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Onze hele redactie heeft eroverheen gelezen of heeft
zelf last van najaarsmoeheid. Gelukkig hebben we oplettende lezers met een rekenknobbel. We mochten, anders
dan vermeld in het vorige nummer, gewoon een heel uur
langer genieten van onze nachtrust toen de klok een uur
terug gezet werd.
Alle zomerspullen zijn voor de rest van dit jaar en begin
volgend jaar ver achter in de kasten verstopt en ook de
herfstvakantie ligt voor de meesten al achter ons. Nu iedereen is uitgegriezeld en alle spooktochten heeft overleefd,
is het tijd ons op te maken voor het volgende - en de laatste
twee jaar wel erg veel besproken - feest. Ik kan me niet herinneren dat iemand zich er ooit druk over heeft gemaakt,
maar ja, de negerzoen ligt tegenwoordig in de schappen
te koop als zoen, jodenkoeken mogen ook al niet meer
en ook onze zwarte piet moet er aan gaan geloven. Hij
gaat in de toekomst door als Piet en zal ook in Maastricht
heel wat van zijn roet verliezen. Nu maar hopen dat alle
mannen die de naam 'Piet' van hun ouders kregen niet
in opstand komen. Want hoe weet een kind het verschil
tussen 'Piet' en de Piet die elk jaar verantwoordelijk is voor
bergen snoepgoed en pakhuizen vol cadeautjes? Maar
we maken ons niet alleen al op voor dit feest. Met de 11e
van de 11e starten we ons carnavalseizoen weer met de
nodige feesten en verkleedpartijtjes in het vooruitzicht.
Ons Atrium ging op 1 november al van start met de 5e
sjiekste dameszitting en laat de rest van de feesten maar
volgen. Voor wie er van houdt, kan het niet vroeg genoeg
beginnen en voor wie er echt totaal niets mee heeft… die
gaat gewoon op zoek naar een leuk alternatief ver beneden of boven het zuiden van ons land.

Met een beetje geluk kunt u in deze periode
een mooie herfstwandeling maken

EVENEMENTEN
Zaterdag 14 november:
Groot jubileumfeest CV ‘De Mineurs’. Aanvang 20.30 uur,
gratis entree.
Zondag 15 november:
Rommelmarkt met Tombola door accordeonistenvereniging Scala in het Atrium.
Van 10.00 - 16.00 uur, gratis entree.
Dinsdag 17 november:
Theatervoorstelling ‘Rakonti, verhalen om te delen’ in Theater aan het Vrijthof. Aanvang 20.00 uur. Kaarten 10 euro.

Natasja Cornelissen

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 5/6 december.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 november.
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Woensdag 18 november:
Lezing over allergieën in de grote zaal van het WoonZorgCentrum Daalhof. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30
uur. Entree 10 euro.

Contact

Vrijdag 20 november:
Pelita- inloopmiddag ‘Masoek Sadja’ in buurtcentrum ‘t
Atrium van 13.30 - 17.00 uur.
Zaal open 13.30 uur, entree 3,50 euro.

 06 50888592
 redactie@belhaofke.nl
 www.belhaofke.nl
Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.

Zaterdag 28 november:
Concert Anderkovver in ‘t Atrium. Aanvang 20.00 uur,
zaal open 19.00 uur.
Kaarten in voorverkoop 8,50 euro, entree aan de kassa
10 euro.

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

2

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!!!

Pinautomaat
We blijven zoeken naar een oplossing voor het verdwijnen
van de pinautomaat in de wijk Daalhof. We hebben met ING
gesproken. Zij hebben duidelijk aangegeven dat ze er niets
voor voelen opnieuw een automaat in de buurt te plaatsen.
Bij een gesprek met SNS - die vroeger een automaat in de
buurt hadden - werd uitgelegd dat de veiligheid voor zowel
de klant als de bewoners en de automaat zelf, een hoge
kostenpost met zich meebrengt. Daarom kiezen zij meer
voor ‘winkel in een winkel’ automaten waarbij een mobiele
automaat in een winkel geplaatst wordt. Hier moet dan zowel
de winkel als de bank iets voor voelen.

BUURTPLATFORM
buurtplatform belfort daalhof

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

NIEUWS VAN BUURTPLATFORM BELFORT-DAALHOF
Matchpunt
Heeft u vragen? Zoekt u iemand om u met een taak te helpen? Matchpunt brengt vraag en aanbod bij elkaar. Bent u
niet zo vertrouwd met de computer? Kom dan gewoon op
een dinsdag langs in de Huiskamer (in ’t Atrium) of bij Mosae Zorg op een woensdag. Daar vindt u iemand die u kan
helpen, die u de weg kan wijzen naar mogelijke oplossingen.
We zijn dankbaar voor en trots op de vele vrijwilligers die
dit initiatief mogelijk maken. Er zijn veel mensen die een
helpende hand nodig hebben. En er zijn ook veel mensen
die bereid zijn te helpen. Wilt u ook helpen? Er zijn verschillende platforms online die proberen mensen samen te
brengen: WeHelpen.nl, maastrichtdoet.nl en specifiek voor
onze wijken maastrichtheuvellandonline.nl. Of nog beter,
kom langs bij de Huiskamer op een dinsdag of bij Mosae
Zorg op een woensdag en maak kennis met de vrijwilligers
daar. Laat hen weten hoe je kan helpen.

Op het moment kan in Daalhof bijna overal extra gepind
worden. Dit is een gedeeltelijke oplossing maar dwingt bewoners tot aankopen om een beetje contant geld te verkrijgen.
Voor veel ouderen in de buurt met een kleinere beurs is dit
een lastige keuze. En we merken dat vele lovenswaardige
initiatieven in de buurt alleen contant betaald kunnen worden. Zo kunnen mensen bij Mosae zorg eten, een kop koffie
in de Huiskamer drinken, lekker eten bij Daalhoeve en nog
meer, maar er kan nergens gepind worden.
Ook de projecten die al genoemd zijn, werken niet met een
bankpas. Als iemand komt om je te helpen met je tuin of
een ander karwei, kun je ze toch niet betalen door te pinnen.
En niet iedereen zal gratis helpen. We zoeken dit in ieder
geval nog verder uit en hopen een bevredigend antwoord te
vinden. Wél is duidelijk dat men naar Belfort kan gaan, wat
veel dichterbij is dan de 5 km die vaak gehanteerd wordt.

Verkeer in de wijken
In Belfort loopt een proef met parkeren. Jammer genoeg
is de communicatie niet altijd optimaal. Zo kregen wij als
buurtplatform niet alle informatie en hebben wij u dan ook
verkeerd geïnformeerd. Hiervoor onze verontschuldigingen.
In ons eerste stuk online meldden we dat ook de Ebenistendreef meegenomen werd in het parkeerverbod, want dit werd
ook zo gezegd in de brief die in de wijk rondging. Op de
tekening was echter duidelijk te zien dat de Ebenistendreef
geen verbod zou krijgen. Intussen is het ook duidelijk dat
het eerste deel van de Glazenierdsdreef breed genoeg is
om deze weg niet in het verbod op te nemen.
In de week van 25 januari zal er een inloopavond zijn waarbij
u als buurtbewoner uw ervaringen met deze proef kenbaar
kunt maken. Naar aanleiding van uw reacties wordt besloten
of deze verkeersmaatregelen het gewenste effect hebben
en of deze dan definitief worden ingesteld. Tijdens de proef
is het belangrijk hoffelijk te blijven naar elkaar.

