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Woord
van de Voorzitter

ander zal moeten veranderen aan de verkeersveiligheid. De huidige afscheiding – betonnen
blokken – tussen de rijweg, het fietspad en het
talud in de bochten is onacceptabel en moet op
korte termijn verbeterd worden, ongeacht wie er
moet betalen!

Het jaar 2018 wordt ook weer een goed jaar...
let maar op!
Onvoorstelbaar hoe snel de tijd gaat. Als de dag
van gister herinner ik mij hoe ik hier, een jaar geleden nu al, schreef dat in 2017 het Buurtnetwerk
Borgharen 40 jaar zou bestaan en dat dat een
reden voor een klein feestje zou zijn.

De fietsers op de Borgharenweg lijken wel vogelvrij
verklaard, nu de verkeersintensiteit er enorm is
toegenomen. In afwachting van de toegezegde
definitieve veilige reconstructie van de Borgharenweg hebben we er bij de gemeente op aangedrongen om snel tijdelijke maatregelen te nemen
teneinde onze kwetsbare fietsers te beschermen.
Houd Maastricht VEILIG bereikbaar!!!

Nou dat feestje – de Dag van het Dorp - hebben
we inmiddels met zijn allen gevierd. En het was
een in alle opzichten geslaagd dorpsfeest. (bijna)
Alle verenigingen in Borgharen leverden hun bijdrage
aan deze bijzonder leuke dag. Hier past een dikke
MERCI voor iedereen die zich heeft ingezet. Zonder
jullie inspanning was het ons niet gelukt. Als je
ziet wat er op zo’n dag allemaal kan dankzij ons
rijk en gevarieerd verenigingsleven, dan ben je
toch trots dat je in Haare mag wonen!

Goed nieuws voor De Vrienden van het Kasteel
Borgharen. Er is een subsidie toegekend door
gemeente en provincie zodat de vervallen entreebrug en muren van de kasteelgracht een grondige
opknapbeurt/reconstructie gaan krijgen. Weer een
mooie stap gezet in de restauratie van historisch
erfgoed. Chapeau voor alle betrokkenen.

Ook dank aan iedereen die de Dag van het Dorp
bezocht heeft en erbij was.

Borgharen... dat zijn we met zijn allen zelf. Laten
we ons daar bewust van zijn door op zijn minst
ons eigen Borgharens (sociaal) leefklimaat aangenaam en veilig maken en houden. Kost ons bijna
niks en levert ons veel op!

We hebben met zijn allen besloten om vaker iets
van en voor ons dorp te gaan organiseren. Daar
hoort u nog meer van.

Met alle vertrouwen in uw bijdrage wens ik u,
namens onze leden, een vrolijk kerstfeest en een
voorspoeding nieuw jaar toe!

De verkeerssituatie op de brug van de keersluis
Limmel en verderop op de Borgharenweg heeft
momenteel onze volle aandacht. De gemeente
Maastricht en Rijkswaterstaat hebben we er
inmiddels van overtuigd dat hier snel het een en

Joop van Sintfiet,
voorzitter Buurtnetwerk Borgharen.

Wij wensen U fijne feestdagen
en een gezond, gelukkig en voorspoedig 2018!
Redactie Buurtpraat Borgharen.
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De Grensmaas

nodig reageren. Help mee, praat mee, denk mee
en kom naar de maandelijkse bijeenkomsten van
de Buurtraad.
Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl

Het Consortium Grensmaas is bezig met de laatste
werkzaamheden in ons gebied. De verwerkingsinstallatie bij Hartelstein is bijna geheel ontmanteld, het herstel van het gebied is nu bezig. In
Bosscherveld wordt nog gegraven en bij de brug
Itteren wordt nog een passeer vak in het Julianakanaal aangelegd. Dan zit het er op. Meer dan 20
jaar geleden is de planvorming gestart en nu is
het werk bijna klaar. Na jaren van hard werken is
het nu tijd voor feestjes. Op 13 oktober is de recreatieplas bij Itteren feestelijk geopend door het
uitzetten van vis. Op 9 november zou de minister
Itteren bezoeken in verband met het behalen van
de hoogwaterveiligheid. De minister is niet geweest, maar dat was geen reden om de gezellige
bijeenkomst af te zeggen.

Toegankelijkheid kades
rondom Borgharen
Reeds geruime tijd geleden heeft het Buurtnetwerk
aan het Waterschap gevraagd meer duidelijkheid
te geven hoe de toegankelijkheid tot hun kades
is geregeld. Dit is thans door bordjes bij iedere
ingang tot de kades aangegeven.
Omdat het Waterschap eigenaar is van de kades
kan ze wel of geen toestemming verlenen die te
belopen. Rond ons dorp is geen toestemming gegeven te lopen op kades waarvan de tuinen van
mensen aan die kades grenzen (dit is hun beleid,
niet alleen voor Borgharen), eveneens is geen
toestemming gegeven te lopen op de kade langs
de Daalstraat waarvoor met de agrariër een
duidelijke pachtverhouding is gemaakt.

Op 24 oktober heeft het Consortium ons weer
bijgepraat. Het passeer vak moet in april klaar
zijn en in Bosscherveld wordt nog tot in de zomer
gewerkt. Belangrijk voor ons is dat de weg langs
het Julianakanaal tussen de brug Itteren en brug
Bunde wordt hersteld in de vorm van een fietspad.
Verder loopt nog een onderzoek naar een fietsverbinding tussen Itteren en Hartelstein. Waarschijnlijk wordt dit een halfverhard pad.

Voor de andere kades rondom ons dorp is er
een duidelijk verschil gemaakt tussen de kades
waarop nu en dan koeien grazen en enkele
kades waarop door het Waterschap alleen gemaaid wordt. De goede lezer kan dit verschil op
de bordjes bij de ingang tot de kade lezen. Waar
koeien grazen staat dat men honden aan de lijn
moet houden, op de kades waar alléén gemaaid
wordt staat vermeld dat honden mee mogen lopen
op de kades. Hier staat geen verplichting de honden
aangelijnd te houden. Zo liggen er rond ons dorp
ongeveer twee hectaren ‘losloopgebied’ (anderhalve hectare rondom de sportvelden en een
halve hectare op de kade evenwijdig aan de
Middenstraat).

