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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.
 
 Meldingen aan Gemeente Maastricht  Algemeen    
 (storingen/ Defecten/Gevaarlijke situaties/
 zwerfvuil e.d.) Kan nu ook via een
 (WHATSAPP)  NUMMER: 06-31 99 39 44   

  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 MEDEWERKER HANDHAVING
 roy.joosten@maastricht.nl

Buurtpraat wordt uitgegeven onder de verantwoordelijkheid 
van de Vereniging Buurtnetwerk Borgharen en verschijnt  
vier keer per jaar.

www.borgharen.nl
  
  Redactie adres:
  Eline Gielissen  
  Middenstraat 14
  6223 BH Maastricht
  M: +31(0)6 27 33 20 02
  E-mail:
  buurtpraatborgharen@gmail.com. 

  Secretariaat Buurtraad:
  Fabiôn Bovens
  Adam van Harenstraat 13
  6223 CA Maastricht
  M: +31(0)6 22 37 46 18
  E-mail:
  buurtnetwerkborgharen@gmail.com

  Vergadering Buurtraad
  Iedere 2e donderdag van de maand
  om 19.30 uur in de Haarderhof.
  Voor alle bewoners van Borgharen
  toegankelijk.

Meldingen die het Buurtnetwerk aan-
gaan, 
doe dit via ons email adres:  
buurtnetwerkborgharen@gmail.com
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Eerste woord 
van de Voorzitter

Ja! Dit is mijn eerste ‘woord van de voorzitter’.  
Inmiddels voelt het niet meer nieuw om voor-
zitter te zijn, april lijkt alweer zo ver weg. Toen 
ik in april werd verkozen tot voorzitter vond De        
Limburger dat wel een berichtje waardig. Aan de 
telefoon vroeg de verslaggever mij nog of ik wel 
echt 24 jaar oud was. Hij had het niet verwacht.
Misschien kan ik me maar beter even voorstellen. 
Mijn naam is dus Eline Gielissen, ik ben 24 
jaar oud en geboren en getogen in Borgharen. 
Momenteel studeer ik een Master Politiek en 
Samenleving aan de Universiteit van Maastricht. 
Waarschijnlijk kennen de meeste mensen in
 Borgharen mij beter als het model van Jos. Ik 
ben zo’n 2,5 jaar geleden bij het Buurtnetwerk            
gekomen uit interesse voor mijn omgeving. 
Waarom enkel op groot niveau iets willen
veranderen? Verbetering van je eigen directe  
omgeving is naar mijn idee een beter startpunt en 
het geeft voldoening als je ook daadwerkelijk iets 
voor elkaar krijgt. En dat zijn echt niet enkel de 

losliggende stoeptegels die we weer goed laten 
leggen. Nee, dat gaat over zaken als de Maasvallei,
met alle mooie wandelroutes die daarbij 
gerealiseerd kunnen worden. Of de slepende 
kwestie van de brug over de sluis, die zo                     
onveilig lijkt. Vooral het contact met andere              
bewoners, met de gemeente en allerlei instanties 
maakt het een uitdaging die ik graag aanga.

Enfin, de zomer is al in volle gang en met het 
einde van het schooljaar is daar dan ook eindelijk 
de zomervakantie. Met een hittegolf wordt deze 
goed ingeluid. In de Buurtpraat hebben we dit 
keer ook een tropenrooster aangehouden. Niet 
teveel tekst, genoeg om naar te kijken.

Ik wil jullie, namens de redactie en het Buurt-   
netwerk Borgharen. een fijne zomerperiode     
toewensen. Hopelijk met prachtig weer!

Eline Gielissen
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Hier had 
uw advertentie 
kunnen staan!
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Brug Itteren dicht
Zoals al via een bewonersbrief door Rijkswater-
staat werd gecommuniceerd, gaat de brug in       
Itteren vanaf 8 juli dicht. Hier wordt tot en met 
3 augustus gewerkt aan het opknappen van de 
oude brug. Deze zal voor al het verkeer gesloten zijn.

