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

Redactie adres:
Eline Gielissen
Daalstraat 44
6223 BV 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
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 aangaan,
doe dit via ons e-mailadres:
buurtnetwerkborgharen@gmail.com 

ALARMNUMMER 
(als iedere seconde telt)

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

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
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 ook via
Whatsappnummer: 06-31 99 39 44

SPOEDEISENDE HULP MAASTRICHT
UMC+

BUURTBEHEERBEDRIJF
klachtenmeldpunt
BUURTZORG MAASTRICHT NOORD
ENVIDA
ENVIDA LEDENSERVICE
ENVIDA
UITLEEN/THUISZORGWINKEL
REGIOTAXI
KLANTENSERVICE ZIGGO
STORINGEN ENEXIS
OUDEREN ADVISEUR
PAROCHIE BORGHAREN
WIJKAGENT
hub.smeets@politie.nl
WIJKGEBONDEN MEDEWERKER
HANDHAVING
jef.schellings@maastricht.nl 
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09002887766
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09001884
08009009
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3632967
09008844

0615309431

BLZ 2: Colofon
BLZ 3: Woord van de Voorzitter
BLZ 3: Oproep (bestuurs)leden 
BLZ 4: Archeo route Limburg
BLZ 7:  Dorpstuin Borgharen
BLZ 7: Openlucht concert
BLZ 8: Mannenkoor Borgharen Maastricht
BLZ 9: Fanfare en Drumband St. Cornelius
BLZ 11: Huiskamer aan de Maas
BLZ 11: Fietsbrug Borgharen
BLZ 15: Veiliger online
BLZ 17: Lewie
BLZ 18: De Maasköpkes
BLZ 18: Meldkaart
BLZ 19: Behoeftepeiling
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De lente is eindelijk echt van start. We hebben natuurlijk al
mogen genieten van een aantal mooie dagen. Maar die werden
dan weer opgevolgd door niet alleen regen, maar zelfs
sneeuw. 

Ik kijk zelf altijd erg uit naar de lente. De eerste bloemen
beginnen weer te bloeien en ik kan aan de slag met zaaien
voor de zomer. Zo'n fijn vooruitzicht, steeds weer een beetje
meer buiten leven. 

Gelukkig hebben we ook genoeg in het vooruitzicht voor
Borgharen. Er staan een aantal mooie zaken op de planning.
Welke dit zijn leest u natuurlijk terug in deze editie van de
Buurtpraat.

Het is u waarschijnlijk al opgevallen, maar deze editie
experimenteren we ook met een nieuwe lay-out. Noem het
een voorjaarsschoonmaak, noem het een fris begin van een
nieuw jaar Buurtpraat.

Ik wens u veel leesplezier in het zonnetje!
Eline Gielissen
Voorzitter Buurtnetwerk Borgharen 

WOORD VAN DE
VOORZITTER
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OPROEP (BESTUURS)LEDEN

Wil jij graag meedenken over Borgharen en je inzetten voor onze leefomgeving? 
Meld je dan aan voor het Buurtnetwerk. We zoeken altijd nog enthousiaste (bestuurs)leden.

Meer info via: buurtnetwerkborgharen@gmail.com 



OPENING
ARCHEO ROUTE LIMBURG
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ARCHEO ROUTE LIMBURG

Ontdek archeologische verhalen op de Archeo Route Limburg nu ook in Borgharen.

Recent zijn in Borgharen 2 locaties geopend, waar je als bezoeker met je smartphone de archeologische
verhalen kunt beleven, van hetgeen daar is gevonden. In het natuurgebied langs de Maas bij de Pasestraat
zijn 2 Archeo Route Limburg vindplaatsen toegevoegd aan het al bestaande aantal locaties. Ter plaatse
ontdek je als bezoeker de verhalen van het wereldberoemde paardengraf en het verhaal van de
Merovingische villa. Beide locaties maken ook deel uit van het deelproject “de Maaswerken”. Op locatie
leer je ook meer over de waarde van de Maaswerken in Limburg, een project van belang voor Borgharen.
Je ontdekt de verhalen niet op de “klassieke manier” via een bordje, maar via een app, waarmee je als
bezoeker via moderne technieken oog-in-oog staat met een archeoloog. Hij begeleidt je door de beleving.
Naast een videoverhaal ontdekken bezoekers ter plaatse ook een voorwerp, dat speciaal is voor die plek.
Dat voorwerp kan ook verzameld worden met het spel ArcheoGo (afgeleid van PokemonGo). Het is dan
ook een beleving voor jong en oud, historisch geïnteresseerd of spelgeïnteresseerd. Met deze 2 nieuwe
locaties zijn er in heel Limburg al 67 archeologische vindplaatsen, waar je de verhalen achter de vondsten
kunt beleven.