De brug Itteren zorgt nog altijd voor veel discussie.
We zijn nog niet veel wijzer geworden, maar voor
het einde van 2017 moet er een besluit liggen.
Het ziet er naar uit dat het ecoduct er niet komt.
Vanaf het begin zijn er al twijfels over de effectiviteit
door de geringe breedte van 5 meter.
Inmiddels zijn we al weer bezig met een nieuw
Grensmaasproject. De gemeente Maastricht doet
onderzoek naar de gevolgen van de klimaatverandering op langere termijn. De vrees is dat
we rekening moeten houden met hogere waterstanden in de toekomst. De kades in Maastricht
zijn daar niet op berekend. Al 2 jaar is Maastricht
bezig om in samenspraak met de burgers naar
maatregelen te zoeken. Een van de meest kansrijke
ideeën is de aanleg van een groene rivier ten oosten
van Borgharen en Itteren. Dit betekent een flinke
aanslag op het landschap. Samen met Itteren
hebben we een flink aantal kritische vragen gesteld
aan de gemeente. Tot nu toe hebben we nog geen
inhoudelijke reactie gekregen. Laten we hopen
dat de samenwerking met de bevolking niet blijft
hangen in een paar praatsessies.

Waarom zegt het Waterschap niet dat het een
losloopgebied is? Dit mag het Waterschap niet als
zodanig vermelden, dit is een zaak van de Gemeente.
Herhaaldelijk is door het buurtnetwerk hier bij
de Gemeente op aangedrongen maar het komt
er maar niet van. De Gemeente moet dit dan als
Algemene Plaatselijk Verordening aangeven en
borden plaatsen. Zo geldt ook dat op gazons die
in ons dorp liggen en waarop kinderen liggen,
spelen en rennen geen honden mogen lopen. Dit
staat duidelijk in de APV.

Het grensmaasproject is op een haar na klaar,
toch blijft er werk aan de winkel. Kijk maar naar
de plannen van de gemeente. Het is daarom
belangrijk dat we ons goed informeren, en waar

Ook in het APV wordt vermeld dat overal hondendrollen opgeruimd moeten worden.
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Maastricht Centrum
hoogwatervrij dankzij
ingrijpende maatregelen
in het gebied
Borgharen/Itteren?

hogere veiligheidsniveaus zouden de huidige
waterkeringen met gemiddeld 100 centimeter
(één meter!) of meer moeten worden verhoogd.
Dat zou grote gevolgen hebben voor de voor
Maastricht zo belangrijke relatie tussen de stad
en de Maas. Daarom is beleidsmatig afgesproken
om daar waar mogelijk meer ruimte te geven aan
de rivier en alleen als het niet anders kan de huidige
waterkeringen (kades, muren) te verhogen.

Het project Grensmaas, één van de grootste rivierprojecten in Limburg, ligt op koers en stevent op
een belangrijke tussen mijlpaal af. De afgesproken
hoogwaterbescherming wordt eind dit jaar gehaald.
Het gebied rond de Grensmaas loopt dan vijf keer
minder risico op overstromingen zoals in de jaren ‘90.

Vanuit de specifieke situatie in Maastricht, waarbij
met name de (historische) binnenstad een bottleneck
vormt in het Maasdal, zijn in principe de volgende
type maatregelen mogelijk om de hoogwaterveiligheid te vergroten:
- De afvoercapaciteit benedenstrooms vergroten,
zodat het water met een hogere snelheid door
Maastricht stroomt.
- De doorstroomcapaciteit van de Maas vergroten
door het profiel ruimer te maken, zodat er
meer water kan worden doorgevoerd.
- Het water in de Maas stroomopwaarts opvangen
en tijdelijke opslaan, zodat het aanbod van het
vele water in de tijd wordt verdeeld.
- Een oplossing zoeken om het water op de een
of andere manier (via een nevengeul) om de
stad heen te leiden, zodat de bottleneck wordt
vermeden.
- De bestaande waterkeringen (kades, muren)
verhogen om het achterliggende gebied ook
bij een hogere waterstand te beschermen tegen
hoogwater.

Om hierbij stil te staan, te vieren en te gedenken dat
10 jaar geleden in Borgharen/Itteren is gestart met
de werkzaamheden, was er donderdag 9 november
2017 een feestelijke bijeenkomst in Itteren, locatie
Kasteelhoeve Hartelstein.
Is het nu tijd om onze lauweren te rusten. Nee,
bepaald niet. Als gevolg van de opwarming van
de aarde is het niet uit te sluiten dat de waterafvoer als gevolg van ernstige regenval, weleens
veel groter is dan de regenval die we in de jaren
‘90 hebben gekend.
De gemeente Maastricht is dan ook in samenwerking met de gemeente Eijsden bezig met het
opstellen van een Ontwikkelingsvisie voor het
Zuidelijk Maasdal. Het projectgebied behelst het
Maasdal dat globaal gelegen is tussen de Belgische
grens en de monding van de Geul.

Binnen de Ontwikkelingsvisie wordt een aantal, zogenaamde kansrijke maatregelen gericht
op de hoogwaterveiligheid, nader uitgewerkt
en onderzocht:
- het realiseren van een groene rivier tussen
Borgharen / Itteren en het Julianakanaal,
- het optimaliseren van het eiland Bosscherveld,
- het verbreden van de Maas ter hoogte van de
Franciscus Romanusweg en
- het realiseren van een nieuwe stroombaan
omgeving Pietersplas.

Aanleiding voor deze visie is de opgave die er ligt
om de bewoonde gebieden binnen het Maasdal
hoogwaterveilig te maken. Vanuit deze behoefte
zijn er landelijk nieuwe veiligheidsnormen geformuleerd, waaraan de verschillende gebieden langs
de Nederlandse rivieren richting het jaar 2050
zouden moeten voldoen.
Er is sprake van een dubbele opgave. Enerzijds
moet rekening worden gehouden met hogere
waterafvoeren in de Maas en dus met hogere
waterstanden. Anderzijds moet de kans op overstromingen worden verkleind. In 1993 had de
hoogwatergolf een topafvoer van ruim 3100 m3/s.
Naar de toekomst toe moet rekening worden
gehouden met een hoogwatergolf met een
topafvoer van 4600 m3/s. In combinatie met de

Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of deze
maatregelen ook daadwerkelijk gewenst en uitvoerbaar zijn.
Het is de bedoeling dat deze nieuwe ruimtelijke visie
voor het Maasdal wordt opgesteld in de periode
2017-2018. De verwachte termijn waarin eventuele realisering zal plaatsvinden is 2025-2035.
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Maar wellicht zijn enkele onderdelen binnen dit
pakket sneller uit te voeren.

visie te komen waarbij alle knelpunten/mogelijkheden en ongewenste ontwikkelingen in beeld
worden gebracht. We zijn ons er van bewust dat
deze ontwikkelingen kansen kunnen bieden maar
dan wel op een wijze die door de bewoners van
Borgharen en Itteren gedragen kan worden. Zo
zijn er mogelijk nog andere kansrijke maatregelen
die een groene rivier in Borgharen en Itteren
overbodig maken.

