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Yes! Ook dit jaar is het ons weer gelukt. De weergoden
waren ons weer goed gezind tijdens de braderie op Daalhof. Andere wijken hebben helaas pech gehad dit jaar,
maar bij ons was het, zoals gewoonlijk, weer een gezellige, drukke boel waarin jong en oud het naar zijn zin had.
Genoeg te kijken en te kopen en de kleintjes waanden
zich in een minikermisje met hier en daar een molentje.
Voor de kids die hun geluk wilden beproeven, was er ook
nog iets te winnen. Bij de winkels gelegenheid genoeg
om onder het genot van een hapje en drankje even uit
te rusten en ook bij de boerderij was genoeg te smullen,
rennen, klimmen en schommelen. Ook dit jaar dus weer
een geslaagde zondag.
Vorige maand werden de eerste barbecue avondjes
door watertandende buren geroken en daarmee is ons
'buitenlevenseizoen' weer officieel geopend. Tuinen zijn
zomerklaar gemaakt of worden opnieuw aangelegd en
er is steeds meer leven in de straten. Pleinen, parken,
speeltuinen en grasveldjes worden volop gebruikt en ook
de paden zijn druk bezet door de hardlooprage die in het
land heerst.

Laten we niet vergeten wat o.a. deze mensen
voor onze vrijheid gedaan hebben.

evenementen

Een verveelmomentje? Laat uw telefoon thuis, wees
telefonisch onbereikbaar, loop de deur uit en geniet van
de heersende bloesem die overal te zien is. Ook zonder
hond is het heerlijk even doelloos rond te wandelen en
wie weet kom u eens ouderwets in contact met buren van
wie u, door het drukke moderne leven, niet eens wist dat
ze bestonden…

Vrijdag 8 mei:
Pelita inloopmiddag in buurtcentrum 't Atrium van 13.30
- 17.00 uur. Zaal open om 13.00 uur. Entree 3,50 euro.
Inlichtingen bij Kees Schepel, tel. 06-13521570.
Maandag 11 mei:
Presentatie boekje 'Oorlogsverhalen' in de Huiskamer van
Daalhof, buurtcentrum 't Atrium. Huiskamer open om 14.00
uur, presentatie om 15.30 uur. Gratis entree.

Natasja Cornelissen

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 6/7 juni.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 mei.
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Woensdag 13 mei:
Nagelstudio voor konijnen en cavia's op de kinderboerderij
in Daalhof van 14.00 - 16.00 uur. Gratis entree.
Woensdag 20 mei:
Lezing Gezond Verstand Avond over 'wilde' superfoods in
het WoonZorgCentrum Daalhof. Aanvang 20.00 uur, zaal
open vanaf 19.30 uur, entree 10 euro.

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

Donderdag 28 mei:
Kijkochtend OBS Elckerlijc en ABB Fons Olterdissen.
Nieuwe ouders zijn tussen 9.00 en 11.00 uur van harte
welkom om een kijkje te komen nemen.

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

Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten

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

Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

bewegen voor ouderen
thai chi
tafeltennis
biljarten
poweryoga, hathayoga & zumba
dartclub ’t Atrium (in ’t café)

inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
043-3479867
043-3438786
0032-12236151(B) Openingstijden Atrium café

Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond

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

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

Woensdagavond

poweryoga, hathayoga & zumba

0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
043-3478147

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Vrijdagavond

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

06-18126993
06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

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

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

Alleen afspraken met de
beheerder zijn geldig!!!

U bent welkom met vragen en uw vernieuwende ideeën bij
een van de buurtterrassen die georganiseerd worden bij u
in de wijk. Vóór de zomervakantie op 23 en 29 juni en 7 juli.
Na de zomervakantie op 8, 14 en 15 september. We houden
u op de hoogte van de locaties.

BUURTPLATFORM
buurtplatform belfort daalhof

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

11 mei bent u welkom in de Huiskamer van Daalhof (in ’t
Atrium) bij de presentatie van het boekje 'oorlogsverhalen'.
De ervaringen van bezoekers van de Huiskamer die de oorlog hebben meegemaakt zijn verteld en opgeschreven door
de kinderen van groep 8 van basisschool Fons Olterdissen,
die ook zorg gedragen hebben voor de illustraties. Nu zijn
die verhalen gebundeld in een boekje. De Huiskamer gaat
open om 14.00 uur en het boekje wordt om 15.30 uur door
Wethouder Gerats overhandigd aan de verhalenvertellers.

NIEUWS VAN HET BUURTPLATFORM
BELFORT-DAALHOF
Fietsen en auto's in de buurt
We hebben als buurt de asfalteringsperikelen goed overleefd. Natuurlijk waren er ongemakken, vooral toen de
Aureliushof niet op tijd klaar was vanwege de weersomstandigheden. Nog belangrijker zijn de grotere ongemakken
die nog overblijven vanwege de asfaltering - namelijk de
fietspaden. Op de Penatenhof zijn nieuwe, rode fietspaden
aangebracht die ineens ophouden in de bocht. En de plek
waar het al langer gevaarlijk is voor fietsers - op de Appiushof - is niet aangepakt, net zo min als de fietspaden langs
de grote flats op de Appiushof.
Hiervoor probeert het buurtplatform al jaren een oplossing
te vinden, maar misschien is het belangrijk eerst te horen
wat u, als bewoners, werkelijk wilt voor dit stukje weg. Het
is namelijk zo dat de Appiushof ingericht werd - met de 's'
bochten - om de snelheid uit het autoverkeer te halen. Zo
konden mensen niet 'racen' op deze weg, zoals nog wel
eens gebeurt op de Aureliushof. Vanwege de 's' bochten
kunnen er geen fietspaden gemaakt worden langs dit stuk.
Ook worden auto’s langs de Appiushof geparkeerd. Dit
maakt de doorstroming nog moeilijker (vooral voor de
bus). Maar als de parkeermogelijkheid verdwijnt, hebben
bewoners geen plaats hun auto te stallen. Ergens moet er
een goed, werkend compromis gevonden worden voor de
bewoners aan deze straten. Daarom willen wij weten wat
u belangrijk vind.
Neem de tijd ons dit te laten weten via email of op de Facebook pagina (zie contact info hier beneden).
- Moet de Appiushof minder toegankelijk worden voor auto’s,
zodat fietsers en bus voorrang krijgen?
- Kunnen er minder parkeerplaatsen op straat zijn om de
straat veiliger te maken?
- Is het huidige compromis het beste dat we kunnen realiseren?
- Zijn er nog andere ideeën?

Bankautomaat in Daalhof
Meteen na de plofkraak hebben
we contact gehad met ING om te
weten te komen of er wel of niet een
automaat in de wijk terug komt. ING
heeft laten weten dat er geen plannen zijn een automaat te plaatsen
en verwezen ons naar de website
om een dichtstbijzijnde automaat te vinden.
In antwoord op een tweede email heeft ING aangegeven dat
de Gemeente Maastricht beslist over het wel of niet plaatsen van een automaat. De Gemeente heeft echter duidelijk
gemaakt dat zij alleen een vergunning afgeven aan banken
die een automaat willen plaatsen.
Wij vinden het belangrijk dat zowel in Daalhof als in Belfort
geld gepind kan worden. Daarom zoeken wij verder uit of
ING of een andere bank een automaat wil plaatsen. Een
mobiele automaat (zoals in de Plus in Belfort) zou misschien
ook een mogelijkheid zijn. Laat het uw bank en de winkeliers
in de buurt weten als u dit belangrijk vind. Intussen kunnen
bewoners de automaat bij de SNS, de mobiele automaat in
de Plus gebruiken en ook extra pinnen bij het Total tankstation op de Keurmeestersdreef.
Wilt u op de hoogte blijven van zaken in de buurt, kijk op onze
facebook pagina: www.facebook.com/buurtplatform.belfort.
daalhof. Laat ons ook uw ideeën horen. U kunt ons bereiken
via email: buurtplatform.belfort.daalhof@gmail.com.

Braderie ontmoetingen en buurtterrassen
Tijdens de jaarlijkse braderie heeft u kennis kunnen maken
met allerlei mensen die in de buurt willen helpen. Mensen
van Trajekt, kinderen van de Kinderraad, leden die zich voor
de nieuwe Matchpunt inzetten en nog veel meer. Bent u al
betrokken bij één van deze initiatieven of op een andere
manier? Heeft u ideeën hoe de buurt beter kan werken?
Laat het weten - aan ons óf aan iemand in één van de vele
instanties die zich nu voor de buurt inzetten.
Binnenkort zijn er ook andere mogelijkheden om u te engageren. In 2015 zijn er opnieuw verschillende buurtterrassen gepland. Wilt u kennis maken met mensen die sommige
zaken regelen in de stad? Heeft u vragen of opmerkingen
over hoe zaken beter geregeld kunnen worden? Kent u de
buren nog niet? Bent u bereid te helpen?
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Uiteindelijk heb ik de drie PME cursussen gevolgd en met
goed resultaat afgesloten. Ik ben nu de trotse bezitter van
het Masterscertificaat van PME. Daarnaast heb ik nog
enkele andere workshops gevolgd.U begrijpt wellicht dat ik
mijn familie en vrienden de eerste tijd volgestopt heb met
taarten, cupcakes, cakepops en aanverwante zaken. Ik
moest immers oefenen.

