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best wel een vraag geweest: “Komt de lente nog dit jaar?”.
Maar natuurlijk maken we nu eindelijk lente-achtige dagen
mee en zien we uit naar de zomer, nu we ook eindelijk een
beetje gewend geraakt zijn aan de zomertijd.
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EVENEMENTEN

Natuurlijk kunt u ook iets nieuws in de keuken uitproberen
met het recept van deze maand. We hebben ook verschillende nieuwe mensen om voor te stellen. Misschien bent
u nieuw in de wijk en vraagt u zich af wat zich afspeelt in
uw omgeving. Neem de tijd om uw buren te leren kennen.
Dat kan heel spannend of moeilijk zijn, maar het kan net
zo goed heerlijk zijn.
Neem de uitdaging dus aan. Loop niet weg van wat nieuw
is. Volgende week, volgende maand (voordat u het weet is
het al meivakantie) of gewoon morgen of vanmiddag. Leer
iets nieuws, probeer iets anders, ontdek een ander deel
van uw wijk, zie de wereld door andere ogen. Veel leesplezier!
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Dinsdag 30 april:
Diverse activiteiten op Sportpark Wolder (Leonidas). Om
11.00 uur feestelijke ronde door Wolder, achter Harmonie
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Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 18/19 mei.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 25 april.
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Zondag
Zondag 19 mei:
Dansen in het Park - Daalhof in ’t Atrium, aanvang 19.00
uur, entree 2 euro. Dansen en ontmoeten voor senioren,
terug in de tijd dansen op ‘gouwe ouwe’ muziek. Gratis
koffie met
met vlaai.
vlaai.

Contact
06 50888592
redactie@belhaofke.nl

 http://www.belhaofke.nl
http://www.belhaofke.nl

juni:
Zondag
Zondag 2 juni:
Pleinfeest op het Hazendansplein van 11.00 - 16.00 uur,
met o.a. een rommelmarkt, bekende artiesten, muziek,
drankjes, snacks, en
en nog
nog veel
veelmeer!
meer!
Meer info op pagina 2.

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

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

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

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

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

NIEUWS VAN STICHTING WERKGROEP HAZENDANS

BUURTPLATFORM
WIJK-INFO

Beste inwoners van de Hazendans en omliggende wijken,
vol spanning hebben we naar de lente uitgekeken, maar gelukkig is die nu dan toch echt begonnen! Stichting Werkgroep Hazendans is ook alweer druk met het optimaliseren
van onze wijk en met het maken van een activiteitenprogramma
voor dit jaar.

Stichting

BUURTPLATFORM BELFORT - DAALHOF

Correspondentieadres: Kremersdreef 122, 6216 SZ Maastricht

Nieuws van uw Buurtplatform
Gelukkig is het nu echt wat beter weer geworden! Dat was
wel wat anders met Pasen. Het is maar goed dat paaseieren
normaal gesproken felle kleuren hebben, anders hadden we
ze niet gevonden in de sneeuw…..

De volgende activiteit staat er op onze agenda:
Zondag 2 juni 2013:
Pleinfeest op het Hazendansplein van 11.00 tot 16.00 uur.Met
o.a. een rommelmarkt, bekende artiesten, muziek, drankjes, snacks, en nog veel meer! We gaan zorgen voor een
gezellige dag, zorgt u voor uw aanwezigheid?!

Spreekuur wijkagent
Het spreekuur van de wijkagent vindt niet langer plaats in de
Palatijnhof, maar is verplaatst naar Boerderij Daalhoeve. Daar
kunt u op donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur terecht voor
een gesprek met de wijkagent. U kunt hiervoor aanbellen
aan de voordeur.

Heeft u interesse in het huren van een plaats voor het verkopen van uw spullen (alleen verkoop van tweedehands spullen)? Houdt u onze website en Facebook in de gaten, meer
informatie volgt spoedig! De vroege vogels kunnen al contact
opnemen via onze website.

Wijkplein, Herculeshof
Nu het voorjaar er aan komt, nemen ook de onderhoudswerkzaamheden aan het Wijkplein weer toe.
Voor deze werkzaamheden kunnen we nog wat vrijwilligers
gebruiken. Is u er ook wat aan gelegen dat het winkelcentrum van onze wijk er mooi en fleurig uitziet? Meldt u zich
dan aan voor ons onderhoudsteam Wijkplein. Dit kan dagelijks tijdens de openingsuren van Boerderij Daalhoeve of via
tel. 06-12633803. Voor uw eventuele medewerking alvast
bedankt!

Mochten wij u van dienst kunnen zijn met problemen die u
ondervindt in onze wijk? Neem dan contact met ons op via
www.stichtingwerkgroephazendans.nl.
Met vriendelijke groet,
Uw Buurtplatform van de wijk Hazendans
Stichting Werkgroep Hazendans

Huiskamer van Daalhof
Tijdens de Open Dag van het zorgcentrum aan de Herculeshof voerden we een gesprek met wethouder André Willems.
Tijdens dit gesprek ontvingen we van de wethouder de garantie dat de Huiskamer van Daalhof, de ontmoetingsplek op
dinsdagmiddag in ‘t Atrium, ook in 2014 doorgang kan vinden. De benodigde gelden hiervoor zijn door de wethouder
gereserveerd. Wethouder, nogmaals bedankt voor deze toezegging!

Praktijk voor huidverzorging
en energetische behandelingen

Speeltoestel voor Boerderij Daalhoeve
In overleg met de gemeente heeft het Buurtplatform een
speeltoestel gedoneerd aan de kinderboerderij. De vele kinderen uit onze wijken die wekelijks een bezoek brengen aan
de boerderij zullen ongetwijfeld erg blij zijn met deze nieuwe
aanwinst.

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

Uitleen via Buurtplatform
Met ingang van 1 mei, is het mogelijk om tegen zeer schappelijke prijzen materialen te lenen van het Buurtplatform. Te
denken valt hierbij aan speel- en spelmaterialen (voor uw
buurtfeest), geluidsinstallatie, megafoon, beamer met
projectiescherm, enz. Voor de te lenen materialen dient er
een borg te worden betaald, die u, na verrekening van de
huurprijs, terug krijgt. (Uiteraard indien de betreffende materialen in goede staat worden terug ontvangen.)
xzVerdere informatie kunt u krijgen via: fmm-b@home.nl of
tel. 06-12633803.

Praktijk ook toegankelijk met rolstoel en rollator

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

Tot de volgende keer….

Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht

Namens Buurtplatform Belfort-Daalhof:
Uw voorzitter: Frans Meijers
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SAMEN UIT, SAMEN GENIETEN!

VARIA
WIJK-INFO

Geniet u ook graag van een mooie theatervoorstelling? Dan
nodig ik u van harte uit om met ons mee te gaan! De stichting ‘Vier het Leven’ organiseert theater- en concertbezoeken
voor senioren die graag een avond uit gaan, nu ook in Maastricht. U wordt thuis opgehaald door een theaterliefhebber van
‘Vier het Leven’, geniet samen van een kop koffie voor de
voorstelling en van een drankje in de pauze. Na afloop wordt
u ook weer thuis gebracht.
Het gaat om ouderen die niet meer alleen naar het Theater
kunnen of willen gaan. Geen zin meer hebben in de rij voor
de koffie te moeten staan, het gewoon niet meer prettig vinden om alleen te gaan of niet in staat zijn zonder ondersteuning de hele tocht te maken. Wilt u meer weten over onze
activiteiten? Kijk dan op: www.4hetleven.nl.

