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De dagen worden korter, de nachten kouder, maar het zonnetje … die blijft vrolijk aan de hemel schijnen. Zelfs de
maan is regelmatig overdag te bewonderen. Aan de blaadjes in de bomen kunnen we het zien. Het is toch echt
waar, het is herfst.
De kaarsjes kunnen in de avond weer worden aangestoken voor wat meer gezelligheid, maar helaas wordt het ‘s
morgens ook weer moeilijker om uit bed te komen. Het is
donker en ons bed zo lekker warm. Gelukkig heeft de redactie van dit blad, zoals in het vorige nummer beloofd,
goed nieuws voor de mensen die er al voor zonsopgang op
uit moeten (en dat zijn er heel wat meer dan u denkt). In de
nacht van 26 op 27 oktober gaat de klok een uur terug. Op
27 oktober om 3 uur ’s nachts wordt hij dus terug gezet
naar 2 uur. Dat betekent dus een extra uur weekend, een
extra uur lekker uitslapen en voor diegene die in onze 24uurs economie nachtdienst draaien… goed onderhandelen met de ochtenddienst.
De redactie van dit blad blijft, zoals al eerder vermeld, druk
bezig met vernieuwingen. Ons wijkblad moet immers ook
mee met de tijd en voor het jubileumnummer zijn we druk
in overleg met elkaar om er iets moois en speciaals van te
maken, tot die tijd nog eerst een paar mooie nummers vol
met vaste rubrieken.

Dag van de klant in Winkelcentrum Daalhof

EVENEMENTEN

In dit nummer onder andere: iemand van het senioren badminton in ‘In de Kijker’, een jonge wijkbewoner in ‘Dit ben
ik’, een heerlijk recept in ‘Bon appetit’ en natuurlijk wordt u
op de hoogte gehouden van alles wat er in onze wijk te
doen is en gebeurt.

Zondag 20 oktober:
Rommelmarkt TTV Daalhof in het Atrium, Aureliushof 160,
6215 SW Maastricht. Van 9.30 - 17.00 uur.

De redactie wenst u veel leesplezier.

Maandag 21 oktober:
Breincafé over ‘Hoe houd ik mijn zorg in eigen hand?’ in
het Activiteitencentrum Maastricht, Symphoniesingel 60.
De aanvang is 19.30 uur en de toegang is gratis.

Zuurkooldag boerderij Daalhoeve vanaf 12.00 uur.

Natasja Cornelissen

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 16/17 november.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 25 oktober.
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28 t/m 30 oktober:
Cursus ‘wijzer op weg’, Didohof 49b, 3 dagen van 19.30 21.00 uur. Deelname is gratis. Meer info op pag. 15.

Contact

Zaterdag 2 november:
Percussie concert in de ‘blouwe’ zaol te Wolder door de
drumbands van de Koninklijke Harmonie Saint Cecile uit
Eijsden en de beide harmonieën uit Wolder; Sint Petrus
en Paulus en Wilhelmina. Aanvang 19.00 uur en de toegang is gratis.

06 50888592
redactie@belhaofke.nl
 http://www.belhaofke.nl
Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.
Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.
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Buurtcentrum Daalhof E.O.
‘t Atrium
Aureliushof 160
6215 SW Maastricht
tel: 043 - 3540518
www.buurtcentrumdaalhof.nl
info@buurtcentrumdaalhof.nl

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

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

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

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

VANWIJK-INFO
DE REDACTIE

VARIA
WIJK-INFO

VERANDERINGEN IN ’T BELHÄÖFKE

DE WERELD JAMBOREE
De Wereld Jamboree is een kamp
voor scouts van over de hele wereld, dat één keer per vier jaar georganiseerd wordt. Er doen ongeveer 30.000 scouts aan mee uit
ongeveer 150 landen.

Buurtblad ’t Belhäöfke is al 20 jaar lang een begrip in Belfort
en Daalhof (met Hazendans later er bij). Vanaf het eerste uur
is ’t Belhäöfke een buurtblad, gemaakt voor en door de bewoners van de buurten. In 2014 verandert er veel, al blijven
veel dingen hetzelfde. In de resterende maanden van 2013
brengen we u op de hoogte van de verschillende veranderingen die u in 2014 zult zien, waaronder: een nieuwe
verschijningsdatum, een nieuwe website, en een nieuw logo
en nieuwe voorpagina.

In 1937 en 1995 werd de Wereld Jamboree in Nederland
gehouden. In 2015 organiseert Japan de Wereld Jamboree
(28 juli t/m 8 augustus 2015) en vanuit Nederland organiseert het Nederlands contingent namens Scouting Nederland de deelname.

Zoals vorige maand al vermeld, krijgt het blad een nieuwe
verschijningsdatum. In 2014 verschuiven we de verschijningsdata naar de eerste weekeinden van de maand. Zo verschijnt het januari nummer aan het begin van januari. Dit
heeft gevolgen voor de adverteerders en voor mensen die
hun evenement bekend willen maken via ’t Belhäöfke. Voor
het januari nummer - een speciale jubileumuitgave - moet
alle tekst en advertenties bij de redactie zijn vóór de 10e van
de maand voorafgaand aan de maand van publicatie, vóór 10
december dus!

De sfeer op een Wereld Jamboree is erg bijzonder: je kampeert 10 dagen lang met je eigen troep in een internationale
omgeving. Scouts uit de hele wereld kamperen op hetzelfde
terrein, je leert elkaar kennen, merkt de cultuurverschillen
en je merkt ook, dat het geweldig is om zo 10 dagen samen
te leven en activiteiten te doen.
Natuurlijk zijn de voorbereidingen in Nederland en de voor- of
nareis in Japan of omgeving een onvergetelijke ervaring voor
jeugddeelnemers.

Ook de website wordt onder handen genomen voor 2014. U
wist niet dat we een website hadden? Jazeker, op
www.belhaofke.nl heeft u al jaar en dag zowel informatie over
de advertentie tarieven als verschijningsdata en de teksten
van het blad kunnen vinden. Daarnaast vind u informatie over
de redactieleden. Natuurlijk zal er in 2014 ook nog een
website zijn, maar deze zal ook de nieuwe stijl van het blad
weerspiegelen. Daar zult u een digitale versie van het blad
kunnen lezen, waar u zich dan ook bevindt in de wereld. Ook
als u een maand gemist heb, zal u dat in het archief kunnen
terugvinden.

Praktijk voor huidverzorging
en energetische behandelingen

Nieuws uit de wijken op een duidelijke en mooie manier brengen is altijd al het doel van ’t Belhäöfke geweest. Met de
veranderingen die in 2014 komen, hopen wij dit nog beter te
kunnen doen. Houd een oog op deze plek om u voor te kunnen bereiden op de andere aanpassingen die in 2014 komen.

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

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

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
Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000

Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht
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Door de vele positieve reacties die wij hebben mogen ontvangen maken wij Mineurs hier wederom graag tijd voor vrij.
Samen met onze Hertog en een delegatie Mineurs zullen wij
de deelnemende scholen bezoeken en met veel enthousiasme deze lessen geven. De beleving, het enthousiasme,
het actief deelnemen van deze groepen leerlingen wordt ondertussen door menig Mineur gezien als een van de hoogtepunten in het voorseizoen.

CARNAVAL
UITBREIDING VASTELAOVENDSLÈSSE MINEURS
De vakanties zijn voorbij, de scholen zijn alweer begonnen
en met de start van het carnavalsseizoen in het vizier is dit
voor de Mineurs ook het startsein actief met de voorbereidingen te beginnen voor het komende seizoen.