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.

Ieneke Hermse

Sinds een tijdje maak ik ook taarten, cupcakes of cakepops
voor andere mensen. Iedereen kan bestellen. Ook geef ik
sinds dit jaar workshops om mensen te leren zelf een speciale taart te maken of om bloemen en andere caketoppers
van suiker te maken.

Hallo allemaal, mijn naam is Ieneke Hermse en ik woon in
Belfort. Ik wil jullie heel graag iets vertellen over mijn hobby
namelijk het maken van speciale taarten en het geven van
workshops om anderen de kunst van het taarten versieren
te leren.

Ik heb nog steeds ontzettend veel
plezier in het maken van taarten
en het geven van workshops. Het
geeft veel voldoening als je een
kindersnoetje ziet oplichten omdat jij
voor hen bijv. een Frozentaart hebt
gemaakt of een volwassene vol verbazing naar jouw creatie ziet kijken.
Als u nieuwsgierig bent geworden, kijk dan eens op mijn
website www.love2bakecake.nl en klik op het fotoalbum.
Daar ziet u zowat alle taarten die ik tot nu toe heb gemaakt
en als u denkt 'ik wil ook wel zo’n taartje' bel of mail me dan
gerust. Dat zijn dan twee vliegen in één klap. U een mooie
en heerlijke taart en ik kan lekker mijn hobby uitoefenen.
Groetjes van Ieneke Hermse, Love2bakecake

Een jaar of vier geleden heb ik mijn eerste taart gemaakt.
Er was een speciale verjaardag in de familie en ik wilde het
feestvarkentje verrassen met een bijzondere taart. Om inspiratie op te doen ging ik achter mijn computer zitten en begon
te zoeken. Tot mijn grote verbazing zag ik talloze filmpjes
op youtube staan waarin werd uitgelegd hoe je een taart
maakt en er de meest prachtige versieringen op kunt maken.
Aan de slag dus. De taart was een succes. Het zag er nog
vrij eenvoudig uit met wat strepen en bloemen maar toch.
U kunt wel denken dat ik hierna de smaak te pakken had.

Praktijk voor huidverzorging
en energetische behandelingen

Na een jaartje youtube filmpjes kijken en heel veel uitproberen, besloot ik een aantal workshops te volgen. Ook hier
bood Google weer uitkomst. Ik kwam terecht bij The Cakehouse in Heerlen. De eigenaresse is Rita van Frankfoort en
zij verzorgt zowat alle workshops die je maar kunt bedenken
op het gebied van taarten maken.

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

Autorijschool Bastiaens
wegen
m
o
r
e
d
n
o
z
“We rijden
wijs”.
naar je rijbe

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

Pletzersstraat 18
6213 HH Maastricht
043 – 3 479 346
06 – 22 388 978

Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht

www.rijschoolbastiaens.nl
4

WWW.WILSONGROEP.NL
Apollohof 37

• 4 slpks, luxe badk. en keuk.
• Vraagprijs: € 219.000,- k.k.

Numitorhof 50

Vergiliushof 44-A

Koperslagersdreef 15-C

• Hoek, 4 slks en mooi uitzicht
• Vraagprijs: € 154.000,- k.k.

• Luxe afw., 4 slpk, garage
• Vraagprijs: € 159.000,- k.k.

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

Wijkmeestersdreef 13

Schuttendaal 35

• 4 slks, kunststof kozijnen
• Vraagprijs: € 174.500,- k.k.

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

STAAT HIER VOLGENDE
KEER UW
WONINGADVERTENTIE?
Glazeniersdreef 2-C

Planetenhof 85

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

• Hoekapp 2 slks, ruime woonk.

• Vraagprijs: € 116.500,- k.k.

Vergiliushof 1-B

• Vraagprijs: € 149.000,- k.k.

VERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN

Pascal Loontjens

Papyrussingel 80

verkocht
• Verkocht

Tel.: 043-3503535

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

Clavecymbelstraat 48-B

verkocht

verkocht
• Verkocht
• Vraagprijs: € 105.000,- k.k.

• Verkocht

• Vraagprijs: € 169.500,- k.k.

MAKELAARDIJ
MAKELAARDIJ

PENSIOENEN
PENSIOENEN
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HYPOTHEKEN
HYPOTHEKEN

Glazeniersdreef 21

verkocht
• Verkocht
• Vraagprijs: € 192.500,- k.k.
Stationsstraat
Stationsstraat 14
14
6221
6221 BP
BP Maastricht
Maastricht
(043)
(043) 350
350 35
35 35
35
info@wilsongroep.nl
info@wilsongroep.nl

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

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

Extra activiteiten:
Woensdag 6 mei 14.00 uur: optreden van het bekende
ENCI koor in woonzorgcentrum Daalhof. Maak van deze
unieke gelegenheid gebruik en kom deze muzikale middag
persoonlijk meebeleven. Inschrijven kan bij onze receptie
tegen betaling van 2,50 euro of tijdens het evenement zelf
bij de activiteitenbegeleiding.

Maandag tot en met vrijdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur

Woensdag 13 mei organiseert Woonzorgcentrum Daalhof
in samenwerking met Trudie Kreatief een gezellige hobbymiddag. Er kunnen wenskaartjes gemaakt worden met
hobbydots (kleurrijke stickers) en borduren. Aanvang 13.00
uur. U kunt zich hiervoor GRATIS aanmelden bij de receptie.
U bent van harte welkom.

Maandag:
Kienen 13.45 uur
Wisselende activiteiten in de ruimte van de Dagbesteding
vanaf 14.00 uur
Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F

Woensdag 20 mei 14.00 uur: DJ Hub komt weer gezellig
plaatjes draaien, helemaal afgestemd naar uw smaak. Inschrijven kan bij onze receptie tegen betaling van 2,50 euro
of tijdens het evenement zelf bij de activiteitenbegeleiding.
Er worden ook tafelhapjes geserveerd bij dit evenement.

Dinsdag:
Spel/Sjoel/Kaart/Knutselmiddag 14.00 uur
Gymnastiek onder professionele begeleiding van een fysiotherapeut 14.00 uur
Elke eerste dinsdagochtend van de maand wordt er door
een vrijwilligster tekenles gegeven. Interesse? Meld je dan
op de eerste dinsdag van de maand met potlood en gum
in de grote zaal. We starten tussen 10.00 en 10.30 uur en
sluiten af rond 11.30 uur (Niet op dinsdag 5 mei).

Donderdag 21 mei van 10.00 tot 16.00 uur: Bersola kledingverkoop in de grote zaal van ons woonzorgcentrum.
Betaalbare en kwalitatieve mode voor alle leeftijden.
Woensdag 27 mei van 14.00 tot 16.00 uur: spellenmiddag
en try out WIFI spellen o.l.v. de leerlingen van het Wijkleerbedrijf. Spring eens binnen om kennis te maken met deze
(voor veel mensen) nieuwe spelvorm.

Woensdag:
Wisselend programma (bv. muziek, optredens, themamiddagen, bakken etc.) in de middag vanaf 14.00 uur
Vijf-cent kienen variabele ruimte vanaf 13.45 uur

Vrijdag 29 mei 14.30 uur: intiem en gezellig kamerconcert
van ERATO op afdeling H van ons woonzorgcentrum. Gratis
optreden en iedereen is welkom.

Donderdag:
Kienen 13.45 uur
Van verleden tot hedenmiddag, afwisselende activiteiten,
vanaf 14.00 uur
Iedere donderdagavond van 19.00 tot 21.30 uur: Maastrichter breicafé, entree 3 euro, gratis kopje koffie/thee (geen
alcohol).
Iedere donderdagavond repeteert Accordeonvereniging
Scala vanaf 19.00 uur in de grote zaal van ons woonzorgcentrum. Iedereen mag komen luisteren. Koffie/thee en
frisdrank zijn tegen betaling verkrijgbaar.

Woensdag 3 juni 14.00 uur: optreden van koor CELEBRATION. Een ontspannen en gezellige muzikale middag met
herkenbare meezingers. Inschrijven kan bij onze receptie
tegen betaling van 2,50 euro of tijdens het evenement zelf
bij de activiteitenbegeleiding.
Woonzorgcentrum Daalhof, Herculeshof 22, 6215 BM Maastricht, tel: 043-3549500

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

Raar 44 Meerssen

Emilionlaan 46

Verkocht

Verkocht

Planetenhof 76

Verkocht

Binnen 1 week!

Binnen 2 weken!

Roserije 73A

Verkocht

Binnen 2 weken!

