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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  
  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
  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

2021, een jaar dat voor mij persoonlijk is omge-
vlogen. Maar soms ook wel te lang leek te duren. 
Met alle maatregelen die net voor de feestdagen 
nog eens werden aangescherpt. We hoopten het 
achter ons te laten, maar zitten er nu nog steeds 
middenin. 

Desalniettemin zitten we bij het Buurtnetwerk 
niet stil. Onze fysieke vergaderingen zijn wederom 
gecanceld, maar we willen dit graag digitaal door-
gang laten vinden via Teams. Mocht u digitaal wil-
len deelnemen, dan horen wij dat natuurlijk graag 
via: buurtnetwerkborgharen@gmail.com.

Hieronder ook nog even de deadlines voor de ko-
mende edities van de Buurtpraat:
                deadline
lente 2022 04-04-2022
zomer 2022 11-07-2022
herfst 2022 10-10-2022
winter 2022 12-12-2022

Rest mij nog u fijne feestdagen te wensen en we 
hopen op een mooi en gezond 2022!

Eline Gielissen
Voorzitter Buurtnetwerk Borgharen
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B.S. De Maasköpkes
Afgelopen periode was het op de Maasköpkes een 
periode van quarantaine, thuisonderwijs, testen en 
helaas geen ouders in de school. 

Desondanks hebben we en maken we er nog steeds 
het beste van! Sinterklaas was er middels een ver-
binding via teams, surprises werden naar de kin-
deren thuis gebracht, kinderen werkten en werken 
samen via teams, de studiedag van het team vond 
online plaats etc. 

De Kerstviering zal dit jaar ook weer anders worden 
vormgegeven, met helaas geen viering in de kerk en 
in de Haarderhof. 

Daarom wil het volledige team van de Maasköpkes 
jullie allemaal fijne Kerstdagen wensen, een geluk-
kig en vooral gezond 2022. En hopelijk treffen we 
elkaar weer fysiek in 2022! 
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Ook uw 
advertentie in de 

Buurtpraat?
Voor meer informatie, mail ons:

buurtpraatborgharen@gmail.com
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Brug Itteren 

Van de Gemeente ontvingen we onderstaande in-
formatie met betrekking tot de brug. 

Zoals reeds gecommuniceerd middels de nieuws-
brieven zal de realisatie van de brug Itteren voor 
minimaal een jaar vertraging oplopen. Dit vanwe-
ge het feit dat de huidige gasleiding op de brug, 
wederom in de nieuwe brug verwerkt dienen te 
worden. Dit kan consequenties hebben voor het 
brug ontwerp. En aangezien de nieuwe regelge-
ving omtrent externe veiligheid veel strenger is 
dan jaren geleden, dient hier vakkundig onder-
zoek naar gedaan te worden. Rijkswaterstaat zal 
hiervoor een deskundig bureau voor inhuren en 
zodra de resultaten bekend zijn, zullen wij dit met 
de klankbordgroep bespreken. RWS gaat wel ver-
der met alle andere randvoorwaarden zoals om-
legging van de geleibeek en grondverwerving te 
bekijken in de tussentijd. 
 

Brug Borgharen
Ook over de (loop)brug bij Borgharen kregen wij 
een update.

Voor wat betreft de Brug Borgharen lopen we qua 
planning nog steeds op schema. Afgelopen augus-
tus is de brug aanbesteed aan de aannemer van 
de Biggelaar. Zij zijn samen met de gemeente alle 
voorbereidingen aan het treffen om het vergun-
ningentraject aan te sturen. Naar verwachting 
willen wij uiterlijk april de waterwetvergunning 
en omgevingsvergunning met een ruimtelijke on-
derbouwing indienen.

De komende tijd, zult u aan zowel de oostkant 
als westkant werkzaamheden zien, die te maken 
hebben met het uitvoeren van allerlei onderzoek 
die nodig voor de vergunningstrajecten. Er zal de 
komende tijd bodem en sonderingsonderzoeken 
worden uitgevoerd. En ook een ecologisch onder-
zoek. De kapvergunning is aangevraagd om deze 
onderzoeken mogelijk te maken. Wij zullen in de 
volgende klankbordgroep samen met de aanne-
mer de eerste contouren /beelden van de brug 
laten zien.
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Bewoners overleg 
commissie Borgharen- 

Itteren
De BOC Borgharen-Itteren is officieel van start
gegaan per september 2021. Het BOC telt op dit 
moment vier leden:

Het BOC behartigt de belangen van alle huurders 
van Woonpunt in de kernen Borgharen en Itteren. 
De woningcorporatie Woonpunt heeft momenteel 
24 huureenheden in Itteren en 211 huureenheden 
in Borgharen.

