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  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
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Woord 
van de Voorzitter

Na een lange hete en vooral droge zomer en een 
hopelijk fijne vakantie hebben wij onze dagelijkse 
werkzaamheden weer langzaam maar zeker 
opgepakt. De extreme droogte heeft velen van 
ons toch weer eens aan het denken gezet hoe 
belangrijk het weer en het klimaat zijn voor ons 
welbevinden. Te lang te warm is voor niemand 
prettig. Te lang te droog maakt ons dagelijks leven 
door stijgende voedselprijzen straks een flink stuk 
duurder.

Onze omgeving is een kostbaar goed. Dat geldt 
niet alleen voor ons weer en klimaat maar evenzeer 
voor onze direkte leef- en woonomgeving. Vandaar 
dat het Buurtnetwerk Borgharen samen met dat van 
Itteren momenteel hard werkt aan het nadenken 
en opschrijven van een omgevingsvisie voor onze 
beide dorpen. We zijn gestart met de formulering 
van een Buurtplan op verzoek van de gemeente 
Maastricht maar kwamen er al snel achter dat het 
veel beter is om een brede omgevingsvisie op te 
stellen. In deze omgevingsvisie komen alle aspecten 

van onze leefomgeving aan bod zoals natuur, 
verkeer, recreatie, wonen, werken en ontspannen 
en rusten.

Wij willen met deze omgevingsvisie voor ons zelf 
en voor anderen (onder andere de gemeente 
Maastricht) duidelijk maken hoe wij ons dorp 
willen zien, wat wij belangrijk vinden voor ons 
dorp en hoe wij dat vorm willen geven. Het 
nadenken over en het formuleren van een omge-
vingsvisie is voor ons allen een belangrijke zaak.

Als voorzitter van het Buurtnetwerk Borgharen 
roep ik u dan ook op hieraan uw bijdrage te willen 
leveren. Wij vragen u met ons mee te denken en 
uw mening te geven over wat voor u belangrijk is 
in ons dorp. Daartoe krijgt u in de nabije toekomst 
(te beginnen dit jaar) volop de gelegenheid. Wij 
zullen u op verschillende manieren gaan vragen 
te participeren in dit proces om te komen tot een 
visie met een breed draagvlak waarin wij ons allen 
zullen herkennen en waar wij ons in kunnen 
vinden. Zonder uw inbreng is deze visie zwak. Dus 
help ons de omgevingsvisie sterk te maken.

Joop van Sintfiet.
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De Grensmaas
De bewoners van Borgharen en Itteren worden 
enkele keren bijgepraat over de vorderingen van 
het project Grensmaas in de klankbordgroep. 

Bij dit overleg schuiven vertegenwoordigers van 
Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht, Staatsbos-
beheer en het Waterschap aan. Dit is dus een 
mooie gelegenheid om te bespreken wat ons bezig 
houdt. Op 28 augustus heeft het Consortium 
Grensmaas weer een bijeenkomst belegd in de 
Brigidahoeve in Itteren.   

Over de voortgang kunnen we kort zijn. Het 
consortium heeft 3 jaar extra gekregen om het 
project af te maken in verband met de slechte 
afzetmarkt voor grind. Voor Borgharen en Itteren 
heeft dit geen effect, de werkzaamheden zijn hier 
zo goed als klaar. De passeerhaven bij Voulwames 
is naar verwachting in oktober gereed, dan kan de 
weg langs het Julianakanaal worden hersteld. 

De weg wordt aangelegd als fietspad, autoverkeer 
is niet meer mogelijk. Daarna worden de afras-
teringen en poortjes geplaatst. Ook komen er nog 
2 bruggetjes over de Geul en een fietspad van Itteren 
naar Hartelstein. Bij de afwerking willen we 
onze ervaringen inzetten om de begaanbaarheid 
van de nieuwe natuurgebieden zo goed mogelijk 
te maken. Gelukkig is het Consortium bereid om 
mee te denken en te helpen.   

Het Consortium verwacht om voor het einde 
van het jaar het gebied te kunnen opleveren. De 
grindwinning in Bosscherveld loopt door tot eind 
2018, dan kan daar ook gestart worden met de 
afwerking. 

