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Woord 
van de Voorzitter

Nu de zomer voorbij is gevlogen, met de nodige 
hitte van dien, dient de herfst zich aan. We heb-
ben al de kou en natheid mogen ervaren. Mocht 
u nu met een dekentje op de bank willen liggen, 
of lekker bij het haardvuur zitten, neem dan zeker 
eens de Buurtpraat erbij.

In deze editie hebben we het qua indeling anders 
aangepakt. Eerst kunt u updates van de werkgroe-
pen van het Buurtnetwerk lezen. Er is geschre-
ven over de huiszwaluwen, paardenmoppen, de 
grensmaas en het maken van insectenhotels.

Vervolgens vindt u verslagen van evenementen 
terug. Afgelopen zomer heeft men niet stilgeze-
ten en heeft er het een en ander plaatsgevonden. 
Zo was er een jeu de boules-toernooi, een feest-
tent, nam de pastoor na 25 jaar afscheid van zijn 
parochies, vond het evenement ‘loop met je dok-
ter’ plaats en hielden de Maaskluivers een aantal 
activiteiten.

Ook kunt u in deze Buurtpraat terugvinden wat er 
nog op het programma staat. De jeugd vanBorg-
haren is van harte welkom om deel te nemen aan 
de Halloween-activiteit van het JAB. De takken-
route staat weer op de planning. Op het kasteel 
vind een herfstconcert plaats. Het mannenkoor 
doet een oproep en nodigt u uit. In de aanloop 
naar de winter en het feest-seizoen zullen er ook 
in Borgharen en Itteren kerstmarkten plaatsvin-
den, meer informatie leest u verderop. Huisarts 
Thijs Wetzels informeert u over zijn leefstijl-pro-
gramma. De Huiskamer geeft meer inzicht in wat 
zij doen en wanneer u er terecht kunt.

Al met al is er genoeg te lezen in dit nummer. En 
mocht u nou denken: “ik zou ook wel iets willen 
mededelen”, dan bent u van harte welkom om 
een mail te sturen naar buurtpraatborgharen@
gmail.com. Wij kunnen u dan laten weten wan-
neer het stukje uiterlijk binnen moet zijn. Onze 
volgende editie zal voor kerst uitkomen.

Eline Gielissen
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De huiszwaluwen van 
Borgharen en Itteren

Spannend! 2018 was een topjaar voor de huis-
zwaluwen in Borgharen en Itteren. Wat doet 
2019?  Zet de stijging door of is het afgelopen jaar 
een eenmalige piek. De voortekenen zijn goed, op 
de bekende broedplaatsen zie ik de vogels al af en 
aan vliegen. Op 9 juli is het zo ver. De Vogelwerk-
groep van IVN Maastricht komt naar Borgharen 
om mee te helpen met tellen. Ook Angéla uit Itte-
ren is present. Donderdag 11 juli is Itteren aan de 
beurt, Samen met Angéla en Math kammen we 
het dorp uit op zoek naar huiszwaluwnesten.  
  
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 zijn zo 
wendbaar dat deze kenmerken niet altijd goed 
zichtbaar zijn. 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 kom-
metje, zo hoog mogelijk, onder een overhangend 
dak. 

Huiszwaluwen worden landelijk geteld omdat het 
al jaren slecht gaat. Vroeger had ieder dorp een 
grote kolonie, in 1970 werd het aantal broedpa-
ren geschat op 450.000. In 2015 waren het nog 
maar 75.000. Een daling van 80%. Vooral in stede-
lijke gebieden is nauwelijks een huiszwaluw meer 
te zien. Voornaamste oorzaak is de achteruitgang 
van insecten, daar hebben andere vogelsoorten 
ook mee te maken. Sinds 2000 stijgt het aantal 
broedparen weer licht, maar een echt herstel 
blijft uit. Dat is een belangrijke reden om te blij-
ven tellen.

Terug naar Borgharen en Itteren. In Borgharen 
wordt het topjaar 2018 ruim overschreden. We 
tellen 42 nesten, 15 meer dan verleden jaar. Op 
de bestaande plekken zijn er meer nesten dan 
verleden jaar, maar we zien ook nieuw vestigin-
gen.  In Itteren is het helaas een ander verhaal. 
We tellen 6 nesten minder dan verleden jaar. Ver-
volgens laat de Wiegershof een stijging zien van 
10 naar 14 nesten. Het resultaat van de 3 kolonies 
samen is dus positief, maar we hopen dat de dip 
in Itteren eenmalig is  

De telresultaten van de afgelopen jaren staan in 
de volgende tabel:

‘96 ‘00 ‘05 ‘10 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19

B 51 28 6 25 30 12 19 27 42

I 14 13 27 29 30 29 35 39 33

W 0 0 0 0 0 7 12 10 14

Het is fijn dat ook dit jaar weer mensen bereid zijn 
om mee te helpen. Graag wil ik iedereen bedan-
ken die mee heeft meegelopen en geteld. Ook wil 
ik de huizenbezitters bedanken met een of meer-
dere nesten aan huis en die de overlast voor lief 
nemen. Zo kan iedereen blijven genieten van dit 
prachtige vogeltje. Christine Woestenburg wil ik 
bedanken voor de prachtige foto’s    

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl
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Paardenmoppen
Sedert een aantal jaren is ons dorp gedeeltelijk 
omringd door het Grensmaasvalleipark . Voor de
natuurwandelaar is het een prachtig gebied ge-
worden. Helaas lijdt de bloemenpracht al twee 
jaar van de lange droogteperioden. Te vlot is alles 
uitgebloeid. Dit weerhoudt de wandelaar echter 
niet om even een rondje om het dorp te maken.
Door allerlei oorzaken werden paden pas laat in 
het seizoen gemaaid maar sinds een paar weken 
hoeft men niet meer door hoog gewas te strui-
nen.

Maar wat ligt nu op vele plaatsen op die gemaai-
de paden? Hopen paardenpoep. Gelukkig geen
plakkerige koeieflatten. Onlangs kreeg ik een 
vraag waarom die paarden nou precies op onze 
wandelpaden willen poepen en de koeien iets 
meer respect voor ons wandelaars lijken te heb-
ben. 

Wat waarschijnlijk iedereen weet is dat paarden 
en koeien verschillend grazen. Om die reden 
plaatst Staatsbosbeheer paarden en koeien sa-
men in het park. De koe draait haar lange tong 
om het lange gras en trekt het over. Het dan res-
terende kortere gras is voor het paard dat met zijn 
voortanden het kortere gras wegknabbelt.

Toen onlangs de paden gemaaid werden troffen 
de paarden hierop die korte grashoogte waar ze 
een voorkeur voor hebben. Dus ze vertoeven heel 
vaak op die gemaaide paden maar ze zijn niet zo 
netjes hun moppen even naast het pad te depo-
neren. Dus prima die paardenmoppen aan te tref-
fen, dan weten we dat onze paarden al knabbe-
lend ons pad beter begaanbaar houden.
Omdat nu alle paden, die naar poortjes leiden, 
gemaaid zijn is het makkelijker om, wanneer een 
kudde paarden ons pad blokkeert, even een an-
der pad te nemen.

M.P. (werkgroep wandelpaden Buurtnetwerk 
Borgharen)

      Bouwplannen op 
het schoolplein in 

Borgharen
Op zaterdag 14 september werden er verschillen-
de unieke bouwplannen gerealiseerd door jeugdi-
gen uit Borgharen, Limmel, Itteren, en Nazareth. 
Ongeveer 15 leerlingen van de basissschool De 
Maasköpkes en De Geluksvogel bouwden samen 
met hun ouders de mooiste insectenhotels voor 
in de eigen tuin of op het balkon. Iedere deelne-
mer ging trots naar huis met een zelfgebouwd en 
volwaardig insectenhotel onder de arm.  Het was 
een mooie zonnige dag. Alle materialen waren 
voorhanden en/of meegebracht door de jonge 
“bouwvakkers” zelf. Er was hulp van de ouders, en 
professionele klussers als Peter van Gerwen (Vlin-
dertuin Dorpstuin Borgharen), Berrie Hermans 
en Frank Gielissen compleet met hamer, boor en 
cirkelzaag. De dames Annie Dackus, Marie-Claire 
Gulikers,  Jane Groteclaes en Marij Pagnier van 
de Huiskamer aan de Maas smeerden de lekkere 
broodjes. Drankenhandel Eric Bessems sponsorde 
dit evenement met tafels, banken en frisdrank, 
waarvoor onze hartelijke dank. Het initiatief voor 
de insectenhotels kwam vanuit Jonah en Lynde, 
zij ontvingen van het IVN de Groene Duim voor 
hun opruimwerkzaamheden aan de Maas. De 
beloning die zij hiervoor kregen wilden ze graag 
inzetten voor hun omgeving.
Het Buurtnetwerk Borgharen nam de organisatie 
van deze activiteit op zich om de jeugd van deze 
dorpen en wijken te betrekken bij de zorg voor het 
milieu in hun eigen woonomgeving. Er is een pro-
gramma opgezet met de basisscholen en (jeugd)
verenigingen om samen de jeugd weerbaar te 
maken en te betrekken bij hun directe woonom-
geving. De thema’s zijn weerbaarheid, veiligheid 
en betrokkenheid bij en zorg voor de eigen om-
geving. Deze activiteiten worden in 2019 en ook 
nog volgend voorjaar gepland en uitgevoerd. Wij 
houden u op de hoogte.