Rijkswaterstaat vertelde ons wat er precies staat 
te gebeuren:
In die 4 weken wordt de staalplaten constructie 
van de brug verwijderd, om het brugdek zo vlak 
mogelijk af te werken en zo een goede basis te 
krijgen voor de nieuwe constructie.
Op het vlakke brugdek wordt een raster van      
houten balken geplaatst, met extra ondersteuning 
ter plaatse van de wielsporen.
De balken worden aan de bovenzijde afgevlakt en 
daarop wordt een rubberen laag aangebracht.
Op het balken raster komen de stalenplaten,           
in sets gekoppeld.
De bevestiging gebeurt door ankers aan te brengen 
tot in het betonnen dek van de brug.
Ook wordt er een constructie van stalen 
strips tussen de rijplaten aangebracht om de                              
remkrachten op te vangen.
Tot slot worden de barriers op de nieuwe                
constructie teruggeplaatst, weer op een breedte 
van 3,10m.
Met deze renovatie komt er een einde aan de     
geluidshinder en kan de oude brug, in de periode 
tot de nieuwe brug klaar is, weer vooruit.
 
Afsluiting van brug Itteren betekent dat al het   
verkeer omgeleid wordt door de dorpskernen     
Itteren en Borgharen.
Dat zal zeker hinder veroorzaken, te meer omdat 
het vrachtverkeer van Sibelco ook gebruik moet 
maken van deze omleiding.
Om de hinder te verminderen worden in de        
Paesestraat verkeersregelaars ingezet, zodat de 
situatie dat 2 vrachtwagens elkaar treffen op het 
smalste deel van de route uitgesloten wordt.
Op de verkeersbrug Limmel worden tijdelijke    
verkeerslichten geplaatst en er worden parkeer-
verboden ingesteld op het smalle deel van de    
Pasestraat en in de Adam van Harenstraat.
 
Ook Arriva heeft haar route aangepast op de       
renovatie. De haltes tussen brug Itteren en Bunde 
komen hierdoor te vervallen.
Voor meer informatie kunt terecht bij www.arriva.nl

Mocht u vragen of klachten hebben neemt u dan 
contact op via het landelijke informatienummer 
van Rijkswaterstaat 0800-8002.

Vlindertuin Borgharen 
= Dorpstuin Borgharen
Op zaterdag 10 april hebben Sandra en Stefan 
van The Butterfly House op een flink stuk grond 
in de Dorpstuin Borgharen op verzoek van de 
werkgroep samen met de hulp van enkele dorps-    
bewoners bloemenzaad ingezaaid voor de               
vlindertuin. En nu zoveel weken later is het zaad 
uitgegroeid tot een grote bloemenpracht. Het 
is geweldig mooi om te zien. Loop eens binnen 
en overtuig je zelf!  De poort van de Dorpstuin 
Borgharen staat meestal open voor bezoekers. De 
vlinders zullen er snel achter komen dat voor hun 
hier een waar vlinderparadijs is ontstaan. Dank 
aan Stefan en Sandra aan dhr. Kleijnen junior (die 
de grond voor ons losploegde) aan José en Peter 
van Gerwen en aan Kyara Balduin (zie foto) voor 
het werk dat zij als vrijwilliger in de vlindertuin 
hebben gestoken. Hopelijk waarderen de vlinders 
het ook en zullen zij binnenkort in groten getale 
de Dorpstuin bevolken. 

Joop van Sintfiet
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Costa del Sol aan de 
Maas!
Langs de Maas ter hoogte van Borgharen en       
wellicht ook Limmel verrijzen binnenkort een         
aantal nieuwe moderne hotels voorzien van 
de laatste luxueuze snufjes. Nog enkele weken 
en dan kunnen de eerste ”toeristen” er terecht 
voor een grandioze vakantie aan de rand van een   
voedselrijk natuurgebied. De eerste online re-
serveringen zijn al binnen. Er worden duizenden   
gasten per seizoen verwacht. 

Terwijl ik dit schrijf moeten de hotels nog                     
ontworpen en gebouwd worden door de jeugd 
van Borgharen, Itteren en Limmel en hun handige 
ouders. Eigenlijk was het de planning om dit 29 
juni te doen, maar wegens de extreme hitte is dit 
helaas afgelast. Op zaterdag 14 september gaan 
we de  insectenhotels bouwen. Noteer de datum 
alvast in je agenda, de schoolgaande kinderen  
zullen nog een inschrijfformulier ontvangen via 
de basisschool.

Wanneer de hotels af zijn worden ze definitief 
neergezet op de plaats van hun bestemming in 
Borgharen en eventueel Limmel. Het Insecten 
VVV- Limburg juicht het initiatief van de Buurt-
netwerken Borgharen en Limmel en de Dorps-
raad van Itteren heel erg toe en hoopt dat het 
insectentoerisme in Zuid Limburg door dergelijke 
initiatieven in de toekomst zal toenemen. Op die 
manier blijft onze omgeving leefbaar, duurzaam 
en weerbaar.