Naast het Grensmaasproject hebben we ook andere 
onderwerpen kunnen bespreken. Een belangrijk 
thema voor ons is het oprichten van een bezoe-
kerscentrum in het gebied, maar er ligt nog geen 
concreet plan. Waar ook weinig beweging in zit is 
onze wens voor een fietspad tussen de recreatieplas 
en het fietspad rond Sibelco. Er is veel onduide-
lijkheid over de status van de Houtbendervloed-
graaf, waar het fietspad over heen kan worden 
aangelegd. Hopelijk kan het Waterschap een 
uitspraak doen. Verder zijn nog de plannen voor 
een Groene Rivier besproken, de hoogte van de 
kades en de bomen langs de Spekstraat. Een aantal 
bomen is dood, misschien kan de gemeente actie 
ondernemen.      

Als het grensmaasproject is afgerond, dan stopt 
uiteraard ook de klankbordgroep. Wij hebben 
aangegeven dat we een structureel overleg met 
gemeente, Waterschap en Staatsbosbeheer 
belangrijk vinden. Dit wordt ook onderkend, maar 
een harde toezegging hebben we nog niet gekregen.   
    
Wilt u meer weten en meepraten over de ont-
wikkelingen rond ons dorp, kom dan naar de 
maandelijkse bijeenkomsten van de Buurtraad. 

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl

Buurtplan 2019 – 2024
In de vorige editie van de Buurtpraat stond een 
artikel over het buurtplan dat voor de gemeente 
geschreven moet worden om voor subsidie in 
aanmerking te komen. Nu blijkt echter dat veel 
buurtnetwerken problemen hebben met het 
schrijven daarvan en dat daarom besloten is om de 
indiening 1 jaar uit te stellen, dus tot eind 2019.
Om die reden zal het buurtnetwerk dan ook geen 
buurtplan schrijven.

Dit is echter niet het hele verhaal.
Zoals u elders in deze buurtpraat kunt lezen moet 
de gemeente een omgevingsvisie maken. In de 
wet hierop is een verplichting opgenomen dat de 
gemeente dit samen moet doen met de bewoners 
en hierop willen wij inspelen zodat het een visie 
wordt die tot stand komt met ons, de bewoners.

De dorpsraad Itteren en het buurtnetwerk Borgharen 
hebben daarom met de gemeente overlegd of 
deze visie in de plaats kan komen van het buurtplan. 
Toen dit antwoord positief was hebben wij het 
initiatief genomen om hieraan voor onze dorpen 
een bijdrage te leveren.
Wij realiseren ons dat dit een grote opgave is, 
immers de omgevingsvisie is behoorlijk wat uit-
gebreider dan het buurtplan, maar gezien onze 
ervaring opgedaan bij het schrijven van de recrea-
tievisie hebben wij er het volste vertrouwen in dat 
dit ons gaat lukken (hopelijk kunnen we hierbij 
ook op uw inbreng rekenen).
Lees voor meer informatie over inhoud en proces 
het artikel omgevingsvisie Borgharen – Itteren 
elders in deze Buurtpraat.

Werkgroep buurtplan 
Eline Gielissen, Carlo Poolen en Chris Hoekstra.
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Dijkwachten 
gezocht!

Zin om met jouw hobby iets te betekenen voor 
je buurtgenoten?

Te wandelen langs de mooiste stukjes van Limburg 
én ook nog werk te doen dat er toe doet? 
Geef je dan nu op als dijkwacht!

Waterschap Limburg starl deze week met een 
wervingscampagne voor nieuwe dijkwachten in 
(Zuid-)Limburg. Het waterschap wil graag op de-
zelfde manier werken met het korps dijkwachten 
als Noord-Limburg en heeft daarbij gekozen om 
de dijkwachtenorganisatie met vrijwilligers vorm 
te geven. ln Noord-Limburg is dit al het geval, in 
Zuid-Limburg nog niet. Daarom is het waterschap 
met name in Zuid-Limburg op zoek naar nieuwe
dijkwachten.

Wat houdt het werk van een dijkwacht ¡n?

Waterschap Limburg, de werkgever van de dijk-
wachten, zorgt dat u droge voeten houdt en veílig 

bent bij hoog water. ln heel Limburg beheren we 
ongeveer 170 kilometer aan waterkeringen (dijken). 
We bewaken het waterpeil langs de dijken en re-
pareren schade. Verder onderzoeken we regelmatig 
of de dijken nog aan de nieuwste veiligheidsnormen 
voldoen.

