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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.gemeentemaastricht.nl/
        contact-en-openingstijden
 Burgerzaken, Belastingen, Meldpunt Zorg,
 Burgerraadslieden, Klachtenmeldpunt       
 (post@maastricht.nl) en 
 Mijn Gemeente en Milieu app.
 
 Meldingen aan Gemeente Maastricht  Algemeen    
 (storingen/ Defecten/Gevaarlijke situaties/
 zwerfvuil e.d.) 

  3876700 SPOEDEISENDE HULP MAASTRICHT UMC+    

  3633470 BUURTBEHEERBEDRIJF
 klachtenmeldpunt
  06 23014513 BUURTZORG MAASTRICHT NOORD
  0900-2233440   ENVIDA 
  043-3690610 ENVIDA LEDENSERVICE
  043-3690660  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
   
 www.maastrichthelpt.nl  (ouderen adviseur)
  06-46003624 SOCIAAL TEAM NOORD
  06-52651647 BUURTBEMIDDELING
  3632967 PAROCHIE BORGHAREN
 pastoor P. Horth: 06-12326463
  0900-8844 WIJKAGENT
 hub.smeets@politie.nl
  06-15309431 WIJKGEBONDEN MEDEWERKER HANDHAVING
 jef.schellings@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 29 38 67 49
  E-mail:
  buurtpraatborgharen@gmail.com. 

  Secretariaat Buurtnetwerk:
  Fabiôn Bovens
  Adam van Harenstraat 13
  6223 CA Maastricht
  M: +31(0)6 82 41 77 44
  E-mail:
  buurtnetwerkborgharen@gmail.com

  Vergadering Buurtnetwerk
  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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Woord 
van de Voorzitter

Ditmaal een iets ander woord van de Voorzitter. 
Ik schrijf dit voorwoord namelijk al ver voordat de 
Buurtpraat bij u in de brievenbus ligt. Wanneer ik 
dit schrijf is het eind juni, komt het met bakken 
uit de lucht en ben ik met verlof. Wat u precies in 
deze zomer-Buurtpraat zult terugvinden kan ik u 
niet vertellen. Toch kan ik u verzekeren dat deze 
editie van de Buurtpraat u niet minder leesplezier 
zal verschaffen. Ik heb namelijk alle vertrouwen 
in mijn medevrijwilligers die tijdens mijn verlof de 
zaken waarnemen. 

Laten we even terugblikken op de afgelopen pe-
riode. Het land ging stukje bij beetje weer van 
het slot. De horeca is weer open, we mogen 
weer sporten en ook evenementen beginnen hun 
doorgang te vinden. Dankzij de versoepelingen 
was het ook weer mogelijk om fysiek te vergade-
ren, weliswaar met de nodige afstand, maar dat 
mocht de pret niet drukken. De animo was groot 
en het werd een prettige vergadering. Ik wil dan 
ook de aanwezigen bedanken voor hun enthousi-
asme en inzet. Het is erg fijn om te zien dat na een 
jaar mensen nog steeds gemotiveerd zijn om iets 
te betekenen voor Borgharen.

Ik wens u in ieder geval veel leesplezier toe en 
een fijne zomervakantie. Wij hopen u na de zo-
mer terug te zien tijdens een van onze vergade-
ringen. Mocht u iets willen aanleveren voor de 
Buurtpraat? 
Dan kan dit via buurtpraatborgharen@gmail.com.

Eline Gielissen
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Bewoners Overleg 
Commissie (BOC) 

Borgharen-Itteren
Belangenbehartiging van huurders
De belangen van de huurders van Woonpunt in 
Borgharen en Itteren worden behartigd door de 
huurdersvereniging Woonbelang. Woonbelang 
heeft een kantoor aan het Malpertuisplein 46 in 
Maastricht. Woonbelang bereikte onder meer dat 
naast de wettelijke verplichting om 0% huurver-
hoging door te voeren voor huurders in het so-
ciale segment in 2021, er ook voor de huurders 
met hogere huren geen huurverhoging berekend 
zal worden op 1 juli. Ook de voorgenomen verho-
ging van 1,4% voor het huurdersabonnement en 
de glasverzekering is kunnen worden gestopt.

Belangenbehartiging BOC
Woonbelang wil voor haar belangenbehartiging 
van de huurders graag weten wat er in een buurt 
of wijk allemaal speelt. Hierbij heeft zij hulp no-
dig. Woonbelang treedt daarom in overleg met 
een BOC. Het zou fantastisch zijn als Borgharen 
en Itteren ook een BOC zouden hebben. Dit komt 
nu van de grond. Drie inwoners hebben er de 
schouders ondergezet en hebben toestemming 
gekregen van Woonbelang om de BOC te starten. 
Indien er geen gegronde bezwaren worden inge-
diend wordt de BOC binnenkort geïnstalleerd. In-
dien u belangstelling heeft voor het lidmaatschap 
van de BOC Borgharen-Itteren dan kunt u contact 
opnemen met een van onderstaande personen.

