licht geverfd en het welpen lokaal kreeg een moderne graffiti
schildering van de jungle. Dit jaar verwachten we de werkzaamheden aan de tuin af te ronden en zullen de toiletten
vernieuwd worden. Al met al een hele prestatie voor alle vrijwilligers die hier ieder jaar weer aan meewerken.

Aanbieding! Schoonheidsspecialiste Angèle: een uitgebreide gezichtsbehandeling (compleet met epileren en
gezichtsmassage). Normaal 33 euro, maar nu met een eenmalige korting voor slechts 29,50 euro (actie is geldig t/m
30 april 2013). Angèle, Romulushof 40, tel. 06-25065275.
Uw kleermaker woont dichtbij. Dat is gemakkelijk! Voor alle
veranderingen of reparaties aan uw kleding. Ook voor het
maken van nieuwe gordijnen of het veranderen van bestaande
gordijnen bent u welkom. Bel even uw kleermaker: Piet Huinck,
Jupiterhof 15, tel. 043-3432230.
Te koop/te huur: garage Kremersdreef 14, 16.000 euro k.k.,
huur 100 euro per maand. Info, tel. 06-53618011.

Onze kinderen en jongeren kunnen nu iedere week spelen in
onze nieuwe tuin. Dit kan variëren van vrij spelen, gezamenlijke spellen, gezellig samen zijn of zelfs in onze eigen tenten overnachten. We spelen graag buiten, maar ook binnen
is er van alles te beleven in onze binnentuinen. Binnen kunnen we ook samen spelen, knutselen en zelfs internetten.
Op deze manier blijven we modern en bij de tijd, zodat
scouting ook in de toekomst interessant blijft.
Kijk voor meer informatie op onze webpagina www.scoutinglbp
.com of op facebook.

Ook zonder verwijskaart kunt u voor fysiotherapie, manuele
therapie, geratrische fysiotherapie en/of oedeemtherapie bij
ons terecht. Wij hebben een contract met alle grote zorgverzekeraars. Fysiotherapie Daalhof Smeets-Verzellenberg,
Herculeshof 70, 6215 BP Maastricht, tel. 043-3476946 of
06-20567164. Mail: fysio.smeets-verzellenberg@hetnet.nl;
www.fysiodaalhof@gmail.com; www.fysiodaalhof.nl.

Godding Uitvaartzorg
Persoonlijk, Respectvol, Deskundig

Kijk voor meer info:
www.goddinguitvaartzorg.com
tel. 06 23 01 37 24 (24 uur bereikbaar)
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Vele jaren later bij het vieren van ditzelfde feest - want het
was in al die jaren een herinneringsfeest geworden voor de
Israëlieten - verkondigde een zekere Jezus dat hij diezelfde
avond geofferd zou worden om mensen van de dood te redden. Er volgde weer een verschrikkelijke nacht waarin deze
man een verschrikkelijk dood vond. Drie dagen later, op een
zondag, vonden zijn volgelingen een leeg graf. De dood was
weer voorbij gegaan. Dit was het begin van wat wij ‘Pasen’
noemen. Eigenlijk een vervolg op het eerste verhaal, met
een toepassing voor alle mensen, niet alleen de Israëlieten.

VARIA
WIJK-INFO
VAN EGYPTENAREN TOT KONIJNEN
Het begon allemaal met een groep gastarbeiders in een
machtig land. Ze kwamen omdat het economisch niet zo
goed ging in eigen land, er was hongersnood. Hun gastland
omarmde hen, al moesten ze in een buitenwijk wonen. Hun
gewoonten waren eigenlijk niet om aan te zien voor de autochtone bevolking, maar iedereen was blij met hun aanwezigheid en bereidwilligheid te werken.

Weer vele jaren later kwamen verschillende van die volgelingen onder andere volken, zoals hier in de buurt van Maastricht. Deze volken hadden andere praktijken, andere goden.
In het voorjaar probeerden zij de goden gunstig te stemmen
en vruchtbaarheid af te dwingen, vruchtbaarheid voor zowel
het land als voor het volk. Alles groeide weer rond deze tijd
na een lange winter. De dood was voorbij en het leven heerste. De volgelingen van Jezus wilden deze blijdschap voor
het leven duidelijk maken aan het volk. Dit kwam omdat de
dood werkelijk voorbij kon zijn in Jezus. De symbolen van
vruchtbaarheid mengden zich met de symbolen voor de
Pascha/Pasen. Konijnen, kippen en lammeren pronkten naast
het kruis en het lege graf.

Dit duurde totdat de gastarbeiders zich erg goed begonnen
te vermenigvuldigen. Toen stond een man op vanuit hun midden en begon de leider van het machtige land uit te dagen.
Dat kon natuurlijk niet zo blijven. Die leider zorgde er voor
dat de gastarbeiders in hun plaats moesten blijven, als arbeiders en onderdanen van hun beteren. Maar de spreekbuis voor de gastarbeiders bleef maar hameren op zijn god
en wat die allemaal zou doen.
Uiteindelijk, na enkele natuurrampen, was het land dit hele
gedoe zat en wilde ze die gastarbeiders gewoon weg hebben. Dit gebeurde op een avond toen er verschrikkelijke dingen gebeurden; elke eerstgeborene in het land stierf, behalve bij de gastarbeiders. Daar hadden ze allemaal een lam
geslacht en het bloed op hun deurpost geschilderd. Daarom
ging de engel des doods aan hen voorbij. Dit was het begin
van de ‘Pascha’ voor de Israëlieten meer dan 3000 jaar geleden in Egypte.

Zo vieren velen de komst van chocolade (eieren, konijnen en
nog meer), verstoppen we eieren opdat kinderen ze weer
kunnen vinden en zijn we vooral blij dat de zon weer schijnt
en alles weer opbloeit. En toch vieren die volgelingen nog
altijd dat de dood werkelijk voorbij is gegaan en gedaan kan
zijn voor allen die dat willen.

Kosten
Koper Deal?
Maastricht, Bassin 186a1, (043) 325 52 52
www.hypotheker.nl
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BON APPETIT

WIJK
- INFO
WIJK-INFO

TAJINE VAN KIP MET TUTTIFRUTTI

OUDER WORDEN. EN NU?

Ingrediënten: 1 envelopje saffraandraadjes (kan ook zonder),
1 kippenbouillontablet, 4 kippenbouten met vel, in 2 stukken
gehakt, kipkruiden, olijfolie, 1 gesnipperd ui, 2 fijngehakte
teentjes knoflook, 2 tl/ gemberpoeder, half kaneelstokje, 250
gr. gewassen tuttifrutti, 4 plakjes citroen.