Tijdens het hoogwaterse¡zoen (oktober tot en 
met maart) inspecteren ongeveer 400 vrijwillige 
dijkwachten de dijken in Limburg. De dijkwachten-
organisatie bestaat uit enthousiaste vrijwilligers 
die op afroep de dijken inspecteren. Ze kijken 
tijdens de hoogwaterperiode bíjvoorbeeld of er 
scheuren in de dijk zitten, er kwelwater onder 
de dijk doorstroomt en of dat de dijk wordt be-
schadigd door drijfhout en natuurlijk ook nog tal 
van andere zaken. Zij zijn de ogen en oren in de 
omgeving voor het waterschap en weten als geen 
ander wat er speelt in hun eigen omgeving. Uiteraard 
ontvangen de dijkwachten een vrijwilligersver-
goeding voor hun werkzaamheden.

Vrijwillige dijkwacht

We zijn op zoek naar dijkwachten in Zuid-Limburg, 
ongeveer vanaf gemeente Roermond tot en met 
Eijsden. We vragen een teamspeler die fysiek 
in een goede gesteldheid is, affiniteit heeft met 
water, bij voorkeur dichtbij de dijk woont én ook 
graag voor de eigen buurt wat wil betekenen.

Vrijwillige dijkwachten 
(https://www.waterschaplimburg.nl/overons/
taken/veilige-dijkendroge/vrijwillige/)
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“De rol van dijkwacht geeft mij een voldaan 
gevoel en je komt op plekken waar je normaal 

nietzo snel komt.” 
Marian Custers, dijkwacht 56 jaar.

“Het is leuk om iets te doen voor de bescherming 
van je dorp en je leert je eigen omgeving nog 

beter kennen.” 
Bram Hesen, dijkwacht 33 jaar.

Wat verwacht het waterschap van een
dijkwacht?

Om goed voorbereid de dijk op te gaan, wordt 
gestart met de opleiding dijkwacht en het gebruik 
van de lPhone waarop de dijkwachtapp zit. 

Tevens vindt jaarlijks een bijeenkomst plaats 
(‘s avonds of ‘s middags op diverse locaties) 
waarbij de dijkwachten bijgepraat worden over 
de laatste ontwikkelingen van relevante water-
schapprojecten, zoals de verhoging en aanleg van 
nieuwe dijken. Ook wordt tijdens de bijeenkomst 
buíten regelmatig op de dijk geoefend.

“Als díjkwacht heb je een belangrijke taak op het 
gebied van hoogwaterveiligheid. Je hebt werk 

dat er toe doet voor je omgevíng. 

Daarvoor ontvang je onze waardering 
ín de vorm van vrijwilligersvergoeding, 

een jaarlijkse barbecue, een eindejaarsattentie en 
materialen voor het uitvoeren 

van de dijkinspectie”, 
aldus Rein Dupont, 

Lid Dagelijks Bestuur Waterschap Limburg.

Mensen die geïnteresseerd zijn in dijkwacht en 
een bijdrage willen leveren aan de waterveiligheid 
van hun buurt, kunnen zich aan melden via:

dijkwacht@waterscha plímburg.nl

De Kemissie Bös
Goed nieuws voor de inwoners 

van Borgharen en Itteren!

Wilt u wel eens gezellig gaan winkelen in een groter 
winkelcentrum maar hebt u geen eigen vervoer? 
Dan hebben wij goed nieuws voor u, want De 
Kemissie Bös komt u thuis ophalen en zet u ook 
thuis weer af.

Vanaf september 2018 gaat De Kemissie Bös rijden. 
Wat wil dat zeggen? Dat u tegen een vergoeding 
van € 2,50 met de Kemmissie Bös kunt meerijden 
naar de vrijdagmarkt in Maastricht of winkel-
centrum MAKADO in Beek of naar winkelcentrum 
De Brusselse Poort.