Activiteiten van de BOC
Huurders zitten soms met een probleem of klacht 
en hebben hierbij hulp nodig. Met name de ou-
deren onder ons hebben soms moeilijkheden om 
hun klacht of probleem digitaal te melden. Een 
BOC is hierbij behulpzaam. Leden van de BOC 
kunnen het volgende voor u betekenen:
1. Individuele klachten melden bij het correcte 

meldpunt
2. Ook kunnen sommige klachten en/of opmer-

kingen worden doorverwezen naar de consu-
lent van Woonpunt

3. Afhandeling van een klacht door bemiddeling 
in samenwerking met Woonbelang

4. Het gevraagd en ongevraagd doorgeven van 
huurdersbelangen 

5. Het ondersteunen van ledenwerving voor 
Woonbelang

De BOC is er voor U

We houden u ook in de toekomst op de hoogte 
met een kort verslag van onze activiteiten. Indien 
u vragen hebt of opmerkingen, contacteer dan 
een van onderstaande BOC-leden.
Robbie Atol 06-83668884
Secretariaat  06-33462470
Dave v.d. Heuvel
Georgy van Golde 



In het weekend van 29 en 30 au-
gustus 2020 wordt de landelijke 
Nacht van de Vleermuis georgani-
seerd door de zoogdierenvereni-
ging. IVN Maastricht doet hieraan 
mee vanaf het Tapijn-kazerne-  
terrein in Maastricht. 
Onder leiding van vleermuizen-
kenner Ger Beckers wordt ervaren 
wat vleermuizen zijn en wat ze 
doen. Deelnemers krijgen uitleg 
over de manier van jagen op 
voedsel door vleermuizen en te-
vens een korte uitleg over de wer-
king van de Batdetector. Deze 
hulpmiddelen worden onder an-
dere gebruikt om de rondvliegen-
de vleermuizen op te merken. 
Beide avonden starten om 20.00 
uur (en duren tot ongeveer 

22.00 uur) vanaf de hoofdingang 
van de voormalige Tapijn-kazerne, 
Sint Hubertuslaan 25, Maastricht. 
Er is een maximum van 15 deel-
nemers (tot 16 jaar onder begelei-
ding) per avond en aanmelden 
vooraf is verplicht. 
Je kunt je tot en met 25 augustus 
15.00 uur online aanmelden via 
deze links: 
Voor zaterdag 28 augustus: 

https://forms.gle/gqVAZnCV8q7TLAEQ6

en voor zondag 29 augustus: 

https://forms.gle/AM3d5HNXFXHb2H6W8

Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met 
Antonie de Beaumont 
(antonie@debeaumont.com). 
Er zijn geen kosten aan deze ex-
cursies verbonden. 
Mocht u enthousiast worden over 
vleermuizen, vanaf 1 september 
start een workshop Vleermuizen 
onder leiding van Ger Beckers 
(data: woensdagavonden 1, 22 en 29 
september en zaterdag 9 oktober).

Weekend 28-29 augustus
20.00 uur - ingang Tapijnterrein, St. Hubertuslaan 25

Nacht van de Vleermuis

1971          2021

IVN draagt bij  aan een 
duurzame samenleving door 

mensen te betrekken bij  natuur, 
milieu en landschap

www.ivn.nl/maastr icht

6



Werkgroep 
Omgevingsvisie 

Borgharen – Itteren 
2025

Werkgroep OBI 2025 is een open bewonersplat-
form dat zich sinds 2018 inzet voor de fysieke 
leefomgeving van Borgharen en Itteren. Door het 
opstellen een eigen omgevingsvisie, het starten 
van verschillende projecten en overleg met ver-
schillende overheden probeert de werkgroep in-
vulling te geven aan de oproep van de gemeente 
om mee te denken over de eigen leefomgeving. 
Dit in de vorm van burgerparticipatie
.
Een aantal van de werkgroepsleden maakt reeds 
jarenlang deel uit van de Klankbordgroep Grens-
maas. Hierdoor is veel kennis in de werkgroep 
aanwezig en is er een uitgebreid netwerk opge-
bouwd. In nauwe samenwerking met de beide 
buurtnetwerken maakt Werkgroep OBI 2025 ge-
bruik van dit netwerk om sturing te geven, mee te 
denken en te adviseren bij de diverse projecten.

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 meenemen in 
onze ‘bewonersblik op de toekomst’. Ook de ge-
meente maakt werk van burgerparticipatie zoals 
de nieuwe omgevingswet en de burgerbegroting.  
OBI wil graag inspelen op de mogelijkheden die 
de gemeente biedt.  