KONINGINNEDAG 30 APRIL
Met Koninginnedag is er weer van alles te doen op Sportpark
Wolder, het terrein van Leonidas-W. We starten deze feestelijke dag zoals gewoonlijk om 11.00 uur vanaf het sportcomplex, met de versierde fietsronde door Wolder achter
Harmonie Wilhelmina (de Blouwe) aan. Terug op het sportcomplex wordt de mooiste fiets beloond met een mooie prijs.
Dit jaar gaan Leonidas-W en de Scouting Henri Dunant –
Florance Nightingale samen zorgen voor de activiteiten op
Koninginnedag. De Scouting verzorgt op heel traditionele wijze
oud Hollandse spellen. De start is om 12.00 uur. Het einde
is voorzien tegen 17.00 uur. Op deze dag wordt ook het Klein
Leonidastoernooi gehouden voor iedereen van 6 t/m 12 jaar.
Aanmelden voor het toernooi kan via elnino-m@home.nl. Meer
info op www.leonidas-w.nl.

Nelleke de Kruik, Regio-coördinator Maastricht

LEZERSBRIEF
WIJK-INFO
MOTORMUIZEN OP DE HAZENDANSLAAN

KONING WORDT NIET GEKROOND

Het mooie weer is weer aangebroken en direct denken de
motormuizen van de Hazendans dat de Hazendanslaan een
racebaan is. Vorig jaar hebben jullie dezelfde waarschuwing
gehad, maar het schijnt niet door te dringen. Vinden jullie
het echt nodig om het gevaarlijk te maken voor onze kinderen? Denk eens twee keer na en rijdt 50!

Binnenkort mag Nederland zich verheugen op een nieuwe
koningspaar. Een koning vervangt dan de koningin. Op 30
april doet Koningin Beatrix afstand van de troon en wordt
Willem-Alexander ingehuldigd als Koning der Nederlanden.
Heel Nederland neemt deel aan het feest, al zal het volgens
de eerste minister een tikkeltje ingetogen zijn, zoals betaamt
tijdens een economische crisis.

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

Wel interessant is dat dit geen ‘kroning’ zal zijn. WillemAlexander wordt ingehuldigd. De kroon, het machtssymbool
dat de soevereiniteit van het Koninkrijk der Nederlanden en
de waardigheid van het staatshoofd symboliseert, komt niet
op het hoofd van de Koning. Toch zullen we op die dag wel
degelijk een nieuwe koning verwelkomen.
Hier in Maastricht zijn Willem-Alexander en Maxima geen
vreemden. Met toestemming van de Rijksvoorlichtingsdienst
heeft het huidige redactielid Huub Reinders een fotoreportage
gemaakt van het bezoek van zijne Koninklijke Hoogheid Prins
van Oranje en Prinses Máxima tijdens hun bezoek in oktober 2001 in Maastricht.

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000

Edith Remmen

Dak & Homeservice Maastricht
L.Tonigold

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

Voor alle voorkomende werkzaamheden
bij u thuis of uw bedrijf
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Tot dusver speelden we bestaande
stukken die we dan zelf vertaalden
naar het Limburgs dialect. Onze
laatste twee producties waren van
een zeer bekende Engelse toneelschrijver, Ray Cooney genaamd. Hij
blinkt echt uit in het schrijven van
kluchten vol verwikkelingen en persoonsverwis-selingen. Lachen, gieren, brullen dus!

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.

ALLES IS THEATER
Toneelvereniging ‘Alles is Theater’ is opgericht in oktober
1994 en viert volgend jaar alweer haar 20-jarig bestaan. Meer
dan 1200 toneelliefhebbers hebben wij mogen verwelkomen
bij onze laatste voorstelling ‘Super Sjoene Daag’.

Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen voor onze
productie die in maart 2014 te zien is. Onze vereniging bestaat uit zeven leden, namelijk: Sylvia Bancken-Nicolaes,
René Bancken, Tino den Bleyker, Marie-Ange Castermans,
Maurice Mennen, Huub Leenders en Lucienne Scheffers. Op
korte termijn zijn wij op zoek naar nieuwe leden, niet alleen
spelers maar ook ondersteunende leden en een penningmeester.
Dus lijkt het je leuk om zelf te spelen of op een andere manier een bijdrage te leveren aan onze producties (hierbij kun
je bijvoorbeeld denken aan het ontwerpen en maken van affiches en entreekaarten, maar ook decor-en podiumopbouw,
kortom tal van uiteenlopende taken), neem dan contact met
ons op via email (alles-is-theater@live.nl) of via tel. 0464339702 (René en Sylvia Bancken).
Wij repeteren elke maandagavond in de zaal van de Greune
in Wolder. Alle hulp is meer dan welkom! Dus hopelijk tot
ziens bij ‘Alles is theater’!

We mogen ons echt gelukkig prijzen met zo’n bezoekersaantal. Bij deze willen we dan ook onze trouwe fans bedanken dat zij altijd weer van de partij zijn. Bovendien krijgen wij
ontzettend veel positieve reacties op onze speciale 65+-voorstellingen die in hoge mate worden bezocht door mensen
van de Zonnebloem.
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Al onze stukken spelen wij in het Limburgs dialect. Na afloop van onze productie in 2010 hebben wij besloten om niet
elk jaar, maar eens in de twee jaar voorstellingen te brengen.
We zijn een relatief kleine club die niet alleen spelen, maar
ook alles eromheen zelf regelen en uitvoeren. Dit werd voor
ons teveel.
Vanaf dit jaar echter, is het ons gelukt om een aantal zaken
uit te besteden, onder andere de bouw van het decor. Hier
zijn we dan ook enorm blij mee. Bovendien is voor de eerste
keer gekozen voor een stuk dat door onze regisseur zelf is
geschreven.

n

Veldwezeltstraat 24
6215 JC Maastricht
06-53219877 (na 18 uur)
info@tweewielerserviceverhulst.nl
Maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 21.30 uur
Zaterdag op afspraak

www.tweewielerserviceverhulst.nl

Godding Uitvaartzorg
Persoonlijk, Respectvol, Deskundig

Kijk voor meer info:
www.goddinguitvaartzorg.com
tel. 06 23 01 37 24 (24 uur bereikbaar)
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Yogalessen in Belfort voor ontspanning en vitaliteit. De lessen zijn iedere dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag.
Van harte welkom bij een gratis proefles. Zet maar een stap
in de yogaruimte. Info en aanmelden bij Helen Vaessens,
tel. 043-3477402, www.yogahelenmaastricht.webklik.nl.

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 1e van de maand van uitkomen.

Te koop: dressoir-tafel + zes stoelen – tvkast – wijnrek +
krantenbak, alles geloogd eiken, verder rolbureau en traplift
merk Thyssen Krupp, type Swing. Info, tel. 06-10128783.

Verloren in de wijk Hazendans/Belfort: sleutelbos met fietsensleutel en twee voordeursleutels, waarvan één met roze
hoesje. Ook zat er een blauw ijzeren Adidaslogo aan. Indien
iemand de sleutels gevonden heeft, zou u ons dan even willen bellen, tel. 06-39211880. Alvast bedankt!