Elk jaar proberen we weer iets extra’s te brengen. Zo hadden we al eens ‘echte’ kanonskogels bij ons welke gebruikt
werden bij de verdediging van Maastricht en onze ‘docent’
heeft toen zelfs nog demonstraties gegeven hoe deze gebruikt werden. Tevens zijn vorig jaar allerlei onderscheidingen uitgereikt.
Wij denken dat we ook dit jaar er weer in geslaagd zijn om
met een speciale verrassing te komen. Wat dit is kan ik
natuurlijk nu niet gaan vertellen, dat ervaren de meisjes en
jongens van de groepen 3/4 - en dit komende seizoen ook
diverse leerlingen van de bovenbouw met een aangepast programma - wel wanneer we bij hun op bezoek komen. Dus
laat jullie ook dit jaar verrassen.
Onze Vastelaovendslèsse staan dit komend seizoen voor
de week 5 en 6 gepland. Door de uitbreiding van onder andere dit soort activiteiten kunnen we nog enthousiaste leden
gebruiken. Wil je deel uitmaken van een enthousiaste groep
vastelaovendsvierders die de aanloop naar de vastelaovend
(5-6 weken vooraf) op een speciale manier invullen? Laat je
horen en doe mee. Tel. 06-41001684 of kretser@mineurs.nl.

Na diverse succesvolle voorgaande jaren zullen wij Mineurs
ook dit jaar zogenaamde ‘Vastelaovendslèsse’ verzorgen.
Voor komend seizoen wordt deze activiteit op verzoek van
onder andere veel ouders en leerkrachten uitgebreid naar nu
al 7 basisscholen.

3 x Alaaf, Kretser vaan de Mineurs, Edwin Buijs

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.

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

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

GESTRAND

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.

Gestrand was ik, onverwacht nog.
De tegenwind was aangegroeid tot storm.
Ik kon niet verder.
Tegen de grond was ik geslagen.
Koud was ik, doodmoe, tot op de botten.

BERT MOENS EN SENIOREN BADMINTON
Het senioren badminton wordt al ruim 30 jaar gespeeld in
sporthal Daalhof. Het ontstaan van deze groep kwam voort
uit een oproep in het toenmalige wijkblad. Shuttles en rackets
werden ter beschikking gesteld. Toen - en nu nog - was het
een soort soos: iedereen is welkom.

Zou iemand mij zien?
Of loopt iedereen gewoon door.
Druk met zichzelf.
Alleen aandacht voor het plezier,
De ontspanning, het gemakkelijke?
Als een wrak lag ik op het strand
Van het leven.
Totdat iemand mij aanzag, mij opnam,
luisterde, geborgenheid schonk.
Die aandacht gaf mij moed.
Deed mijn kracht groeien.
Ik vond de weg naar het leven terug.
Ik kon weer varen op
De golven van de levenszee.
Dankzij de aandacht.

Tot ca 3 jaar geleden was de contributie 2 euro per week. Op
dit moment is het, voorlopig nog, voor niets. In de beginfase
waren vaak alle 7 banen bezet (28 pers.). Nu is de gemiddelde bezetting 14 à 15 deelnemers per week. Het geheel is
eigenlijk ontstaan uit de Don Bosco Sportvereniging uit
Heugemerveld, met als initiatiefnemer Bert Cobben. Enkele
jaren geleden heeft hij de verschillende sportactiviteiten, in
goed overleg, overgedragen aan Maastricht Sport.
In 2006 zijn wij in Daalhof komen wonen en kort daarna gaan
deelnemen bij deze groep. Voorheen speelden we al jaren
regelmatig bij een Maastrichtse badmintonclub. Sinds ik bij
deze groep badminton speel, ben ik de zogenaamde voorman en heb contacten met de afdeling Maastricht Sport. Ik
draag zorg voor de onderlinge communicatie en voor voldoende materialen e.d. Volgens de langst deelnemende
dame (Marij, al 30 jaar lang) was en is het nog altijd een
gezellige boel, waarbij winnen toch leuk is. Badminton is
een heel leuk en intensief spel en is prima geschikt voor
jong en oud.
Zoals eerder vermeld werd in ’t Belhäöfke is de sfeer goed en
wordt er door beginners en gevorderden samen en tegen elkaar gespeeld. Dat gaat met veel enthousiasme en speelplezier en natuurlijk is het een goede ontspanning en een
gezonde beweging. Wilt u met ons meespelen, dan bent u
van harte welkom op de woensdagmorgen vanaf 9.15 uur in
sporthal Daalhof. Indien gewenst kunt u ook contact met mij
opnemen via b.n.moens@home.nl. Graag tot ziens bij onze
groep.
Groet, Bert Moens.
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Gezocht: ervaren strijkster voor één keer per 14 dagen. Wordt
betaald uit Persoonsgebonden Budget. Voor informatie bel
tel. 043-3472285 of 06-55914912.

PRIKBORD

Te koop: garage aan de Printersdreef. Dakbedekking recent
vervangen en heeft een lichtkoepel. SMS naar 06-53880617.

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 gevraagd: garagebox omgeving Planetenhof, (niet
VVE gebonden). Info tel. 043-3479211.

Power- en Hatha yoga of Bodybalance. Op maandag- /
woensdagavond en woensdagochtend. Ook voor mensen met
reuma, fybromyalgie, oedeem, astma of overgewicht. Zumba
Exhilarate voor iedereen in de spiegelzaal van ‘t Atrium. Proefles gratis. Chantalle Smeets info@ dans-yoga.com, tel.003212236151 of 06-39604718; www. dans-yoga.com.

Huiswerkbegeleiding en bijles in de Hazendans. Leraar
(vmbo-havo-vwo) geeft huiswerkbegeleiding aan kleine groep
leerlingen. Extra aandacht en hulp bij specifieke leerproblemen. Inschrijven mogelijk tot maximaal vier leerlingen.
Bijlessen Nederlands op alle niveaus. Info, tel. 043-7503676
of 06-39823537.

Bijlessen Engels VMBO/HAVO/VWO door docente Engels.
Jarenlange ervaring, goede resultaten. Locatie: Belfort. Bel
voor meer informatie naar 043-3540560 of 06-30505707.

Te koop: diverse spullen, o.a. zweefparasol (taupe), zonnescherm (5 x 3 m), zonnebed, screen (circa 2 x 2 m), groene
tuinset + kussens. Info tel. 043-3476739 of 06-17907589.

Workshop Keramiek: voor kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen, minimaal vier en maximaal acht personen. Huiskamer atelier, met koffie en limonade. Kosten 15 euro voor ongeveer drie uur. Uw werkstuk wordt afgebakken in een
keramiekoven en naderhand thuisbezorgd. Keramiekatelier
“Keranneke”, aprinia@hotmail.com.

Te koop: instapklaar chalet in recreatiepark Jocomo te
Lanaken. Perceel 18 x 13 m en chalet 8 x 7 m. Woonkamer
met open keuken, twee ruime slaapkamers, badkamer en
houten tuinhuisje. Kunststof kozijnen. Park gehele jaar open.
Info tel. 06-46343549.
Bij schoonheidsspecialiste Angèle ontvangt u in de maanden oktober en november een gratis oogmasker t.w.v. 6,50
euro bij een gezichtsbehandeling. U kunt een afspraak
maken via angelebroux@home.nl of bel 06-25065275. Zie
ook www.angelebroux.nl. Tot snel, Angèle, Romulushof 40,
6215 EJ, Maastricht.

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

Loopbaancoaching

Te koop:

x
x
x
x
x
x

Augustushof 17A
Appartement op begane grond
met grote, zonnige tuin op het zuiden.

Op zoek naar een nieuwe functie?
Meer plezier in je huidige werk?
Een betere balans tussen werk en rivé?
Hulp nodig bij het solliciteren?
Her(ontdekken) van jezelf?
Het maken van een plan voor de toekomst?