Wij werken hard om de omgevingsvisie vorm 
te geven. Het is geen statisch document. Om te 
kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen zal 
aanpassen van de omgevingsvisie nodig zijn. In 
dit kader willen wij, Borgharen en Itteren, samen 
met de gemeente optrekken. Een ding staat ech-
ter wel vast, we vragen ook de inbreng van de be-
woners, het is immers onze eigen leefomgeving. 
Samen inventariseren we wat wij als bewoners 
belangrijk vinden. Op verschillende manieren ver-
kennen we onze leefomgeving zodat we kunnen 
aangeven hoe wij onze toekomstige leefomgeving 
het liefste zouden zien.

We dagen de bewoners van Borgharen en Itteren 
uit om met ons mee te denken en mee te doen.
Draagvlak vormt een belangrijk onderdeel van 
onze activiteiten.
Via onze eigen website en social media informe-
ren wij de bewoners van nieuwe ontwikkelingen.

De website van OBI is te vinden op:  https://it-
terenborgharen.nl, u kunt ons bereiken via ons 
mailadres info@itterenborgharen.nl. 

Deze tekst is gebaseerd op de informatie van de 
website. 

Met vriendelijke groeten, 
Carlo Poolen
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Ook uw 
advertentie in de 

Buurtpraat?
Voor meer informatie, mail ons:

buurtpraatborgharen@gmail.com
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PC Le But 
Nieuwsfeiten. 

1. Vorig jaar bestond PC Le But Borgharen 25 jaar, 
doch dit heuglijke feit kon toen niet gevierd wor-
den, vanwege de welbekende beperkingen. Met 
de verwachte versoepelingen hopen we dat we 
alsnog in dit najaar ons jubileum kunnen vieren.

2. Door de coronamaatregelen hebben we in een 
eerder stadium al besloten dat ons jaarlijkse jeu-
de-boulestoernooi ook dit jaar niet kan door-
gaan. We vinden dit erg jammer, maar op het 
moment dat wij deze beslissing moesten nemen, 
was nog niet duidelijk welke versoepelingen er 
aan zaten te komen. Volgend jaar hopen we ein-
delijk ons toernooi weer te organiseren.

3. Onze vereniging kan best nog nieuwe leden ge-
bruiken. Mocht je twijfelen, schroom dan niet 
een avond naar de banen aan de Hertog van 
Brabantlaan te komen. Jullie worden gastvrij 
ontvangen en kunnen uiteraard een balletje 
mee gooien en wie weet bevalt het zo goed, dat 
je dit vaker wilt doen en wellicht lid van onze 
mooie club wordt. Onze vaste avonden zijn in 
ieder geval de dinsdag en de vrijdag, waarbij ik 
opmerk dat in de maanden juli t/m september 
op dinsdagavond competitie wordt gespeeld. Op 
vrijdagavond spelen we recreatief en is iedereen 
van harte welkom.

Met sportieve groet, 

Hans Hinssen, 
voorzitter PC Le But Borgharen

Struinen in de tuinen

Op zondag 5 september mogen we eindelijk weer 
gaan Struinen in de Tuinen! Op deze dag wordt al-
weer de derde editie van dit festival georganiseerd 
waarbij tuinen in alle wijken van de stad worden 
omgetoverd tot podium; waar lokaal (amateur)ta-
lent optreed voor publiek en buren elkaar leren ken-
nen onder het genot van cultuur.

We zouden het natuurlijk fantastisch vinden om 
ook dit jaar weer zoveel mogelijk inwoners bij het 
festival te betrekken dat is waarom we op zoek zijn 
naar partners die ons kunnen/willen helpen bij de 
promotie. Ik heb de mogelijkheden hier even op een 
rijtje gezet:

• Uiteraard het verspreiden van mond tot mond 
reclame! Ik denk dat jullie een heleboel wijkge-
noten in jullie netwerk hebben? Misschien wel 
mensen met een (grote) voor- of achtertuin of 
(amateur)podiumkunstenaars die op zoek zijn 
naar een podium?

• Wellicht een informatiebericht/mail verspreiden 
in jullie netwerk?

• Het verspreiden van posters/flyers (ik heb een 
poster in de bijlage gedaan)

• Het delen van leuke post(s) op sociale media
• Ons persbericht verspreiden (zie bijlage)
• Misschien heb je zelf nog wel leuke ideeën?

Ik hoor graag hoe jullie hierover denken! In de ko-
mende weken zal ik ook een moment plannen om 
even langs te gaan in Maastricht dus dan zou ik ook 
in de gelegenheid zijn om eventueel posters of flyers 
langs te brengen voor verspreiding. Hopelijk staan 
jullie hier ook voor open en mochten jullie meer vra-
gen hebben laat het me dan vooral weten!

