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ENKELE BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
  

112  ALARMNUMMER  
 (als iedere seconde telt) 

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

  3877777 HUISARTSENPOST 
 Altijd vooraf telefonisch contact opnemen
 Weekdagen van 17.00 uur tot 08.00 uur
 Vrijdagavond van 17.00 uur tot maandag 08.00 uur
  14043 GEMEENTE MAASTRICHT
 Algemeen toegangsnummer
 Website: www.maastricht.nl
 Burgerzaken, Belastingen, Meldpunt Zorg,
 Burgerraadslieden, Klachtenmeldpunt       
 (post@maastricht.nl) en Afvalinfolijn.
 
 Meldingen aan Gemeente Maastricht  Algemeen    
 (storingen/ Defecten/Gevaarlijke situaties/
 zwerfvuil e.d.) Kan nu ook via een
 (WHATSAPP)  NUMMER: 06-31 99 39 44   

  3876700 SPOEDEISENDE HULP MAASTRICHT UMC+    

  3633470 BUURTBEHEERBEDRIJF
 klachtenmeldpunt
  06 23014513 BUURTZORG MAASTRICHT NOORD
  0900-2233440   ENVIDA 
  043-3690610 ENVIDA LEDENSERVICE
  0900-2887766  ENVIDA  UITLEEN / THUISZORGWINKEL
  0900-0699  REGIOTAXI
  0900-1884 KLANTENSERVICE ZIGGO
  0800-9009 STORINGEN ENEXIS
  0800 62277777 GRATIS CONSORTIUM GRENSMAAS
 Op werkdagen van 9.00 - 21.00 uur
  3620066 OUDEREN ADVISEUR
  3632967 PAROCHIE BORGHAREN
  0900-8844 WIJKAGENT
 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 20 96 52 60
  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

Vorige editie schreef ik nog dat “het leven weer op 
gang begint te komen”, nu hoeveel kan er veran-
deren? We zitten middenin een tweede corona-
golf en het land gaat weer (gedeeltelijk) op slot.

De zomervakantie en herfstvakantie zitten er 
weer op en we kunnen uitkijken naar de feestda-
gen. Althans, als we dit nog durven. Ik hoop het 
zeer. 

In deze editie van de Buurtpraat leest u over de 
huiszwaluwen in Borgharen en Itteren. We beste-
den aandacht aan de verbouwing van de Haarder-
hof. Er is een verslag te lezen over  de Grensmaas 
en de basisschool heeft een bijdrage geleverd 
voor deze uitgave. Tenslotte leest u over de open 
dag in de Dorpstuin.  

Veel leesplezier!

Eline Gielissen

Vergaderingen 
Buurtnetwerk

De eerstvolgende vergadering zal op donderdag 
12 november om 19.30 uur plaatsvinden in de 
Haarderhof. We laten voorafgaand aan deze ver-
gadering weten via de website of deze vergade-
ring doorgang kan vinden in verband met de CO-
VID-19 maatregelen.

Bestuur Buurtnetwerk Borgharen



4



5

De huiszwaluwen in 
Borgharen en Itteren

Hoe gaat het met de natuur? Die vraag wordt 
steeds vaker gesteld. Er verschijnen steeds weer 
nieuwe berichten over de verarming van de na-
tuur. Soms ervaren we het zelf en zien we in 
onze eigen tuin minder vogels dan vroeger. Om 
een antwoord te kunnen geven op deze vraag is 
onderzoek nodig. Onderzoek dat het liefst jaren 
achter elkaar wordt volgehouden. Een voorbeeld 
is het onderzoek in Nederland naar het broeden 
van de huiszwaluwen. Dit watervlugge vogeltje 
was vroeger heel gewoon op het platteland. Nu 
zijn er nog maar enkele plekken waar we kunnen 
genieten van de luchtacrobatiek van dit mooie vo-
geltje.  

Inmiddels hebben we zicht op de oorzaken van het 
verdwijnen van dit zomervogeltje. De omstandig-
heden in Afrika, waar de huiszwaluwen overwin-
teren, spelen een belangrijke rol. Maar ook het 
verdwijnen van de insecten uit de landbouwge-
bieden is een oorzaak. Huiszwaluwen vangen im-
mers enorme aantallen insecten om de jongen te 
voeden. Ook de beschikbaarheid van verse mod-
der om de nestjes te maken is belangrijk. Gelukkig 
is dat laatste langs de Maas geen knelpunt.    