Wil je ook de geheimen van beide verhalen ontdekken; download dan de Archeo Route Limburg 2.0 app.
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DORPSTUIN
BORGHAREN

Het voorjaar staat weer voor onze tuindeuren
waarbij sommigen reeds waren gestart met de
moestuinen.

Wij verwelkomen natuurlijk alle bekenden, ook
voor dit nieuwe seizoen en zelfs nieuwe mensen
uit verre landen welke een sprankje verse hoop
putten vanuit onze eigen samenleving. 

De dieren in de tuin hebben ons voorzien van
natuurlijke biobemesting en dat was zeer welkom.

De kipjes scharrelen in de grote dorpsweide en
de 2 schaapjes Piep en Vicki grazen vrolijk in de
kleinere weide.

Een belangrijke noot! Envida Zorg heeft ook voor
dit seizoen geen directe bouwplannen doch voor
komend jaar in 2023 komt daar verandering in,
aldus hun management team welke hiermee
belast is.

Veel tuinplezier !!
R.Atol Beheer

OPENLUCHT CONCERT
Avanti Symfonie Orkest @Kasteel Borgharen

Op zaterdag 16 juli zullen de muzikanten van
Symfonieorkest Avanti op de unieke locatie
Kasteel Borgharen in de openlucht een sfeervol
zomerconcert voor u verzorgen met speciaal voor
deze gelegenheid geselecteerde klassieke werken
en romantische filmmuziek.

Wij nodigen u van harte uit om te komen
genieten van dit sfeervol buitenconcert van 19.00
- 21.00 uur.

De toegang is gratis maar wij vragen U een
vrijwillige gift voor symfonieorkest Avanti en een
vrijwillige bijdrage ten behoeve van de restauratie
van het kasteel.

Wij hopen u graag te zien op zaterdagavond 16
juli 2022,
Amal en Ronny Bessems, Joop van Sintfiet en
Wilfred Sassen
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MANNENKOOR BORGHAREN MAASTRICHT

In mijn bijdragen voor de Buurtpraat , uitgave
zomer en winter 2021, deed ik telkens
een oproep voor aanmelding van nieuwe leden.
Dit heeft helaas geen enkele respons opgeleverd.

De ontwikkeling van het ledenbestand geeft
aanleiding tot steeds grotere bezorgdheid over
het voortbestaan van het Mannenkoor
Borgharen. Het ledenaantal is van 65 in 2016
inmiddels per 1 januari 2022 gedaald naar 35.

Niettemin gaan wij als Koor op 9 oktober 2022
ons 120 jarig bestaan vieren. Of het ons gegeven
zal zijn om in 2027 ons 125 jarig bestaan te gaan
vieren is naar de huidige stand van zaken uiterst
onzeker. Om die mijlpaal te bereiken is
uitbreiding en verjonging van ons ledenbestand
bittere noodzaak.

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.

In het jaar 2021 heeft het koor door de Corona-
pandemie weinig of geen activiteiten
kunnen/mogen verrichten. Tussen de
verschillende lockdowns hebben we een aantal
malen met de nodige beperkingen kunnen
repeteren. We hebben in september enkel de
Corneliusoctaaf in de Parochiekerk van

Borgharen muzikaal kunnen opluisteren en
daarnaast hebben we bij een drietal uitvaart
diensten onze opwachting gemaakt.

Vanaf 1 februari 2022 zijn we weer volop actief
met repeteren en op 27 maart j.l. hebben we
voor het eerst sinds bijna twee jaar een concert-
optreden gehad. We hebben in Hoeselt (België)
gezongen in de Sint Stefanuskerk, samen met de
Koninklijke Zanggroep Aveland. Het was een
heugelijk feit om met 28 leden op het “podium”
te kunnen staan (Foto Jan Smeets).

Onze ambitie is om in 2022 een tiental
optredens te verzorgen. Hoogtepunt in de
agenda is het Jubileumconcert op 9 oktober in
de Sint Corneliuskerk te Borgharen. Wij hopen
van ganser harte dat dit concert bij mannelijke
bezoekers de inspiratie zal opwekken om zich als
lid bij ons koor aan te melden. Zingen in een koor
brengt niet alleen vreugde, maar is onder
normale omstandigheden, ook zeer gezond voor
geest en lichaam.

Jules Nabben
Voorzitter MKBM.
April 2022.
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FANFARE & DRUMBAND
ST. CORNELIUS
BORGHAREN

Graag willen wij u informeren over het reilen en
zeilen van onze vereniging.