Iedereen hartelijk dank voor de gezellige deelna-
me en ondersteuning!
Eline Gielissen en Joop van SIntfiet
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De Grensmaas
Het project Grensmaas loopt ten einde in Borg-
haren en Itteren. Werkzaamheden zijn er nog 
nauwelijks, de overslaghaven bij Itteren is ver-
dwenen. Alleen in Bosscherveld is het Consor-
tium Grensmaas bezig met het afwerken van de 
grindwinning. 

Zijn we dan klaar? Nee, er valt nog genoeg te 
doen. Dat hebben we vernomen in de
klankbordvergadering van 20 augustus.
Voor de afwisseling is het overleg in Hartelstein, 
waar we in het verleden vergaderden voordat de 
overstap naar de Brigiddahoeve werd gemaakt. In
Hartelstein worden we aangenaam verrast door 
het bestuur van de stichting die de hoeve be-
heerd. Er zijn plannen om in de hoeve een ar-
cheologisch bezoekerscentrum te vestigen. Een 
van de paarden van Borgharen ligt er al, maar
men wil ook andere vondsten uit het gebied ten-
toonstellen. Hiermee kan Hartelstein een rol spe-
len in de toeristische ontwikkeling van Borgharen 
en Itteren. 

Dit past helemaal binnen de ideeën van de ge-
zamenlijke werkgroep Omgevingsvisie. Over de 
werkzaamheden kan ik kort zijn. Het Consortium 
is bezig de laatste afrasteringen te verwijderen. In 
het najaar komt de laatste landbouwgrond in
natuurgebied vrij en wordt omgezet naar natuur. 
Er rest daarna nog één activiteit, maar die is voor 
ons wel belangrijk. Er moet nog een voetgangers-
bruggetje over de Geulle komen, gelegen tussen 
Hartelstein en Voulwames. Door dit bruggetje 
worden de natuurgebieden verbonden waardoor 
de mogelijkheden voor een ommetje in het ge-
bied sterk worden vergroot. Het bruggetje ligt nu 
bij Roosteren, als daar de werkzaamheden zijn af-
gerond, komt het naar Itteren. Naar verwachting 
zal dit midden 2020 gebeuren.

We hebben lang stilgestaan bij het maaibeheer 
van de wandelpaadjes in het natuurgebied rond-
om Borgharen. Sommige paadjes zijn bijna geheel 
overwoekerd door planten en struiken en zijn 
nauwelijks begaanbaar. Staatsbosbeheer geeft 
toe dat dit jaar het maaibeheer niet goed is uitge-
voerd. Inmiddels zijn afspraken gemaakt en is er 
gemaaid. Toch zijn we niet gerust en we dringen 
bij Staatsbosbeheer aan op duidelijke schriftelijk 
afspraken op papier over het maaien.

Verder hebben we gesproken over een nieuwe 
kortere fietsroute van Itteren naar Sibelco. Het 
plan ligt bij de gemeente, maar we zien nog geen 
concrete stappen.

Ook de fietsbrug over de Maas bij Borgharen 
komt op tafel. Het project is bij de Provincie in-
gediend voor aanvullende financiering. Hopelijk 
krijgen we op korte termijn meer duidelijkheid.
Het werk van het Consortium Grensmaas zit er 
bijna op. Toch wil het Consortium het overleg tot 
midden 2020 voortzetten. Voor ons is dit prima, 
we hebben via de klankbordgroep regelmatig 
contact met gemeente, Rijkswaterstaat, Water-
schap en Staatsbosbeheer. Dit geeft ons een jaar 
om te werken aan een nieuwe vorm van overleg 
als het Consortium echt is verdwenen uit ons ge-
bied.

Dit is het verslag van de klankbordvergadering 
van 26 augustus. Wil je op de hoogte blijven van 
de laatste ontwikkelingen en wil je meepraten 
over de toekomst van Borgharen? Kom naar de 
maandelijkse bijeenkomsten van het Buurtnet-
werk Borgharen. 

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl
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31e editie Jeu de
 Boulestoernooi

In het weekend van 31 augustus en 1 september 
2019 organiseerde PC Le But Borgharen wederom 
haar jaarlijkse Jeu de Boules toernooi op de ba-
nen aan de Hertog van Brabantlaan. 