Huiszwaluwen zijn in de lucht moeilijk te onder-
scheiden van de andere zwaluwen. Ze hebben 
een witte band om het lichaam en een korte ge-
vorkte staart. Maar ze vliegen zo snel en ze zijn 
zo wendbaar dat deze kenmerken niet altijd goed 
zichtbaar zijn. Aan het geluid zijn ze beter her-
kenbaar. Ze klinken alsof je twee kiezelsteentjes 
tegen elkaar aan tikt. Gelukkig zijn hun nesten 
makkelijk te herkennen. Het is de enige vogel in 
Nederland die een nest maakt aan de buitengevel 
van huizen en andere gebouwen. Ze maken een 
aarden kommetje, zo hoog mogelijk onder een 
overhangend dak. 
 

Vanaf 1996 tel ik de huiszwaluwen in Borgharen 
en Itteren. Ik heb in die tijd al heel wat ups en 
downs meegemaakt. Vanwege het lange, droge 
voorjaar is het dit jaar  spannend. 2019 was voor 
Borgharen een topjaar, maar wat brengt 2020? 
De tellingen zijn altijd in juni-juli. Dat is de beste 
periode om te zien of een nest bewoond is. Dit 
jaar heb ik weer hulp gehad van Angéla en in It-
teren heeft Carla meegelopen. 

In Itteren blijkt de toestand stabiel te zijn, het 
aantal bewoonde nesten is 2 minder dan in 2019. 
Borgharen is een ander verhaal. Na het topjaar 
2019 met 42 nesten hebben we dit jaar 31 nes-
ten geteld, dit is het laagste aantal na 2016. De 
meeste nesten zijn te vinden in de Middenstraat, 
de omliggende straten zijn bijna geheel  verlaten. 
Vooral in de Koningskampstraat is het aantal nes-
ten fors afgenomen. Een duidelijke oorzaak is niet 
te vinden, vooral omdat de daling in Itteren veel 
kleiner is. 
De Wiegershof laat gelukkig een lichte stijging 
zien. Het is een indrukwekkend gezicht om de vele 
nesten aan de gevel van het woonhuis te zien.    

De telresultaten van de afgelopen jaren staan in 
de tabel onderaan de pagina.

Dit stukje schrijf ik in september. Als ik langs de 
Maas loop dan zie ik grote groepen zwaluwen ja-
gen, laag boven het water van de rivier. De beest-
jes zijn op weg naar een overwinteringsplek ten 
zuiden van de Sahara. Laten we hopen dat ze in 
het volgend voorjaar weer in veilig terugkomen 
en zorgen dat de kolonies in onze dorpen op peil 
blijven.    

Het is fijn dat ook dit jaar weer mensen bereid zijn 
om mee te helpen. Graag wil ik Angéla en Carla 
bedanken. Ook wil ik de huizenbezitters bedan-
ken met een of meerdere nesten aan huis en die 
de overlast voor lief nemen. Zo kan iedereen blij-
ven genieten van dit prachtige vogeltje. 

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl



Basisschool 
De Maasköpkes 

Alle kinderen en teamleden van Basisschool de 
Maasköpkes zijn dit schooljaar goed gestart!
Juf Sophie (groep 1/2) en juf Tamara (conciërge) 
zijn nieuw binnen ons team en van juf Marischa 
hebben we afscheid genomen, ze geniet nu van 
een welverdiend pensioen. 

In de eerste weken is er in de verschillende groe-
pen al hard gewerkt; er zijn nieuwe sommen ge-
leerd, dictees afgenomen, samen gewerkt, ge-
knutseld, bewogen tijdens de gymles, wordt er 
door groep 6 iedere week geoefend in de blazers-
klas en lekker veel gelezen.

Tijdens de Kinderboekenweek was er een Tele-
tijdmachine waar verschillende historische figu-
ren uit tevoorschijn zijn gekomen en de klassen 
hebben bezocht. 

Na de herfstvakantie gaat er binnen IPC gewerkt 
worden aan gezondheid, voeding en beweging, 
leert groep 3 nog meer letters, gaan de peuters 
en kleuters samen pepernoten bakken en wordt 
er dus weer heel veel nieuws geleerd.
Wij wensen iedereen een goede gezondheid toe 
in deze vreemde tijd. Samen leren we en groeien 
we groter!