Gelukkig is er zoals het er nu naar uitziet een
definitief einde gekomen aan het corona tijdperk
en kunnen we als fanfare weer aan de slag met
onze muzikale activiteiten. Wij hopen van ganser
harte dat ook u weer in een goede gezondheid
de normale gang van zaken in leven kunt op
pakken.

125 jarig Jubileum
Zoals we u al eerder lieten weten bestaat fanfare
Sint Cornelius dit jaar 125 jaar. Graag hadden wij
dit jubileum al onder de aandacht willen brengen
tijdens ons nieuwjaarsconcert. Helaas was dit
toen nog niet mogelijk. Daarom was het onlangs
gehouden voorjaarsconcert op zaterdag 2 april
de officiële aftrap van ons jubileum jaar. De
komende tijd zullen we regelmatig aandacht
besteden aan het 125 jarig jubileum.

Dit willen we doen middels een aantal
activiteiten verspreid over het jaar met als
klapstuk medio 2023 een groots jubileumconcert
CQ muziekspektakel op en rond het Kasteel
Borgharen. Hiervoor zal een speciaal muziekwerk
worden gecomponeerd over de historie van het
kasteel.

Bij dezen alvast het programma:

16 april Paaseierenspeurtocht voor de jeugd van
Borgharen.

21 mei Miniconcertjes in het dorp voor de
bevolking van Borgharen.

26 mei Opluisteren Communie Borgharen

3 juli Kinderconcert

10 juli Zomerconcert

9 oktober Jubileumconcert Mannenkoor
Borgharen

26 december Kerst

30 december Sylvesterconcert

Potgrondactie
Op zaterdag 12 maart hebben we weer onze
jaarlijks potgrondactie gehouden. Dit was
wederom een groot succes. Wij danken u
hartelijk voor u deelname en steun aan onze
vereniging.

Oud papier actie
Graag attenderen wij u nogmaals op onze
maandelijks oud papier actie. Iedere 1 e zaterdag
van de maand zamelen wij het oud papier in. Op
die manier proberen wij financieel gezond te
blijven. Daarom willen wij u vriendelijk
verzoeken het oud papier te verzamelen en op
de 1 e zaterdag van de
maand buiten te zetten.

Met muzikale groeten,
Bestuur en leden van fanfare en drumband Sint
Cornelius Borgharen
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HUISKAMER 
AAN DE MAAS

U bent nog steeds van harte welkom in de
Huiskamer aan de Maas in de Schoolstraat 27
voor een “gooi tas koffie” en en een goed
gesprek.

De openingstijden zijn op de maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag van 13.00 tot
16.00 uur en op de maandagochtend ook nog van
10.00 tot 12.00 uur.

Op de vrijdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur staat
de Huiskamer sinds kort open voor
vluchtelingen uit de Oekraine.

Het programma voor de Huiskamer is als volgt.
14 april Paasbruch
25 april Optreden Leo Kerstgens ( accordeon)
20 mei Griekse gerechtjes eten
22 juni High Tea
?? September Bloemschikken
?? Oktober Rommelmarkt/Broccante/Garage
Sale

Graag tot ziens in de huiskamer,
Vrijwilligers en Bestuur

FIETSBRUG
BORGHAREN

Op 9 maart werd het symbolisch startschot
gegeven voor debouw van de fietsersbrug tussen
Borgharen en Boschpoort.

De werkzaamheden zullen binnenkort starten en
de brug moet in 2023 af zijn. 

Hoe komt de Fietsersbrug er binnenkort uit te
zien? Op de volgende pagina's vind u een
impressie. 
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FIETSBRUG BORGHAREN
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FIETSBRUG BORGHAREN
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FIETSBRUG BORGHAREN
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VEILIGER ONLINE
DANKZIJ JONGEREN IN
BORGHAREN EN
ITTEREN

Veiliger online dankzij jongeren in Borgharen en
Itteren

Ervoor zorgen dat jongeren en hun ouders ook
online veilig zijn. Dat is het doel van
Buurtnetwerk Borgharen. In 1e instantie door
informatie te delen en het bewustzijn van
inwoners te verhogen via fysieke bijeenkomsten.
Corona maakte dat lastig. Daarom werkten
jongeren uit Borgharen en Itteren samen met het
buurtnetwerk een ander idee uit. Het resultaat is
een informatieve en interactieve site
https://www.whatthehackonline.nl/.

Via vragen en tips wordt het bewustzijn van de
sitebezoekers over online veiligheid vergroot.
Updaten, updaten en updaten en gebruik
wachtzinnen zijn voorbeelden van tips die je
krijgt. 