Op zaterdag streden 38 doubletten met licentie 
om de prijzen. Om 11.00 uur werd begonnen 
met de eerste wedstrijden en na drie wedstrijden 
werden de teams onderverdeeld in de A-poule 
en de B-poule. Er viel voor de liefhebbers veel te 
genieten, want er waren zeer spannende partijen 
bij.  Het was een internationaal deelnemersveld, 
met veel Belgische, maar ook Italiaanse en Duitse 
spelers. Na de splitsing in A- en B-poule, gingen 
de teams die in de A-poule werden ingedeeld in 
een knock-out systeem verder en de teams in de 
B-poule speelden allen nog twee wedstrijden, 
waarna een eindstand opgemaakt werd. We wa-
ren getuige van een aantal spannende partijen, 
waarin ook de nodige verrassingen te noteren 
vielen. Tegen 19.30 uur waren de vier halve fina-
listen bekend en iedereen maakte zich op voor 
twee geweldige wedstrijden en dat werd het ook. 
Beide halve finales waren erg spannend en voor 
de echte jeu-de-boules liefhebber was er veel te 
genieten. De finale ging uiteindelijk tussen een 
Belgisch team en een team uit Maastricht. Ook 
deze finale was van een ongekend hoog niveau. 
Hier werd het spel gespeeld zoals het gespeeld 
moet worden. Zowel technisch als tactisch  een 
wedstrijd om niet snel te vergeten, met uiteinde-
lijk het Maastrichtse team als winnaar.

Op zondag was het traditiegetrouw de beurt aan 
de bewoners van ons dorp. Het recreatietoernooi 
werd gespeeld door tripletten waarvan slechts 
één speler een licentie mocht hebben. Dit jaar 
deden er 22 teams aan het toernooi mee, waar-
onder enkele teams uit Itteren. Ondanks de grote 
concurrentie van o.a.: het Parcours, MVV – Roda 
JC en Max Verstappen in Spa, kon de organisatie 
tevreden zijn over het aantal deelnemers. Ten op-
zicht van 2018 deed 1 team meer mee.

Het was voor onze club een grote eer dat zowel 
Gert Jan Krabbendam (wethouder van de Ge-
meente Maastricht) als ook onze gouverneur, de 
heer Theo Bovens ons toernooi met een bezoekje 
vereerden. Wethouder Krabbendam opende het 
toernooi met een mooie toespraak waarbij hij 
ook ons erelid Jo Gillissen in het zonnetje zette en 

door het gooien van de eerste bal. Ook gouver-
neur Theo Bovens kwam nog even langs om een 
mooie speech te houden en om de winnaars van 
2018 hun oorkonde te overhandigen.

Daarna was het dan zover: de eerste ronde kon 
beginnen. Na het succes van vorig jaar werd ook 
dit jaar volgens het nieuwe systeem gespeeld, 
waarin elk triplet 5 wedstrijden speelde. Na deze 
reeks wedstrijden werd een eindstand opge-
maakt.  De twee hoogst genoteerde teams speel-
de de finale en dat gold ook voor de twee hoogst 
geëindigde damesteams. 

Ook dit jaar konden we weer nieuwe teams be-
groeten, waaronder  een aantal jeugdteams en 
zoals vermeld enkele teams uit ons buurdorp. Het 
toernooi verliep vervolgens soepel en alle teams 
speelden op een sportieve manier hun wedstrij-
den, waarvoor onze complimenten. Het werd een 
spannend, maar vooral gezellig toernooi, waarin 
op het scherpst van de snede gespeeld werd. Uit-
eindelijk leverde dat twee goede finales op, één 
bij de dames en één bij de heren.

In de damesfinale ging het tussen het triplet dat 
in 2018 tot winnaar van het damestoernooi werd 
gekroond: “De Kampioenen”, bestaande uit Jenny 
Koot, Els Stassen en Henny Royen. Zij namen het 
op tegen het triplet team “Charli” dat bestond uit 
Chantal Hinssen, Arlette Beckers en Lieke Kerck-
hoffs. Na een spannende en nerveuze strijd ging 
de titel uiteindelijk naar het triplet team “Charli”

Bij de heren ging de finale tussen het triplet “Tri-
ple S” bestaande uit: Wiel Stassen, Larrie Stassen 
en Reno Stassen en het triplet “De Fransozen 1” 
dat bestond uit: Toby Rouwhorst, Peter Groothau-
sen en Manon Pieters. Na een mooie wedstrijd 
ging de titel naar het triplet “Triple S”, waarna de 
vreugdekreten van met name Wiel en Reno tot 
ver in het dorp te horen waren.