Buurtnet
Intussen is er ook veel aan het veranderen in het buurtplatform landschap. Buurtplatforms zullen misschien niet meer
‘platform’ heten, maar BuurtNet. Wat zal dit betekenen voor
hoe wij werken? Dat moet nog bezien worden. Het zal ons
verlangen blijven u als bewoner te dienen om u een stem
te geven bij de gemeente en bewoners te helpen elkaar te
helpen. Wij houden u op de hoogte van de vorderingen.
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 weten. U kunt ons via
email bereiken: buurtplatform.belfort.daalhof@gmail.com.

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up
Diets-Heurpad 13
6215 KN Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
Acné vergoeding door
zorgverzekeraars.
Neem ook eens een kijkje op
www.passionbeaute.nl
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IN DE ETALAGE

WIJK - INFO

FAMILIE BERNAARDS

VAN GVA NAAR GVL
LEZING OVER ALLERGIEËN

Dag lezers,
Wij willen ons graag even voorstellen. Wij zijn Ruud Bernaards en Dominique Goyen. Samen hebben wij 2 schatten
van dochtertjes, namelijk Dionne van 6 jaar oud en Leonie
van 4 jaartjes oud. We wonen in Daalhof. Onze gezamenlijke
passie ligt bij alles wat met cartoons te maken heeft.

Eind september is het bestuur van de stichting Gezond
Verstand Avonden (GVA) - een initiatief van Anneke Bleeker
(Friesland) - overgegaan naar een nieuw bestuur. Dit bestuur
gaat verder met het concept GVA en met nieuwe plannen.
Bij de presentatie van die nieuwe plannen bleek er toch een
te groot verschil in de opvattingen over de voortgang van
het concept en besloot Anneke Bleeker onder een nieuwe
naam - Gezond Verstand Lezingen, GVL - toch ook zelf
door te gaan.
Ik heb besloten de lezingen verder te blijven verzorgen onder
de organisatie van de GVL. In de toekomst kan het dus zijn
dat er in Maastricht een locatie lezingen verzorgt als GVA
en een locatie die lezingen verzorgt als GVL (Maastricht
west - Daalhof). Dit kan misschien verwarring scheppen,
maar het goede nieuws is dat beide organisaties precies
hetzelfde doel nastreven en grotendeels gebruik zullen
maken van dezelfde sprekers en lezingen.
Lezing ‘Heel je leven met een allergie’ door Bert van Grondelle.
Wat is een allergie nu werkelijk? Een allergie lijkt een vergissing te zijn van het onderbewuste die een koppeling heeft
gemaakt met een bepaalde stof, voeding en omstandigheid
(woord, gevoel, tijdselement e.d.) tijdens een ogenschijnlijke
traumatische ervaring. Door op deze manier te kijken en te
begrijpen welke ‘verkeerde’ koppeling is gemaakt, is een
allergie op te heffen.
Er worden vele voorbeelden gegeven. Deelnemers aan
eerdere workshops hebben hun allergieën voor voeding,
straling, huisdieren, hooikoorts maar ook reacties als migraine kunnen plaatsen en vervolgens kunnen opheffen.

In november 2014 zijn wij gestart met een eigen webshop
(www.dionies-toypalace.nl) vol met licentie A kinderartikelen
zoals Disney, Marvel, Warner Bross, Hello Kitty enz. Omdat
het licentie-artikelen zijn, zijn de materialen en de kleurstoffen die gebruikt zijn goedgekeurd en dus onschadelijk en
veilig voor kinderen. Materialen die gebruikt worden bij de
niet licentie-artikelen, zijn niet gekeurd of niet goedgekeurd
en kunnen dus schadelijk en/of onveilig zijn.
Deze webshop is zo’n succes geworden dat we sinds 10
oktober jl. de trotse bezitters zijn van een eigen winkel in de
binnenstad van Maastricht. Onze winkel - Dionie’s - ligt aan
de Mariastraat 3A, tegenover de prachtige ‘Awwe Stiene’
kerk. Wij gaan ervoor om over 5 jaar een begrip te zijn in
onze binnenstad en te kunnen uitbreiden met een tweede
vestiging in Limburg.
Kom een keer bij ons binnen te lopen dan kunt u zelf eens
zien welke leuke spullen wij, tegen goede prijzen, aanbieden.
De koffie staat bij ons altijd voor u klaar.

Graag wil ik nog even vermelden dat de lezingen van 16 september en 18 oktober jl. zeer goed bezocht zijn geworden.
Het waren erg interessante onderwerpen en de bezoekers
gingen enthousiast over wat er verteld werd naar huis.
De lezing wordt gehouden in de grote zaal van het WoonZorgCentrum Daalhof, Herculeshof 22. Aanvang lezing
20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 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.

Groetjes Ruud en Dominique.

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 gvl.maastrichtwest@gmail.com. Let op: nieuw
email adres. Iedereen is van harte uitgenodigd.
Anneke Fokkema,
gastvrouw GVL Maastricht west.
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WWW.WILSONGROEP.NL
Zepperenbank 19

Erasmusdomein 22-A

Malpertuisstraat 23

nieuwe prijs

nieuw
• Verrassend ruim met 3 slks
• Vraagprijs: € 175.000,- k.k.

Sint Michaelsweg 12-A

• 2slaapkamers met garage
• Vraagprijs: € 135.000,- k.k.

• Scherpe prijs! 2 slks. en tuin
• Vraagprijs: € 92.500,- k.k.

Herculeshof 27-D

Vleeshouwersdreef 17

nieuw
• Nette keuk. en badk. gar., 2 slks.
• Vraagprijs: € 174.500,- k.k.

Meerssenerweg 97-B

• Gesloten keuken, 2 slks. en lift
• Vraagprijs: € 99.500,- k.k.

Ovidiushof 18

nieuw
• Lift, 3 slks., groot zonnig balkon
• Vraagprijs: € 122.500,- k.k.

• Half vrijstaand, 4 slks. aanbouw
• Vraagprijs: € 249.500,- k.k.

Koperslagersdreef 15-C

Ook verkoopplannen?

• 3 (mog. 4) slks. en garage
• Vraagprijs: € 159.900,- k.k.
Menno van Coehoornstraat 52

Vanwege de vele verkopen zijn
we op zoek naar nieuw te verkopen
woningen.
Tel: 043 350 35 35
Mail: pascal.loontjens@wilsongroep.nl
Pascal Loontjens

Via Regia 6-D

Planetenhof 45

verkocht
• Verkocht

• Vraagprijs: € 165.000,- k.k.

VERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN

• Vraagprijs: € 249.000,- k.k.

Redemptielaan 67

Turennestraat 13

verkocht

v.o.v.
• Verkocht onder voorbehoud
• Vraagprijs: € 315.000,- k.k.

• Verkocht

• Vraagprijs: € 157.500,- k.k.

MAKELAARDIJ
MAKELAARDIJ

PENSIOENEN
PENSIOENEN
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• Mog. kantoor/praktijk aan huis,

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

HYPOTHEKEN
HYPOTHEKEN

woonk, gesl. keuk, 5 slks en tuin

v.o.v.
• Verkocht onder voorbehoud
• Vraagprijs: € 245.000,- k.k.
Stationsstraat
Stationsstraat 14
14
6221
6221 BP
BP Maastricht
Maastricht
(043)
(043) 350
350 35
35 35
35
info@wilsongroep.nl
info@wilsongroep.nl

Donderdag 12 november 14.00 uur: oud-rechercheur Ben
van Baardwijk komt een interessante lezing houden over
Maastricht en zijn leven als rechercheur. Gratis toegang.