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

Verloren op 14 maart: twee sleutels
aan een armband, inscriptie “Cor”. Terug te geven tegen beloning, tel. 0642142771.

Te koop: ruime, super afgewerkte woning op
loopafstand van markt (autovrij gebied),
Hochterpoort 35, Maastricht. Informatie en foto’s: www.rendersmakerlaars.nl.

Gevonden bij het speeltuintje van de hazendans: een sleutelbos met gele key koord met de tekst ‘cruijf foundation’ en
een plastic hand. Voor meer informatie bel 06-28072454.

Nog geen vakantie gehad? Al aan Portugal gedacht? Veel
zon, prachtige natuur, rustige stranden en goedkoop. Wij
zijn twee ex-verpleegkundigen. Ons appartement ligt aan de
westkust, twee uur rijden van Faro en Lissabon. Onze site:
www.nelenleo.inportugal.eu.

Hoofdpijn, nek-, schouder- of rugklachten kunnen verholpen
worden door dieptemassage. Bent u aanvullend verzekerd
voor alternatieve geneeswijzen? Dan worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Natuurgeneeskundige praktijk Denise Delcourt, Romulushof 38, tel.
043-3433152.

Te koop in Belfort: garageboxen voor stalling en/of opslagruimte. Prijs: 15.500 euro, k.k. Info, bel tel. 043-3436782 of
06-52149033.

Verloren bij winkelcentrum Belfort: trouwring met inscriptie
“19-08-1958, Willy”, naam bij de redactie bekend.

Moederdagaanbieding: Guashagezichtstherapie of guashalichaamsbehandeling, per uur 39,50 euro. Kies voor een gezonde, stralende huid en een algeheel gezond en vitaal
welzijn met Guashatherapie! Preventief en bij vele huid- en
gezondheidsklachten! Cadeaubonnen verkrijgbaar! Cosmétique Papillon, Titanenhof 15, tel. 043-8524765 of 0631161989.

Power- en Hatha yoga: ontstressen en je levenskwaliteit
verruimen. Fit en vrij Zumba in ‘t Atrium. Nieuw dansworkshops voor kinderen en stijldansen voor volwassenen.
Chantalle Smeets (Trobar): www.dans-yoga.com, info@dansyoga.com, tel.0032-12236151 of 06-39604718.
Pijnloos defintief ontharen: last van storende haartjes op
bovenlip, kin, wangen, tepels, die steeds terugkomen? Pijnloos definitieve ontharing is dé oplossing, veilig en géén huidreacties!! Voor informatie/afspraak: Cosmétique Papillon,
Jolanda v.d. Wolde, Titanenhof 15, tel. 043-8524765 of 0631161989.

Weg met de winterhanden! Maak snel een afspraak voor
een manicurebehandeling compleet met paraffinebad. Normaal samen voor 24,50 euro, nu slechts 17,50 euro (geldig
in april en mei 2013). Angèle Schoonheidsspecialiste,
Romulushof 40, tel. 06-25065275.
Heeft u een oppas nodig? Ik ben 17 jaar, woon in Daalhof, ik
heb ervaring en kom graag op uw kinderen passen. Interesse,
tel. 043-3476587 of 06-14865712.
Bijles, huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Leraar (vmbohavo-vwo) geeft bijlessen Nederlands op alle niveaus.
Huiswerkbegeleiding aan kleine
groep leerlingen. Begeleiding bij specifieke leerproblemen (ook basisonderwijs). Info, tel. 043-7503676 of
06-39823537.
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Zondag 21 april van 10:00 tot 18:00

BRADERIE DAALHOF
Dit jaar meer dan 200 kramen. Gevarieerd aanbod voor jong en oud.
Optredens van:
De Kinderkopkes
Dancing Country Stars
Bateria Batida Mestreech
Roger Borgman
Bert Dols
Fabrizio

Ook dit jaar is er van alles te doen
in en om Boerderij Daalhoeve:
diverse oude ambachten
kindervrijmarkt
binnen- en buitenterras
diverse kinderactiviteiten
boerderijwinkel geopend

Start van De grote Daalhof 40
jaar Enveloppenactie in
Winkelcentrum Daalhof met
duizenden euro’s aan prijzen.

Zondag 21 april van 10:00 tot 18:00
9
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BON APPETIT
GEVULDE AARDAPPEL MET KIP, MAIS EN SPINAZIE

MOEDER EN AARDE

Ingrediënten (voor 4 personen):
4 grote aardappelen, 4 kipfilets (van elk 150 g), peper en
zout, komijnzaadjes, bakmargarine of olie, verse spinazie of
diepvriesspinazie (onbereid), Light room, maiskorrels (blik).

Het is lang zo geweest dat men ‘moeder aarde’ vereerde.
Moeder geeft alle voeding aan een nieuw kind, en mensen
rekenen op de aarde om te overleven. Deze maand lopen we
langs de Romeinse moeders en landbouw godinnen.

Bereidingswijze:
Borstel de aardappelen goed schoon onder koud stromend
water, kook of stoom ze gaar gedurende 20 tot 25 minuten.
Laat wat afkoelen.
Snijd de kipfilet in blokjes, kruid met peper, zout en de fijn
geplette komijnzaadjes. Bak mooi bruin in een beetje bakmargarine of olie.

Als we bij de bushalte aan de Planetenhof beginnen hebben
we een mooi stuk groen aan beide kanten van de straat.
Tegenover de bushalte kunnen we langs de linkerkant van dit
groen de Vestahof volgen. Vesta werd gezien als de eerste
moeder van Rome en haar naam was synoniem met ‘vuur’.
Zij was godin van het haardvuur, en thuis en veiligheid van
familie (dus ook de staat) waren voor haar belangrijk. De
vestaalse maagden waren de priesteressen die het eeuwige
vuur in de tempel brandend hielden. Dit was zo belangrijk
dat zij ook puur moesten zijn, maagden dus, terwijl ze deze
taak (in het begin vijf jaar, later zelfs 30 jaar of langer) verrichtten.

Bereid de spinazie (zoals aangegeven op de verpakking) en
voeg er een kleine hoeveelheid light room aan toe.
Laat de mais uitlekken en spoel even af.
Meng de gebakken kipblokjes met de mais en de spinazie.
Snijd de aardappelen overlangs door en haal ze een beetje
uit en vul met het spinazie mengsel. Plaats de gevulde aardappelen nog even onder de grill tot ze licht gegratineerd zijn.

Aan het einde van de Vestahof komen we de Plutohof tegen
die ons dan leidt naar de Pallashof bij het volgende stuk
groen. ‘Zicht op Maastricht’ noemt ‘Pallas’ een bijnaam van
Athene. Athene was een Griekse godin van de heldere hemel en stond symbool voor zuiverheid. Maar Pallas werd vaak
als titel voor haar naam gezet en gaf aan dat zij macht over
de bliksem had. Zij is beschermvrouwe geworden van de wijsgeren en wetenschappers juist omdat zij de helderheid –
ook van geest – belichaamt.

Dit gerecht kan gecombineerd worden met een frisse salade.
SMAKELIJK!