Stellalunet 28B

Koperslagersdreef 29 C

Verkocht

Verkocht

Wolkammersdreef 79 C

Henisstraat 7

€ 106.000,-

Verkocht

Verkocht

Binnen 2 weken!
Langenakker 116 Berg

Touwslagersdreef 6 A

Verkocht

Verkocht

Via Regia 155 B

Voldersdreef 96

Verkocht

Verkocht

Binnen 2 weken!

VERKOOP – VERHUUR – AANKOOP – ADVIES – TAXATIES - HYPOTHEKEN
TEL 043-325 4816 / 06-1006 0006 • WWW.DAVECROLLA.NL • INFO@DAVECROLLA.NL
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Op dinsdag 10 maart heeft er bij Boerderij Daalhoeve een
verwisseling plaatsgevonden van twee buggy’s. Wij zijn nu
in het bezit van een Koelstra buggy. Heb je de verkeerde
buggy in je bezit en wil je hem terug ruilen, dan kun je ons
bellen, tel. 043-3477886.

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

Bij Angèle Schoonheidsspecialiste ontvangt u na inlevering van dit prikbordje gratis een ampul ter waarde van 6,50
euro bij een complete gezichtsbehandeling (max. één per
klant). Prijs van een complete gezichtsbehandeling vanaf
33 euro. Tel. 06-25065275; www.angelebroux.nl.

Start Heart for Life: Stichting bewust bewegen, (sport) en
yoga voor iedereen. Elke woensdag van 18.00 tot 19.00
uur; proefles: 5 euro. Power-en Hathayoga of Zumba
elke maandag- en woensdagavond. Chantalle Smeets
in ‘t Atrium, Daalhof. Info, tel. 0032-12236151 of info@
kunsthuis-trobar.com; www.dans-yoga.com.

Huiswerkbegeleiding Herben heeft 33 jaar ervaring in het
begeleiden van scholieren, basis- en voortgezet onderwijs.
Hogere cijfers realiseren wij met persoonlijke, huiselijke en
kleinschalige aanpak. Succesverhalen en referenties zijn
natuurlijk beschikbaar. Info, tel. 06-51688072, Jos Hollmanstraat 19a, Maastricht.

Vanuit uw aanvullende zorgverzekering worden fysio-, manuele-, geriatrische- en/of oedeemtherapie vergoed. Ook
zonder verwijsbrief. Nu ook groepstherapie “Samen bewegen met Parkinson” in gymzaal Daalhof. Fysio Daalhof,
Herculeshof 9/11, 6215 BB Maastricht, tel. 043-3476946,
fysiodaalhof@gmail.com; www.fysiodaalhof.nl.

WIJK - INFO

Richard Smit meubelstofferingen: uw meubels stofferen
met of zonder herstel binnenwerk? Bel vrijblijvend tel. 0032468138770 of rsmitmeubelstoffering@hotmail.com en laat
u verrassen door de prijs en mogelijkheden.

PRESENTATIE ‘OORLOGSVERHALEN’
De bezoekers en vrijwilligers van de Huiskamer van Daalhof
nodigen u uit om 11 mei aanwezig te zijn bij de presentatie
van het boekje ‘oorlogsverhalen’.
Dit initiatief is ontstaan naar aanleiding van 70 jaar bevrijding van Maastricht. De ervaringen van de bezoekers
van de Huiskamer die de oorlog hebben meegemaakt zijn
verteld en opgeschreven. Er is toen na 6 radio-uitzendingen
besloten de verhalen te bundelen in een boekje omdat wij
het belangrijk vinden dat deze verhalen niet verloren gaan.
De kinderen van groep 8 van basisschool Fons Olterdissen,
die tevens zorg hebben gedragen voor de illustraties, hebben
ze opgeschreven en nu zijn ze in dit boekje gebundeld. Het
boekje wordt 11 mei door Wethouder Gerats overhandigd
aan de verhalenvertellers.

Te koop: prachtige, ruime garage met opbergzolder. Ligging: hoek Romulushof en Horatiushof in Daalhof. Perfecte
bereikbaarheid. Prijs: 20.000 euro k.k. Op korte termijn
beschikbaar. Interesse? Bel tel. 06-10167003.

Het boekje is mede tot stand gekomen met behulp van
Gemeente Maastricht en stichting Wij’s.
De huiskamer gaat open om 14.00 uur. Wethouder J. Gerats
zal om 15.30 uur het eerste exemplaar overhandigen in de
Huiskamer van Daalhof, Buurtcentrum Atrium, Aureliushof
160, Maastricht.
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Onze openingstijden
Van 1 mei tot 30 september

Van 1 oktober tot 30 april

Maandag 12/21 uur

Maandag 12/21 uur

Dinsdag/Vrijdag 9/21 uur

Dinsdag/Vrijdag 10/21 uur

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

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

Guus Gruisen
Reparatie Techniek
Redemptielaan 9c
6213 JC Maastricht
Telefoon: 3437667
gruis010@kpnmail.nl
www.guusgruisen.nl
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BON APPETIT
Hartige notentaart (vegetarisch)
Ingrediënten:
boter om in te vetten
500 g vastkokende aardappelen
50 g walnoten
50 g cashewnoten
50 g pinda’s
1 ui, gesnipperd
125 ml halfvolle crème fraîche
2 eieren
1 tl zout en versgemalen peper
1 komkommer
100 g radijs
gemengde bladsalade
Bereiding:
Schil de aardappelen en rasp ze grof. Hak de noten fijn en
meng deze met de aardappelrasp, de fijn gesnipperde ui en
voeg de crème frâiche toe.
Klop de eieren los met zout en peper en schep dit door het
aardappelmengsel. Doe het mengsel in de springvorm.
Bak de taart in de oven op 160 graden in 30 minuten goudbruin en gaar.
Lekker met komkommer en radijs. Maak hier een salade van
eventueel aangekleed met gemengde bladsalade.

Dat is
makkelijk!
Een uitleenwinkel van medische hulpmiddelen
in onze locatie Daalhof. Zónder lidmaatschap.
Op werkdagen open van 8:30 uur tot 17:00 uur
(pauze van 12:30 tot 13:00 uur).
En ook makkelijk bereikbaar met de auto,
parkeren bij winkels Daalhof.
Herculeshof 22
6215 BM Maastricht
t (043) 354 95 00
www.mosaezorggroep.nl
10

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

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

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

Het ''Zo'' Lunchbuffet!
Iedere zondag vanaf 12:30 tot ± 15:30 uur.
Met als voorgerecht diverse koude
vis/vlees gerechten, salades, brood
en onze huisgemaakte dagsoep.
Als hoofdgerecht warm vis/vlees gerecht
met bijpassende saus, aardappelen en brood.
Ter afsluiting zoet dessert en een kaasplateau.
€ 18,50 per persoon. Mee etende kinderen € 5.Susserweg 1
6213 NE Maastricht
T 043-3212944
info@cafestservais.nl
www.st-servais.nl
www.facebook.com/stservais
Openingstijden: Dagelijks geopend vanaf 12:00 uur. Dinsdag rustdag.
Vanaf heden zijn wij dus ook de maandag weer geopend vanaf 12:00 uur.
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Tijm is een kruid waar u veel voor terugkrijgt. Het trekt, zodra
het bloeit, veel bijen aan. Verder houdt het in uw moestuin
de luizen weg. En het heeft een geneeskrachtige werking.
Tijm bevat een stof die helpt tegen hoesten en symptomen
van astma. Daarom wordt het veel gebruikt in hoestsiropen.
Succes!
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Spreekuur maandagochtend
Vijf organisaties (Radar, Envida, Levanto, Trajekt en Mosae
Zorggroep) houden op maandagochtend van 10.30 tot 12.00
uur een spreekuur op de boerderij. Mensen uit Daalhof en
directe omgeving kunnen hier terecht met vragen over zaken
als financiën, administratie, huisvesting en dagbesteding.
De aanwezige professionals zoeken samen met u naar
antwoorden en oplossingen. Ook kunnen zij u verwijzen
naar de juiste andere instantie, mocht dat nodig zijn. Wilt u
het spreekuur bezoeken, bel dan aan bij de voordeur rechts
van de poort.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 27, mei 2015

ZELF KRUIDEN KWEKEN

Mee-imkeren op 13 mei
Zondag 26 april heeft wethouder Gerdo van Grootheest ons
nieuwe Bijenhuis officieel geopend. Het Bijenhuis is onder
meer bedoeld om kinderen te leren en laten zien hoe honing
wordt geproduceerd. Daarom kunnen zij eens in de maand
mee-imkeren. Dat kan voor het eerst op woensdag 13 mei,
tussen 14.00 en 15.30 uur. Uiteraard gebeurt dat op een
veilige manier zodat kinderen niet kunnen worden gestoken
door de bijen. In ons Bijenhuis produceren we ook honing
die we straks in de boerderijwinkel verkopen.