Studiekeuze begeleiding

Vraagprijs: € 99.000,- k.k.

x

www.hypodomus.nl
tel: 043 - 820 00 20

Dak & Homeservice Maastricht

Kom je van of zit je nog op de middelbare school
enwil je weten welke vervolgopleiding geschikt
voor jou is, of blijkt dat je niet de goede keuze
hebt gemaakt en bent afgehaakt, maak dan een
afspraak voor een gratis oriënterend gesprek.

Uiterlijk 1 mei moet je je hebben ingeschreven !
Nu alvast beginnen met nadenken kan geen kwaad.

L.Tonigold

Intake gratis.
De eerste vijf aanmeldingen krijgen
het eerste gesprek voor € 25,00

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

Nieuwsgierig, wilt u meer informatie?
Kijk dan eens op www.buropotentieel.nl
of bel meteen tel. 06-18862584
info@buropotentieel.nl

Monique Wijnands
Koninksemstraat 84
6215KA Maastricht

Voor alle voorkomende werkzaamheden
bij u thuis of uw bedrijf
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Door op te komen voor uzelf of voor uw naaste zorgvrager,
door de juiste vragen te stellen, door u te laten informeren en
adviseren. Op die manier kunt u er samen met de zorgverlener
aan bijdragen dat de juiste en de beste zorg verleend wordt.
Of dit nu bij de huisarts is of bij de specialist. Tijdens het
breincafé van oktober krijgt u adviezen over hoe u uw zorg
echt in eigen hand houdt en hoe u uw zeggenschap hierin
kunt vergroten. Deze avond wordt verzorgd door Roel Sillen
en Esther Stoffers, adviseurs van het Huis voor de Zorg.
Waar en wanneer?
Op maandag 21 oktober in het Activiteitencentrum Maastricht, Symphoniesingel 60.
De aanvang is 19.30 uur en de toegang is gratis.
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
NAH kan iedereen overkomen. Het kan ontstaan na een
ongeval, een beroerte of reanimatie bijvoorbeeld. Het leven
verandert drastisch voor degene die het overkomt. Vaak is
volledig herstel niet mogelijk. Ook voor de naaste omgeving
van de getroffene zijn de gevolgen groot. Door lotgenoten te
ontmoeten in een breincafé ontstaat er een voedingsbodem
voor acceptatie, begrip, tips, adviezen en ervaringsuitwisseling. Er wordt ruim gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen. Tevens is er uiteraard de ruimte om te praten
met aanwezige lotgenoten. Bent u deze avond verhinderd? Zie voor data, tijdstippen, thema’s en locaties van
volgende bijeenkomsten: www.meezuidlimburg.nl/agendaoverzicht.

Happy Halloween door Ludie Haenen

SPREEKUUR WAO-WIA
Spreekuren voor vragen over arbeidsongeschiktheid en uitkering. Voor mensen die vragen hebben over:
- WAO of (toekomstige) WIA- uitkering, bijvoorbeeld:
Wat zal mijn inkomen zijn als ik word afgekeurd voor mijn
werk (geheel of gedeeltelijk)? Hoezo verandert mijn uitkering? Hoe kan ik nog een beetje werken en wat levert me dat
dan op?
- Rechten en plichten in de ‘wachttijd’-periode van twee jaar
bij langdurig ziek-zijn.
- Wajong uitkering en werk
- WW uitkering en ziek zijn tijdens de WW

DÉJÀ VU IN MAESTRICHT
Oftewel: reeds gezien in Maastricht - De gemeente telefoon.
Op de foto het plaatsen van een telefoonmast van circa 25
meter hoogte begin twintigste eeuw, dus aanvang 1900. Kenmerkend voor deze periode zijn de 12, in Luik bestelde,

De vakanties zijn voorbij. We zijn weer onder andere paraat
op deze locaties:
Stg. Raad van Uitkeringsgerechtigden, Bogaardenstraat 35B, 6211 SN Maastricht. Telefoon tijdens spreekuur: 0620381921. Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur
- vrij inlopen
WijkServicePunt Manjefiek Malberg, Malbergsingel 70, 6218
AV Maastricht, tel. 043-7630030. Iedere donderdagmorgen
van 10.00 tot 12.00 uur - vrij inlopen
U kunt ons vinden op www.waowiamaastrichtheuvelland.nl

BREINCAFÉ OVER ‘HOE HOUD IK MIJN ZORG IN
EIGEN HAND?’
Breincafé is een maandelijks informatief trefpunt voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), hun partners,
familieleden, mantelzorgers, professionals en overige
geïnteresseerden. Het vindt plaats in Brunssum, Sittard en
Maastricht. Thema van de bijeenkomsten in oktober is: ‘Hoe
houd ik mijn zorg in eigen hand?’.

ijzeren opstijgtorens die her en der in de stad verschenen,
zoals aan de Oude Tweeberger Poort en de Sint Jacobsstraat.
Hadden we toentertijd een vooruitziende blik? De mast lijkt
verdacht veel op een gsm mast. Of is het een circa 1900
(circa 2000) mast, die tegenwoordig gebruikt wordt door de
hulpdiensten? Een déjà vu dus. Op de achtergrond het toenmalige cafe Les trois Litres, (voormalig Cafe De Poort). Afbeelding uit ‘Maastricht vroeger en nu’ dat ik onlangs onder
ogen kreeg.

Vergroten van de eigen zeggenschap
De kwaliteit van de zorg en hulp die u krijgt, hangt niet alleen
af van de deskundigheid en de houding van uw zorgverlener.
Als zorgvrager of als naaste van degene die de zorg ontvangt, speelt u zelf ook een grote rol hierbij.

Henk Muijtjens
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Deze uit hout gesneden beelden werden verzorgd door de
‘matrona’ of vrouw des huizes. Elke avond, voordat zij ging
slapen, zorgde zij dat de beelden schoon waren. Het is niet
zo lang geleden dat we ditzelfde gebruik in de huizen in onze
wijken konden zien, al was het met andere beelden.

BON APPETIT
RAGOUT MET ZALM
Ingredienten:
200 g aardappelen, 1/4 bloemkool, 150 g broccoli, 60 g zalm
(rauw), 1 koffielepel citroensap, Peper, Zout, 1 koffielepel
olijfolie, 50 ml magere melk, 10 g allesbinder, 1 koffielepel
dille, gehakt, 2 eetlepels room (verlaagd vetgehalte, tot 8%
vet).

Als we terug naar de Penatenhof gaan en linksaf, om de
apotheek lopen, moeten we links aanhouden om op de Penatenhof te blijven. Voorbij Claudius en Drusus kunnen we
eindelijk links de Nymphenhof volgen tot aan de Muzenhof.
Een hele wandeling om bij de inspiratie uit te komen.
Voor de Romeinen en Grieken waren dit godinnen, oorspronkelijk drie, maar uiteindelijk negen. Men kon hen het beste
boven op een berg vinden, of in een veld, in een bos, of aan
het water. Daar waar men inspiratie kon inademen vond men
de muzen. En blijkbaar zijn die nog altijd in onze wijken te
vinden als we letten op de vele koorgroepen, harmonieën,
tekstschrijvers, historici, politici en wetenschappers hier in
de buurt.

Bereidingswijze:
Kook 200 g aardappelen in ca. 20 minuten gaar. Verdeel de
bloemkool en broccoli in roosjes, voeg ca. 10 minuten voor
het einde van de gaartijd toe aan de aardappelen en laat ze
meegaren.
Besprenkel 60 g zalmfilet met 1 koffielepel citroensap, bestrooi met peper en zout, snij in blokjes en bak in 1 koffielepel olie rondom. Giet de aardappelen en groenten af en
vang daarbij het kookvocht op.

De zorg om de dagelijkse benodigdheden maakte van een
groep mensen een familie. De alledaagse zegeningen die
we zo snel vanzelfsprekend vinden, smeden een huis tot een
gezin. En de inspiratie die ons zelfs uit het alledaagse vervoerd, werd gevonden net buiten het huis. Is het zoveel anders tegenwoordig?