Met hartelijke groet,

Isabelle Wiegersma | Stichting de Bühne
Programmamaker Struinen in de Tuinen Maastricht
Textielweg 15 A | 3812 RV Amersfoort | 0637284803

Struinen in de Tuinen 5 september 2020
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FFrriittuuuurr  ““RRAANNOO””  
Bovenstraat 9A,  

6223 AC Borgharen-Maastricht 
00664433775588223300  

 
Heerlijke verse frietjes met uitsluitend  

huisgemaakte sauzen 
 

Gratis bezorgd in Borgharen en Itteren 
 

Openingstijden: 
maandag 16-22 uur 
dinsdag GESLOTEN 

woensdag-donderdag-vrijdag 16-22 uur 
zaterdag & zondag 15-22 uur 
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Mannenkoor 
Borgharen Maastricht

In mijn vorige bijdrage voor de Buurtpraat schreef ik 
het  volgende:

“Op het moment dat ik dit stukje schrijf klampen 
we ons vast aan het perspectief dat we – zodra onze 
koorleden gevaccineerd zijn – de draad weer kun-
nen oppakken waar  we deze op 10 maart 2020 
(laatste repetitie) moesten loslaten.
Vanuit een vooralsnog gematigd optimisme hebben 
we wel al één optreden op de planning staan, te we-
ten een Kerstconcert op 12 december 2021, 14.30 
uur in de OLV Basiliek.
Het mag duidelijk zijn dat realisatie van dit plan al-
leen dan succesvol zal zijn als we snel weer fysiek 
kunnen gaan repeteren. 
Hoe sneller dit het geval is des te groter is dan de 
kans dat er in onze planning ook ruimte ontstaat 
voor het eventueel opluisteren van de traditionele 
Haardergank in de parochiekerk van Borgharen.”

Het is verheugend nu te kunnen berichten dat we 
op 6 juli onze repetities in De Haarderhof gaan her-
vatten. En evenzeer is het verheugend dat we inmid-

dels aan het Kerkbestuur en de pastoor hebben kun-
nen laten weten dat we op 19 september de sluiting 
van het Corneliusoctaaf zullen komen opluisteren.
Het is op dit moment alleen nog niet duidelijk of dan 
de “1,5 meter “ afstand regel nog van kracht zal zijn. 
Als dat het geval is, dan zullen we waarschijnlijk niet 
voltallig kunnen optreden omdat de ruimte vooraan 
in de kerk daarvoor te krap is.
Reeds langere geleden hebben we besloten om niet 
meer vanaf het oksaal in de kerk te zingen, niet al-
leen vanwege de te krappe ruimte daar, maar ook 
omdat het voor een aantal koorleden (i.v.m. gevor-
derde leeftijd) een bijna halsbrekende opgave was 
om naar boven te gaan resp. naar beneden te ko-
men.
De gemiddelde leeftijd van onze leden bedraagt in-
middels 75,8 jaar ! En ons ledenaantal begint mede 
daardoor een kritische ondergrens te benaderen.

Ik sluit dan ook af met de volgende ontboezeming:
Wij hopen als Koor ons 120 jarig bestaan in 2022 te 
mogen vieren. Om deze mijlpaal te bereiken is uit-
breiding en verjonging van ons ledenbestand zeer 
gewenst.
Daarom hierbij een (herhaalde) oproep aan alle 
mannelijke lezers van De Buurtpraat: meld je aan 
als Lid van Mannenkoor Borgharen Maastricht., bij 
secretaris@mannenkoor-borgharen.com . 
Zingen in een koor brengt niet alleen vreugde, maar 
is onder normale omstandigheden, ook zeer gezond 
voor geest en lichaam.

Jules Nabben, Voorzitter MKBM.
Maastricht, 24 juni 2021



Kerk Borgharen en 
Itteren: 

Openhouden, sluiten 
of herbestemming? 

Zoals we reeds in het vorige nummer lieten weten, 
staat het parochiële leven erg onder druk van een 
sterk afgenomen interesse om deel te nemen aan 
vieringen en bijeenkomsten in de kerk. Dit is in 
bijna heel de katholieke kerk het geval en dus niet 
alleen in onze parochie. Over de oorzaken gaan 
we het in dit artikel nu niet hebben, wel over de 
gevolgen voor onze parochie en het kerkgebouw.

Zoals wellicht bekend, heeft het bisdom het voor-
nemen geuit om voor einde van dit jaar parochies 
te laten samenwerken in een aantal clusters on-
der leiding van een federatiebestuur. Dat bete-
kent ook dat er keuzes gemaakt moeten worden 
welke kerken open blijven en welke kerken gaan 
sluiten. Die keuze moeten de parochies in het 
cluster zelf gaan maken.

Voor Itteren en Borgharen betekent dit dat zij 
gaan samenwerken in cluster 9, bestaande uit de 
parochies Bunde, Oud Geulle, Waalsen Moorveld 
en Ulestraten.

Cluster 9 zal dan bestaan uit 6 parochies. Inmid-
dels is ook bekend dat de parochies Limmel en 
Nazareth welke momenteel nog samenwerken 
met Borgharen en Itteren, worden toegewezen 
aan cluster 6, bestaande uit de parochie OLV van 
Lourdes (Wittevrouwenveld), H. Guiliëlmus (Oos-
termaas), H. Familie (Wijckerveld), H. Johannes 
Bosco (Heugemerveld) en H. Hart van Jezus (Koe-
pelkerk). 