Marloes Vreuls
Basisschool de Maasköpkes 
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Ook uw 
advertentie in de 

Buurtpraat?
Voor meer informatie, mail ons:

buurtpraatborgharen@gmail.com
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Brigidahoeve, 
’t Winkelke en 

d’n Tabbernakel
Leef luij, 
Nu de bladeren vallen, beseffen we dat het jaar 
2020 snel om zal zijn. Een jaar dat we nooit zullen 
vergeten. Een jaar dat onze wereld als onderne-
mers, overhoop haalde. 

We waren aangewezen op elkaar, en dan is een 
dorp als Itteren natuurlijk superfijn om te wonen. 
Jullie hebben  d’nTabbernakel & de Brigidahoeve 
gesteund, door met grote getale te blijven komen. 
En wat waren jullie blij waren dat ’t Winkelke ge-
opend werd. Heerlijk vers vlees en kaas, in eigen 
dorp!

Allemaal gelegenheden, ontmoetingsplaatsen, 
waar we elkaar nog tegen komen, voor een bab-
beltje en natuurlijk lekker eten, hetzij op gepaste 
afstand. 

Hiervoor willen we jullie via deze weg bedanken.  
De steun, meelevende, bemoedigende en posi-
tieve woorden, en jullie aanwezigheid doen ons 
goed. Blijf dit doen, want we zijn er nog niet!! 

Met angst en beven zien wij de komende maan-
den tegenmoet, weer gaat de horeca op slot, voor 
hoelang dit keer?? Komen er nog meer maatre-
gelen?? Door de huidige situatie moeten wij als 
kleine ondernemers harder vechten dan ooit om 
het hoofd boven water te houden. U als buurtge-
noot kunt nu het verschil maken. Door te kiezen 
voor uw eigen dorp. 

Wij zullen er alles aan doen, om u zo corona proof 
mogelijk te ontvangen, en heten u graag van har-
te welkom!!!

n.b. onderstaande openingstijden zijn de regu-
liere openingstijden. i.v.m. de huidige regelgeving 
zijn de Brigidahoeve en d’n Tabbernakel gesloten. 
Voor afhaal mogelijkheden, kunt u de social-me-
dia in de gaten houden!! “t Winkelke is gewoon 
geopend!!

Haw gooje mood, Lilian, Daniëlla & Daniëlle 

De Brigidahoeve                                          ’t Winkelke                                         D’n Tabbernakel

VR 11.00 – 22.00                                       DI 8.00 – 17.00              MA 17.00 – 22.00
ZA 11.00 – 17.00            WO 8.00 – 17.00              DO 12.00 – 22.00
ZO 11.00 – 17.00                                       DO 8.00 – 17.00              VR 12.00 – 22.00
MA 11.00 – 17.00            VR 8.00 – 17.00              ZA 12.00 – 22.00
              ZA 8.00 – 12.00              ZO 12.00 – 22.00
  
   043.851.7149              043.234.0200    043.343.4334



De Grensmaas
Op dinsdag 29 september is weer overleg ge-
weest van de klankbordgroep  Grensmaas. De lo-
catie is Hartelstein waar we corona-proof kunnen 
vergaderen. Het Consortium Grensmaas geeft uit-
leg over de werkzaamheden, er is weinig nieuws. 
Bosscherveld is gereed en men werkt aan de 
overdracht van de gronden aan Staatsbosbeheer. 
Het grootste nieuws voor ons is het nieuwe wan-
delbruggetje over de Geul bij Hartelstein. Met 
deze brug zijn de mogelijkheden om een mooie 
wandelroute te maken groter geworden. 

Ander nieuws is de opdracht die het Consortium 
heeft gekregen van het Waterschap om de Maas-
oevers bij Borgharen en bij Voulwames te herstel-
len. De Maas heeft ter hoogte van het meetsta-
tion ongeveer 200 meter oever weggeslagen, dit 
is een risico voor de kade. Voor het herstel zijn 
tussen de 400 en 600 transporten per vrachtwa-
gen over de Sluisdijk nodig. Het werk start in de 
laatste week van oktober, de bewoners zijn geïn-
formeerd per brief. 