Nederland is in de ban van het zelf kweken van groenten,
met het tv-programma ‘Van Hollandse Bodem’ en de voorbije actie met kweekbakjes van Albert Heijn. Wij dragen
een eigen steentje bij door aandacht te besteden aan het
kweken van kruiden. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan
op de recepten van Magda, zodat u meteen een idee heeft
waar u het kruid voor kunt gebruiken. Veel informatie kunt u
vinden op zaaikalender.com. Deze website biedt een goed
overzicht van wanneer kruiden (maar ook groenten) kunnen
worden gezaaid (binnen of buiten) en geoogst.
De vorige keer gingen we in op het kweken van koriander.
Deze keer behandelen we tijm, waarmee Magda deze keer
een heerlijke uiensaus maakt. Tijm is een makkelijk kruid
om zelf te kweken. Dat kan in mei al in de volle grond, maar
ook nog in een kweekbakje. Tijm gedijt het best in een goed
gedraineerde, enigszins zanderige en kalkrijke grond, maar
doet het ook best goed in kleigrond. Belangrijk is de tijm te
kweken in de volle zon. Als u het zaad strooit, dek dit dan
af met een dun laagje grond en daarop nog wat grof zand.
Het ontkiemen duurt ruim twee weken. Zodra de zaadjes zijn
uitgekomen, is het belangrijk te gaan uitdunnen. Haal voorzichtig een paar plantjes uit de grond en plant ze opnieuw
met een tussenruimte van zo’n 25 centimeter.

De eerste bewoners van ons Bijenhuis

Tijm kunt u oogsten vanaf zo’n drie maanden na het zaaien.
Zaait u in mei, dan oogst u dus vanaf augustus. Tijm is een
meerjarige plant. Het eerste jaar kunt u zowel de stelen als
de blaadjes gebruiken. Dat kan vers, maar ook gedroogd.
Hang de tijm daarvoor aan de waslijn of thuis in een goed
geventileerde kamer. Vanaf het tweede jaar kunt u alleen
nog de blaadjes gebruiken; de stelen zijn dan te houtachtig
geworden. Tijm is winterhard, maar het is wel verstandig de
plantjes in de winter in een pot over te planten. Dan kunt u
de plant bij strenge nachtvorst binnen zetten. Om de plant
door de jaren heen gezond te houden, is het genoeg jaarlijks één keer wat kalk en mest aan de grond toe te voegen.

Middenstal gereed
Onlangs is de vernieuwde middenstal opgeleverd. Er is
de afgelopen weken, onder meer door enkele van onze
vrijwilligers, hard gewerkt om de stal om te bouwen tot een
multifunctionele ontmoetingsruimte waar in de toekomst tal
van activiteiten kunnen worden gehouden. Iedereen die zo
hard heeft meegewerkt aan de stal: van harte bedankt! Jullie
hebben prachtig werk geleverd.
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Schaapscheren vanaf Moederdag
Vanaf zondag 10 mei is op Daalhoeve een aantal dagen
een schaapscheerder actief. Niet alleen al onze geiten
worden dan geschoren, maar ook de ezels, minipaardjes
en alpaca’s. Welke dieren op Moederdag (zondag 10 mei)
worden geschoren, hangt af van het weer. Bij minder goed
weer wordt begonnen met de dieren die binnen staan.

RECEPT UIT DE WINKEL
Heerlijke uiensaus van gesmoorde uien
uit de oven
Snijd drie redelijk grote uien dwars doormidden met de schil
eraan! Verwarm ondertussen de oven voor op 180 graden.
Verhit een koekenpan goed heet en doe er een paar eetlepels plantaardige olie in. Smoor de uien op hun snijkant
goed donker… schrik niet als het te donker wordt. De uien
mogen echt goed bruin worden.
Doe de uien in een pakketje van aluminiumfolie met de snijkant naar boven. Leg er flink wat takjes tijm op en strooi er
twee eetlepels suiker en wat goede olijfolie overheen. Maak
het pakketje goed dicht en smoor dit 2 uurtjes in de oven.
Haal de uien uit de oven en verwijder de takjes tijm. Pel
de schil af en doe de uien, met het sap dat in het pakketje
zit, in een keukenmachine of blender, of maak het fijn met
een staafmixer. Doe in een stevig pannetje 30 gram boter,
smelt dit en doe er 30 gram bloem bij. Roer dit tot een roux,
gedurende ongeveer vier minuten. Voeg vervolgens de
uienmassa toe, met een halve liter goede kippen- of groentebouillon. Mooi gladroeren en een half uur laten indikken.
Voeg tot slot naar eigen smaak zout en peper toe.

De schaapscheerder aan het werk

Donatie Zusters Onder de Bogen
Daalhoeve heeft van de kloosterorde Zusters Onder de Bogen in Maastricht een mooie collectie meubilair gekregen.
De meubels komen te staan in de nieuwe multifunctionele
ruimte. Daarvoor worden ze eerst op de boerderij zelf
opgeknapt.

Het is even wat werk, maar dan heb je wel wat. Een zalige
saus voor bij gegrild vlees, gehaktballen, aardappels etc. etc.
Eet smakelijk. En heeft u vragen? Magda staat tot uw dienst.

Lente op de Boerderij
Zondag 7 juni vindt op Daalhoeve Lente op de Boerderij
plaats. Er worden dan op het terrein en binnen tal van
kinderactiviteiten georganiseerd. Volg voor het precieze
programma onze Facebook-pagina of de posters op de
boerderij.

HIEP HIEP HOERA

BUURTSCOOT
Op Daalhoeve kunt u sinds kort terecht voor het lenen van
een scootmobiel, voor een hele of halve dag. U heeft daarvoor geen indicatie nodig en het lenen van de scootmobiel is
gratis. Wel heeft u een pasje nodig van welzijnsorganisatie
Welzorg. Die beoordeelt eenmalig uw rijvaardigheid, om er
zeker van te zijn dat u veilig de weg op kunt. Ook legt Welzorg u uit hoe de scootmobiel werkt. Om voor een pasje in
aanmerking te komen, belt u naar 0900 – 0400 097. U kunt
ook mailen naar info@welzorg.nl.
De geit op de foto heet Toos. Het is het favoriete dier van
Rick, één van onze vaste bezoekers. Toen Toos een hele
tijd geleden jarig was, schreef hij dit op een briefje: ‘Er is
23 maart een geit jarig en zij is 3 jaar geworden. en we zijn
allemaal héél erg blij. hiep hiep hoera hiep hiep hoera hiep
hiep hoera.’

Heeft u eenmaal een pasje, dan spreekt u met de vrijwilligers van de uitleen af of u de scootmobiel een hele of een
halve dag leent. Het is raadzaam vooraf even te bellen, om
te informeren of er op het gewenste tijdstip een scootmobiel
beschikbaar is. Ons telefoonnummer is 043 – 347 47 86.
Het Scootmobiel uitleenpunt is een initiatief van de gemeente
Maastricht. Het doel is meer mensen mobieler te maken,
tegen lagere kosten.

Wat is jouw favoriete dier op Daalhoeve? Schrijf erover en
dan kom je ook in het Belhäöfke.
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Vesta vastgoed

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

Vesta vastgoed
Maastricht - Pottenberg

Maastricht – Daalhof

Klokbekerstraat 58

Aventijnhof 6 B

Maastricht - Pottenberg

Maastricht – Daalhof

Klokbekerstraat 58

Aventijnhof 6 B

Nieuw
• Halfvrijstaande woning;
Nieuw
• garage en vrij uitzicht;
• 3 slpkmrs, 4 mogelijk!.

• Halfvrijstaande woning;
• garage en vrij uitzicht;
Vraagprijs
• 3 slpkmrs,€ 4199.000,-mogelijk!. K.K

www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
Tel.
| Fax 043-3440268
Als043-3440168
u kiest voor:














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

Vraagprijs € 199.000,-- K.K

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

Als u kiest voor:

Vraagprijs € 142.000,-- K.K

 Geen 8 tot 5 mentaliteit
Kies
dan voor Vesta
Vastgoed

Gediplomeerde
makelaars
& taxateur

Kies
danvoor
vooreen
Vesta
Vastgoed
Bel nu
gratis
en vrijblijvende

waardebepaling 043-3440168

Bel nu voor een gratis en vrijblijvende
waardebepaling 043-3440168

Maastricht - Daalhof

Maastricht - Biesland

Maastricht - Wolder

Valeriushof
33-BDaalhof
Maastricht

Porthoslaan
Maastricht 44
- Biesland

Lammergierstraat
Maastricht
- Wolder17 A

Porthoslaan 44

Valeriushof 33 B

Lammergierstraat 17 A

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

Vraagprijs € 137.500,- K.K

Vraagprijs € 137.500,- K.K

•
•
•

Nieuw

Verkocht o.v.

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

Vraagprijs € 275.000,- K.K.

Nieuw

• Halfvrijstaand woonhuis;
Modernisering
wenselijk;
•• Halfvrijstaand
woonhuis;
Groot perceel,wenselijk;
775m2!.
•• Modernisering
• Groot perceel, 775m2!.