Als we verder om het groen lopen van de Pallashof naar de
Apollohof komen we bij de Tellushof. ‘Tellus’ betekent gewoon ‘aarde’, ook Terra genoemd. Tellus werd als moeder
aarde geëerd. In april werd een zwangere koe opgeofferd
(door de vestaalse maagden verbrand) om er voor te zorgen
dat de aarde een goede oogst zou geven.
Vervolgen we onze weg langs de Tellushof, dan komen we
opnieuw bij het eerste groen en de Junohof. Juno was, zoals
Athene, heerseres van de hemel. Ze was ook vrouw van
Jupiter, god van de hemel, en moeder van Vulcanus en Mars,
tempestueuze kinderen als we op hun namen letten. Kalmte
en waardigheid waren dus voor haar belangrijk en zij waakte
over de vrouw als echtgenote en moeder.
Een beetje verder langs de Junohof komen we dan eindelijk
de Cereshof tegen. Ceres was godin van de akkerbouw en
vooral van het graan. Als beschermer van het graan, werd ze
vooral een godin voor het gewone volk, de armen. Zo werd zij
ook vereenzelvigd met de vrijheid. Bijzonder was wel dat zij
een Griekse godin was, gediend door Griekse priesteressen. Maar haar eredienst werd zo ingeburgerd dat men er
later van uit ging dat zij Romeins was en dat de Grieken het
van de Romeinen hadden afgekeken in plaats van andersom.

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Scott Raab

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

Orleansplein 14 - Maastricht
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BOERIN VAN DE MAAND
Hoi,
\Ik ben Renate. Ik ben acht jaar. Na schooltijd ga ik altijd
naar de kinderboerderij. Ik help dan altijd de dieren te voeren
en te aaien. Maar dat kan ik zelf wel.
Het is echt zo leuk! Er zijn lammetjes geboren. En je kunt
naar een restaurantje, daar kun je iets drinken en ook iets
heerlijks eten. Maar dat verklap ik niet.

S
W
U
E
I
JN
I
R
E
D
R
E
O
B

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 4, april 2013

TAARTEN VAN DAALHOF
Renate met het net geboren brilschaapje

U kent vast het tv-programma Taarten van Abel, waarin kinderen een taart bakken voor een bijzonder iemand, een
vriendje of familielid. Nicole en Petra hebben een eigen versie opgezet, de Taarten van Daalhof. Gebakken op de kinderboerderij.

Dit lammetje komt van een brilschaap. Schattig hè, om zo’n
lammetje te zien. Dit lammetje is nog geen vijf minuten oud.
Het is leuk om met een lammetje op de foto te staan. Maar
dit is toch echt heel bijzonder, als het lammetje nog geen vijf
minuten oud is.

POËZIE OP DE BOERERIJ
August Agasi bezocht onlangs de Lammetjesdagen op de
boerderij en dat inspireerde hem tot dit toepasselijke gedicht.
Er was eens een meisje met een lammetje
het lammetje heette Gadverdammetje
waar het meisje ging of stond
Gadverdammetje volgde trouw haar kont
Toen werd een biggetje heel jaloers
kocht zich een vachtje van velours
waar het meisje ging of stond
Gordijntje volgde trouw naar kont

Roxan bakt een taart voor haar vader

In de eerste aflevering maakte Roxan Scheepers een taart
voor haar vader omdat hij de liefste papa van de wereld is.
‘Hij doet heel veel voor mij. Mijn vader heeft een nieuwe kamer voor mij gemaakt. Vloerbedekking gelegd, behangen en
heel mooi geverfd in de kleuren zwart en rood.’ Roxan maakt
wel vaker taarten, samen met haar moeder, maar dit is de
eerste taart die ze voor haar vader maakt. Ze versiert de taart
met chocolade, hartjes van M&M en roosjes gemaakt van
fondant. ‘Omdat mijn vader zo van snoepen houdt.’

Het begon het meisje goed te vervelen
schreeuwde ga sodeju eens samen spelen
Gadverdammetje en Gordijntje werden een paar
schonken het meisje een zevenschaar
Veer lammetjes met een krul in de staart
drie biggetjes van onder wollig behaard
waar het meisje ging of stond
achter haar liep een spoor van stront

Roxan is 9 jaar oud en zit in groep 6 van de Fons Olterdissenschool. Haar hobby’s zijn dansen, tekenen en knutselen, …
en taarten maken dus.

Wat zegt dit sprookje jullie nu:
schreeuw nooit tegen dieren sodeju.
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Ons aanbod is hierdoor beperkt. Informeer gerust in de winkel wanneer we weer kippen verwachten. Momenteel hebben we wel soepkippen van anderhalf jaar oud die al deze
tijd in de wei hebben mogen lopen. De soepkippen zijn per
halve kip verkrijgbaar.

IN DEN HOOF
Winterprei
Prei is uitsluitend een wintergroente. Ze wordt gebruikt van
de late herfst af, heel de winter door tot in het voorjaar. Prei
kan al in de eerste helft van maart in de vrije grond wordt
gezaaid; bij een gunstig voorjaar kunt u dan al vroeg in de
herfst oogsten. Voor wintergebruik is het echter beter om
wat later, half april, te zaaien, omdat planten van dit zaaisel
na de winter niet zo spoedig doorschieten. Zaai niet te dicht
op elkaar omdat de plantjes dan te dun worden. Ze worden
verplant als ze de dikte hebben van een potlood.
Het gebeurt nogal eens dat de prei wordt aangetast door de
preivlieg. Daar is weinig aan te doen. Alleen als u de plant
diep heeft geplant, kunt u het gewas juist onder de grond
afsnijden. Met het groene loof worden dan ook de preivliegen
vernietigd, terwijl er vrij spoedig weer bladeren bij komen.
Veel tuinplezier!

Volg ons op Facebook
Sinds kort hebben we een nieuwe Facebook-pagina. U kunt
ons volgen op www.facebook.com/KinderboerderijDaalhoeve.
Hier vindt u steeds de laatste nieuwtjes en leuke foto’s van
wat er allemaal op de boerderij gebeurt.

DIER VAN DE MAAND
Balou en Nomi zijn twee bijzondere ezelinnetjes, ze zijn 12
jaar oud, en hebben veel van hun leven besteed aan het plezieren van kindertjes. Veel kinderen zullen Balou en Nomi
dan ook al kennen, van kinderfeestjes. De hele winter hebben Balou en Nomi op stal gestaan, net zoals veel andere
dieren. Nu de lente is begonnen, hopen we dat we wat vaker
met ze naar buiten kunnen voor de ezelritjes. Dit houdt hen
namelijk gezond en in conditie. Bovendien houden de dames ook wel van aandacht.

Hub Ritchi

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Plantenmarkt 4 en 5 mei
Zaterdag 4 en zondag 5 mei is onze jaarlijkse plantjesmarkt.
U kunt dan weer bij ons terecht voor zomerbloeiers, groenteplanten en diverse kruiden. Ons voorplein en de binnenplaats
worden omgetoverd tot een ware plantjesmarkt, kom gezellig langs en steun de boerderij.
Schaapscheerfeest 12 mei
Zondag 12 mei is moederdag en na het grote succes van
vorig jaar houden wij ook dit jaar op Moederdag ons schaapscheerfeest. Tachtig schapen zullen hun winterjas inruilen
voor een dun t-shirt. U kunt vanaf vandaag onbewerkte
schapenwol kopen. Ook hebben wij beperkt gesponnen wol
van onze eigen schapen en angorageiten. Ook dit jaar hebben we voor de moeders een klein cadeautje.
Boeken- en muziekbeurs verplaatst naar 19 mei
De langverwachte boeken- en muziekbeurs is in verband met
het Schaapscheerfeest een week verschoven naar zondag
19 mei. De afgelopen weken zijn er tal van boeken en platen
ingeleverd en wij zijn er dan ook zeker van dat er volop keus
is voor iedereen. Mocht u nog boeken of platen hebben, lever
ze gerust bij ons in. Ook hiermee steunt u de boerderij.

