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ENKELE BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
   
112  ALARMNUMMER  
 (als iedere seconde telt) 

  0900-8844 GEEN SPOED, WEL POLITIE NODIG
 Ook voor overlast, vernielingen, lawaai e.d.

  3877777 HUISARTSENPOST 
 Altijd vooraf telefonisch contact opnemen
 Weekdagen van 17.00 uur tot 08.00 uur
 Vrijdagavond van 17.00 uur tot maandag 08.00 uur
  14043 GEMEENTE MAASTRICHT
 Algemeen toegangsnummer
 Website: www.maastricht.nl
 Burgerzaken, Belastingen, Meldpunt Zorg,
 Burgerraadslieden, Klachtenmeldpunt       
 (post@maastricht.nl)
 en Afvalinfolijn.

  3876700 SPOEDEISENDE HULP MAASTRICHT UMC+    

  3633470 BUURTBEHEERBEDRIJF
 klachtenmeldpunt
  3637679 ZORGCENTRUM BORGHAREN
  06 23014513 BUURTZORG MAASTRICHT NOORD
  3437771 OPPAS- EN THUISHULPCENTRALE
  0900-2233440   ENVIDA 
  043-3690610 SERVICE  van ENVIDA
  3690660 ENVIDA  UITLEEN / THUISZORGWINKEL
  0900-0699  REGIOTAXI
  0900-1884 KLANTENSERVICE ZIGGO
  0800-9009 STORINGEN ENEXIS
  0800 62277777 GRATIS
 CONSORTIUM GRENSMAAS
 Op werkdagen van 9.00 - 21.00 uur
  3620066 OUDEREN ADVISEUR
  3632967 PAROCHIE BORGHAREN
  0900-8844 WIJKAGENT
 of via contactformulier wijkagent 
 op de website www.politie.nl
  06-15309431 WIJKGEBONDEN MEDEWERKEN HANDHAVING
 roy.joosten@maastricht.nl

Buurtpraat wordt uitgegeven onder de verantwoordelijkheid 
van de Vereniging Buurtraad Borgharen en verschijnt elke 
twee maanden.

 
  Redactie adres:
  Anke Haegmans-Depondt  
  Kanjelkant 3 
  6223 AP Maastricht
  Tel: 043-3631487
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  buurtpraatborgharen@gmail.com

  Secretariaat Buurtraad:
  Mien Depondt
  Baron de Rosenstraat 34
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  buurtraad-borgharen@ziggo.nl

  Vergadering Buurtraad
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Woord van 
de voorzitter

Steeds weer opnieuw overvalt mij de deadline 
voor de stukjes van de Buurtpraat. Zo.... dat is een 
mooie openingszin. Nu kan ik verder.

December de laatste maand van het jaar 2016. 
Maar ook ook een gezellige maand met hopelijk 
leuke momenten met familie en vrienden. Voelt 
u zich toch alleen soms deze maand en heeft u          
behoefte aan contact of zomaar een praatje? 
Loop dan eens binnen in de Huiskamer aan de 
Maas. Dat kan voortaan ook op de dinsdagmiddag.

Een nieuw jaar betekent voor 2017 een nieuwe 
gemeentelijke regeling voor de buurtplatformen. 
De Buurtraad Borgharen wordt officieel een 
Buurtnetwerk Borgharen. De financiering verandert 
en de spelregels veranderen. Maar flexibel en 
voortvarend als we zijn hebben wij daar weinig 
last van en kunnen wij ook met de nieuwe regeling 
goed uit de voeten. Op onze buurtraadvergade-
ring van 8 december komt Rieneke Soumete van 
buurtbeheer Maastricht met ons kennismaken en 
de nieuwe regeling mondeling toelichten. 
Interesse? We zien je graag verschijnen.

De Senioren bibliotheek verhuist in december 
naar de Huiskamer aan de Maas en krijgt een 
nieuwe wisselcollectie. Maakt u er volop gebruik 
van. Op de maandagochtend kunt u er terecht. 
Boeken lenen in de buurt. Makkelijker kunnen we 
het niet voor u maken.

Wie komt onze webredactie versterken? We zoeken 
iemand met wat meer technische kennis en 
verstand van cms programmering. Voel je je aan-

gesproken? Neem dan contact op met de redactie 
van de Buurtpraat via:
buurtpraatborgharen@gmail.com.

In 2017 bestaat de Buurtraad 40 jaar. Als er 
voldoende behoefte aan is gaan we er met zijn allen 
een leuk feestje van maken. De brief naar alle 
verenigingen in Borgharen is onderweg. Mocht 
u zelf leuke ideeën hebben voor dit evenement 
of er aan mee willen werken, kom dan naar onze 
vergadering en laat het ons weten.

Sommige inwoners van Borgharen zijn geconfron-
teerd met “snippergroen” dat u van de gemeente 
Maastricht als u wilt kunt kopen. Het gaat hier 
om kleine “verweesde” stukjes grond waar de ge-
meente het liefst van af wil. Als u niet goed weet 
hoe u op het aanbod van gemeente moet reageren 
neem dan contact op met het secretariaat van de 
Buurtraad Borgharen. Dan kunnen wij u daarbij 
misschien van advies voorzien.

2017 een nieuw jaar ! Wij zien het met vertrouwen 
tegemoet. Met zoveel aktieve vrijwilligers in Borg-
haren en zoveel aktieve verenigingen, dat geeft 
een basis voor een dorpsgemeenschap waar je 
graag deel van uit maakt. 

Dank aan al die vrijwilligers die zich inzetten in 
ons dorp: in alle verenigingen, in het kasteel, in de 
thuiszorg, de dagopvang, de huiskamer of waar 
dan ook. Jullie maken Borgharen leefbaar!

Namens alle leden en het bestuur van de Buurtraad 
Borgharen wens ik alle inwoners van Borgharen 
fijne Kerstdagen en een heel gelukkig en gezond 
Nieuwjaar.

Joop van Sintfiet

De redactie van 
  Buurtpraat Borgharen 
wenst iedereen 
     fijne feestdagen 
  en een gezond en 
      voorspoedig 2017!
Tot volgend jaar!
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De Grensmaas 
Na een lang en koud voorjaar en een korte warme 
zomer hebben we in november heel wat regen 
over ons heen gekregen. Dit geeft ons een mooie 
gelegenheid om de effecten van het Grensmaas-
project op hun waarde te schatten. Zelfs na enkele 
dagen regen lijkt er nauwelijks water door de 
Maas te stromen. De bescherming tegen hoog-
water is verbeterd, maar of dit voldoende is om 
ons ook in de toekomst te beschermen? Wie het 
weet mag het zeggen.   

