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Woord
van de Voorzitter
De Buurtpraat Lente-editie 2020. Een nummer
waar u misschien niet helemaal op zit te wachten
tijdens deze tijden van crisis. Of misschien kijkt u
juist wel uit naar de verhalen. Wat is het toch een
vreemde tijd waar we nu in leven. 2020 begon zoals ieder ander jaar met goede voornemens, maar
nu we de eerste drie maanden van het jaar erop
hebben zitten zijn we alweer toe aan een nieuw
jaar, aan betere tijden en omstandigheden.
Deze tijd valt zwaar. We mogen niet bij elkaar zijn
en ons leven staat volledig in het teken van een virus dat in razend tempo om zich heen grijpt. Onze
dagen bestaan uit onzekerheid en misschien ook
wel uit eenzaamheid.

Afgelast:
vergaderingen
Buurtnetwerk

Voor eenieder die het even niet ziet zitten wil ik
een hart onder de riem steken. Ook dit gaat voorbij en die knuffel die we binnenkort weer mogen
geven zal extra dierbaar zijn. Ook wil ik iedereen
die zich in deze tijd extra hard inzet om mensen
te helpen bedanken. Maar ik wil ook iedereen bedanken die thuis blijft. Want door niet naar elkaar
toe te gaan en in een isolement te blijven zorgen
we er samen voor dat de zorg het nog aankan.
Dat het virus zich niet zo snel verspreid en dat we
situaties zoals elders in de wereld kunnen voorkomen.

Wegens de maatregelen rondom de Coronacrisis
zijn wij genoodzaakt de maandelijkse vergaderingen tot en met 1 juni af te gelasten. Hiermee komt
ook de jaarvergadering te vervallen.
In het volgende nummer van de Buurtpraat hopen wij u te kunnen mededelen wanneer de jaarvergadering dan wel zal plaatsvinden.
Bestuur Buurtnetwerk Borgharen

Door de huidige omstandigheden is de omvang
van deze Buurtpraat ook beknopt gebleven. We
hebben helaas niet zoveel evenementen om naar
uit te kijken en er is al veel afgelast.
Ik wens u toch veel leesplezier en blijf gezond!
Eline Gielissen
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patiënten actief benaderd worden om te kijken
hoe het met ze gaat. De dagopvang houdt ook
contact met zijn cliënten. Verder is de praktijk
telefonisch laagdrempelig te benaderen met vragen.

Corona gijzelt ons
allemaal! Maar
krijgt ons niet klein!

Wat kunnen we doen? Goed voor onszelf zorgen,
maar niet minder voor de mensen die naast ons
wonen en onze aandacht of hulp nodig hebben.
Een beetje extra op elkaar letten. Waar wonen
ouderen of op een andere manier kwetsbare
mensen? Wie belt aan een maakt een praatje aan
de deur of belt even op? Nou hebben we de kans
om onze sociale kant te laten zien nu het nodig is.
Ik roep iedereen op om in ons dorp een sociaal
netwerk te bouwen waarin we zeker nu goed op
elkaar letten en voor elkaar zorgen, boodschappen doen, praatje maken en dat soort simpele
dingen.
Doorbreek hun eventuele eenzaamheid, geef ze
uw aandacht en zorg.

Borgharen , zaterdag 29 maart 2020
Beste mensen van Borgharen,
Het is onvoorstelbaar dat dit virus onze wereld zo
op zijn kop kan zetten. Met carnaval wisten we
al dat het virus in China al flink toesloeg, maar
dat was voor ons toen nog geen reden om hier
maatregelen te nemen. Inmiddels weten we wel
beter en hebben de meesten van ons hun levensstijl drastisch aangepast. Thuis werken, niet naar
school, minder naar buiten en als dat toch moet
dan minstens anderhalve meter afstand houden.
En dan maar hopen dat corona aan ons zelf voorbij gaat en dat wij anderen niet besmetten. Met
name oudere mensen zijn als eerste de dupe.