Voor de volledige uitslag verwijs ik graag naar 
onze website: www.pclebutborgharen.nl. Hier 
staan ook talloze foto’s van ons toernooiweekend.
Tenslotte wil ik het organisatiecomité, alle vrij-
willigers en onze sponsoren bedanken voor hun 
bijdrage aan dit fantastische evenement. Zonder 
jullie kunnen wij een dergelijk toernooi niet orga-
niseren. Ik hoop dat we ook in de komende jaren 
op jullie medewerking, in welke vorm dan ook, 
mogen en kunnen rekenen.
Hans Hinssen - Voorzitter
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Haarderfeesten 2019
De Haarderfeesten zijn nu al niet meer weg te 
denken. Vorig jaar trok het evenement al veel be-
zoekers uit Borgharen en Itteren, die gezamenlijk 
genoten van de muziek, kinderactiviteiten en het 
gezellig samenzijn. Uit de vele positieve reacties 
die we mochten ontvangen was vooral de vraag 
die het meest gesteld werd, “volgend jaar toch 
zeker weer”? En zo geschiedde het. Dit jaar had-
den we ook nog wat kermisattracties erbij zoals: 
een schietkraam, blik-gooien, snoepkraam, klein 
zweefmolentje, grote zweefmolen, pony’s en een 
springkussen. 

Ondanks de slechte weersvoorspelling, viel het 
achteraf gelukkig mee. De muziekkeuze was 
breed opgezet. Zo kon men meezingen met di-
verse Limburgse artiesten, maar ook rocken met 
live band en swingen op de klanken van de samba 
band. Dankzij de carnavalsverenigingen van Borg-
haren en Itteren werden de tapbuffetten bemand 
door een sterk en enthousiast team. Ook kon 
men genieten van een heuse BBQ die werd be-
mand door bewoners van Borgharen. Tijdens de 
Haarderfeesten zijn er ook TV opnames gemaakt 
door BNN voor het programma “Hoog Water” dat 
op de eerste woensdag van februari 2020 wordt 
uitgezonden. 

Opvallend en leuk was dat onze bezoekers in de 
leeftijd waren van 0 tm …..! Een feest voor jong 
en oud dus. Heerlijk deze dorpssfeer. Naast de 
kermis was er ook een kraam van de boerderij 
van Agnes waar men heerlijk vers fruit en groente 
kon kopen voor een scherpe prijs. Ook de zonne-
bloem was net als vorig jaar aanwezig en hebben 
wat extra geld in hun potje kunnen doen welke 
goed wordt gebruikt voor hun activiteiten. Wij kij-
ken dankbaar en tevreden terug op het tweede 
jaar van de Haarderfeesten. Dankbaar voor alle 
vrijwilligers, sponsoren (dit jaar meer sponsoren 
uit Itteren en Borgharen), de buren voor hun hulp 
en uiteraard de bezoekers!  Ook de Gemeente 
Maastricht bedankt dat ook zij het belang van de 
Haarderfeesten onderstrepen en ons de ruimte 
geven dit te mogen organiseren. Tenslotte is het 
een feest voor en van Borgharen en Itteren.
 
Waarom organiseren wij de Haarderfeesten? 
Wij denken dat het belangrijk is om een jaarlijks 
dorpsfeest te organiseren waar kinderen, jonge-
ren en ouderen elkaar kunnen treffen. Gewoon 
een om een gezellig babbeltje te maken of je 

zorgen mee te delen, samen te spelen, samen te 
amuseren maar zelfs de “kleine” zelfstandige kun-
nen er op informele wijze netwerken. Leven doe 
je tenslotte samen. Borgharen en Itteren mogen 
dan wel geen winkels hebben en weinig sociale 
ontmoetingsplekken hebben, maar dat wil niet 
zeggen dat die behoefte er niet is. Borgharen en It-
teren zijn mooie dorpen welke gelegen zijn aan de 
Maas. Nostalgische straten en oude huizen alsook 
boerderijen sieren de omgeving die rijk is aan een 
groene natuur. Echter zijn het vooral de inwoners 
die deze dorpen inkleuren en voor hen willen wij 
graag, ook volgend jaar, dit mooie dorpsfeest or-
ganiseren. Volgend jaar zullen we meer aandacht 
geven aan de marktkraampjes. Heeft u suggesties 
of leuke ideeën? Neem dan contact met ons op 
en wie weet kunnen we deze verwezenlijken.
 
Borgharen en Itteren, bedankt
 
Ashley & Huub

Huub bedankt!
Beste Huub en al zijn medewerkers,

Bedankt voor het feestje dat je dit jaar weer voor 
ons organiseerde op 7 en 8 september op het 
kermisterrein in ons dorp. Wat het Buurtnetwerk 
Borgharen betreft mag je er een traditie van ma-
ken zoals we vroeger de Muziekparade hadden. 
Het was een genot om te zien hoe de mensen van 
buiten en binnen Borgharen, oud en jong zich sa-
men amuseerden op een bijna ouderwets gezel-
lige manier.