Vul 50 ml magere melk aan met kookvocht
tot 200 ml breng dit aan de kook. Roer er 2
koffielepels allesbinder en 1 koffielepel gehakte dille door en laat ca. 1 minuut koken. Roer de aardappelen en groenten erdoor. Verfijn de ragout met 2 eetlepels room. Breng op smaak met peper, zout
en citroensap.

Scott Raab

Godding Uitvaartzorg

WIJK-INFO
HOF
EN DREEF

Persoonlijk, Respectvol, Deskundig

DAGELIJKSE KOST
Deze maand maken we een wandeling langs de ‘kleine’ goden van de Romeinen. Terwijl velen van Jupiter of Diana hebben gehoord en de namen van de keizers of dichters ook wel
kennen, komen de namen van de huisgoden zeker niet bekend voor.

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

We beginnen onze wandeling op de Aureliushof om, voorbij
buurtcentrum ’t Atrium aan de Penatenhof te komen. De ‘penaten’ waren huisgoden die de familie moesten beschermen.
Deze goden werden dagelijks vereerd, want zij zorgden voor
het dagelijks brood. Zij waren zeer populair onder de Romeinen, juist omdat familie zo belangrijk was in hun cultuur. Zo
bracht de ‘pater familias’ elke dag een offer aan de penaten.
Familie was een rode draad door het dagelijks leven.

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Via de Penatenhof draaien we de Dianahof in (bij de apotheek) tot aan de Lareshof - de 2e straat aan de linkerkant.
De ‘lares’ waren ook huisgoden, krachten - en later kwamen
ook levende en dode familieleden er bij - die zegen moesten
brengen aan het huis en het gezin. Het altaar voor deze goden was in het atrium van het huis, daar waar het gezin
samen kwam om te eten. Bij de haard stonden de beelden
van de ‘laren’.

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427
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Een lekkere taart van Bram voor Yvonne Cremers

Bram maakte de taart voor Yvonne Cremers (de groepsvoorzitster) en alle begeleiders van de scouting. ‘Dit jaar bestond
onze groep dertig jaar en daarom hadden we een speciaal
feestkamp. In de zomervakantie zijn we met de groep een
hele week naar Brielle bij Rotterdam geweest. Hier kampeerden we bij een groot meer. We waren met 55 mensen: veertien dolfijnen, zestien zeeverkenners, vijf jongeren van de wilde
vaart en vijftien stafleden. Tijdens het kamp hebben we heel
veel gedaan: zeilen, kanoën en we zijn ook naar het maritiem
museum geweest. ’s Avonds hadden we altijd een kampvuur. Mede door Yvonne heb ik een schitterend kamp gehad
dit jaar. Ik wil haar met deze taart bedanken voor de speciale
aandacht!’

Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 9, oktober 2013

VRIEND VAN DAALHOEVE
Draagt u Daalhoeve een warm hart toe en wilt u het voortbestaan van de kinderboerderij ondersteunen? Word dan Vriend
van Boerderij Daalhoeve. Het Vriendenschap bestaat al enige
tijd en wij hebben ook al enkele vrienden, maar de administratie hiervan heeft door onze drukke activiteiten een tijd
lang te weinig aandacht gekregen. Dat is nu opgelost en
daarom gaan we het Vriendenschap vanaf nu breed onder de
aandacht brengen.
U bent al Vriend van Boerderij Daalhoeve voor 12 euro per
jaar. Daarvoor ontvangt u twee keer per jaar de speciale
Vriendenbrief. Ook gaan wij een keer per jaar voor onze Vrienden een speciale activiteit organiseren. U kunt zich als
Vriend aanmelden door een mail te sturen naar
info@daalhoeve.nl of door op de boerderij de Sponsorkaart
in te vullen. Deze kunt u krijgen en achterlaten in onze
horecaruimte.

Nicole

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Zuurkooldag
Op zondag 20 oktober kunt u vanaf 12.00 uur terecht om zelf
zuurkool te maken. Het Wijngilde zal dan op ambachtelijke
wijze de witte kolen versnijden voor de bereiding van zuurkool. Zelf kunt u dit ook doen, mits u vooraf via
info@daalhoeve.nl een emmertje heeft besteld. Op de binnenplaats kunt u ’s middags natuurlijk ook terecht voor onze
heerlijke broodjes hotdog met zuurkool.

Al bestaande Vrienden die de afgelopen weken geen
Vriendenbrief en uitnodiging tot betaling van hun Vriendenschap hebben ontvangen, wordt verzocht even contact op te
nemen met Noël Frissen, per mail (l.frissen@home.nl) of
telefoon (06-21475094). Onze excuses voor dit ongemak.

Dieren in de winter
Op zondag 23 november kunnen alle kinderen terecht vanaf
12.00 uur. Op deze dag organiseren we verschillende activiteiten rondom dieren in de winter. Hierbij kunnen jullie denken aan vetbolletjes maken, pinda’s rijgen, etc.

TAARTEN VAN DAALHOF

Nieuw rundvlees in de winkel
Boerderijwinkel Daalhoeve heeft weer nieuw rundvlees. Het
is even wachten geweest. Wij laten af en toe een rund slachten waarvan het vlees helemaal verkocht moet zijn voordat
we een nieuw rund laten slachten. Gevolg hiervan is wel dat
niet altijd al het vlees voorradig is. Een rund heeft bijvoorbeeld veel minder ossenhaas dan biefstuk, dus dat is eerder
op.

Deze keer werd de taart gemaakt door Bram Ebbelink. Bram
is tien jaar en woont samen met zijn ouders, zussen en broer
in Daalhof. Bram zit op de IvOO school. Zijn grootste hobby
is scouting. Vanaf zijn vijfde jaar doet hij dit al, eerst bij de
landscouting en sinds anderhalf jaar bij waterscouting Jan
van Gent in Maastricht.
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Alpaca geboren
Een maand geleden, op zaterdag 21 september, is op Daalhoeve voor het eerst een alpaca-lammetje geboren. Het is
een hengst en we noemen hem Kuzco. Alpaca’s zijn familieleden van de kameel en de in Zuid-Amerika levende lama’s. Ze leven op grote hoogtes en kunnen ‘s zomers en ‘s
winters buiten blijven. Alpaca’s hebben een zachtaardig karakter en kunnen goed samen in een wei met geiten en schapen.

Iedereen die op de boerderij werkt, is heel aardig en de dieren zijn heel lief, maar het allerliefst vinden we de
angorageitjes.

Onze boertjes van de maand

Er zijn twee angorageitjes en die kregen na hun geboorte
elke dag de fles, dus we waren altijd heel blij als wij de fles
mochten geven. Als we dan met de fles aankwamen, begonnen ze al te mekkeren en te springen op het hek, zo blij
waren ze dan. Nu zijn de geitjes oud genoeg en krijgen ze
geen melk meer.

Het pasgeboren Alpacahengstje Kuzco

Alhoewel we wisten dat een van onze alpaca’s drachtig was,
kwam de geboorte van Kuzco toch als een verrassing. De
draagtijd is namelijk lang, tussen 11 en 11½ maand. Met
Kuzco gaat het uitstekend. Hij heeft al veel bezoek gehad
en voelt zich opperbest in onze wei. Wie hem nog niet heeft
gezien, moet maar snel eens langskomen.

RECEPT UIT DE WINKEL
Coq au vin (kip in rode wijn)

Daalhoeve in de winter
Ook in de wintermaanden is er van alles te doen op boerderij
Daalhoeve. Zodra het weer slechter wordt, gaan de dieren op
stal. Eind december hebben we onze kerstmarkt en vanaf
eind januari komt de schaapskudde weer aflammeren tijdens
onze Lammetjesdagen. Natuurlijk kunt u ook tijdens de wintermaanden terecht in onze warme en gezellige horecaruimte.

