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Zorg aan de Maas dagopvang
Vignet Welbevinden
Dorpstuin in vogelvlucht
Mannenkoor zoekt mannen die durven te zingen
Sfeervol pianoconcert
Concertreeks licht klassieke concerten
Kerstwensen
Boksclinic IBC’03

Woord
van de Voorzitter
Het jaar zit er weer bijna op. Mijn eerste jaar als
voorzitter van het Buurtnetwerk Borgharen. Ik
denk niet dat ik te klagen heb, het Buurtnetwerk
bestaat nog en we zijn nog druk met zaken bezig
die Borgharen aangaan. Onder mijn leiding is het
schip niet gezonken, wat een opluchting.
Nu houd ik zelf niet van eindeloze terugblikken
op het afgelopen jaar, dit zal ik jullie dan ook besparen. Deze Buurtpraat is zonder die bijdrage al
leesvoer genoeg!
Ook deze keer hebben we er weer een informatief
nummer van weten te maken, met dank aan alle
verenigingen en individuen die hun bijdrage leveren. Natuurlijk zijn nieuwe stukjes altijd welkom.
Ook volgend jaar mag u weer uw stukje insturen
voor het lente-nummer 2020.
We trappen deze laatste Buurtpraat van het
jaar af met informatie over de Grensmaas en de
Dorpstuin. Verder biedt dit nummer podium voor
diverse kerstgroeten en programma’s van verenigingen. Zo weet u wat er volgend jaar allemaal te
doen is in ons dorp. Ook kunt u alvast raden wie
de nieuwe prins van de Beerbieters gaat worden
en leest u over het project Schone Maas.
Rest mij nog iedereen een kerstgroet te brengen.
Ook volgend jaar blijven wij, net zoals alle andere
vrijwilligers in het dorp, ons inzetten voor Borgharen.
Eline Gielissen
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De Grensmaas

te bekijken hoe we elkaar kunnen helpen.

Het Consortium Grensmaas houdt ons regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen van het
Grensmaasproject. Bij deze vergaderingen schuiven ook Rijkswaterstaat, gemeente, Waterschap,
Rivierpark Maasvallei en Staatsbosbeheer aan.
Voor ons is dit een belangrijke bron van informatie en wij kunnen onze onderwerpen onder
de aandacht brengen. Op dinsdag 3 december is
weer een klankbordvergadering geweest. Voor de
tweede keer zitten we in Hoeve Hartelstein waar
het overleg ooit begon. Het bestuur van de Hartelstein deelt ons mee dat de plannen voor een
archeologisch bezoekerscentrum rond zijn en dat
de uitvoering kan beginnen. In maart moet de
nieuwe ruimte klaar zijn. Verder zijn er plannen
om het terrein rondom de hoeve opnieuw in te
richten. Het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME) gaat hierbij helpen. Voor ons is dit
geweldig nieuws. Deze ontwikkeling past precies
bij onze ideeën voor de economische en recreatieve ontwikkeling van de beide Maasdorpen.

Naar aanleiding van een oproep in een vergadering van het Buurtnetwerk Borgharen hebben
we het natuurlijke leven in de Maas naar voren
gebracht. Er zijn steeds meer signalen dat het
slecht gaat met de Maas. De natuur op de oevers floreert dankzij het Grensmaasproject maar
de Maas zelf heeft het zwaar. Dit beeld blijkt ook
de kloppen, de aanwezige organisaties onderkennen het probleem en delen de zorgen. Echter er
zijn veel instanties in Nederland en België bij betrokken en niemand heeft de eindverantwoordelijkheid. Er lopen diverse onderzoeken naar het
natuurlijk leven in de Maas. In de volgende klankbordvergadering krijgen we een presentatie over
dit onderwerp.

Over de werkzaamheden is het Consortium kort.
Er is nog één karwei op te knappen en dat is de
aanleg van een wandelbrug over de Geulle tussen
Hartelstein en Voulwames. Door deze brug wordt
het gebied nog interessanter voor wandelaars.
De brug wordt in de zomer 2020 geplaatst. Begin
2020 verdwijnen de laatste afrasteringen bij Itteren en dan hebben we een nog groter wandel- en
struingebied.

Dit verslag laat zien hoe belangrijk het is om te
overleggen met de overheden en andere organisaties die actief zijn in Borgharen en Itteren. Wil
je meepraten over de toekomst van Borgharen?
Kom naar de maandelijkse bijeenkomsten van het
Buurtnetwerk Borgharen.