Pastoor Horsch is pastoor van cluster 9 en nu nog 
ook van Limmel/Nazareth. 

De parochies Bunde, Oud Geulle, Waalsen Moor-
veld en Ulestraten vormen reeds een cluster 
met de naam Edith Stein ( zie  https://clustere-
dithstein.nl/ ) en Borgharen/Itteren zullen daar 
dus in januari 2022 aan worden toegevoegd. Voor 
dit cluster zijn de kerkbesturen op zoek naar kan-
didaten voor een federatiebestuur.

Van de parochies wordt een parochiële visie ge-
vraagd waarin oa. aangegeven wordt welk kerk-
gebouw als hoofdkerk wordt gebruikt en welk 
kerkgebouw dus niet.  Dit is een moeilijke keuze.

Immers, er zijn talloze redenen te bedenken om 
het kerkgebouw in de eigen gemeenschap open 
te houden: er worden nog erediensten gehouden 
voor begrafenissen, herdenkingsdiensten, com-
munie, vormsel, doop en heel af en toe een hu-
welijksinzegening. Bovendien zijn de kerkhoven 
bij de kerkgebouwen gelegen en families willen 
het graf van hun dierbaren die hier begraven lig-
gen regelmatig bezoeken. In Borgharen bestaat 
ook nog het jaarlijkse Corneliusoctaaf dat al de-
cennia lang wordt gevierd en Itteren kent de Die-
renzegening waar toch nog altijd belangstelling 
voor bestaat. 

Maar het onderhoud van de kerkgebouwen en 
kerkhoven kost veel geld, zo ook de personeels-
lasten, verzekeringen, energielasten en afdrach-
ten aan het bisdom.

De exploitatie laat al jaren een groot tekort zien 
en de inkomsten uit gezinsbijdragen, actie kerkba-
lans en overige donaties en stipendia zijn enorm 
teruggelopen. 

Wij kunnen dit niet meer langer volhouden; met 
de huidige exploitatielasten en inkomsten zal het 
nog maximaal 5 jaar duren en dan zijn de reserves 
geheel op en moeten we sowieso de sleutel van 
de kerkgebouwen in Itteren en Borgharen defini-
tief op slot draaien. 

Daarom heeft het kerkbestuur opdracht gegeven 
aan twee gerenommeerde restauratiearchitecten 
om een herbestemmingsonderzoek uit te voeren 
voor de kerkgebouwen in Itteren en Borgharen, 
alsook het kerkgebouw van Limmel.

De uitslag van dit onderzoek zal mede bepalend 
zijn in de besluitvorming rond de vragen welk 
kerkgebouw we een andere bestemming kunnen 
geven en welk kerkgebouw we moeten sluiten en 
derhalve aan de eredienst onttrekken. 

We streven er wel naar om in elk kerkgebouw 
minstens een dagkapel open te houden zodat er 
toch kaarsjes kunnen worden opgestoken. Maar 
voor erediensten zal een keuze gemaakt worden 
in welk kerkgebouw deze gaan plaatsvinden.
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Dit speelt overigens ook in de andere parochies 
van cluster 9. Zo is er recent door dezelfde ar-
chitecten een herbestemmingsonderzoek uitge-
voerd naar de mogelijkheden voor de mooie mo-
numentale Sint Martinuskerk van Oud Geulle en 
er wordt onder andere gedacht aan het realise-
ren van zg. “Pelgrimskamers” in de kerk, die door 
mensen die een “kerkenroute” willen fietsen, 
wandelen of met de auto gaan, gehuurd kunnen 
worden als “bed and breakfest” of alleen “bed” in 
een bijzondere kerkelijke omgeving.

De kerkgebouwen nemen een markante en be-
langrijke plaats in in onze dorpsgemeenschap en 
veel parochianen voelen zich ermee verbonden 
met veel waardevolle herinneringen.  

Voor het herbestemmingsonderzoek zouden wij 
graag ideeën en suggesties krijgen aangereikt 
vanuit de dorpsgemeenschap. Wij kunnen deze 
dan aan de architecten overhandigen om hier ook 
een afweging van te kunnen maken. 

Voor uw suggesties kunt u contact opnemen met

Fer van de Winkel, lid kerkbestuur Borgharen 
Itteren
Email fervdwinkel@gmail.com
Schoolstraat 41 Borgharen
Tel. 06-54.93.11.90

D’n Tabbernakel
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drukwerk...
dat
schreeuwt
om
aandacht
Met Impreso als
je vertrouwde
drukwerkpartner, kun je
er gerust op zijn dat elk
project - groot of klein,
eenvoudig of complex - 
een succes wordt.
We voorzien je van een 
ongeëvenaarde kwaliteit,
uitmuntende service en 
oplossingen op maat die
het antwoord geven op
jouw unieke uitdaging.

impreso.nl
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De Komiek
Beste vereniging en trouwe bezoeker van ons café 
De Komiek!