In crisistijden zien we vaak een toenemende
saamhorigheid en zorgzaamheid. In Borgharen
weten wij wat dat betekent terugdenkend aan
het hoogwater in 1993 en 1995. Juist nu kunnen
onderlinge solidariteit en gemeenschapszin extra
bijdragen aan een leefbaar Borgharen. Namens
bestuur en leden van het Buurtnetwerk Borgharen doe ik een beroep op u te helpen waar u kan.
Iedereen op zijn eigen manier!

De ziekenhuizen lopen vol en de grenzen van hun
capaciteit komen in zicht. Artsen, verplegers en
allen die in de gezondheidssector werken maken
overuren. Zij zetten zich met gevaar voor eigen leven in voor hun patiënten. Jarenlang onderkende
beroepsgroepen worden eindelijk weer gewaardeerd nu hun levensbelangrijke rol voor de samenleving overduidelijk blijkt.

Initiatieven en ideeën voor hulpakties kunt u melden op ons email adres
buurtnetwerkborgharen@gmail.nl
of bel het secretariaat tel 06-22374618. Daarvoor
kunt u ook terecht op www.thuisinmaastricht.nl.

Bedrijven gaan dicht en de werknemers kunnen
niet meer aan het werk. Zelfstandigen en ondernemers verliezen hun werk en inkomsten. De
economische gevolgen zijn nog niet te overzien.
Maar duidelijk is nu al dat de samenleving een
flinke prijs gaat betalen. Niet alleen economisch
maar ook sociaal gezien. Ouderen sterven zonder
contact met hun familie.

Heel veel sterkte, rust, wijsheid en een goede gezondheid wens ik u toe voor de komende moeilijke maar ook uitdagende periode.

Wat betekent deze corona epidemie voor ons in
Borgharen? Iedereen wordt op de een of andere manier geraakt door deze crisis. De werk- en
thuissituatie verandert voor ons allemaal. De gezinnen worden min of meer “opgehokt “ in hun
huis. De alleenstaanden komen nog meer geïsoleerd te staan. De Huiskamer aan de Maas dicht,
geen verenigingsaktiviteiten, geen sporten en
voetballen, zelfs niet om naar te kijken.

Joop van Sintfiet,
Namens bestuur en leden Buurtnetwerk
Borgharen.

Dokter Wetzels laat mij weten dat vanuit de praktijk in ieder geval alle ouderen (70+) en kwetsbare
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Nieuwsbrief
omgevingsvisie

De ontwikkelingen in Itteren Noord kunnen worden opgepakt nu de laatste graafmachines zijn
verdwenen. Er is voor de herinrichting van het
landschap volop werk aan de winkel. Er wordt
een korte beschrijving gegeven van hoe de toekomst er uit kan komen te zien.

De laatste keer dat wij u informeerden over de
omgevingsvisie was in de nieuwsbrief omgevingsvisie die op 27 februari is rondgestuurd per e-mail.
Wenst u deze in de toekomst ook te ontvangen
dan kunt u zich opgeven bij:
info@itterenborgharen.nl

Naar aanleiding van een artikel in De Limburger
van 22 januari over Integraal Rivier Management
(IRM) heeft de werkgroep OBI2025 een reactie
geschreven op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor Milieu-effect rapportage.

Een kleine greep uit de inhoud:
De aankondiging dat er een mooie toekomst in
het verschiet ligt voor Hartelstein nu daar een
permanente expositieruimte komt voor de archeologische vondsten. Ook is er subsidie toegezegd voor een ingrijpende restauratie.