Hoe werkt het?
De dag waarop de kemissiebös rijdt wordt aan-
gekondigd via Huiskamer/Dagopvang en de 
website van de Buurtraad www.borgharen.nl
De Kemissie Bös vertrekt van het kermisterrein 
en brengt u naar de bestemming. Daar krijgt u 

2 1/2 uur de tijd om te winkelen. We vertrekken 
dan 2 1/2 uur later weer en leveren u op het 
kermisterrein in Borgharen weer netjes af met 
uw boodschappen.

Het enige wat u moet doen is u minstens een dag 
van te voren telefonisch aanmelden bij Teun Hamer 
op zijn telnr 043-8502705 of via zijn email-adres 
afmhamer@home.nl Teun laat u meteen weten 
of u nog mee kan. Er kunnen maximaal 9 personen 
in de bus. 

Zorg dat u op tijd klaar staat en vergeet de beurs 
en de kemissietas niet!

De Kemissiebös is een initiatief van de Stichting 
Zorg aan de Maas. Wij hopen dat dit initiatief van 
de in een behoefte voorziet en dat er voldoende 
belangstelling is. 

PS: Als u nog bruikbare tips heeft, kunt u ook Teun 
Hamers bellen.
Wij zoeken ook nog naar vrijwilligers als chauffeur 
voor het busje. Opgeven bij Teun Hamer svp!!!
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Herdenking
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Hier

had uw

ADVERTENTIE

kunnen staan!!!
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Omgevingsvisie 
Itteren-Borgharen; 

een ‘bewoners’ blik op 
de toekomst.

Onze leefomgeving staat onder druk.
Om een eigen visie op de toekomst te 

ontwikkelen hebben we jullie hulp nodig!

Omgevingsvisie gemeente Maastricht

Als voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet 
(2021) is de gemeente begonnen met het opstellen 
van een Omgevingsvisie voor de gehele gemeente, 
deze visie vervangt de huidige structuurvisie. De 
Omgevingsvisie is een brede visie op de leefom-
geving, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling. 
Met daarin aandacht voor mobiliteit, natuur, 
gezondheid, veiligheid en economie. Deze visie 
dient straks als basis voor het uitvoeringsplan dat 
in de toekomst de huidige bestemmingsplannen 
zal gaan vervangen.
De omgevingswet stelt de inwoners en de initiatief-
nemers centraal, daarom vraagt de gemeente de 
inwoners om mee te denken bij de beleidsontwik-
keling, zoals het opstellen van de Omgevingsvisie 
en het Omgevingsplan.

Update Recreatievisie Itteren-Borgharen 2014

In 2014 is door de Dorpsraad Itteren en Buurt-
netwerk Borgharen een Recreatievisie opgesteld 
met als doel het geven van een bewoners-visie op 
de recreatieve ontwikkelingen en de daarbij beho-
rende recreatieve verbindingen. Dit document is 
tot op heden een prima instrument gebleken bij 
overleg met de betrokken partijen zoals de ge-
meente Maastricht, Consortium, Waterschap etc.

Inmiddels zijn een aantal van de voorstellen die 
in de Recreatievisie beschreven zijn door de tijd 
achterhaald of gerealiseerd. De voornaamste 
doelstellingen uit de Recreatievisie blijven echter 
overeind:
“Het zoeken naar aansluiting op aangrenzende 
ontwikkelingen, de toegankelijkheid, de bereik-
baarheid van het gebied met OV, voor fietsers en 
wandelaars, de aansluiting op (inter-) nationale 
fietsverbindingen en de ontwikkeling van het ge-
bied tot een toeristische trekpleister met een be-
zoekerscentrum”.

De bestemmingswijziging van agrarisch gebied 
naar natuur in het gebied Itteren-Borgharen is al 
een behoorlijk eind op dreef en heeft al een mooi 
resultaat opgeleverd.

Dit impliceert dat er nu ook naar andere (recreatieve) 
ontwikkelingen gekeken kan worden die in verband 
gebracht kunnen worden met deze natuurontwik-
keling. Een update van onze Recreatievisie is dus 
min of meer noodzakelijk geworden.

Onlangs is er in overleg met de gemeente Maastricht 
en Buurtnetwerk Borgharen gesproken over de 
mogelijkheden om deze Recreatievisie verder uit 
te bouwen naar een Omgevingsvisie voor Itteren-
Borgharen.