WIJK - INFO

Vrijdag 20 november gezamenlijk uitstapje naar Intratuin.
Meer informatie over de tijden en vervoersmogelijkheden bij
activiteitenbegeleidster Marianne: tel. 043-3549500

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

Woensdag 25 november 14.00 -16.00 uur: artiest Sjeng
de Belsj maakt zijn opwachting en verzorgt een gezellige
muzikale middag. Opgeven bij de receptie of die middag
zelf bij de activiteitenbegeleiding tegen betaling van 2.50
euro (incl. tafelhapjes).

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

Donderdag 26 november 14.00 -16.00 uur: u heeft de
mogelijkheid uw haar te laten wassen, knippen, watergolven
of föhnen door professioneel kapster Gertie.
Woensdag 2 december 14.00 -16.00 uur: Feelgood
Fotografie komt naar Daalhof. Vanaf 14.00 uur kunt een
Portret- of Familiefoto laten maken. Wie een dierbare, oude
foto wil laten restaureren, kan de foto ter plekke digitaal
laten maken. Fotografe Veronica restaureert deze dan en
een week later krijgt u de nieuwe foto toegestuurd. Dit alles
tegen zeer betaalbare prijzen. Meer informatie bij fotografe
Veronica Tummers, tel.06-41848308.

Dinsdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur, Nieuwsuurtje 10.30 uur
Spel-/Sjoel-/Kaart-/Knutselmiddag 14.00 uur
Gymnastiek onder professionele begeleiding van een fysioen ergotherapeut 14.00 uur
Nagelverzorging van 14.00 - 15.00 uur. Elke dinsdagmiddag buiten de schoolvakanties uw handen masseren en
insmeren, oude nagellak verwijderen, nieuwe nagellak
aanbrengen, de nagels eventueel een beetje bijvijlen

Donderdag 3 december 14.30 - 15.30 uur: Intieme en
knusse Sinterklaasmiddag. Sinterklaas en Piet verblijden
ons met een bezoekje en zouden het leuk vinden als ook
u daarbij bent.

Woensdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur, Nieuwsuurtje 10.30 uur
Wisselend programma (bv. muziek, optredens, themamiddagen, bakken enz.) vanaf 14.00 uur

Woonzorgcentrum Daalhof, Herculeshof 22, 6215 BM,
Maastricht, tel. 043-3549500

Donderdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur, Nieuwsuurtje 10.30 uur
Van het verleden tot hedenmiddag. Afwisselende activiteiten
vanaf 14.00 uur
Vrijdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur, Nieuwsuurtje 10.30 uur
Kienen 13.45 uur
Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F
Wisselende activiteiten (bijv. uitstapjes, spellen, geheugentraining, wandelen enz.) in de ruimte van de Dagbesteding
op afdeling H
Extra activiteiten:
Woensdag 11 november 14.00 uur: de leerlingen van het
Wijkleerbedrijf nodigen u uit voor een gezellige Wii-middag.

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!

Tinnegietersdreef 42 A

Romerodomein 11E Maastricht

Appartement in “Residence L’Artisan” met riant terras, 2
slaapkamers, centraal gelegen nabij winkels en openbaar
vervoer..
€ 169.500,-

Royaal appartement (200m²) gelegen op de bovenste
verdieping met een magnifiek uitzicht over de Maas & Sint
Pietersberg. 3 slaapkamers, 2 badkamers en privégarage.
€ 630.000,-

Marsanahof 49

Gerbergaplantsoen 4

3 slaapkamers, luxe
badkamer, tuin op zuid

VERKOCHT

€ 164.500,-

binnen 2 wek

Glazeniersdreef 14C

Oude Maasstraat 40

VERKOCHT

VERKOCHT
Stategaard 60

binnen 1 week

Gezocht:

Brusselseweg 413

Momenteel hebben wij grote vraag naar
modern afgewerkte & instapklare
eengezinswoningen in de prijsklasse
tussen de € 190.000,- en € 350.000,-.

VERKOCHT
binnen 1 week

Heeft u verkoopplannen?
Neem vrijblijvend
contact op voor een informatief gesprek.

VERKOCHT

VERKOOP – VERHUUR – AANKOOP – ADVIES – TAXATIES - HYPOTHEKEN
TEL 043-325 4816 / 06-1006 0006 • WWW.DAVECROLLA.NL • INFO@DAVECROLLA.NL
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Huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Ervaren docent
(vmbo-havo-vwo) geeft huiswerkbegeleiding aan kleine
groep van maximaal vier leerlingen. Persoonlijke hulp bij
het maken, leren en plannen van de leerstof. Info tel. 0639823537.

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.

15 november 2015 organiseert E.M.A.V “Scala” een rommelmarkt van 10.00-16.00 uur. Gemeenschapshuis Atrium,
Aureliushof 160, 6215 SW, Maastricht. Entree is gratis, met
tombola prijzen. U kunt nog tafels reserveren, 15 euro per
tafel. Mail john-hoogstad@tele2.nl of tel. 06-25082227 na
18.00 uur.

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

Gevonden aan voetbalterreintje Rosmeerpad: bodywarmer.
Adres: Rosmeerpad 7, Hazendans.

Richard Smit meubelstofferingen: uw meubels stofferen
met of zonder herstel binnenwerk? Bel vrijblijvend naar tel.
0032-468138770 of rsmitmeubelstofferingen@hotmail.com
en laat u verrassen door de prijs en de mogelijkheden.

Verloren op 7 oktober tussen poelier Hazendans en de
sporthal Daalhof: sleutelmapje met 5 sleutels. Gegevens
bekend bij de redactie.

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.

GEDICHT
DE HERFST

Wijk- en strijkstudio Maastricht: te druk met werken? Wij
nemen graag uw was en/of strijk uit handen. Uw wensen
zijn bespreekbaar en wij zijn u graag van dienst. We hebben
ook een ophaal en bezorgservice. Info bel 06-38495635 of
mail wasenstrijk@hotmail.com.

de herfst komt er weer aan,
dat betekent dat het met de zomer weer is gedaan
de herfst met zijn prachtige kleuren
de frisse buitenlucht met de andere geuren

In Atrium Daalhof: Zumba en Sh’bam, poweryoga (ontstressen voor iedereen ook voor klachten als burn-out, reuma, fibromyalgie, oedeem, overgewicht etc.) Heart for life: beweeg
mee fit en gezond voor het goede doel www.dans-yoga.
com mail: m.info@dans-yoga.com. Tel: 0032-12236151.

najaarsstormen afgewisseld met zon
ik zou willen dat de herfst morgen al begon
de bladeren vallen langzaam omlaag
de natuur veranderde zonder dat ik daarom vraag
de bomen worden kaal, het gras groeit niet meer
met verbazing zie ik dat ieder jaar weer

Cadeautip. Met de feestdagen in het vooruitzicht. Verwen
een ander met een cadeaubon en ontvang 10% van het
aankoopbedrag als korting voor uzelf bij een gezichtsbehandeling. Geldig t/m 31 december 2015. Angèle schoonheidsspecialiste: Tel: 06-25065275, zie ook www.angelebroux.nl.

soms sta ik bij dit wonder even stil
de natuur doet opnieuw precies wat hij zelf wil
slechts drie maanden duurt deze prachtige tijd
dan zijn we de herfst weer voor 9 maanden kwijt