Het Buurtnetwerk Borgharen zal je graag blijven 
ondersteunen bij dit evenement dat ons allen ver-
bindt!

Bestuur Buurtnetwerk Borgharen.
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Loop met je dokter
Een geslaagde 11e editie op de Kasteelhoeve 
Borgharen.

Op Zaterdag 28 september vertrokken na inschrij-
ving, koffie, warming up en een peptalk door 
Gedeputeerde Robert Housmans en Wethouder 
Mara de Graaf vanaf de Kasteelboerderij zo’n 500 
deelnemers aan “Loop met je Dokter” voor een 
wandeltocht van 6 of 10 km samen met een aan-
tal doktoren uit de regio en de cardiologen van 
het Maastricht UMC+ (AZM). Ook een team van 
Zorg aan de Maas was erbij olv huisartsen Thijs 
Wetzels en Susanne Huls en het volledig Praktijk-
team en van de Dagopvang. 

De actie heeft aan sponsor en deelnemersgeld in 
totaal € 52.000 opgebracht voor onderzoek aan 
het AZM naar hart- en vaatziekten. De wandeling 
liep door het natuurgebied langs de Maas naar It-
teren en na de lunch weer terug naar Borgharen.
Eenmaal terug op de Kasteelhoeve werden we 
opgewarmd door een lekker drankje en de mu-
zikale bijdragen van Angelina en Frans Teunisz. 
Geweldig van Amal Bessems dat zij als gastvrouw 
dit goede- doelen-evenement heeft laten plaats-
vinden op de mooie historische Kasteelhoeve in 
ons dorp. 

Joop van Sintfiet

Afscheid Pastoor 
Backus

Op zondag 22 september nam pastoor Piet Bac-
kus afscheid van zijn parochianen met in de och-
tend een mis en ‘s middags een drukbezochte re-
ceptie. Na 25 jaren trouwe dienst in Borgharen,en 
later ook in Itteren en Limmel, gaat Piet Backus 
op zijn 82 jarige leeftijd eindelijk genieten van zijn 
verdiende rust. In zijn eerste jaar in Borgharen in 
december 1993 overviel ons de Maas met hoog-
water en was hij meteen stand-by met de leniging 
van nood en zijn geestelijke bijstand. “Toen bij zijn 
komst bezochten nog ruim vijfduizend pelgrims 
het St  Cornelius octaaf nu in september 2019 
waren het er nog amper vierhonderd” zo memo-
reerde pastoor Backus ons in zijn afscheidsmis. 
“De tijden veranderen nou eenmaal” stelde hij 
gelaten vast. 

Op deze plaats past een welgemeend woord van 
dank voor zijn volle inzet voor Borgharen, zijn pa-
rochie en parochianen. 
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drukwerk...

dat 
schreeuwt 
om 
aandacht

impreso.nl

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.

opmaak.indd   1 11-02-19w7   14:32
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Maaskluivers
De zomervakantie ligt al weer enkele weken ach-
ter ons en we kijken weer terug op leuke activitei-
ten die we deze zomer hebben ondernomen met 
de kinderen. Zo hadden we voor het eerst, in
samenwerking met Maastricht Sport, een aantal 
sportieve activiteiten waar kinderen aan hebben
deelgenomen. Zo zijn er kinderen gaan klimmen 
bij Radium Boulders Maastricht en er was een 
MTB clinic waar kinderen aan hebben deel geno-
men. Daarnaast zijn we met de kinderen naar Fort 
Willem geweest, hadden we mini preuvenemint 
in Haare en hebben kinderen deelgenomen aan 
het inmiddels jaarlijks terugkerend jeu de boules 
kindertoernooi, georganiseerd door Le But. Ver-
der zijn we nog in Amby geweest voor de water-
spelen en in Heer voor de kermisspelen. Tot slot 
hebben we nog enkele bustochten ondernomen 
met de kinderen. Zo zijn we naar water-doe-park 
Hidrodoe geweest. Daar leerden kinderen al-
les over water en werden water experimentjes 
gedaan. Verder zijn we naar safaripark Monde 
Sauvage geweest. Dit bezoek hebben we gecom-
bineerd met een bezoek aan de grotten van Re-
mouchamps. En als afsluiter van de vakantie zijn 
we naar Phantasialand geweest. Al met al kijken 
we terug op een zeer gevarieerd programma met 
voldoende aanbod voor alle kinderen.

Petra Panis
Coördinator KinderVakantieWerk

  Creepy 

Freaky 

Saturday night !!!