Bij deze willen wij jullie informeren om het volgende:
Ashley en ik gaan over een tijdje stoppen met het 
runnen van het café.
Gaat het café dan dicht??? NEE, want wij zijn opzoek 
naar nieuwe en goede kandidaten die met veel en-
thousiasme het café overnemen. Wij gaan dan ook 
niet vandaag of morgen Stoppen met deze onderne-
ming, maar nemen de tijd voor een goede en rustige 
overname.

Waarom deze keus? In de Corona tijd heb ik Huub 
een andere kant van het leven leren kennen, al meer 
dan 20 jaren heb ik geen weekeinde vrij, zingen ho-
reca evenementen etc, daardoor was ik zelden of 
nooit op die vrije dagen bij familie en waren we als 
gezin beperkt iets te ondernemen. Ook bezoek kon 
ik nooit op “normale” vrije dagen ontvangen. En dat 
is ook normaal als je voor entertainment en horeca 
kiest.  Wat voor velen zo gewoon is was voor mij 
heel bijzonder. 

Daarom kies ik voor meer structuur en rust na deze 
vele avontuurlijke jaren. Wel blijf ik optreden daar ik 
dit zelf in de hand heb!  

Ik denk dat velen onder ons niet alleen de nade-
len hebben gekend in de moeilijke Corona periode, 
maar het ook een tijd was van bezinning en je alles 
kunt overdenken, waar sta ik nu en waar wil ik heen. 
Althans dat deden wij.

Wij danken u/jou voor de mooie jaren die we samen 
mochten beleven en ook nog de komende maan-
den! Wij hopen op jullie begrip en zullen nogmaals 
er alles aan doen, binnen het mogelijke, om het café 
Draaiende te houden!

Met vriendelijke groet,
Huub & Ashley

Nieuwe gastheer
Bericht vaan Youri Coenen

Leef luij, gere wil iech uuch ut gooie nuijts bekind 
make. Vaanaof 1 september bin iech eure nuije ga-
shier in café De Komiek. Heij oonder stoon de ope-
ningsteije die daan ingoon. Ouch wèl iech uuch vaan 
harte welkom heite en uuch oetnudigge op de of-
ficiële opening. Sjrief ut in eure kalepei: zaoterdag 
02-10-2021. 

Veer zien us in café De Komiek.
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Luj oet Hare 
Ik ben Jack Gielissen in de leeftijd van 60 jaar en 
woon met mijn vrouw Marion sinds april 2018 met 
heel veel plezier in dit mooie dorp  Borgharen  tus-
sen maas en kanaal.

Werk al sinds mijn jeugd vanaf 13 tot 18 jaar op de 
boerderij,  van 18 tot 20 jaar  in de bouw als hand-
langer en van 20 tot 30  heb ik  heel zwaar werk ge-
daan als huisvuil belader bij een bedrijf  in Bunde. 
Vanaf mijn 30e tot nu toe ben ik gedeeltelijk afge-
keurd  en werkzaam bij sociaal werkvoorziening  
MTB Maastricht.

Mijn relaties met Borgharen is dat mijn vader hier 
vroeger geboren en getogen is in de Daalstraat en 
hier ook nog een deel van de familie woont. Ik wan-
del en fiets graag  in de natuur.   

Heb ook een hele mooie hobby als radio DJ en draai 
mooie muziek voor de luisteraars met  plaatjes op 
verzoek via het  internet radio station  www.sha-
dowradio.nl vanuit mijn eigen studio aan de Kerk-
straat en geheel gratis !! 

Dit doe ik al 5 jaar elk weekend 2 programma’s op za-
terdagmiddag  van 16 tot 19 uur  op de gezellige tour 
op zondag avond  van 19 tot 22 uur  Limburgs met ’n 
vleugje  Duits met heel veel passie en plezier !!

Dit wil ik dan ook nog zo lang mogelijk blijven doen 
als DJ. Jack voor iedereen op de luistertour  en hoop 
hiermee nog meer luisteraars te mogen begroeten in 
een van de uitzendingen bij   www.shadowradio.nl  

Dankjewel  voor jullie  aandacht  en reactie !!