Bijlessen Nederlands op alle niveaus in onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs (specialisatie: dyslexie).
Voor de basisschool bijlessen rekenen, taal- en leesvaardigheid. Info tel 06-39823537.

dan staat de winter weer voor de deur
maar dit jaargetij heeft alleen een prachtige witte kleur...
Ad Frijns
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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

WIJK - INFO

RODE KOOL SALADE

FEESTELIJKE OPENING MATCHPUNT

Ingrediënten: (2 personen, bereidingstijd 10 minuten)
1/2 rode kool
handje ongezouten pinda’s of cashewnoten
1/2 appel
1 eetlepel rozijnen
1 eetlepel rode balsamico azijn
1/2 eetlepel mosterd
1 1/2 eetlepel limoen- of citroensap
1 1/2 eetlepel honing
1 eetlepel olijfolie
1 stengel pijp uitje

Ruim een jaar geleden werden de resultaten van de wijkscan
gepresenteerd. Eén van de wensen van de bewoners van
Daalhof was een informatiepunt waar zij met allerlei vragen
terecht konden. Het afgelopen jaar is er door vrijwilligers,
buurtplatform en professionals gewerkt aan deze wens.
26 september was het zover. Het Matchpunt werd officieel
geopend door wethouder Gerats. Na een korte speech
opende de wethouder het matchpunt met de twee oudste
deelnemers van het huiskamerproject (elke dinsdagmiddag
in ‘t Atrium). Dit feestelijke moment werd goed bezocht door
vele buurtbewoners.

Bereiding:
Schaaf de rode kool in dunne sliertjes. Maak de dressing van
de olijfolie, balsamico azijn, mosterd, honing en limoen- of
citroensap. Roer goed.

Iedereen kan zich melden bij het matchpunt of je nu een
vraag hebt over belastingen of over de opvoeding. Daarnaast
zijn wij op zoek naar mensen die anderen kunnen en willen
helpen, mensen die iets in de aanbieding hebben. Ben jij
een handige klusser, een goede boekhouder of een enthousiaste tuinman? Kom dan kijken wat jij voor het matchpunt
zou kunnen doen.

Meng met de rode kool en strooi er de
pinda’s of cashewnoten en wat gesneden pijp uitje over. Rooster de pinda’s
of cashewnootjes even in een hete pan.

Wanneer zijn de vrijwilligers van het matchpunt te bereiken?
Op de dinsdagen zitten zij van 14.00 tot 15.30 uur voor u
klaar in ’t Atrium.
Op de woensdagen zitten de vrijwilligers ook voor u klaar en
wel van 14.00 tot 15.30 uur bij Mosae aan de Herculeshof.
Wij zien u graag op één van deze spreekuren.

In plaats van appel zijn partjes mandarijn, rode grapefruit of
sinaasappel ook lekker.

Persoonlijke zorg
voor uw gebit
Na 12 jaar ervaring in andere
praktijken behandel ik nu met
veel enthousiasme mensen in mijn
eigen praktijk.
Zoekt u een tandarts met oog voor u
en uw gebit? Bel of mail mij dan voor
een afspraak.
Vriendelijke groet,
Matthijs Metsers

tongerseweg 402 .. 6215 ae maastricht .. 0438 52 31 40
tandartsmatthijs@metsers.nl .. www.metsers.nl
Openingstijden:
Maandag:
8.30
Woensdag:
8.30
Donderdag:
8.30
Vrijdag:
13.30

–
–
–
-

17.00
17.00
17.00
17.00

uur
uur en 19.30 – 21.00
uur
uur
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Hier komt de nieuwe kapschuur

B

Nieuwe stal
We gaan weer bouwen op Daalhoeve. Waar nu de mesthoop ligt, bouwen we eenzelfde kapschuur terug als die er
nu al naast ligt. De mesthoop, die nu nog in een stankcirkel
ligt, verplaatsen we naar de achterzijde van de kapschuur.
Voordeel hiervan is dat bezoekers ter plekke een schonere
wandelroute krijgen en wij meer stalruimte voor onze dieren.
Alvast onze excuses voor de mogelijke overlast.

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 32, november 2015

ACTIVITEITEN EN NIEUWS

ATINA INTERVIEWT DÉANNE

Spreekuur Matchpoint op maandag
Elke maandagochtend, van 10.30 tot 12.00 uur, kunt u op
Daalhoeve terecht voor het spreekuur van Matchpoint.
Vrijwilligers helpen u dan op weg op allerlei gebied, van
belastingen tot en met computerhulp en zorg.

Onze boerderij heeft sinds enige maanden twee nieuwe
assistent-beheerders, Déanne Naebers en Atina Schellen.
We hebben hen gevraagd elkaar voor deze middenpagina’s
te interviewen, zodat u hen beter leert kennen. In deze eerste
aflevering legt Atina een aantal vragen voor aan Déanne.

Dieren in de winter
Op zondag 22 november organiseren wij ons jaarlijkse evenement Dieren in de Winter. Hoe kunnen we bevorderen dat
onze wintergasten thuis goed de winter doorkomen? Tijdens
Dieren in de Winter leert u hoe we zelf vetbolletjes kunnen
maken, pinda’s kunnen rijgen en plekjes maken waar vogels
veilig van de pindakaas kunnen snoepen. Ook het drinken
wordt niet vergeten. En waarop moet je precies letten als je
een veilige wintervoederplaats wilt maken?

Stel je eerst eens voor.
Mijn naam is Déanne Naebers, ik ben 20 jaar oud en woon
in Maastricht.
Hoe ben je met Daalhoeve in contact gekomen?
In het schooljaar 2011-2012 ben ik begonnen met een MBO
opleiding Ondernemerschap Dier op het CITAVERDE College in Heerlen. Voor deze studie moest ik een stage lopen
van 40 uur in de week, 10 weken lang. Ik kwam toen in
contact met Daalhoeve. De boerderij leek me een erg leuke
en leerzame plek om aan mijn leerdoelen te werken en mijn
stage te lopen.

Sinterklaas
Nu de Goedheiligman binnenkort ons land bezoekt, kan hij
natuurlijk niet om Daalhoeve heen. Op zondag 29 november
komt hij naar de boerderij en dan wil hij graag zoveel mogelijk
kinderen zien. Komen jullie ook?

Hoe lang ben je al actief op de Kinderboerderij?
Na afronding van mijn stage ben ik gevraagd om in de
weekenden de dieren te komen verzorgen. Sindsdien ben
ik al bijna vier jaar actief op de boerderij, eerst vooral in de
weekenden en nu ook door de week als vaste medewerker
in het boerderijteam.

Winkel verplaatst
Dit najaar wordt onze boerderijwinkel verplaatst naar de
ruimte rechts van de nieuwe middenstal. De oude winkel
wordt de spoelkeuken voor de Koojstal. De nieuwe winkel
is groter dan de oude en we gaan het assortiment uitbreiden
met zelfgemaakte producten, zoals jam, soepen en bouillons getrokken van de eigen dieren. De werkzaamheden
beginnen eind van deze maand.

Hoe ziet je dag eruit op Daalhoeve?
Om 9 uur beginnen we met de dierverzorging. De dieren
worden dan gevoerd en ze krijgen schoon drinkwater. Wanneer we hiermee klaar zijn, mesten we de stallen uit en halen
poepjes uit de wei. Tenslotte krijgen de dieren nog hooi of
kuilgras om te herkauwen. Om half elf is er een koffiepauze.
Dan geef ik aan wat er na de pauze gedaan kan worden en
schrijf ik een aantal klusjes op het bord.