Vraagprijs € 275.000,- K.K.

Vraagprijs € 249.000,- K.K

Vraagprijs € 249.000,- K.K

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

Bel dan nu met 043-3440168
Bel dan nu met 043-3440168
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Er wordt in het openbaar op de stoep gepoept en geplast
terwijl er kinderen spelen. Drugsdealers lopen rond en willen
bewoners van het pand spreken en hun waar verkopen. In
een voortuin in onze kinderrijke buurt is een zakje met zware
medicijnen met de naam van een bewoner van het pand
gevonden. Er moest een bewoner door de politie worden
opgehaald nadat de toen nog aanwezige begeleiding via het
raam naar buiten was gevlucht omdat betreffende bewoner
slag- en steekstokken had verzameld.

WIJK - INFO
Leger des Heils en Daalhof
werken aan woonklimaat
Sinds ongeveer een jaar heeft het Leger des Heils een pand
op de Tongerseweg 318 in gebruik voor thuislozen. In november 2013 heeft het Leger des Heils een profiel geschetst
van de bewoners die in dit huis zouden komen wonen. Het
zou gaan om mensen die op de laatste tree van de ladder
staan naar de overstap tot geheel zelfstandig wonen.

Dit is maar een kleine greep uit alle incidenten die zich
hebben voorgedaan. Wij, bewoners van onze wijken, willen natuurlijk dat wij ons veilig voelen op straat en dat wij
onze kinderen veilig en onbezorgd kunnen laten buitenspelen. Daarom heeft een aantal buurtbewoners zich samen
gevoegd en zijn in gesprek gegaan met het Leger des Heils,
de wijkagent en Woonpunt (de verhuurder). Helaas heeft
de uitgenodigde betrokken gemeenteambtenaar het laten
afweten en waren de reacties onbevredigend.

Doel was hen direct bewust te maken van hun verantwoordelijkheid naar de buurt waarin zij wonen. Een heel mooi
streven. Echter, vanaf het begin bleek al dat een aantal van
de bewoners maar gedeeltelijk zelfstandig kan functioneren.
Een deel van de bewoners blijkt psychiatrisch patiënt en/of
verslaafd met ernstige gedragsproblematiek en niet in staat
te zijn zelfstandig te wonen.
Er is ook beloofd dat er 24-uurs begeleiding aanwezig zou
zijn, maar dat is al teruggeschroefd naar alleen contact via
iPad en skype op momenten dat de bewoners vinden dat
zelf nodig vinden. Doordat het leger des Heils zich niet aan
het vooraf geschetste profiel houdt, wordt de leefbaarheid
en veiligheid in onze buurt ernstig aangetast. Zo is er een
drugsspuit gevonden in de buurt van een speeltuin, er
worden bierblikjes en flessen gevonden in voortuintjes en
op de paadjes. Er lopen mannen onder invloed van alcohol
en drugs door de gangetjes tussen de huizen, er liggen
mannen hun roes uit te slapen in het gras of op bankjes.

Er wordt nu hard gewerkt aan het opstellen van een convenant en een nieuw overleg, om zo onze buurt weer veilig
en leefbaar te maken en te houden. Voor ons buurtbewoners
is het van belang elk incident van overlast te melden bij de
politie, zodat dit aan het dossier toe gevoegd kan worden.
Iedereen die de verdere ontwikkelingen via mail wil volgen
of zelf aanwezig wil zijn bij burenoverleg hierover, kan dit
kenbaar maken door een e-mail te sturen naar Winfried
Kramer: winfriedkramer@home.nl
Natasja Cornelissen
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Sinds 1 januari 2015 heb ik mijn eigen schoonheidssalon
aan huis: Beauty&JOY. Hier ben ik op dinsdag, donderdag
en vrijdag op afspraak werkzaam. Ik heb voor de naam
Beauty&JOY gekozen omdat deze staat voor schoonheid &
genieten en dat is precies mijn doel. In deze tijd van drukte
en verplichtingen is het heel belangrijk af en toe even rust
en tijd voor jezelf te nemen. Mijn doel is mensen van hun
rustmoment te laten genieten terwijl ik ervoor zorg dat hun
huid weer straalt. En wat grappig is, mijn eigen naam is erin
verwerkt en hierdoor dus meteen herkenbaar bij de mensen.

in de etalage
Beauty&JOY
Graag stel ik mijzelf aan u voor. Ik ben Joy Sons, 24 jaar
jong en al vele jaren woonachtend op Belfort. Inmiddels niet
meer bij mijn ouders aan de Passementmakersdreef maar
sinds 2 jaar met mijn vriend en onze 2 Franse Bulldogs aan
de Haammakersdreef 6.
Sinds 2010 ben ik gediplomeerd Allround Schoonheidsspecialiste. Mijn ervaring heb ik opgedaan bij verschillende
salons, een parfumerie en een wellnescentrum. Vanwege
de afnemende werkgelegenheid in de schoonheidsbranche
besloot ik er een ander vak bij te leren. In 2012 heb ik
naast mijn baan in een parfumeriezaak de avondopleiding
Secretaresse afgerond. Hierna kreeg ik meteen een vaste
baan bij een advocatenkantoor. Ik kwam er al snel achter
dat dit niet was wat ik diep in mijn hart wilde. Mijn passie
voor de schoonheidsbranche is namelijk nooit weggegaan.

De diversiteit van de behandelingen in mijn salon is wat
ik zo leuk vind aan mijn werk. Van standaard tot luxe
gezichtsbehandelingen, of juist alleen het epileren van
de wenkbrauwen, verschillende lichaamsbehandelingen,
harsen, (lichaams)massages, manicure, gelpolish, cosmetische voetverzorging en nog veel meer. Natuurlijk heet
ik de mensen ook van harte welkom voor een vrijblijvend
deskundig huidadvies. Veel mensen willen graag weten welk
huidtype ze hebben en welke producten voor hun huidtype
het meest geschikt zijn.
Mijn grote uitdaging is Beauty&JOY te onderscheiden van
andere schoonheidssalons. Zo heb ik ervoor gekozen met
twee behandelstoelen te werken. Klanten kunnen gezellig
samen komen voor een behandeling met bijvoorbeeld een
zus, vriendin of moeder. Daarnaast zie ik dat steeds meer
vrouwelijke klanten hun partner meenemen. Tegenwoordig
besteden namelijk ook steeds meer mannen aandacht aan
hun uiterlijk en ontspanning. Dit is een erg leuk cadeau als je
samen iets te vieren hebt of iemand in de watten wil leggen
bijvoorbeeld met Moederdag. Ook ben ik gespecialiseerd in
het behandelen van acné. Hierdoor kunnen de kosten van
deze behandeling in aanmerking komen voor een vergoeding bij de zorgverzekering van de klant.
Waar ik mezelf in de toekomst zie? Mijn idee voor de
komende jaren is onze garage om te toveren tot schoonheidssalon. Hierdoor zal ik meer ruimte krijgen en ontstaat de
kans meer mogelijkheden te creëren. Door het blijven volgen
van opleidingen en cursussen zullen mijn specialisaties en
behandelingen up-to-date blijven en steeds uitgebreider
worden.

Helaas bleef mijn droom een eigen salon starten een groot
risico. Afgelopen jaar kreeg ik de kans parttime als schoonheidsspecialiste bij een huidverbeteringsinstituut te starten.
Ik heb mijn hart gevolgd en mijn vaste baan opgezegd
om deze kans te grijpen. Door mijn parttime baan kreeg
ik de mogelijkheid alles uit te zoeken over het starten van
een eigen salon naast mijn baan. Mijn vader is zelfstandig
ondernemer en ook mijn moeder heeft naast haar baan een
eigen bedrijf. Dit motiveerde mij nog meer.

Wat ik als laatste aan de lezers wil meegeven: Geloof in
jezelf en volg je hart. Wilt u meer over Beauty&JOY weten,
laat u dan inspireren op mijn website www.beauty-enjoy.nl
of bent u gelijk enthousiast? Maak dan vrijblijvend en geheel
gratis een afspraak voor een persoonlijk huidadvies.