Mvg. Jack  Gielissen  
Kerkstraat  1A04   te  Borgharen 

Reanimatie en AED’s 
in Borgharen

Tijdens het EK voetbal zakt de voetballer Christian 
Eriksen plotseling in elkaar.
Hartstilstand!!!!!!!!!!
Gelukkig wist zijn aanvoerder en medische staf hoe 
te handelen en startte onmiddellijk met reanimatie.
De AED bracht zijn hart weer aan het kloppen.
Hierdoor heeft hij het overleefd.
Weet u/jij wat te doen als iemand plotseling in el-
kaar zakt?
De vrijwilligers in Borgharen en Itteren weten dat 
wel, want zij hebben de opleiding gevolgd.
Zij krijgen ook ieder jaar een bijscholing.
Maar we kunnen nog steeds mensen gebruiken die 
de opleiding willen volgen. (1 volle avond)
De opleiding wordt gegeven door een certificeert 
opleidingsinstituut en als je slaagt krijg je ook een 
certificaat. www.HartslagNu.nl is het landelijk op-
roepsysteem dat mensen met een geregistreerd 
certificaat aanstuurt om in de buurt hulp te verle-
nen als dit noodzakelijk is.
Kijk ook eens op de website hartslagnu.nl
De buurtkaders van Borgharen en Itteren organise-
ren de opleidingen in onze buurt.
Wil je niet als een hopeloze staan te kijken als ie-
mand een hartstilstand krijg, meld je dan aan bij de 
buurtkaders in Borgharen of Itteren en wij zorgen 
dat je een gedegen opleiding krijgt. We zoeken nog 
vrijwilligers. Aanmelden kan via Ludo Janssen. ludo.
janssen@home.nl

De AEDs zijn te vinden 
op de volgende adres-
sen:

Klooster Kerkstraat en 
duplexwoning 
het Kempke 
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Nieuwe directeur
Beste ouders en leerlingen,

Onlangs heeft schooldirecteur Anouk Willems de 
keuze gemaakt om een nieuwe uitdaging aan te 
gaan op een andere  MosaLira school in Wolder. Wij 
danken Anouk voor haar goede en gedreven inzet 
voor de Maasköpkes in de afgelopen jaren en wen-
sen haar veel succes bij haar nieuwe uitdaging.

Mede namens de medzeggenschapsraad (MR) van 
de Maasköpkes mag ik u informeren over de benoe-
ming van Lou Quaedackers tot nieuwe directeur.

Met Lou krijgt de school een ervaren en enthousi-
aste directeur die de huidige koers voortzet en uit-
bouwt.

Lou gaat het directeurschap voor de school com-
bineren met het directeurschap voor basisschool 
Anne Frank in Heugem.

Ik heb er alle vertrouwen in dat Lou de goede en 
prettige samenwerking met u verder voortzet.

Met vriendelijke groet,
Jean-Pierre Giesen
College van Bestuur

Basisschool 
De Maasköpkes

Het einde van het schooljaar nadert. Wat was 
het een bewogen jaar, wederom een sluiting van 
de scholen, thuisonderwijs, werken in “bubbels” 
en geen ouders in de school. Desondanks is er 
hard gewerkt door de kinderen, leerkrachten en 
de ouders. We zijn trots op alles stapjes en stap-
pen die gezet zijn. We zijn in het bijzonder trots 
op de resultaten van onze leerlingen van groep 8. 
Ze hebben zeer goede resultaten behaald en stro-
men stuk voor stuk uit naar een mooi en passend 
niveau in het voortgezet onderwijs.

 Nu er steeds meer mag en kan hopen wij volgend 
schooljaar ook weer de deuren open te kunnen 
zetten voor alle ouders, betrokkenen en mensen 
uit het dorp. Weer samen in de kerk stilstaan en 
mooie vieringen vormgeven, op schoolreisje, ac-
tiviteiten met “Zorg aan de Maas”, de Beerbieters 
die op carnavalsvrijdag komen feesten, ouders die 
komen helpen, die bibliotheek waar weer boeken 
geleend kunnen worden en nog veel meer. 

Voor nu wensen we jullie alvast een hele mooie, 
gezonde en gezellige zomer toe. We starten weer 
op maandag 6 september. Op deze maandagoch-
tend starten we samen op het schoolplein rond 
half 9 met de onthulling van ons nieuwe logo. Dus 
ook u bent van harte uitgenodigd om te komen 
kijken, mits de corona maatregelen dit toelaten.

Wilt u op de hoogte blijven van alles met be-
trekking tot onze school check dan onze face-
bookpagina “Basisschool en Peuteropvang de 
Maasköpkes” en website http://maaskopkes.
schoudercom.nl.

Team Basisschool de Maasköpkes



Open Dag Dorpstuin
15 augustus 2021 van  12.00 uur  tot  20.00 uur 

Wij verwelkomen eenieder met onze heerlijke ge-
rechten  en  drankjes

Diverse plaatselijke artiesten treden voor u op.....

De dorpstuin wordt ondersteund door het plaatse-
lijke buurtnetwerk borgharen, sponsoren , vrijwillige 
leden en tuinders. 

Tot ziens...

Hoog water
Stilstaan bij de rampen in 1926, 1993 en 1995 is een 
goede zaak.
De herinnering daaraan levendig houden evenzo.

Die rampen in de toekomst voorkomen los je niet op 
door gesprekken met degenen die het ondergingen, 
ook niet via literatuuronderzoek.
Dergelijke overstromingen vermijden doe je door je 
af te vragen hoe ze konden plaats vinden.