Snij een kip in 8 stukken en doe het vel eraf.
Schenk een fles goede rode wijn in een pan, samen met een
geschilde in stukken gesneden wortel, 2 in stukken gesneden selderijstengels, 1 gesneden ui, 4 geplette knoflooktenen,
2 eetlepels rode bessengelei, wat tijm, 2 laurierblaadjes en
3 kruidnagels.
Breng dit aan de kook en laat de saus tot eenderde inkoken
(eventueel kun je deze ook flamberen, doe dit met een lange
satéprikker die je even aan het vuur houdt…voorzichtig!).
Zeef de vloeistof en laat afkoelen. Doe dan de kip erin en laat
deze een nachtje marineren.

Oproep: spullen inbrengen voor twee beurzen
Boerderij Daalhoeve organiseert in het voorjaar van 2014 twee
grote tweedehandsbeurzen: in april een kledingbeurs en in
mei of juni een boeken- en platenbeurs. Heeft u nog goede
en voor de verkoop geschikte kleren (zomer-, winter, bad-,
kinderkleding, schoenen, etc.) dan wel boeken en platen
waarvoor u een goede bestemming zoekt, lever ze dan in op
de boerderij. De opbrengst van de beurzen wordt geheel gebruikt voor het behoud en onderhoud van de boerderij en het
opzetten van nieuwe evenementen.

Een dag later bak je 250 gram champignons, samen met
200 gram gesneden sjalot en 100 gram spek. Haal alles eruit en bewaar het spekvet. Wentel de kip in bloem, klop het
teveel eraf en bak de kip aan in het spekvet.
Doe de kip, marinade en de champignons-, spek- en uimassa
in een zware braadpan. Eventueel een scheut cognac erbij
en weer flamberen (hoeft niet maar dit verdiept de smaak).
Zet dit alles een uur in de oven op 175 graden (peterselie
erover).

BOERTJES VAN DE MAAND

Serveer het gerecht met gekookte aardappels of puree en
groene groente. Coq au vin is ook lekker met alleen brood en
een salade.

Hoi,
Wij zijn Rick (6 jaar) en Dahné (11jaar) en zitten op de John
F. Kennedyschool in Belfort. Wij gaan bijna elke dag naar de
kinderboerderij om te helpen met het voeren van de dieren.
We doen ook andere klusjes.

Smakelijk eten.
… en voor vragen kun je in de winkel terecht bij Magda.
13
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LIV

WIJZER OP WEG

Hallo allemaal,
Mijn naam is Liv Dresens en ik ben geboren op 28 mei 2013
in het AZM.
Ik woon samen met mijn papa Bart, mama Celine en konijn
Bruce in de Rodahof op Daalhof. Dat is lekker dichtbij de
kinderboerderij Daalhoeve waar ik nu ook al een paar keer
geweest ben met mijn grote neef Tygo van 1,5 jaar en mijn
nichtjes Danique en Julie van 5 en 3 jaar.

De meeste mensen beseffen dat de Bijbel één van de belangrijkste boeken aller tijden is en toch vinden velen het nog
altijd zeer moeilijk om dit boek te lezen.
Komt dat door angst voor de inhoud? Of
misschien omdat men niet weet hoe te
beginnen? De nieuwe cursus ‘Wijzer op
Weg’ wil hierbij helpen.
Deze korte cursus is ontworpen om zowel gelovigen als nietgelovigen een handreiking te bieden bij het lezen van dit belangrijk boek. In drie korte lessen wordt aan de hand van
uitleg, praktische oefeningen en tips een begin gemaakt met
het lezen en ontdekken van de Bijbel. Duidelijke informatie
wordt afgewisseld met praktische voorbeelden om alles eenvoudig en toch bruikbaar te maken.
Wilt u de Bijbel ook ontdekken? De volgende ‘Wijzer op Weg’
cursus wordt van 28 t/m 30 oktober gehouden, elke avond
van 19.30 tot 21.00 uur in de Didohof 49b met tijd voor een
gesprek en een kopje koffie of thee achteraf.
De cursus is kosteloos en vrijblijvend. Om in te schrijven of
voor meer informatie bel tel. 06-48689617 of mail:
info@gvcmaastricht.nl.

Mijn papa en mama zijn vorig jaar getrouwd en wilden heel
graag een kindje en nog geen jaar later was ik er! Voor mama
een grote verrassing, want die dacht dat ik een jongetje zou
zijn. Papa had al van het begin af aan het gevoel dat ik een
meisje zou zijn. Mijn ouders zijn gelukkiger dan ooit en ik
ook. Ik ben een heel lief en vooral vrolijk en tevreden meisje.

Schoonheidssalon Parels
www.parels-uiterlijkeverzorging.nl

Mijn papa en mama noemen mij o.a. sjatteke en
poemelke, maar soms ook spookje. Dit komt doordat ik hen wel eens korte nachten bezorg.

Romy Tonigold

Schoonheidsspecialiste
KOC gediplomeerd
aangesloten bij de ANBOS

Misschien zien jullie mij binnenkort wel wandelen door de
buurt met mama of papa, maar zeker ben ik vaker te vinden
op de kinderboerderij Daalhoeve.
Wie weet tot snel!

Neptunushof 77
6215 XW Maastricht
06-38532876

Dikke Poen van Liv
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Geopark Maastricht is thuis op de plek waar haar belangrijkste schatten vandaan komen: de fossiele resten en de leefwereld van Mosasaurus Bèr en Carlo kunnen hier in hun oorspronkelijke habitat ervaren worden. Het geologisch profiel
van het zog. Maastrichtiën is alleen op deze plek in volle
omvang zichtbaar én voelbaar. En dat in een uniek en spectaculair landschap.

PERSBERICHTEN
GEOPARK
Geopark Maastricht
Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 gaat geen werkelijkheid worden. De regio heeft wél behoefte aan een toekomstvast project dat cultuur, natuur en werkgelegenheid met een
nieuw elan stevig in de rails zet. Er liggen grote kansen in en
rond de voormalige groeve van de ENCI

Goed voorbereid operationeel in 2018
Uit onderzoek door de Universiteit Maastricht bleek dat dit
vernieuwende concept inhoudelijk en economisch haalbaar
is. Het ontwikkelen van dit totaal nieuwe concept leidt tot
een versterking van de culturele, recreatieve én economische structuur van de regio Zuid-Limburg. En dat is hard
nodig.

Geopark als katalysator
Hoe zorg je ervoor dat bij de herontwikkeling van een gebied
met bedrijven, natuur, geologie en recreatie een samenhang
ontstaat die een meerwaarde oplevert? Dan heb je een katalysator nodig die al deze ogenschijnlijk onverenigbare elementen op een gemeenschappelijke leest schoeit.

SPA, de stichting Sint Pietersberg Adembenemend, vindt
dat het de hoogste tijd is de fase van onderzoek en praten af
te sluiten en over te gaan tot deze noodzakelijke, structuurversterkende impuls voor stad en Euregio.

Nieuwe toekomst met een vernieuwend concept
Het Natuurhistorisch Museum Maastricht is na 100 jaar op
zoek naar een nieuwe toekomst.
Geopark Maastricht geeft haar de kans zichzelf aan de rand
van de voormalige ENCI-groeve opnieuw uit te vinden. Met
een vernieuwend concept dat belangrijke thema’s in één
belevingspark bij elkaar brengt: de geologie, de natuur met
de Oehoe-vallei, de geschiedenis van de cementindustrie,
nieuwe, duurzame bouwmaterialen en recycling van grondstoffen. Anders gezegd: de geschiedenis en toekomst van
onze aarde.

Contact informatie: SPA, Coen van der Gugten, voorzitter.
Tel. 06-53393430, info@sintpietersbergadembenemend.nl.