De nieuwe fietsbrug komt ook ter sprake. De ge-
meente wil voor het einde van het jaar de aanbe-
stedingsprocedure afronden, daarna kunnen de 
plannen definitief worden gemaakt. De verwach-
ting is dat medio 2022 de aanleg kan starten. 

Met Staatsbosbeheer hebben we afspraken ge-
maakt over het maaibeheer van de wandelpaden 
in de natuurgebieden langs de Maas. Samen met 
Itteren hebben we een netwerk van wandelpaden 
bedacht. Hiermee hopen we het gebied aantrek-
kelijker te maken voor bezoekers en de eigen be-
woners. Maar we hebben Staatsbosbeheer nodig 
om het plan uit te voeren en het gebied toegan-
kelijk te houden.   

We zijn al een tijd bezig om een verbinding te 
krijgen tussen de recreatievijver bij Itteren en het 
fietspad rond Sibelco. Helaas heeft de gemeente 
dit nog niet opgepakt, maar we hebben de belof-
te gekregen dat dit volgend jaar wordt opgepakt. 
   
In het overleg zijn nog meer zaken besproken, in 
mijn verhaal benoem ik de zaken die voorname-
lijk betrekking hebben op Borgharen. Wilt u meer 
informatie over het Grensmaasproject en de ont-
wikkelingen rondom Borgharen? Kom dan naar 
de maandelijkse bijeenkomsten van het Buurt-
netwerk Borgharen. 

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl
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Dagopvang Zorg aan 
de Maas

Het aantal ouderen in Maastricht en omgeving 
neemt toe en daarmee ook de eenzaamheid, de 
lichamelijke beperkingen en eventuele geheu-
genklachten. Al deze problemen zorgen ook voor 
meer druk bij de mantelzorgers. We willen met 
de dagopvang op de eerste plaats ouderen een 
plek geven waar ze zich thuis voelen en een stukje 
daginvulling krijgen maar dagopvang is meer! Het 
programma is gericht op het stabiliseren van het 
functioneren en het voorkomen van het vererge-
ren van klachten. Zorg aan de Maas kan er voor 
zorgen dat mensen langer op een verantwoorde 
manier in de thuissituatie kunnen blijven en de 
druk op mantelzorgers afneemt. 

Aanmelden
Dagopvang is bedoeld voor mensen met een 
WMO-indicatie groepsbegeleiding. Via het WMO-
loket van de gemeente kunt u een gesprek aan-
vragen met een van de WMO-consulenten, een 
zogenaamd keukentafelgesprek. Tijdens dit ge-
sprek wordt bekeken of u in aanmerking komt 
voor dagopvang. Ook mensen met een WLZ-indi-
catie kunnen terecht bij ons.

Contact
Voor meer informatie kunt u Lieneke Haker bel-
len op 043-38554973. Wij zijn ook bereikbaar 
per email via dagopvang@zorgaandemaas.nl of 
op facebook: zorg aan de maas dagopvang en op 
www.zorgaandemaas.nl

Kom gerust een keer een kop koffie drinken bij de 
dagopvang! 
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WEEKMENU'S

GECONFIJTE EENDEBOUT, FLAGIOLETS & KRIELAARDAPPELTJES
COUSCOUS CON PESCE (COUSCOUS MET DIVERSEN VIS EN VISBOULLION)
PARMIGIANA

RUNDER-POMPOENSTOOFSCHOTEL, KOKOSRIJST & PICKELS
SCHELVISFILET MET SEIZOENSGROENTEN, KRUIDENMELANGE & KRIELTJES
COUSCOUS-SCHOTEL MET GEITENKAAS, BIETJES, PASTINAAK & WALNOTEN

ELZASSER ZUURKOOLSCHOTEL,MET SPEKJES, KARBONADE, SLAVINK & WORST 
VISSTOOFPOTJE, VENKELSALADE & RIJST
POMPOENCURRY, NAANBROOD, PICKLES & YOGURTSAUS