U wilt gezond en gelukkig ouder worden. U wilt zich thuis
prettig en veilig voelen en zo zelfstandig mogelijk uw huishouden verrichten. Maar u wilt ook buitenshuis mobiel zijn
en contact houden met uw omgeving door actief te blijven.
Trajekt en de gemeente Maastricht vinden dit allemaal net
zo belangrijk en daarom bent u een belangrijke doelgroep
voor ons. De gemeente heeft een aantal nieuwe beleidsstukken over ouderen ontwikkeld en Trajekt werkt volgens
een nieuwe manier ‘Welzijn Nieuwe Stijl’, waarin ook ouderen speciale aandacht krijgen.

Bereidingswijze: saffraan en bouillontablet in maatbeker doen,
overgieten met 400 ml. kokend water, doorroeren en saffraan 10 min.
Weken, kippenbouten bestrooien
met de kipkruiden, in braadpan of
tajine olijfolie verhitten, stukken kip
rondom bruin bakken en uit de pan
op een bord scheppen, eventueel
overtollig vet uit de pan scheppen,
ui en knoflook 2 min in braadvet fruiten, gemberpoeder en
kaneelstokje erdoor, saffraan met weekwater opschenken
en aan de kook brengen, tuttifrutti, plakjes citroen en stukken kip erdoor scheppen.

Wat kunt u als oudere verwachten?
Waar moet u nu heen als u met iemand wilt praten, die luistert naar de vragen en problemen die het ouder worden met
zich meebrengt? Vragen over wonen, veiligheid, maaltijdvoorziening en thuiszorg, maar ook over financiën, gezondheid en eenzaamheid. Met deze en andere vragen over ouder
worden kunt u terecht in een van de vier WijkServicePunten
in Maastricht.
In een WijkServicePunt werken verschillende organisaties
samen om u met uw vragen te helpen. Uw vragen zijn dan
voor ons het startpunt van de ondersteuning. We doen het
altijd samen, maar u houdt de regie. En als dat even niet
lukt, helpen wij u om zo snel mogelijk de regie weer in eigen
hand te nemen. Samen met u zoeken we naar oplossingen
om dit met behulp van uw eigen omgeving voor elkaar te
krijgen. Als er meer ondersteuning nodig is, kunnen we alle
mogelijkheden in kaart brengen en daar waar nodig een verwijzing verzorgen.

Deksel schuin op de pan leggen en in ca. 45 min, gaarstoven, kip af en toe keren, op smaak brengen met zout en
peper. Tips: Lekker met couscous met fijngesneden tuttifrutti
en geroosterde pijnboompitjes erdoor.

Maar wat gebeurt er nog meer?
Trajekt en andere formele en informele organisaties in uw
wijk op het gebied van Zorg&Welzijn werken samen aan een
goed werkend netwerk. Mét o.a. goed gekwalificeerde vrijwilligers. Die straks allemaal een rol kunnen spelen, zodat u
zich als oudere prettig voelt in uw eigen woonomgeving. Dat
kan door het beantwoorden van vragen, het ondersteunen bij
problemen en ook met het aanbieden van leuke activiteiten.
Dus waar kunt u nu terecht?
Kom gerust eens langs bij het WijkServicePunt Maastricht
Zuidwest (in Buurtcentrum Mariaberg, Anjelierenstraat 35).
Het spreekuur is op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend
tussen 9.00 en 12.00 uur. Een van de medewerkers helpt u
graag verder. Kunt u niet naar het WijkServicePunt komen,
stuur dan even een mailtje naar informatieenadvies@trajekt.nl
(of laat iemand die u kent dat voor u doen). Of bel naar tel.
043-7630040. Wij zorgen er dan voor, dat zo spoedig mogelijk iemand contact met u opneemt.

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht
10

11

Het zoeken en vinden van de schat heet ‘geocaching’ en je
doet het met een GPS-ontvanger of smartphone met speciale app. Geocaching is een spel waarbij je op zoek gaat
naar een ‘cache’. Meestal is dat een kleine waterdichte doos,
met een logboek en een schat. Degene die de schat plaatst,
maakt via internet de locatie bekend aan andere geocachers.
Niet precies, want de schatzoekers moeten natuurlijk wel
enige moeite doen. Hoe het allemaal precies werkt, kun je
nalezen op de sites geocaching.com of geocaching.nl. Ook
op Wikipedia is informatie te vinden over geocaching.
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Zoals gezegd is er dus ook een schat op de boerderij. Op
geocaching.com staat deze geregistreerd onder de naam
Children’s Farm Daalhoeve. Ga naar play, dan naar hide &
seek en voer de naam in bij cache name. Regelmatig zie je
dus mensen op de boerderij zoeken naar de cache en wanneer ze weer thuis zijn, loggen ze hun bezoek op de website.
Daar staan leuke reacties tussen van mensen die deze boerderij niet kenden maar ook van mensen die jaren geleden
hier als kind een keer geweest zijn. Zo wordt de boerderij
dus ook op de geocachekaart gezet!

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 3, maart 2013

Oh ja, aan de Grote Smurf uit het begin van dit verhaal zat
dus een ‘trackable’. Een trackable wordt van vindplaats naar
vindplaats gebracht en via een code kun je kijken welke reis
al is afgelegd. Op deze manier is Ernie op reis gegaan vanaf
de Kinderboerderij. Ga maar eens op geocaching.com naar
play, dan naar find trackables. Voer HZAAV4 in en bekijk de
foto’s en de route van Ernie!

EEN SCHAT ZOEKEN
Ik tuur op mijn GPS, het kan niet lang meer duren! De
afstand tot mijn eindbestemming wordt steeds kleiner,
20 meter, 15 meter, 8 meter, 3 meter, pieppiep... huh???
Hier moet ik toch zijn maar ik zie niets... goed kijken
en zoeken. Ja hoor, daar ligt het doosje waar ik naar
op zoek was. Wat een grappige plek! Snel maak ik het
open. Ik vind een logboekje en drie kleine hebbedingetjes: een figuurtje van Kungfu Panda, een magneetje met een visje erop en een poppetje van Grote
Smurf. Aan Grote Smurf zit een metalen plaatje met
een code. Dit noemen ze dus een ‘trackable’, leuk!
Grote Smurf neem ik mee en ik laat een lego-poppetje
achter. Ik zet mijn naam in het logboekje, doe het
doosje weer dicht en leg het op precies dezelfde plek
weer terug. Ik heb mijn eerste geocache gevonden!!