Deze visie kan mogelijk als input dienen voor de 
gemeentelijke omgevingsvisie maar zal vooral 
een bewonersblik op de toekomst moeten zijn. 
Een strategisch document dat richting kan geven 
bij toekomstige ontwikkelingen in het gebied 
Itteren-Borgharen.

In deze geactualiseerde Recreatievisie is het de 
bedoeling om ook andere thema’s mee te nemen 
die in de toekomst een grote rol zullen gaan spelen. 
Onze bewonersvisie zou zich ook dienen te richten 
op onze fysieke leefomgeving. 
Thema’s die een grote rol op onze leefomgeving 
zullen hebben zijn o.a. klimaatverandering, energie-
transitie en vergrijzing.

Klimaatverandering zou gevolgen kunnen hebben 
voor onze veiligheid (Groene Rivier); energietran-
sitie kan grote landschappelijke gevolgen hebben 
(windturbines, zonneparken etc.); door de vergrijzing 
ontstaan er andere maatschappelijke behoeftes. 
Het vertrek van de school in Itteren, de afwezigheid 
van winkels en de afname van het verenigingsleven 
heeft grote gevolgen voor de sociale binding die 
een bewonersgemeenschap en haar omgeving 
leefbaar maakt.

We worden in de toekomst geconfronteerd met 
allerlei zaken waar wij als bewoners ook zelf over 
kunnen nadenken en misschien oplossingen 
aandragen. Per slot van rekening hebben wij als 
bewoners enorm veel lokale kennis.

Een aantal van deze thema’s willen wij gaan mee-
nemen in onze ‘bewonersblik op de toekomst’.
Op welke manier wij deze omgevingsvisie verder 
gaan vormgeven is nog niet helemaal duidelijk. In 
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dit kader willen wij, Borgharen en Itteren, samen 
met de gemeente optrekken en kijken op welke 
wijze de visie er uiteindelijk dient uit te zien.

Een ding staat echter wel vast, om de Omgevings-
visie Itteren-Borgharen vorm te geven zullen we 
ook inbreng van de bewoners vragen, het is immers 
jullie eigen leefomgeving.

Samen gaan we inventariseren wat wij als bewoners 
belangrijk vinden. Op verschillende manieren 
gaan we onze leefomgeving verkennen zodat we 
kunnen aangeven hoe wij onze toekomstige leef-
omgeving het liefste zouden zien.

Het doel is om onze leefomgeving ook in de toe-
komst zou aantrekkelijk en leefbaar mogelijk te 
houden/ maken.

Voelt u zich aangesproken, borrelen er al ideeën 
op of wilt u hierbij betrokken worden, neem dan 
contact op met:

info@itteren.nl of chrishoekstra@home.nl 
of met een van de leden van de Dorpsraad of het 
buurtnetwerk Borgharen.

Buurtnetwerk Borgharen:
Joop van Sintfiet, Carlo Poolen, Eline Gielissen, 

Math Paulussen of Chris Hoekstra.

Dorpsraad Itteren:
Paul Paulissen, Sander Bastings, Han Hamakers.

Basisschool de 
Maasköpkes

Na een tropische zomervakantie zijn de leerlingen, 
juffen en meesters van basisschool de Maasköpkes 
op maandag 20 augustus gestart met het nieuwe 
schooljaar.

Dit schooljaar hebben we ook een aantal nieuwe 
juffen en een nieuwe meester verwelkomd.

Juf Anouk Willems is directeur van de school, juf 
Ernestine draait samen met juf Marischa groep 
1/2, juf Mirte werkt samen met juf Edith in groep 
3/4, juf Kirsten in groep 5/6 en juf Aimee in groep 
7/8 en meester John is onze conciërge. Meester 
Martijn geeft wederom 1x per week de gymlessen 
en juf Marloes is lid van het managementteam en 
de intern begeleider.

Verder hebben we nog steeds de peuteropvang 
in het schoolgebouw vanuit SamenSpelen en is 
er een mogelijkheid om gebruik te maken van 
buitenschoolse opvang, ook georganiseerd door 
SamenSpelen.

Mocht u meer informatie willen over de school 
dan kunt u contact opnemen met Marloes Vreuls: 
m.vreuls@mosalira.nl, 043-3632281.