Afslanken met de Benexere BodyProgress
Wilt u ook;
Ñafslanken Ñ vermindering van cellulitis
Ñ een mooie strakke huid
Ñ en een goede bloedsomloop
d.m.v. ultrasonischegolven in combinatie
met elektrische spierstimulatie verliest u al
centimeters na de eerste behandeling.
Behandeling volgens afspraak:
Zeepziedersdreef 3
043-3479341
06-10630263
Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis.
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Schoonheidsstudio Bijoux
oktober/november/december
Aktie
10% korting op nieuwe permanente make-up
en
15% korting op diverse fruitzuur peelings
(introductie aanbieding)

voor meer informatie en openingstijden kunt u mij
bellen, e-mailen of kijken op de website

Lanakerweg 6
6218 ND Maastricht
Tel: 0634309488

www.schoonheidsstudio-bijoux.nl
info@schoonheidsstudio-bijoux.nl
behandeling volgens afspraak
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CARWASH MAASTRICHT
KEURMEESTERSDREEF 200

Wist u dat…….
•
•
•
•
•
•

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

De nieuwe openingstijden zijn:
maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur
zondag van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Reflexzône-therapie
gewoon eens uitproberen!!
het is:

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

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

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

Cantecleerstraat 108 Maastricht
(Malpertuis)
Lid v.d. LVNG/SBRAG/TBNG
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IN WIJK-INFO
DE ETALAGE

Gastouderopvang is de voordeligste vorm van opvang, want
je betaalt alleen de daadwerkelijke opvanguren (en dus geen
dagdelen zoals bij een kinderdagverblijf of BSO). Daarnaast
is ons opvangtarief lager, waardoor ouders veel geld kunnen
besparen. De opvang is heel persoonlijk doordat een gastouder minder kinderen tegelijk opvangt dan bij een kinderdagverblijf. Kinderen krijgen daardoor de mogelijkheid zich
volop te ontwikkelen en ook het contact met de andere opvangkindjes is intensiever.

KINDEROPVANG NANA
Hoi. Ik ben Nathalie Narings (31) en ben inmiddels 7 jaar
samen met mijn man Ramon Narings (32). Samen zijn we
de trotse ouders van 2 meiden: Lynn (11) en Ryana (4). We
wonen met onze 4 katten in Belfort - op de Ebenistendreef en het is daar heerlijk wonen.
In mijn vrije tijd sport ik graag, onderneem ik graag leuke
dingen met mijn gezin en houd ik ervan om gezellig met
vrienden en familie samen te zijn.
Van jongs af aan heb ik grote affiniteit met kinderen. Ik vind
het heerlijk om samen met kinderen dingen te doen, creatief
bezig te zijn, ze iets te leren of lekker buiten in de natuur te
zijn. Kinderen zijn ontzettend puur en eerlijk en kunnen intens van dingen genieten.
Mensen in mijn omgeving zeiden altijd: “Je moet iets met
kinderen gaan doen”, “Je bent zo creatief, richt een knutselclub op”, “Je hebt je roeping gemist, want je had juffrouw
moeten worden”. Ik zag dit natuurlijk als een compliment,
maar heb er verder nooit bij stilgestaan dat ze gelijk bleken
te hebben.
Door een reorganisatie bij mijn werkgever ben ik gaan nadenken over mijn toekomst, mijn ambities en mijn dromen.
Zo kwam ik uit op de opleiding Pedagogiek, maar een HBOopleiding volgen is - inclusief stage - naast een parttime baan
bijna niet in te regelen. Per toeval kwam ik op de website van
4Kids en las ik wat gastouderschap inhield. Onze oudste
dochter is vroeger naar een onthaalmoeder in België gegaan
en daar hadden we hele goede ervaringen mee. Dit was het.
Dit ging ik doen.
Zo heb ik samen met mijn man een plan
opgesteld en heb ik ervoor gekozen op mijn
vrije dagen te starten met mijn eigen kinderopvang. Thuis werd een kinderhoek gecreëerd, spulletjes voor de allerkleinsten
aangeschaft en traphekjes geplaatst. Verder was ons huis
helemaal ‘kidsproof’ en we zijn voor de verplichte controle
glansrijk geslaagd. Ook kwamen al de eerste geïnteresseerde
ouders om eens een kijkje te nemen.

19

De opvang vindt plaats in gecontroleerde en veilige woningen
en als gastouder ben je volledig gecertificeerd (inclusief EHBO
diploma). Mama en papa kunnen zoonlief en/of dochterlief
dus met een gerust hart brengen.
Sinds september ben ik officieel gestart met mijn opvang en
het bevalt ontzettend goed. De kindjes voelen zich helemaal
thuis en het geeft veel voldoening gastouder te mogen zijn.
Hoe de toekomst er precies uitziet, weet ik niet. Ik zou heel
graag de HBO-opleiding willen starten en mijn eigen kinderdagverblijf willen oprichten. Maar dat is een meerjarenplan.
Eerst lekker doorgaan met mijn kinderopvang.
Momenteel kan ik nog opvangkindjes aannemen en zou ik
graag in contact komen met ouders die opvang zoeken (hulp
bij overstappen is ook mogelijk). Voor meer informatie kun je
contact opnemen via tel. 06-40254498 of via info@kinder
opvang-nana.nl. www.kinderopvang-nana.nl of ‘like’ ons op
www.facebook.com/KinderopvangNana.
Wellicht tot ziens.

VARIA
WIJK-INFO

[G]OUDPLUS TRAINING

Deze column is geschreven door Edith Remmen. Zij heeft haar eigen bedrijf: Massage
en Visagie by Edith Remmen. In deze column deelt ze tips en trucs uit de wereld van de
visagie, of geeft meer informatie over beauty producten. Heb je vragen of opmerking
naar aanleiding van haar column? Mail naar: edith@visagiemaastricht.nl.

HOUDBAARHEID MAKE-UP
Deze keer wil ik iets schrijven over de houdbaarheid van de
make-up en dan bedoel ik hoe make-up het best blijft zitten.
Maar er is ook nog de houdbaarheid van de make-up zelf.
Op ieder make-up product staat een logo van een make-up
potje met daarin een getal en een M (bijvoorbeeld 6M). Dit
betekent dat de inhoud van het product - na opening - 6
maanden te gebruiken is. Dit is uiteraard een advies. Wellicht is het een handige tip om na opening van het product de
datum erop te schrijven. Zo weet je later nog precies wanneer het product voor het eerst openging.
Je merkt dat het tijd is je make-up product te vervangen als
het begint te ruiken (stinken), er een olieachtige substantie
zichtbaar wordt, het product korrelig wordt, kortom niet is
zoals je het gewend bent. Helaas is het dan tijd om afscheid
te nemen en een nieuw product aan te schaffen. Maak daarom
niet teveel producten open… ze zijn maar beperkt houdbaar.
Dan terug naar de houdbaarheid van de make-up op je gezicht gedurende de dag. Ik zorg ervoor dat foundation goed
blijft zitten, en niet gaat glimmen, door deze te fixeren met
translucent powder of fixatie poeder. Je kunt dit in iedere
make-up winkel kopen. Ook de eyeliner en oogschaduw hebben nog wel eens de neiging te gaan wandelen. Dit kun je
voorkomen door na het aanbrengen van de eyeliner deze te
fixeren met een beetje poeder in dezelfde kleur. Dit poeder
zorgt ervoor dat de eyeliner blijft zitten. Je kunt het eyeliner
lijntje het makkelijkst fixeren met een eyeliner kwastje. Dit
is en heel klein kwastje om secuur te werken.
Je oogschaduw blijft het best zitten door onder de oogschaduw eerst een basislaag oogschaduw in een crèmekleur aan
te brengen. Veeg het overtollig poeder met een wattenstaafje
uit de lijntjes boven het oog en breng daarna de gewenst
kleur oogschaduw aan. Je zult merken dat deze niet meer in
de lijntjes loopt en veel beter blijft zitten.