Helaas was deze keer de gemeente Maastricht
niet aanwezig, dus een aantal onderwerpen hebben we niet uitgebreid kunnen bespreken. Denk
hierbij aan de groene rivier, de aansluiting op het
fietspad Sibelco en de fietsbrug over de Maas.

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl

Een belangrijk agendapunt voor ons is het maaibeheer in de natuurgebieden. Wij vinden het belangrijk dat er redelijk begaanbare paden in het
natuurgebied zijn zodat zo veel mogelijk mensen
kunnen genieten van de nieuwe natuur. Staasbosbeheer is hierin terughoudend. Dit heeft te maken met hun visie op de natuurontwikkeling en
de financiële situatie. Toch hebben we een goed
gesprek gehad en er komt een apart overleg om
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Hoeglöstigheid 2020

HEER GEIT ALTIED VEUR DE HOEGSTE SCORE,
VEUR MINDERS IS HEER NEET GEBORE.

Deenk geer te wete wee de nuije Hoeglöstigheid
weurt vaan Cv de Beerbieters, daan kint geer de
naom maile naor beerbieters@gmail.com veur
10-1-2020 23.11 oor. Eine naom per mailadres.
Oet de gooi inzendingen weure daan weer vlaoje
verloot ( max. 3 ).

HEER UMSJREIF ZIECH ZELLEVERS DAAN AOG ES
ACTIEF,
MER ZOE AF EN TOWW GEIT HEER AOG BOETE ‘T
GERIEF.
ES HEER VAAN ZIEN VRUIJKE RÖS MOT PAKKE,
GEIT HEER FF IN D’N HOOF LÈGGE BAKKE.

Mèt kompleminte,
Kanselereiraod Cv de Beerbieters

NEET VÄÖL LATER GEIT HEER TOCH WEER WEIJER
MET ‘T STOKE VAAN E VURKE,
OF ‘T SLOPE VAAN E MURKE.

DEE VAAN US,
DAT IS ‘N BEZIGE BEIJ,
DESONDAAKS HEET HEER ALLES SJOEN OP E REIJ.

MIELJAAR DIT IS ‘T GEDIECH MÈT DE MIESTE
HINTS OETS,
MER ZE ALLEMAOL BEGRIEPE DOEN ZE NOETS.

DAT IS DUS ‘NNE DRÖKKE,
MER GEK KRIEGE DAT GEIT DIECH NEET LÖKKE.

IECH GAON STOPPE MÉT UUCH TE BEZOKKE,
GEER MAAG US WEER OET DE TENT PROBERE TE
LOKKE.

VEUR LEKKER ETE EN WIEN,
MOSTE BEI HÄÖM ZIEN.
AL GEIT NIKS BOVE E GLAAS BEER,
WANT DAAN HEET HEER PAS ECH PLEZEER.

HEIJVAAN IS GEIN WOORD GELOGE,VERZONNE
OF WAT NOG MIE,
ALLES KLOP ZELFS X 2.

Activiteiten Beerbieters
datum

Activiteit

tijdstip

waar

18-12
11-01
11-01
19-01
02-02
12-02

Keersboum versere door sjaolkinder
Prinsoetrope Beerbieters
Feesaovend Beerbieters
Oetrope prinsepaar Maaskluivers
Seniorenmiddag
Beukske roondbringe

10.30 oor
15.11 oor
20.11 oor
15.11 oor
13.00 oor
v.a. 19.00

16-02
16-02
17-02
21-02
21-02
21-02
22-02
23-02
24-02
24-02
25-02
26-02
26-02

Donateurskaarte verkoup runde 1
Carnavalsconcert Fanfare
Donateurskaarte verkoup runde 2
Sjaolcarnaval
Bezeuk carnavalsmiddag Zorg aan de Maas
Themabal/prinsenbal. (Thema: “Jungle”)
Heilige mès
Beerbieter oplaote
Haarder Optoch
Spek en ei ete
Beerbieter aoflaote + aoftreije Prins
Assekruiske hole
Hieringbiete

11.00-13.30
14.11 oor
18.00-20.00 oor
08.30-14.00 oor
± 15.00 oor
20.11 oor

dörpsplein
Dörpsplein/Haarder hof
Haarderhof
Haarderhof
Haarderhof
In de brevebösse beij
uuch thoes
Deur aon deur
Haarderhof
Deur aon deur
Sjaol/Haarderhof
Cafe de Komiek
Haarderhof.
Kèrk
dorpsplein
Start vanuit de daal
Haarderhof
Dörpsplein
Kèrk
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12.11 oor
14.11 oor
11.00 oor
24.00 oor

We hebben deze bomen aangeplant samen met
John en Wim van de Dorpsraad en natuurlijk ook
van koffie en vlaai genoten.