WEEK 43 VANAF 22-10

INCL. DESSERT; POTTEKE VAN AMARETTO MASCARPONE MOUSSE

WEEK 44 VANAF 29-10

INCL. DESSERT;TIRAMISU

WEEK 45 VANAF 5-11

INCL. DESSERT; LIMONCELLOMOUSSE

€17.50 P.P. W W W . T A B B E R N A K E L . N L
B R I G I D A S T R A A T  6 5

I T T E R E N

AFHAALGERECHTEN

SPARE-RIBS                 €15.50

BROODJE HAMBURGER          €11.-         

1 LUIKSE BAL               €10.-

SOUVLAKI                   €12.50

SATE                       €12.50

incl.  fr i tes, salade & bi jbehorende sausjes

PLATEAU'S

PLATEAU TABBERNAKEL               
SERANOHAM, OLIJVENTAPPENADE,
CHICKENWINGS, PESCE CON CIPOLLE,
CAPONATA, FRITATA

   2 PERS. €17.50

PLATEAU PLUS GRANDE
BOVENSTAANDE GERECHTEN PLUS 3 KAZEN,
VIJGENCOMPOTE, VENKELWORST EN SPINATA
ROMANA

   2/3 PERS. €29.50

ONZE DEUREN ZIJN NIET HELEMAAL GESLOTEN!!

 
U KUNT OP DO-VRIJ-ZA-EN ZONDAG BIJ ONS WEER LEKKERE
GERECHTEN BESTELLEN!!
BESTELLEN KAN OP 06 51 477 603 OF 043 343 4334
 DE MENU'S GRAAG VOOR DONDERDAG,(BESTELD U LATER,
DAN IS OP, ECHT OP! HOE EERDER BESTELD, HOE LIEVER)
 DE AFHAALGERECHTEN KUNNEN BESTELD WORDEN TOT 17.00
OP DE DAG ZELF.
WIJ WERKEN WEER MET TIJDSBLOKKEN,EN OP AFSPRAAK.
COMBINEREN KAN, DAN ZORGEN WIJ DAT AL UW GERECHTEN
WARM ZIJN.

DE AFHAALGERECHTEN ZIJN Á LA MINUTE TE CONSUMEREN.
DE WEEKMENU'S ZIJN DOOR ONS ZO BEREID, DAT U ZE
MAAR HOEFT OP TE WARMEN. 

POMPOENSOEP 0.25L €3.50
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Van cultuurlandschap 
naar bijzonder natuur-
gebied met unieke uit-

straling
In 2008 is Consortium Grensmaas begonnen aan 
de werkzaamheden aan de Grensmaas. De aan-
leiding van het project was driedelig. Op de 1e 
plaats hoogwaterveiligheid, op de 2e plaats grind-
winning als compensatie voor de kosten van het 
project (het project is hiermee in principe kosten-
neutraal uitgevoerd!) en op de 3e plaats natuur-
ontwikkeling.
Het doorvoeren van de plannen ging niet zonder 
slag of stoot. In het begin was er veel weerstand 
tegen de plannen en ten opzichte van de natuur-
ontwikkeling bestond veel scepsis. 12 jaar later is 
het Consortium klaar in onze omgeving en is het 
oude cultuurlandschap getransformeerd in een 
uniek natuurgebied van Europees niveau.

Ruige natuur is vlakbij
Vrijdag 16 oktober was een symposium georga-
niseerd waar de resultaten van in totaal 30 jaar 
grootschalige natuurontwikkeling langs de Maas 
gepresenteerd zou worden. Helaas is dit sympo-
sium in verband met de strenge coronamaatre-
gelen niet doorgegaan maar er is wel veel aan-
dacht aan de natuurontwikkeling geweest in de 
regionale en landelijke media. Itteren heeft zelfs 
het journaal gehaald. Dit keer geen beelden van 
hoogwater maar van de natuurontwikkeling.

Landelijke bekendheid, Itteren in het nieuws
Uit de berichtgeving blijkt hoe bijzonder de omge-
ving is waar we nu in leven en welke ontzettend 
snelle ontwikkeling de natuur heeft gemaakt. We 
wonen bij wijze van spreken in het paradijs.