LIMBURGSE ASPERGES
- traditioneel met achterham
- zalmfilet Hollandaise
- gerookte zalm Bearnaise

per gerecht 19,75
www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427
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Orleansplein 14 - Maastricht

Wijk-info
HOF
EN DREEF

en lopen we onder een lieflijk voorover buigende boom die
het pad met schaduw begiet. Verder op deze weg lopen we
achter de huizen langs, ieder met zijn eigen achtertuin. We
hebben eigenlijk zoveel en kunnen van zoveel genieten.
Dat is niet altijd zo geweest. Daar kunnen we juist dankbaar
voor zijn.
We steken voorzichtig de Javastraat over naar de Planetenhof en lopen verder achter de flats langs. Achter de tandarts
gaan we rechtsaf om langs de mooie voortuinen van de
Glazeniersdreef te slenteren. Halverwege, net voor de flats
beginnen, glippen we naar links om achter de flats op een
mooi wandelpad te komen, nog altijd in Belfort.We horen
het geluid van het leven: spelende of huilende kinderen,
lachende mensen of af en toe een verheven woord. Overal
zijn de motorgeluiden die getuigen van onze mobiliteit.
Bij de splitsing blijven we rechts om achter de flats te blijven
tot aan de Keurmeestersdreef waar we, voorzichtig, oversteken om weer langs de mooie voortuinen te wandelen,
deze keer van de Schippersdreef. Wat een heerlijke geur.
De een doet het zus, de ander zo; ieder is vrij zijn tuin in te
richten zoals hij of zij dat graag wil.
Uiteindelijk volgen we de Hultersdreef tot aan de Printersdreef waar we langs de volkstuinen kunnen lopen. Hier zijn
we eerder in het jaar geweest, maar toen was er niet veel
te zien. Nu groeit er van alles en zijn mensen volop bezig.
In de oorlog was dit een noodzaak. Nu is het een voorrecht
om te genieten van groenten van eigen kweek. Zo zijn we
rond, terwijl we nog langs een veld lopen waar gevoetbald
of gebasketbald kan worden, hoewel ik hier weinig kinderen
zie. Zijn de meesten binnen bezig met digitaal spelen? Daar
zijn zij ook vrij in.

VRIJHEID BLIJHEID
We beginnen vandaag rechts naast de Lukoil Express op de
Gewantmakersdreef en lopen weg op het Printerspad langs
de glooiende heuvels van Belfort. Hier schuilt een oase met
speeltuin en banken. Een jong koppel zit met de hoofden
dicht naast elkaar en geniet van de zon en hun vrijheid.
Van vrijheid gesproken; een beetje verder komen we uit op
de Beeldsnijdersdreef, schuin tegenover het Prins Bernhard bevrijdingsmonument. We steken de straat over naar
Sporthal Belfort waar menigeen een andere soort vrijheid
en bevrijding vindt. Daarnaast het college, waar de jongeren
allerlei mogelijkheden voor de toekomst tot zich nemen en
dromen van vrijheid.
Bij de rotonde (bij de school) steken we over om onze weg te
vervolgen langs de Beeldsnijdersdreef, maar dan in Belfort
(de ander kant van de straat hoort bij de Brusselsepoort).
De bomen aan de overkant zijn al eerder in het jaar bevrijd
van hun kroon en beginnen nu een mooi, weelderig kapsel
te tonen. Op ons pad lopen we onder de bomen door, horen
het geritsel van de vogels in de bladeren en wanen ons in
een bos. Maar we zijn op een wandelpad dat ook als fietspad
dient (of andersom) en merken hoe belangrijk het is goed
op elkaar te letten. Eenmaal onder de bomen uit komen we
een hondenlosloopgebied tegen, zonder hek. Hier mogen
de honden blijkbaar ook in alle vrijheid rondrennen.
Vóór de witte huisjes van Mariaberg (eentje die ons met
vlinders begroet) draaien we rechtsaf om in Belfort te blijven

Scott Raab

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

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000
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Na de pauze sprak Jack over de behandelwijze die hij
toepast. De orthomoleculaire therapie die op alle gebieden
van de verschillende klachten ingezet moet worden omvat:
reiniging hersenen, lever, darmen, nieren, gal en bloed (detox), voeding aanpassen (geen toevoegingen, zoetstoffen,
gluten, lactose, E-nummers), pH-waarde herstellen (ontzuring / alkaliseren), aanvullingen op de voeding, inzetten van
zuurstof, water en (zon)licht, leefstijlmaatregelen als stress
verminderen (reframing, EFT, auditing, meditatie), onverwerkte emoties herstellen, ontspanningsoefeningen, slaap
verbeteren en beweging / sport. Het herstel gaat langzaam
en duurt vaak 6 tot 9 maanden (soms 1 jaar).

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

VERSLAG GVA LEZING AUTISME
Woensdag 15 april jl. gaf Jack van Dijk, orthomoleculair
therapeut in Beek, met behulp van een powerpointpresentatie een lezing over zijn visie hoe autisme orthomoleculair
te behandelen is. Hiervan heb ik een kort verslag gemaakt.

Jack gaf toelichtingen bij deze verschillende in te zetten
therapievormen en leefstijl- en voedingsaanpassingen.
In zijn praktijk maakt hij voor iedereen een persoonlijk plan
van aanpak, gebaseerd op de metingen die hij doet met
behulp van bioresonantie. Zo wordt bij iedereen uitgemeten
wat specifiek voor die persoon van toepassing en nodig is.
Behalve de orthomoleculaire behandelingsbenadering zijn
er ook andere therapievormen geschikt om mensen met
autisme te behandelen.

Voor de pauze vertelde Jack wat orthomoleculaire therapie
inhoudt en wat autisme is.
Orthomoleculaire geneeskunde is een vorm van geneeskunde die oorzaken van ziekten aanpakt door het gebruik
van lichaamseigen, niet-giftige stoffen (vitaminen, mineralen,
water, zuurstof, enzymen, aminozuren, vetzuren, enz.) die
een verstoord evenwicht in het lichaam herstellen. Op die
manier kan ziekte voorkomen én hersteld worden. De orthomoleculaire geneeskunde brengt de juiste molecule op
de juiste plaats, in de juiste hoeveelheid, volgens de unieke
behoefte van elk individu op dat moment.

Wilt u de hele powerpointpresentatie van deze lezing ontvangen, stuur dan een mailtje naar gva.maastrichtwest@gmail.
com. Ik mail u dit dan zo snel mogelijk.

Autisme is een algemene term waarmee allerlei sociale,
emotionele, verbale en leerproblemen worden aangeduid
die vallen onder de noemer 'autisme spectrum stoornissen'
(ASS). De symptomen variëren vaak in aantal en ernst en
hoewel autisme wordt gedefinieerd als een kinderziekte,
hebben mensen er hun hele leven last van.
Jack liet symptomen zien waar mensen met autisme last
van kunnen hebben en gaf oorzaken van autisme zoals: genetische voorbestemming, blootstelling tijdens de zwangerschap aan stoffen die afwijkingen kunnen veroorzaken,
afwijkingen in de stofwisseling, verstoorde ontgifting, spijsverteringsstoornissen, verstoorde weerstand, verhoogde
bloedstolling, vaccinatie, zware metalen, laag bloedsuikergehalte, allergie, schimmelinfecties, virale infecties enz.

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

18

Met hartelijke groet,
Anneke Fokkema, gastvrouw GVA, locatie Maastricht west.

VARIA

WIJK - INFO

Gezond Verstand Avond - Superfoods

‘SUPERWOMAN’ MEIDENWERK

Woensdagavond 20 mei begint om 20.00 uur de volgende
lezing volgens het concept van de landelijke stichting Gezond Verstand Avonden.
Dit keer komt Anneke Bleeker, initiatiefneemster van de
Gezond Verstand Avonden, vertellen over: “Superfoods, een
modewoord dat toch velen aanspreekt. Natuurwinkels spelen er op in, veel kostbare producten worden aangeprezen.
Deze producten zijn zeker het woord ‘Superfood’ waard,
maar in hoeverre groeien de Superfoods ook in onze eigen
omgeving? Gratis en voor niets te scoren.
Welke Superfoods liggen er in de groentewinkel? Is het
wellicht een idee de bekende groente- en fruitsoorten te
combineren met de ‘wilde’ soorten en op deze wijze een
SUPERMAALTIJD te presenteren”.

‘Superwoman’ meidenwerk is er voor meiden van 11 tot 14
jaar (vanaf groep 7). In het Trajekt Jeugdcentrum Daalhof zijn
elke dinsdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur activiteiten
voor meiden. Dit gaat volgens een vaste methodiek waarbij
zowel recreatieve, gezellige als ook precentieve elementen
aanwezig zijn. Meiden zijn nog altijd welkom en kunnen ook
informatie krijgen op onderstaand adres.
MAAR, we zijn ook op zoek naar een CREATIEVE VROUWELIJKE DUIZENDPOOT vanaf 18 jaar om samen met ons
het vrijwilligersteam te versterken met ook voorbereidingen
voor deze avonden.
Wie interesse heeft, kan contact opnemen met Trajekt Sandra Smeitink, Aureliushof 160 a, Maastricht 043-7630271 of
06-55695279, sandra.smeitink@trajekt.nl of FB: Trajekt_
Sandra. We zullen eerst een kennismakingsgesprek voeren
om de wensen en verwachtingen met elkaar te bespreken.