Voor de liefhebbers onder u:
www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/
documenten/publicaties/2020/01/22/ontwerpnotitie-reikwijdte-en-detailniveau-irm-ter-inzage

Berekend is welke invloed de uitvoering van de
werken hebben op de waterstanden bij Borgharen dorp.
Sinds de start van de grensmaaswerken zijn de
metingen niet meer gebaseerd op het meetpunt
Borgharen dorp maar op Sint Pieter.
Een afvoer van nu 1730 m3/s geeft een waterstand van 42,60 m+.
Bij eenzelfde afvoer van vóór de werken zou de
waterstand 44,30 m+ zijn geweest.
Het verschil is 44,30 – 42,60 = 1,70 m.
Dus dankzij de afgravingen zijn de waterstanden
bij dit hoogwater in onze omgeving met 1,70 m
verlaagd.

Daarnaast nog artikelen over de nieuwe fietsstraat bij Meerssenhoven, de actie schone Maas
en de stand van zaken over de nieuwe brug over
het Julianakanaal bij Itteren.
Meer informatie over deze punten vindt u op de
website www.itterenborgharen.nl . Hier kunt u
zich ook opgeven voor de nieuwsbrief.
Werkgroep omgevingsvisie Borgharen Itteren
2025
Chris Hoekstra

Een stukje over de aanleg van de nieuwe fietsbrug
tussen Borgharen en Bosscherveld in het kader
van de recreatieve fietsroute in de Maasvallei.
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Blijkbaar onder de indruk van de vele kritiek van
met name de buurtnetwerken besloot de gemeente tot grote verrassing om op 10 maart nog
een ronde in te lassen.

De omgevingsvisie in
de gemeenteraad van
Maastricht

Helaas was echter niet duidelijk wat besproken
zou worden. De werkgroep had zich dan ook
voorbereid op nog een inhoudelijke bijdrage.
Groot was echter de verrassing dat deze bijeenkomst, met als gespreksleider Frans Pollux, in het
teken stond van een terugblik op het proces van
totstandkoming. Ook hier was de kritiek van de
buurtnetwerken niet mals met als belangrijkste
kritiek het ontbreken van een visie met onderbouwing op wonen, de vele aandacht voor de binnenstad en het toerisme en te weinig aandacht
voor buurten en wijken.

Ter voorbereiding op de gemeentelijke versie van
de omgevingsvisie waren er diverse informatieve
bijeenkomsten geweest. Hier konden burgers
en belanghebbenden commentaar geven op de
voorliggende concept tekst. Wij informeerden u
daar eerder over.
De gemeente heeft deze opmerkingen, suggesties en aanvullingen (de zogeheten zienswijzen)
verzameld en vervolgens met commentaar afgewezen of overgenomen en verwerkt in het raadsvoorstel.

Tot slot nog een opmerking die opvallend te
noemen is: Hoe komt het dat bij inspraakrondes
hoofdzakelijk buurtnetwerken en burger belanghebbenden zijn en vrijwel geen andere insprekers
zoals bijv, door vertegenwoordigers uit of namens
industrie, toerisme, (groot)winkelbedrijven, projectontwikkelaars enz.
Zouden zij met de voorliggende omgevingsvisie
gecontenteerd zijn?

Deze conceptversie werd op 11 februari in de
stadsronde voor inspraak voorgelegd en er was
voor burgers en belanghebbenden gelegenheid
om voor het laatst, en nu mondeling, hun mening
over het concept uit te spreken.
Namens de werkgroep heeft Joop van Sintfiet dit
gedaan voor Borgharen en Itteren.
Een aantal suggesties op het gebied van Groen,
Natuur en Landschap zijn overgenomen. Evenals
ons pleidooi voor meer aandacht voor de vervuiling van het landschap, groen en water als gevolg
van toenemend zwerfvuil, stikstof, fijnstof, ultrafijnstof en geluiden en trillingen wordt, zij het onder verwijzing naar latere actualisaties in 2024 en
2029 in het Omgevingsplan, in deze Omgevingsvisie overgenomen.

