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We hebben er lang op mogen wachten, maar eindelijk is
de tijd er dan toch rijp voor… de bomen kleuren weer bij
en worden al wat kaal. Het onkruid trekt zich er weinig van
aan en blijft nog even doorgroeien, maar wij weten onze
weg richting wintergarderobe wel te vinden en als we er
uit gegroeid zijn hebben we een heel goede reden om ons
in wat nieuwe najaars- en wintermode te steken. Onze
tuinen liggen er wat verlaten bij en ook de tuinmeubelen
staan weer netjes opgeborgen te wachten tot de eerste
voorjaarsdagen zich melden. Het hondenweer staat voor
de deur of is inmiddels al gearriveerd, want op het moment
dat deze tekst geschreven werd, genoten we allemaal nog
van de laatste warme dagen in onze tuin.
Voordat ik het vergeet dus even aandacht voor het verzetten van de klok. De discussie blijkt 2 keer per jaar hier
en daar een terugkerende discussie en om eerlijk te zijn
spiek ik voor de zekerheid ook op internet. Hier komt hij…
in de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 oktober mogen
we een uur langer genieten van ons weekend, want de
klok gaat een uur ACHTERUIT. Dat wordt dus weer een
week afzien voor de mensen met kleine kinderen, want
hoe leg je ze uit dat ze wat langer in hun bed moeten
blijven liggen? Er zijn leuke peuterwekkers op de markt,
maar uit eigen ervaring moet ik bekennen dat een peuter
die ‘klaar is met slapen’ ook echt niet van plan is om in
zijn bed te blijven liggen.
Gelukkig hebben we nu ook weer leuke dingen in het
vooruitzicht, want Halloween staat weer voor de deur,
dus hou de activiteiten in de buurt in de gaten, want de
griezeltochten staan voor de deur!

De renovatie en nieuwbouw van zorgcentrum
Campagne begint met..sloop

EVENEMENTEN
Maandag 3 oktober:
“Out of the blues”, theatervoorstelling van theatergroep
Bint. Locatie: Trefcentrum, Edisonstraat 4, Maastricht.
Zie bladzijde 11.
Donderdag 13 oktober:
Rijvaardigheidscursus voor 50-plussers. Locatie: gemeenschapshuis Aen de Wan, Einsteinstraat 32 te Heer.
Zie bladzijde 21.
Woensdag 19 oktober:
Lezing in het Spaans over de muurschildering “Guernica”
van Picasso door Luis Basañez Villaluenga. Locatie: ‘t
Förtsje, Ebenistendreef 106, Maastricht (Belfort), aanvang
om 20.00 uur, Zie bladzijde 16.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 5/6 november .
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 oktober.
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Contact

Zondag 23 oktober:
Rommelmarkt TTV Daalhof in ‘t Atrium, Aureliushof 160.
De markt begint om 9.30 uur en duurt tot en met 17.00
uur en de entree is gratis.
Diegene die een tafel willen, kunnen contact opnemen
met Peter Janssen, tel. 043- 3479867.

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

Zaterdag 5 november:
Jaarlijkse Halloweentocht in en rondom Wolder. Vertrek
vanaf de kantine van Sportpark Wolder. Inschrijven en
informatie op www.leonidas-w.nl.

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

Lijst met activiteiten

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

Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

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

Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Dinsdagavond

huiskamer project 13.30 - 16.30 uur 043-3540518
Dansschool Reality
043-3114528
repetitie Mixed harmonie
043-3619455

Woensdagochtend
Woensdagavond

vocalgroup celebrations
poweryoga, hathayoga & zumba

043-3214369
0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

Dansschool Reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

043-3114528
06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

06-46596426

Herculeshof 9 / 11
6215 BB Maastricht
www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com
043-3476946
06-20567164
- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie
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inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
043-3479867
043-3438786
0032-12236151(B) Openingstijden Atrium café
Van maandag tot en met
donderdag van 19.00 uur
tot 01.00 uur
Vrijdags van 19.00 uur
tot 02.00 uur

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

Alleen afspraken met de
beheerder zijn geldig!!!

U kunt zelfs zien waar er problemen al opgemerkt zijn en uw
buurman/-vrouw daarin steunen. Na de melding krijgt u een
advies van VVN, die veel ervaring heeft in deze problemen
oplossen en nauw samenwerkt met de gemeente. Dan is
het tijd om medestanders te zoeken: mensen die hetzelfde
gezien hebben en er iets aan willen doen. En samen beramen jullie een plan van aanpak, een buurtactie. Er zijn zelfs
al 10 buurtacties klaar.
Er zijn verschillende knelpunten in onze wijken. Vaak is het
antwoord niet een structurele vergadering maar een verandering in gedrag. Dit kunnen we samen realiseren door
leuke, ludieke, doelgerichte buurtacties. Denk u ook mee?

BUURTPLATFORM
buurtplatform belfort daalhof

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

NIEUWS VAN BUURTPLATFORM BELFORT-DAALHOF
Buren onder elkaar
Iedereen heeft er de mond vol van: burgerparticipatie. Aan
de ene kant klinkt het als: “Wij doen er hier niets aan - doe
jij het maar”. Maar aan de andere kant kan het zijn: “Wij
kunnen dit wel aan. We hoeven niet op hen te wachten”.
Creativiteit en kracht komen van ons, van de burgers. Laten
we dan deze kracht aan het werk zetten.

De Huiskamer
In een wereld van apps en smartphones is het fijn om een
plek te vinden waar men nog altijd met een mens kan praten.
De Huiskamer is een plek waar mensen van de buurten
samen komen om elkaar aan te moedigen of aan te steken
met nieuwe ideeën. Bent u bereid om anderen te hulp te
schieten? Heeft u tijd om anderen bij te staan met raad en
daad? Ook bij kleine klussen of activiteiten? Dan kunt u iets
betekenen voor uw buurt via Matchpunt.

Eerst moeten we goed weten wat in een buurt leeft, wat
men wil aanpakken of waar men over droomt. In de zomer
hebben we als buurtplatform, samen met andere instanties
in de wijk, buurtterrassen georganiseerd om dit juist te weten
te komen. Bij een buurtterras kunnen we elkaar ontmoeten dan zijn we niet meer alleen gezichten, maar hebben we elk
een naam. Dat is ook één van de doelen bij een buurtterras.
Wat kunnen we eigenlijk verwachten van zo'n terras? Het
is niet alleen een plaats voor mensen die een klacht willen neerleggen. Het is ook een plaats voor mensen met
creatieve ideeën voor de buurt. Het is niet beperkt tot de
ene straat waar het terras wordt gehouden - mensen in de
straten er omheen zijn ook welkom. We wonen tenslotte in
een buurt. Bij een buurtterras leer je mensen kennen: de
wijkagent en handhaving, het sociale wijkteam (verplegers
en meer in de wijk), Trajekt, en buurtplatform. Maar je leert
ook de buurman en buurvrouw kennen.
Bij een buurtterras worden mogelijkheden besproken. Hoe
kunnen we deze buurt beter maken? Hoe kunnen we samen werken aan de leefbaarheid? Wat vinden we zo mooi
aan deze buurt? Wat moet zeker uitgebreid worden? Zo
kunnen we beter met elkaar werken, elkaar beter helpen,
beter participeren.
We willen graag meer buurtterrassen houden - laagdrempelig, met een tent en een kopje koffie of thee. Wilt u graag
een ontmoeting bij u in de straat? Laat het ons weten.

Matchpunt is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om
vraag en aanbod met elkaar te verbinden. De spreekuren
zijn op dinsdag en woensdag van 13.30 tot 15.30 uur in de
nieuwe ruimte van ’t Atrium (ingang tussen de kerk en de
hoofdingang van ’t Atrium).

Wilt u op de hoogte blijven van zaken in de buurt, kijk op
onze facebook pagina: www.facebook.com/buurtplatform.
belfort.daalhof . Laat ons ook uw ideeën horen. U kunt ons
bereiken via e-mail: buurtplatform.belfort.daalhof@gmail.
com.

Verkeersveiligheid aanpakken
Burgerparticipatie gaat nog verder dan dromen of klagen.
Wij als burgers kunnen wel degelijk verandering brengen
in onze buurten. Dit geld ook voor verkeersveiligheid. Maar
hoe werkt dat? Wat kunnen we doen als we iets in de buurt
opmerken?
De gemeente werkt nauw samen met VVN (Veilig Verkeer
Nederland) om problemen in kaart te brengen en oplossingen te zoeken. Laten we duidelijk zijn - vaak komen
problemen door ons eigen gedrag in de wijk. Vaak zijn de
ergste verkeersovertreders bij de scholen ouders die hun
kinderen voor de schoolpoort willen afzetten. Hoe kunnen we
dit aanpakken? Door dit samen te bespreken en op te lossen.
Op participatiepunt.vvn.nl ziet u hoe een probleem te melden en op te lossen. Met gebruik van de app kunt u meteen
melding maken van een probleem. De locatie, slachtoffers
of overtreders worden in kaart gebracht.

Iedere donderdag 18.00-22.00 uur

“Pasta-avond”
Op deze avond kunt u kiezen uit 8 verschillende pasta’s à € 12,50
Mediterraans Restaurant Pirson
Tongersestraat 13, Maastricht
Reserveren : GSM: 06-55346829
www.facebook.nl/restaurantpirson
Bij inlevering van deze bon, krijgt u een huis aperitief gratis!
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De scouting heet Henri Dunant/Florence Nightingale, daar zit
ik bij de welpen. We doen stoere dingen zoals vuur maken
en hutten bouwen en leren veel over de natuur. Ik heb ook
al een insigne verdiend.