Nieuw beheerplan
vijver en nieuwe aanplant

In december volgt nog meer nieuwe aanplant
langs de vijver van struiken (240) en bomen
(14). Deze zullen wel een formaat kleiner zijn.
Dat maakt het voor het planten wel wat makkelijker, maar we kunnen toch wel extra handen
(en schoppen) gebruiken. Deze nieuwe aanplant
wordt gesponsord door Stichting Ark.

Dit jaar hebben we , in samenwerking met Hettie
Meertens van Stichting Ark, een nieuw beheerplan bij het Consortium Grensmaas ingediend.
Het nieuwe plan is grotendeels gebaseerd op een
maaibeleid zoals de Vlinderstichting dat adviseert: bovenlangs de vijver niet alles wegmaaien,
delen laten staan en delen helemaal niet maaien.

Namens de werkgroep vijver, Angela Moberts

Fanfare Sint Cornelius

Langs de paden wordt wel gemaaid en er worden
paden in de begroeiing gemaaid. Dit om insecten
te laten overleven en aan te trekken met bloemen
en diverse grassen. De wilgengroei langs de vijver bij delen te laten staan, enerzijds om vissers
hun eigen plek te laten inrichten, anderzijds is het
beter voor het watermilieu en de waterhoentjes
en meerkoeten die beschutting zoeken tussen de
waterplanten. Het water in de vijver warmt in de
zomer enorm op door verdamping, dat is slecht
voor de vissen en de zuurstofplanten die dan
afsterven. Meer begroeiing langs de waterkant
houdt meer water vast en geeft meer schaduwplekken.

Beste inwoners van Borgharen,
Graag willen wij u informeren over onze activiteiten van de komende periode.
Onze fanfare luistert regelmatig activiteiten op in
onze gemeenschap en daarbuiten.
Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen van onze kerstactiviteiten en het
Nieuwjaarsconcert.
Na dit Nieuwjaarsconcert beginnen we meteen
weer met de repetities ter voorbereiding op ons
traditioneel Vastelaovends conzer.
Noteert u alvast de volgende data in uw agenda.
Wij stellen het bijzonder op prijs u bij een van de
vele activiteiten te mogen verwelkomen.

Het plan is door het Consortium geaccepteerd.
Inmiddels hebben we, in Itteren, ook een kleine
Werkgroep vijver voor nieuwe aanplant, snoeiwerkzaamheden die met de hand uitgevoerd worden, monitoring van de begroeiing en de ontwikkeling van het gebied d.m.v. onderzoek naar flora
en fauna en het vastleggen van de ontwikkeling
van het gebied d.m.v. foto’s. Voor de werkgroep
kunnen we nog mensen gebruiken die begaan zijn
met het reilen en zeilen van de vijver. Ook mensen uit Borgharen kunnen hieraan meedoen. In
de werkgroep zitten nu Paul, Han, Sander, Koen
en Angela.
Misschien heeft u nog een leuk idee voor de omgeving van de vijver, laat het ons dan weten.

Programma:
Zondag 15 december. Opluisteren kerst viering
Zonnebloem Borgharen Itteren. Aanvang 11. 00
uur Haarder Hof Borgharen.
Donderdag 19 december. Opluisteren Schoolviering. Aanvang 18.30 uur. Kerk Borgharen.
Dinsdag 24 december. Opluisteren Herdertjesmis.
Ovb.
Donderdag 26 december. Tweede kerstdag. Opluisteren H. Mis. Aanvang 10.30 uur. Kerk Borgharen.
Vrijdag 3 januari. Nieuwjaarsconcert ism Mannenkoor Maastricht Borgharen. Aanvang: 19.00
uur. Haarder Hof.
Zondag 2 februari. Opluisteren Seniorenzitting
Beer Bieters. Aanvang 13.45 uur. Haarderhof.
Zondag 16 februari. 39e Vastelaovends conzer.
Aanvang 14.11 uur. Haarder Hof.