Hoe nu verder?
Al met al is er samen met de medewerk(st)ers van
de gemeente een intensief traject afgelegd en zal
er binnenkort een definitief besluit over de omgevingsvisie genomen worden.
Wij hebben ons best gedaan om dat wat voor ons
van belang is onder de aandacht te brengen. Daar
waar dat niet gelukt is, zullen wij blijven strijden
voor die punten die voor de levensvatbaarheid
van onze dorpen van essentieel belang zijn. Denk
hierbij aan met stip bovenaan wonen, de aanleg
van de groene rivier, de ontwikkeling in Itteren
Noord en de verkeersveiligheid.
De visie staat vast, nu komt het aan op uitwerking
en realisatie.

Maar -en met dit punt heeft hij de pers gehaaldvolstrekt ontevreden zijn wij met het feit dat er
in onze dorpen tot 2040 geen plaats meer is voor
nieuwbouw. In het gebiedsprofiel “dorp” is helemaal geen verdere woningbouw mogelijk en dat
is voor ons onverteerbaar. Hij heeft daarom ook
gevraagd aan de raadsleden om niet in te stemmen met het voorliggende concept.
Joop beëindigde zijn inbreng, net als andere insprekers namens de buurtnetwerken, met het
advies:
RAADSLEDEN LET OP UW STAD; HAAR BURGERS
LUIDEN DE NOODKLOK.

Chris Hoekstra
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TIJDELIK
AOFHOOL
RESTAURANT
Haw gooje mood,
daan kump alles good
ZAOLIGE PAOSE
043 343 4334 - 06-51477603
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Zoe es wie ederein zien veer us
fleenk gesjrokke. De Corona helt
us allemaol bezig en heet veur
ederein gevolge.
Um neet gans zoonder inkoume
te zitte, kint geer tijdelik beij us
koume aofhole.
Uzze favoriete, es wie spareribkes en luikse balle.
of us gemingde
Tabbernakelplaank.
Haw uzze Facebook, Instagram
in de gate of google naor
www.tabbernakel.nl um de
ganse menukaart en 't letste
nuijts te leze.

wordt op een heel creatieve wijze op afstand
individueel lesgegeven aan de blazersklasleerlingen met behulp van beeldbellen.

Samen muziek maken
maakt slim en verbindt:

Na de blazersklas na school kunnen de kinderen
doorstromen naar de fanfare voor hun verdere
muziekopleiding. Inmiddels hebben we bij de fanfare al diverse nieuwe leerlingen mogen
verwelkomen die zich na de blazersklas hebben
aangemeld bij de fanfare. Hier zijn we heel erg blij
mee. Voor de fanfare is dit een unieke samenwerking die niet alléén zorgt voor meer muziek in
school, maar ook voor een aanwas van nieuwe
jonge leden en soms ook van hun ouders.

Fanfare St. Cornelius Borgharen en Basisschool
de Maasköpkes slaan al vijf jaar de handen ineen.
Fanfare St. Cornelius, Basisschool de Maasköpkes
en Abby Lümpens Muziekeducatie maken al vijf
jaar samen muziek.
Vanuit de gezamenlijke gedachte ‘muziek maken
verbindt en maakt slim’ zijn we in 2015 gestart
met een uniek project voor de leerlingen van
groep 6 van de basisschool.

Bent u zelf enthousiast geworden na het lezen van
dit bericht en wilt u meer informatie over muziek
maken bij de fanfare van Borgharen, neem dan
contact op met :

Vanuit een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding worden de kinderen van groep 6
bekend gemaakt met de blaasmuziek en het bijbehorende instrumentarium. Na een korte introductie in de klas door juf Abby gaan de leerlingen
in kleine groepjes actief aan de slag met een
muziekinstrument. Hierbij worden ze begeleid
door enkele enthousiaste vrijwilligers van de fanfare.