Marloes Vreuls

Samen Spelen 
Kinderopvang

In diverse wijken in Maastricht bieden wij ver-
schillende vormen van kinderopvang aan, namelijk 
opvang voor baby’s en peuters in een kinderdag-
verblijf, VVE peuteropvang en buitenschoolse opvang 
(BSO). Kinderen uit Borgharen bezoeken onze 
daar gelegen peuteropvang en onze BSO in Wyck. 

Onze peuteropvang is gericht op het jonge kind, 
de peuter van 2 tot 4 jaar. Wij zijn een VVE-locatie, 
dat betekent dat wij middels de VVE methodiek 
Speelplezier aanbod aan peuters geven. We werken 
met verschillende thema’s door het jaar heen, 
waarbij kinderen middels activiteiten en materialen 
kunnen spelen, ontdekken en leren.  
In de BSO kun je gebruik maken van reguliere 
opvang, maar daarnaast ook gebruik maken van 
het extra aanbod. Elke dag is er een activiteit of 
les, die je zoon of dochter gedurende een periode 
kan volgen. Denk aan lessen omtrent techniek, 
drama, muziek en sport. Kinderen kunnen naast 
‘gewoon spelen’ ook hun talenten op andere 
gebieden kunnen ontwikkelen.

Ben je nieuwsgierig geworden naar onze opvang 
en de mogelijkheden? Neem een kijkje op onze 
website (www.samenspelen.net) of bel ons (043-
7370083).

Tot ziens! 
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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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De huiszwaluwen van 
Borgharen en Itteren

Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar de sierlijke 
vluchten van zwaluwen brengen wel een zomers 
gevoel. Daarnaast zijn ze ook nuttig. Ze vangen 
grote hoeveelheden insecten als voer voor de jon-
gen. Er zijn verschillende soorten zwaluwen, maar 
met één soort gaat het niet zo goed in Nederland. 
Ik heb het over de huiszwaluw. In de lucht is dit 
vogeltje te herkennen aan de witte band om het 
lijf en de korte gevorkte staart. Echter dit is niet 
altijd goed zichtbaar. De nesten zijn makkelijker te 
herkennen. Het is namelijk de enige vogel die een 
nest maakt in de vorm van een aarden kommetje 
aan de gevel van gebouwen.    

Om een beter inzicht te krijgen in de redenen van 
achteruitgang worden jaarlijks de nesten van de 
huiszwaluwen geteld. Inmiddels weten we enkele 
belangrijke factoren waarom dit mooie vogeltje 
het zo moeilijk heeft. Zo spelen de omstandig-
heden in de overwinteringsgebieden in Afrika een 
rol. Maar ook de achteruitgang van de insecten 
in Nederland draagt er aan bij. Ook het simpele 
feit speelt mee dat er weinig plekken met goede 
modder voor de nesten voorhanden zijn.  

Gelukkig broedt de huiszwaluw in Borgharen en 
Itteren nog volop. Sinds enkele jaren hebben we 
zelfs een nieuwe kolonie in de Wiegershof. Al 
meer dan 20 jaar tel ik de nesten in onze dorpen. 
Ook dit jaar ben ik weer op pad geweest. Deze 
keer ben ik geholpen door mensen van de 
Werkgroep Vogels van IVN Maastricht.      

Het jaar 2018 kan de boeken in als topjaar voor 
de huiszwaluwen in Borgharen en Itteren. In totaal 
hebben we 76 nesten geteld, een record. Met 
name Itteren doet het goed met 39 nesten, meer 
dan we ooit hebben geteld. Leuk detail is dat we 
2 nesten in het nieuwe deel van Itteren hebben 
geteld. In 2015 hebben we voor het laatst hier 
nesten gezien. Met 27 nesten is Borgharen de dip 
uit 2016 weer te boven, maar het aantal van 2014 
en 2015 hebben we nog niet bereikt. Alleen de 
Wiegershof blijft wat achter met 2 nesten minder.    

Graag wil ik iedereen bedanken die mee heeft 
meegelopen en geteld. Ook wil ik graag iedereen 
bedanken die een of meerdere nesten aan huis 
heeft hangen en de overlast voor lief neemt.   

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl

De telresultaten van de afgelopen jaren staan in de volgende tabel:
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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.