Sandor Meij

RECEPTEN UIT DE WINKEL
Romige savooiekool met biefstukje en peterselie-aardappeltjes (4 personen)
Veel mensen weten niet wat te doen met savooiekool. Probeer dit eens!
Ingrediënten: 1 savooiekool (of spitskool), 2 dl room, 3 eetlepels koude boter in blokjes, 2 eetlepels bruine boter, 3 eetlepels geroosterde amandelsnippers (of walnoten), 1 eetlepel
mierikswortelsap, mespuntje chilipoeder, mespuntje nootmuskaat, zout en peper.
Pel de blaadjes kool, gooi de lelijke weg. Snij de harde nerf
uit de bladeren. Blancheer ze een paar minuten in kokend
water, met wat zout. Haal de bladeren eruit en laat ze schrikken in koud water. Haal ze uit het water, druk de blaadjes uit
en snij ze in reepjes.
Laat voor de bruine boter 2 eetlepels boter in een pan bruisen, tot het een mooie notenkleur heeft! Schep eventueel
wat schuim eraf en zeef deze.
Verwarm voor de roomsaus de room, doe de koude boter
erbij en roer dit goed door. Dit geeft ook binding. Bruine boter, chili, nootmuskaat en mierikswortel toevoegen. Warm
dit door en voeg dan de kool erbij. Weer even doorwarmen.
Niet koken. Voeg zout en peper toe naar smaak. Dien op
met de amandeltjes. Serveer met een lekker biefstukje en
gekookte aardappeltjes met gesmolten boter met peterselie
erover. Smakelijk !!

De schat op de boerderij

Wie denkt dat een avontuur zoals hierboven alleen mogelijk
is in verre landen of vreemde plaatsen, heeft het helemaal
mis. Het kan ook op onze kinderboerderij in Daalhof, al is de
inhoud van het doosje natuurlijk niet hetzelfde.

Magda Moulen
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IN DEN HOOF

ACTIVITEITEN EN NIEUWS

Zelf Sla Kweken
Op de boerderij verbouwen wij zeven soorten sla. De twee
soorten ijsbergsla, Barcelona en Great Lakes, zaaien wij al
de tweede week van februari. Barcelona is geschikt voor
voorjaars- en zomerteelt. De ijsbergsla-planten zijn resistent
tegen groene blad- en wortelluis. Barcelona geeft grote ronde
kroppen. Great Lakes is speciaal ontwikkeld om eventueel
langer te kunnen bewaren. Het is een dik bladerige, heerlijke
knapperige sla met grote stevige kroppen met enigszins
gekarteld blad.

Lammetjes in alle kleuren. De lammetjesdagen zijn nog tot 31 maart

Braderie 21 april
De boerderij doet dit jaar weer mee aan de braderie op 21
april. Naast de bekende kramen treft u bij ons tien oude
ambachten aan die u kennis laten maken met een stukje
cultureel erfgoed. Wie nog een oud ambacht beheerst en dit
graag wil tonen, is van harte welkom. Naast oude ambachten zoeken we ook nog kraamhouders. Ons terras zal weer
garant staan voor allerlei lekkers tegen een schappelijke prijs.
Overgeplante sla in een kweekpotje

Plantjesmarkt 4 en 5 mei
Vanwege het grote succes van vorig jaar houden we dit jaar
gedurende twee dagen Plantjesmarkt. Zaterdag 4 en zondag 5 mei kunt u vanaf 12.00 uur terecht voor de mooiste
planten en bloemen.

De plantjes kunnen al in april worden uitgeplant, op 40 cm
van elkaar. Vooral niet dichter planten, want Great Lakes
vormt grote kroppen. Deze twee sla-soorten kiemen alleen
goed bij lage temperaturen (tot 20º). Als de plantjes twee tot
vier cm zijn, verplanten we ze in kweekpotjes. De plantjes
kunnen zo goed wortelen voor ze op hun vaste plek worden
geplant en groeien dan meteen door. Verder telen wij groene
en rode kropsla, eikenbladsla en krulsla. Hierover later.

Boeken- en muziekbeurs op 11 mei
Op zaterdag 11 mei vindt op onze boerderij een grote boeken- en muziekbeurs plaats. U kunt dan bij ons terecht voor
het kopen van tweedehands boeken, platen, cd’s, muziekcassettes e.d. De opbrengst gaat volledig naar de boerderij.
Onverkochte spullen bieden we nog eens aan op 12 mei (tevens Moederdag), gelijktijdig met ons evenement Schaapscheren. Wie zelf boeken, platen, cd’s e.d. kwijt wil, kan deze inleveren bij Noël Frissen, Schippersdreef 29 (in Belfort),
tel. 06 - 21475094. Nogmaals: het is voor een goed doel.

Het doorschieten van slaplanten wordt veroorzaakt door
stress. Een veel voorkomende oorzaak daarvan is gebrek
aan water, U kunt het risico aanzienlijk verkleinen door extra
water te geven, circa 10 liter per vierkante meter per week bij
aanhoudend droog weer. Bladluizen zijn grote bedreigers van
slaplanten. U houdt ze tegen door uw bedden goed onkruidvrij te maken, of door langs de borders afrikaantjes te planten. Slaplanten kunnen ook last hebben van meeldauw. Dit
herkent u aan gele vlekken op de oudere bladeren en grijze
of witte schimmelsporen aan de onderkant van de bladeren.
Hierdoor worden de bladeren bruin. Biologische bestrijding
van meeldauw is moeilijk. Het om de week ’s avonds spuiten
van een thee van akkerpaardestaart (heermoeskruid) geeft
echter een goed resultaat.

Boerderijwinkel en Horeca
Bij ons geen plofkippen maar bofkippen en echte verse
scharreleitjes. Onze kippen scharrelen vrij buiten en doen
hun uiterste best hun eitjes te verstoppen. Gelukkig hebben
wij genoeg enthousiaste kinderen die de beste verstopplekjes
weten te vinden. Onze vleeskippen worden gevoerd met voer
zonder antibiotica of vismeel. U kunt zowel de eieren als de
kippen kopen in de boerderijwinkel.

Voor de bestrijding van slakken zonder gif bewaren wij in de
winter koffiedrab en gedroogde eierschalen. Door deze in
een ring rond de planten te leggen, snijdt u de toegang voor
slakken af. Ook stekelige twijgjes kunnen helpen. Leg verder een oude schors of plank neer. De slakken gaan er ’s
morgens onder schuilen en dan kunt u ze gemakkelijk verwijderen.