De verwachting is dat de uitgangspunten van deze
visie al meegenomen zullen worden in het ontwerp
bestemmingsplan Grensmaas dat momenteel
wordt voorbereid. Dit gegeven geeft aan dat de
trein inmiddels aan het rollen is.
Tijdens een aantal werksessies waarbij ook vertegenwoordigers van Itteren en Borgharen aanwezig
waren, is gebleken dat met name het realiseren
van een groene rivier tussen Borgharen/Itteren
en het Julianakanaal een grote impact heeft op de
omgeving. Zo is er in een variant sprake van een
nieuwe nevengeul van de Maas die in het maximale
scenario grotendeels gevuld zal zijn met water
zodat Itteren en Borgharen als het ware permanente
eilanden worden die via hoogwaterbruggen verbonden worden (zie figuur 1).

Deze ontwikkelingen vormen een bijzonder complexe
opgave voor alle partijen, vraag is of e.e.a. of korte
termijn gerealiseerd gaat worden. In het kader
van verdere planvorming willen Buurtnetwerk
Borgharen en Dorpsraad Itteren in ieder geval
als serieuze gesprekspartner gezien worden, iets
waar gedurende de afgelopen discussiesessies de
nodige twijfels over zijn gerezen.
Enkele leden van de Dorps- en Buurtraad hebben
daarom op 11 september jl. de bijeenkomst hoogwaterveiligheid bijgewoond. Tijdens deze bijeenkomst
presenteerde de gemeente de belangrijkste
kansrijke projecten om op termijn de hoogwaterveiligheid te waarborgen. Opvallend was daarbij
dat het meest kansrijke project, het aanleggen
van de groene rivier, grote consequenties heeft
voor Itteren en Borgharen. Maar met name Maastricht Centrum profiteert van deze ingreep. Itteren
en Borgharen echter nauwelijks. Mogelijk dat
Itteren zelfs te maken krijgt met een verhoging
van de waterstanden. Grootste probleem is echter
dat de plannen al onze ideeën zoals beschreven
in de recreatievisie blokkeren. De mensen die de
plannen nader hebben uitgewerkt waren niet
eens op de hoogte van de onze recreatievisie!
Voor de leden van de werkgroep recreatievisie
reden om met spoed bij elkaar te komen om de
strategie te bepalen hoe we hiermee moeten
omgaan. We hebben namelijk het onbehaaglijke
gevoel dat de plannen met de groene rivier veel
verder zijn dan werd aangegeven en dat we binnenkort voor voldongen feiten worden geplaatst. Het
kan en mag niet zo zijn dat plannen die ooit (wel
of niet) maar in ieder geval pas op de lange termijn
(na 2030 want er is geen geld) worden gerealiseerd
onze plannen met betrekking tot de recreatievisie blokkeren. Opvallend was overigens dat de
scope heel beperkt was. Alleen het stukje tussen
Belgische grens bij Eijsden en Itteren werd in
ogenschouw genomen. Voor de hand liggende
oplossingen zoals ingrepen op Belgisch gebied,
(Hochterbampd) waren niet bespreekbaar.

figuur 1. Mogelijke ligging van een groene rivier in het
gebied Borgharen / Itteren

Buurtnetwerk Borgharen en Dorpsraad Itteren
realiseren zich dat een dergelijke ingreep ingrijpende gevolgen heeft voor de bewoners , agrariërs
en omgeving. Daarom is besloten om met een eigen
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We willen zo snel mogelijk met gemeente en andere
betrokken partijen aan tafel. Zoals gezegd heeft de
aanleg van een groene rivier grote consequenties
voor onze leefomgeving. Niet alleen zullen we
weer jarenlang geconfronteerd worden met overlast,
maar ook onze leefomgeving zal drastisch wijzigen. Waar we tot op heden als gevolg van de
Grensmaaswerkzaamheden mooie nieuwe natuurgebieden hebben teruggekregen zal dat bij
de aanleg van de groene rivier een ander verhaal
worden. Grote stukken landbouwgrond zullen
worden opgeofferd en daarvoor in de plaats komt
een kale nevengeul. Kaal omdat de nevengeul zo

nodig moet dienen als afvoer van grote hoeveelheden water. Het kan dan niet zo zijn dat er dan
allerlei obstakels zoals bomen deze afvoer belemmeren. Voor de agrariërs blijft nauwelijks grond
beschikbaar.
We willen niet alleen aan tafel om onze belangen
te waarborgen maar ook om te zorgen dat gemeente
en Rijkswaterstaat ook eens een keer iets terug
doen voor ons. Tot nu toe komt de liefde maar
van een kant. Denk maar aan de soap over de verkeersbrug in Itteren. Voor wat hoort wat en dat
gaat zeker gelden voor de toekomstige plannen.

Opening Café De Komiek
“Even voorstellen “
Op zaterdag 6 Januari 2018 zullen wij Café De
Komiek openen in de Kerkstraat 11. Graag willen
wij ons aan u voorstellen. Wij zijn Huub en Ashley,
3 jaar gelukkig samen en trotse ouders van onze
zoon Senzha. Met Huub zijn 3 zoons erbij, uit zijn
vorige relatie, is het thuis altijd een groot feest!
Samen zijn en gezelligheid staat dan ook op de
eerste plaats in ons gezin. Huub ook wel bekent
als volkszanger en organisator zal naast zijn gastheerschap in ons café, zijn evenementen en
optredens voortzetten. Als partner van Huub mag ik dan ook genieten van zijn ervaring in de horeca. Nu
willen wij samen zorgen voor gezelligheid voor een ander en hebben daarom gekozen om Café De Komiek
te beginnen.
De naam hoefde wij dan ook niet lang over na te
denken, De Komiek; “voor gezelligheid en plezier,
een lach en een traan, en een goed glas bier”.
Een vraag die ons vaak gesteld wordt is: Waarom
Borgharen? Ons antwoord: Waarom niet? Een
prachtige locatie in een mooi dorp met een mooie
geschiedenis, en des al niet te min een prachtig
ouderwets bruin dorpscafé. Wat wij vooral willen
creëren is veel gezelligheid en dat kan zijn op een
zondag bij de openhaard met de jukebox die op
de achtergrond vertrouwde oude nummers afspeelt,
of een gezellige vrijdagavond met live muziek. Ook kunt u natuurlijk gebruik maken van onze vernieuwde
zaal voor feestjes of bijeenkomsten welke wij van A tot Z verzorgen. We zijn nog druk bezig met de voorbereidingen om het nog mooier te maken dan dat het al is. Denk hierbij aan de warme houten vloeren in
onze zaal en café, Dubbele beglazing (geluidswerend), vernieuwde voorgevel, maar ook de geschiedenis
van Borgharen dragen wij met trots uit in onze huiskamer. Wij hebben er veel zin in en kijken ernaar uit
om ook u te leren kennen.
“Wij wensen u prettige feestdagen en een mooi, tevreden en bijzonder 2018”
Huub & Ashley
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Dag van het dorp 2017
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Internationale
Maas
fietsroute