Ons dier van de maand

Ezels hebben net als paarden veel zorg nodig, de hoefverzorging, borstelen, een gezond dieet. Aan de verzorging
van ezeltjes kun je enorm veel plezier beleven. Ezels zijn
heel slim en speels, je kunt ze van alles leren, zij doen heel
veel voor een beloning. Ze doen trouwens ook niet snel iets
dat ze niet leuk vinden. Dat noemt men vaak koppigheid,
maar eigenlijk zijn ze gewoon heel slim.

Openingstijden weekend
Zaterdag en zondag is de boerderij geopend van 12.00 tot
17.00 uur. Alle activiteiten vinden tussen deze tijden plaats.
Mocht het anders zijn, dan vermelden wij dit tijdig. Voor de
eerstvolgende activiteit kunt u altijd kijken naar ons spandoek aan de rotonde.

We zouden het heel leuk vinden als er kinderen uit de buurt
voor de ezeltjes willen zorgen, en vertroetelen, dat hebben
ze ook echt verdiend. Meisjes die al ervaring hebben met
paarden, kunnen andere kinderen misschien een handje
helpen. Zo kunnen we misschien nog voor deze zomer een
ezelclubje oprichten.
Ben je geïnteresseerd, kom dan gerust langs en maak kennis met Balou en Nomi. Met goed weer rijden we elke woensdag en zondagmiddag ezelritjes over de boerderij. Ook daar
zoeken we nog vrijwilligers voor, ook volwassenen zijn welkom! Tot ziens!

Geen plof- maar bofkip
De bofkip is een groot succes. Het laatste nummer van het
Belhäöfke was nog maar twee dagen uit en wij hadden geen
bofkippen meer in onze boerderijwinkel. Wij hebben steeds
veertig kippen lopen om de groep niet te groot te maken en
ervoor te zorgen dat de dieren genoeg ruimte hebben.

Eleanor Merx
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NOA CORVERS

PHISHING PER POST

Hallo allemaal, ik ben Noa Corvers en woon samen met mijn
papa Patrick Corvers en mama Nicolle Augustin in de
Schippersdreef in Belfort.

Op 7 maart ontving mijn vrouw Ria een keurige brief van BPF
(Bedrijfspensioenfonds – Afwerkings- en Glaszetbedrijf) Schilders. Ze schreven dat ze een wijziging van haar persoonsgegevens hadden doorgekregen. Het overzicht van al haar
gegevens klopte perfect, maar de bankgegevens om haar
pensioenuitkering op over te maken moesten nog ingevuld
en geretourneerd worden. Ze moest onder andere naam,
rekeningnummer, BIC – gegevens en IBAN – gegevens invullen.
Dit is een zuivere vorm van “phishing per post”. Ria heeft
nooit gewerkt als huisschilder, Ria is 70 jaar. Dan zou ze
dus al vijf jaar een maandelijkse uitkering van hen hebben
ontvangen. Dan kenden ze ook de gegevens waar ze om
vroegen. Ik heb meteen ‘Trosradar’ ingeschakeld. Die waarschuwde mij met klem nergens op te reageren, want als ze
die gegevens wel hebben, plunderen ze je hele bankrekening.
Ik heb ook de politie ingeschakeld. Die waren er wel blij mee.
Men vertelde mij dat het criminelen zijn die proberen met
een lokkertje mensen persoonlijke gegevens te ontfutselen.
De niets vermoedende cliënt die denkt dat hij met een bonafide bedrijf te maken heeft komt daardoor in zware financiële
problemen terecht.
Dus nogmaals: nergens op reageren! Zegt het voort!

Ook hebben wij twee leuke hondjes waar we graag mee gaan
wandelen. Zij heten Jumper en Jigger.
Op 21 januari 2013 ben ik geboren. Voor mijn mama en oma
een hele speciale datum, omdat dit ook de geboortedatum
van mijn overleden overgrootoma is. Wat het zo bijzonder
maakt, is dat mijn mama juist op de sterfdatum van mijn
overgrootoma geboren is. Wat een toeval hè! Daarom heb ik
de naam Hubertina, zo heette mijn overgrootoma, ook als
doopnaam gekregen.
Misschien ben ik nu al wat verwend, omdat ik het heerlijk
vind om in de armen van mijn papa of mama te slapen. Mijn
eigen bedje vind ik nu nog niet zo leuk, maar dat komt nog
wel.
Verder ben ik een pittig dametje, maar ook heel lief! Mijn
papa en mama zijn heel erg verliefd op mij en knuffelen en
‘puune’ dan ook graag met mij!
Lieve groetjes van Noa

CARWASH MAASTRICHT
KEURMEESTERSDREEF 200

Wist u dat…….

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

•

Guus Gruisen
Reparatie Techniek

•
•
•

Redemptielaan 9c
6213 JC Maastricht
Telefoon: 3437667
G.Gruisen@planet.nl
www.guusgruisen.nl

•
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wij cockpit- en waxdoekje vanaf nu ook verkopen bij de
wasstraat
wij vanaf programma 3 uw auto extra handmatig
voorbehandelen met een borstel
regelmatig acties zullen voeren en deze op o.a. facebook
bekend zullen maken
er ook cadeaubonnen verkrijgbaar zijn voor elk gewenst
programma
de kinderen een gratis lollie krijgen

IN WIJK-INFO
DE ETALAGE
HAARSTUDIO CARLA
Ik ben Carla Haex, getrouwd met Mat. Samen hebben we
een dochter, Simone, die inmiddels 25 jaar is en met haar
vriend samen woont. Ik woon aan de Planetenhof 93 en heb
daar een kapperszaak, genaamd ‘Haarstudio Carla’.

Carla Haex
Behandeling volgens afspraak
Maandag en dinsdag gesloten

Planetenhof 93
6215 TT Maastricht

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

Jarenlang heb ik in loondienst gewerkt bij diverse kappers,
zoals Antoine, Intercoiffure Pierre, e.a.. Toen onze dochter
werd geboren was het al snel duidelijk dat het gemakkelijker
was om thuis te werken. Natuurlijk een grote gok, maar wij
vonden het ook belangrijk om er te zijn voor onze dochter. Ik
ben in 1997 gestart als ZZP-er en werk nog steeds alleen.
Uiteraard heb ik ontspanning nodig en die vind ik in sporten
zoals o.a. spinning, pilates, maar koken doe ik ook graag.
Daarnaast kun je ook stellen dat het kappersvak nog steeds
een hobby is. Ik volg de ontwikkelingen in het kappersvak
door middel van cursussen, workshops, bezoek van beurzen, enz.
Mensen vinden het fijn om bij mij hun haar te laten verzorgen, omdat ze een persoonlijke benadering en behandeling
krijgen. Een kopje koffie of thee horen daar bij, maar ook een
persoonlijk gesprek. Bij mij ben je geen nummer. Ik ken de
klanten goed, vaak ook persoonlijk. Dit is door de jaren zo
gegroeid. Sommige klanten komen al vanaf het begin bij mij.
Ook zijn er wel eens minder leuke zaken die je meemaakt.
Klanten die verdriet hebben en mij daarbij betrekken. In feite
functioneer ik dan als luisterend oor en niet als oplosser. Zelf
ben ik ook wel eens ziek of zijn er familieomstandigheden
en dan hebben mijn klanten ook een luisterend oor. Dat geeft
natuurlijk ook weer steun. Het geeft altijd een fijn gevoel.
Mijn streven is dit vak en mijn haarstudio nog jaren te kunnen voortzetten en tevreden klanten te zien vertrekken.
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Korting of
kwaliteit?
Maastricht, Bassin 186a1, (043) 325 52 52
www.hypotheker.nl
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Kapsalon Dillo
043 311 3540
06 25 36 85 88
met en zonder afspraak
Ma.: 10u00 - 12u00
Di.-Za.: 10u00 - 18u00
Aureliushof 117 A (Daalhof)
6215 SN Maastricht