DIT BEN IK
BO

Ik heb een broer, hij is 10 jaar. Hij wil later advocaat worden.
Daar is hij heel goed in want als ik straf krijg van mama,
neemt hij het voor me op en dan heb ik geen straf meer.

Hallo! Ik ben Bo Hermans. Ik vind het leuk dat ik iets mag
schrijven voor ’t Belhäöfke want ik schrijf graag. Dat heb ik
geleerd op school. Mijn school heet de John F Kennedyschool. Mijn juffen zijn juf Anneke en juf Ankie. Ze zijn erg
leuk.

Ik heb ook huisdieren, een hond die Billy heet, hij is erg
ondeugend want hij steelt altijd mijn eten. Maar als het
groenten zijn, vind ik dat niet erg want die vind ik vies. Ik
heb ook een konijn en vissen. Mijn broer en ik hebben een
eigen aquarium, dat is heel veel werk maar wel heel leuk.
Ik speel ook graag buiten. We hebben bij ons op het plein
een boomhut gemaakt samen met vriendjes uit de buurt.
Daar spelen we vaak en bouwen dan dingen. Mijn vriendjes
heten Evolay, Nea, Chelsea, Pia, Donna en Kayo. Binnenkort gaan we verhuizen, dat vind ik jammer want ik ga de
boomhut missen. Ik ga ook onze buren missen. Die zijn
heel lief. Van hun krijgen we cadeautjes. Soms stiekem,
dan wordt er geklopt en staat er opeens iets voor de deur:
“Met de groetjes van de paashaas”. Maar ik weet heus wel
dat zij dat zijn!!
Als ik niet buiten ben lees ik graag. Mijn lievelingsboeken
zijn “Thea Sisters”, “Dagboek van een Muts” en “Het leven
van een Loser”. Dat zijn grappige boeken. Ik zou het leuk
vinden om de hoofdrol in een boek te hebben. Mama zegt
dat in ’t Belhäöfke staan dan een goed begin is.

Ik zit in groep 5 en heb daar veel leuke vrienden.
Samen kletsen we graag over verliefd zijn, wat er gebeurt
in de klas en over onze hobby’s. Mijn hobby’s zijn scouting
en judo. Best stoere hobby’s, hè?!
Ik judo bij budoclub Daalhof en heb de gele band.

Aangepaste woningen voor
senioren (65+) die zorg nodig hebben.
Mosae Zorggroep heeft in de locaties
Daalhof, Recessenplein, Sint Gerlachus
en Campagne woningen beschikbaar.
U kunt zich aanmelden bij
Cliënteninformatie 043-3549180.
www.mosaezorggroep.nl
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EXTRA ACTIVITEITEN OKTOBER
Week van de ouderen 3 oktober t/m 7oktober, diverse activiteiten in samenwerking met Tout Maastricht, zie onderstaand
programma:

WIJK - INFO
ACTIVITEITEN IN WOONZORGCENTRUM DAALHOF

Dinsdag 4 oktober, 14.00 tot 16.00 uur: Schilderworkshop.
Een artistieke kennismaking met de verschillende mogelijkheden van schilderen. Toegang is gratis maar geeft u zich
tijdig op, want we hebben maar een beperkt aantal plekken.
Opgeven kan op dinsdag in de zaal bij Lianne Eurelings.

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

Woensdag 5 oktober, 14.00 tot 16.00 uur: Dansen in het
park. William van Dansen in het Park draait gouwe ouwe
plaatjes in Zorglocatie Daalhof. Entree is gratis. Kom en doe
gezellig met ons mee.

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

Donderdag 6 oktober, 14.00 tot 16.00 uur: Rolstoel dansen. In samenwerking met rolstoeldansgroep Limbowheelers
wordt een demonstratie verzorgd. Tevens kunt u zelf het rolstoeldansen uitproberen! Interesse? Laat u zich informeren
door de medewerkers van de dagbesteding van de zaal aan
de Herculeshof 22, bij Mosae Zorggroep.

Dinsdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Spel-/Sjoel-/Kaart-/Knutselmiddag 14.00 uur
Gymnastiek onder professionele begeleiding van een fysioen ergotherapeut om 14.00 uur

Vrijdag 7 oktober, 14.00 tot 16.00 uur: Toneelworkshop.
Gratis entree. Kom kennismaken met toneel en expressie.
Maandag 10 oktober, 10.00 tot 12.00u; uur: Verkoop
Hermans Mode.

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

Woensdag 12 oktober, 14.00u-16.00u; Franse middag.
Een gezellige middag met Franse hapjes. Voor 2 euro kunt
u zich inschrijven bij de receptie van Herculeshof 22, bij Mosae Zorggroep. De receptie is geopend van 8.30u-12.30u.

Donderdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Van het verleden tot heden-middag. Afwisselende activiteiten
vanaf 14.00 uur

Donderdag 20 oktober, 14.00 tot 16.00 uur: Happy Hour.
Een gezellige middag waarbij u het eerste drankje voor de
helft van de prijs krijgt! DJ Giel zorgt voor de muziek, en er
worden zelfgemaakte hapjes tegen een schappelijke prijs
verkocht.

Vrijdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Kienen 13.45 uur
Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F
Wisselende activiteiten (bijv. uitstapjes, spellen, geheugentraining, wandelen, enz.) in de ruimte van de Dagbesteding
op afdeling H

Woensdag 26 oktober, 14.00 tot 16.00 uur: Quizmiddag.
Iedereen kan meedoen.
Donderdag 27 oktober, 10.00 tot 12.00 uur: Verkoop
Liandora Nacht- en ondermode.
Donderdag 27 oktober, 14.00 tot 16.00 uur: Kappersmiddag door kapsalon Gertie Paulissen. Wassen, knippen en
föhnen tegen een aantrekkelijk tarief. Uw haar is in professionele handen bij kapster Gertie!
De gespreksgroep met de activiteitenbegeleiding start ook
om 14.00 uur. Iedere maand een ander thema! Iedereen
mag hierbij aanschuiven.
Alle activiteiten vinden plaats in of rondom ons woonzorgcentrum. Vragen? Kom gerust een keertje binnenlopen.
Woonzorgcentrum Daalhof, Herculeshof 22, 6215 BM
Maastricht, tel. 043-3549500.

VOOR AL UW KLUSSEN, LOODGIETERSEN TEGELWERKEN IN EN OM HET HUIS.
TEL: 0650511720
EMAIL: J.M.WALTHOUWER@HOTMAIL.COM
6

WONINGEN GEZOCHT
Een greep uit ons zoekersbestand:



















GEZOCHT: Vrijstaand of half vrijstaande woning met garage op Daalhof, Belfort, Wolder, Hazendans. opknappen of renovatie
geen bezwaar. Prijsklasse tot € 300.000,GEZOCHT: Instapklare woning met 3 slaapkamers en vaste trap naar zolder. “tussentype” op Belfort. Prijsklasse tot € 225.000,GEZOCHT: 2 onder 1 kap woning met garage op Daalhof nabij TV toren. ( Vestahof / Junohof / Plutohof/ Pallashof / Apollohof )
GEZOCHT: Instapklaar appartement met LIFT omgeving Brusselsepoort (Via Regia) of Belfort.
GEZOCHT: Instapklare woning, recent gemoderniseerd, luxe afwerking op Daalhof, Belfort, Hazendans of Wolder.
Prijsklasse ca € 200.000,- / € 250.000,-.
GEZOCHT: Bungalow of woning met slaapkamer & badkamer op de begane grond. Omgeving Belfort, Annadal.
GEZOCHT: Appartement met LIFT op Belfort. Niet hoger dan 3e verdieping. Nabij winkels en openbaar vervoer.
GEZOCHT: Woning met 3 slaapkamers en vaste trap naar zolder. Omgeving Belfort of Daalhof.
Prijsklasse € 175.000,- / € 200.000,-.
GEZOCHT: Modern afgewerkte woning met garage, minimaal 4 slaapkamers en ruime tuin op Hazendans.
Prijsklasse € 300.000 / € 350.000,-.
GEZOCHT: Garagebox omgeving Jupiterhof, Apollohof, Pallashof, Tellushof. Voorkeur met elektriciteit.
GEZOCHT: Appartement met lift op VIA REGIA, tegenover Gerechtsgebouw. 1e of 2e woonlaag. Niet hoger.
GEZOCHT: Instapklare woning omgeving kinderboerderij Daalhof. Schilderen of laminaat leggen mag. Geen renovatie.
GEZOCHT: Woning met tuintje tot maximaal € 145.000,- k.k. ( bijv. benedenwoning Daalhof) voor jong koppel met kindje.
GEZOCHT: Woning omgeving Belfort / gedeelte van Daalhof. Prijsklasse ca € 175.000,- opknappen geen bezwaar.
GEZOCHT: 2 onder 1 kapwoning op Belfort (grote type). Voorkeur met uitbouw, maar geen must.
GEZOCHT: Grote woning met minimaal 5 slaapkamers omgeving Daalhof / Wolder. Prijsindicatie € 300.000,GEZOCHT: Bungalow / seniorenwoning gelegen aan de Koperslagersdreef of Printersdreef.

Mocht u binnenkort verkoopplannen hebben,
aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen voor een informatief gesprek.
Wellicht heeft de koper van uw woning zich al bij ons gemeld.

V E R K O O P – VE R HUUR – A A NK O O P – A D VIE S – T A X A T IE S - H Y P O T HE K E N
T E L 043-325 4816 • WWW.D A V E C R O L L A .NL • INFO@DAVECROLLA.NL
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Gevonden op de Pomonahof in Daalhof in de week van 15
augustus: een gegraveerd sieraad. Bent u een gegraveerd
sieraad verloren, neem dan contact op met prikbordjes@
belhaofke.nl. Zij kunnen u dan met mij in contact brengen.