Jacqueline Meuwissen van Fanfare St. Cornelius,
telefoonnummer: 06-22909508

Elke woensdagochtend, van september tot en
met december, klinkt er muziek in de basisschool.
Na enkele maanden kunnen de kinderen al zelfstandig een tweetal muziekstukjes ten gehore
brengen.
Het grote optreden voor publiek vond plaats tijdens de Kerstviering van de basisschool in de kerk
van Borgharen op 19 december 2019 om 18.30
uur. Hier presenteerde de blazersklas zich samen
met de fanfare. Dit was tevens het slotconcert en
het einde van de blazersklas onder school.
De kinderen kregen vervolgens het aanbod om
verder te gaan met de blazersklas na school van
januari tot en met juli onder begeleiding van juf
Abby. Ook dit vindt plaats in de school.
We waren zeer verheugd dat alle 10 de leerlingen
van de blazersklas zich hebben aangemeld voor
voortzetting van de blazersklas na school van januari tot en met juli.

Muzikale groet van Fanfare St Cornelius

In september bieden we hun een vervolg van de
blazersklas na school aan tot en met december.
Ook in de huidige tijd, waarin door de coronacrisis geen groepslessen gegeven mogen worden,

9

Mooie toekomst
in verschiet voor
Kasteelhoeve
Hartelstein

Voor de langere termijn liggen er eerste plannen
om de fundamenten van het voormalige kasteel
Hartelstein bloot te leggen als onderdeel van een
archeologische wandelroute die ook leidt naar
het monument dat herinnert aan de vondst van
het paardengraf in Borgharen en andere locaties in Itteren en Borgharen waar archeologische
opgravingen voorwerpen uit de steentijd, de Romeinse tijd en bijvoorbeeld de 80-jarige oorlog
hebben opgeleverd.

Met de komst van het archeologisch bezoekerscentrum, met een permanente collectie vondsten
van het project Grensmaas, ligt er voor Kasteelhoeve Hartelstein in Itteren een mooie toekomst
als recreatieve uitvalsbasis voor de hele Euregio
in Zuid-Limburg in het verschiet.

Volgens wethouder Gert-Jan Krabbendam van
Maastricht biedt het archeologisch bezoekerscentrum een mooie aanvulling op het rijke historische aanbod van de stad. “Niet alleen Hartelstein,
maar heel Itteren en Borgharen kunnen profiteren van het bezoekerscentrum. Zo’n voorziening
midden in de natuur levert immers ook nieuwe
kansen op voor de leefbaarheid in beide dorpen.”

Hartelstein is door het grensoverschrijdende RivierPark Maasvallei al bestemd tot start- en/of
eindpunt van wandeltochten en fietsroutes in en
langs de nieuwe natuur van de Grensmaas met
een oppervlakte van zo’n 2500 hectare.
Volgens prognoses kan het RivierPark op termijn
rekenen op zo’n miljoen fietsers en wandelaars
per jaar. Hartelstein maakt ook deel uit van de
zogenaamde landgoederenzone van de regio
Maastricht: een keten van bijzondere historische
gebouwen in het groen.
Met het laagdrempelige archeologisch bezoekerscentrum, biedt Hartelstein een extra attractie
voor fietsers en wandelaars die daarmee ook geïnformeerd worden over de historie van het gebied.
Hartelstein zou verder kunnen uitgroeien tot een
cultureel centrum met muziekuitvoeringen en
kunstexposities in de monumentale schuur bij het
hoofdgebouw.
Hartelstein heeft al jaren een maatschappelijke
functie door de opvang van mensen die door
allerlei oorzaken in de problemen zijn geraakt en
geen onderdak meer hebben. Daarnaast
biedt de kasteelhoeve ook onderdak aan een uitgebreid kringloopcentrum.
Een recente toekomstvisie heeft uitgewezen dat
Hartelstein volop perspectief heeft door al die
functies goed te combineren en een kwaliteitsslag te maken met een groene aankleding van de
gebouwen en door professionele horeca te bieden.
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Bezoek Continium
groep 5/6
Basisschool de
Maasköpkes
Dankzij een mooie subsidie vanuit het Buurtnetwerk Borgharen heeft groep 5/6 van Basisschool
de Maasköpkes een uitstapje gemaakt naar het
Continium in Kerkrade.
Deze dag stond in het teken van duurzaamheid.
Wat betekent duurzaamheid nu eigenlijk? Hoe
kunnen wij duurzamer leven? We hebben een
workshop gehad en hebben door het museum
van het Continium mogen lopen.
Het was een geslaagde dag!
Deze dag was het startpunt van het nieuwe IPC
thema “Red de wereld”. Een thema waarbij we inzichten krijgen welke negatieve invloed de mens
nu eigenlijk heeft op de wereld en vooral op het
oerwoud. Het oerwoud staat centraal dit thema.
Onze klas is inmiddels omgetoverd tot een jungle!
Nogmaals een grote dank aan Buurtnetwerk
Borgharen!
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(loslopende) hond de kudde nadert, zullen de
runderen en paarden minder verdraagzaam zijn
dan u gewend was. U kunt hierdoor verrast
worden. Neem het zekere voor het onzekere en
houd u aan de vier eerder genoemde richtlijnen.