Reflexzône-therapie
gewoon eens uitproberen!!
het is:

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

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

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

Cantecleerstraat 108 Maastricht
(Malpertuis)
Lid v.d. LVNG/SBRAG/TBNG
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PERSBERICHTEN
FORT WILLEM NOG STEEDS SPRINGLEVEND
Ingebed in de historische vestingwerken van Maastricht ligt
sinds 1946 speeltuin Fort Willem. De speeltuin is springlevend en nog steeds ongekend populair onder Maastrichtse
gezinnen. Dat werd onderstreept doordat de speeltuin het
afgelopen jaar haar 2,5 miljoenste bezoeker heeft mogen
ontvangen.
Net als in de voorgaande jaren heeft de speeltuin dankzij
donaties ook in 2012 weer nieuwe toestellen aan kunnen
kopen. De toestellen ‘Pole Position’ en ‘Icon Nova’ zijn vernieuwend door hun computeraansturing. Onze bezoekers
hebben deze toestellen allebei positief ontvangen. Ook hebben we onze midgetgolfbaan weer helemaal opgeknapt en
voorzien van nieuwe uitdagingen.
Er zijn tevens twee nieuwe speeltoestellen: Knikkerspel en
Gamenetic. Dit laatste speeltoestel vraagt energie door de
kinderen zelf de accu op te laten laden. Voor het nieuwe
seizoen is ook een nieuwe schuilgelegenheid gerealiseerd
met mooie picknickbanken. De bestaande faciliteiten zijn
uiteraard helemaal in orde. Er is groot onderhoud gepleegd
aan gebouwen, de toiletten zijn gerenoveerd en uiteraard zijn
de speeltoestellen niet vergeten. De inspectie werd dan ook
zonder problemen doorlopen. Daarnaast is ons zwembad
gerenoveerd en omgetoverd in een ware waterspeeltuin.
Verdere informatie:
Kom snel een keer naar de speeltuin, er is genoeg parkeergelegenheid aanwezig tegenover de speeltuin.
LET OP: Parkeren is gratis voor bezoekers van de speeltuin.
U kunt de kosten van de dagkaart terug krijgen bij de ingang
van de speeltuin tegen inlevering van de dagkaart. Lees goed
de informatie op het bord. Speeltuin Fort Willem is van vrijdag t/m zaterdag open van 10.00 uur tot 18.00 uur. Op zonen feestdagen is de speeltuin geopend van 13.00 uur tot
18.00 uur. De entreeprijs voor de speeltuin bedraagt 1,90
euro per persoon, voor het midgetgolfen betaalt u één euro
per persoon. Voor informatie kunt u ook een kijkje nemen op
onze website: www.speeltuinfortwillem.nl.
Verdere informatie kunt u krijgen bij dhr. Sprenger, tel. 0433431597 (secretaris van speeltuin Fort Willem).
TWEE WINKELS VOOR EEN GOEDE DOEL
Een kunstgalerie en een speelgoedwinkel hebben weinig met
elkaar gemeen. Toch zijn de vrijwilligers van welzijnsstichting
‘De Gouwe’ er in geslaagd deze combinatie te realiseren.
Beide projecten werken namelijk voor hetzelfde doel: het organiseren van activiteiten rondom armoede en eenzaamheid
(sociale uitsluiting).
Een aantal gerenommeerde kunstenaars heeft al een gevarieerde collectie kunst beschikbaar gesteld. Voor de speelgoedwinkel doet ‘De Gouwe’ een beroep op particulieren.
Bij een inzamelingsactie worden Maastrichtenaren gevraagd
om hun overcomplete speelgoed aan ‘De Gouwe’ te schenken. De winkel heet ‘speulgood gelök’ en is op zoek naar
spullen in alle categorieën, van baby/peuter tot tiener.

Nieuw of gebruikt, met alles is ‘De Gouwe’ blij. Ook hobbymaterialen zijn erg welkom. Van de opbrengst organiseert
‘De Gouwe’ dit jaar het groentenproject voor de voedselbanken
en de Kerst-In met de feestdagen. Volgend jaar komen er
activiteiten bij, waaronder weekendjesweg voor gezinnen in
problemen.
U kunt uw speelgoed zelf komen brengen. Ook is het mogelijk om de spullen te laten ophalen.
Zelf brengen: naar winkelcentrum Pottenberg,Terra Cottaplein
1 (op alle donderdagen van april tussen 9.00 uur en 21.00
uur). Of laten ophalen, bel tel. 06-12951996 en maak een
afspraak.
Voor het bekijken van ‘De Gouwe’ (hun collectie en hun
vragen) kunt u terecht op: www.gouwe.net.
‘De Gouwe’ biedt een variatie aan vrijwilligerswerk. Werkt u
graag in de tuin of verkoopt u graag speelgoed, informeer
dan eens vrijblijvend naar de mogelijkheden. Maakt u kunst,
dan nodigt ‘De Gouwe’ u graag uit om in de sponsor-galerie
te komen exposeren. Mensen als Frans Jacobs, Betttine
Flesseman, Marij Hermsen en Theo Lenartz doen dat al.

WIJK-INFO
VERENIGINGSNIEUWS
ROMMELMARKT SCOUTING WOLDER
Al meer dan 20 jaar organiseert Scouting Henri DunantFlorence Nightingale haar jaarlijkse rommelmarkt. Deze
rommelmarkt wordt het derde weekend van september gehouden in het scoutinggebouw aan de Tongerseweg 342.
Samen met een grote groep vrijwilligers halen we het hele
jaar door spullen op. De spullen worden gesorteerd en opgeslagen. Tijdens een elk jaar weer gezellig weekend, wordt
de gehele voorraad verkocht. De opbrengst van deze rommelmarkt komt volledig ten goede aan onze scoutinggroep. Op
deze manier kunnen wij onze contributie betaalbaar houden
voor zoveel mogelijk kinderen die, met ons, het scoutingspel
willen spelen. Ook dit jaar zal de rommelmarkt traditiegetrouw gehouden worden in het derde weekend van september, 21 en 22 september.
Kelder, garage of zolder opruimen?
Om voldoende spullen op te halen hebben wij elke eerste
zaterdag van de maand, tussen 10.00 en 12.00 uur open
‘huis’ bij onze opslag aan de Minervahof, naast de goedereningang van de Lidl. Bent u thuis aan het opruimen of hebt u
ergens spulletjes staan waarvan het zonde is om ze weg
gooien, maar die u graag wil schenken ten behoeve van onze
rommelmarkt, dan bent u van harte welkom op een van onze
open dagen. Hebt u veel of grote spullen, door bijvoorbeeld
een verhuizing, en hebt u geen mogelijkheid dit te brengen,
dan kunt u contact met ons opnemen via hd_fn@hotmail.com,
wij nemen dan contact met u op en maken een afspraak.
Ook als u de spullen wel wilt brengen, maar op een andere
dag dan genoemde eerste zaterdag, stuur ons dan gerust
een mailtje.
Graag zien we u op één van onze open dagen, u doet ons en
‘onze’ kinderen er een groot plezier mee!
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De grote

Daalhof 40 jaar
enveloppenactie!