[G]OUDPLUS is een maatjesproject van Trajekt. Een
[G]OUDPLUS vrijwilliger bezoekt ouderen die tijdelijk wat extra
aandacht kunnen gebruiken. Samen zoeken ze naar activiteiten binnen- of buitenshuis die het leven aangenamer maken en waar ze beiden plezier aan beleven. Bijvoorbeeld samen wandelen, koffie drinken, boodschappen doen, tuinieren, koken, autotochtjes maken of buurtactiviteiten bezoeken.
In november start er weer een [G]OUDPLUS training in Trefcentrum Wittevrouwenveld. Mensen die zich als vrijwilliger
willen inzetten voor eenzame ouderen, leren tijdens de drie
trainingsochtenden wat daar zoal bij komt kijken.
Als u interesse heeft kunt u contact opnemen met Nel Knapen: tel. 043-7630010.

GELUK..........
heerlijk thuis,
thuis voor de buis
na een werkdag vol druk
thuis voor het privé-geluk
terugkijken op de voorbije dag
liefst met de benen op de bank als het mag
nog niet denken aan de dag van morgen
dat zijn dan weer de nieuwe zorgen
genieten van de vrije uren
samen naar een TV-programma turen
knabbeltje bij de hand
het TV-nieuws brengt je door het hele land
gezelligheid kent geen tijd
de avond is veel te vlug voorbij tot mijn spijt
na een douche lekker in het frisse bed
de wekker alweer op 7 uur gezet
morgen overdag weer hetzelfde lied
maar wél weer een fijne avond in het verschiet
geluk zit vaak in de kleine dingen verborgen
geniet ervan en vergeet voor even alle zorgen

BUDGETKRINGEN WEER VAN START
Heb je geldzorgen? Wil je een leuker leven, maar kom je moeilijk tot actie? Dan
is een Budgetkring misschien iets voor jou.
Je gaat concreet aan de slag om dingen anders aan te pakken. Daar heb je meteen voordeel van: handig inkopen, zuinig met energie, slim besparen, lekker eten voor een prik. Je
werkt samen met anderen, dus je staat er niet alleen voor.
Deelname is gratis.
Binnenkort starten weer nieuwe kringen in verschillende
wijken in Maastricht. Doe ook mee en meld je aan op tel.
043–3258683 of stuur een mail naar info@budgetkring.nl.
Meer info vind je op www.budgetkring.nl; greep op geld &
goed in je vel.
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tekst: Ad Frijns

OCHTENDDAUW
Lopend door nevelflarden
Lucht is blauw
Wolken aan flarden
Door de wind
Gedreven naar
Weet ik veel waar
Springtime (Roelina)

WIJK-INFO
DIT BEN IK
SANNE
Hallo allemaal ik ben Sanne. Ik ben 10 jaar. Ik woon in de
Hazendans samen met mijn vader, moeder en mijn tweelingbroer Lars en sinds kort wonen hier ook twee cavia’s Charlie
en Loesje.

Het startschot werd gegeven door de burgemeester van
Kerkrade de heer Som. Voor de eerste keer heb ik meegewandeld en gekozen voor de 5 km die door een mooi gebied rond Rolduc geleid werd. Halverwege werd er een heerlijke lunch aangeboden en alleen al het samenzijn met zoveel mensen doet je goed. We zijn door bossen gelopen
over wat grillige paden die golvend waren, soms met een
behoorlijk stijgingspercentage. Toch hebben we het met zijn
allen volbracht. Of er nu 5 of 10 km gewandeld is .... het is
een hele prestatie, te meer te bedenken dat er veel
hartpatienten etc. meegelopen hebben. Chapeaux voor allen
en een volgende keer weer? Natuurlijk doen er weer velen
aan mee en wie weet zijn er dan nog meer deelnemers en
sponsoren. De middag werd afgesloten met een gezellig
muziekje en een drankje. We gingen moe maar voldaan naar
huis.
Springtime

AAN DE SLAG VOOR STADSNATUUR

Ik zit op de J.F.Kennedyschool in groep 7 bij meester Peter
Strijp en Ramon Piatek. Mijn lievelingsvakken zijn gym, tekenen en handenarbeid. Mijn vriendinnen zijn Evelyne,
Femke, Sara, Amber, Julie en Jelke. Vroeger toen ik baby
was heb ik ook in ’t Belhäöfke gestaan in de rubriek ‘baby
van de maand’, samen met mijn tweelingbroer.
Mijn hobby’s zijn volleybal, judo, spelletjes op mijn tablet, tv
kijken en uitslapen. Sinds dit seizoen speel ik volleybal bij
VC Mestreech samen met Femke en train elke woensdag in
sporthal de Geusselt bij Hanneke. Vanaf 2009 doe ik aan
judo. Ik train elke vrijdag bij Kim Langeslag en Nina. Ik heb
bij het laatste examen mijn tweede groene slip gehaald.
Mijn lievelingseten is pannenkoeken, poffertjes, friet met
kroket en mayonaise. Mijn lievelingskleur is lichtgroen en
die heb ik ook op een muur in mijn slaapkamer.
Nou dit was het zo’n beetje. Doei.
Groetjes van Sanne.

VARIA
WIJK-INFO
LOOP MET JE DOKTER
Voor de vijfde keer op rij werd de wandeltocht ‘Loop met je
Dokter’ voor de patienten en familie van hart en vaaktziekte
georganiseerd in de Abdij Rolduc te Kerkrade.
Een aantal inwoners van Daalhof liepen mee. Hieronder een
verslag je van de tocht.
Vele deelnemers hadden zich ruim van te voren aangemeld.
De wandelaars konden kiezen uit een wandelroute van 5 of
10 kilometer. We werden onthaald met accordeonmuziek,
koffie en vlaai. Na wat bijgekletst te hebben met vele bekenden en de muzikale warming up door Jack Vinders, werd de
wandeling officieel geopend met een toespraak van dr
Gorgels.
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Tijdens deze cursus gaan we, aan de hand van bijzondere
planten en dieren, aan de slag in de natuur in Maastricht.
Met deze cursus leert u hoe de soorten muurhagedis, wezel, ratelaar en vogels geholpen kunnen worden door gericht
beheerwerk. En ook wat u in uw eigen omgeving kunt bijdragen aan stadsnatuur. Hierbij gaan we in op wat deze soorten
nodig hebben en wat we in de natuur daarvoor kunnen doen.
Elke bijeenkomst gaan we aan de slag met zaag, snoeischaar of hooihark. Programma: vier zaterdagen, van 10.00
tot 14.00 uur, inclusief lunch.
Zaterdag 26 oktober: start CNME, Statensingel 138, met
als doelsoort Muurhagedis. Waarom komt de muurhagedis
in de Hoge Fronten voor, wat heeft hij nodig en hoe kunnen
we hem zo helpen dat hij zich in Maastricht thuis voelt?
Zaterdag 16 november: start Torenmolen Gronsveld, met als
doelsoort Wezel. Waar komt de Wezel in Maastricht voor?
En hoe ziet zijn leven eruit? Samen snoeien voor de wezel.
Zaterdag 14 december: start Oeslingerbaan, met als doelsoort Grasmus. Een liefhebber van jonge doornstruwelen die
in Afrika overwintert. Na ons beheerwerk heeft de grasmus
weer voor jaren geschikte nestplekken.
Op de cursus krijgt u factsheets uitgereikt over de betreffende soorten. Deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt
door de Opleidingssubsidie ‘Groen en Doen’ en is gratis te
volgen. Opgeven en informatie: Peter
Alblas, CNME Maastricht en regio, tel.
043-3219941, alblas@cnme.nl.