Dit is een project van de werkgroep en veilige 
woonomgeving en een gastvrije samenleving.

Nieuwe Trajekt      
opbouwwerkers

Beste bewoners van Borgharen,

Wij willen ons graag even voorstellen. Wij zijn            
Lonneke Paulissen en Ralph Brinkman en zijn   
beiden werkzaam bij Trajekt als opbouwwerkers. 
Onlangs hebben wij kennis mogen maken met 
jullie goed georganiseerde buurtnetwerk Borgha-
ren. Ook hebben we met het Sociaal Team deel-
genomen aan de Pinksterbraderie bij basisschool 
de Maasköpkes. 

Voor degene die nog niet weten wat het Sociaal 
Team allemaal doet, volgt bij deze een kleine 
uitleg. Het Sociaal Team is een team waarbij ver-
schillende deskundigen zeer nauw samenwerken 
bij het beantwoorden van hulpvragen. Denk hier 
bij aan situaties rondom financiën, opvoeding, 
niet lekker in je vel zitten etc. Deze samenwerking 
heeft als voordeel dat het team voor veel vragen 
goede adviezen kan geven. Als zij het antwoord 
niet weten, schakelen zij hun netwerk in. 

Bij vragen kunnen jullie het team bereiken via 
www.sociaalteammaastricht.nl (Borgharen valt 
onder Limmel-Nazareth) of via het nummer         
06-46003624. 

Voor meer informatie over Trajekt en onze con-
tactgegevens verwijzen wij jullie graag naar onze 
website; www.trajekt.nl.
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Het “kapitaal” van 
Borgharen

Nu ik geen voorzitter van het Buurtnetwerk meer 
ben voel ik mij vrij om Borgharen ook eens van     
verschillende andere kanten te gaan beschrijven.

Joop van Sintfiet

Maandagavond 17 juni 2019 tussen tien en half 
elf ’s avonds wandelend langs de Maas. De zon 
heeft de lucht alweer verlaten om morgenochtend 
aan de andere kant fris te kunnen terug keren. 
Een zeldzaam mooie zwoele zomeravond met een 
zacht oranje gloed in een donkerblauwe lucht.  

Het water van de Maas weerspiegelt het laatste 
zilveren avondlicht en drijft groepjes zwanen, 
eenden en ganzen traag aan mij voorbij. Een 
diepe rust kondigt de nacht aan terwijl ik hier loop 
te genieten van deze omgeving. De huizen van de 

daal- en middenstraat staan met hun scherpe 
contouren tijdloos afgetekend tegen de donkere 
avondlucht. 

Veel van de mensen in die huizen ken ik per-
soonlijk en sommigen ook niet. Het zijn mensen 
van jong tot oud en ze vormen een gezin met 
hun    kinderen, hun plezier en hun verdriet. Of ze        
wonen alleen ook met hun plezier, hun verdriet 
en hun zorgen. Morgen staan ze vroeg op gaan 
naar hun werk of naar school of ze draaien zich 
nog eens om en slapen nog even lekker uit.

Op deze avond zijn ze mij allemaal even lief.  
Zij zijn het kapitaal van Borgharen.
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Ron for Run 
Maasvalleiloop

De Ron for Run Maasvalleiloop vond dit jaar 
plaats op zondag 26 mei 2019, het was wederom 
een geslaagde editie! 
Deze prachtige natuurloop voerde de deelnemers 
van de 15km-loop vanuit Borgharen door de 
Maasvallei via hoeve Hartelstein door Itteren 
weer terug naar Borgharen. 
De 5km-loop liep ook door het natuurgebied van 
de Maasvallei rondom Borgharen. 
Voor de kinderen was er een sportief hardloop 
moment georganiseerd over het grasveld en de 
dijk aan het kermisterrein. 

De organisatie had het weer goed voor elkaar en 
het evenement was uitstekend georganiseerd. 
Als vrijwilliger heb ik zelf kunnen ervaren dat aan 
alle voorwaarden voor een succesvolle loop was 
gedacht. Ook van de deelnemers heb ik achteraf 
alleen maar lof gehoord. Het weer zat mee en er 
was een groot deelnemersveld.

Een mooie manier om Borgharen en de Maasvallei 
zeer positief op de kaart te zetten.
Ik begrijp dat de Ron for Run Maasvalleiloop 2020 
alweer in de maak is en hoop dan als vrijwilliger-
verkeersregelaar graag weer mijn bijdrage te    
mogen leveren.
Dank aan alle organisatoren, deelnemers en     
vrijwilligers!