Werkzaamheden
Inmiddels is het Consortium bezig aan de afwerking 
van de recreatievijver bij Itteren. In de loop van 
volgend jaar is de vijver klaar. Inmiddels is de 
werkweg en brug opgeruimd. Er komt een wandel-
pad rond de plas en misschien een fietspad dat 
aansluit op het fietspad langs het Julianakanaal.  
We hebben een presentatie van het eindplan van 
de werkzaamheden bij Itteren gekregen. Gelukkig 
komt er een bruggetje over de Geul waardoor de 
gebieden voor wandelaars aan elkaar zijn gekoppeld. 
Onduidelijk is hoe de wegen rond Hartelstein 
gaan lopen, maar het plan ziet er verder goed uit. 
Na de afronding van het werk in Itteren wordt de 
verwerkingsinstallatie langzaam afgebouwd. Eind 
2018 worden de werkzaamheden afgesloten. 
      
Recreatievisie
In 2013 hebben we samen met Itteren een recreatie-
visie opgesteld met onze ideeën en wensen voor 
het gebied na uitvoering van het Grensmaasproject. 
Inmiddels zijn we 3 jaar verder en is er heel wat 
gebeurd. Er zijn nieuwe ontwikkelingen en we 
hebben een beter beeld gekregen van het gebied 

na de uitvoering. Ook zijn er nieuwe ideeën zoals 
een wandelpad langs de Kanjel tot in Amby. Het is 
dus tijd om een nieuwe recreatievisie op te stellen 
die we kunnen delen met alle overheden en or-
ganisaties die actief zijn in het gebied. U wordt 
geïnformeerd over de aanpak en het vervolg. 

Brug bij de stuw
Een belangrijke wens in de recreatievisie is een 
verbinding van Borgharen en Itteren met de 
natuurgebieden in België. Een van de mogelijke 
oplossingen is een brug bij de stuw. De gemeente 
en de provincie zijn ook overtuigd van de noodzaak 
en hebben een onderzoek laten verrichten naar 
de mogelijkheden. Er zijn 4 opties onderzocht, 
maar de goedkoopste optie is nog altijd veel duurder 
dan het beschikbare budget. Dit wordt dus een 
project van lange adem.     

Infoborden: 
Enkele toegangen tot de natuurgebieden worden 
omgebouwd tot entree met een zitbank, een 
fietsrek en infobord. In de vorige Buurtpraat hebben 
we bericht dat het om 2 locaties gaat: bij de Baron 
de Rosenstraat en de Spekstraat. Echter ook bij de 
kruising Kasteelstraat/Daalstraat/Middenstraat is 
een entree ingericht. 

Meepraten
Het grensmaasproject is bijna afgerond, dat wil 
niet zeggen dat de ontwikkelingen stil staan. Denk 
daarom met ons mee en kom naar de maandelijkse 
bijeenkomsten van de Buurtraad.
 

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl
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all4music 
‘Folk around the World’
Op 20 november jongstleden stond Auditorium 
2 van Mecc Maastricht in het teken van een 
wereldreis. Ruim 100 muzikanten en artiesten 
betraden deze middag het podium om voor een 
goed gevulde zaal een zeer gevarieerd programma 
ten gehore te brengen.

De middag begon met het spektakelstuk “The 
Legend of Troy”. Dit muziekwerk is geschreven 
voor 35 slagwerkers en is voor het eerst uitgevoerd 
tijdens het WMC 2013 in Kerkrade. Aangezien 
instructeur Erik van Wegberg leiding geeft aan 
3 slagwerkgroepen (Borgharen, Heythuysen en 
Grashoek), kwam hij na een optelsom tot 35 slag-
werkers en is het idee geboren dit muziekwerk 
met deze groepen ten gehore te brengen. De slag-
werkers werden ondersteund door vocalisten 
Nadine Maes en Heidi Pittie en Ludo Haegmans 
op piano. Dit 25 minuten durend slagwerkspek-
takel heeft het publiek voortdurend geboeid, 
getuige het minutenlange applaus.

Tijdens de pauze werden de bezoekers door de 
vrolijke muziek van de mariachi band vermaakt. 
Hierna was het de beurt aan de fanfares Sint 
Cornelius Borgharen en fanfare Sint Franciscus 
uit Wyck. De laatste maanden hebben zij we-
kelijks samen gerepeteerd om een sprankelend 
programma ten gehore te brengen. Veel landen 
in Europa hebben we bezocht: Frankrijk, Duitsland, 
Spanje, Hongarije, Nederland, Engeland... Dit re-
sulteerde in een zeer gevarieerd programma.

Licht in het gehoor liggende muziek, meezingers, 
meedansers, sjoenkelen, ja aan alles was gedacht. 
Wat te denken van de Schlagermedley waarbij Ge-
ralt van Gemert het voortouw nam en de zaal al 
snel op zijn kop zette! Aansluitend de Mexicaanse 
mariachi band die samen met de fanfares enkele 
feestelijke nummers op de bühne brachten. Als 
uitsmijter van dit prachtige galaconcert mochten 
de muzikanten samen met Beppie Kraft enkele 
van haar prachtige Limburgse schlagers ten ge-
hore brengen. Op verzoek van Beppie bewaarde 
ze een van haar nieuwste nummer “V’r Leeve” 
tot het einde. Een ‘kippenvel’ nummer om dit 
gedenkwaardige concert mee af te sluiten…
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Namens de besturen van de Wieker Fanfaar, 
Drumband & Fanfare Sint Cornelius Borgharen, 
dirigenten, instructeur, leden en het organisatie-
comité willen wij iedereen die dit evenement 
mogelijk heeft gemaakt heel hartelijk danken. 
Dank aan alle sponsoren, ereleden en genodigden 
en allen die dit unieke concert bezocht hebben.

Wij hebben genoten en gezien de vele positieve 
en enthousiaste reacties gaan we ervan uit dat de 
bezoekers dit ook zo beleefd hebben!