Lever uw kassabonnen in en maak kans op onderstaande prijzen:
• 3 hoofdprijzen: iedere week een SAMSUNG LCD TV t.w.v. € 500,-• 30 cadeaubonnen: 3 weken lang iedere week 10 waardebonnen van € 40,--.
De actie loopt van KOOPZONDAG 21 APRIL BRADERIE t/m
zaterdag 11 mei 2013 tot 14.00 uur!

De actie wordt ondersteund door:

Graag tot ziens bij de deelnemende winkeliers
Aldi
Chinees restaurant Oriënt
Etos Donselaar
Paulissen Bakkerijen
Keurslager Paul Wevers
Cigo Ezzebleef
Ráchel’s Mode
Zeeman

Bloemisterij Bloesem
Kaasboer Daalhof
Hairshop Bibob
Grill Room Onur
Kruidvat
Lidl
Frituur Daalhof
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STAN HEYNEN

OECUMENISCHE VIERINGEN

Hallo mijn naam is Stan Heynen, ik ben in februari 10 jaar
geworden.Ik woon de ene week bij mijn vader en zijn vrouw
Kim in de Koninksemstraat in de Hazendans samen met
mijn drie broers, Thijs(13 jaar), Rob (7 jaar) en Juu(2 jaar).

De Raad van Kerken Maastricht nodigt u van harte uit voor
de oecumenische viering aan de vooravond van Koninginnedag – maandagavond 29 april om 19.00 uur - in de St.Jan
aan het Vrijthof. Gezien het drukke programma van 30 april
dit jaar is gekozen voor een rustig moment voorafgaande
aan de festiviteiten. In deze viering gaan voor pastoor P.H.M.
van der Aart (Wolder) en ds. W.J.H. Boon (ELG) Tevens verlenen in deze dienst medewerking het Koninklijk St.
Caeciliakoor Heer te Maastricht en de Koninklijke Harmonie
Ster van Maastricht. Organist is de heer Klaas Remerie. Wij
begroeten u graag op 29 april in de St.Jan.

De andere week bij mijn moeder Ivy en haar viend Ralf in de
Vergiliushof in Daalhof. Als ik bij mijn moeder ben speel ik
graag met mijn lieve hond Diesel. Hij is een ondeugende
Labrador van nog geen jaar oud. Omdat hij zo jong is, is hij
zeer druk, springt tegen iedereen aan, bijt op alles wat los
en vast zit. Ik ga graag met hem wandelen, hierbij trekt hij
me soms omver als hij andere honden ziet.

Tevens wordt u van harte uitgenodigd voor de oecumenische
gebedsviering ter gelegenheid van de jaarlijkse dodenherdenking - waarbij wij in Nederland alle slachtoffers van
oorlogsgeweld en discriminatie gedenken - op zaterdag 4
mei om 18.30 uur in de St.Servaasbasiliek. In deze viering
gaan voor pastoor-deken M.J.M. Hanneman en ds. P.B. van
Reenen van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland
kern Maastricht. De Cappella Sancti Servatii o.l.v. Hans
Heikens zal haar medewerking verlenen. Marcel Verheggen
bespeelt het orgel. Aansluitend aan deze gebedsviering lopen wij in een stille tocht van de St. Servaas naar het
Herdenkingsplein waar de officiële herdenking zal plaatsvinden. Leden van de Raad leggen namens de aangesloten
kerken bloemen bij het monument op het Herdenkingsplein.

Groep 6 - S1 van de JF Kennedyschool is de klas waarin ik
veel leuke dingen leer en doe. In de pauzes ga ik graag naar
buiten om te voetballen en te tafeltennissen. We hebben
zelfs twee leraren, namelijk juffrouw Marij en meester Biy.
Mijn hobby’s zijn voetballen, computeren, leren en buitenspelen. RKVVL-Polaris is mijn
voetbalclub. De E1 is mijn team waarin ik
keeper ben. Mijn team is een heel leuk team waarin ik heel
veel vriendjes heb, zoals Jim, Ralph en Glenn.
Bij RKVVL kun je ook verschillende andere sporten doen
zoals honkbal, rugby, hardlopen en lacrosse.

Afslanken met de Benexere BodyProgress
Wilt u ook;
Ñafslanken Ñ vermindering van cellulitis
Ñ een mooie strakke huid
Ñ en een goede bloedsomloop
d.m.v. ultrasonischegolven in combinatie
met elektrische spierstimulatie verliest u al
centimeters na de eerste behandeling.
Behandeling volgens afspraak:
Zeepziedersdreef 3
043-3479341
06-10630263
Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis.
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Die schade treedt niet op bij invoering van het nieuwe
‘noodzakelijkheidscriterium’, want wat niet noodzakelijk is
voor het werk gaat dan onder de inkomstenbelasting vallen.
Dan levert Weekers ‘plussen en minnen’ op en kost hem per
saldo geen geld.

VARIA
WIJK-INFO
LENTE

www.vanderzee-belastingadviespraktijk.nl

eindelijk schijnt een zwak zonnetje in de lucht
we kijken naar boven met een opgeluchte zucht

WIJK
- INFO
WIJK-INFO

negen maanden wachten, net zolang als op een kind
zolang duurt het voordat ik het voorjaar op de kalender
terugvind

GESPREKKEN TIJDENS DE BRADERIE

kijk blij naar de eerste blaadjes aan de bomen
vol verwachting, die mooie zomer gaat weer komen

Zondag 21 april zijn we net als de meeste voorgaande jaren
aanwezig op de braderie in Daalhof.
We staan er van 12.00 tot 17.00 uur voor u en gaan graag
met u in gesprek over onderwerpen die u belangrijk vindt!
Ideeën, wensen die u heeft voor uw wijk of uw mede bewoners, activiteiten voor de jeugd of voor u zelf. U kunt ons
vinden in het jeugdcentrum (Aureliushof 160a) dat die dag
geopend is. Kom gerust lekker binnen voor een kopje koffie,
praatje, wat informatie, een activiteit of gewoon om een kijkje
nemen. Ook vinden er diverse sportactiviteiten plaats.
Naast het jeugdcentrum, staan we ook op de kinderboerderij, lekker in de buitenlucht. Dus wilt u in het zonnetje (dat
hopelijk die dag schijnt) een praatje met ons maken, uw
ideeën delen of samen kijken of we ergens iets aan kunnen
doen? We staan er voor u! Dus heel graag tot ziens op 21
april in het jeugdcentrum of op de kinderboerderij.
Zonnige groet,

de eerste bloemen gaan de tuin weer kleuren
over de winter hoort men niemand meer zeuren
de winterjassen kunnen weer worden opgeborgen
goed bewaren totdat ze er weer zijn, de jaarlijkse winterzorgen
nu profiteren van het eerste zonnige terras
de hele winter gedroomd, ik wou dat het morgen lente was
zwemmen in die lekker warme zomerzon
ach, ik zou willen dat het morgen al kon
maar nú, het voorjaar de mooiste tijd om te beleven
het wordt ons slechts drie maanden op de kalender gegeven