Het binnenterras wordt steeds vaker bezocht door onze bezoekers. Gastvrouw en gastheer Annie en Paul zijn dan ook
een trouw gezicht voor vele. Naast het bekende kopje koffie,
thee of warme chocomel hebben we de afgelopen maand
ook kalfspasteitje geserveerd, op ambachtelijke wijze bereid
door onze chef-kok Maurice Huynen. Houd daarom de borden in de gaten: de komende tijd zult u steeds vaker worden
verrast met iets lekkers uit eigen keuken.

Veel tuinplezier!
Hub Ritchi
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Wat wilt u in 2013
uw huis te koop zetten? ,
of wilt u uw huis verkopen ?
Onderstaande verkopers wilden graag verkopen, zie hier ons resultaat van afgelopen jaar.

Berkenhoven 28
Beukenlaan 2
Biesweg 2
Bloemendalerhof 2
Bogaardenstraat 45
Capucijnenstraat 41c
Christiaan Quickstraat 44
Dalestraat 43
Dopplerdomein 1D
Geegieterdreef 10
Heigank 75
Helmbloem 1
Herculeshof 15F
Irisstraat 12
Kohlbergsgracht 59
KoningClovisstraat 43B
Koperslagersdreef 39B
Kruisstraat 22A
Lakenweverstraat 13
Molenweg 3
Zwingelput 5

Maastricht
Maastricht
Wittem
Sittard
Maastricht
Maastricht
Hoensbroek
Banholt
Maastricht
Maastricht
Landgraaf
Brunssum
Maastricht
Sittard
Kerkrade
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Banholt
Maastricht

5 weken
16 weken
96 weken
4 weken
6 weken
16 weken
4 weken
4 weken
20 weken
24 weken
16 weken
3 weken
40 weken
20 weken
8 weken
56 weken
4 weken
48 weken
8 weken
24 weken
28 weken

Paardenbloem 31
Pastoorswal 3
Reaalruwe 72
Riksingenstraat 6
Scharnerweg 18
Scheutenbergweg 3
Schippersdreef 50D
Schovenlaan 56
Seringgenstraat 60
Sikkelhegge 1
Sint Gerlachplein 17
Spoorstraat 8
Thorbeckestraat 13
Unescostraat 102
Valeriushof 65B
H. tot Westerflierhof 30A
Veldhofstraat 58
Via Regia 142E
Waltwilderstraat 38
Zeswegenlaan 260
Zwaardvegersdreef 22

Eijsden
Roermond
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Kessel
Maastricht
Maastricht
Echt
Maastricht
Valkenburg
Eijsden
Geleen
Heerlen
Maastricht
Hoensbroek
Eygelshoven
Maastricht
Maastricht
Heerlen
Maastricht

28 weken
72 weken
20 weken
5 weken
20 weken
8 weken
36 weken
96 weken
2 weken
4 weken
4 weken
2 weken
2 weken
12 weken
8 weken
8 weken
5 weken
8 weken
5 weken
10 weken
4 weken

In 2012 was onze gemiddelde
verkooptijd 19,2 weken.
Een goede reden om uw huis met onze
hulp te verkopen!
Tel. nr. 043-3440168 - Fax nr. 043-3440268
www.vestavastgoed.nl - info@vestavastgoed.nl

Gecertificeerd en gediplomeerd VBO makelaar
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Ik knuffel veel met mama, maar we gaan ook veel op stap,
dan gaan we naar mijn tantes en ooms, opa’s en oma’s en
regelmatig gaan we ook papa van het werk ophalen. Ik heb
ook al een grote neef en nicht, Stijn en Luka. Zij vinden mij
erg lief en geven mij ook heel veel kusjes. In juni word ik ook
twee keer zelf een grote neef. Leuk hè?

WIJK-INFO
VAN
DE MAAND
SEPP ZEGUERS
Hallo, ik ben Sepp Zeguers, zoontje van Josef en Esther
Zeguers-van den Broek. Wij wonen op de Valeriushof 69B op
Daalhof.

Dit is was ik jullie over mezelf wilde vertellen. Misschien dat
ik jullie nog in de wijk tegen kom.

WIJK
- INFO
WIJK-INFO
WORKSHOP VILTEN OP DE BOERDERIJ
Wie heeft er interesse en zin in een gezellige dag op de
kinderboerderij Daalhoeve om samen te leren vilten onder
leiding van docente Annemie Koenen. Zij geeft haar lessen
in haar eigen werkplaats te Sittard en op lokatie in binnen en
buitenland. Zie voor informatie: www.wolwerkplaatsmoeder
aarde.nl.
Op 27 april a.s. zal ze haar workshop vilten geven op de
kinderboerderij van 10.00 tot 17.00 uur. Deze dag leren we
o.a. koord-bal en platvlak vilten.

Mooie naam heb ik he? Ik ben vernoemd naar mijn papa, hij
is in Oostenrijk geboren. En daar noemen ze Josef ook wel
Seppel. Papa en mama vonden Sepp toch iets mooier en
uiteindelijk hebben ze hiervoor gekozen.

Bij deelname van 10 personen zullen de kosten 42 euro p.p
bedragen. Voor wol zorgt de docente; dit is ongeveer 7,50
euro p.p. Aanmelden kan tot 10 april via tel. 043-3478147.
Lunch, thee, koffie en meer is verkrijgbaar op de boerderij.

Ik ben thuis geboren op 22-12-2012 om 7.29 uur. Alles is
goed gegaan. Ik was dus een echt kerstcadeautje voor mijn
papa en mama.Tevens was ik ook een grote verassing, want
mama was eigenlijk 11 januari pas uitgerekend.
Mijn papa (groot MVV fan) heeft hierdoor zelfs een thuiswedstrijd van MVV gemist, maar had het graag voor mij over
hoor. Papa heeft zelfs nog op de valreep mijn kamertje afgemaakt. Ik heb een mooi kamertje met als thema Dikkie Dik.
Ook heb ik kennisgemaakt met onze poes, Fleurtje. Zij komt
soms bij mij snuffelen, maar moet toch erg wennen aan mijn
geluidjes.
Mooie foto he? Deze heeft papa van mij gemaakt. Hij is erg
trots, en maakt ook erg veel foto’s van mij. Ik ben nu veel
alleen met mama, omdat papa na twee weken vakantie weer
moest gaan werken. Ik vind het erg fijn met mama, maar we
zijn ook weer erg blij als papa thuiskomt.

CARWASH MAASTRICHT
KEURMEESTERSDREEF 200

Wist u dat…….