Op zaterdag 16 november hebben we, naast de
bomen die er al aangeplant waren, 7 nieuwe bomen aangeplant: 2 gouden regens, linde, witte
moerbei, gele kornoelje, lijsterbes en een bijenboom. Deze bomen zijn een afscheidscadeau van
ex-dorpsraadleden.

Bestuur en leden Fanfare Sint Cornelius
Borgharen.
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Passion, Percussion
and Friends

muzikale beleving… en uiteraard zal Martin Hurkens ook van zich laten horen.
Zanggroep E-Motion en het gelegenheidskoor
staan onder leiding van Heidi Pittie, muzikaal adviseur is Raymond Spons en overall dirigent is Eric
Crauwels.

“Een buitengewone kruisweg”
The Passion 2020 komt toch… naar Maastricht.
Het crossmediale project ‘The Passion’ is de
spraakmakende hervertelling van de laatste uren
van het leven van Jezus, zijn lijden en opstanding.

Een mooi concert op een unieke locatie met een
kerkelijk sfeer.
Mis het niet!

Op zaterdag 4 april en zondag 5 april 2020 zal er
door de slagwerkgroepen van Fanfare Sint Cornelius Borgharen en Fanfare Sint Blasius Cadier en
Keer een zeer unieke versie van ‘Het Paasverhaal’
uitgevoerd worden in Rebelle, gevestigd in de Augustijnenkerk te Maastricht.

De avondvoorstelling op zaterdag 4 april 2020
start om 19:30 uur, op zondag 5 april 2020 start
de matineevoorstelling om 14:00 uur.
De zaal zal een half uur voor aanvangstijd voor
het publiek toegankelijk zijn.

Twee verenigingen uit verschillende gemeentes
met dezelfde instructeur gaan in samenwerkingsverband een uniek concert presenteren, met een
speciaal karakter en toekomstgericht op behoud
van de rijke traditie van drumbands en slagwerkmuziek.

Entreekaarten à € 17,50 zijn verkrijgbaar via de
online ticketshop Tickli:
https://shop.tickli.nl/event/passionpf
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de tickets online te bestellen, kunt u contact opnemen
met:
• Borgharen: Hans Hinssen, tel. +31 6 5249 8681
of mail akhinssen@online.nl
• Cadier en Keer: Hub Defaux, tel. +31 6 8300
4949 of hub.defaux@katoennatie.com
Zij zullen ervoor zorgen dat de entreekaarten bij u
worden afgeleverd.

Mede door het populaire thema van ‘Het Paasverhaal’ gaan we op eigen wijze aan de klassieke
kruisweg een nieuwe touch geven middels (slagwerk)muziek, verhaal en toneel.
De locatie voor de uitvoering is erg uniek; De Augustijnenkerk (Awwe Stiene) in het centrum van
Maastricht, gelegen aan de Kesselskade langs de
rivier de Maas.
De kerk werd in de 17e eeuw gebouwd als kloosterkerk voor de orde der Augustijnen.
Aan het eind van de 18e eeuw werd het klooster opgeheven en vanaf dat moment vervulde de
kerk een veelheid van functies.
Sinds oktober 2015 is Rebelle gevestigd in deze
kerk, welke zich uitstekend leent voor de uitvoering van ons project… een voormalig Godshuis,
that’s meant to be!
Verteller Martin Hurkens, winnaar van Holland’s
Got Talent in 2010 en sindsdien nationaal en internationaal bekend, vertelt het verhaal dat omlijst wordt met muzikale fragmenten van pop,
klassiek, filmmuziek, musical, slagwerkcomposities en nieuwe composities die het verhaal compleet maken.
Jonge talenten op instrument en zang, 40 koorzangers en 24 slagwerkers smelten samen tot een
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Schone Maas 2020

Komend jaar is het opschonen weer ruim voor Pasen: op Zaterdag 21 Maart.
Bij hoog water en stortregen wordt de datum verschoven. Na het werk gaan we weer naar de Brigidahoeve voor een kop soep, twee broodjes en
een stuk vlaai met koffie/thee.

Na de samenkomst in de Haarderhof voor de Omgevingsvisie, heeft zich in Borgharen een klein
groepje gemeld om regelmatig aan de Maas te
willen opschonen. Dat hebben we ook meerdere
keren gedaan, een maal in Itteren en drie maal in
Borgharen.