De BOC wordt jaarlijks financieel ondersteund door 
de belangenvereniging WoonBelang. Wat kan de 
BOC doen, voor u als huurder?
1. Heeft u als huurder een klacht, dan meldt u dit ge-
woonlijk bij het meldpunt van uw woningcorporatie 
Woonpunt. Indien u hierbij problemen ondervindt 
ofwel iets niet duidelijk is, neem dan contact op met 
een van de leden van de BOC Borgharen- Itteren. De 
BOC leden zullen steeds alert en vertrouwelijk uwer 
vraag behandelen.
2. Bent u niet tevreden met de afhandeling of het 
antwoord van Woonpunt, neem dan opnieuw con-
tact op met een van de leden van het BOC. Zij zul-
len dan uw vraag of zaak aanhangig maken bij het 
WoonBelang. Dit is de overkoepelende huurdersbe-
langenvereniging, die opkomt voor de belangen van 
alle huurders van Woonpunt.
3. WoonBelang zal de klacht bespreken bij Woon-
punt om een oplossing te bewerkstelligen. Afhanke-
lijk van het onderwerp zal tijdens deze bijeenkomst 
de BOC aanwezig zijn om de zaak toe te lichten.

Activiteiten van de BOC
Het BOC Borgharen-Itteren is sinds deze zomer voort-
varend te werk gegaan en heeft al een aantal klach-
ten behandeld (schoolstraat en Beatrixstraat) dan 
wel nog in behandeling genomen per 07.12.2021 j l. 

Het geeft de huurder en de BOC-leden voldoening 
als een oplossing van de klacht kan worden gere-
aliseerd. Het overleg van de BOC vindt plaats met 
de contactpersoon van de woningcorporatie Woon-
punt, te weten onze buurtcoordinator Marc Wij-
sen, en een bestuurslid van de huurdersvereniging 
WoonBelang. Er is in overleg besloten dat 2 leden 
van de BOC ,1 opzichter van Woonpunt en de buurt-
coördinator op korte termijn, een gezamenlijke 
inspectie gaan uitvoeren m.b.t de dringende knel-
punten in de wijk. Rapportage hiervan volgt in de 
lente-editie van de Buurtpraat
 
De BOC Borgharen-Itteren was vertegenwoordigd 
op de Algemene Ledenvergadering van WoonBe-
lang op 23 oktober jl. in het buurtcentrum Nazareth.
Verder neemt het BOC Borgharen-Itteren deel aan 
het overleg van BOC’s uit andere wijken van Maas-
tricht en het Mergelland.

De BOC is er voor U

Het werk van de leden van de BOC is vrijwilligers-
werk. Zij zetten zich in voor de belangen van de 
huurders. Gelukkig is er veel steun voor het werk 
van de BOC die voor elk huurdersprobleem op een 
constructieve wijze een oplossing wenst te zoeken. 

Een sterke huurdersbelangenvereniging is van es-
sentieel belang in onze wijken. Nieuwe huurders 
worden automatisch lid van de belangenvereniging. 
Van de huurders bij Woonpunt is in Itteren 38% en in 
Borgharen 39 % lid van WoonBelang. Een telefoon-
tje naar WoonBelang op 043 354 09 19 is voldoende 
om u aan te melden als nieuw lid.

We houden u ook in de toekomst op de hoogte 
met een kort verslag van onze activiteiten. Indien u 
vragen of opmerkingen, mag u ook persoonlijk dit 
melden, contacteer dan een van de BOC-leden en 
wij zullen u uitnodigen om uw vraag of klacht in de 
huiskamer onder de aandacht te brengen. Alle vra-
gen en opmerkingen worden steeds vertrouwelijk 
behandeld.

Met vriendelijke groet 
R.H Atol 
Voorzitter
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Nieuws Fanfare Drum-
band Sint Cornelius 

Borgharen

Graag willen wij u informeren over het reilen en zei-
len van  onze vereniging.

Aan het einde van het tweede bizarre Coronajaar 
2021 willen wij u laten weten dat we ondanks deze 
rare tijden nog altijd een springlevende vereniging 
zijn.

Daar waar de wet en regelgeving dit toeliet hebben 
wij als fanfare en drumband coronaproof repetities 
gehouden en gelukkig ook uitvoeringen kunnen 
geven.  Helaas hebben we door de grote opleving 
van het virus weer pas op de plaats moeten maken. 
Maar we houden goede moed en hopen  op tweede 
kerstdag toch weer in de kerk onze bijdrage te leve-
ren aan een sfeervolle kerstviering.