Met muzikale groet,
Organisatiecomité all4music
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Wegwerkzaamheden 
Nieuwe Noorderbrug 

Tracé
Van begin 2017 tot zomer 2017

Planning

Begin 2017 tot medio april 2017
Franciscus Romanusweg
Omstreeks februari 2017 beginnen we met de 
ombouw van het meest noordelijke deel van de 
Franciscus Romanusweg. Tussen de Viaductweg 
en Nieuweweg is de Franciscus Romanusweg 
twee maanden lang in beide rijrichtingen volledig 
afgesloten. Automobilisten worden omgeleid via 
de Borgharenweg, Balijeweg en Willem Alexander-
weg (en andersom).

Medio april – zomer 2017:
Willem Alexanderweg
Vanaf medio april 2017 is de Willem Alexanderweg 
afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Via de 
Balijeweg en – omgebouwde – Borgharenweg 
worden automobilisten omgeleid. Voetgangers 
en (brom)fietsers kunnen doorgaan langs het 
werkterrein.

Werktijden
Werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag, 
werktijden van 07.00 tot 19.00 uur. Als de planning 
in het gedrang komt, is uitloop tot in de avonduren 
mogelijk. Om verkeershinder zoveel mogelijk te 
beperken, werken we zo nodig ’s nachts en/of tijdens 
weekenden door.

Hinder voor omwonenden

Bereikbaarheid
Woningen en bedrijven blijven voortdurend be-
reikbaar, al dan niet via een omleidingroute. Voet-
gangers en (brom)fietsers kunnen via een bypass 
langs of over het werkterrein doorgaan.

Leefbaarheid
Bouwer Strukton en firma BAM doen hun best om 
hinder tot een minimum te beperken, maar overlast 
is onvermijdelijk. Bijvoorbeeld door geluid- en/of 
trillingshinder bij de inzet van machines en 
materieel. Maar ook door extra vrachtverkeer in 
de straat, in combinatie met de verplichte ‘achter-
uitrijpiep’.

Slim(mer) op weg
Er staat veel te gebeuren voor het project Noorder-
brugtracé. Tegelijkertijd vinden ook op andere 
plekken in en om de stad werkzaamheden plaats 
voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg 
op? Kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van 
Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte 
van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en 
verkeersdrukte. Of maak gebruik van één van de 
alternatieven voor reizen met de auto. Meer in-
formatie: www.maastrichtbereikbaar.nl.

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten 
en kunnen wijzigen. Via onze website, facebook, 
twitter en digitale nieuwsbrief houden we u 
voortdurend op de hoogte!
 

Joop van Sintfiet

Wat betekenen de 
strepen op de weg?

Strepen op de weg kunnen een rijbaan in rijstroken 
verdelen of aangeven wat de maximumsnelheid 
is. De strepen die de maximumsnelheid aangeven, 
heten ook wel essentiële herkenbaarheids-
kenmerken (EHK).

Soorten strepen op de weg

De strepen geven aan wat de maximumsnelheid 
is die u op die weg mag rijden:

• dubbele witte middenstrepen met groene 
kleur ertussen: 100 kilometer per uur;

• dubbele witte middenstrepen zonder groene 
kleur: 80 kilometer per uur;

• geen middenstreep: 80 kilometer per uur, 
behalve als er langs de weg een bord staat 
met 60 kilometer per uur.

De strepen veranderen niets aan de bestaande 
verkeersregels en maximumsnelheden op wegen 
buiten de bebouwde kom.
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Het Visitejongetje
‘Pst! Leon! Ben je nog wakker?’ fluistert Loesje 
vanuit haar slaapkamertje naar haar broer. ‘Jaha!’ 
antwoordt deze zacht. Op haar tenen, zodat 
vader en moeder het niet horen, loopt ze dan 
zacht met haar beer onder de arm naar het 
kamertje van haar broer om lekker bij hem onder 
de dekens te kruipen, want... ze heeft iets belangrijks 
te bespreken. 

‘Zeg, Leon, het is al bijna Kerst.’ begint ze. ‘Mm. 
Nou en? D’r zal dit jaar wel niks aan wezen. Het 
is de laatste tijd zo saai in huis. Mamma heeft 
vaak hoofdpijn en pappa zit maar in een boek te 
lezen...’ ‘Ja, natuurlijk. Pappa moet toch stude-
ren... maar ik weet wat, Leon. Dit jaar gaan we er 
echt een feest van maken. Ik heb een plaatje in 
een tijdschrift gezien en zo wil ik dat het wordt... 
Wacht, ik zal het eens halen. Pas jij even op Beer?’ 

Even later komt ze met een tijdschrift aandragen, 
waarin een plaatje staat van een prachtig versierde 
kamer. De Kerstboomlichtjes branden zacht en 
door de raampjes zie je dat het buiten sneeuwt. 
Op tafel staan allerlei lekkere dingen uitgestald. 
Er zit een vrouw met een kind op schoot en een 
vader speelt met zijn zoontje op de grond met 
een trein. Helemaal rechts op het plaatje zit een 
vrolijke oma te dammen met een leuk joch. ‘Zie 
je, Leon. Zo moet het Kerstfeest zijn. Veel kaarsen, 
veel lekkers en heel veel gezelligheid.’ 

Leon kijkt aandachtig, met een rimpel boven zijn 
ogen naar het plaatje. ‘Mmm,’ bromt hij. Hoe wou 
je dat doen?’ Loesje weet het wel. ‘We vragen aan 
moeder of we een cake mogen bakken. Die gaan 
we dan versieren met zilveren pilletjes en rode 
kersjes en van ons zakgeld kopen we kaarsen, witte, 
zoals hier. En we nodigen omaatje uit. Dat zal ze 
wel fijn vinden.’ Leon knikt. Het lijkt hem wel leuk, 
maar zal moeder het wel allemaal goedvinden? Ze 
kijken samen nog eens naar het gezellige plaatje. 
‘Kijk, Leon. Dit ben jij. Jij speelt met pappa samen 
met je trein. En dit ben ik dan. Ik zit bij mamma 
op schoot. Maar...(Nu aarzelt ze even.) Wie is dat 
dan?’ ‘Nou,’ klinkt Leons nuchtere antwoord, ‘Dat 
is een visitejongetje. Dat zie je toch?’ Een visite-
jongetje? Waar haal je die zo gauw vandaan? Het 
moet een leuke jongen zijn, met bruine krullen, 
die kan dammen met omaatje, net als op het 
plaatje. Leon weet een oplossing. ‘Hoor eens in 
je oor...’ Loesje knikt. Jaja. Dat gaan ze doen.   Als 
moeder een kwartiertje later boven komt, liggen 

de bengels heerlijk te slapen. Misschien dromen 
ze wel van het gezellige Kerstfeest. 