PRIKBORD
Prikbord: een prikbord kost 4 euro per stuk. Gevonden/verloren
is gratis. De tekst (maximaal 40 woorden) mailen naar prikbordjes@belhaofke.nl vóór de 15e van de maand. U ontvangt een
bevestigingsmail met verdere instructies.

VARIA

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

Nathalie Narings (34) is pedagogisch medewerker en runt haar
eigen kleinschalige kinderopvang, ‘Kinderopvang NaNa’.

DIEREN EN KINDEREN

Heeft u last van terugkerende computerproblemen en/of
een steeds trager werkende computer? Wij zijn gespecialiseerd in het verhelpen van alle mogelijke problemen en
het opnieuw optimaliseren van uw computer, zodat deze
weer snel en betrouwbaar is. Voor info: tel. 043-3631435
of www.fixxcomp.nl.

‘Elke dag dierendag’… zo lijkt het bij ons thuis wel te zijn.
Niet één keer per jaar op 4 oktober (oké, eerlijk, onze vier
katten krijgen op die dag wél iets extra’s), maar elke dag
worden onze pluizenbollen verwend. Door ons, onze twee
dochters en alle kindjes van de opvang. Want ja, wie wil er
nou niet de hele tijd geaaid worden?

Coaching: wil jij weer leren om in je eigen energie te blijven
en weer thuis te komen bij jezelf? Nieuwetijdskindercoaching. Hoogsensitiviteit. Spirituele consulten. Info, tel. 0628839860, babette.cox@home.nl.

Onze kids zijn opgegroeid met dieren en weten hoe ze met
ze om moeten gaan. Toch is dat voor andere kinderen niet
vanzelfsprekend; zij weten niet wanneer een poes iets niet
prettig vindt of wanneer de hond misschien kan bijten. Ondanks dat is het goed om je kind -voor zover dat mogelijk
is- met dieren in contact te laten komen. Het stimuleert hun
ontwikkeling (kinderen die opgroeien met een huisdier zijn
socialer en zelfverzekerder) en kinderen leren zo zorgen
voor een dier. Kinderen voelen zich op hun gemak in het
bijzijn van dieren. Is je kind (bijna) niet gewend om met dieren om te gaan, dan is deze spoedcursus dierenmanieren
geen overbodige luxe.

Animal Hair Care. Uw honden, katten, konijnen- en caviatrimsalon in uw wijk (Belfort). Velen hebben de weg al
gevonden naar de Haammakersdreef 13. U bent van harte
welkom. Voor afspraken: tel. 06-31056208. Kijk ook op de
website www.animalhaircare.nl of facebook.
Makkelijker en efficiënter leren? Voor kinderen in groep
7/8 basisonderwijs en middelbare scholieren die vastlopen
in hun schooltaken of slimmer willen leren. Volg een training
“Ik leer leren”. Meer info op www.bijdehand.cc of facebook.
Info, tel. 06-57711480.

Trekken aan de staart van de hond mag niet
en een konijn knijpen (in plaats van aaien) is
ook niet de bedoeling. En uhm… de poes zal
het niet leuk vinden om in de poppenwagen te
liggen en te fungeren als pop (uitzonderingen
daargelaten!). Een dier kan namelijk niet praten en even rustig vertellen dat hij dat niet leuk vindt. Nee…
grommen, krabben of zelfs bijten is dan de “taal” van het dier.
Wil je dit niet laten gebeuren, leg je kind dan van tevoren uit
wat wel en wat niet mag. Aaien doen we zachtjes, we komen
niet met de vingertjes in het gezicht van een dier en als een
dier ligt te slapen of aan het eten is, laten we het met rust.
Als je kind inmiddels kan kruipen (of lopen) en dus achter
Snoetje aan kan gaan, zorg er dan voor dat je huisdier zich
kan terugtrekken als zoonlief er ineens aan komt gestormd.
Je huisdier zal je kind dan vanzelf komen opzoeken als hij
er weer aan toe is!

Altijd graag wat meer willen weten over muziek(theorie)
in het algemeen en zingen in het bijzonder (ademtechniek,
klinkervorming)? Nog plaats voor een paar leerlingen. Doelgroep: zangers amateur(kerk)koren. Lesduur: 50 minuten.
Contact: geurts.e@gmail.com.
Yogalessen in Belfort. Ontspanning en vitaliteit. Zet maar
een stap in de yogaruimte. U bent van harte welkom voor
een gratis proefles. Info en aanmelden bij Helen Vaessens,
tel. 043-3477402; www.yogahelenmaastricht.webklik.nl.
Leraar (vmbo-havo-vwo) geeft bijlessen Nederlands op
alle niveaus in onder- en bovenbouw van het voortgezet
onderwijs (specialisatie: dyslexie). Voor de basisschoolleerling bijlessen: rekenen, taal- en leesvaardigheid. Info,
tel. 06-39823537.

(Huis)dieren zijn een prettige toevoeging aan een gezin en in
ons geval: aan onze kinderopvang. Het huis wordt een stuk
levendiger, kinderen leren met de dieren omgaan en dieren
begrijpen mensen heel goed. Wil je een dier aanschaffen,
bedenk dan van te voren goed welk dier bij jou past en of
je er het hele jaar (óók tijdens vakanties) voor kunt zorgen.
Of neem eens een kijkje in een asiel: daar zijn zoveel lieve
dieren die een huisje zoeken.
Fijne dierendag!

Wil je weten wie Jezus is? Wat hij gezegd en gedaan heeft?
Of dit ons leven kan verbeteren? Kom naar “Ontmoetingen
met Jezus”. Tien avonden om te luisteren naar en te bespreken wat Jezus gedaan en gezegd heeft. Info: info@
gvcmaastricht.nl of tel. 06-48689617.

Nathalie Narinx
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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
gruisenguus@gmail.com
www.guusgruisen.nl

Behandeling volgens afspraak
Maandag en woensdag gesloten

Carla Haex

Planetenhof 93
6215 TT Maastricht

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

inclusief

LED
LED
kwaliteits - garantie

spannendeplafonds.nl
+31 641001684
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BON APPETIT

VARIA

COURGETTE LASAGNE (6 PERS)

HUMOR...

Ingrediënten:
2 courgettes, 300 gram mager rundergehakt, 90 gram geraspte kaas 30+, 2 teentjes knoflook, 1 ui, 1 blik gepelde
tomaten, 2 blikken tomatenpuree, 10 gram Italiaanse kruiden, 200 gram champignons, mespuntje zout, mespuntje
peper, 1 eetlepel olijfolie

humor is de rode draad in het leven
met humor is er iedere dag geluk te beleven
een lach op een stralend gezicht
is de inspiratie voor dit gedicht

Bereidingswijze:
Verwarm de heteluchtoven voor op 180 graden.
Schaaf de courgettes in dunne plakken, snipper de ui en
snijd de knoflook en champignons fijn. Verhit de olie in een
wokpan en fruit hier de uitjes en knoflook in tot ze goudbruin
zijn. Bak vervolgens de champignons vijf minuten mee.
Voeg het gehakt toe en bak dit mee tot het gaar is. Vervolgens voeg je de tomaten en tomatenpuree hieraan toe met
de kruiden. Bak 10 minuten.
Beleg de bodem van een ovenschaal met courgetteplakken en daarop 1 soeplepel gehaktsaus. Bestrooi met kaas
en bedek met courgetteplakken. Herhaal dit proces tot het
gehaktmengsel op is. Eindig met een laag courgetteplakken
en kaas. Bak de courgette lasagne 30 minuten in de oven
en laat het afkoelen. Garneer met peterselie.

lach in het leven en geniet
glimlach naar eenieder die het ziet
iedere dag heeft zijn mooi moment
grijp het aan en wees content
profiteer van die ene zonnestraal
die warmte is voor ons allemaal
grijp je geluk met beide armen
laat je door het geluk en de liefde verwarmen
het leven is te kort dus pak het moment
kijk om je heen en wees content
en eindig iedere dag
met een mooie stralende glimlach
tekst : Ad Frijns

Serveer de courgette lasagne met een frisse salade met
tomaten en mozzarella.

van dinsdag t/m vrijdag

DAGSCHOTELS 6 EURO
vanaf 17.00 uur open
reserveren op 043 3435427

Praktijk voor huidverzorging
en energetische behandelingen
KENNISMAKINGSBEHANDELING GEZICHT NU 39,50 EURO

www.eetcafe1900.nl
043 - 3435427

- Klassieke huidverzorging
- Spirituele huidverzorging
- Reiki- Reconnective Healing - Reconnection
- Edelsteen/ kristalbehandelingen
- Gongbad en klankschalen behandelingen
- Begeleidende meditatie, bewustwording en ontspanning
- Guasha therapie voor gezicht en lichaam