Joop van Sintfiet
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Onderhoud wegkruis

Het ‘Wegkruis aan de Ling’ met tuintje, oftewel 
het kruis op de hoek van de Middenstraat en 
Kasteelstraat, werd jarenlang onderhouden door 
Albert Paulissen. Hij zorgde er altijd voor dat het 
kruis, maar ook vooral de bloemen en struiken 
er tiptop bij stonden. Nu Albert het onderhoud 
niet meer aankan, heeft Wouter Slangen dit 
overgenomen. Hij zorgt ervoor dat er onderhoud 
wordt gepleegd wanneer nodig. 
Bij deze willen we Albert bedanken voor zijn         
jarenlange inzet en willen we Wouter bedanken 
dat hij deze taak op zich neemt.

Amal en Ronny van 
het Kasteel 

ontvangen gasten op 
Paaszaterdag

Op zaterdag 20 april, een schitterend mooie  
Paaszaterdag, ontvingen Amal en Ronny Bessems 
een aantal gasten in het park rondom het Kasteel 
Borgharen. Welkom waren de alleenstaanden 
van Borgharen boven de 65 jaar, alle vrijwilligers-      
renoveerders Vrienden van het kasteel met hun 
aanhang en een aantal speciaal genodigden met 
verdiensten voor het behoud van het kasteel.

Kosten nog moeite werden wederom gespaard 
om er een succes van te maken. In de schaduw 
van eeuwenoude hoge bomen werd er genoten 
van klassieke muziek, diverse clowns acts en tot 
slot een ouderwets gezellig optreden van onze   
eigen Huub Adriaans. Huub had er de sfeer snel in 
en menig dansje werd gemaakt op de door Tom 
Reinders uitstekend verzorgde “grasdansvloer”.
Onder het genot van ’n gooj tas koffie met 
ouderwetse boerenvlaai en ‘n lekker drankje en 
hapje werd er gezellig gekeuveld en gezongen. Op 
zo’n middag besef je weer eens hoe rijk wij zijn 
met het Kasteel Borgharen midden in ons dorp en 
met zulke eigenaren die ons graag laten delen in 
die “rijkdom”.
De opbrengst van de vrijwillige bijdrage was ten 
bate van het Alzheimer Fonds.
Namens alle aanwezigen....... Amal en Ronny     
bedankt voor dit mooie initiatief!!



Even voorstellen Luud 
en Ralph Willems
De nieuwe eigenaren van de friture in de 
Bovenstraat willen we aan u voorstellen.
Luud en Ralph Willems, vader en zoon, gaan          
samen ervoor zorgen dat we in Borgharen voorzien 
blijven van lekkere friet maar ook belegde broodjes. 
Zij hebben al geopend dus u kunt er terecht. 
Ralph en Luud hebben al jarenlange horeca          
ervaring. De laatste jaren werkten zij bij Café    
Restaurant In Kanne en Kruiken in Kanne België. 
Zij hebben de zaak overgenomen van Daniëlle
en Joris die hun Friture Maison de la Mayonnaise 
hebben ingewisseld voor Taverne d’n 
Tabbernakel naast de kerk in Itteren ( voorheen 
Café ’T Trefpunt). Daniëlle en Joris wensen we veel
succes met hun nieuwe zaak in Itteren.

.

Luud en Ralph zullen de opening van hun 
nieuwe zaak ook nog via een huis aan huis flyer in 
Borgharen onder onze aandacht gaan brengen.
Wij wensen Luud en Ralph heel veel zakelijk 
succes met hun frituur en wij hopen dat zij ons 
lang mogen blijven voorzien van ’n lekker hèpke, 
frietsje en drènkske.  

De redactie
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PlusJeHuis: 
energiebesparings  

project voor huiseigenaren
Gemeente Maastricht heeft in samenwerking 
met Volta Limburg een energiebesparingsproject
gelanceerd: PlusJeHuis. Eigenaren van koop-      
woningen die aan de slag willen met energie-    
besparing en duurzame energieopwekking 
kunnen voor hulp en ondersteuning terecht bij 
Volta Limburg. 

Volta Limburg is de begunstigde partij uit de       
Europese aanbesteding naar een serviceprovider 
voor energiebesparing. Het project PlusJeHuis 
is georganiseerd door de gemeente Maastricht, 
Gulpen-Wittem en Meerssen in het kader van 
de Regionale Energie Alliantie. De gemeenten en 
Volta Limburg zijn de concessie aangegaan voor 
de komende vijf jaren. 