Tot nu toe is repeteren en uitvoeringen onder be-
paalde voorwaarden nog wel mogelijk. Of dat zo 
blijft zal afhangen van de persconferentie van 14 
december.

Wellicht is het mogelijk  dat wij u binnenkort toch 
mogen begroeten op een van onze geplande acti-
viteiten.  Uiteraard alleen wanneer dit verantwoord 
is. En het organisatorisch mogelijk is om dit corona-
proof te kunnen verwezenlijken.

Zondag 19 december. Zonnebloem Kerstconcert
Tweede kerstdag Opluisteren H Mis  10.30 uur
Zondag 2 januari 2022  Nieuwjaarsconcert.

125 jarig jubileum
Vooraankondiging 125-jarig jubileum Fanfare 
St.Cornelius Borgharen.

In 2022 gaan wij ons 125-jarig jubileum vieren. Dit 
willen we doen middels een aantal activiteiten ver-
spreid over het jaar met als klapstuk medio 2023 
een groots jubileumconcert cq.muziekspektakel 
op en rond het Kasteel Borgharen, waarvoor een 
crowdfundactie wordt opgezet. 

Hierbij hebben we uw hulp nodig! Hier komen we 
later op terug. Het jubileumcomitè is al druk bezig 
met het organiseren van deze activiteiten, waaron-
der leuke activiteiten voor de kinderen, maar ook 
voor onze senioren van het dorp. 

Wij houden u op de hoogte via de Buurtpraat en de 
sociale media. Reserveer komende tijd alvast de vol-
gende data : 

2 januari 12.00 uur Nieuwjaarsconcert, in samen-
werking met Kemedievereiniging Maos en Neker, 
Haarderhof. 
6 februari 14.00 uur Seniorenzitting, in samenwer-
king met CV de Beerbieters, Haarderhof. 
20 februari 14.11 uur Carnavalsconcert, Haarderhof. 
16 april Paaseierenspeurtocht voor de jeugd van 
Borgharen. 
21 mei Miniconcertjes in het dorp voor de bevolking 
van Borgharen. 

Veel muzikale groeten, Namens het jubileum comi-
té, Wilfred, Lenny, Hans, Denise, Margriet en Sonja

Nieuwjaarsconcert
Als opening van ons jubileumjaar zijn wij voorne-
mens op zondag 2 januari een nieuwjaarsconcert 
te geven. Door alle coronaperikelen is Mannenkoor 
Borgharen Maastricht helaas niet in de gelegenheid 
om hun medewerking hier aan te verlenen.
Hun plaats wordt ingenomen door het Maastrichtse 
koor: Maos en Neeker.

Wij hopen van ganser harte voor u allen en ook voor 
onszelf dat we deze barre tijden snel kunnen verge-
ten. En dat we u op 2 januari mogen verwelkomen. 
Uiteraard is dit concert nog onder voorbehoud aan-
gezien er op 14 december weer een nieuwe pers-
conferentie volgt. Op moment van schrijven is nog 
niet duidelijk wat wel of niet kan/mag.
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Blazersklasproject ism basisschool de Maasköpkes
Gelukkig hebben onze jeugdleden en het jeugdor-
kest wel kunnen oefenen. En ook het blazersklas 
project op de basisschool hebben wij tot nu toe kun-
nen laten doorgaan. Helaas zijn we hier in december 
mee moeten stoppen ivm de grote toename van het 
aantal besmettingen in de basisscholen. Daarom 
zullen we dit project in het nieuwe jaar continueren 
zodat de kinderen van groep zes toch kunnen toe 
werken naar een gezamenlijke uitvoering.

The Passion  
Het project van onze drumband in samenwerking 
met de drumband van Sint Blasius uit Cadier en Keer 
komt onder de huidige omstandigheden ook weer 
op losse schroeven te staan. We zullen u in ieder ge-
val op de hoogte houden.

Potgrondactie
In maart 2022 zullen we onze jaarlijkse potgrondac-
tie houden. Het online bestellen bleek in 2021 een 
groot succes. Wij zullen u in februari weer tijdig in-
formeren over deze actie

Oliebollen Actie
U kunt onze vereniging dit jaar ook nog financieel 
ondersteunen door deel te nemen aan onze olie 
bollen actie. 
Deze wordt georganiseerd in samenwerking met 
Bakkerij Paulussen. Deze actie verloopt geheel via 
het online bestelling systeem van Bakkerij Paulus-
sen.