Orleansplein 14 - Maastricht

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

Praktijk ook toegankelijk met rolstoel en rollator

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

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

Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht

www.rijschoolbastiaens.nl
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PERSBERICHTEN
THEATERVOORSTELLING OVER DEPRESSIE
“Out of the Blues” van theatergroep Bint is een ontroerende
voorstelling over de kwetsbaarheid van geluk. Het stuk is
gebaseerd op interviews met volwassenen die een depressie hebben gehad, en met mensen in hun omgeving. De
voorstelling wordt gespeeld vanuit het perspectief van iemand met een ernstige depressie. “Out of the Blues” maakt
niet alleen zichtbaar wat het betekent om ziek te zijn, maar
staat ook stil bij de impact hiervan op naasten. Vragen die
de acteurs opwerpen zijn: wat heb je nodig om geluk te ervaren? En wanneer heb je een dipje of toch een depressie?
Theatergroep Bint wil met “Out of the Blues” de beeldvorming
over depressie eens flink bijstellen.
Na de voorstelling volgt een nabespreking, waarbij ook een
deskundige van Mondriaan aanwezig zal zijn. Bezoek onze
website voor meer info over depressie en de behandeling
van depressie.
Meer informatie en aanmelden
Maandag 3 oktober, 19.30 tot 21.30 uur, Trefcentrum, Edisonstraat 4, Maastricht. De toegang is gratis en iedereen is
welkom. Aanmelden is wenselijk via http://www.mondriaan.
eu/agenda, of bij Mark Ahsmann, tel. 088-5069413.
Uit onderzoek blijkt dat er een taboe rust op depressie, maar
liefst 48 % van de Nederlanders ervaart een depressie als
een taboe.[1] En dat terwijl maar liefst 18,7% van de volwassen Nederlandse bevolking tot 65 jaar ooit in het leven met
een depressieve stoornis te kampen heeft gehad. Bijna
een kwart (24,3%) van de vrouwen heeft ooit in het leven
een depressieve stoornis gehad, tegenover 13,1% van de
mannen. In de afgelopen 12 maanden had 5,2% van de volwassen Nederlandse bevolking tot 65 jaar een depressieve
stoornis (mannen 4,1%, vrouwen 6,3%). In totaal hadden
ongeveer 546.500 inwoners van Nederland in de afgelopen
12 maanden een depressieve stoornis. [2]
Onderzoek: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/
aandoeningen/90508-onderzoek-depressie-is-nog-steedseen-taboe.html
2
Onderzoek: http://www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/depressie/feiten-en-cijfers
[1]

John dé Schilder

Anita van der Velden

voor al uw schilderwerk binnen en buiten.

Passementmakersdreef 7
6216 SC Maastricht
tel. 043-3473761

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.

Pedicure
Manicure
Voetreflexzone massage

Widooiestraat 11, 6215KC Maastricht
Tel: 0642295252 / 043-3473348.
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Er komen 15 volken die straks de 100 fruitbomen kunnen
bestuiven. Momenteel staan er 11 jonge bijenvolkjes. Ook
gaan we komend najaar op het Erica-terrein de Limburgse
hagen terug aanplanten en gaan we verder met het inzaaien
van het grasland.
Eetproject voortgezet
Boerderij Daalhoeve krijgt van de Stichting Elisabeth
Strouven een financiële bijdrage voor voortzetting van het
eetproject op maandagavond. Twee jaar geleden waren
wij één van de winnaars van de eerste prijsvraag die de
stichting uitschreef in het kader van Stadsgoud. Ons project
“Samen gezond eten op Daalhoeve” bestond uit een maandelijkse eetavond waarop mensen kennis konden maken
met gezonde voeding en met elkaar. De deelnemers werden
grotendeels aangebracht door de maatschappelijke instellingen waarmee we samenwerken. Dit project kunnen we
met de nieuwe steun van Elisabeth Strouven nu voortzetten.
Wij danken de stichting voor hun steun bij dit mooie project.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 42, oktober 2016

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Dierendag
Op dinsdag 4 oktober is het Werelddierendag. De dieren
op de boerderij worden dan nog meer verwend dan anders.
Er staan allerlei lekkernijen klaar, de dieren worden netjes
geborsteld, de nagels worden gedaan, enz. Komen jullie
meehelpen onze dieren in de watten te leggen?
Zuurkooldag
Op zondag 30 oktober kunt u op Daalhoeve zelf zuurkool
maken. Gilde De Wijngaert zal dan op ambachtelijke wijze
de witte kolen versnijden voor de bereiding van zuurkool.
Zelf kunt u dit ook doen. Meld u zich dan voor 23 oktober
aan op mailadres apirson18@gmail.com, onder opgave van
het aantal kilo's dat u wilt hebben (bv. 10 of 15).

Ponykamp 2016

Ponykamp
In het laatste weekend voor de start van het nieuwe schooljaar was er weer een fantastisch ponykamp op de boerderij.
De 11 dappere dames en heertjes stonden vrijdag bij de
start klaar met de slaapspulletjes onder de arm. Om drie
uur gingen we richting Erica de paardjes halen, vervolgens
maakten we een wandeling met een ijsstop en deden we
‘s avonds ongekend lang de stoelendans, speelden we
verstoppertje en kletsten veel. Zaterdag bezochten we de
stoeterij in Amby, waar de deelnemers de Friese paarden
mochten verzorgen. Zondag regende het even flink en ruilden we de paardjes in voor de houtkachel. Daarna op naar
Sint Pieter voor een buitenrit met de ponyclub. Bij terugkomst
was iedereen voldaan en moe, zowel de kids als de oudjes.
Op naar 2017.

CURSUSPROGRAMMA
De bijenkasten op het Ericaterrein

Boerderij Daalhoeve besteedt in 2016 veel aandacht aan de
scholing van haar vrijwilligers en beheerders. We hebben
daarvoor vorig jaar een subsidie gekregen van de gemeente
Maastricht, uit de tender “Meer voor Elkaar”. Die ging over
het koesteren van vrijwilligers.

Tweede bijenstand
Een aantal weken geleden hebben wij op het voormalige
Erica-terrein een tweede bijenstand geopend, naast het al
bestaande Bijenhuis op het boerderijterrein.
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Ons cursusprogramma voorziet daar zeker in en is inmiddels over de helft. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Een
overzicht:
Hoefverzorging.
Twee vrijwilligers volgden in 2015 al een cursus hoefbekapping in Hasselt. In juli hebben zij hun kennis tijdens een
interne scholingsmiddag overgedragen naar zes andere
vrijwilligers.
Omgaan met motorische gereedschappen.
In mei deden 15 mensen mee aan deze cursus, die gegeven
werd in drie dagdelen op de boerderij zelf. Denk daarbij aan
het veilig omgaan met motorzagen.
HACCP.
De cursus HACCP is de moderne versie van de vroegere
cursus sociale hygiëne. Hij is gericht op het zekerstellen van
de voedselveiligheid in de horeca en winkels. Acht mensen
van Daalhoeve volgden de cursus in de Koojstal op 4 juli.
Onderhoud Natuurspeeltuinen.
Aan deze cursus deden eind augustus zo’n 15 mensen
mee. Hij werd gegeven op de natuurspeelplaats De Gouden
Wereld en duurde een halve dag. Er deden ook leerkrachten
van IKC Dynamiek mee.
Wat dit jaar nog volgt:
BHV.
Elf mensen volgen begin oktober de cursus Bedrijfshulpverlening. Zo breiden we het aantal BHV-ers op onze boerderij
fors uit. Vier mensen die al een diploma hadden, gingen in
juli op herhaling.
Onderhoud hoogstam fruitbomen.
In oktober en november doen vrijwilligers mee aan deze door
Stichting IKL gegeven cursus, die vijf dagdelen in beslag
neemt. Ook andere geïnteresseerden kunnen meedoen (zie
elders op deze pagina’s).
Bouwen met Wilgen.
Eind november krijgen 15 mensen onderricht in het maken
en verstevigen van wilgenbouwsels. De cursus duurt een
halve dag.

SNOEICURSUS HOOGSTAM
Fruitbomen moeten regelmatig worden gesnoeid. Waar let
je op bij de snoei van een oude boom? Hoe vorm je een
jonge boom zodat deze later een mooie boom wordt? Welke
bomen kunnen worden aangeplant in een boomgaard? Hoe
houd je een boom gezond? Tijdens de cursus onderhoud van
boomgaarden van de stichting IKL komen al deze vragen
aan bod. Tijdens de cursus, die vooral gericht is op hoogen halfstamfruitbomen, komt het complete onderhoud van
boomgaarden aan de orde: de biologie en verzorging van
fruitbomen, de achterstallige en jaarlijkse snoei van oude
bomen, de vormsnoei van jonge bomen en de biologische
bestrijding van ziekten.
De cursus beslaat vijf dagdelen op drie dinsdagen: dinsdag
18 en dinsdag 25 oktober (9.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot
15.30 uur), en dinsdag 1 november (9.00 tot 12.00 uur).
De twee hele dagen starten met de theorie, waarna in de
middag de praktijk plaatsvindt. De cursisten ontvangen een
uitgebreide, voor deze cursus ontwikkelde cursusmap. U
kunt zich aanmelden voor de cursus door 25 euro over te
maken op rekeningnummer NL83 INGB 0670 7485 79 onder
vermelding van “snoeicursus Daalhoeve”. Vermeld ook uw
adres, mailadres en telefoonnummer. De cursus sluit bij 25
deelnemers.
De cursus wordt mogelijk gemaakt door IKL, boerderij
Daalhoeve en de provincie Limburg. Meer informatie kunt
u krijgen via lemeer@home.nl.

RECEPT VAN DE WINKEL
STIFADO

Bezoek kinderboerderijen.
Een groep van 25 vrijwilligers gaat dit najaar op bezoek bij
twee andere kinderboerderijen in Limburg: de Ophovenerhof in Sittard en de Hagerhof in Venlo. Het is een dagje uit,
maar ook een activiteit om vrijwilligers op nieuwe ideeën
te brengen over hoe je zaken op een kinderboerderij kunt
aanpakken.
Bijzonder is dat aan de meeste van bovenstaande cursussen
ook vrijwilligers van de kinderboerderij in De Heeg hebben
meegedaan. Zo geven we inhoud aan onze wens om te
onderzoeken hoe we elkaar kunnen helpen en versterken.
Aanvullend op ons, vanuit de tender gefinancierde cursus
programma, laten we onze vrijwilligster administratie een
thuisopleiding secretaresse inclusief steno volgen. Ook
volgen drie vrijwilligers een door onze partner Humanitas
georganiseerde cursus functioneel lezen.
Tot slot hebben we samen met Humanitas en Balans Focus
een cursus effectief communiceren en grenzen stellen georganiseerd. Kortom: een vol programma waar veel van onze
vrijwilligers een stuk wijzer van zijn geworden.