Nieuwe menukaart
De Koojstal heeft een nieuwe menukaart, met veel gerechten
die hoofdzakelijk zijn samengesteld uit producten van het
eigen erf. Jordin Vliegen maakte er prachtige foto’s van.
Kijk maar eens als u de volgende keer in de Koojstal komt.
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Om 10.45 uur vertrek ik met een aantal vrijwilligers naar het
stadspark in Maastricht. Ook hier moeten de dieren worden
verzorgd. Daar zijn we van 11 tot bijna 1 uur mee bezig.
Daarbij voorzien we de dieren van voer, water en hooi. Om
12.45 uur vertrekken we terug naar de boerderij, zodat we
op tijd zijn voor de gezamenlijke middagpauze. Terwijl de
vrijwilligers pauze nemen, controleer ik of er nog bepaalde
extra werkzaamheden kunnen worden gedaan. Dat gebeurt
tussen half twee en half vier. Om kwart voor vier doen we
opnieuw een water- en hooi/kuilgrasrondje, zodat de vrijwilligers om vier uur kunnen gaan voeren. Ik loop dan rond om
te controleren of alles goed gaat. Om vijf uur sluit ik alles af,
en zorg ik ervoor dat de werkplek netjes wordt achtergelaten
voor de volgende dag.

Maak balletjes zo groot als een golfbal en braad ze in 4 el
olie en 75 gram boter mooi bruin. All Spice is een gedroogd
soort besje, met de geur en smaak van kaneel, laurier en
kruidnagel ineen. Niet scherp… maar zeer aromatisch. In
bolletjes of gemalen te verkrijgen bij de toko. Het is een
aanrader in alle stoofgerechten met vlees.

Waarom werk je hier, wat vind je vooral leuk aan je werk?
Ik doe dit werk met veel plezier. Dit is ook de baan waar
ik voor gestudeerd heb. Leuk is vooral dat ik altijd met de
dieren in aanraking kom. Al sinds ik een klein meisje was,
wilde ik graag met dieren in contact komen.

Lekker met gekookte aardappeltjes en een salade van een
heel fijngesneden kwart witte kool, één venkel en twee appeltjes. Daar meng je 2 el zure room en 1 el witte wijnazijn
door. Maak op smaak met zout en peper.

Voor de bijpassende romige saus smoor je in 2 el olie een
gesnipperd uitje mooi glazig. Doe daar een heel fijn gesneden ansjovisfiletje door. Dan 200 ml goede runderbouillon
en 200 ml room toevoegen. Laat even pruttelen, bind het
met wat maizena of allesbinder en maak op smaak met
zout en peper. Gaar en verwarm de balletjes in de saus,
op zacht vuur.

Vragen? Magda staat tot uw dienst.

PONYKAMP

Déanne en haar lievelingsdier Oukje

Heb je een lievelingsdier op de boerderij?
Dat is Oukje, onze grootste Bonte Bentheimer zeug. Ze is
een heel vriendelijk varken en trekt de hele dag haar eigen
plannetje.
Heb je een leuke of gekke herinnering aan de boerderij?
Dat zijn er veel. Een paar jaar geleden werd ik door Ralph
om twee uur ‘s nachts uit mijn bed gebeld met de mededeling dat Oukje aan het bevallen was. Als ik wilde, mocht ik
komen kijken en zelfs meehelpen. Ik ben toen heel zachtjes
mijn bed uitgekropen en naar de boerderij gegaan. Deze
bevalling heeft wel tot acht uur in de ochtend geduurd! Zodra
alle biggentjes geboren waren en door de stal liepen, ben
ik terug naar huis gegaan. Het leuke van alles was dat ze
thuis niet eens gemerkt hadden dat ik weg was! Dit blijft toch
wel een van mijn leukste herinneringen aan de boerderij.

Even op de foto tijdens het ponykamp

Afgelopen zomer hielden wij op Daalhoeve een klein ponykamp. We hingen dat niet aan de grote klok omdat we eerst
eens wilden proefdraaien. Het werd een groot succes en is
zeker voor herhaling vatbaar.
Een aantal deelnemers schreef een verslag over het kamp.
Wat vond bijvoorbeeld Indy ervan? ‘Ik heb drie dagen een
superleuk ponykamp mogen beleven op de kinderboerderij.
Het was heel erg leuk. We hebben veel geleerd over de
pony’s, we hebben veel gewandeld met ze. We zijn zelfs
met de paardjes naar de ijssalon gelopen. Ook een spannende dropping met de paardjes gehad. Zelfs het slapen
was een hele beleving. Hopelijk doen ze het volgend jaar
weer. Groetjes, Indy’

RECEPT UIT DE WINKEL
ZWEEDSE BALLETJES

Op onze website vindt u nog enkele verslagen van deelnemers. Klik op de homepage op ‘Bekijk al het nieuws’ en surf
dan naar ‘Geslaagd ponykamp’.

Meng 500 gram half om half gehakt met een half, zeer fijn
gesnipperd uitje. Dan 150 ml room, 100 ml melk, 1 el zout,
1 theelepel ‘All Spice’ en 100 gram broodkruim van oud
brood toevoegen.
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Vesta vastgoed

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

Vesta vastgoed

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

Maastricht - Biesland

Maastricht – Hazendans

Cannerweg 132

Hazendanslaan 9

Maastricht - Biesland

Maastricht – Hazendans

Cannerweg 132

Hazendanslaan 9

Nieuw!

Nieuw!

• Halfvrijstaande woning;
Nieuw!
• 2 slpkmrs en vrij
uitzicht achter;
• Te moderniseren.

• Halfvrijstaande woning;
• 2 slpkmrs en vrij uitzicht achter;
Vraagprijs
€ 339.000 ,- K.K
• Te moderniseren.

• Woonhuis met inp. garage;
Nieuw!
• 6 ruime slaapkamers
• Diepe tuin met overkapping.

• Woonhuis met inp. garage;
• 6 ruime slaapkamers
€ 315.000,-K.K
•Vraagprijs
Diepe tuin met
overkapping.

Vraagprijs € 339.000 ,- K.K

Vraagprijs € 315.000,-- 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:

 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 - Malberg

Maastricht - Belfort

Maastricht - Belfort

Krulbolruwe
Maastricht30- Malberg

Printersdreef
Maastricht - 33
Belfort

Voldersdreef
10
Maastricht
- Belfort

Krulbolruwe 30

• Ruime hoekwoning met tuin;
• 2 slpkmrs
mogelijk); met tuin;
• Ruime(3hoekwoning
• Zeer
afwerking.
• 2nette
slpkmrs
(3 mogelijk);
• Zeer nette afwerking.

Vraagprijs € 210.000,- K.K

Vraagprijs € 210.000,- K.K

•
•
•

Printersdreef 33

Voldersdreef 10

Woonhuis met 4 slpkm;
Rustig
gelegen
groen;
• Woonhuis
metaan
4 slpkm;
Te
moderniseren.
• Rustig
gelegen aan groen;

• Tussengelegen woonhuis;
3 slpkmrs vaste,
trap zolder;
•• Tussengelegen
woonhuis;
op het
zuid
- west.
••3Tuin
slpkmrs
vaste,
trap
zolder;

• Te moderniseren.

Vraagprijs € 169.000,- K.K.