Wandelen langs de
Maas
Als u met de hond in het leefgebied van de grote
grazers gaat wandelen, denk dan na over het
volgende:
- Indien de grazers eerder op de dag al
diverse malen spanningen hebben ervaren door
loslopende honden, dan kan die stress zich
opbouwen. De dieren krijgen een kort lontje. Ze
zullen direct reageren als u en uw (loslopende)
hond de kudde al te dicht nadert.
- Indien uw hond spanningen veroorzaakt
bij de grote grazers, kan iemand die ná u van dit
mooie natuurgebied komt genieten, daar nare
gevolgen van ondervinden.
- Indien u de hond laat loslopen, zullen
meer wandelaars met hond dat doen. Deze
kettingreactie zorgt voor toenemende stress bij
de grote grazers. Geef daarom het goede
voorbeeld en houd uw hond aan de lijn.

Honden en hun uitwerpselen
Een serieus aandachtspunt in dit natuurgebied
zijn de uitwerpselen van honden. Deze kunnen
besmet zijn met de eencellige parasiet Neospora.
Als een galloway-koe hiermee in aanraking komt,
blijft ze levenslang besmet, haar eventuele kalf
ook. Vaak echter zal haar kalf dood geboren
worden of stoot de koe de vrucht al in een vroeg
stadium af. Wanneer een gezonde loslopende
hond de afgestoten vrucht of nageboorte vindt,
kan deze hond ook besmet raken en op zijn beurt
nieuwe besmettingen veroorzaken. Een besmette
teef riskeert zelf zwakke pups. Het advies is
daarom:
- Ruim de uitwerpselen van uw hond in dit
natuurgebied altijd op.
- Laat uw hond zo veel mogelijk buiten dit
begrazingsgebied zijn behoefte doen.

Grote grazers, wolf en hond
De wolf is terug in Nederland en de ons
omringende landen. Het ziet er naar uit dat in de
hele grote natuurgebieden wolvenroedels zich
definitief gaan vestigen. Van daaruit kunnen
(jonge) wolven gaan zwerven. Het is niet
ondenkbaar dat deze (ongemerkt) óók door het
Maasdal trekken. De grazers zullen er van
schrikken. Hun oer-instinct zal zorgen voor een
verhoogde staat van paraatheid. Dit zal hun
reactie op uw hond beïnvloeden. Als een

Contact:
Heeft u vragen, zorgen of opmerkingen over de
grote grazers, neem dan contact op met de
beheerder van de kudde. Zijn of haar
telefoonnummer vindt u bij de ingang van het
natuurgebied.
Hettie Meertens
Stg. Ark.
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Zondag 7 juni 2020
10.30 uur: Jeugdloop
12.00 uur: 5 km en 15 km
Startlocatie:
Kasteel Borgharen
Inschrijfbureau en Finish:
Gemeenschapshuis Haarderhof
(Schoolstraat 8 Borgharen)