Trajekt, Team Daalhof

nú profiteren, nú is het de tijd
voor we het weten zijn we de lente alweer voor negen
maanden kwijt

Schoonheidssalon Parels

Ad Frijns

www.parels-uiterlijkeverzorging.nl

TABLET IS GEEN MOBIELE TELEFOON
Een tablet van de baas wordt door de Belastingdienst voorlopig niet gelijk gesteld met een mobiele telefoon die door de
werkgever wordt verstrekt. Maar als de tablet noodzakelijk is
voor het werk, geldt niet meer de eis dat het apparaat voor
90% voor het werk moet worden gebruikt. Staatssecretaris
van Financiën (Frans Weekers) zei dat woensdag in een debat
in de Tweede Kamer.
De Belastingdienst ziet de tablet als een computer en niet
als een telefoon. Dan geldt dat het gebruik 90% zakelijk
moet zijn, anders wordt de tablet gezien als loon en moet er
inkomstenbelasting over worden betaald.
Weekers vindt het ‘niet van deze tijd’ dat hij als staatssecretaris voor zou schrijven ‘hoe groot het schermpje moet zijn
wil het aangemerkt worden als telefoon of als computer’. Hij
wil dat aan werkgevers laten, maar eist daarbij wel dat de
tablet noodzakelijk is voor het werk van de werknemer. Hij
denkt bijvoorbeeld aan Kamerleden, journalisten en vertegenwoordigers die veel op de weg zitten.
De tablet simpelweg helemaal gelijkstellen aan de mobiele
telefoon, waar een eis geldt van 10% zakelijk gebruik, wil
Weekers niet. Dat zou hem 100 miljoen euro aan gemiste
belastingopbrengst kosten.
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Romy Tonigold

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

WIJK-INFO
VREUGER
IN DE WIEK

WIJK-INFO
SPORT

BELFORT

GOLF 4 YOU
Gemeente Maastricht wil graag dat mensen sporten en bewegen en vindt het belangrijk dat sport een deel van hun
levensstijl is. Iedereen moet op zijn/haar niveau en interesse
kunnen sporten. Sporten voorkomt gezondheidsklachten en
zorgt voor sociale contacten. Daarom organiseert Maastricht
Sport, de uitvoeringsorganisatie van de gemeente Maastricht,
in samenwerking met International Golf Maastricht en CIOS
Leaders in Sport de activiteit ‘Golf 4 you!’.

Na Caberg, Malpertuis en Pottenberg was tuinwijk Belfort de
vierde nieuwe wijk in het westelijke randstadgebied van Maastricht. De plannen voor de Tuinwijk Belfort kwamen in de loop
van 1961 gereed voor aanbesteding van de voorbereidende
werkzaamheden: het bouwrijp maken van terreinen, voorzieningen met gas, elektriciteit en water en rioleringen. Op de
foto is al een gedeelte van de nieuwe wijk ‘Belfort’ te zien.
Deze foto moet zijn gemaakt omstreeks1962. De straten en
wegen waren nog in aanleg zoals op de foto is te zien.
Toen een gedeelte van de huizen was bewoond kwam de
melkboer langs de deur, niet met paard en wagen maar met
een moderne mobile SRV wagen opgericht onder de naam:
‘Samen Rationeel Verkopen’. De melkboer had een kleine,
rijdende supermarkt. Ik weet nog goed dat de melkboer klanten wierf; wie zijn klant werd kreeg een halve kilo kaas cadeau. De SRV wagen had een elektrische bel op de wagen,
en liet maar al te goed horen dat hij in de straat stond. De
melkboer heeft het jaren volgehouden. De formule werd in
1995 opgeheven. De opkomende supermarkten hebben dit
soort werkers en kooplieden van de straat verdreven.
De tekst is niet bindend, er kunnen foutjes zijn ingeslopen.
Als u een leuke anekdote weet of oude foto’s hebt: onze
redactie houdt zich aanbevolen. Graag een mail naar:
huub.reinders@home.nl.

Vanaf vrijdag 3 mei bent u van 15.30 tot 17.30 uur van harte
welkom om deel te nemen aan deze uitdagende golfactiviteit.
U kunt vanaf die datum wekelijks op dezelfde dag, tijd en
locatie deelnemen aan ‘Golf 4 you!’. Dit zonder lid te hoeven
worden of extra cursussen te moeten volgen. Tijdens de lessen leert u verschillende technieken en dit wordt ook iedere
les in de praktijk gebracht. Deelname is 2 euro per keer en u
hoeft geen materiaal mee te nemen.
‘Golf 4 you!’ wordt aangeboden in International Golf Maastricht (Dousbergweg 90). Parkeren bij deze locatie is gratis.
Neem voor aanmelden of overige vragen contact op met Thijs
van Veen, tel. 06-29050399 of Thijs.van.Veen@ maastricht.nl.

AVONDVIERDAAGSE MAASTRICHT
In de week na Pinksteren, dinsdag 21 mei t/m vrijdag 24
mei, organiseert de afdeling wandelsport van Atletiek Maastricht in samenwerking met Maastricht Sport een avondvierdaagse. De afstanden zijn: 4x5 km, 4x10 km of 4x15 km.
Start en aankomst is elke dag op sportpark Jekerdal aan de
Mergelweg in Maastricht. De heuvelachtige omgeving maakt
het tot een sportieve uitdaging voor jong en oud! Na afloop is
het verdiend nagenieten op het terras van het vernieuwde
sportcafé.
Inschrijven kan als individu of als groep (2-11 personen). Groepen van scholen of instellingen dienen altijd een volwassen
begeleider te hebben.
Starttijden: 15 km: 17.00 tot 17.30 uur, 10 km: 17.30 tot
18.00 uur, 5 km: 18.00 tot 18.30 uur.
Inschrijfgeld: volwassenen 8 euro, leden KNBLO-NL 6 euro,
kinderen t/m 13 jaar 4 euro. Inschrijven kan digitaal via het
inschrijfformulier op de website of tijdens een van de inschrijfavonden op dinsdag 14 mei en donderdag 16 mei van 19.00
tot 21.00 uur in de vergaderkamer van het clubgebouw op
sportpark Jekerdal.

Huub Reinders

Trainen voor de avondvierdaagse kan via het programma
WandelFit bij Atletiek Maastricht.
www.atletiekmaastricht.nl/wandelsport/avondvierdaagse
www.atletiekmaastricht.nl/wandelsport/wandelfit
Contact: avond4daagsemaastricht@gmail.com
De afdeling wandelsport van Atletiek Maastricht is een gecertificeerd wandelsportcentrum van de wandelsportorganisatie
KNBLO-NL. Maastricht Sport is de verzelfstandigde sportorganisatie van de gemeente Maastricht.
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