Maasroute. Volgend jaar is de verbinding tussen
Itteren (‘t Brook) via de Meebruggenweg naar
Hartelstein klaar zodat deze route ook in het netwerk opgenomen kan worden. Van/naar Geulle
kan men tegen die tijd ook weer fietsen via
Voulwames waar vervolgens gebruik gemaakt kan
worden van het mooie vrij liggende fietspad naar
Geulle aan de Maas.

Onlangs is een
internationale
fietsroute geopend
die loopt van de bron
van de Maas op het
plateau van Langres in
Frankrijk tot de monding in zee bij Hoek van Holland.
Bij bestudering van de route door Dorpsraad
bleek dat de route niet via Borgharen en Itteren
leidt, maar via Amby, Rothem en Bunde. Voor ons
een onbegrijpelijke route.

De vertegenwoordiger van de VVV stond heel
positief tegenover onze plannen en was erg blij
met de lokale inbreng en kennis. Het overleg zal
dus zeker een vervolg krijgen.

Hulp gezocht!
Basisschool de Maasköpkes is dringend op zoek
naar vrijwilligers die tussen de middag de leerlingen willen begeleiden bij het overblijven. Om
de kosten voor het overblijven zo laag mogelijk
te houden heeft de school hulp nodig van vrijwillige
ondersteuners. Bij onvoldoende vrijwilligers zal
de school de organisatie van de TSO moeten uitbesteden aan een externe partij. Dit heeft mogelijk
consequenties met betrekking tot de kosten
voor het overblijven. De kosten zullen, dan naar
verwachting, omhoog gaan. In het belang van
alle ouders en kinderen hopen we dan ook dat
ouders/ andere vrijwilligers zich opgeven om de
TSO vorm te geven.

Dorpsraad Itteren en Buurtnetwerk Borgharen
hebben zich de laatste jaren sterk gemaakt voor vrij
liggende fietspaden (tussen Itteren en Borgharen).
Onlangs is ook een vrij liggend fietspad bij de
Sluisweg aangelegd. In Itteren is specifieke horeca
gericht op wandel- en fietsrecreatie. Er zijn B&B’s
in Borgharen en Itteren en Hartelstein moet
startpunt worden voor toegang tot het gebied in
het kader van Rivier Park Maasvallei. Allemaal gegronde redenen om fietsroute langs Nederlands
bekendste Maasdorpen te leiden. De Dorpsraad
heeft daarom actie ondernomen en e.e.a. op
verschillende niveaus (gemeente en Provincie)
aangekaart. Uiteindelijk zijn we doorverwezen
naar de Coördinator Routepunt van de Stichting
VVV Zuid-Limburg. Met hem is op 29 september
overleg gevoerd over deze situatie.

Vergoeding:
Voor deze vrijwillige ondersteuning ontvangt u
een, door de belastingdienst bepaalde, maximale
onkostenvergoeding. Leerlingen hebben komend
schooljaar pauze van 12.00 tot 13.15 uur.

Tijdens dit gesprek is niet alleen gekeken naar de
route via Borgharen en Itteren maar is het hele
fietsknooppuntennetwerk in onze omgeving
in ogenschouw genomen. Al snel bleek dat een
update van het fietsknooppuntennetwerk geen
slechte zaak zou zijn en dat gaat dan ook gebeuren.
Er is de laatste jaren nogal wat gewijzigd in de
(fiets)infrastructuur in onze omgeving. Denk b.v.
aan de aanleg van de fietsbrug over de A2 die op
korte termijn gekoppeld wordt aan de groene loper.

Voor welke dagen zoeken we vrijwilligers?
We zoeken vrijwilligers die de TSO wil begeleiden
voor alle dagen met uitzondering van de woensdag.
Op dit moment is de dinsdag het grote knelpunt.
U kunt zich opgeven voor een bepaalde dag of
meerdere dagen. Het is ook mogelijk om u als
reserve op te geven (bij aanmelding van bijv. veel
leerlingen of ziekte van een vrijwilliger).

Ook wordt er gewerkt aan goede fietsverbindingen
richting Valkenburg in het kader van het project
Buitengoed Geul en Maas. Wat de internationale
Maasroute betreft wordt gekeken naar een verbinding in Maastricht via het Charles Eyckpark,
Griendpark en vervolgens via Borgharenweg
naar Borgharen en Itteren. Zo ontstaat een echte

Graag verneemt de school of u interesse heeft om
een of meerdere dagen vrijwilliger te zijn of vragen
heeft betreft tussen schoolse opvang.
U kunt zich opgeven, middels het e-mailadres:
erigtering@gmail.com.
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Huiszwaluwen in
Borgharen en Itteren

geteld, dit zijn 6 nesten meer dan in 2016 en een
absoluut record in 20 jaar zwaluwen tellen. Er
duiken steeds weer nieuwe locaties op waar de
Huiszwaluw nestelt. Het enige minpuntje is dat
het nieuwe deel van Itteren al enkele jaren lijkt te
zijn verlaten door de Huiszwaluw.

Met veel plezier tel ik al jaren de Huiszwaluwen in
Borgharen en Itteren. De laatste jaren krijg ik hulp
van mensen uit beide dorpen. Dat maakt het
tellen een stuk gezelliger. Daarnaast zien meerdere
ogen meer. Het gaat nog altijd niet goed met de
huiszwaluw in Nederland. Een combinatie van factoren maakt het leven van de huiszwaluw zwaar.
Belangrijke factoren zijn het ontbreken van goede
modder om een nest te maken en het ontbreken
van insecten als voedsel. In ons landschap komen
steeds minder insecten voor. Voor veel mensen is
dit misschien een geruststellende gedachte, maar
voor veel planten en dieren begint dit een groot
probleem te worden.