4 KIDS
WIJK-INFO

MOPJES:
Vraagt de juf: “Jantje, heeft je vader je nu alweer geholpen met je huiswerk?” Zegt Jantje: “Nee hoor Juf,
deze keer heeft hij het helemaal alleen gemaakt!”

GEDICHTJE:
Een nieuw jaar, een nieuwe start
Een nieuwe kans om hard te leren
Om vrienden te maken
Om iets nieuws te proberen

Wat is het verschil tussen een tandarts en een schooljuf? De tandarts zegt: “mondje open” en de juf zegt:
“mondje dicht”

Een nieuw jaar, een nieuwe start
Een nieuw begin, voor goeie dingen
Misschien een nieuwe liefde,
En veel herinneringen.

De meester geeft les over het menselijk lichaam. Hij
vertelt: “Als ik buk, stroomt er bloed naar mijn hoofd.
Waarom niet naar mijn voeten, terwijl die toch altijd
beneden zijn?” Jantje weet het: “Uw voeten zijn niet
hol, meester.”

Maar het word vast en zeker genieten
Heerlijk met deze klas
Ik hoop dat het nog leuker word
Als het vorige jaartje was

KNUTSELTIP:
Maak een vrolijk sier-vogelhuisje van een leeg melkpak.

PUZZEL:
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boek
jas
lezen
spelling
taal
klas
hal
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pen

oplossing puzzel: knap hoor
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fie ook
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erz or
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gen

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

Zoek alle woorden in de puzzel.
De letters die overblijven vormen de oplossing.
Oplossing:

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

www.tweewielerserviceverhulst.nl

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

Guus Gruisen
Reparatie Techniek
Redemptielaan 9c
6213 JC Maastricht
Telefoon: 3437667
G.Gruisen@planet.nl
www.guusgruisen.nl
22

WIJK-INFO
VREUGER
IN DE WIEK

WIJK-INFO
VERENIGINGSNIEUWS
‘NEET TE GELUIVE’

HAZENDANS
Grote plannen in Maastricht West, project Hazendans, voor
de wijk Hazendans (tussen Daalhof en de westzijde van
Belfort). In 1993 wilde men hier 638 woningen bouwen. In
juni 1995 begon men in de eerste fase van het bouwplan met
de aanleg van de wegen. Kort daarna begon de aannemer
met de bouw van de woningen van de eerste fase, die 230
woningen omvatte, zowel koop- als huurwoningen. De foto is
gemaakt in mei 1996, waarna verder werd gebouwd. In totaliteit werden er ca. 700 woningen gerealiseerd.
Terwijl de laatste maanden van 2013 alweer in zicht zijn,
schrijf ik op een regenachtige herfstdag de tekst voor deze
rubriek voor het oktobernummer. Ik vind het een hele eer dat
ik een kroniek mag schrijven in het wijkblad, maar een goed
verhaal, passend bij de gepubliceerde foto plaatsen, is andere koek. Soms waren er mensen die keken toen ik de foto
maakte, net als toen in de zomer van 1995. Een man die
met zijn hond wandelde keek nieuwsgierig naar mijn fotocamera en knikte goedkeurend. “Foto’s voor het nageslacht
aan het maken” grijnsde hij nieuwsgierig. Toen ik vertelde
dat ik een fotoverzameling had van Maastricht en alles fotografeerde wat gesloopt en gebouwd werd, was zijn interesse
gewekt. “Tja”, antwoordde de man die Luc bleek te heten.
“Een stukje verderop lag de boerderij van de familie Haesen,
een oude boerderij die eind achttienhonderd werd gebouwd.
Ik heb me laten vertellen door Hubert Haesen dat de familie
in negentienveertig in een bangelijke situatie heeft gezeten.
Op 10 mei vielen de Duitsers binnen. Ze omsingelden de
boerderij en vorderden twee schuren. De schrik zat er goed
in toen ze op de zolder een mortier plaatsten, u weet wel,
een soort afweergeschut. Want vanuit een zolderraam konden ze de brug van Veltwezelt zien liggen en onder vuur nemen als dat nodig was. Dat twee bomen die het uitzicht
belemmerden geruimd moesten worden, interesseerde ze
niet. De boer vertelde dat hij toen van beide bomen de kruinen heeft verwijderd. Gelukkig hebben de Duitsers geen schot
hoeven lossen, want als dat zou zijn beantwoord, was de
boerderij zeker in puin geschoten door de geallieerden”.
Opmerkingen, suggesties, verhalen of oude foto’s voor deze
rubriek. Ze zijn van harte welkom. Graag eventjes een mail
naar huub.reinders@home.nl.

Wist u dat een van de grootste Seniorkoren van Maastricht
zijn wortels in Belfort heeft? Het Vrundekoer ‘Neet te Geluive’
vormt één van de activiteiten van de Ouderen Sociëteit Belfort. Het Koor bestaat uit 40 dames en heren die onder leiding van Edward Berden (afgestudeerd conservatorium) 4
stemmig zingen. De muzikale begeleiding ligt in handen van
Denny Gorissen (afgestudeerd conservatorium). In de loop
van het jaar treedt men op bij zorginstellingen, verpleegtehuizen, ouderenorganisaties en bij activiteiten van de Zonnebloem. Ook wordt het koor gevraag bij verzorgingstehuizen
buiten Maastricht en door senioren organisaties in Meerssen
en Ulestraten. Er worden internationale liederen, maar ook
Nederlandse en dialect liederen gezongen. Het repertoire
wordt aangepast aan de doelgroep waar zij voor optreden.
Op verzoek stellen zij met de opdrachtgever een programma
samen. Het koor beschikt ook over een uitgebreid Kerst repertoire in diverse talen en zingen ze een H. Mis, uiteraard
gecombineerd met enige Geestelijke liedjes. Het is dus ‘Neet
te Geluive’ hoe veelzijdig dit koor is. Volgend jaar bestaat
het koor 30 jaar en er zijn diverse leden die ook de volle 30
jaar bij het koor zingen en die begonnen zijn met een klein
groepje dat voor de lol wat liedjes zong. Als je als voorzitter
op een repetitieavond voor het koor staat (bijna een bus vol)
dan denk ik altijd: het is ‘Neet te Geluive’ en voel ik mij een
bevoorrecht persoon, dat ik hier voorzitter van mag zijn.
John Nelissen

Vanaf 1 juni zijn wij ook speciaalzaak van
Vanaf 1 juni zijn wij ook speciaalzaak van

Vanaf 1 juni zijn LINGERIE
wij ook speciaalzaak
van
BORSTPROTHESES,
en BADKLEDING
BORSTPROTHESES, LINGERIE en BADKLEDING
Ruim assortiment
op voorraad
BORSTPROTHESES,
LINGERIE
en BADKLEDING

Ruim assortiment
op voorraad
Vergoedingen
van zorgverzekering
mogelijk.
Ruim assortiment
op voorraad
Vergoedingen
van zorgverzekering
mogelijk.
Wij werken ook op afspraak
Vergoedingen van zorgverzekering mogelijk.

Wij werken ook op afspraak
speciaalzaak in gezondheidsartikelen en zelfzorgartikelen
Wijonderhoud
werken ook op afspraak
levering
van scootmobielen,
inclusief service
en
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in gezondheidsartikelen
en zelfzorgartikelen
vergoeding
mogelijk
via AWBZ
/ zorgverzekeraars
/ WMO
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van scootmobielen,
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en onderhoud
speciaalzaak
in gezondheidsartikelen
en zelfzorgartikelen
vergoeding
mogelijk via AWBZ
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/ WMO
levering
van scootmobielen,
inclusief
service en onderhoud
vergoeding mogelijk via AWBZ / zorgverzekeraars / WMO

Huub Reinders
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