In de straat met de lage huizen loopt een jongen. 
Het is Jos. Hij is negen. Toch lijkt hij maar zes. Zijn 
ogen staan een beetje scheef. Z’n mond hangt altijd 
een beetje open. Jos is namelijk verstandelijk 
gehandicapt. Daar word je mee geboren. Daar 
kun je zelf niks aan doen. Jos is een mongool. 
Zo noemen ze dat. Waarom loopt Jos hier over 
straat? Woont hij hier soms? Nee, eigenlijk niet. 
Zijn moeder is ziek en nu logeert hij zo lang bij 
kennissen tot ze weer beter is. 

Jos verlangde zo naar huis, dat hij gewoon weg-
gelopen is toen de mensen even niet opletten. Nu 
loopt hij te zoeken naar zijn eigen huis. Zachtjes 
praat hij in zichzelf. Waar is zijn huis toch? Woont 
hij hier nou... of niet? Achter een van de ramen 
in de straat zit een poes. Ah! Dat is zeker zijn 
Droppie. Blij tikt Jos tegen het raam en roept: 
‘Droppie. Daar ben ik weer, beste Drop!’ Maar Jos 
vergist zich. Want dit is niet zijn huis. Hier wonen 
Leon en Loesje. Loesje hoort het tikken. ‘O, Leon. 
Daar is het visitejongetje!’ juicht ze. Gauw gaat ze 
open doen. ‘Daar ben ik,’ zegt de jongen en stapt 
naar binnen. Leon die net aan komt rennen, kijkt 
heel vreemd op. Is dit het jongetje? Hij is zo anders 
dan andere kinderen..
. 
Tring! Omaatje heeft nog maar net een mooie 
Kerstplaat opgezet in haar gezellige kleine huis, 
als de telefoon gaat. Het is haar kleinzoon Leon. 
‘Omaatje,’ klinkt het opgewonden. ‘We hebben 
hier een visitejongetje, maar hij kan niet dammen 
en mamma en pappa zijn er niet.’ ‘Wat?’ ant-
woordt omaatje verbaasd, ‘Een visitejongetje? Ik 
snap er niks van. ‘Wat zeg je nou? Is het een 
Chineesje?... Weet je wat? Komen jullie maar 
even naar me toe en neem die jongen maar mee... 
Hè? Of je hem een hand moet geven? Nou... eh... 
Nee, je moet buigen. Dat doen Chinezen altijd... 
Wat zeg je? Vind je dat gek? Ja, ik eigenlijk ook. 
Nou, tot zo dan, hè’ Oma legt de hoorn neer. Wat 
zullen we nou weer beleven, denkt ze. Daar vinden 
de kinderen zomaar een Chinees die niet kan 
dammen en ze moeten hem vasthouden, anders 
loopt hij weg. 

Wat een raar verhaal. Nou, ze zal zo wel zien. 
Gelukkig wonen de kinderen dichtbij. Even later 
staan de drie kinderen voor de deur. Loesje, Leon 
en Jos. Omaatje doet nieuwsgierig open en schiet 
meteen in de lach. ‘Och, och, kinderen. Is dat nou 



11

het kind waar jullie het over hadden? Hoe heet je, 
vent?’ ‘Jos.’ bromt Jos verlegen. Hij snapt er niets 
meer van. Zijn poes was niet zijn poes. Zijn huis 
was niet zijn huis en deze oma is niet zijn oma. 
Maar Jos vindt haar wel lief.

Als ze allemaal zitten, begint Loes haar verhaal. Ze 
vertelt dat ze echt Kerstfeest wilden vieren, precies als 
op het plaatje. Het verfrommelde blaadje wordt 
aan omaatje getoond. ‘Kijk, oma. Dit ben ik. Dit is 
Leon, pappa, mamma en u, maar ziet u wel dat er 
nog een visitejongetje bijhoort? En u had gezegd, 
dat we alles aan de Heer Jezus mochten vragen 
en toen...’ ‘Hebben we d’r samen voor gebeden...’ 
vult Leon aan. ‘Maahaar,’ gaat Loesje onverstoord 
verder, ‘De Heer Jezus heeft het verkeerde jon-
getje gestuurd, want hij kan niks.’ ‘Ik kan best 
wat.’ bromt Jos beledigd. ‘Ik kan meziek maken...’ 
Hij peutert zowaar een mondharmonica uit z’n 
zak en gaat heel voorzichtig spelen. ‘Stille nacht, 
heilige nacht.’ Verbaasd hoorden de kinderen het 
aan. ‘t Is nog mooi ook. Alleen wat langzaam en 
bibberig. Wanneer het liedje uit is, slaat Jos zijn 
mondharmonica uit, bergt hem weer in zijn zak en 
zegt: ‘En nou moet u vertellen... van het kindje in 
de stal.’ Omaatje slaat ontroerd haar arm om Jos 
en zegt: ‘Het verkeerde jongetje? Helemaal niet... 
Jos heeft gelijk. Er kan geen Kerstfeest gevierd 
worden zonder het verhaal van Jezus, hè Jos?’ Jos 

lacht maar wat. Hij kruipt lekker tegen oma aan 
als ze met de Kinderbijbel op schoot gaat zitten 
vertellen. Het gaat over de Heer Jezus, die gebo-
ren werd in een arme stal, over herders die het 
grote nieuws van een engel hoorden en van rijke 
koningen die het baby’tje Jezus kwamen aan-
bidden. Vol aandacht luisteren de kinderen tot de 
bel gaat. Het zijn de mensen waar Jos logeert. Ze 
hoorden van buren dat hij met Loes en Leon mee 
was gegaan naar oma. Jammer, Jos moet weer 
weg, net nu het zo gezellig is. Oma geeft hem 
nog gauw een koekje uit haar trommeltje. ‘Mag 
Jos nog eens bij ons komen spelen?’ vragen de 
kinderen. Ja hoor, het mag. ‘Dan ga ik jullie leren 
dammen,’ zegt Jos trots, want dat kan hij echt een 
beetje. Kijk hem nou gaan. Tot het hoekje zwaait 
hij nog. Leon, Loesje en omaatje zwaaien terug. 
‘Oma,’ zucht Loes. ‘Het was echt een gezellige 
middag, nog gezelliger dan op het plaatje.’ Oma 
lacht. ‘Ja, de Heer Jezus heeft ons echt het goede 
kind gestuurd. Ga nu maar gauw naar huis, kin-
deren, want de lantarenpalen branden al. En kijk 
eens. Volgens mij gaat het zelfs nog sneeuwen.’ 
Hand in hand lopen Loesje en Leon door de zacht 
neerdwarrelende sneeuw naar huis. Twee kin-
deren die een kerstfeest beleefden, precies als op 
een plaatje. 