In Borgharen tellen we 19 nesten, evenveel als in
2016. Hierbij moet wel worden aangetekend dat
in 2016 7 nesten in de Wiegershof zijn meegeteld.
In 2017 hangen in de Wiegershof 12 nesten, dus
in totaal komen we uit op 31 nesten. Hiermee is
de stand in Borgharen weer terug op het niveau
van 2014-2015. De Wiegershof is een nieuw
succesverhaal voor de huiszwaluw in dit gebied.
We hoeven ons voorlopig geen zorgen te maken
over deze mooie medebewoner van onze dorpen.
De gegevens van de afgelopen jaren staan in de
onderstaande tabel.

De huiszwaluw maakt een nestje in de vorm van
een aarden kommetje aan de buitenkant van
gebouwen. Hierin is de huiszwaluw uniek. Het
tellen gaat dan ook heel gemakkelijk, gewoon de
huizen aflopen en goed naar de dakgoten kijken.

Graag wil ik iedereen bedanken die mee heeft
meegelopen en geteld. Maar ik wil ook iedereen
bedanken die de overlast voor lief neemt en de
vogels rustig laat broeden aan de gevel van het huis.

Mijn verslag uit 2016 eindigde met gemengde
gevoelens: Goed nieuws in Itteren, slecht nieuws
voor Borgharen. Ook dit jaar hebben we alle huizen
gecontroleerd. In Itteren hebben we 35 nesten

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl

‘Met je hond in de (vrije) natuur’
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WENST U
PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN GEZOND EN MUZIKAAL 2018

Voorlopig jaarprogramma 2018
27 januari
04 februari
09 februari
10 februari
11 februari
12 februari
17 maart
7 april
8 april
10 mei
26 mei
27 mei
2 juni
03 juni

Prinsenbal c.v. de Neutetikkers
Carnavalsconcert
Inluiden Carnaval Provincie
Carnavalsmis
Beerbieter oplaten
Carnavalsoptocht		
Potgrondactie
Concert Drumband
Jaarvergadering
Communie Borgharen
Concert fanfare
Maasvalleiloop
Concert in Maastricht
Sacramentsprocessie

8 juli
15 september
oktober
november
10 november
17 november
24 november
25 november
december
20 december
26 december
29 december
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Zomerconcert
Haardergaank/Processie
Allerzielenlof
Caeciliafeest/huldiging
jubilarissen
Najaarsconcert
Haarder Buutegala
Sinterklaasfeest Provincie (ovb)
Intocht Sint Nicolaas
Deelname Magisch Maastricht
Opluisteren schoolmis
Opluisteren H. Mis
Sylvesterconcert

CV De Neutetikkers 4 X 11 jaar
1975 – 2018
In 2018 viert CV de Neutetikkers haar 4 x 11 jarig jubileum. Uiteraard willen wij dit niet ongemerkt voorbij
laten gaan.
Een organisatiecomité is druk doende een reünie voor te bereiden. Wij hebben al veel mensen kunnen
bereiken echter helaas nog niet iedereen. Ben jij oud raadlid of oud Hoeglöstigheid van CV de Neutetikkers
geweest en heb je nog geen bericht ontvangen? Wij komen graag in contact met je. Je kunt een email
sturen naar: neutetikkers@gmail.com en je ontvangt de bijbehorende informatie.

Agenda 2018:
Zaterdag 27 januari 2018:
• 15.30 uur:
start reünie met alle (oud) raadsleden en oud Hoeglöstigheden
Zaterdag 27 januari 2018:
• 19.41 uur:
Aftreden Prinses Denise 1
• 20.11 uur:
Uitroepen jubileum Hoeglöstigheid CV de Neutetikkers
• Aansluitend: Start feestavond met DJ Erik O
Tijdens deze feestavond zal een optreden plaatsvinden van Beppie Kraft en Erwin
Zondag 4 februari 2018:
• 15.11 uur:

34e Karnavalsconcert door drumband en fanfare Sint Cornelius

Dinsdag 13 februari 2018:
• 23.11 uur:
Aftreden hoeglöstigheid CV de Neutetikkers
Alle bovengenoemde festiviteiten vinden plaats in de Haarderhof, Schoolstraat 8 Borgharen.

BEKENDMAKING:
CV de Neutetikkers bestaat 4 x 11 jaar. Met trots kijken wij terug op deze periode. Samen met CV de Beerbieters
en CV de Maaskluivers zijn wij gedurende deze periode de Haarder Karnaval voorgegaan. Dit hebben wij
steeds met erg veel enthousiasme gedaan. Zoals meerdere verenigingen in en rondom Maastricht moet
CV de Neutetikkers constateren dat de levensvatbaarheid van onze club steeds minder wordt. Er is geen
aanwas, de vergrijzing neemt toe, het vinden van een nieuwe Hoeglöstigheid wordt ieder jaar lastiger.
Daarom heeft CV de Neutetikkers besloten te stoppen op het hoogtepunt. Wij willen ons jubileumjaar
2018 samen met jullie vieren om op karnavalsdinsdag definitief afscheid van iedereen te nemen………
Wij willen iedereen danken die ons al die jaren een warm hart hebben toegedragen en meegeholpen hebben
CV de Neutetikkers en onze fanfare te ondersteunen.

15

Spreekuur Sociaal
Team Huiskamer aan
de Maas Borgharen

en groep 7/8 De wijde wereld. In groep 3/4 kwamen een opa en oma vertellen over speelgoed
uit hun kindertijd. Ook mochten kinderen eigen
speelgoed meenemen. Alles werd in volgorde
van vroeger naar nu gezet. In groep 5/6 werd er
geproefd, wat is zout, zoet en zuur? En met een
blinddoek werd er geraden wat ze aten. Maar ze
weten nu ook waar chocolade vandaan komt. In
groep 7/8 leren ze meer over de handel in de wereld.
Er is sinds een aantal weken ook een naschools
sportaanbod. Na schooltijd wordt er op donderdag
extra gesport door kinderen in de gymzaal. Ze
worden begeleid door studenten van Fontys
hogeschool. Kinderen van de onderbouw hebben
na schooltijd ook deel kunnen nemen aan een
kookworkshop, deze stond in het teken van
Sinterklaas. Er zal ook nog een kookworkshop
met als thema Kerst gegeven worden.