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

•
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wij cockpit- en waxdoekje 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

We zijn begonnen met hulp van vrienden. En ook met bloed
zweet en tranen. Het winkelconcept zat al in mijn hoofd, het
uitwerken was een hels karwei. Het resultaat mag er wezen.
Zoals ik al eerder schreef, de liefde en passie voor alles wat
met bloemen te maken heeft, voert bij ons de boventoon.
Kwaliteit komt daar direct achteraan. Wij geven eerlijke adviezen en houden niet van snelle verkooppraatjes. Wij maken graag creatieve en mooie bloemstukken/bloemwerken
voor alle gelegenheden.

IN WIJK-INFO
DE ETALAGE
BELFLEUR
Wij zijn Claudia Bastings, samenwonend met Abel Janssen.
We hebben één zoon van 16 jaar en wonen in de wijk Annadal,
vlak naast Belfort. Onze hobby’s: wandelen en genieten van
het leven. We zijn begonnen met een eigen zaak omdat het

Het nadeel van het ‘hebben’ van een eigen bloemenzaak is
dat het veel tijd kost het assortiment, zoals wij dat hebben,
te voeren. Vroeg opstaan om bloemen uit te zoeken en te
halen, de bloemen verzorgen, op zoek gaan
naar nieuwe trends, en het land afstruinen
naar originele leveranciers. Dat is een bewuste
keuze. Het voordeel hiervan is dat wij trots
mogen zijn op een enorme hoeveelheid klanten die tevreden zijn over ons, en over het
aanbod.
Het is belangrijk dat Belfort/Daalhof en omgeving ook over
10 jaar een bloemenzaak van formaat heeft. Mijn ambitie is
dat Belfleur dat IS en BLIJFT.

na 15 jaren loondienst tijd was geworden om Maastricht en
meer bepaald de omgeving Daalhof/Belfort te voorzien van
een bloemenzaak. Een zaak waar met liefde en passie gewerkt wordt en waar de klant de belangrijkste factor is. We
worden geassisteerd door Daan, Judith en Cindy. Abel bezorgt de bestelde bloemen.

WIJK-INFO
SPORT
TENNISCLUB HAZENDANS, JE BUUR, NODIGT UIT.
Zin om kennis te maken met tennis? Zin om tennis eindelijk
weer eens op te pakken? Op het mooiste park van Maastricht en verre omstreken? De 450 leden van TC Hazendans
heten je vanaf 30 maart weer welkom.

Timmerbedrijf LOVEL
Voor al uw Vakwerk op maat !

Voor meer informatie en om je aan te melden, zie
www.tchazendans.nl. Hier vind je ook informatie over de
tennislessen van onze tennisschool Star Tennis.

Ramen - Deuren - Kozijnen - Dakkapellen - Schuifpuien
in hout en kunststof
compleet met schilderwerk en beglazing

Lente aanbieding: als je je aanmeldt voor 1 mei, betaal je
géén inschrijfgeld (20 euro). Wil je de club eerst ‘proeven’,
dan kun je een maand onbeperkt tennissen voor slechts 15
euro. Op onze website zie je nog meer aanbiedingen, ook
voor jeugdleden. Graag tot op ons park.

vrijblijvende offerte en persoonlijk advies aan huis
Zeepziedersdreef 5
Sortieweg 62

043-3474243 (tot 21:00uur)
043-3215937

De leden van Tennisclub Hazendans
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DE GOUWE KWEEKT EN VERZAMELT

WIJK
- INFO
WIJK-INFO
WIA-WAO SPREEKUREN GEWIJZIGD
Het spreekuur in Malberg zal vanaf 12 maart worden gehouden op de donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Dit is
dan gelijk met o.a. de spreekuren van het buurtloket. Daarnaast heeft Manjefiek Malberg een nieuw telefoonnummer:
043-7630030. Kortom: u kunt nog steeds wekelijks uw vragen en twijfels over ziekte en arbeidsongeschiktheid (kosteloos) voorleggen aan onze ervaringsdeskundige spreekuurhouders op de volgende plaatsen en tijden:
WijkServicePunt Wijckerpoort/ Witte Vrouwenveld, Voltastraat 50, 6224 SW Maastricht, tel. tijdens spreekuur: 0612122947. Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur,
vrij inlopen (niet op 2 april).
WijkServicePunt Manjefiek Malberg, Malbergsingel 70, 6218
AV Maastricht. Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00
uur, vrij inlopen (niet op 4 april). Wie een afspraak wil maken
kan daarvoor bellen met de balie (tel.043-7630030 tijdens
werktijd).
Stg. Raad van Uitkeringsgerechtigden, Bogaardenstraat 35B, 6211 SN Maastricht, tel. tijdens spreekuur: 06-20381921.
Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur, vrij inlopen
(niet op 3 april).
U kunt ons vinden op www.waowiamaastrichtheuvelland.nl .
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Groente & fruit kweken voor de Maastrichtse voedselbanken
De Gouwe uit Maastricht kiest ondanks de crisis voor een
positieve aanpak. Zo wordt er gestart met een nieuw tuinenproject dat niet alleen nuttig maar zeker ook gezellig gaat
worden. Een flink stuk grond (van de volkstuinvereniging
Hazendans) wordt zo bewerkt dat er de komende lente, zomer en herfst flink veel groenten en fruit geoogst kan worden. Zo maakt Maastricht een echt ‘Mooswief’ voor gezinnen in problemen.
De grond, zaaimiddelen, gereedschappen en een aantal vrijwilligers met kennis van zaken zijn er al. Maar ‘vele handen
maken licht werk’ en dus kan De Gouwe nog wel een aantal
extra helpers dringend gebruiken. De Gouwe gelooft niet alleen in ‘goed’ werk maar vooral ook in ‘gezellig’ werk. Wilt u
dat ook en wilt u meer weten, bel even met Ed Kemmerling
en hij zal u graag (en vrijblijvend) vertellen wat voor u de mogelijkheden zijn. Zijn telefoonnummer is 06-12951996. Mailen
kan ook naar ed.kemmerling@gouwe.nl.
Help met schilderen en ander werk
De Gouwe uit Maastricht gaat kunst- en ambachtswerk onderbrengen in een ‘sponsor-galerie’. Met de opbrengst van
alles wat daar tentoongesteld en verkocht wordt, organiseert
De Gouwe welzijnsactiviteiten voor mensen die het moeilijk
hebben. Heeft u voor De Gouwe schilderijen, beeldjes, objecten en ander kunst- of handwerk, bel dan met Ed
Kemmerling, tel.: 06-12951996 of mail naar ed.kemmerling
@gouwe.net en u maakt bijvoorbeeld ‘een Kerst-Inn 2013’
mede mogelijk.