Nieuwe natuur volop in ontwikkeling
Maar het is niet allemaal zonneschijn. Er zijn na-
tuurlijk ook punten die onze aandacht vragen. De 
unieke natuur trekt ook een groot aantal belang-
stellenden zoals natuurliefhebbers, vogelaars, 
wandelaars en andere geïnteresseerden. Daar is 
niks mis mee. Onze horecagelegenheden kunnen 
daar van profiteren maar het is wel zaak dat het 
bezoek van grote aantallen bezoekers wel goed 
begeleid wordt. Aandachtspunt is bijvoorbeeld de 
parkeerdruk. Itteren is b.v. niet geschikt om grote 
aantallen bezoekers met de auto te ontvangen. 
Ook moet er gezorgd worden dat er fatsoenlijke 
wandelpaden komen zodat de wandelaars niet 
door het gebied of het dorp gaan zwerven. Ver-
der moeten we voorkomen dat we taferelen krij-
gen zoals destijds in de ENCI-groeve. Tijdens de 
warme zomermaanden is er b.v. op verschillen-
de plaatsen sprake geweest van wildkamperen, 
feestvierende jongeren die na verblijf een grote 
rotzooi achterlieten.

‘Wild’kampeerders bij de Geulmonding
Het is de doelstelling van de werkgroep Omge-
vingsvisie Borgharen Itteren (OBI2025) om alles 
in goede banen te leiden. We doen dit niet al-
leen. Er is regelmatig overleg met vertegenwoor-
digers van Buurtnetwerk Borgharen, Dorpsraad 
Itteren, Consortium Grensmaas, Waterschap Lim-
burg, Rijkswaterstaat, gemeenten Maastricht en 
Meerssen en Rivierpark Maasvallei.
Om te tonen hoe onze omgeving zich heeft ont-
wikkeld tot een bijzonder natuurgebied is er een 
nieuwe brochure Maas in Beeld uitgegeven.
Meer info is te vinden op de website van Rivier-
Park Maasvallei.

Omgevingsvisie Borgharen Itteren 2025
www.itterenborgharen.nl



Open dag Dorpstuin
Beste mensen,
Het is alweer een maand geleden: onze derde 
open dag sinds het bestaan van de dorpstuin in 
Borgharen. Wat de leden hadden gehoopt werd 
ons door de weergoden geboden: een droge en 
zonnige dag.

De voorbereidingen en het programma van die 
dag werden opgezet door enkele tuinders, be-
stuur van het Buurtnetwerk en de beheerders. 
Met het oog op de anderhalve meter regelgeving,  
kwam er rond het middaguur al heel wat muziek 
ter oren. Györi en zijn muzikale tempel draaiden 
op volle toeren, tussendoor met gezellige optre-
dens van genodigden. Er was zelfs een heel be-
kwame imker aanwezig om zijn heerlijke biologi-
sche acacia honing aan te bevelen.

Her en der waren zitplekjes te vinden en onder 
het genot van een kopje koffie, biertje of wijntje 
werd er veel gepraat en gelachen. Heerlijke vlaai 
en zelfgemaakte hapjes werden kostelijk aange-
boden. De tuinders die aanwezig waren lieten 
zich van hun beste kant zien en presenteerden 
vol trots wat er zoal in een bloeiseizoen gedaan 
wordt. De meeste bewoners waren bekend met 
de dorpstuin doch ook een aantal bezoekers deel-
den vreugde en interesse. Sommigen noemen het 
een klein wildpark, en dat mag ...

Beesten ,insecten, vissen, planten en fruitbomen 
leven en groeien op hun eigen manier, wilde mest 
en dankbare ontkieming wekken de fascinatie van 
vele natuurliefhebbers. Als beheerder ben ik hier-
op trots, dat wij in tijden van plezier, leed of crisis 
hartverwarmend naar elkaar toestromen.  

De dorpstuin is een vast onderdeel van het Buurt-
netwerk Borgharen. De doelstelling is steeds dat 
vrijwilligers een moestuin, planten of bomen in-
richten en ook onderhouden. Deelname is nog 
steeds gratis doch momenteel zijn alle grond-
stukken verdeeld. Daarom, met het oog op de 
naderende winter, zal het landschap opnieuw 
veranderen , de tuinen worden weer dor en leeg 
alsook de knusse zitplekjes. Veel materiaal wordt 
opgeslagen, plekken worden opgeruimd, walno-
ten worden opgeraapt en aangeboden, tevens 
worden er fruitbomen bijgeplaatst. De rustplaats 
van de schapen en leghennen ondergaan een 
grote schoonmaak waarbij her en der verbeterin-
gen zullen worden aangebracht. De schapenbok 
is een tijd op bezoek geweest,  hopelijk zien wij 
dan in hartje winter vier tevreden moeder ooien. 