Bron: bijbelverhalen.nl / copyright Josine de Jong

Fijne 

 Kerstdagen



Nieuwe Keersluis

12



13



14



15

Even een paar nieuwtjes 
vanuit de Zonnebloem!

• Woensdag 14 december is er weer de jaarlijkse 
kerstviering. Zoals vermeld in de vorige Maasklok 
is deze om 16:00 uur maar er zou nog meer 
informatie volgen in de komende uitgave van 
de Maasklok. 

 We beginnen deze middag met een heilige mis en 
daarna een gezellig samenzijn in de Haarderhof, 
onder het genot van een kop koffie en iets 
lekkers. Wij hopen veel gasten te ontvangen in 
de Haarderhof om er samen een mooie middag 
van te maken, gezellig samenzijn is voor iedereen 
fijn. 

• De vakantieweek 2017
 Ook dit jaar is er weer een geheel verzorgde 

vakantieweek. Deze gaat plaatsvinden van 23 
tot en met 28 april en we gaan dit jaar naar het 
mooie Trier. Er wordt overnacht in het Schroeders 
Stadtwaldhotel. Dit is een geheel verzorgde 

reis incl. volpension en excursies voor 550 
euro per persoon. Ook is er tijdens de hele reis 
medische/verpleegkundige begeleiding om 
het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te 
maken. Mocht u interesse hebben dan kunt u 
terecht bij een van onze vrijwilligers. De reis is 
een mooie ervaring en goed verzorgd. 

• Afgelopen september hebben we een activiteit 
gehad in de Brigidahoeve in Itteren, een lekkere 
brunch. Het was een hele warme dag, wel 30 
graden, en ze hadden bij de Brigidahoeve 
gezorgd voor veel schaduw voor onze gasten. 
Er waren allerlei lekkere gerechtjes, soep/
sandwiches/roggebrood met “huidvleis” en 
nog veel meer.  Ook was er gezorgd voor muzi-
kale ondersteuning, er werden allerlei liedjes 
gezongen en gedichten voorgelezen. Het was 
een hele fijne gezellige middag en onze gasten 
hebben genoten, ondanks de warmte.   

• Vrijwilligers info
 Er zijn een tweetal vrijwilligers gestopt nl. Rita 

Slangen en Monique Machiels-Loenis. Wij willen 
hun ook nog via deze weg bedanken voor hun 
jarenlange inzet! Er heeft zich ook al een nieuwe 
vrijwilliger aangemeld nl. Marjo Janssen uit 
Itteren.

U kunt altijd bij onze vrijwilligers terecht met vragen 
of u kunt aangeven dat u het leuk zou vinden om 
eens aan een activiteit mee te doen. We willen 
ook nog verduidelijken dat er voor sommige acti-
viteiten maar een aantal gasten gevraagd kunnen 
worden en dat we dit zo goed mogelijk proberen 
te doen. We houden dan ook rekening met wie 
er vorige keren gevraagd is en proberen het af te 
wisselen.

Maar denkt u nu, ik wil eigenlijk ook weleens gevraagd worden, meldt u bij een van onze vrijwilligers!:

Melinda Winkens-Bessems Heinsbergstraat 17 tel: 043-3644198
Marleen Hofkamp op de Bannet 12                       tel: 043-3641058
Maria v.d. Bosch-Machiels op ’t Rooth 15                           tel: 06-52243998
Wendy van Gennip Hertog v brabantlaan 62          tel: 06-52658045      
Lilian Bastings st Martinusstraat 18                 tel: 043-3626345
Marika Huijdts ’t Kempke 15                              tel: 06-46614892
Daniella Coumans-Pagnier  Bosveldweg 4  tel: 06-48497603
Marjo Janssen Op de Bannet 14 tel: 043-3650677



Verwijderen Werkbrug Itteren
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Jeu de boulesclub “Le But Borgharen”
Heeft een adreswijzing van het secretariaat.

Ons nieuwe adres is:  S. Bemer

 Hertog van Brabantlaan 89

 6223CH Maastricht.

 e-mail: jnfo@pclebutborgharen.nl

Voor meer informatie onze website: www.pclebutborgharen.nl

“Le But Borgharen”

Bestuur en Leden

“Le But Borgharen”

Wenst iedereen

prettige Feestdagen

een

gezond en voorspoedig jaar 2017

17



18

Oet de aajd 
Buurtpratedoes 

Artikeltje uit Buurtpraat van februari 1995.

Twaalf maanden geleden:
(Dagboek van Corrie Hermans uit de schoolstraat, 
gedateerd 21 t/m 31 december 1993).
Wat hebben we een week achter de rug. Het 
begon allemaal op maandagmiddag, zoals anders 
als de Maas buiten haar oevers dreigt te treden. 
Zandzakken, geluidswagens in het dorp, gehamster 
van levensmiddelen. Ik had de ernst van de situatie 
niet onmiddellijk door. Ik was in Limmel  gaan 
volksdansen en ging aansluitend  boodschappen 
doen  in de Torro. Daar kwam ik veel dorpsgeno-
ten tegen en begreep  ik dat het serieus begon 
te worden. ’s Avonds ging ik nog naar school en 
toen werd het echt serieus. Niemand zat nog rus-
tig voor de televisie. Alleen nieuwsberichten en 
teletekst  interesseerde de mensen nog. Na een 
eindeloze wandeling zagen we rond middernacht 
dat  de Maas nog net  niet was uitgekomen. Thuis-
gekomen zetten we de wekker nietsvermoedend 
op 07.00 uur.