De lezing wordt gehouden in de grote zaal van het WoonZorgCentrum Daalhof, Herculeshof 22. Vanaf 19.30 uur is
de zaal open. Anneke begint met haar lezing om 20.00 uur.
Meestal zijn de lezingen rond 22.00 à 22.30 uur afgelopen.
De entree is 10 euro, contant en het liefst gepast te betalen,
er is geen pinapparaat aanwezig. Koffie, thee en fris zijn
tegen een schappelijke prijs aan de bar in de grote zaal te
koop.
Wilt u naar de lezing komen? Dan graag van te voren even
aanmelden zodat ik de zaal kan aanpassen aan het aantal
te verwachten bezoekers. Dit kan via tel. 06-24405539 of
een mail naar gva.maastrichtwest@gmail.com.
Tot ziens?

Bruisend Jeugdcentrum:
Naast de bestaande activiteiten in het Jeugdcentrum zoals
de woensdagmiddagclub, meidenwerk en kinderraad is er
nog plek voor andere jeugdgroepen waarbij er naast gezelligheid activiteiten met elkaar gedaan kunnen worden. Het
Jeugdcentrum moet een bruisende plek worden voor alle
jeugdigen die in Daalhof wonen. Om dit te kunnen realiseren hebben we de hulp nodig van mensen die ‘iets’ willen
betekenen voor onze jeugd. Vind jij het leuk met jeugd aan
de slag te gaan? Houd je van uitdagingen? Ben je creatief?
Ben je sportief? Ben je een duizendpoot? Wil je samen
met ons aan de slag? Neem dan contact op via één van
onderstaande gegevens. We maken dan een afspraak om
kennis met elkaar te maken. Samen kunnen we dan kijken
naar de mogelijkheden.
Om dit te kunnen realiseren - zeker voor de Jeugd vanaf 12
jaar - zijn we op zoek naar volwassenen of jeugd boven de
18 jaar, die hieraan een steentje willen bijdragen.

Anneke Fokkema

Bedankt …
Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken die
meegewerkt heeft aan mijn verslagen voor de opleiding tot
SensiPlus therapeut. U heeft in grote aantallen gereageerd
op mijn oproepje in ‘t Belhäöfke van oktober 2014. Helaas
is niet iedereen die zich opgegeven heeft, aan de beurt
kunnen komen. Eind maart heb ik het certificaat van de
Plus opleiding ontvangen. Uw medewerking heeft dus zijn
vruchten afgeworpen.

Neem contact op met: Trajekt Sandra Smeitink, Jeugdwerker
West 2, Trajekt Buurtcentrum Daalhof, Aureliushof 160 a,
6215 SW Maastricht, tel. 043-7630271 of 06-55695279,
mail: sandra.smeitink@trajekt.nl, facebook: Trajekt_ Sandra,
twitter: @Trajekt_sandra of online: www.trajekt.nl.

Hartelijk bedankt.
Anneke Fokkema, Natuurgeneeskundige praktijk HOMEOSTASE

Voor al uw Schilderwerk
Binnen en Buiten
Kwalitatief vakmanschap voor een eerlijke prijs
Wij komen graag bij u langs voor persoonlijk
advies en een vrijblijvende offerte
Hulsman Schilderwerken, Kompveldstraat 22,
3620 Veldwezelt telefoon: 0032 – 478 67 20 37

www.hulsmanschilderwerken.com
19

Wist je dat….

4 KIDS

…vlinders met hun poten proeven op welke
plantjes ze zitten?

Kun jij tekenen hoe dit arme verdwaalde vogeltje
weer terugkomt bij haar eitjes?

…jouw voetje even groot is als de binnenkant
van je onderarm? (probeer maar)
…als je je rechteroog sluit, je nooit over je
rechterschouder kunt kijken. Hetzelfde geldt
voor je linkeroog en schouder (probeer maar)
…je je ellebogen niet met je tong aan kunt
raken? (proberen maar)
…alleen vrouwelijke muggen steken?
Mannetjes leven van bloemnectar en vrouwtjes
hebben de eiwitten uit ons bloed nodig om
eitjes te ontwikkelen.
…in mei bijna alle vogels een eitje leggen.
Behalve de koekoek en de griet, die niet.

…10 mei a.s. moederdag is 
Lettergrepen oefenen
Kleur jij de lettergrepen in de juiste kleurtjes?
Anderen kleuren moggen natuurlijk ook.
ij = grijs
i = wit
Zo teken je…… een vlinder
Maar jouw eigen mamma voor Moederdag
(10 mei) tekenen mag natuurlijk ook!!

oe = groen

oo = rood




Stephanie Debie
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ee = geel

Natuurlijk is bij voldoende animo op termijn een uitbreiding
naar andere ochtenden mogelijk. Helaas geldt dit aanbod
op dit moment alleen nog voor ouders die onder de wet
kinderopvang vallen, d.w.z. ouders die beiden werken en/of
studeren of alleenstaande ouders die werken en/of studeren.
Het is afhankelijk van het Gemeentebeleid of op termijn alle
ouders van dit aanbod gebruik kunnen gaan maken.

WIJK - INFO
Vordering bij Kindcentrum Dynamiek
Eerder heeft u al kunnen lezen
dat ABB Fons Olterdissen en
OBS Elckerlijc per 1-8-2015
gaan fuseren en in de toekomst
verder gaan als ‘Kindcentrum
Dynamiek’.
Augustus komt nu steeds dichterbij…. De samenwerking is
er al jaren. De teams van beide scholen voelen zich al één
team, kinderen van beide scholen hebben al meerdere malen
samen activiteiten ondernomen, de leerlingenraad denkt actief mee over de samenwerking, de ouders van de MR en de
OR hebben al veel samengewerkt, BSO De Gouden Wereld
(MIK) is al helemaal gesetteld, BSO de Beestenbende op
de kinderboerderij (MIK) heeft zelfs kunnen uitbreiden,
natuurspeeltuin De Gouden Wereld is flink aangepakt….
Kortom: er is naar een soepel verloop en een goede
samenwerking met alle partners toegewerkt in deze fusie
en dat is aardig gelukt. Natuurlijk staan er nog een paar
zeer drukke maanden te wachten: de laatste afstemmingen van ons onderwijs in de breedste zin van het woord,
ruimte maken in het gebouw van Elckerlijc, spullen van
Fons Olterdissen verhuizen naar Kindcentrum Dynamiek…
Een kindcentrum bestaat natuurlijk uit meer dan alleen
een basisschool. U las al over de buitenschoolse opvang
(BSO). Daarnaast komt er ook een aanbod van MIK voor
peuterspeelzaalopvang. Speciaal voor kinderen van 2 tot 4
jaar, twee ochtenden per week.

Wat hebben wij te bieden? Een aantrekkelijk, stimulerend
en uitdagend ochtendprogramma voor peuters van 2 tot
4 jaar, waarbij de kinderen de kans krijgen om te spelen
mét en te leren van leeftijdsgenootjes. Net als op onze kinderdagverblijven en peuterspeelzalen werken we met een
taalstimuleringsprogramma (Speelplezier). Ook de groepen
1 en 2 van IKC Dynamiek werken met Speelplezier. We
stimuleren kinderen in hun ontwikkeling door goed naar hen
te kijken en hen datgene aan te bieden waar ze op dat moment behoefte aan hebben. Daarnaast vinden wij het heel
belangrijk dat het kind zelf kan aangeven waar het aan toe
is en dat er voldoende ruimte is voor vrij spel, zowel binnen
als buiten. Kinderen van 2 tot 4 jaar zijn in hun gevoelige
periode: ze leren op een zeer natuurlijke wijze door zich
actief op te stellen, spontaan de wereld om zich heen te
ontdekken en nieuwe inzichten uit te proberen. Wij proberen
ze zo goed mogelijk te begeleiden in dat proces.

Wilt u uw kind aanmelden voor de peuterspeelzaal of wilt
u hier meer informatie over, neem dan contact op met Frits
van Dijk of Rächel van Lijf van Kindcentrum Dynamiek (0433430264 of f.vandijk@kom-leren.nl) of met Ineke Keller
(06-30464117 of i.keller@mik-kinderopvang.nl) van MIK.
Bij voldoende aanmeldingen start de peuterspeelzaal na
de vakantie.
Tenslotte willen we jullie ons mooie, nieuwe logo laten zien.
In kleur natuurlijk veel sprekender en mooier, maar toch….
Wij zijn er trots op. Het logo straalt uit waar wij voor staan:
iedereen is anders, verschillen doen er toe. Elk kind, elk
personeelslid, elke ouder, …. iedereen van Kindcentrum
Dynamiek is voortdurend in beweging. Kinderen groeien en
ontwikkelen zich tot een uniek individu.