Kapsalon Dillo
043 311 3540
06 25 36 85 88
met en zonder afspraak
Ma.: 9u00 - 12u00
Di.-Vr.: 8u30 - 18u00
Zat.: 8u00 - 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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WIJK-INFO
HOF
EN DREEF

WIJK-INFO
VERENIGINGSNIEUWS

VROUWEN EN VOORSPOED

SCOUTING LORD BADEN-POWELL EN DE KROONAPPELS

Het is een eeuwenoud vraagstuk: is het voorspoedig een vrouw erbij te hebben, of juist niet?
‘Lady Luck’ voor de gokker, ‘Vrouwe Fortuna’ in
zakendoen. In Daalhof vinden we meer dan genoeg straten met een verwijzing naar Romeinse
godinnen.
We beginnen op de Minervahof, achter het winkelcentrum
van Daalhof. De kenners komt deze naam bekend voor in
verband met fietsen en auto’s. Het Belgische automerk bestaat niet meer, maar de fietsen nog wel.
Wij hebben het echter over de Romeinse godin, Minerva, die
als personificatie van de goddelijke macht het verstand, de
vindingrijkheid en creativiteit hoog in het vaandel hield. Zij
werd ook gezien als beschermster van burchten en gold dus
als voorbeeld van een dappere vrouw. In Rome vierden kunstenaars, handwerklieden, volders, schoenmakers, timmerlieden en zelfs artsen naast de vrouwen van de stad deze
Minerva op of rond de 19e maart.
Als we vanaf de voorkant van winkelcentrum Daalhof de
Herculeshof oversteken ongeveer ter hoogte van de bushalte
komen we uit in de Pomonahof. Het woord ‘pomum’ betekent gewoon ‘boomvrucht’, maar in latere jaren werd
het vaker in verband gebracht met appels (en daarom
heten appels ‘pomme’ in het Frans).
Pomona was dus de godin van boomvruchten. Vanzelfsprekend waren de feesten voor deze godin tijdens de
oogsttijd en zien we meer van Pomona in de feesten die
samengesmolten zijn in Halloween.
Halverwege de Pomonahof kan men linksaf de Silvanushof
in tot de Fortunahof. Fortuna was godin van het toeval, zowel
geluk als ongeluk. De dichter Horatius beschreef haar uitvoerig, misschien omdat keizer Augustus Fortuna raadpleegde over een oorlog met de Britten. Was dit fortuinlijk?
Aan het einde van de Fortunahof gaat men rechtsaf tot aan
het begin van de Dianahof. Diana, de Romeinse vorm van de
Griekse Artemis, was godin van de jacht. Zij wilde maagd
blijven en wordt daarom gezien als beschermster van de
kuisheid. Tegelijkertijd wordt zij ook in verband gebracht met
de maan en de nacht. Zo had de jager ook een zachte kant.
Als we Dianahof volgen, komen we aan de rechterkant bij de
Lunahof. Luna, de godin van de maan, natuurlijk. Zij wordt
vereenzelvigd met Diana, Artemis en de Griekse Selene. Haar
tweelingbroer heette natuurlijk Sol (de zon).
Zo komen we deze maand verschillende belangrijke, machtige vrouwen in de mythologie tegen, vrouwen die vruchtbaarheid, wijsheid, creativiteit en kuisheid beïnvloedden.
Scott Raab
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Ter gelegenheid van de aankomende inhuldiging organiseert
het Oranje Fonds de zoektocht naar de Kroonappels. Er zijn
drie categorieën: Jeugd, Buurt en Helpende Hand. Scouting
Lord-Baden Powell doet mee aan deze grote landelijke actie
in de categorie jeugd. Deze voordracht is te bekijken op
www.kroonappels.nl onder gemeente Maastricht. In het stemweekend van 15, 16 en 17 maart kan iedereen uit deze gemeente hierop stemmen en zo het beschermpaar van het
Oranje Fonds de weg wijzen naar de mooiste sociale initiatieven. De initiatieven met de meeste stemmen in de gemeente gaan door naar de volgende ronde. U heeft misschien
nog even de tijd als u vandaag nog stemt.
Het Oranje Fonds reikt ieder jaar de Appeltjes van Oranje uit
en bekroont daarmee succesvolle sociale initiatieven. Ter
gelegenheid van de inhuldiging van het beschermpaar van
het Fonds wordt een speciale editie georganiseerd. In het
gehele koninkrijk kunnen maatschappelijke organisaties
bestaande initiatieven voordragen in één van de drie categorieën. De drie uiteindelijk winnende organisaties krijgen het
predicaat Oranje Fonds Kroonappel en winnen elk 50.000
euro en een bronzen beeldje, uitgereikt op Paleis Noordeinde door de nieuwe Koning en Koningin.
Scouting Lord Baden-Powell benutte deze kans en droeg
het project Uitdagingen voor kinderen en jongeren voor. Dit
initiatief bestaat al jaren en zorgt ervoor dat iedere week ruim
50 kinderen en jongeren gezellig bij elkaar komen. Door samen uitdagingen aan te gaan, leerden ze elkaar echt goed
kennen en vormen ze een goede basis voor de toekomstige
maatschappij. Scouting Lord Baden-Powell hoopt dat iedereen op dit initiatief stemt omdat het echt een voorbeeld is
van hoe een kleine groep veel kan bereiken.
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven door geld, kennis en contacten. Per jaar besteedt het Fonds ongeveer 30
miljoen euro aan zo’n 8.000 grote en kleine maatschappelijke organisaties. De financiering hiervan komt van de Nationale Postcode Loterij, de Lotto en van Vrienden en het bedrijfsleven. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn
beschermpaar van het Fonds. Bovendien is Prinses Máxima
beschermvrouwe van scouting.

Meedoen aan deze cursus heeft geen consequentie voor uw
rijbewijs. Deelname kost 9 euro. Hebt u vragen over de
broemritten? Stel ze gerust aan Willy Jeurissen van VVNafdeling Maastricht via tel. 06-55340900 of willyjeurissen@
home.nl. Aanmelden kan tot 10 april
onder vermelding van uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en geboortedatum. Meer informatie over bijvoorbeeld de locatie volgt na aanmelding.