Toen  ik beneden kwam zat Emmy huiswerk te maken 
dat ze de dag ervoor vergeten was. Ik maakte 
de  deur  open en tot mijn ontsteltenis was onze 
straat veranderd in een kolkende rivier. Na een  
snel  ontbijt  natuurlijk onmiddellijk de laarzen 
aan en het dorp in. Zodra de bakkers  open  waren  
ontstonden er  meteen Russische toestanden. 
Iedereen  wilde zoveel  mogelijk  voorraad. Tegen  
tien uur stond de winkel al onder water. We had-
den toen nog het gevoel dat we het droog zouden 
houden,  maar tegen 15.00 uur zijn we ook maar 
begonnen met het naar boven dragen van huisraad.

Rond 15.30 uur drong het eerste water aan de 
achterkant het huis binnen. Afschuwelijk. Je kijkt 
machteloos toe hoe je huis aan alle kanten 
belaagd wordt door de Maas en slachtoffer wordt 
van de natuur. Na 17.00 uur konden we niet meer 
naar buiten omdat de stroming veel  te sterk  was.
Alleen Berrie was nog in de weer. Ons bankstel,  
dat op blokken voor de open haard stond, moest 
naar boven. Omdat mijn rug niet zo sterk is, ging 
Berrie zijn broer halen. Dat moest in korte broek, 
want zijn lange waren die dag allemaal noodge-
dwongen (nat) in de wasmachine beland. Die 
avond, toen ik met onze twee  jongste meisjes 
boven zat, had ik een beetje het gevoel gehad dat 

Anna Frank moet hebben gehad. Berrie was er 
op dat moment  niet. Telefoon en televisie deden 
het niet en tot overmaat van ramp viel ook nog 
het licht uit. Op zo’n  moment wordt  zo’n over-
stroming een echte nachtmerrie. Opluchting toen 
Berrie kwam en zoals  iedereen  altijd  zegt heeft 
hij met zijn gouden handen gezorgd dat er een 
noodverlichting kwam. Ik ben toen begonnen met 
het schrijven van een brief aan mijn moeder, die 
al snel acht dubbel beschreven  vellen  besloeg. 
Je kon gewoon niks anders doen dan voor het 
raam zitten en naar buiten kijken. ’s Avonds laat 
hebben we nog een uurtje getriviant met Emmy,  
die zich verveelde, maar je hersens zijn leeg. Het 
enige geluid dat je hoort is het klotsen van het 
water en de radioberichten dat het allemaal nog 
veel  erger zal worden.
We hebben toen een flesje wijn gedronken en zijn 
gaan slapen.

Emmy zag de volgende morgen om 07.00 uur dat 
het water was gestegen tot de tweede traptrede.
Berrie is toen  meteen naar de kippen en de 
konijnen gaan kijken en ontdekte tot onze grote 
schrik dat de kippen alle vier waren verdronken. 
De haan dreef rond op een zak stro. Hem konden 
we redden. Bij het zien  van dat leed kwamen de 
eerste tranen. Maar je moet  verder. De inhoud 
van de voorraadkast,  die inmiddels dreef  van het 
water,  moesten we in veiligheid brengen,  evenals 
fotoboeken en andere zaken. We hebben het kof-
fiezetapparaat gepakt en zijn boven gaan ontbijten.

Het allerbelangrijkste nieuws kwam van de radio: 
“De Maas stijgt sinds enige tijd niet meer”.
Als je dat hoort spring je een gat in de lucht van 
blijdschap. Het werd weer een spannende dag. 
Vanuit het raam konden we een overbuurvrouw 
het telefoonnummer van mijn moeder  doorgeven 
om te laten melden dat alles in orde was.  Berrie 
had zijn handen vol om van alles en nog wat 
te regelen. De overbuurvrouw,  een weduwe, zat 
sinds dinsdagmorgen in de kou. Berrie regelde 
dat een straalkacheltje kreeg. Onze buurvrouw 
van 87 lag de hele dag in bed. Ik heb voor haar 
een kan koffie gezet,  die ze met een touw kreeg 
aangereikt. Gelukkig werd  ’s middags  met een 
bootje opgehaald, nadat Berrie haar situatie was 
gaan melden in het crisiscentrum. Ze is opgevangen  
door familie.

Volgens haar zoon,  die bezig  is haar huis een 
beetje op orde te brengen, zit ze nu de hele dag 
te jammeren en te huilen. Die dag hebben we ook 
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gezien hoe iemand per brancard door een heli-
kopter  werd opgehaald. Voor  degene in kwestie 
heel vervelend, maar wij vonden het spannend.
Wij konden  niks anders doen dan voor het raam 
zitten en kijken. Bij diverse mensen hingen witte 
lakens aan het huis, omdat ze opgehaald wilden 
worden. Wij hadden gelukkig lekker warm en genoeg 
te eten. Wij wilden dus blijven. De hulpverlening 
was inmiddels goed op gang gekomen.
Tegen 21.00 uur waren de meeste mensen, die dat 
wilden, geëvacueerd. Er is veel  kritiek  geweest 
op de hulpverlening,  maar de mensen die in het 
dorp in de weer waren hebben echt keihard gewerkt.
Berrie zegt dat hij naar  eerstvolgende vergadering 
van de Buurtraad gaat, om tot een efficiëntere 
hulpverlening te komen.

Op donderdag was het water zover gezakt  dat we 
langzaam konden beginnen met opruimen.
Het water stond 45 centimeter hoog in ons huis. 
Vrijdag kregen we hulp van familie die het droog  
had gehouden. Met een hogedrukspuit werd  het 
huis  schoongespoten en werd het weer een beetje 
bewoonbaar.

Eerste Kerstdag zal ik niet snel  vergeten  en  ook 
de 46ste verjaardag van Berrie niet. 25 December  
was ik zoals gewoonlijk  het eerste wakker en heb 
ik bij een kaarsje wat zitten suffen en in mijn  dagboek 
geschreven. Toen Danny tegen acht uur beneden 

kwam  zijn we even door het dorp gefietst en hebben  
we onze vroegere buurvrouw  nog een half  uurtje  
met het schoonspuiten van haar huis.
Daarna  hebben we een sober kerstontbijt (het 
zoveelste lunchpakket) gehad,  en zijn Emmy  en 
ik naar de Mis geweest. Het was een zeer  aparte 
mis. De meeste  mensen  hadden laarzen aan en 
de vermoeidheid was van veel  gezichten te lezen. 
Na de Mis kwam Chantal. Ze moest  gelijk aan de 
slag bij onze geëvacueerde  buurvrouw. We heb-
ben  ons met de vrachtwagen  richting Maastricht 
laten brengen en hebben bij Jack gegeten en 
geslapen.