Dit Griekse lamsgerecht kun je eerst een nacht marineren
of meteen maken. Houd je niet van lamsvlees, gebruik dan
rundvlees, ook zalig!
Neem een kilo lamsvlees in stukken, van schouder of bout.
Voor de marinade meng je vijf geperste knoflookteentjes met
2 eetlepels rode wijnazijn, 125 ml rode wijn, een blikje tomatenpuree en een blik tomatenblokjes. Doe daar een stokje
kaneel, 6 kruidnagels, een theelepel gedroogde oregano,
3 laurierblaadjes en een lepeltje allspice of piment (bij Toko
te krijgen) bij. Meng alles samen met het vlees door elkaar
en laat het een nachtje staan.
De volgende dag haal je het vlees uit de marinade. Laat
het even uitlekken boven de kom met de marinade. Bak het
vlees stevig aan in wat olijfolie. Doe er 750 gram gehakte
uien door en stoof die mee met wat zout en peper .
Voeg dan de marinade toe en laat het vlees op een laag
vuurtje zeker twee uur stoven. Je kunt het ook in de oven
lekker laten sudderen op 150 graden. Maak op eigen smaak
af met zout en peper.
Serveer de stifado met gekruimelde feta kaas eroverheen
en Turks brood. Of met gekookte aardappeltjes, met een
mooie groene salade.
Smakelijk eten. Vragen? Magda staat tot uw dienst.
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www.vestavastgoed.nl
www.vestavastgoed.nl| info@vestavastgoed.nl
| info@vestavastgoed.nl
Tel.
043-3440168
| Fax
Tel.
043-3440168
| Fax043-3440268
043-3440268

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

Als u kiest voor:

Maastricht - Malpertuis

Maastricht Daalhof

Reinaartsingel 55
Maastricht - Malpertuis

Rodahof 32
Maastricht Daalhof

Reinaartsingel 55

• Halfvrijstaande woning;
• 4 slpkmrs en vrij uitzicht voor;
• Ruime achtertuin.
• Halfvrijstaande woning;
• 4 slpkmrs en vrij uitzicht voor;
Vraagprijs
216.000 ,- K.K
• Ruime €achtertuin.

Vraagprijs € 216.000 ,- K.K

Als u kiest voor:
Kwaliteit
Gedrevenheid
 Kwaliteit
Géén
opstartkosten of boete - clausule
 Gedrevenheid
Positieve
verkoop
 Géén opstartkosten
Persoonlijke
benadering of boete - clausule
 Positieve
verkoop
Geen
8 tot 5 mentaliteit
 Persoonlijkemakelaars
benadering
Gediplomeerde
& taxateur
 Geen 8 tot 5 mentaliteit
Gediplomeerde
makelaars & taxateur
Kiesdan
voor Vesta Vastgoed








Rodahof 32

• Tussengelegen woning;
• Met drie slaapkamers (4 mog.);
• Eventueel met garage.
• Tussengelegen woning;
• Met drie slaapkamers (4 mog.);
Vraagprijs
€ 219.000,-K.K
• Eventueel
met garage.

Kies
daneen
voor
Vesta
Bel nu
voor
gratis
enVastgoed
vrijblijvende
waardebepaling 043-3440168
Bel nu voor een gratis en vrijblijvende
waardebepaling 043-3440168

Vraagprijs € 219.000,-- K.K

Maastricht - Belfort

Maastricht - Belfort

Maastricht – Oud Caberg

Schippersdreef 52C
Maastricht - Belfort

Kroesmeestersdreef 13D
Maastricht - Belfort

Spartodonk 7
Maastricht – Oud Caberg

Schippersdreef 52C

• Appartement op 2e verdieping;
• Rustig gelegen vrij uitzicht;
• Met 2 slaapkamers.
• Appartement op 2e verdieping;
• Rustig gelegen vrij uitzicht;
Vraagprijs
€ 124.950,- K.K.
• Met 2 slaapkamers.

Vraagprijs € 124.950,- K.K.

Kroesmeestersdreef 13D

• Appartement met 2 slpkmrs.;
• Knusse woonkamer;
• Ideale woning voor 1-2 pers.
• Appartement met 2 slpkmrs.;
• Knusse woonkamer;
Vraagprijs
€ 124.950,K.Kpers.
• Ideale woning
voor 1-2

Vraagprijs € 124.950,- K.K

Spartodonk 7

• Halfvrijstaande woning;
• Geheel op te knappen;
• Ruim perceel met tuin op zuid.
• Halfvrijstaande woning;
• Geheel op te knappen;
Vraagprijs
€ 215.000,- K.K
• Ruim perceel met tuin op zuid.

Vraagprijs € 215.000,- K.K

Heeft u verkoopplannen?
Heeft u een waardebepaling nodig t.b.v. de verkoop,
Heeft u
verkoopplannen?
of een taxatie voor het oversluiten
van
uw hypotheek, bel ons dan gerust.
Heeft u een waardebepaling nodig t.b.v. de verkoop,
of een taxatie voorBel
hetdan
oversluiten
van uw hypotheek, bel ons dan gerust.
nu met 043-3440168
Bel dan nu met 043-3440168
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WIJK-INFO
HOF
EN DREEF

Jan Pieter Minckeleers. Bekende acteurs en zangers, politici, wetenschappers, kunstenaars, sporters en schrijvers
groeiden op achter een deur in Maastricht. Natuurlijk is de
geschiedenis van onze wijken nog wat jong; er kunnen
pas beroemdheden vanaf de jaren 60 gerekend worden tot
“onze” deuren.

DE DEUR NAAR DE TOEKOMST
Toen ik voor het eerst naar Nederland kwam, merkte ik
op hoe belangrijk voor mensen kleine verschillen in hun
woningen waren. Alle huizen leken precies hetzelfde, maar
waren dat zeker niet. In de ene tuin stonden rozen, terwijl
een andere tuin azalea’s had. Het ene huis had een speciale brievenbus, een ander vond het goed genoeg om de
bestaande sleuf in de muur te handhaven. En dan waren
er de deuren.
Ik vertel buitenlandse bezoekers nog altijd wat ik hoorde
toen: als alle deuren van een serie huizen hetzelfde zijn,
dan zijn het huurwoningen. Als de deuren allemaal anders
zijn, dan zijn het koopwoningen. En zo is het ook duidelijk te
zien welke woningen koop- of huurwoningen zijn. Soms kan
er een hele straat met huurwoningen zijn en de volgende
straat met koopwoningen. Als een straat lang genoeg is,
zoals de Planetenhof bijvoorbeeld, dan kom je ze allebei
tegen in dezelfde straat. Bij de ene woningbouwvereniging
willen ze allemaal rode deuren. Een andere woningeigenaar
beslist om een bijzondere brievenbussleuf in de deur te
plaatsen. Maar wat achter die deuren schuil gaat weten we
niet van buiten.
Iemand heeft mij verteld dat André Rieu in onze wijken heeft
gewoond. Maastricht is ook een thuis geweest voor onder
andere Fons Olterdissen, Peter Debye, Jan van Eyck en

En daar gaat het ook om, want niet alleen is het verleden
belangrijk, maar ook de toekomst. Wie vinden we nu, op dit
moment, achter één van de deuren in Belfort, Daalhof of
Hazendans? Is een toekomstige Nobel prijswinnaar zich aan
het ontwikkelen tussen de witte muren van de Hazendans?
Worstelt een geniale kunstenares met een nieuwe richting
in haar kamer, uitkijkend op de bomen in Belfort? Zijn dat
de klanken van de toekomst die galmen over de daken van
Daalhof? Wij weten het nog niet.
Het maakt niet uit wat voorbijgangers denken over dat huis
of die deur. Zij zien alleen de buitenkant. Wat uitmaakt is
wat gebeurt achter de deur. En dat kiezen wij zelf. Wat kies
jij? Hoe ontluikt zich het leven achter jouw deur? Wat zullen
we zeggen in komende jaren? Daar…, daar woonde ….
Scott Raab

CARNAVAL
CV DE D’ARTAGNANS
De vakantie is weer voorbij. Namens het bestuur en de leden van de carnavals vereniging CV de D’artagnans hopen
wij dat eenieder een mooie vakantie heeft gehad. CV de
D’artagnans zal in de maand oktober verder gaan met de
voorbereidingen voor het nieuwe carnavals seizoen.
Namens de leden en het bestuur, de complimenten en met
vriendelijke groet van de secretaris, John van Haaren. Alaaf!