• Tuin op het zuid - west.

Vraagprijs € 169.000,- K.K.

Vraagprijs € 169.000,- K.K

Vraagprijs € 169.000,- 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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Dat is
makkelijk!
Een uitleenwinkel van medische hulpmiddelen
in onze locatie Daalhof. Zónder lidmaatschap.
Op werkdagen open van 8:30 uur tot 17:00 uur
(pauze van 12:30 tot 13:00 uur).
En ook makkelijk bereikbaar met de auto,
parkeren bij winkels Daalhof.
Herculeshof 22
6215 BM Maastricht
t (043) 354 95 00
www.mosaezorggroep.nl
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PERSBERICHTEN

GEDICHT

OPTREDEN IN ‘T ATRIUM

BELFORT, HANGPLEK VOOR JONGEREN

Zaterdag 28 november wordt een concert georganiseerd
in samenwerking met ‘t Daalhof Comité. Dan is ‘t Atrium
- Aureliushof 160, 6215 SW Maastricht - ‘the place to be’
om Anderkovver te horen. René Innemee verzorgt ook een
gastoptreden.
De zaal gaat open om 19.00 uur. De aanvang van het concert is circa 20.00 uur. Kaarten kosten in de voorverkoop
8,50 euro. Entree aan de kassa is 10 euro. Voorverkoop
in ‘t Atrium ná 19.00 uur of bij ‘t Zonnehöfke (tegenover ‘t
Atrium) tót 19.00 uur.

Het was op het grasveld, gelegen langs de Kremersdreef
Waar een groep jongeren elke dag uren lang verbleef
Maandenlang werden wij ‘s avonds geconfronteerd
Met jongens en meisjes die zich bij een zitbank hadden
geposteerd
Tot voor kort voor omwonenden überhaupt geen probleem
Alles verliep weliswaar luid, maar rustig en sereen.
Aan die rust kwam echter een einde door het gebeuren,
Dat enkele individuen met brommers over het grasveld
gingen scheuren.
De baldadigheid verergerde en was zodanig geëscaleerd,
Dat de politie moest worden geïnformeerd.
De zitbank werd zelfs in brand gestoken
En was zodanig beschadigd dat ze moest worden
afgebroken.
Los van het feit dat brandweer en politie zich 2x ter
plekke moesten begeven
En waardoor onnodig ons belastingsgeld wordt uitgegeven
Is het voor een aantal oudere omwonenden een
vervelend feit,
Want zij zijn hun dagelijks rust/zitplaatsje kwijt
Bovengenoemd asociaal gedrag moeten we niet accepteren
En in geval van constatering a.u.b. direct
richting politie ageren.

LEZING IN HET SPAANS / NEDERLANDS
Vrijdag 13 november wordt in het Förtsje, Ebenistendreef
106, Belfort door Prof. Dr. Steenmeijer een lezing gehouden over vertalen. Is een literaire vertaling een kopie van
de oorspronkelijke tekst maar dan in een andere taal? We
gaan een lied uit het Spaans naar het Nederlands vertalen
om de deelnemers dit te laten ervaren en begrijpen. Enige
kennis van het Spaans is noodzakelijk.
De aanvang is om 19.30 uur, de entree voor niet-leden bedraagt 5 euro. Meer informatie vindt u op de website www.
circulocervantes.nl.

naam inzender bekend bij redactie

De Círculo Cervantes is een vereniging van mensen die
geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en cultuur van Spanje
en Spaans-Amerika. De lezingen zijn afwisselend in het
Nederlands en Spaans.

WIJK - INFO
DOE MEE EN BEWEEG IN BELFORT
Sporten en bewegen kun je overal en altijd, maar waar is
het gezellig? Waar ontmoet je meteen mensen uit je buurt
en vind je lesgevers die je goed begeleiden en er elke week
een sportief feest van maken? Dichter bij huis dan je denkt.
Maastricht Sport organiseert in verschillende wijken leuke
beweegactiviteiten voor jong en oud. Neem een kijkje bij
de programma’s bij jou om de hoek. Doe mee en maak van
sport misschien wel je nieuwe hobby. Er is voldoende te
beleven, je leert nieuwe mensen kennen en je voelt je lekker fit. Bewegen is gezond en samen is het nog leuker. Het
team van Maastricht Sport staat voor je klaar.

WILDGERECHTEN:
Hazenbout
Hertenbiefstuk
Wild Zwijn filet

De gyminstuif voor volwassenen en senioren bieden we
op de woensdagen van 14.00 tot 15.00 bij jou in de buurt
aan in de gymzaal van basisschool JF Kennedy aan de
Beeldsnijdersdreef.
Op www.maastrichtsport.nl vind je het complete overzicht
van alle sporten in de stad.
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per gerecht 19,75
www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht

We lopen richting het tuincentrum, maar dat is er niet meer.
Gelukkig is er ook geen uitgebrand wrak van een gebouw
meer. Boerderij Daalhoeve heeft in het weiland ernaast een
paardenwei mogen maken. Straks, als alles volgens plan
loopt, komen hier fruitbomen. Het voorjaar zal een hele
ander zicht brengen.
Wij lopen verder langs de Hermesweg, richting Tongerseweg. Achter de woningen aan de linkerkant kun je kinderen
horen spelen. Een klein stuk met bomen is het enige dat nodig is om een spannend avontuur te maken. Misschien een
soort hut bouwen van takken, of een ‘geheime’ plek waar je
je vrienden ontmoet. Over een maand is het verlaten omdat
de bladeren weg zijn en de plek niet meer zo geheim is.

VAN DE MAAND
LOÏS
Beste medebewoners van de wijken Belfort en Daalhof,
Wij hebben onze dochter Loïs opgegeven voor de rubriek
'Baby van de maand' en willen haar, en ons, voorstellen. Wij
zijn Wilco Op de Broeck en Nicolle Reintjens en wonen met
veel plezier sinds 2010 in de wijk Belfort. Op 4 augustus jl.
is onze prachtige dochter Loïs geboren. Zij is ons eerste
kindje en wij zijn er geweldig blij mee.

Bij de parkeerplaats, net voor de weg, gaan we links af. We
sluipen door het hek. Er wordt op de muur van de garages
vermeld dat er hier cameratoezicht is, dus iemand ziet ons
ook zo lopen. Op het pad achter de Apollohof lijkt het alsof we
weer in onze eigen wereld zijn. We volgen deze weg langs
snel veranderende bomen en heggen. De kleuren spatten
er vanaf - diep rode bessen, geel en rode bladeren, bruine,
rottende bladeren onder de voeten.
Op een gegeven moment kom je twee tuinen met spiksplinternieuwe hekken tegen; netjes, strak, alles onttrekkend aan
onze nieuwsgierige ogen.
Daar tegenover een vervallen hek dat alle vervallen tuinhuisjes in de achtertuin open en bloot tentoonstelt. De tand
des tijds is overal te zien.
We lopen het Godenpad voorbij en slaan linksaf om achter
de huizen van de Neptunushof te wandelen met uitzicht op
de begraafplaats. Bij de Trichterbaan, net voorbij een speelplaats, ligt een weide waar de hond even los mag spelen als
ik goed oplet en alles opruim. En men moet goed opletten,
dingen kunnen snel gebeuren.