Via onderstaande link komt u direct op de juiste pa-
gina.
https://ophalen.bakkerijpaulissen.nl/oliebollenac-
tie-fanfare-sint-cornelius/artikelen/oliebollenactie-
fanfare-sint-cornelius 
 

Tot slot
Het is nu afwachten wat er de komende tijd wel/niet 
nog mogelijk is. 
Daar waar de wet en regelgeving dit toe laat zullen 
wij in ieder geval blijven repeteren en tevens zul-
len wij al een aantal activiteiten gaan plannen voor 
2022.
We hopen u allen dan in goede gezondheid weer te 
mogen verwelkomen.

Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoe-
dig en gezond 2022.

Bestuur en leden Fanfare en drumband Sint Corne-
lius Borgharen.

Mannenkoor 
Borgharen Maastricht

Wij hopen als Mannenkoor Borgharen Maastricht 
ons 120 jarig bestaan in 2022 te mogen vieren. Om 
deze mijlpaal te bereiken is uitbreiding en verjon-
ging van ons ledenbestand zeer gewenst.
Daarom hierbij een oproep aan alle mannelijke le-
zers van De Buurtpraat: meld je aan als Lid van Man-
nenkoor 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.
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Afvalkalender 2022
Hiernaast ziet u de nieuwe afvalkalender voor 2022.
Hieronder nog een aantal opmerkingen van de Ge-
meente.

Op deze afvalkalender ziet u hoe, wanneer en waar 
u uw gescheiden afval kwijt kunt. Nog vragen? Kijk 
op gemeentemaastricht.nl of bel 14 043. Met de 
gratis Milieu App heeft u altijd uw persoonlijke af-
valkalender en scheidingswijzer bij de hand. Down-
load de Milieu App via deze website. Afval dat we 
ophalen

Hoe laat zet ik mijn afval buiten?
GFT+E/Restzak: de avond voor de inzameldag vanaf 
19.00 uur tot uiterlijk 6.00 uur op de ochtend van de 
inzameldag. Papier/Karton: uiterlijk 8.00 uur op de 
ochtend van de inzameldag.

Waar zet ik mijn afval?
Zet uw groene container/emmer of rood witte rest-
zak vóór uw woning op de stoep, zo dicht mogelijk 
bij de rijweg of op de voor u geldende inzamelplek. 
Maakt u gebruik van een ondergrondse restafval-
container of stortkoker? Dan hoeft u uw restzakken 
niet aan de straat te zetten.

Afval dat u wegbrengt
Milieuperrons
Veel afval kunt u gratis kwijt bij de milieuperrons in 
de buurt, denk aan: plastic verpakkingen, blik, drink-
pakken (PBD), babyluiers en incontinentiemateriaal, 
glas en oud papier.

Milieuparken
U kunt uw afval ook naar een van onze milieupar-
ken brengen. In de Milieu App of op deze website 
vindt u alle locaties, de tarieven en de gewijzigde 
openingstijden.

Kringloop Zuid
Geef spullen een tweede leven! Breng nog bruik-
bare spullen naar Kringloop Zuid of laat ze ophalen: 
kringloopzuid.nl.

Babyluiers en incontinentiemateriaal
Op ongeveer de helft van de milieuperrons in de 
stad vindt u een speciale container voor luiers en in-
continentiemateriaal. Gebruik van de containers is 
gratis met uw milieupas, maar u moet zich wel aan-
melden via: gemeentemaastricht.nl/afval en milieu 
of 14 043.

Restafval
We halen in de hele stad het restafval 1 x per 2 we-
ken op. Kijk op de achterzijde van de afvalkalender 
of in de Milieu App wanneer we bij u het restafval 
ophalen.
Restafval gaat in de gemeentelijke rood witte rest-
zak. Sluit de zak goed, zodat hij aan de bovenkant 
opgepakt kan worden. Max. gewicht: grote zak: 7 kg 
/ kleine zak 3,5 kg.

Groente , Fruit , Tuinafval en Etensresten (GFT+E)
In de groene container of emmer met chip. Kijk op 
gemeentemaastricht.nl of in de Milieu App wat bij 
het GFT+E mag. Max. gewicht: container 140 liter: 
75 kg /emmer 25 liter: 7 kg.

Gebundeld snoeihout
U mag max. 2 bundels snoeiafval naast de groene 
container of emmer leggen. Maak met sisal  of ka-
toentouw bundels van max.150 cm lang en 50 cm 
doorsnee. Max. gewicht: 25 kg.

Kerstboom
Woonkamerformaat met of zonder kluit. Zonder 
versieringen, emmer, worteldoek, pot of standaard.

Papier/karton
In kartonnen dozen of gebundeld met sisal  of ka-
toentouw. Max. gewicht: 7 kg per doos of bundel.