Medisch
Pedicure
Praktijk
Hazendans
Manon Willemsen
Malstraat 21
06 - 54 67 05 03

PERSBERICHTEN
MAATSCHAPPELIJKE BEURSVLOER
MAASTRICHT HEUVELLAND
Op donderdag 13 oktober wordt de zesde Maatschappelijke
Beursvloer in Centre Céramique Maastricht gehouden. Op
de Maatschappelijke Beursvloer gaan ondernemers en
maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek om te
zien wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Met gesloten
beurzen, en met leuke tegenprestaties voor elkaar. Wij
ontvangen u vanaf 14.30 uur met koffie/thee en vlaai. De
beurs start om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur
mét een hapje/drankje.
De beurs is gratis toegankelijk voor alle bedrijven en instellingen uit de stadsregio Maastricht en heuvelland. Wel dient
men zich vooraf aan te melden op www.beursvloermaastricht.nl. U krijgt dan uw op naam bestelde toegangskaart
thuis gestuurd.
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VERENIGINGSNIEUWS

SPORT

HALLOWEENTOCHT VAN LEONIDAS WOLDER

SPORT EXPERIENCE HERFST

Net als afgelopen jaren organiseert voetbalclub RKSV Leonidas W samen met de scouting een Halloweentocht op
zaterdag 5 november. De tocht duurt zo’n 5 kilometer en
wordt gelopen in en rondom Wolder, waarbij de deelnemers
verschillende posten tegen zullen komen. Tijdens de tocht
wordt gezorgd voor wat lekkers en een drankje. Na het
succes van afgelopen jaren zal de organisatie er alles aan
doen om het weer zo spannend mogelijk te maken voor de
deelnemers! Een beetje aanvullende informatie:

Vanaf de zomer van 2014 wordt iedere zomer- en herfstvakantie de Sport Experience georganiseerd.
Vorig jaar hebben we in de herfstvakantie voor jong en oud
een leuk programma opgezet, ook dit jaar zal deze opzet
worden gehandhaafd. Om zoveel mogelijk kinderen de
mogelijkheid te bieden deel te kunnen nemen aan deze
dagen, zijn de deelnemersbijdragen relatief laag gehouden.
Op deze manier kunnen ook kinderen aansluiten die om
financiële redenen niet op vakantie kunnen. Alle kinderen
uit de groepen 3 t/m 8 van Maastrichtse scholen uit het
primair onderwijs ontvangen een flyer voor deelname aan
de Herfst Experience. Bovendien worden alle deelnemers
aan eerdere Experiences benaderd om zich in te schrijven
en de ondersteunende organisaties zullen gevraagd worden
het aanbod kenbaar te maken bij hun jeugdleden.
Ook staat er wederom een wandeling op het programma,
deze wandeling staat in het teken van lifestyle, dat wil
zeggen dat er diverse activiteiten in deze wandeling aan
bod zullen komen. U kunt dus gerust uw kinderen/kleinkinderen meenemen, ook hier hebben we aan gedacht. Een
proeverij, speurtocht, opdrachten en zelfs een quiz zullen
u tijdens deze wandeling en in de prachtige natuur mee op
sleeptouw nemen.
U kunt alle informatie vinden over de verschillende activiteiten op: http://www.maastrichtsport.nl/activiteiten-enevenementen/home/sport-experience-herfst-2016.

Inschrijven gebeurt per groep! Een groep van 10 tot 12 mensen is het leukste. Inschrijven kan via het inschrijfformulier
tot en met 29 oktober, 23:59 uur. Per deelnemer vragen we
een bijdrage van 2 euro. Deze bijdrage wordt betaald bij het
tekenen van de presentielijst op de avond zelf.
De contactpersoon van de groep ontvangt van te voren
de (geschatte) vertrektijd per e-mail. De groep dient 15
minuten voor vertrektijd aanwezig en aangemeld te zijn. Er
wordt gezorgd voor een versnapering tijdens en na afloop
van de tocht.
Elke groep dient zelf voor begeleiding te zorgen (indien nodig). De tocht duurt zo’n twee uur. Vergeet niet passende kleding te dragen en stevige wandelschoenen aan te trekken.
Kinderen die snel schrikken/bang zijn
kunnen een rood lampje dragen. Op die
manier kan de organisatie hier rekening
mee houden. Het rode lampje zal zelf
verzorgd moeten worden.

UITVAARTVERZORGING

En nu? Nu moet je je inschrijven! Als je durft muahahaha! Dit
doe je op de website van Leonidas W: www.leonidas-w.nl .
Voor vragen kun je mailen naar halloweenleonidasw@
outlook.com.

van THOR

LEZING IN HET SPAANS OVER “GUERNICA”
Op woensdag 19 oktober wordt in het Förtsje, Ebenistendreef 106, 6216PS Maastricht (Belfort) een lezing in het
Spaans gehouden over de muurschildering “Guernica” van
Picasso door Luis Basañez Villaluenga.
Spanje is in 1937 verwikkeld in een hevige burgeroorlog.
Door de republikeinse regering wordt Picasso uitverkoren
om op de wereldtentoonstelling in Parijs een muurschildering
te maken die de gruwelen uitbeeldt van deze oorlog. De
interpretatie van dit werk is niet makkelijk, maar de schetsen
en foto’s uit de diverse stadia van ontwikkeling helpen om
meer van dit unieke werk te begrijpen, ervan te genieten en
het te waarderen.
De aanvang is om 20.00 uur, en de entree voor niet-leden
bedraagt 5 euro. Meer informatie vindt u op de website www.
circulocervantes.nl.
De Círculo Cervantes is een vereniging van mensen die
geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en cultuur van
Spanje en Spaans-Amerika. Lezingen zijn afwisselend in
het Nederlands en Spaans.

Verzorging op deskundige en persoonlijke
wijze van de gehele begrafenis of crematie.
Ook wanneer U elders een
uitvaartverzekering heeft afgesloten
kan de uitvaart door
van Thor worden verzorgd.
Voor meerdere informatie kijkt U gerust eens op
www.uitvaartvanthor.nl

Observantenweg 15
6212 EN Maastricht
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Tel: 043-3256241

VARIA

WIJK - INFO

LEZING OVER ‘DE GENEZING VAN MOEDER AARDE’

DAKGOOT LATEN SCHOONMAKEN?
WEES OP UW HOEDE!

Woensdagavond 19 oktober komt René Hanneman, woonachtig in Eygelshoven, spreken over de situatie op onze
aarde.
“Jij en ik zijn ‘te gast’ hier op deze planeet. Tijdens ons
verblijf maken we onlosmakelijk deel uit van deze Aarde en
kunnen we onze beslommeringen er niet los van zien. Wij
zijn er zelfs zo hecht mee verbonden dat haar rillingen en
haar koorts ons rillingen en koorts bezorgen.
Onze voorouders beschouwden Moeder Aarde als heilig
en beseften dat zij in wezen een levend organisme is. De
Babyloniërs, Assyriërs en Inca’s bevloeiden hun akkers al
met levenskrachtig water en gingen heel bewust met de
aarde om. De laatste decennia daarentegen hebben wij
(als mensheid) haar grotendeels beroofd van haar groene
kleed. De bovenste grondlaag van onze planeet is moe en
hongerig geworden, waardoor ook velen van ons zich moe
en hongerig voelen.
Net als ieder ander organisme van middelbare leeftijd,
heeft ‘Gaia’ soms harde klappen gekregen. Tot nu toe is ze
er altijd weer bovenop gekomen. Maar hoe lang kan ze de
verwoestende effecten van overbevolking nog aan? Wat
is haar prognose? Zal ze het overleven? Zal de mensheid
het overleven?”
Gedurende zijn lezing wil René een aantal oplossingen aandragen, zodat wij als mensheid op een respectvollere wijze
leren om te gaan met ‘Gaia’. “Wij hebben haar immers niet
geërfd van onze ouders, maar te leen van onze kinderen.”
Plaats: de grote zaal van het Woonzorgcentrum Daalhof,
Herculeshof 22.
Aanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
Entree: 10 euro incl. één consumptie, contant te betalen (er
is geen pinapparaat aanwezig).
Aanmelden: gvl.maastrichtwest@gmail.com of tel. 0624405539.
De lezingen van de GVL zijn toegankelijk voor alle inwoners
uit Maastricht en omstreken.

Regelmatig worden huizenbezitters in Daalhof, Belfort en andere wijken in Maastricht, benaderd voor het schoonmaken
van de dakgoten. Hierbij wordt tegen een kleine vergoeding,
uw dakgoot schoongemaakt.
Helaas worden deze werkzaamheden veelal aangeboden
door bedrijven die niet uit onze stad, provincie of regio komen. Echter blijft het niet bij het schoonmaken van alleen
de dakgoten. Veelal wordt de huisbezitter tevens medegedeeld, dat ook de nokpannen loszitten of loodwerk rondom
de schoorsteen vervangen moet worden. Natuurlijk gaat u
als huisbezitter niet even het dak op om de werkzaamheden
te bekijken, en vertrouwt u op het “goede” advies van de
“deskundige”. Deze dakdekkers bieden aan dat ze direct de
werkzaamheden zullen uitvoeren, om zo lekkages en grote
schade te voorkomen. Uiteraard willen zij dan ook meteen
de werkzaamheden betaald hebben. Liefst contant.
In vele gevallen blijkt echter, dat achteraf de werkzaamheden
niet goed zijn uitgevoerd. Tevens zijn deze “extra werkzaamheden” veel te duur betaald. Indien men de desbetreffende
dakdekkers wil benaderen voor garantie op de werkzaamheden, wordt de telefoon niet beantwoord of wordt men op
een andere manier afgewimpeld.
TIP: Laat uw dak door een ervaren dakdekker uit Maastricht
onderhouden. Dit zijn dakdekkers die jarenlang een goede
naam in de regio hebben opgebouwd en deze ook willen
behouden. Bij hun kunt u altijd terecht voor perfecte service.
Bedenkt u eens: waarom zou een “dakdekker” (veelal uit
Brabant of Groot-Brittannië) in Maastricht zijn geld moeten
verdienen, terwijl in zijn regio ook meer dan voldoende
dakgoten schoon gemaakt kunnen worden…
Een gewaarschuwd mens telt voor twee!
Dave Crolla Makelaardij

Anneke Fokkema,
gastvrouw GVL Maastricht west.