Woon je in Borgharen of Itteren? Dan kun je bij
het Sociaal Team Limmel – Nazareth terecht met
jouw vraag. In het Sociaal Team werken verschillende deskundigen nauw samen om jou goede
adviezen te geven. Als wij het antwoord niet weten,
schakelen wij ons netwerk in. Het kan ook dat er
andere buurtbewoners zijn met dezelfde vraag
die jou kunnen helpen. Het Sociaal Team kan jullie
als buurtbewoners met elkaar in contact brengen.
Vanaf januari 2018 heeft het Sociaal Team op elke
laatste woensdag van de maand een spreekuur
van 11.00 – 12.00 uur in de Huiskamer aan de
Maas, Schoolstraat 27 in Borgharen.

Op het moment van schrijven zijn we in afwachting
van de goede Sint. De kinderen hebben 2 keer
een traktatie in hun schoen mogen vinden. En
in de bovenbouw zijn al supermooie surprises
gemaakt. Alle kinderen hebben in het boek van
Sinterklaas mogen schrijven of tekenen, dit boek
heeft Piet weer opgehaald, zodat de Sint het kan
bekijken.
De tijd vliegt, want ook de kerstbomen liggen al
klaar om versierd te worden. Ook op het plein
komt weer een mooie boom met versieringen van
alle kinderen. Op de donderdagavond voor Kerst
is er een viering in de kerk. De blazersklas zal deze
muzikaal opluisteren en kinderen van de basisschool spelen het kerstverhaal.

Hoe kun je het Sociaal Team bereiken?
- Bel via 06 46 00 36 24
- Stuur een bericht naar
www.sociaalteammaastricht.nl
- Kom tussen 11.00 en 12.00 uur naar het
(inloop)spreekuur op de laatste woensdag
van de maand; op 31 januari, 28 februari
en 28 maart 2018 (eerste kwartaal)
- Volg ons op Facebook:
facebook.com/sociaalteamlimmelnazareth

Afgelopen twee weken werd er zelfs al onder leiding
van moeders geknutseld voor de carnavalstentoonstelling van de Tempeleers. We kunnen nu al
zeggen dat het heel mooi gaat worden!
Tenslotte willen we iedereen
uit Borgharen bedanken
voor het inleveren van de
Jumbo spaarpunten.
In het totaal zijn er 12815
punten ingeleverd.
We gaan als school weer
mooie spullen voor de
kinderen uitzoeken.

Wij zien u graag op ons spreekuur,
Monique Claessens en Priscilla van Glabbeeck

Nieuws van
De Maasköpkes
De afgelopen periode werd er tijdens het tweede
thema van IPC weer hard gewerkt. Groep 3/4
heeft als thema Speelgoed, groep 5/6 Chocolade

Team basisschool
De Maasköpkes
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Dinsdag en woensdag van 8:30 uur tot 13 uur,
donderdag en vrijdag van 8:30 – 12:15 uur 13:15
tot 17 uur en zaterdag van 8:30 uur tot 15 uur.
Voor dat we het vergeten, natuurlijk kun je ook
pinnen. Maar dat is eigenlijk vanzelfsprekend in
een moderne zaak.
Wordt dit een succes? Dat ligt voor het grootste
gedeelte aan ons, de inwoners van Borgharen.
Als wij bereidt zijn de genoemde producten in ons
eigen dorp te kopen, lukt het.

In het kader van onze rubriek “ondernemers in
ons dorp” zijn we dit keer op bezoek geweest in
“Ut Winkelke”. We ontmoete een jonge ambitieuze
onderneemster Chyenna Sour. Ze is Borgharen
geboren en omdat je een dame niet naar haar
leeftijd vraagt, verklappen we die ook niet.

De Buurtpraat wenst Chyenna veel succes en dat
de winkelbel maar vaak mag rinkelen.

Na haar middelbare school wist ze eigenlijk niet
welk beroep ze zou kiezen. Maar een ding was
duidelijk: ik wil graag zelfstandig zijn.

Collecte KWF
De Collecte week was dit jaar van 03-09-2017 tot
en met 09-09-2017. Er is een mooi bedrag bij
elkaar gecollecteerd, te weten: € 544,68.

Toen de vorige eigenaar haar zaak sloot, was dat
voor Chyenna de wake up call. Ik zou graag een
winkel in Borgharen beginnen. Maar één idee
omzetten in werkelijkheid is natuurlijk een lange
weg. Businessplan schrijven, praten met banken
en vergunning verlenende instanties. Onderhandelen met de eigenaar van het pand enz. En dan
loop je natuurlijk tegen vooroordelen op: is dit
niet een onbezonnen idee van een zeer jeugdige.
Is die wel in staat om zonder specifieke opleiding
en/of ervaring dit tot een succes te maken? Ze
heeft iedereen weten te overtuigen dat dit is wat
ze wilde en ook vastberaden is, om er een succes
van te maken. En dus ging op 1 september de
deur van haar Winkelke open.

Ook wil ik de collectanten bedanken die door regen
en wind zijn gegaan voor dit mooie doel:
Anita Limbourg
Ben Limbourg
Mirian Bastings
Ada van Leeuwen
Bedankt voor jullie hulp en inzet allemaal!
Wendy van Bogaert
Wijkhoofd Borgharen KWF Kanker Bestrijding

Het assortiment bestaat uit snijvlees, dat vers
voor je wordt afgesneden in de gewenste dikte en
hoeveelheid. En niet zoals bij de meeste supers
voorverpakt en meestal te veel of net te weinig
wat je nodig hebt. Verder kaas, brood en gebak.
Dit laatste voornamelijk op bestelling. Dus als je
speciale wensen hebt, maak dat even kenbaar en
ze zorgt dat het de volgende dag voor je aanwezig is.

Groepscursus;
zelf depressiviteit
overwinnen
Vaardigheden aanleren om anders met depressieve
klachten om te gaan en de neerwaartse spiraal
om te buigen.

Wat wij ook bijzonder vonden, zuurkool uit het
vat. 375 gram voor dat speciale recept, geen
probleem het wordt voor je afgewogen en verpakt.