PERSBERICHTEN
BREINCAFÉS IN HET VOORJAAR
Het Breincafé is een trefpunt voor mensen met NAH, hun
naaste omgeving en overige geïnteresseerden. In een informele sfeer worden tips en ervaringen uitgewisseld. Professionals en ervaringsdeskundigen geven advies en beantwoorden de vragen van het publiek. De toegang is gratis.
Breincafés voorjaar/zomer 2013
In Activiteitencentrum Maastricht, Symphoniesingel 60, wordt
elke derde maandag van de maand, van 19.30 tot 21.30 uur,
een Breincafé met wisselend thema georganiseerd. De eerstvolgende bijeenkomsten en thema’s zijn: 18 maart: ‘ondersteuning door lotgenoten’, 15 april: ‘omgaan met vermoeidheid bij NAH’, 20 mei: geen breincafé in verband met Pinksteren, 17 juni: ‘karakterverandering bij NAH’. Check voor
meer informatie de website: www.meezuidlimburg.nl/agendaoverzicht (onder kop Actueel).
Het Breincafé komt voort uit samenwerking tussen vrijwilligers van de belangenorganisaties Samen Verder, Cerebraal
en professionals van Steunpunten Mantelzorg Zuid-Limburg,
MEE Zuid-Limburg en SGL.

HART- EN VAATCAFÉ DRUKBEZOCHT
Het Hart- en Vaatcafé van afgelopen 22 januari was wéér een
hartverwarmend succes. Na een korte verwelkoming door de
organisatie was er wederom gelegenheid om onder het genot van ‘n drankje en ‘n hapje met elkaar ervaringen uit te
wisselen. Verder was er tijdens deze editie aandacht voor
Trombose-antistolling. Gastspreekster MarieClaire Kleinegris
van het UMC+ gaf hier een zéér interessante lezing/
powerpoint presentatie over die door alle aanwezigen aandachtig gevolgd werd.
Tot slot was, zoals bij alle edities, professor cardioloog Ton
Gorgels aanwezig die het Hart- en Vaatcafé een enorm warm
hart toedraagt en die de aanwezigen de gelegenheid gaf in
een ongedwongen sfeer informeel een praatje te maken met
een specialist van het AZM/UMC+.
De volgende Hart- en Vaatcafé’s zijn op dinsdag 26 maart
2013 (met speciale aandacht voor stress & yoga), dinsdag
11 juni 2013 en dinsdag 8 oktober 2013.

RIJVAARDIGHEIDSCURSUS VOOR 50-PLUSSERS
BROEM betekent letterlijk BReed overleg Ouderen En Mobiliteit. Het is een landelijk initiatief van ANWB, Bovag-rijscholen en Veilig Verkeer Nederland, bedoeld om senioren
een beter inzicht te geven in het verkeer. Zo kan iedereen zo
lang mogelijk zelfstandig en veilig mobiel blijven. Op donderdag 25 april nodigen Veilig Verkeer Nederland en de gemeente
Maastricht 50-plussers uit voor een BROEMRIT. Op het programma staan een opfriscursus verkeerstheorie en een rijproef in uw eigen auto. U krijgt een gehoor- en ogentest. De
middag begint om 13.30 en duurt tot 16.30 uur.
De rijervaring van veel 50-plussers is tegelijkertijd vriend en
vijand. De wegen en de kruispunten zijn ingewikkelder geworden en er zijn nieuwe verkeersregels. Via de
BROEMRITTEN willen we uw vertrouwen om veilig de weg
op te kunnen, versterken.

Gevelwerken
Rudi Nijsten
Met meer dan 12,5 jaar ervaring zijn wij specialist op het gebied van gevelwerken.
Zowel zakelijk als ook particulier leveren wij U graag de volgende diensten:
- Uitkappen of
uitslijpen van oud
voegwerk
- Zandstralen
- Gevelbepleistering
- Impregneren
- Gevelreiniging
- Invoegen van oud
en nieuwbouw
- Snijwerk
- Kleine renovaties
Voor een betrouwbaar advies en een duidelijke offerte staan wij U graag te woord.
Mocht U voor ons willen kiezen dan maakt U kennis met onze accurate, zorgvuldige
en hoogst kwalitatieve uitvoering van Uw opdracht.
Dit alles binnen de afgesproken termijnen en volgens de laatste kwaliteitsnormeringen
zoals deze van toepassing zijn binnen onze sector.
Wij maken hierbij gebruik van moderne, veilige apparatuur en hulpmiddelen
welke voldoen aan de laatste ARBO eisen.
Wij treden voor U op als aannemer, onderaannemer of als contractant.
Dit zowel binnen de zakelijke als particuliere markt.
Voor vakmanschap in zowel planning als uitvoering tegen zeer acceptabele prijzen,
kunt U bij ons terecht, ook voor klussen in en om het huis.
Belt U ons voor een vrijblijvende advies of offerte.
Wij zijn U graag van dienst!

TEL: 0031-651787416
TEL: 0032-89719088

Vanaf 1 maart bij renovatie / restauratie 6% BTW

WEBSITE:
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MARA
Ik ben Mara en ben op 12-12-12 12 jaar geworden. Ik zit in
groep 8 op de John F Kennedy school. Mijn hobby’s zijn
stijldansen, zingen, dansen, toneelspelen (acteren), lol maken met m’n beste vriendinnen en cupcakes maken.

Mijn favoriete eten is biefstuk met frietjes. Het eten van rauwe
vis (onder andere sushi) vind ik heel vies, bah!
Ik heb twee hele lieve ouders en we wonen in Belfort. Ik help
m’n moeder vaak met koken of met de was. Koken vind ik
eigenlijk ook best leuk om mee te helpen. Misschien word ik
Groetjes, Mara
later wel kok?

Marjo Clermonts, secr. Bejaarden- en invalidenbond Daalhof

Orleansplein 14 - Maastricht
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Tel: 0642295252 / 043-3473348.

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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Afslanken met de Benexere BodyProgress
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WIJK-INFO
VERENIGINGSNIEUWS
IVN WANDELING MET BUSVERVOER
Op zondag 7 april organiseert het IVN, afdelingen Maastricht en Eijsden een wandeling met
busvervoer in de Nord-Eifel. Het betreft het eerste deel van de 3e etappe van ‘Der Eifelsteig’. U
kunt kiezen uit een korte en een lange wandeling. De lange
wandeling (15 km) start in het dorpje Eicherscheid. Via de
Drosselbach dalen we af het Rurdal in. Vervolgens door het
Kluckbachtal naar Höfen, het centrum van het Heckenland.
Op deze plaats start de korte route (ca 10 km).