Loïs is een naam die we al meer dan een jaar in gedachten
hadden. Het is een moderne versie van Louisa, een naam
die ik, mama, wel mooi vond, maar papa vond deze naam
wel erg ouderwets. Zo zijn we op de naam Loïs gekomen
en we krijgen vele leuke en positieve reacties op de naam.
We hopen dat Loïs de wijk Belfort en haar omgeving net zo
prettig gaat ervaren als wij. Wij wonen omgeven door vrienden en jonge gezinnen maar ook door mensen op leeftijd.
Een mooie mix om in op te groeien.

We lopen langs de huizen aan de Plutohof verder tot aan
het mooie groen. Net voor de bocht met de Junohof nemen
we het pad door het gras aan de rechterkant. Hier kunnen
we struinen; eerst onder de bomen, dan in de open lucht.
Op een gegeven moment moeten we kiezen: boven blijven
lopen of links naar beneden. We gaan linksaf omdat we dan
beter de mooie kleuren van de bomen daar boven kunnen
bewonderen. Het maakt niet veel uit hoe we lopen. Alle wegen gaan dezelfde richting op. We komen weer daar waar
we gingen, ook al wisten we niet waar we gingen. Ik zie de
bus staan en moet weg.

WIJK-INFO
HOF
EN DREEF
VOOR DE VERANDERING

Scott Raab

Ik maak mijn wandelingen meestal vier weken voor publicatie, dus kan het zijn dat wat ik op mijn wandeling zie, anders
is dan wat u ziet als u die wandeling maakt. Daar gaat het
ook om op onze wandeling deze maand.
Deze keer heb ik de hond mee op een grijze, druilerige,
koude dag. Hij merkt er niets van en is vrolijk zoals altijd. Dus
gaan we verder en stappen de Grannushof in, tegenover de
frituur in Daalhof. Voor sommigen in de buurt blijven deze
huizen de ‘nieuwe’ woningen. Ze kwamen pas in 1997 en
werden als met een schoenlepel passend gezet tussen het
veld en de bestaande woningen, met net genoeg ruimte
voor de weg die wij bewandelen.

Kledingatelier

Voor kleding op maat, veranderwerk en patroontekenen.
Tevens workshops: Vermaak je
eigen kledingstuk.

Openingstijden: op afspraak.
A. Pieters			
Velijndonk 20			
6218 GK. Maastricht		

Halverwege de huizen, bij een bordje met een wandelende
vader en kind (zo zie ik het) gaan we rechtsaf, slalommen
tussen de rood-witte palen en lopen het paadje af naar de
Hermesweg.
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E: modanne@yahoo.nl
T: +31(6)38207602
KvK: 62215582

DIT BEN IK
RUBEN SCHUIMER
Hoi, ik ben Ruben Schuimer en ik ben 11 jaar.
Ik zit op IKC Dynamiek in groep acht bij meneer Roger. Ik
heb ook een broertje (Daan). Hij is 5 jaar en zit in groep
1/2. Ik heb 7 huisdieren: 2 konijnen (Snuffie en Stampertje)
en 5 vissen (Bluppie, Vinnie, Punkie, Vlekkie en Sluiertje).

Ik ben een groot fan van Marco Borsato en heb hem al een
paar keer mogen ontmoeten. Hij noemt me zelfs zijn grote
vriend. Mijn moeder is ook fan van Marco. Samen zij we al
naar een concert en de fanclubdag geweest. Mijn moeder
heeft een rondvaart door de Amsterdamse grachten met
Marco gewonnen en ik mocht mee.
Ik heb Colitis Ulcerosa (C.U.) een chronische darmontsteking. Ik heb daardoor de afgelopen 4 jaar veel moeten
doorstaan. Door deze ziekte heb ik vaak pijn en ben ik heel
vaak moe.
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Ik heb ook hobby’s: ik judo bij Budoclub Daalhof en ik ga
vaak naar kinderboerderij Daalhoeve.
Dit was mijn verhaal.

WIJK - INFO

GRATIS
GRATIS
plafonden
enlichtplan
lichtplanadvies!
advies!
plafond

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor Kindernatuurclub.
Vanuit Natuurtuinen Jekerdal is er elke woensdagmiddag
een Kindernatuurclub. We bieden de kinderen natuureducatie, natuurspelen, natuurbeleving en/of knutselen met
natuurlijke materialen.
Houd je van kinderen, natuur, planten en/of dieren, laat dan
van je horen.
Er zijn 12 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar met 3 vrijwillige begeleiders. Is dit iets voor jou? Of wil je er meer over
weten? Neem dan contact op met mij, Yvonne Velthuis, tel.
043-3215227 (di, wo, do).
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* 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

John dé Schilder
voor al uw schilderwerk binnen en buiten.
Netheid Correctheid Betrouwbaarheid !!
Kijk gerust op mijn internet site
www.johndeschilder.nl voor
aanbiedingen en garanties.
Ook voor het plaatsen van glas,
rolluiken, laminaat en parket.
Widooiestraat 11, 6215KC Maastricht
Tel: 0642295252 / 043-3473348.

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

www.rijschoolbastiaens.nl
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Kleuren maar! Heb jij je verlanglijstje voor
Kleuren en
maar!
jij je
verlanglijstje
Sinterklaas
zijn Heb
zwarte
pieten
al klaar?voor
Sinterklaas
enhieronder
zijn zwarte
pieten al klaar?
Niet?
Dan begin
maar….
Niet? Dan begin hieronder maar….

44KIDS
KIDS

Bloemen: tel op en verbind elke bloem met de
Bloemen:
tel op en verbind elke bloem met de
juiste
bloemenvaas.
juiste bloemenvaas.

Stephanie Debie
Stephanie Debie
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Vanaf deze locatie zullen de Mineurs de inwoners van de
wijken Brusselse Poort, Sint Annadal, Daalhof en omgeving
laten meegenieten van de Mestreechter Vastelaovend.

CARNAVAL
CV ‘DE MINEURS’ BESTAAT 3X11 JAAR

‘t Kroetmaggezijn vaan de Mineurs (Brusselse Poort Sint Annadal - Daalhof en umgeving), Kastanjelaan 66,
6217 SB Maastricht (links van Speeltuin Fort Willem).
www.mineurs.nl.

In 1982 werd de carnavalsvereniging ‘De Mineurs’ geboren.
De vereniging werd gedoopt met de naam ‘De Mineurs’.
Enerzijds een teruggrijpen naar het verleden waarin heldhaftige daden werden verricht in de galerijen van de kazematten, waar de ondergrond van de wijk nog zo rijkelijk van
voorzien is, anderzijds om aan te geven dat men beslist niet
in mineur wil zijn.
‘De Mineurs’ zijn in 33 jaar uitgegroeid tot een volwassen
vereniging waar speciale aandacht uitgaat naar de jeugd,
bejaarden, gehandicapten en studenten. Waar gezelligheid
hoogtij viert en men dit ook overal naar buiten probeert uit
te dragen. Afgelopen vastelaovendsseizoen zijn er ruim 85
activiteiten geweest voor jong en oud. Als echte Mineurs en
onderdeel van het SMV (Samewerkende Mestreechter Vastelaovendsvereiniginge) anticiperen zij op nieuwe ontwikkelingen en probeerden hier voordeel uit te halen voor onze
wijkbewoners om deze toch iets extra te kunnen bieden. Zo
zullen zij o.a. ook dit seizoen weer vele scholen bezoeken
voor het geven van hun veel besproken carnavalslessen.