1926: Er was nog geen stuw in Borgharen en er was 
nog geen Julianakanaal. Het water kon dus niet weg.
1993 en 1995: Limburg en Wallonie waren niet in 
samenwerking over hun stuwbeleid. Geen afstem-
ming op elkaar.
Er bleven zelfs stuwen dicht in Belgie waar we het 
bestaan niet van wisten. Een zootje dus.
De Maas is een regenrivier, na ‘93 en ‘95 heeft het 
soms meer geregend, maar geen overstromingen.

 https://icudocs.tv/index.php/nl/2020/02/03/
che-trailer-4-3-3-3-4/

Sindsdien wordt alles computer geregeld en zien we 
ruim vooruit.

We hebben dijken en het Grensmaasproject is afge-
rond.
Bovendien zijn na 1995 regelingen afgesproken om 
(meer) water beschikbaar te stellen voor Zuid-Wil-
lemsvaart, Albertkanaal en schutten, dat alles ver-
mindert de afvoer naar de Grensmaas.

In (wereld-) perspectief gezien is de Maas  een “boe-
renslootje” en dat hebben we als Nederland Water-
land prima onder controle gekregen na 1995.
Laten we ons dus alsjeblieft niet willen voorbereiden 
op eventuele “rampscenario’s. Klimaatverandering 
zal ook niet leiden tot toekomstige overstromingen.
We moeten natuurlijk wel de dijken blijven bewa-
ken.

Er zijn mensen die hun te verwachten onderne-
merswinst verbinden aan de waterafvoer naar de 
Grensmaas.
In 2010 wilde ARBRA nog vergunning voor een wa-
terkrachtcentrale tegenover Borgharen met een ca-
paciteit van continu 300m/3 per seconde.
De huidige vergunning aanvraag is voor 50m/3 per 
seconde...
Deze WKC is desondanks geen goed idee, maar ge-
woon ff de cijfers.

Ludo Spronck
Borgharen
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Luca Andre
Hallo allemaal,

Ik ben Luca André, ik ben 13 jaar en woon in Borg-
haren. Helmi vroeg aan mij om mezelf eens voor te 
stellen in de Buurtpraat en in het kort te vertellen 
wat ik allemaal doe.  Daarom stel ik me graag even 
voor.  Mensen die mij kennen weten dat ik al van 
kleins af aan bezig ben met acteren, zingen en dan-
sen. Na de vakantie ga ik naar 2 VWO op het Bon-
nefantencollege. 

Daar volg ik de vooropleiding muziek ( pop, rock, 
jazz) en na school de dansvooropleiding Oxygen 
Academy of Dance. Op school mag ik gebruik ma-
ken van de studio om te repeteren en daarvoor krijg 
ik extra muziekuren. Verder speel ik graag piano en 
gitaar en schrijf ik nu mijn eigen liedjes. Op zaterdag 
ga ik naar de MAF MusicalAllFactory (musicalvoor-
opleiding) in Tilburg en daar krijgen we les in zang, 
dans en spel. 

Verder heb ik al mooie 
rollen in opera`s, musi-
cals en films gespeeld. 
Mijn laatste musicalrol 
was die van Dolfje weer-
wolfje in Dolfje weer-
wolfje en Foeksia de 
miniheks en daarvoor 
was ik Thies in Kruis-
tocht in Spijkerbroek. In 
de kerstshow It`s Christ-

mas time speelde ik de rol van Benny samen met de 
Paul van Gorcum en in de opera Messiah mocht ik 
de rol van Jezus op me nemen.  In de kinderavon-
turenfilm Club van 5 mocht ik de rol van Bas spelen 
en deze gaat binnenkort ook in première. Ook kreeg 
ik gave rollen in een aantal short movies. De laatste 
rol was die van Brad voor een Engelstalige horrofilm 
Malum. Super gaaf om ook een keer in het Engels te 

kunnen spelen. Deze film gaat naar filmfestivals in 
Cannes, London, Cyprus, Amsterdam, Los Angeles, 
New York en naar het Nederlands Filmfestival. Dus 
allemaal verschillende rollen en genres en ik vind 
het allemaal even leuk.  

Vaak wordt aan mij gevraagd wat ik leuker vind zin-
gen en muziek maken, acteren of dansen. Nou heel 
simpel, ik kan echt niet kiezen en daarom doe ik het 
allemaal. 😊 Ik vind het belangrijk om mezelf op 
een goed niveau verder te kunnen ontwikkelen en 
daarom volg ik ook deze vooropleidingen en word 
ik goed begeleid door mensen uit de verschillende 
vakgebieden. Daardoor ben ik vaak door heel het 
land te vinden. Op mijn socials kunnen jullie eventu-
eel mee volgen wat ik allemaal doe. 

In de toekomst hoop ik nog meer mooie rollen te 
mogen spelen in films of musicals en mijn eigen mu-
ziek te kunnen maken. Mijn droom is om hier later 
mijn beroep van te maken.

Groetjes, Luca André
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