Meer comfort, minder energie
Energie besparen en duurzame energie opwekken 
kan op verschillende manieren. Huiseigenaren 
kunnen eigen stroom opwekken met zonnepanelen, 
de woning isoleren of besparen op gaskosten met 
een warmtepomp, een nieuwe cv-ketel of een
zonneboiler. Volta Limburg kan particuliere 
woningeigenaren begeleiden in het hele traject; 
van het kiezen van energiebesparende maatregelen 
tot en met de financiering en de uitvoering. 

“Deze nieuwe service ontzorgt bewoners bij het 
treffen van energiebesparende maatregelen. Zo 
wordt het veel makkelijker om met energiebe-
sparing en energieopwekking aan de slag te gaan. 
En werken we samen aan een klimaatneutraal 
Maastricht”, benadrukt Gert-Jan Krabbendam, 
wethouder Duurzaamheid. 
Wilt u weten hoeveel u kunt besparen?
In 4 eenvoudige stappen weet u wat u welke 
energiebesparende maatregelen bij uw woning 
passen. Wij stellen voor u een online bespaaradvies 
op met kant-en-klare maatregelen. 
Kijk op www.voltalimburg.nl/plusjehuismaastricht. 
De keuzemogelijkheden zijn namelijk enorm en 
daarbij helpen wij u graag!

Borgharen bedankt

Een aantal weken geleden werd ik aangenaam 
verrast. Dolly (Ruud) Donkers en They Aarts    
stonden met een hele zware ijzeren koker voor 
de deur. Deze koker heeft een tijd in het café van 
de Haarderhof gestaan en tijdens uitvoeringen 
van de Fanfare/Drumband (o.a. het Sylvester- 
en carnavalsconcert) werd geld op gehaald om 
mij financieel te ondersteunen om mijn droom, 
de “Paralympische spelen” te behalen. In totaal 
werd een bedrag van €  573,99 opgehaald. 

Graag wil ik iedereen bedanken die een financiële 
bijdrage heeft geleverd, maar zeker ook Maurice 
en Sabine, Dolly en They.

Met sportieve groet,
Max Gerets

Digitaal? 
Nee, niet altijd

Uw zaken regelen met de overheid in een paar 
muisklikken. Reuze handig. Maar niet altijd, en 
niet voor iedereen. Geen nood: bij Sociale Za-
ken Maastricht Heuvelland kunt u op maanda-
gen terecht met vragen voor het CAK, DUO, SVB,            
Juridisch loket en het UWV. 

Heeft u een vraag voor een van deze instanties 
die u liever niet via de telefoon of e-mail wilt             
stellen? Of bent u niet zo handig met de 
computer en wordt u liever persoonlijk geholpen? 
Kom dan op maandag tussen 08.30 en 16.00 uur naar 
Sociale Zaken, Randwycksingel 22, Maastricht. 
Let op: het Juridisch Loket is alleen 
’s middags aanwezig. Bel 14 043 of kijk op 
www.socialezaken-mh.nl/samenwerking voor 
meer informatie.
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DRUK  l  PRINT  l  MAIL  l  SIGN

van mensen

met mensen

voor mensen

UW IDEE. ONZE UITDAGING!

WWW.IMPRESO.NL

Watermolen 1
6229 PM Maastricht

Postbus 1585
6201 BN Maastricht

Telefoon: 043 - 382 44 11
Email: info@impreso.nl
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D’n Tabbernakel

Ten teije vaan dit sjrieves, höbbe veer uuch 
alweer twie weke  mage verwelkome. En wat 
waor ’t sjiek!! Geer zeet met groete getale 
gekoume.  Um us te liere kinne, te ete, te dreenke, 
te biljarte en te kaarte.  Met blomme, prezintsjes 
en de allerbeste winse & kompliminte. Daankbaar 
zien veer heij veur, want heijdoor waore ’t 
oonvergetelijke weke. 
Wat d’r aon veuraof ging waore bijnao dreij       
maond zwoege, en de details zal iech uuch          
bespaore…méh ederein wet, verhuijze  en 
verbowwe kump altied met rotzooi en stöb…en 
bouwvakkers. (dat is daan de leuke kant vaan 
‘t verhaol…;-) Met es hoegtepunt de toch wel         
opmerkelijke vondst vaan Joris, dee ziene kop 
in ’t gaat vaan de zoldervloer duijde, en daor ‘n 

revolverke oet ’t jaor 1878 voont.  Gefabriceerd 
door Fagnus & Celment oet Liege.  
En noe op volle krach veuroet. Met de Vreigelere
zien veer ‘nne datum aon ’t zeuke veur ’n 
zomerfees. En de traditionele Itterse toerrit vindt 
plaots op zoondag 18 augustus. Haw de Facebook 
en instagram in de gate veur nuijkes,  en uzze 
website www.Tabbernakel.nl zal spoedig veerdig 
zien.