Start eind februari 2018
Informatie en aanmelding:
Maatschappelijk werk Trajekt
linda.van.liere@trajekt.nl 06 50440869
monique.claessens@trajekt.nl 06 53924596

Ook aan de kinderen die aan de hand van pa of
ma in de zaak komen is gedacht: een snoepbar. Ze
mogen zelf scheppen wat ze lekker vinden voor
de centen die ze gekregen hebben. Of de tandarts
hier zo gelukkig mee is, laten we even in het midden.
Wanneer kunnen we “Ut Winkelke” binnenlopen:

www.trajekt.nl
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1e Haarder Buuttegala groot 2ucces!!
Op zaterdag 18 november jl. organiseerde CV De
Neutetikkers in het kader van jaar 4 x 11 jarig
jubileum voor de eerste keer met groot succes
een buutte-gala. Met een uitverkocht huis (230
bezoekers) was de organisatie dik tevreden en de
grote vraag was vervolgens of het programma de
mensen aansprak.
En dat deed het, want het neusje van de zalm van
de Limburgse buuttewereld stond deze avond
op het podium. Achtereenvolgens: Har Daniëls
(De Klusjesman), Frank Vroomen (Een Passie),
Fer Naus (De Kroeskapitein), Eric Reck (Haij de
Strandwachter), Gilbert Petit (De Vaandeldrager)
en Hub Stassen (D’n Tiroler) zorgden er voor dat
de bezoekers geen spijt van hun komst naar de
Haarderhof kregen en maakten hun naam als
topartiest meer dan waar. Er waren dan ook drie
meervoudig Limburgse Kampioenen bij. Voeg
daarbij de muzikale omlijsting van onze Neutetikkerskapel o.l.v. Wilfred Sassen toe en je hebt een
geweldig evenement.
Zowel publiek als buutteredners waren na afloop
laaiend enthousiast over de wijze waarop deze
avond gestalte kreeg. Het publiek was voorbeeldig
en kreeg dan ook van alle artiesten een dikke
pluim.
Ook de organisatie kreeg veel complimenten voor
de wijze waarop deze avond georganiseerd was.
Velen vroegen dan ook na afloop of er volgend
jaar een vervolg komt. Welnu, bij het ter perse
gaan van dit bericht, is dat nog niet bekend, omdat
de organisatie nog moet evalueren, maar dat we
als Haarder gemeenschap weer een pareltje in
handen hebben, moge duidelijk zijn, dus de kans
dat er volgend jaar een tweede editie van het
Haarder Buutte-gala komt is zeer aannemelijk.
Tot slot wil ik langs deze weg iedereen bedanken
die deze avond tot zo’n groot success hebben
gemaakt: alle medewerkers voor en achter de
schermen, de kapel o.l.v. Wilfred Sassen, de
artiesten en natuurlijk ons publiek.
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29e Editie van het
Jeu de Boulestoernooi
Borgharen

de eerste ronde te spelen. Ook dit jaar konden we
weer nieuwe teams begroeten, waaronder een
aantal jeugdteams. Het toernooi verliep vervolgens
soepel en alle teams speelden op een sportieve
manier hun wedstrijden, waarvoor onze complimenten. Het werd een spannend, maar vooral
gezellig toernooi, waarin op het scherpst van de
snede gespeeld werd. Uiteindelijk leverde dat
3 winnende triplets op in drie categorieën.

In het weekend van 26 en 27 augustus 2017 organiseerde JBC Le But Borgharen traditioneel haar
jaarlijkse Jeu de Boules toernooi op de banen aan
de Hertog van Brabantlaan.

Bij de dames ging de winst, voor de zoveelste keer
naar de dames: Jenny Koot, Els Stassen en Henny
Royen die in een spannende finale afrekenden
met de dames: Ernique en Chimène Bisscheroux
en Laura Jonkhout.

Op zaterdag was het de beurt aan de wedstrijdspelers met licentie. Dit jaar streden 34 teams om
de hoofdprijs. Om 11.00 uur werd begonnen met
de eerste wedstrijden en na drie wedstrijden werden
de teams onderverdeeld in de A-poule en de
B-poule. Onder ideale omstandigheden vonden
de wedstrijden plaats. Er viel voor de liefhebbers
veel te genieten, want er waren zeer spannende
partijen bij. Het was een internationaal deelnemersveld, met veel Belgische, maar ook Italiaanse
en Duitse spelers. Na de splitsing in A- en B-poule,
gingen de teams die in de A-poule werden ingedeeld
in een knock out systeem verder en de teams in
de B-poule speelden allen nog twee wedstrijden,
waarna een eindstand opgemaakt werd. Het niveau
waarop gespeeld werd, was over het algemeen
hoog. Tegen 19.00 uur waren de vier halve finalisten bekend en iedereen maakte zich op voor
twee geweldige wedstrijden en dat werd het ook.
Beide halve finales waren erg spannend en voor
de echte jeu-de-boules liefhebber was er veel te
genieten. Dat de finale uiteindelijk tussen twee
Belgische teams ging, was geen verrassing. Ook
deze finale was van een ongekend hoog niveau.
Hier werd het spel gespeeld zoals het gespeeld
moet worden. Zowel technisch als tactisch een
wedstrijd om niet snel te vergeten.

De finale in de B-categorie werd dit jaar gewonnen
door: Servé Bemer, Sonja Stassen en Pascal Loffelt.
Zij waren in de finale te sterk voor: Igor Martens,
Dennis Huijdts en Pascal Bakels.
In de A-poule werd de finale gespeeld door: Ashwin
Hinssen, Rick Stevens en Toby Rouwhorst die het
opnamen tegen Raoul Duchateau, Ashleij Overmars
en Wil Winands. Het werd een spannende finale
die uiteindelijk door het team van Ashwin met
13 - 9 gewonnen werd.
Voor de volledige uitslag verwijs ik graag naar
onze website: www.pclebutborgharen.nl. Hier
staan ook talloze foto’s van ons toernooiweekend.
Samenvattend kunnen we terugblikken op een
succesvol weekend. Met zowel op de zaterdag
als op de zondag voldoende teams, laat JBC Le
But Borgharen zien dat haar toernooi nog steeds
volop in de belangstelling staat en dat we vooral
moeten doorgaan met het organiseren ervan.
Tenslotte wil ik het organisatiecomité, alle vrijwilligers
en onze sponsoren bedanken voor hun bijdrage
aan dit fantastische evenement. Zonder jullie
kunnen wij een dergelijk toernooi niet organiseren.
Ik hoop dat we ook in de komende jaren op jullie
medewerking, in welke vorm dan ook, mogen en
kunnen rekenen.

Op zondag was het traditiegetrouw de beurt aan
de bewoners van ons dorp. Het recreatietoernooi
werd gespeeld door tripletten waarvan slechts
één speler een licentie mocht hebben.
Dit jaar deden er helaas slechts 23 teams mee.
Dit kwam mede door het feit dat diverse vaste
deelnemers afwezig waren omdat ze of op ’t Preuvenemint moesten werken of dat ze naar Spa
Franchorchamps gingen om daar onze Limburgse
trots Max Verstappen aan te moedigen.