Op tweede kerstdag  hebben  we in Nieuwstadt 
gegeten. Om 17.00 uur  waren  we weer thuis. 
Berrie ging  meteen  weer op pad  om  her en der 
verwarmingen te repareren. Daarna gingen we 
nog even langs  bij Margo en Frans. Voor het eerst 
sinds dagen konden we weer  met de auto door 
het dorp rijden. Als ik dit schrijf is het de laatste 
dag van het jaar en via de radio komen  berichten dat 
de Maas  door smeltende sneeuw  in de Ardennen  
opnieuw zal uitkomen. Als dit echt  gebeurt zullen 
veel mensen  instorten, denk ik. Gelukkig meldde  
het journaal van 18.00 uur dat de Maas in haar 
bedding zal blijven. Het hele dorp was toen weer 
een dag  in het weer met zandzakken vullen en 
barricaderen van huizen.
Loos alarm dus.  Gelukkig maar.

Bedankt ! 

Alhoewel we weten dat dit bericht pas in december te lezen zal zijn, 
willen we toch de Buurtpraat gebruiken om onze dank te betuigen 
aan iedereen in Borgharen die ons gefeliciteerd heeft met het feit 

dat wij in oktober jongstleden 60 jaar getrouwd waren.

Met name onze buren van de Schoolstraat 10 en alle andere buren, 
vrienden en bekenden uit Borgharen en Itteren. Verder het bestuur 
van MK Borgharen en de redactie van  de Gregoriër, de vrijwilligers 

van de Zonnebloem Borgharen/Itteren, de Buurtraad, 
ut Haarder Winkelke, de Brigidahoeve.

 
Johan en Thea Smit-Cremers
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Overgangsregeling 

woningsplitsingen 

en kamerverhuur.

Maak er gebruik van nu het nog kan!!!

Het splitsen van woningen naar meerdere woningen en het omzetten van woningen naar kamerverhuur 
is aan strikte regels gebonden. Met ingang van 22 juli 2016 zijn hiervoor nieuwe regels voor de hele stad 
in werking getreden. Deze regels staan op www.gemeentemaastricht.nl/woningsplitsing 

Voor omzetting of splitsing is een omgevingsvergunning nodig, ook als de woning al omgezet of gesplitst 
is. Voor een bepaalde groep bestaande gevallen geldt daarbij een overgangsregeling die van kracht blijft 
tot de vaststelling van een nieuw facet bestemmingsplan begin 2017 waarin de nieuwe regels definitief 
verankerd worden.

Voor wie geldt de overgangsregeling?
Voor bestaande woningen die aantoonbaar zijn gesplitst of omgezet voor 21 mei 2013 geldt een over-
gangsregeling. Twee eisen gelden in dit geval niet: 

• De eis dat een woning voor splitsing of omzetting een minimale woningoppervlakte moet hebben 
van 110 m2 (met minimaal 2,1 meter hoogte) geldt niet.

• De eis tot het overleggen van een ondertekende afwentelingsovereenkomst planschade geldt 
niet.

De overige eisen, zoals onder andere de aanwezigheid van een fietsenstalling en berging voor huishoudelijk 
afval zijn wel van toepassing.

Omgevingsvergunning aanvragen
Voor iedere woningsplitsing of omzetting naar kamers is een omgevingsvergunning voor het gewijzigde 
gebruik nodig. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente. 
Ga daarvoor naar www.omgevingsloket.nl 

Let op: de nieuwe uitvoeringsregels en overgangsregeling gelden ook voor kamerverhuur waarvoor 
eerder al een gebruiksvergunning of gebruiksmelding brandveilig gebruik is verleend. Hiervoor moet 
een nieuwe vergunning aangevraagd worden. 

Meer informatie
Meer informatie over het nieuwe beleid en de uitvoeringsregels kunt u inzien via 
www.gemeentemaastricht.nl/woningsplitsing. 
Vragen kunt u per email stellen aan een van onze medewerkers via veiligekamers@maastricht.nl. 
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 Zo de Hint is bekind, mesjien get vreug meh daan kint g’r lang genog deenke, spiculere 
en euverlegge... Venaof 2 januari t/m vriedeg 13 januari kint geer eure kandidaat boe’t g’r 
1000% zeker vaan zeet tot dee “t weurt kinbaar make via beerbieters@gmail.com . Max 2 
inzendinge per mail adres. Good geraoje !!! Daan zal de hoeglöstigheid persoenlek e vlaoj 

nao käös kaome breenge. SUCCES kanselerei raod

Cv de Beerbieters

Hint prins Beerbieters:

Dee vaan us is eve good ‘nne werme es ‘nne kawwe.

Neet de lankzaamste, meh ouch neet de gouwe.

Wel is heer neet bang um de grenze te passere en 

wèl ’t leefste un feeske met uuch in Haare creëre.

Prinsoetrope!
Beerbieters

14 jannewarie 2017
   um 15.11 oor
op us dörpsplein

‘s aovends vaanaof 20.11 oor:
‘t top orkès

“A Next Band”
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Verenigingsnieuws
Verenigingen, die graag hun verenigingsnieuws en dergelijke willen maken,  maar ook anderen zoals 
bijvoorbeeld inwoners die ergens over willen schrijven, kunnen dit doen in de Buurtpraat. Dit kan gratis 
en regelmatig.

Dit blad verschijnt elk kwartaal, te weten Maart, Juni, September en December. De copy dient voor de 
eerste  van de verschijningsmaand binnen te zijn.

Ook opgave voor de Haarderagenda: Redactie: 
 Baron de Rosenstraat 34
 6223 EB Maastricht. 
 E-mail: buurtpraatborgharen@gmail.com 

Copy voor de volgende buurtpraat inleveren voor 1 MAART 2017.