    
Wat:            Griezeltocht

Datum:       26 Oktober 2019

Prijs:          €4,50 pp (incl hapje en drankje)

Opgeven:   Voor 20 Oktober bij Maxine  

                     (Kasteelstraat 5)       

Leeftijd:    Vanaf middelbare school, volwassene zijn       

ook van harte welkom.

Opgeven mag als groep van maximaal 6 kinderen. Bij deze tocht zijn 

er wel controleposten, maar geen persoonlijke begeleiders.

Verzamelen: 19:45 uur Jeu de Boulesbaan (Borgharen)

Einde:             Vanaf 21:30 uur café de Komiek

         

             DURF JIJ ???????!

      Contactpersonen: Maxine Soons 06-50820268

                                Joyce Romans 06-54337416

                     Dominique Wijnands 06-10937789
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Takkenroute
Op maandag 28 oktober aanstaande zal er weer 
een takkenroute gereden worden in Borgharen 
en Itteren. 

Per huishouden mogen maximaal 4 bundels aan-
geboden worden die maximaal 25 kg wegen, 
maximaal 1,50 meter lang, 1,5 meter in omvang. 
De bundels dienen op de dag van inzameling om 
6:00 uur aangeboden te staan. U mag dit ook al 
doen op de dag voorafgaand van de inzameling 
vanaf 19:00 uur.

Op maandag 28 oktober aanstaande zal er weer 
een takkenroute gereden worden in Borgharen 
en Itteren. 

Per huishouden mogen maximaal 4 bundels aan-
geboden worden die maximaal 25 kg wegen, 
maximaal 1,50 meter lang, 1,5 meter in omvang. 
De bundels dienen op de dag van inzameling om 
6:00 uur aangeboden te staan. U mag dit ook al 
doen op de dag voorafgaand van de inzameling 
vanaf 19:00 uur.

Herfstconcert
Zondag 20 oktober vindt op het Kasteel in Borg-
haren een herfstconcert plaats. Met meesterpia-
nist Thomas Alexander belooft het een prachtige 
avond te worden. De aanvang is om 16.00 uur en 
tickets zijn te krijgen voor €25,- inclusief catering 
en drankjes. Reserveren kan via 06-42486160 of 
via amalbessems@icloud.com.

Kienavond en najaars
concert Mannenkoor 

Borgharen
 
De jaarlijkse kienavond met prachtige prijzen van 
het mannenkoor Borgharen vindt plaats op zater-
dag 26 oktober in de Haarderhof. De zaal is vanaf 
18.00 uur geopend, dan start ook de kaartver-
koop. Het kienen begint om 19.00 uur.

Op zondag 27 oktober vindt er ‘s middags om 
14.30 uur een najaarsconcert plaats in de
Haarderhof door mannenkoor Borgharen waarbij 
er maar liefst 4 jubilarissen gehuldigd zullen wor-
den, te weten:
- Chrit Mingels 25 jaar lid
- Lucien Theunissen 50 jaar lid
- Theo Depondt 50 jaar lid
- Harrie ter Linden 60 jaar zanger/lid van de zan-
gersbond KNZV en waarvan 22 jaar
zanger bij mannenkoor Borgharen
Het koor staat onder leiding van dirigent Fried 
Dobbelstein en pianist is Leon Dijkstra.

Na de pauze zal er een optreden plaatsvinden 
van de bekende Maastrichtse sopraan en operet-
tezangeres Eveline Leunessen met haar zoon Bas 
Leunessen bariton, Denis Florax tenor en Jeffrey 
Hendriks bas. Zij zullen bekende aria’s uit operet-
te, opera en musical zingen. Entree is gratis .

Het verdere programma van het mannenkoor 
Borgharen ziet er als volgt uit:
- 17 november Concert in zorgcentrum De Mins 
Malberg
- 8 december Concert voor Societé Redoute in het 
Koetshuis van Kasteel Rijckholt
- 15 december Kerstconcert in de Onze Lieve 
Vrouwe Basiliek OLV plein Maastricht
- 24 december Kerstnachtmis in de Koepelkerk 
Heerderweg Maastricht
- 3 januari 2020 Nieuwjaarsconcert ism drum-
band en fanfare Sint Cornelius in de Haarderhof
Borgharen.

Meer informatie en de aanvangstijden van de 
concerten vindt u op de website: 
www.mannenkoor-borgharen.com.

Enthousiaste zangers in alle stemgroepen zijn al-
tijd welkom om naar een repetitie te komen op 
dinsdag om 20.00 uur in de Haarderhof.
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Kerstmarkten
Ook dit jaar vinden er in Borgharen en Itteren 
weer kerstmarkten plaats.