Het programma vanaf bijv.
8.30 uur - inloop,
8.40 uur - kringgesprek (met liedje en dagritmekaarten),
9.00 uur - demonstratiespel en net als of spel,
9.30 uur - fruit en drinken/verschoon of toiletmoment,
10.00 uur - knutselactiviteit,
10.45 uur - buiten spelen,
11.20 uur - afronding van de ochtend in de kring,
11.30 uur - ophalen van de kinderen.
Afhankelijk van de schooltijden van KC Dynamiek, kan het
programma later beginnen, zodat de eventuele wachttijd op
de al schoolgaande kinderen beperkt blijft.
De kosten van een 3 uur durende ochtend peuterspeelzaal
zijn 68,40 euro per maand. Let op: het gaat hier om bruto
tarieven. Wat u netto betaalt is afhankelijk van uw belastbaar
(gezins-) inkomen. Wanneer u werkt of een studie volgt, kunt
u bij de belastingdienst de kinderopvangtoeslag aanvragen.
Zo betaalt u netto vaak veel minder dan u wellicht denkt. Op
de website www.mik-kinderopvang.nl kunt u via de rekentool
berekenen wat uw netto kosten zullen zijn.
Voor aanmelding of overige vragen kunt u contact opnemen met de school (043-3430264) en vragen naar Rächel
van Lijf of Frits van Dijk of bellen naar Ineke Keller (0630464117). Een mail sturen kan natuurlijk ook naar i.keller@
mik-kinderopvang.nl

MIK Peuterspeelzaal aanbod
van Kindcentrum Dynamiek
Als partner van het toekomstig ‘Kindcentrum Dynamiek’ is
ons gevraagd in het nieuwe schooljaar een peuterspeelzaalaanbod te ontwikkelen in het gebouw aan de Goudenweg
200. Natuurlijk willen wij graag aan dit verzoek voldoen.
We hebben in elk geval de ruimte en expertise om op korte
termijn van start te kunnen gaan.

Bij voldoende aanmeldingen starten wij meteen na de
schoolvakantie. Voor die tijd zouden we graag een kennismakingsgesprek met u hebben en mag uw kind alvast een
keer vrijblijvend komen proefdraaien. Uw inschrijving wordt
daarna pas definitief.
Vriendelijke groet, mede namens Frits van Dijk (directeur
toekomstig KC Dynamiek) en Ineke Keller (locatiemanager
MIK-kinderopvang)

We willen, bij voldoende aanmeldingen, in de huidige BSOruimte beginnen met twee ochtenden per week tijdens
schoolweken en wel op dinsdag en donderdag. Andere
combinaties in de week zijn bespreekbaar.
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VARIA
Masoek Sadja - Indische middag
Vrijdag 8 mei is er van 13.30 tot 17.00 uur weer een Pelitainloopmiddag in buurtcentrum ‘t Atrium. De zaal gaat open
om 13.00 uur. Deze middagen staan in het teken van gezelligheid, muziek, dans, Indisch eten en cultuur en zijn een
prima gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.
De muziek wordt verzorgd door N-Twice. De entree bedraagt
3,50 euro. Inlichtingen bij Kees Schepel, tel. 06-13521570.
Pilateslessen in Daalhof
Pilates is een mattraining die geschikt is voor iedereen
die op een ontspannen manier wil werken aan een goede
conditie van het lichaam. Elke donderdagochtend is er een
les waarin gewerkt wordt aan spierversterkende oefeningen, een goede houding en aandacht voor ontspanning en
ademhaling. Vooral rug- en buikspieren worden getraind. Je
werkt in een kleine groep zodat persoonlijke begeleiding mogelijk is. De lessen worden van 9.30 tot 10.30 uur gegeven
in de Romeinsebaan 299b in Daalhof. Een gratis proefles
is altijd mogelijk. Iets voor jou? Reageer dan per mail naar
miekeverhooren@home.nl of bel 043-3256523.

GEDICHT
de filosofie van het leven
het begin van het leven
wordt door de liefde van twee mensen gegeven

nu

nu
LED
LED
spots

de invulling verschilt per persoon
toch lijkt dat allemaal heel gewoon

spots
inclusief

geen mens is gelijk aan anderen
men kan hier zélf niets aan veranderen

inclusief

na puberteit komt volwassenheid
raken soms voor enige tijd ‘de weg’ een beetje kwijt
bij ouder worden komt het verstand
de horizon gaat verder dan alleen het eigen land
GRATIS
GRATIS
plafonden
enlichtplan
lichtplanadvies!
advies!
plafond

een carrière is meestal het grote doel
toch is er vaak dat eenzame gevoel
geluk is in de wereld niet te koop
maar blijft er toch die goede hoop

len! !
ralen
stra
onddst
afon
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n uw pl
ten
late
Wijij la
W

ouder worden is niet te stoppen
de logica blijkt dan niet meer te kloppen
het lichaam gaat niet meer zo snel als de geest
helaas is dit in het leven altijd zo geweest
tot de dag dat we ophouden te bestaan
kunnen we vragen of we het goed hebben gedaan
de dood zal ons geen dag meer schenken
wat overblijft is alleen het herdenken.

tekst : Ad Frijns
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Wijk-info
vreUGer
in
VREUGER
IN de
DE WieK
WIEK
Wijk-info
Deze
Deze keer
keer een
een andere
andere opname
opname dan
dan de
de luchtfoto’s
luchtfoto’s van
van afafgelopen
maanden.
Een
trouwe
lezeres
van
ons
wijkblad,
gelopen maanden. Een trouwe lezeres van ons wijkblad,
mevrouw
mevrouw Paula
Paula Bastian
Bastian bracht
bracht me
me een
een paar
paar leuke
leuke foto’s
foto’s die
die
ze
maakte
voordat
de
flat
Residence
l’Artisan
zou
ze maakte voordat de flat Residence l’Artisan zou worden
worden
gebouwd,
gebouwd, want
want de
de bouwplannen
bouwplannen van
van deze
deze kolos
kolos lagen
lagen klaar
klaar
voor
december.
voor december.

De
De foto's
foto's werden
werden gemaakt
gemaakt in
in 1989.
1989. Later
Later werden
werden ze
ze door
door
de
bezwarencommissie
gebruikt
om
aan
te
tonen
dat
de bezwarencommissie gebruikt om aan te tonen dat deze
deze
plek
plek voor
voor recreatie
recreatie en
en ontspanning
ontspanning werd
werd gebruikt.
gebruikt. De
De bouw
bouw
werd
hierdoor
vier
jaar
vertraagd
en
de
flat
werd
lager
werd hierdoor vier jaar vertraagd en de flat werd lager dan
dan
gepland
gepland was.
was.

Nu
Nu de
de foto
foto waar
waar het
het om
om gaat.
gaat. Het
Het waren
waren er
er twee.
twee. Ik
Ik heb
heb
ze
aan
elkaar
geplakt
om
u
een
goed
overzichtsbeeld
ze aan elkaar geplakt om u een goed overzichtsbeeld te
te
geven.
geven. Circus
Circus Bongo
Bongo liet
liet de
de dieren
dieren buiten
buiten op
op het
het grasveld
grasveld
staan,
staan, wat
wat erg
erg leuk
leuk was
was voor
voor de
de kinderen,
kinderen, maar
maar niet
niet zo
zo leuk
leuk
voor
de
bewoners
achter
de
flat
in
de
Zeepziedersdreef.
voor de bewoners achter de flat in de Zeepziedersdreef.
Deze
Deze bewoners
bewoners deden
deden mee
mee aan
aan een
een door
door 'Groei
'Groei en
en Bloei'
Bloei'
uitgeschreven
wedstrijd
'Wie
heeft
het
mooiste
tuintje
uitgeschreven wedstrijd 'Wie heeft het mooiste tuintje van
van
Belfort',
Belfort', want
want Belfort
Belfort werd
werd de
de bloemenwijk
bloemenwijk genoemd.
genoemd. Een
Een
hongerige
hongerige ezel
ezel brak
brak los
los en
en deed
deed zich
zich te
te goed
goed aan
aan de
de bloebloemen
uit
de
tuinen.
Er
was
een
hoop
trammelant;
bewoners
men uit de tuinen. Er was een hoop trammelant; bewoners

in
in rep
rep en
en roer
roer omdat
omdat het
het beest
beest zich
zich niet
niet liet
liet wegjagen.
wegjagen. NaNadat
een
circusgast
het
beest
had
opgehaald,
dat een circusgast het beest had opgehaald, kon
kon worden
worden
opgeruimd,
opgeruimd, want
want het
het dier
dier had
had een
een paar
paar tuintjes
tuintjes goed
goed bemest
bemest
en
puur
natuur
achter
gelaten
in
ruil.
en puur natuur achter gelaten in ruil.
Huub
Huub Reinders
Reinders

Cheessze me!
De delicatessenwinkel voor kaas,
vleeswaren, vers belegde broodjes,
salades en nog veel meer.
Vanaf 3 mei as staan wij ook
op zondag voor U klaar.
Wij zijn elke zondag geopend
van 12.00 tot 17.00.

Team Notarisen
Herculeshof
Herculeshof 27
27
043
043 3432350
3432350

6215BE
6215BE Daalhof
Daalhof Maastricht
Maastricht
db.wijnands@Hotmail.com
db.wijnands@Hotmail.com

kijk
kijk ook
ook eens
eens op
op onze
onze facebookpagina
facebookpagina
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