Samen dalen we af het Perlenbachtal in, dat we volgen tot in
Monschau, waar men nog even kan nagenieten van een
mooie wandeling.
Goed schoeisel en kleding zij belangrijk en ook het natje en
droogje voor onderweg niet vergeten. Rond 16.45 uur vertrekken we vanuit Monschau weer richting Maastricht.
De kosten van deze wandeling met busvervoer zijn voor leden van het IVN 14 euro en voor niet leden 17 euro.
Vertrektijden Maastricht: Emmaplein 8.30 uur, Station 8.40
uur en Akersteenweg 8.50 uur. Voor opgave en informatie,
indien mogelijk graag per mail, bij Herman Heemskerk. Tel.
043-3613565, e-mail: herman.heemskerk@home.nl.

ROMMELMARKT TTV DAALHOF
Tafeltennisvereniging Daalhof organiseert op zondag 24 maart
een grote rommelmarkt in ‘t Atrium, Aureliushof 160 te Daalhof. De zaal is open van 9.30 tot 17.00 uur. De entree is
gratis. Voor info bel de heer P. Janssen, tel. 043-3479867.

VARIA
WIJK-INFO
VOORJAARSACTIE: TUINKLUSSEN GOEDKOPER
Staatssecretaris Weekers van Financiën verlaagde per 1
maart 2013 tijdelijk het btw-tarief voor renovatie en herstel
van woningen ouder dan twee jaar. In tegenstelling tot de
eerdere btw-verlaging in 2010-2011 valt dit keer ook het aanleggen en onderhouden van tuinen onder de verlaging. Het
verlaagde btw-tarief geldt voor een periode van 1 maart 2013
tot 1 maart 2014.

Schoonheidssalon Parels
www.parels-uiterlijkeverzorging.nl

Het kabinet sprak bij het woonakkoord met D66, ChristenUnie
en SGP af dat de btw op renovatie en herstel per 1 maart
wordt verlaagd van 21 naar 6 procent. Dat geldt voor een
periode van 1 jaar. Weekers: ‘Met deze maatregel verwachten we mensen over de streep te trekken te investeren in
huis en tuin. Bij de eerdere btw-verlaging waren in mijn ogen
nog te veel zaken uitgesloten. Daarom wordt dit keer het
verlaagde tarief ruimer toegepast.’

Romy Tonigold

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

Het 6%-tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden in en aan een woning. Onder deze werkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning en de aanleg en onderhoud van de tuin. Het verlaagde
tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en
niet op de gebruikte materialen.
In het besluit over het verlaagde btw-tarief dat 28 februari
2013 werd gepubliceerd wordt ook goedgekeurd dat het verlaagde tarief wordt toegepast op het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers mits zij tevens de renovatie van de woning begeleiden.
Kortom: voor velen zal gelden, laat het voorjaar maar komen
met mooie plannen in en rondom de eigen woning.
www.vanderzee-belastingadviespraktijk.nl
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WIJK-INFO
VREUGER
IN DE WIEK

WIJK-INFO
VERENIGINGSNIEUWS

HAZENDANS

NIEUW TUINSEIZOEN OP HET HESERHÖFKE
Stichting Volkstuincomplex het Heserhöfke is gevestigd in
de Heserstraat 16 (vlakbij hoeve de Hazendans). In maart is
ons nieuwe tuinseizoen weer begonnen en er zijn nog diverse tuinen beschikbaar. Huurprijs van een tuin van 100 m2
is 25 euro per jaar. Men betaalt eenmalig 10 euro
administratiekosten en 5 euro sleutelgeld. Dit sleutelgeld
krijgt u weer terug bij het eventuele opzeggen van uw tuin en
inleveren van uw sleutel.
Iedere zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u informatie
inwinnen in onze kantine. De entree naar ons complex is
dan open. U kunt eventueel ook bellen naar tel. 043-3479398.

De naam Hazendans komt van de naam van een hoeve (boerderij). Deze is gebouwd omstreeks midden achtiende eeuw
door Van Stockem. De nieuwbouw wijk werd in de jaren 90
van de vorige eeuw gebouwd en grenst in het westen aan
Belfort. Alle straatnamen hebben hier een naam van een
Belgisch dorp in de omgeving. De opname is gemaakt vanaf
de 4e verdieping van de flat op de Aureliushof en laat een
overzicht zien van de bouw. Opname foto juni 1996. Reg.
No. 450
Graag uw hulp voor onze rubriek 'Vreuger
in de Wiek'. Huub Reinders zoekt nog foto’s uit de oude doos, gemaakt in de begin
jaren van een van onze drie wijken Belfort,
Daalhof of Hazendans. Wij kunnen wel
eventjes vooruit, maar van de wijk Hazendans hebben we
niet zoveel foto’s. Als we uw foto of meerdere foto’s mogen
gebruiken in ons blad, bel of mail dan eventjes naar Huub.
Ook een passend verhaal bij uw foto(‘s) van de wijk is zeer
welkom. Huub komt bij u langs om de foto(‘s), die u natuurlijk terug krijgt, op te halen.
Reacties zijn welkom per mail: huub.reinders@home.nl of
bellen naar tel. 043-3474946. Met dank, Huub Reinders. Huub
is medewerker van de redactie.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken,
hoeft het beheren van een volkstuin niet zoveel
tijd te kosten. Het is natuurlijk niet alleen zaaien,
poten e.d. en dan oogsten. Tussendoor dient
men natuurlijk ook af en toe onkruid te wieden.
Het is een gezonde bezigheid met als resultaat
gezonde, biologische aardappels, groenten en
fruit. Uiteraard zal er ook wel eens iets niet zo
goed lukken, maar dit is de natuur. Daar kan
men niet veel aan doen.
Bestuur VTV Heserhöfke
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Veldwezeltstraat 24
6215 JC Maastricht
06-53219877 (na 18 uur)
info@tweewielerserviceverhulst.nl
Maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 21.30 uur
Zaterdag op afspraak

www.tweewielerserviceverhulst.nl

Aanvulling bij de foto van februari:
De heer Haesen vertelde mij dat het hekwerk links in beeld
bij de kinderboerderij moet horen. Op deze boerderij woonde
niet boer Haesen zo als ik schreef, maar de familie Neven.
Verder wist Dhr. Haesen te vertellen dat het witte huis rechts
het “pannenhuis” was, een boerderij bewoont door de familie
Nicolaas en familie Janssen.
Dan de weg op de foto van februari: We zien op de foto een
T-spitsing. De weg rechtdoor is de Goudenweg. De weg naar
links splitse zich na na enkele minuten lopen in een weg
naar de Belgische grens (rechts) en een weg naar Wolder
(links).
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