Afslanken met de Benexere BodyProgress
afslanken  vermindering van cellulitis
 een mooie strakke huid
 en een goede bloedsomloop
U verliest al centimeters na
de eerste behandeling
1 Behandeling voor € 17.50
5 Behandelingen voor € 82.50
10 Behandelingen voor € 160.00

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

Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis
2 maanden geldig vanaf de eerste afspraak
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Elektrisch scheren zonder irritatie Onderzoek toont aan dat
hoe meer haartjes in één beweging kunnen worden gevangen, hoe minder vaak het apparaat over hetzelfde stukje huid
gehaald hoeft te worden en hoe kleiner de kans op irritatie
en andere huidklachten is. Fabrikanten richten zich daarom
op een verdere verbetering van het zo efficiënt en krachtig
mogelijk vangen en afsnijden van haren met een minimale
impact op de huid. Daarnaast worden er apparaten ontwikkeld die de huid gelijktijdig met het scheren kunnen koelen
om de kans op roodheid, branderigheid en een verhoogde
bloedstroom te verkleinen.

VARIA
Monique Montulet - werkzaam als schoonheidsspecialiste bij
huidverbetering en wellness instituut Cosmetique Pura - beantwoordt vragen die zij veel hoort op het gebied van huidverzorging. Mocht u zelf vragen hebben die zij hier kan beantwoorden,
kunt u haar altijd mailen: monique@cosmetique-pura.nl.

IRRITATIE BIJ HET SCHEREN
Deze maand kreeg zij de vraag van een heer, hoe hij huidirritatie na het scheren kan voorkomen. Huidirritatie na
het scheren is een veel voorkomend probleem. Vooral bij
mannen die zich van hun baardharen willen ontdoen. De
grote uitdaging voor fabrikanten is om scheermaterialen te
ontwikkelen die de haartjes zo goed en zo dicht mogelijk op
de huid verwijderen, zonder daarbij de huid te beschadigen.
Er zijn reeds verschillende studies over geweest, maar
aardig om het eens van dichtbij te bekijken. Want achter
die mesjes en elektrische scheerapparaten gaat nog een
heel verhaal schuil.
Baardharen: een flinke uitdaging
Baardharen zijn niet alleen dik, stug en heel sterk, ze verschillen in lengte en groeien snel en in meerdere richtingen.
Voor een glad resultaat moet je daarom vaak meerdere
keren met het scheermes/apparaat over de huid heen. Dit,
en de daarbij benodigde en uitgeoefende kracht, verhoogt
de kans op irritatie na het scheren. Daarbij komt dat de mannenhuid minder snel herstelt na beschadiging in vergelijking
met de vrouwenhuid. Ook is de mannenhuid gevoeliger voor
post-inflammatoire hyperpigmentatie, omdat mannen meer
pigment hebben.
Het effect van verschillende scheermesjes Diverse onderzoekers laten onder meer zien dat gebruikte mesjes – of
liever gezegd het aantal scheerbladen op het mesje – nog
een verschil kunnen maken als het gaat om huidirritatie .
Hoe groter het mesje bijvoorbeeld, hoe meer de druk op
de huid verdeeld wordt en hoe kleiner de kans op irritatie.
Daaraan zit wel een grens: het mesje moet ook nog makkelijk hanteerbaar blijven op die delen en “hoekjes” van het
gezicht waar je niet gemakkelijk bij kunt. Ook wordt in beeld
gebracht hoe de verschillende krachten bij het scheren (de
druk loodrecht op de huid, de beweging over de huid) op de
huid inwerken en op welke manier de fabrikant daarop kan
inspelen in het ontwerp van scheermesjes.

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up

Wat kun je zelf doen om de huid te beschermen? Behalve
goede apparatuur kun je zelf ook nog veel doen om de huid
te beschermen tegen irritatie na het scheren.  1. Maak de
haartjes goed nat  Wie zich nat scheert, doet er verstandig
aan om dit ook écht nat te doen. Baardharen zijn, zoals
gezegd, heel sterk. Het kost minder moeite ze door te snijden wanneer de keratine in de haren gebonden wordt met
water. De haren moeten hiervoor ongeveer twee minuten
in contact zijn geweest met water.   2. Gebruik vooraf een
cleanser Talg, vuil en dode huidschilfers die zich opstapelen
rondom de haarfollikels, zorgen ervoor dat haartjes schuin
gaan liggen in de huid. Hierdoor zal een scheermesje minder
goed over de huid glijden ter plaatse van de haar. Je kunt dit
voorkomen door voor de scheerbeurt het gezicht te wassen
met een reiniger. Gebruik hiervoor een milde cleanser.   3.
Exfoliant tegen ingegroeide haartjes Nog beter dan alleen
reinigen is om voor je gezicht ook regelmatig een exfoliant
te gebruiken. Dit product op basis van (fruit)zuren verwijdert
dode huidcellen en vuil op uiterst milde wijze. Het gebruik
van een exfoliant voorkomt bovendien ook nog de kans op
ingegroeide baardhaartjes, naast roodheid en irritatie een
ander veelgehoord probleem.  4. Milde scheerschuim Om
irritatie van de huid te voorkomen, kun je het beste kiezen
voor een zacht en mild scheerproduct. Bij voorkeur een
scheergel zonder parfum of andere irriterende stoffen, zoals
gedenatureerde alcohol. Heb je een gevoelige huid, dan is
een milde afspoelbare reiniger op oliebasis zelfs nog beter.
En wist je dat een conditioner zoals voor de hoofdharen gebruikt om deze makkelijker door te kammen, ook heel goed
kan werken?   5. Moisturizer in plaats van aftershave Sterk
geparfumeerde of uitdrogende aftershaves kunnen voor
een branderig gevoel en roodheid zorgen. Om de huidbarrière na een scheerbeurt weer te herstellen, is het daarom
beter een milde moisturizer te gebruiken. Onderzoek heeft
aangetoond dat een vochtinbrengende gezichtscrème met
niacinamide direct na het scheren het beste resultaat geeft.
* Volledige kunstgebitten
(ook implantaten - klikgebit)
* Uw kunstgebit weer passend
maken
* Reparaties klaar terwijl u wacht
* Weekendservice na tel. overleg
* Vergoeding via zorgverzekeraar

Diets-Heurpad 13
6215 KN Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
Acné vergoeding door
zorgverzekeraars.

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000

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

Halloween doolhof:
Kun jij de heks de weg naar de vleermuis tekenen?

Wereld dierendag:
Honderd jaar geleden waren er nog geen “echte
huisdieren”. De dieren die in deze tijd leefden
werkten keihard en werden vaak niet oud. In 1927
vond iemand uit Tsjechië dat dieren beter behandeld
moesten worden en meer aandacht en liefde
verdienden.
De Internationale Dierenbeschermingsvereniging
stelde voor om één dag in het jaar extra aandacht te
geven aan dieren. Dit werd 4 oktober Dierendag 

Punten verbinden:
Verbind alle punten van 1 t/m 30 met elkaar en zie
welk diertje er verschijnt.

Dieren moppen:
Mop 1: Twee slangen lopen door het bos
heen. Zegt de ene slang tegen de andere
slang: "Zijn wij giftig?". "Hoezo?", zegt de
andere. "Nou.., ik heb net op mijn tong
gebeten".
Mop 2: Twee apen hangen in de boom
zegt de ene tegen de ander: “Lekker windje
hè?”. De ander zegt: “Zal ik er ook eentje
laten?”.
Mop 3: Hoe moet je een konijn vangen...?
Achter een boom gaan zitten en een geluid van een wortel na doen 

Stephanie Debie
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WIJK - INFO
BUURTONDERZOEK TRAJEKT IN BELFORT
Om een beter beeld te krijgen van wat er in de buurt leeft
willen wij vanaf 1 oktober aanstaande een buurtonderzoek
in Belfort houden. Wij zijn benieuwd naar hoe u de buurt
beleeft, of u daar iets in zou willen veranderen en hoe wij u
daarbij kunnen ondersteunen. Daarom willen wij, medewerkers van Trajekt en partners, het gesprek met u aangaan.
Wij hebben slechts vijf minuutjes van uw tijd nodig. Wij horen
graag uw ideeën voor de buurt en hoe u de buurt beleeft!
Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u een afspraak
maken voor een gesprek, dan kunt bellen met René Albers,
opbouwwerker Trajekt, tel. 043-7630176 of even een mailtje
sturen naar rene.albers@trajekt.nl.
Tot binnenkort, ergens in Belfort
Diana Ummels & René Albers (Trajekt)

KENT U DE VERKEERSREGELS NOG?
Op donderdagmiddag 13 oktober organiseert Veilig Verkeer
Nederland afdeling Maastricht samen met de gemeente
Maastricht een rijvaardigheidscursus voor 50-plussers. Doel
van de cursus is uw kennis van de verkeersregels op te frissen en samen met een bevoegd rij-instructeur een proefrit
te maken in uw eigen auto.

Waarom een rijvaardigheidscursus voor 50-plussers?
50-Plussers hebben al jaren het rijbewijs en nemen vaak
nog dagelijks deel aan het verkeer. Toch is er in de loop
der jaren een aantal verkeersregels en verkeerssituaties
veranderd. De cursus is erop gericht om 50-plussers op
deze veranderingen te wijzen en om ze langer zelfstandig en
veilig als automobilist aan het verkeer te laten deelnemen.
Achtergrondinformatie rijvaardigheidscursus De cursus vindt plaats op donderdag 13
oktober van 13.30 tot 16.30 uur in gemeenschapshuis Aen de Wan aan de Einsteinstraat 32 te Heer/Maastricht. Deelname aan de
cursus kost 15 euro, inclusief koffie of thee.
Naast het opfrissen van de theoriekennis en de proefrit,
krijgen deelnemers ook een gehoor- en ogentest in samenwerking met BETER HOREN en OOGWERELD RITCHI.
Aan het einde van de middag ontvangt iedere deelnemer
een certificaat van deelname en een theorieboek van de
stichting BROEM (Breed Overleg Ouderen En Mobiliteit).
Meedoen aan deze cursus heeft absoluut geen gevolg voor
het behouden van het rijbewijs.
Aanmelden Hebt u interesse, dan kunt u zich aanmelden
via e-mail: broemvvnmaastricht@ziggo.nl of Willy Jeurissen: tel. 06-55340900 van VVN afdeling Maastricht, onder
vermelding van uw naam, adresgegevens, emailadres,
telefoon en geboortedatum.
De rijvaardigheidscursus voor 50-plussers in Maastricht
komt voort uit een landelijk initiatief van ANWB, BOVAGrijscholen en Veilig Verkeer Nederland. Het is bedoeld om
senioren een beter inzicht te geven in het verkeer en hen
lang veilig mobiel te laten.