VERENIGINGSNIEUWS
INDISCHE INLOOPMIDDAG - MASOEK SADJA
Masoek Sadja in november
Vrijdag 20 november is er van 13.30 tot 17.00 uur weer een
‘Masoek Sadja’ in buurtcentrum ‘t Atrium. Dit is een Indische
inloopmiddag georganiseerd door de stichting Pelita. De zaal
gaat open om 13.00 uur.
Deze middagen staan in het teken van gezelligheid, muziek,
dans, Indisch eten en cultuur en zijn voor iedereen een prima
gelegenheid ervaringen uit te wisselen.
De muziek wordt verzorgd door N-Twice. Kornmannrudi zal
er staan met een stand voor artikelen uit Indonesië en de
catering wordt verzorgd door Senang Hati.
De entree bedraagt 3,50 euro. Inlichtingen bij Kees Schepel
tel. 06-13521570.

Om het 33 jarig bestaan te vieren, pakken De Mineurs groot
uit. Het weekend van 13, 14 en 15 november staat in het
teken van meerdere activiteiten en feesten. De vrijdagochtend en -middag zullen de kinderen van groep 4 van de J.F.
Kennedyschool samen met andere scholen, een indrukwekkende tocht maken in de Kazematten. ‘s Avonds wordt er
een groot feest georganiseerd voor de studenten waarbij tal
van DJ’s aanwezig zullen zijn. Het doel is ook de studenten
kennis te laten maken met de Mestreechter Vastelaovend.
‘s Zaterdags zal niet alleen de nieuwe ‘Hoeglöstigheid’ bekend worden gemaakt, maar is ook iedereen welkom op het
groot jubileumfeest met optredens van o.a. Nick van Oerle,
Live band ‘The Eyes’, Ziesjoem en Beppie Kraft. Vanaf 20.30
uur is iedereen van harte welkom. De entree is gratis. Het
feestweekend wordt ‘s zondags afgesloten met een reünie
en een heerlijke brunch.
De thuisbasis van CV de Mineurs is gelegen op één van de
meest unieke locaties van Maastricht. Dit is tot stand gekomen door een samenwerking van CV de Mineurs en MSV
Tragos en is het Kroetmaggezijn ‘Fort Koning WILLEM I’, te
vinden midden in de Wèrreke vaan Mestreech.

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

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

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

Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis
2 maanden geldig vanaf de eerste afspraak
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Informatieavond over chronische rugklachten

Met antwoorden op vragen als:
Wanneer behandeling bij de fysiotherapeut
Wanneer behandeling van en door Het Rughuis

Tijdstip:

Dinsdag 10 november
om 19.00 uur

Locatie:

Buurtcentrum ‘t Atrium
Aureliushof 160,
6215 SW Maastricht

www.hetrughuis.nl

www.fysiodaalhof.nl
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WIJK-INFO
VREUGER
IN DE WIEK

Om de namen van alle dreeften erbij te vermelden, lijkt me
deze keer wel overbodig.
Volgens Wikipedia - de vrije encyclopedie - is de wijk 48 ha
groot en telt 2.761 inwoners. Dit zal vermoedelijk wel zijn
achterhaald.

BELFORT
Op de foto de wijk Belfort. Rechts beneden ziet u de flat Résidence l’Artisan (architect Harry Gulikers, 1995). De foto
is gemaakt in 2008.

De foto (no 159) kunt u weer in kleur bekijken als u mij even
een mail stuurt. huub.reinders@home.nl.

WIJK - INFO

Daarnaast, niet te vergeten, is de opening van de nieuwe
‘dBos’, de bieb, op 7 oktober natuurlijk niet onopgemerkt
voorbij gegaan. Centre Céramique is bijzonder trots dat zij
haar 5e ‘Bibliotheek op School’ is gestart in IKC Dynamiek.
Met een mooie bibliotheek in huis met hele interessante,
spannende, maar vooral leuke boeken en een leesconsulente van Centre Céramique (die intensief samenwerkt met
de leescoördinator van de school) wordt het leesplezier van
kinderen bevorderd. Het leesgedrag van de kinderen wordt
gemonitord en waar nodig worden de collectie en de activiteiten aangepast. Er zal aandacht zijn voor mediawijsheid
en ouderparticipatie. Bibliothecarissen worden bijgeschoold
tot leescoördinator en de leesconsulente is 4 uur per week
op school aanwezig. De Bibliotheek op School komt voort
uit een grootschalig landelijk leesbevorderingsproject genaamd ‘Kunst van het Lezen’. Op veel plaatsen in Nederland
ontstaan bibliotheken op school. Inmiddels zijn er al onderzoeksresultaten bekend over de effectiviteit van de ‘Bibliotheek op School’. Het blijkt dat kinderen die op een school
zitten met een dBos meer gemotiveerd zijn om te lezen en
ook meer gaan lezen, waardoor hun leesvaardigheid vooruit
gaat. En dat willen we toch allemaal?
En natuurlijk niet te vergeten: de structurele ‘bewoners’ die
elke dag van 8.30 tot 15.00 uur weer het beste uit zichzelf
naar boven proberen te halen.

IKC DYNAMIEK IS GESTART
Na een dynamische opening vol dans, muziek en confetti
aan het begin van de 1e schooldag, zijn we inmiddels alweer
een aantal weken verder. En wat is er in die korte tijd veel
gebeurd.
We hebben er al heel wat nieuwe ‘bewoners’ bijgekregen.
Wekelijks oefenen de peuters bij juf Meinou en wennen
ze aan de 1e regels, horen we liedjes, werken ze aan de
projectjes van Speelplezier en genieten ze van de nieuwe
fietsen, karren en speeltoestellen tijdens het buitenspelen.
Terwijl we in de 1e weken nog regelmatig het verdriet bij het
afscheid van de papa’s, mama’s, opa’s en oma’s hoorden
en zagen, zien we nu de meesten al met een brede glimlach
binnenkomen en juf Meinou enthousiast begroeten. En het
clubje peuters groeit flink. Ook interesse? Bel voor meer info
naar IKC Dynamiek en kom een ochtendje proefdraaien.
Tevens is onze school sinds kort op zaterdagochtend bezet
door de Wie Kent-school van Stichting Trajekt. Kinderen uit
Maastricht-West worden in de mogelijkheid gesteld kennis
te maken met verschillende beroepen en meteen te ervaren
hoe leuk het is het betreffende beroep uit te voeren. In 5
lessen van 2,5 uur maken de kinderen momenteel kennis
met beroepen in de thema’s bouw en voeding, als kok/ restauranthouder, lasser/ vormgever, boer en nog veel meer.
Kinderen ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze leuk
vinden, zodat ze een goede beroepskeuze kunnen maken.

Behalve goed onderwijs en aandacht voor rekenen, taal,
spelling en de wereldoriënterende vakken, wordt er ook
voldoende geëxperimenteerd met techniek, kunst en cultuur.
Het is altijd weer genieten als maandelijks een nieuwe groep
kanjers op het podium hun ‘maandsluiting’ presenteert voor
de rest van de school en vervolgens voor alle trotse papa’s,
mama’s, opa’s en oma’s.

Alle nieuwsgierige kinderen van 10 t/m 14 jaar, die graag
bezig zijn met wat ze later willen worden en in Maastricht
wonen, kunnen contact opnemen met Marjo Voeten (marjo.
voeten@trajekt.nl).
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Kortom, meerdere partners die hun krachten bundelen,
maken de begeleiding en het volgen van de ontwikkeling
van kinderen nog mooier en rijker. Wij zijn trots op ons IKC
Dynamiek.
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