Voorzover deze update, al met al een geslaagd 
seizoen  !!!  Tot kiek

De Beheerder, 
Robbie Atol
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Verbouwing 
Haarderhof

Na het bekende bericht van Mr Rutte hebben we 
de plannen voor onze verbouwing vervroegd en 
zijn we meteen die week nog gestart. We had-
den grootse plannen en er moest flink worden 
gesloopt en verbouwd. Het heeft uiteindelijk lan-
ger geduurd dan in eerste instantie gepland, dus 
we hebben de verplichte sluiting in die zin goed 
benut.

De insteek was om het café gedeelte groter te 
maken en aan te passen aan de tijd van nu. De 
ruimte hebben we groter gemaakt door de gang 
en voormalige rookruimte erbij te trekken. Ook 
is er een hele nieuwe draagconstructie geplaatst 
om de bovenverdieping te ondersteunen. Op 
de bovenverdieping zelf is een nieuwe vloer ge-
plaatst, het dak is geïsoleerd en vernieuwd, de 
hoofdingang is verplaatst van de voorgevel naar 
de zijgevel e.o.

Zoals met elke verbouwing verliep niet alles vol-
gens plan. Ook door Corona duurde het afronden 
van sommige dingen langer dan normaal (langere 
lever- en wachttijden bijv). Maar we hebben veel 
hulp gehad van een team aan vrijwilligers -mede 
ook door Corona kwam men eens vaker een kijkje 
nemen -met inachtneming van 1.5 mtr afstand 
natuurlijk-. Men was direct enthousiast en bereid 
om een handje te helpen. Fijn om er even tussen-
uit te zijn in plaats van noodgedwongen binnen 
zitten bijpraten met bekenden tijdens het klussen 
en zo kreeg iedereen ook als het ware een ‘eigen 
project’. We hebben keihard gewerkt met z’n al-
len en we zijn erg tevreden met het eindresultaat.

We zijn echter nog niet helemaal klaar. We zijn 
nog druk met opruimen en poetsen, de ruimte 
boven wordt nog verder afgewerkt en ook daar 
komt nog nieuw meubilair. Buiten moet nog een 
en ander worden afgerond en we zijn nu toch 
bezig met aanpassingen in de keuken om in te 
kunnen springen op de nieuwe, verlengde Coro-
namaatregelen. Want ja, we hadden de deuren 
net weer open om vervolgens weer te moeten 
sluiten. We moeten het over een andere boeg 
gooien en gaan beginnen met afhaalmaaltijden 
om deze periode te overbruggen (houd Facebook 
in de gaten!). Dit kon eerder vanwege de verbou-
wing natuurlijk niet; elke plek werd als werk- of 

opslagruimte benut en alles zat onder een dikke 
laag stof. Maar nu kunnen we weer en we hebben 
er zin in!

We hebben in de korte tijd dat we open waren 
wel een handjevol mensen kunnen ontvangen in 
het nieuwe café. Maar door de maatregelen ging 
dit natuurlijk niet op de manier zoals we hadden 
gehoopt. Ook de uitgestelde feesten en geplande 
opening zijn geannuleerd. Jammer want we had-
den het resultaat graag met iedereen willen de-
len.

De eerste reacties? Tijdens de verbouwing is me-
nigeen met regelmaat even stiekem naar de vor-
deringen komen kijken. Superleuk om te zien hoe 
nieuwsgierig en betrokken iedereen was. De re-
acties zijn allemaal hetzelfde; er is bewondering 
voor het enorme werk dat is verzet en iedereen 
is verrast door het eindresultaat en vindt het héél 
erg mooi geworden. En daar moet ik ze gelijk in 
geven. Alle credits aan iedereen die heeft gehol-
pen!

Het café als zodanig is nu inderdaad gesloten. Zo-
als gezegd starten we snel met afhaalmaaltijden 
maar we kijken reikhalzend uit naar het moment 
dat we weer open mogen en zonder restricties 
kunnen doen wat we van plan waren; mensen 
ontvangen in een gezellig, sfeervol café voor een 
feestje, een potje biljart onder het genot van een 
koud (speciaal)biertje of een lekkere maaltijd.

Maurice & Sabine
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Frituur “RANO” 
Bovenstraat 9A,  

6223 AC Borgharen-Maastricht 
0643758230 

 
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 

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.