Haarderagenda 

  1 t/m30 dec Bladruimen
  1 dec Seniorenkienen                                                                                                  Seniorenvereniging
  3 dec Oudpapier ophalen vanaf 8.00 uur                                                            Fanfare Sint Cornelius
  5 dec Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur                          Basisschool De Maasköpkes
  5 dec Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur                         Werkgroep Zorg aan de Maas                         
  5 dec Sinterklaas op school                                                                         Basisschool De Maasköpkes
  7 dec Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur                         Werkgroep Zorg aan de Maas
  7 dec Hobbymiddag                                                                  Hobbyclub jeugdwerk De Maaskluivers
  8 dec Seniorenkienen                                                                                                  Seniorenvereniging
  8 dec Buurtraadvergadering                                                                                   Vereniging Buurtraad
12 dec Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur                          Basisschool De Maasköpkes
12 dec Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur                         Werkgroep Zorg aan de Maas
14 dec Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur                         Werkgroep Zorg aan de Maas
15 dec Seniorenkienen                                                                                                  Seniorenvereniging
19 dec Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur                          Basisschool De Maasköpkes 
19 dec Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur                         Werkgroep Zorg aan de Maas  
21 dec Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur                         Werkgroep Zorg aan de Maas
22 dec Seniorenkienen                                                                                                 Seniorenvereniging
23 dec Kerstviering                                                                                         Basisschool De Maasköpkes
24 dec GFT ophalen
26 dec H.Mis opgeluisterd door                                                                              Fanfare Sint Cornelius  
27 dec Begint Kerstvakantie                                                                         Basisschool De Maasköpkes
28 dec Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur                         Werkgroep Zorg aan de Maas
29 dec Seniorenkienen                                                                                                 Seniorenvereniging
30 dec Sylvesteravond                                        Fanfare Sint Cornelius + Mannenkoor Sint Gregorius
31 dec Sluitingsdatum copy                                                                                     Buurtpraat + Website
 
  2 jan vuurwerkzakinzameling 
  2 jan Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur                          Werkgroep  Zorg aan de Maas       
  4 jan Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur                          Werkgroep  Zorg aan de Maas 
  5 jan Seniorenkienen                                                                                                    Seniorenvereniging
  6 jan Driekonigen in Borgharen
  7 jan Oudpapier ophalen                                                                                         Fanfare Sint Cornelius
  9 jan Kerstboominzameling
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Agenda beerbieters seizoen 2017 

21-12  Kerstboom versieren 10.00 uur dorpsplein
14-01 Prinsuitroepen + receptie Beerbieters 15.11 uur dorpsplein
14-01 Feestavond nieuwe prins 20.11 uur Haarderhof
05-02 Seniorenmiddag  Haarderhof
15-02 Beerbieterboekje rondbrengen 19.00 uur 
19-02 Donateurskaarten ronde 1 Vanaf 11.00 uur 
20-02 Donateurskaarten ronde 2 Vanaf 18.30 uur 
24-02  Schoolcarnaval 08.30 uur 
24-02 Prinsebal thema: Western 20.00 oor Haarderhof
25-02 Carnavalsmis  kerk
26-02 Beerbieter oplaten 12.11 uur dorpsplein
27-02 Haarder Optocht  Vanaf kermisterrein
28-02 Spek en ei eten 11.00 uur 
28-02 Beerbieter aflaten + aftreden Prins 24.00 uur dorpsplein
01-03 Assekruisje halen  kerk

  9 jan Begint school weer                                                                              Basisschool De Maasköpkes
  9 jan Bibliotheeksteunpunt 55 + van 9.00 – 11.45 uur                           Basisschool De Maasköpkes
  9 jan Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur                           Werkgroep Zorg aan de Maas      
11 jan Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur                           Werkgroep Zorg aan de Maas 
12 jan Seniorenkienen                                                                                                   Seniorenvereniging 
12 jan Buurtraadvergadering                                                                                    Vereniging Buurtraad
16 jan Vuurwerkzakinzameling
16 jan Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur                            Basisschool De Maasköpkes
16 jan Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur                           Werkgroep Zorg aan de Maas
18 jan Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur                           Werkgroep Zorg aan de Maas
19 jan Seniorenkienen                                                                                                   Seniorenvereniging
21 jan Prinsuitroeping                                                                                                   C.V. De Beerbieters
22 jan Prins-  + Prinsesseuitroeping                                                                         C.V. De Maaskluivers
23 jan Kerstboominzameling 
23 jan Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur                           Basisschool De Maasköpkes
23 jan Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur                         Werkgroep Zorg aan de Maas
25 jan Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur                      Werkgroep Zorg aan de Maas
26 jan Seniorenkienen                                                                                              Seniorenvereniging
30 jan Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur                       Basisschool De Maasköpkes
30 jan Huiskamer aan de Maas                                                              Werkgroep Zorg aan de Maas
30 jan actie Kerkbalans                                                                                R.K. Sint Corneliusparochie

Geef s.v.p. uw data voor eventuele festiviteiten zo vroeg mogelijk door, om te voorkomen dat andere 
verenigingen op diezelfde dag iets organiseren.
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FINANCIËLE DIENSTVERLENING

U kunt bij ons terecht voor o.a.:

- aangifte inkomstenbelasting

- aangifte successierecht en schenkingsrecht

- financiering woningen en overige financieringen

- alle verzekeringen

- betalen, sparen en overige bankzaken

- boekhoudingen MKB / ZZP

Bunde
Sint Rochusstraat 37
043 - 358 00 66
info@dolmansgroep.nl
www.dolmansgroep.nl

Borgharen
Past. v Kanstraat 14
043 - 362 60 18

Geulle
Essendijk 2
043 - 364 73 47

Ma-di-do-vr:
16:00 uur - 18:00 uur
Woensdag gesloten

Ma-di-do-vr:
10:00 uur - 13:00 uur
Woensdag gesloten

Ma-di-do-vr:
09:30 uur - 12:30 uur
13:30 uur - 17:00 uur
Woensdag 09:30 uur - 12:00 uur
Administratiekantoor op afspraak

b e t a le n  -  s p are n  - hy p ot h e ke n - ver ze ke ren  - a d m i n i s t rat i e s  -  b e l a s t i n g a a n g i f te n

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

T 

E

W

Therapeutisch zwemmen in het Geusselt Zorgbad (33°)

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 inge-
deeld 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 vrijblij-
vend, dus u bent niet verplicht tot 
deelname.

Interesse? Neem contact op met 
onze stichting via onderstaande 
contactgegevens.