Met hulp van
De site kwam tot stand in samenwerking Maria
Genova, schrijver van het boek What the hack en
met subsidie van de gemeente Maastricht. Die
subsidie Weerbaarheid en Veiligheid vroeg het
buurtnetwerk al een aantal jaren geleden aan om
bijeenkomsten voor jongeren te organiseren over
het thema veiligheid. Het coronavirus strooide
echter roet in het eten. Fysiek samenkomen ging
niet. Dus ging het buurtnetwerk samen met
jongeren uit de buurt op zoek naar een andere
manier. Met de site als resultaat.

Dank je wel
Dankzij de website kunnen ook ouderen en
andere inwoners in Maastricht hun veiligheid
online vergroten. Een dikke duim voor én een
dank je wel dus aan de jongeren uit Borgharen en
Itteren.

Thuis in Maastricht .nl 
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Even voorstellen: Lewie, bruine rat en stripfiguur
De gemeente Maastricht heeft in samenwerking met Woonpunt, Servatius en Maasvallei een
stripfiguurreeks over de rat ‘Lewie’ opgezet. De bedoeling van de strip is dat Lewie jou meer
informatie geeft over ratten en hoe je rattenoverlast kunt voorkomen. 

LEWIE
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DE MAASKÖPKES

Het zonnetje schijnt en alles mag weer! 

Er zijn weer ouders in de school, we plannen
weer leuke activiteiten en gaan erop uit! 
De komende periode staan de Koningsspelen op
de planning met een echte sponsorloop, een
heerlijke meivakantie en daarna de laatste
periode van het schooljaar! Groep 7/8 gaat op
schoolkamp en werkt hard aan een sjieke musical!
In groep 1/2 gaan we nog nieuwe leerlingen
verwelkomen, groep 3 leest super goed en de
groepen 4,5 en 6 zetten de laatste periode van
het jaar ook nog hun beste beentje voor!

We zijn dringend op zoek naar vrijwilligers voor
de tussen schoolse opvang. Dit mogen ouders,
oma’s, opa’s, ooms, tantes of andere mensen uit
het dorp zijn. Tegen een vrijwilligersvergoeding
blijft u een of meerdere dagen een uur met de
kinderen over. Er wordt gezamenlijk gegeten en
bij goed weer lekker buiten gespeeld en anders
binnen in de speelzaal of klaslokalen. Mocht u
interesse hebben dan kunt u een mailtje sturen
naar m.vreuls@mosalira.nl.

Namens alle kinderen en medewerkers van de
Maasköpkes wensen we u een zonnig voorjaar en
hopelijk tot ziens!
 

mailto:m.vreuls@mosalira.nl
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BEHOEFTEPEILING
ONDER INWONERS VAN BORGHAREN 

Vanuit Gemeente Maastricht kreeg het bestuur van Buurtnetwerk Borgharen de opdracht om een
behoeftepeiling uit te voeren onder de inwoners van Borgharen. Dit in het kader van de subsidieregeling.

Als Buurtnetwerk Borgharen proberen wij de verbinder te zijn tussen aan de ene kant de inwoners van
Borgharen en aan de andere kant instanties en Gemeente. We proberen zo goed mogelijk de belangen
van bewoners te behartigen en onze leefomgeving zo prettig mogelijk te houden.

Met deze behoeftepeiling wordt er niet alleen gekeken naar het verstrekken van subsidie,  maar ook naar
het bestaansrecht van ons Buurtnetwerk. We zouden het dan ook op prijs stellen als u wilt meewerken
aan deze peiling.

U kunt meewerken aan de behoeftepeiling door onderstaande QR-code te scannen met de camera van
uw smartphone. U wordt dan automatisch doorgestuurd naar de enquête. Mocht dit niet lukken dan kunt
u het onderste deel van deze pagina invullen en afgeven, mailen of laten ophalen.
 
Bedankt voor uw medewerking!

Is er behoefte aan het Buurtnetwerk Borgharen?   JA / NEE
Zijn er knelpunten in het dorp?  JA / NEE

Welke belangrijke thema's wilt u jaarlijks terugzien?

De antwoorden c.q. opmerkingen kunnen jullie sturen naar:
buurtnetwerkborgharen@gmail.com
Helmi Riepen van Merodestraat 20
Of een belletje naar 06-20439729 dan wordt het opgehaald.

Het Buurtnetwerk Borgharen bestaat al heel lang en hopelijk kunnen we ons dankzij
uw medewerking nog een aantal jaren blijven inzetten voor Borgharen.
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