Hans Hinssen
Voorzitter

Na het welkomstwoord van de voorzitter, de
huldiging van de kampioenen van 2016 bij de
dames en de heren was het om 12.00 uur tijd om
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Jeu de Boulestournooi

“Zo zòw ’t motte zeen”
Vrede waor al jaore en jaore
es veer ingele waore
den waore veer doorzichtig
neemes meer gewichtig
eederein aeveväöl rechte
gein aansjlaeg of gevechte
errem riek
allemaol geliek
geine hongersjnood
eederein geit ’t good
jao, zo zòw ’t motte zeen
“in”
2000 en achteen
De beste winse,
Jo

Namens bestuur en leden van PC Le But Borgharen
wens ik u allen fijne feestdagen en dat 2018 in alle opzichten
een gelukkig en voorspoedig jaar moge worden voor iedereen.
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HAARDERAGENDA
Vaste data

VERENIGINGEN LET OP!

Huiskamer aan de Maas
Schoolstraat 27, naast huisartsenpraktijk

Willen jullie agendapunten
opgenomen zien in de
Haarderagenda?
Deze dan graag doorgeven
aan de redactie!

Openingstijden:
Maandag
10:00 – 16:00 uur
Dinsdag
13:00 – 16:00 uur
Woensdag 13:00 – 16:00 uur
Vrijdag
13:00 – 16:00 uur
Voor gezelligheid en een praatje
Koffie, thee of fris 50 cent

De redactie neemt geen
contact meer op
om de agenda te vullen.

Seniorenbibliotheek 55+
Maandag
10:00 – 12:00 uur
In de Huiskamer aan de Maas.
Boeken gratis te lenen.

Opgave voor de Haarderagenda
Seniorenkienen 55+
Redactie Buurtpraat:
Baron de Rosenstraat 34
6223 EB Maastricht.
E-mail: buurtpraatborgharen@gmail.com

Donderdag 13:30 – 16:30 uur
In de Haarderhof.
Gratis kopje koffie of thee met …

Oud Papier

Wandelen in Borgharen

Iedere eerste zaterdag van de maand vanaf
8 uur ’s ochtends wordt het oud papier
opgehaald door Fanfare St. Cornelius.

Maandag
Donderdag

13:30 uur bij de Haarderhof
09:30 uur bij de brievenbus
Schoolstraat

Agenda beerbieters seizoen 2017-2018
20-12
13-01
28-01
31-01
04-02
05-02
09-02
09-02
10-02
11-02
12-02
13-02
13-02
14-02
14-02

Keersboum versere door sjaolkinder
10.30 oor
Prinsoetrope Beerbieters		
Seniorenmiddag 		
Beukske roondbringe
19.00 oor
Donateurskaarte verkoup Borghare runde 1		
Donateurskaarte verkoup Borghare runde 2		
Sjaolcarnaval		
Themabal/prinsenbal
20.11 oor
Heilige mès
Beerbieter oplaote
12.00 oor
Haarder Optoch		
Spek en ei ete
11.00 oor
Beerbieter aoflaote + aoftreije Prins
24.00 oor
Assekruiske hole		
Hieringbiete
Aonsletend
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dörpsplein

Sjaol
Haarderhoof
Kerk
Haarderhoof
Haarderhoof
Haarderhoof
Kèrk

Gewijzigde opzet
Prins uitroepen C.V. de Beerbieters
Beste inwoners van Borgharen,
Al sinds mensenheugenis maken wij de nieuwe prins van c.v. de Beerbieters bekend op een zaterdagmiddag
om 15.11 uur en op dezelfde dag organiseren we `s avonds een spetterend feest ter ere van de prins.
Elk jaar zijn we trots dat velen van jullie dit feest met ons mee willen beleven.
Het aankomende carnavalsseizoen is een erg kort seizoen. De Beerbieters roepen hun nieuwe prins uit op
zaterdag 13 januari en Carnaval begint op zondag 11 februari. Een seizoen van slechts 4 weken. Omdat
veel andere collega carnavalsverenigingen op dezelfde dag hun prins uitroepen, verwachten wij dat onze
receptie door slechts weinige verenigingen bezocht gaat worden.
Deze situatie heeft ons doen besluiten om de opzet van ons prins uitroepen te wijzigen.
Het programma zal er als volgt uit gaan zien op zaterdag 13 januari:
*

18.45 uur (omstreeks): start voorprogramma met artiest.

*

19.11 uur: Bekend maken van de nieuwe prins van de Beerbieters in de Haarderhof

*

19.30 tot 21.00 uur: receptie. Deels in de zaal en deels in café Haarderhof

*

20.11 uur: start feestavond in de Haarderhof met het orkest de Mellodies en optredens van
Roger Borgman en Gabe Kruse. Uiteraard zal ook onze “huis D.J. MILO” achter de draaitafel staan
deze avond.

Rest ons nog om een tipje van de sluier op te lichten door u via een hint van onze kanselarijeraod een
aanwijzing te geven wie onze nieuwe prins van 2018 zal worden.
De hint deze keer is:

Wie veer ‘t kaf vaan ‘t kore sjeide, begóste veer te dazeler!
Zouw heer eus ritme kinne speule zoonder te aarzele?
“Tuurlek”, zag heer. Iech gaon straole,
want dit is ‘t sjoenste wat iech in de Haarder Vastelaovend kin behole...
Indien u denkt te weten op wie deze hint betrekking heeft, dan kunt u dat aangeven door te mailen naar:
Beerbieters@gmail.com. U kunt hiermee een heerlijke vlaai naar keuze winnen.
Een carnavaleske groet,
Namens c.v. de Beerbieters

P.S.: Wij bevelen u ook aan om eens te komen kijken
naar het kerstboomversieren door de schoolkinderen
op woensdag 20 december omstreeks 10.00 uur
(check vooraf het juiste tijdstip zelf even).
Er is dan ook een heuse kerstman aanwezig met chocomel
en krentenbolletjes voor alle kinderen.
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FINANCIËLE DIENSTVERLENING

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

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

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

Therapeutisch zwemmen in het Geusselt Zorgbad (33°)

T
E
W

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

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

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

Geulle
Essendijk 2
043 - 364 73 47

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

Borgharen
Past. v Kanstraat 14
043 - 362 60 18

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

b etalen - sparen - hyp otheken - ver zekeren - administraties - b elastingaangif ten
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