Noames ’t ganse tem Tabbernakel, nogmaols ‘nne 
groete merci!!! En veer zien uuch gere aon de  
brigidastraot 65. Ope vaan donderdag tot en met 
maondag, vaanaoaf 12 oor. Behalve op zoondag, 
daan zien veer al um 10 oor al present. 

Kompliminte, Joris & Danielle
043-3434334 of 0651477603
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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
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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.



Jeu des Boules
 toernooi

Beste  Dorpsbewoners,
Het toernooicomité van het jaarlijkse jeu de     
boules toernooi is wederom volop bezig met de 
voorbereidingen van het Groot kampioenschap 
van Borgharen.
Dit Jeu des boules kampioenschap van Borgharen 
wordt al vanaf  1989  georganiseerd.
Het 31ste Jeu des Boules toernooi om het            
kampioenschap van Borgharen wordt gehouden 
op: zondag 1 september 2019.

Noteer alvast deze datum in uw agenda, of doe 
nu al uw inschrijving.
Voor deze speciale gelegenheid zijn uitnodigingen
verstuurd naar onze gouverneur: drs. Th. Bovens 
en wethouder Dhr. Gert-Jan Krabbendam.                                                                                                           
Beide heren zullen aanwezig zijn op 1 september 
om het 31e  Jeu des Boules toernooi van Borgharen 
officieel te openen.  

Wie mag er deelnemen?:
Iedereen, die iets betekent voor de gemeenschappen
Borgharen en Itteren. Zoals: inwoners (zowel 
jong als oud, vanaf 12 jaar), verenigingsleden, 

werknemers van bedrijven die in beide dorpen 
gevestigd zijn, maar ook vrienden of familieleden. 
Een team bestaat uit drie personen en mag         
bestaan uit: 3 dames, 3 heren of gemengd. 
Voorwaarde is wel dat twee van de drie leden 
van een team een band met Borgharen of Itteren 
hebben en dat maar maximaal 1 lid van het team 
een club- of wedstrijd licentie mag hebben. De 
Maaskluivers zijn wederom van harte welkom.

In de maanden t/m september zijn de maandag-, 
donderdag- en vrijdagavond oefendagen. Op deze 
avonden is iedereen van het dorp en omstreken 
welkom. 
Tip!: Kom oefenen voor het 31ste Jeu des Boules 
toernooi kampioenschap Borgharen.
De inschrijving via inschrijfformulier,  of e-mail 
naar:  toernooi@pclebutborgharen.nl
Voor meer informatie op onze website:                             
www.pclebutborgharen.nl 

pc “Le But Borgharen” organiseert i.s.m. Buurtnetwerk Borgharen  
Op zondag 1 september 2019  

     Het 31ste Jeu de Boules kampioenschap van Borgharen voor tripletten 
  Jeugd – Dames – Gemengd d/h – Heren 

                                                                                                                   
Voor: jeugd, inwoners, verenigingsleden en werknemers van bedrijven van Borgharen 

en Itteren. Van het drietal moeten twee personen aan deze voorwaarde voldoen.                                                          
Er mag maar één persoon met club- of wedstrijd licentie per triplet deelnemen. 
Het doel is: “Het verbeteren van de leefbaarheid en het leefmilieu in ons dorp” 

 
Inschrijfformulier Jeu de Boules Toernooi 

 1 september 2019 
Naam Vereniging / Triplet: …………………………….. 
Naam contact persoon: …………………………….. 
Adres:     ……………………………… 
Telefoon nummer:  ……………………………… 
Naam 2de persoon:  ……………………………… 
Naam 3de persoon:  ……………………………… 
 
Wil graag gebruik maken van Jeu de Boules ballen    Ja / Nee                                  
Kosten € 5.00,  bij inlevering ontvangt u € 4.00 retour. 
 

inschrijven voor 24 augustus 2019 
                      Secretariaat:                               S. Bemer 

Hertog v. Brabantlaan 89 
                                                                      Tel. 043-3624416 
                               e-mail:                  toernooi@pclebutborgharen.nl 
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Inschrijfformulier



18