Op 8 december gaan de deuren van de Haarder-
hof om 12.30 uur open. Tot 20.00 bent u welkom 
om kerstaankopen te doen en een glaasje te drin-
ken. Ook dit jaar zijn er weer kerstbomen te koop, 
vanaf 4 december kunt u deze al aanschaffen via 
0625097730.

In Itteren bent u op 14 december welkom. Van 
15.30 tot 20.00 zal daar de kerstmarkt plaatsvin-
den. Standhouders kunnen zich nog aanmelden 
bij de Tabbernakel. 

Leefstijlplein Huis
kamer Borgharen

Maandelijks verzorg ik een gratis informatie-
bijeenkomst over leefstijl in de Huiskamer van 
Borgharen. Je kunt veel doen om beter voor jezelf 
te zorgen. Wat dat is, en hoe je dat doet, hoor je 
op het Leefstijlplein. Gezond leven kan voorko-
men dat je ziek wordt. Dat is oud nieuws. Echt 
nieuw is dat een gezonde leefstijl ook kan helpen 
als je al ziek bent. Soms net zo goed, of beter nog,
dan medicijnen. Voor meer informatie over data 
en tijden kunt u  terecht bij de Huiskamer Borg-
haren.

Thijs Wetzels, huisarts

Wat gebeurt er nou 
allemaal in die 

Huiskamer aan de 
Maas?

........ En is dat niks voor mij?

Sinds de opening van de Huiskamer aan de Maas 
in 2016 is het hard gegaan. Er kwamen steeds 
meer bezoekers en ze kwamen steeds vaker. De 
openingstijden werden aangepast zodat je er nu 
op iedere dag behalve de vrijdag terecht kan voor 
een praatje onder het genot van ’n ‘’gooj tas kof-
fie” of thee. Op de maandag zijn er de wandel-
groepen die even komen uitrusten. Op de dins-
dagmiddag word er gezellig gekaart en soms is 
er op de andere middagen een of andere voor-
lichting of workshop. Zo hadden we laatst nog 
het Rode Kruis in huis met tips voor een veilige 
woonomgeving. 

Huisarts Thijs Wetzels verzorgt regelmatig ’s 
avonds voorlichting op het “Leefstijlplein” in de 
Huiskamer. Alles over een gezonde levensstijl en 
in een lekker ontspannen sfeer. Verder gaan we 
straks weer bloemschikken, maakt Luigi voor de 
bezoekers lasagne en gaat er weer een bus naar 
de breifabriek in Duitsland. En in december orga-
niseren we weer een gezellige kerstlunch.

Heb je nog goede ideeën voor een leuk program-
ma laat het weten aan Marij Pagnier of Kitty Ja-
cobs. Iedereen is welkom in de Huiskamer ook 
jongeren kunnen er terecht. Neem iemand mee 
die je kent en kom samen als je alleen komen ver-
velend vindt. Het is er gewoon gezellig en leuk dus 
kom eens kijken. Bevalt het je niet blijf je gewoon 
weer weg.  Kleine groepen zijn ook welkom om er 
te vergaderen mits je je houdt aan de huisregels.  
Dit alles kunnen we alleen maar dankzij de inzet 
van een aantal vrijwilligers. Ook daarvan kunnen 
we er nog gebruiken onder het motto “vele han-
den maken licht werk”! Meld je aan bij Marij Pag-
nier of Kitty Jacobs.
Openingstijden Ma ochtend 10-12 en 13-16 uur 
‘s middags en op  Dinsdag, Woensdag en Donder-
dag iedere middag van 13 – 16 uur. 

Wil je meer weten of meedoen loop dan even 
binnen of bel mij op nummer 06-36056255.
Joop van Sintfiet

17



18

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

U kunt bij ons terecht voor o.a.:

- aangifte inkomstenbelasting

- aangifte successierecht en schenkingsrecht

- financiering woningen en overige financieringen

- alle verzekeringen

- betalen, sparen en overige bankzaken

- boekhoudingen MKB / ZZP

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

Borgharen
Past. v Kanstraat 14
043 - 362 60 18

Geulle
Essendijk 2
043 - 364 73 47

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

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

Ma-di-do-vr:
09:30 uur - 12:30 uur
13:30 uur - 17:00 uur
Woensdag 09:30 uur - 12:00 uur
Administratiekantoor op afspraak

b e t a le n  -  s p are n  - hy p ot h e ke n - ver ze ke ren  - a d m i n i s t rat i e s  -  b e l a s t i n g a a n g i f te n

043 - 325 05 62
INFO@TSRM.NL

WWW.TSRM.NL

T 

E

W

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.