Locaties op Pottenberg en Belfort.
Fysiotherapie:
Specialisaties:
			
			
Beweegprogramma:

Regulier en revalidatie
Neurorevalidatie (CVA); Parkinsonnet;
Geriatrie; Oedeemtherapie; Oncologie;
Sportfysiotherapie; McKenzietherapie
COPD; DMII; Claudicatio

Wij nemen deel aan diverse multidisciplinaire netwerken.

Potteriestraat 145
Peymeestersdreef 2A

6216 VD Maastricht
6216 PJ Maastricht (SNS-pand)
043-3477877
info@fysiohof.nl
www.fysiohof.nl
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VARIA
ZEILTOCHT OP DE ZUIDERZEE
De zeiltocht van Noord Holland naar Overijssel verliep
normaal gesproken met goed weer rustig. Het schip van
mijn andere opa, de “Gratia Deo”, was ook een zeilschip,
ook deze was in die tijd niet gemotoriseerd. Heel normaal
zeilden ze ook door kanalen en over grotere meren. Om zo
afhankelijk te zijn van het weer voor je dagelijks brood lijkt
me een hele klus, maar toch wisten mijn opa en oma negen
monden…zeven kinderen en hun zelf te onderhouden. Ook
de ruimten op het schip waren niet zo groot, verschillende
personen sliepen bij elkaar in de bedstee. De woonkamer
was voorzien van een tafel met er rondom een bank gebouwd, kastruimten en er werd elders voor het eten gezorgd,
in een soort kombuis. Er waren kleine raampjes in de kamer,
waarvoor een soort houten rekje was, waarin kleine snuisterijen stonden die niet konden vallen tijdens woelige baren
op de zee.Toiletten bestonden in die tijd nog niet en er was
ook geen toiletpapier. Opa had wel een soort kist getimmerd
met een gat met deksel en een emmer erin…krantenpapier
in reepjes aan een touwtje diende als toiletpapier.
Voordat ze de oversteek gingen maken op de Zuiderzee
werden enkele zaken goed vastgezet, de toiletemmer geledigd en de kinderen binnen handbereik gehouden. Vroeger
werd er ook op het achterdek in de open lucht gestuurd,
tegenwoordig is alles overdekt en voorzien van zeer modern
ingerichte stuurhutten.

Het kon nogal spoken op de Zuiderzee bij slecht weer. Zo
ook een keer, zoals opa vertelde….ze hadden het schip vaar
en zeilklaar voor de oversteek met lading, de lading goed
vast gesjord en de luiken dicht en vastgezet. De deurtjes
die naar het woongedeelte gingen waren ook dicht, maar
niet op slot ingeval het nodig was bij gevaar om de kinderen
eruit te halen.
Die dag was het weer niet al te slecht…tenminste op het
moment van afvaren, de zeilen stonden mooi bol en er
was een goede wind die hen vooruit zeilde. De reis leek
voorspoedig te verlopen, totdat het weer totaal omsloeg…
de goede wind werd storm, de zeilen wapperden en klapperden zo wild. Het water werd ruw en het schip danste op
een gegeven moment niet meer op de golven mee, maar
plonsde en proestte verder. Opa wilde nog keren en terug
varen maar was helaas al te ver op weg naar de overkant.
De “Gratia Deo” stampte voort, ging van links naar rechts,
de voorkant ging kopje onder en ook gingen ze gedeeltelijk
slagzij (scheef). Veel angst en zweet heeft het gekost om
het schip in toom te houden, toch was opa de zee op dat
moment de baas geweest. Het had ook anders kunnen
aflopen, oma vertelde vaak nog wat een angst ze hadden
gehad en met de kinderen aan boord zo’n overtocht te maken was een hachelijk avontuur. Mijn moeder die zich dat
nog wist te herinneren zei vaak genoeg: “We hadden toen
groot geluk gehad”.
Er zijn nog wel meer leuke verhalen te vertellen, maar dat
bewaren we voor de volgende keer.

Springtime

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

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

–
–
–
-

17.00
17.00
17.00
17.00

uur
uur en 19.30 – 21.00
uur
uur
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Ten slotte nog een tip: als u de foto in kleur wilt bekijken
kan dat altijd zonder verdere kosten. Ik stuur hem u graag
per mail.

VREUGER IN DE WIEK
RONDVLUCHT BOVEN DAALHOF

En hebt u geen kans gezien om het fotoboek “Buurthuis
Sterre Der Zee 1945 tot 1969” voor slechts vijf euro te komen ophalen, stuur dan ook even een mail of bel tel. 0433474946/huub.reinders@home.nl.

Hier zijn we alweer met een foto van Daalhof die gemaakt
is in 2008 tijdens een rondvlucht.
Deze keer ziet u nog net in beeld het puntje van de hoge
zendmast van de straaltoren in Daalhof.

Huub Reinders

Ook het kampje is duidelijk te zien met tal van woonwagens.
Daar achter ligt de Planetenhof met de flats van Belfort.
De grootste aandacht eist de gemeentelijke begraafplaats,
kerkhof Tongerseweg, op. Met langs de rand van het kerkhof
het wandel- en fietspad, waar menigeen al eens zal hebben
gewandeld of gefietst.

PERSBERICHTEN
“BIJ DE LIEWE” LIVE OP MAASTRICHT FM
Per 1 september is het nieuwe live radioprogramma”‘Bij de
Liewe” van start gegaan. Het is iedere donderdag te beluisteren van 17.00 tot 18.00 uur.
Het programma heeft als doel het verbinden van burgers,
verenigingen, organisaties en bedrijven, met als steekwoorden: delen, helpen, met iedereen, activiteiten, meedoen,
maatschappelijk betrokken ondernemen, kennis delen,
versterken, samenwerken, waarderen en talenten benutten.
Dit doet het programma door wekelijks twee gasten uit
te nodigen en hen een podium te bieden om hun passie
en wellicht de daarbij behorende vraag en/of het aanbod
aan Maastricht kenbaar te maken. De luisteraar kan met
de gasten contact maken door middel van diverse sociale
media, door live te bellen tijdens het programma of door
lijfelijk bij de opnamen aanwezig te zijn wanneer deze op
locatie plaatsvinden.
Brullen als een leeuw ”De Sjriew vaan de Liew” is het wekelijks terugkerend programmaonderdeel dat de luisteraar
elke keer weer zal meenemen naar een Maastrichts hot item
waarover “Bij de Liewe” wil brullen als een leeuw!
Het programma zal worden gepresenteerd door Sjef Zwackhalen en Pep Peperkamp van Trajekt, de techniek wordt
verzorgd door Marco Ramakers. Vijf redactieleden zorgen
wekelijks voor de verrassende programma-inhoud. Het
programma is te beluisteren op Maastricht FM. Op de kabel
87,5 en in de ether op 107,5 FM. Ook live te beluisteren via
de stream op www.rtvmaastricht.nl en in de herhaling op
zaterdag van 17.00 tot 18.00 uur.
Bij De Liewe
Mail: bijliewe@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/bijdeliewe/
Twitter: Bij De Liewe@bijdeLieuwe
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WWW.WILSONGROEP.NL
Verkoopplannen?

Sint Lucassingel 5

nieuw

• Woonkamer met aanbouw
• Drie slaapkamers
• Ruime tuin
• Grotendeelsrolluiken, dubbel glas

Vanwege de grote vraag vanuit
ons klantenbestand en de
snelle verkopen zijn we
op zoek naar nieuw
te verkopen
woningen.

Vraagprijs: € 124.500,- k.k.

Tel: 043 350 35 35

Nymphenhof 4

Pascal Loontjens

• Halfvrijstaand met garage
• Verrassend ruim en goed afgew.
• Luxe keuken en badkamer
• 4 Slaapkamers

VERKOCHT

Vraagprijs: € 298.000,- k.k.
Dianahof 48

nieuw

• Riante woonkamer, luxe keuken
• Vier slaapkamers
• Grote garage en ruime tuin
• Geheel kunststof kozijnen

Vraagprijs: € 299.500,- k.k.

Veulenerbank 3

Vraagprijs: € 289.000,- k.k.

Vergiliushof 43-B

nieuw
Staat hier
de volgende
keer
uw woning?

• Bovenwoning, royale woonkamer
• Luxe keuken en badkamer
• 3 slks en royale zolder (evt 4e slk)
• Privé p.p. in parkeergarage

Vraagprijs: € 149.900,- k.k.
Weten wat uw woning nu
waard is en/of verkoopplannen
Bel voor een

Celestastraat 5

Vraagprijs: € 215.000,- k.k.

GRATIS

waardeadvies
Koninksemstraat 60
• Semibungalow
• Grote woonkamer, patiotuin
• 3 slaapkamers, 2 badkamers
• Hardhouten kozijnen, dubbel glas

Wolkammersdreef 3-B

Vraagprijs: € 119.900,- k.k.

Vraagprijs: € 289.000,- k.k.

VERZEKERINGEN

PENSIOENEN

HYPOTHEKEN
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MAKELAARDIJ

Stationsstraat 14
6221 BP Maastricht
(043) 350 35 35
info@wilsongroep.nl