Vuurwerkzakken
Bij het eerste inzamelmoment van het restafval na 1 
januari. De zakken zijn gratis verkrijgbaar bij de mi-
lieuparken.

Grof afval
Breng het grof afval tegen betaling naar een van de 
milieuparken of laat het ophalen.
 
Textiel
Breng kleding, schoenen en textiel naar het milieu-
park of kringloopwinkel. Of stop het in de textielzak 
die u 4x per jaar in de brievenbus krijgt.
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Je Survivrai!
Met dit als leuze zijn twee inwoners van Borgharen
medio oktober van start gegaan met een hulpactie 
voor de slachtoffers van de watersnood half juli in 
Wallonie, meer in het bijzonder de streek van de 
Vesdre. 

Drie maanden na de ramp waren de sporen van 
deze katastrofe bij lange na niet uitgewist. Het met 
eigen ogen zien van de verwoesting van woonhui-
zen, wegen, viaducten, spoortaluds, bedrijven, win-
kels, water-, gas- en electriciteitsleidingen, kapotte 
autowrakken en immense bergen puin gevoegd bij 
een alom aanwezige penetrante weeige stank van 
verrotting prentte zich vast in ons geheugen. 

Dat alles in de vergeten achtertuin van Zuid-Limburg. 
We besloten: we kunnen de armlastige bevolking 
daar niet in de kou laten staan. Aangezien de plaat-
selijke en de regionale overheden het daar blijkbaar 
niet aankunnen, moeten wij de mensen om wie 
het gaat een handje helpen. Wij doen dit met een 
steunactie: financieel, materieel en personeel. 

Wellicht nog belangrijker: blijk geven van betrok-
kenheid, solidariteit. De kabouter hiernaast staat op 
een zuil naast een schooltje in Fraipont, een dorpje 
aan de Vesdre. Met zijn vuist omhoog geheven sym-
boliseert hij de overlevingskracht van de bevolking 
van deze streek en vormt een ideaal uithangbord 
voor onze actie.

Hulp bieden kan als volgt:
→ Geld overmaken naar NL 58 SNSB 0858 2091 36 
tnv Sintfiet JJAM van ovv hulp Trooz
→ Hulpgoederen aanbieden enkel op basis van wat 
men in Trooz e.o. nodig heeft, mail: jacques.rei-
ners@gmail.com
→ Zelf de handen uit de mouwen steken door u aan 
te melden bij de www.1000handen.be
              
Via een nieuwsbrief houden we u op de hoogte van 
de voortgang van de actie, van de bestedingen en 
van onze ervaringen ter plaatse.
Dank u wel namens de getroffenen
Jacques Reiners → jacques.reiners@gmail.com 
Joop van Sintfiet → joop.vansintfiet@gmail.com
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What the H@ck: 
online!

Om de digitale weerbaarheid te verbeteren had het 
Buurtnetwerk Borgharen op 17 november dit jaar 
een interactieve workshop gepland voor de inwo-
ners van Borgharen en Itteren waarin dit thema zou 
worden behandeld. Waarbij de jeugd en de ouders 
onze hoofddoelgroep zijn. Helaas hebben de nieu-
we COVID-19 regels roet in het eten gegooid en heb-
ben we deze workshop moeten annuleren.

Tijdens deze laagdrempelige en interessante work-
shop zou onderzoeksjournaliste Maria Genova 
(www.mariagenova.nl) over de nieuwste trucs van 
hackers vertellen. Zij zou haar verhaal ondersteunen 
met veel voorbeelden uit de praktijk. Denk hierbij 
aan: Hoe onthoud je bijvoorbeeld tientallen verschil-
lende wachtwoorden? Trap je in een vals Whatsapp 
bericht? Hoe herken je goede nep mails of trap je 
erin? Sturen hackers ook fysieke brieven? Waarom 
worden steeds meer jongeren een geldezel en wat 
zijn de gevolgen? 

Aangezien wij toch onze missie wilden realiseren 
hebben wij samen met Maria Genova als alternatief 
een informatieve en interactieve site gemaakt. Iets 
waar wij als bestuur van het Buurtnetwerk enorm 
trots op zijn en waarmee we toch onze missie kun-
nen realiseren.

Onze missie is om zo veel mogelijk jongeren weer-
baar te maken online. Help je een handje mee? Je 
kunt dit verhaal verspreiden via social media of een 
presentatie geven op school.

Veel plezier met deze site!

https://www.whatthehackonline.nl

Met vriendelijke groet,
Bestuur Buurtnetwerk Borgharen
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