Ins ch rijven en informatie:
https ://m aas valle ilo op.jimd o.com/
Facebookpagina – Maasvalleiloop
Maasvalleiloop@outlook.com

Hoeskamer

In het kader van COVID-19 blijft de Hoeskamer
helaas nog tot nader order gesloten.
Onderstaand een aantal tips van het MUMC+
(OLVG, MUMC+) om in deze situatie goed voor jezelf en je naasten te zorgen.
Leestip: waar collega’s staat lees je buren of
naaste(n).
Namens het bestuur van de Hoeskamer aan de
Maas: Blijf gezond, let goed op elkaar en tot ziens!
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Paaseierenactie Drumband & Fanfare St.
Cornelius
Borgharen

Geinen daank
HEEFT U EEN PAAR UURTJES PER WEEK TIJD?
STICHTING OUDERENPROJECT “GEINEN DAANK”
ZOEKT VRIJWILLIGERS/STERS
Stichting Ouderenproject “Geinen Daank” heeft
als doel eenzame ouderen in Maastricht éénmaal
per week te bezoeken, om zodoende de eenzaamheid onder ouderen enigszins te verlichten.
Dit doet zij d.m.v. vrijwilligers.
Een vaste en passende vrijwilliger zorgt voor een
beetje gezelligheid, een praatje, sociaal contact
etc.
Volledige reiskosten zullen door de stichting vergoed worden.

Ook dit jaar willen wij onze Paasactie weer onder
uw aandacht brengen.
U kunt uw paaseieren en/of uw paasbrood (van
bakkerij Paulussen) bij ons bestellen en op deze
manier onze vereniging steunen.
Geef uw bestelling voor 7 april 2020 telefonisch,
via Whatss app of mail door aan de hieronder vermelde personen. U bestelling kunt u doorgeven
tussen 19:00u en 20:00u.
Stephanie Stevens (tel. 06 - 23 06 56 11)
Denise Jacobs – Hermans ( tel. 06 23 40 62 80 )
of via
paasactieborgharen@gmail.com

Voelt u zich door het bovenstaande aangesproken, heeft u een paar uurtjes per week tijd en
denkt u: dit is iets voor mij, aarzel dan niet, we
hebben u nodig en neem contact op met
			
Stichting Ouderenproject “Geinen Daank”
Tel: 06-10513441 of tel: 043-3218989.
Een briefje sturen kan ook naar:
Stichting Ouderenproject “Geinen Daank”
Bontwerkersdreef 14e, 6216 SH Maastricht.
Of mailen naar: hans@bindels.demon.nl

Doos eieren (10 stuks) € 3,50
Paasbrood € 4,00
Uw bestelling wordt op vrijdag 10 april 2020 bij u
thuis afgeleverd. Wij vragen u vriendelijk de betaling op die dag contant te voldoen bij degene die
uw bestelling komt leveren.
Er kunnen geen nabestellingen geplaatst worden.

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
Zie ook onze website: www.geinendaank.nl

Wij wensen u hele fijne Paasdagen!
Bestuur en leden
drumband en fanfare Sint Cornelius
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Goed nieuws voor iedereen die wil
zwemmen en relaxen in warm water!
Onze stichting huurt op verschillende
dagen en uren het Geusselt Zorgbad.
Iedereen vanaf 18 jaar kan hieraan
deelnemen.
Wij zorgen ervoor dat u wordt ingedeeld in een vaste zwemgroep, op de
dag en het tijdstip dat u het beste
uitkomt. Tijdens de zwemuren wordt

er onder deskundige leiding een
kwartier therapeutische oefeningen
gegeven. Deze zijn uiteraard vrijblijvend, dus u bent niet verplicht tot
deelname.
Interesse? Neem contact op met
onze stichting via onderstaande
contactgegevens.

Therapeutisch zwemmen in het Geusselt Zorgbad (33°)

T
E
W

043 - 325 05 62
INFO@TSRM.NL
WWW.TSRM.NL
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