U kunt zich bij mij opgeven via email.
amoberts@kpnmail.nl
Angela Moberts

De beste ruimtijd aan de Maas is het voorjaar,
als er nog geen begroeiing is. Later in het seizoen
wordt er ook nog steeds geruimd, dan is het water gedaald maar komt ook de begroeiing flink
op en de afgelopen twee jaar werd het ook nog
erg heet. We hebben twee maal een eiland bij
Borgharen geruimd met per keer gemiddeld 40
vuilniszakken met voornamelijk wegwerpdoekjes
en plastic! En we hadden nog makkelijk een keer
extra kunnen ruimen daar.

Zorg aan de Maas
dagopvang
Het aantal ouderen in Maastricht en omgeving
neemt toe en daarmee ook de eenzaamheid, de
lichamelijke beperkingen en eventuele geheugenklachten. Als 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 verergeren 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.

Deze acties vallen niet onder “ Schone Maas”, dat
alleen geldt binnen de periode maart en april en
waarvoor je je kunt opgeven met een groep.
Rijkswaterstaat heeft ook een zwerfafvalophaalregeling voor afval dat wordt verzameld langs de
Maas. In 2018 hebben ze zo 8.436 zakken opgehaald. Wilt u ook met een groep mensen zwerfvuilruimen, moet u zich van te voren aanmelden
via een contactformulier bij Rijkswaterstaat. Kijk
ook op www.afvalcirculair.nl.
Dan is er nog het LIVES-project gestart dit jaar.
Daar heeft u al iets van in de krant zien staan, met
o.a. een proef om zwerfvuil af te vangen bij de
sluis bij Borgharen. Dit is een internationaal project, met als doel om “hogerop “ de rivieren (de
Maas en de Roer), mensen te interesseren en
warm te krijgen om aan te sluiten bij het SchoneRivieren project. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van data die verzameld zijn door vrijwilligers
tijdens het Schone Rivieren traject van de 100
meter-zwerfvuiltelling langs de hele Maas. Die
interesse in die data komt er steeds meer. Maar
het blijft een project van lange adem. Daarom is
iedere zak die wij, gewone burgers vullen, een zak
minder zwerfvuil in de zee. En daarvan moeten
we het tot nu toe nog steeds hebben.

Dagopvang is bedoeld voor mensen met een
WMO-indicatie groepsbegeleiding. Via het WMOloket van de gemeente kunt u een gesprek aanvragen met een van de WMO-consulenten, een
zogenaamd keukentafelgesprek. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of u in aanmerking komt
voor dagopvang. Ook mensen met een WLZ-indicatie kunnen terecht bij ons.
Voor meer informatie kunt u Lieneke Haker bellen 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!

Volgend jaar doen we voor de 7de keer mee aan
het Schone Maas project (in Itteren)! Een jaar nadat dit project is opgestart in 2013.
Heel veel mensen van “het eerste uur”, doen
daaraan nog altijd mee. Er zijn jaren geweest
waarin twee maal is geruimd, 2017 en 2019.

10

Vignet ‘Welbevinden’
Met trots heeft basisschool de Maasköpkes het
vignet Welbevinden van “De Gezonde School”
mogen ontvangen uit de handen van Wethouder
Jongen.
Basisschool de Maasköpkes heeft dit vignet mogen ontvangen vanwege het veilige en positieve
schoolklimaat. Leerlingen zijn pas in staat om te
leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig
voelen en zichzelf kunnen zijn op school. Sociaalemotioneel welbevinden staat voor lekker in je
vel zitten en gepast sociaal gedrag vertonen. Kinderen die lekker in hun vel zitten hebben meer
zelfvertrouwen en zijn weerbaarder. Hierdoor
kunnen zij zich beter inleven in een ander, beter
omgaan met emoties van zichzelf en anderen en
hechtere relaties opbouwen. Werken aan welbevinden draagt ook bij aan een fijne sfeer in de
klas. Iedereen mag er zijn, fouten mogen gemaakt
worden en samen wordt zorg gedragen voor een
veilige school.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
De Gouden Regels
Het sociogram en de pest enquête
Onze intensieve samenwerking met ouders en verenigingen in het dorp
Tijdens de uitreiking van dit vignet hebben alle
groepen van de school zich gepresenteerd op het
gebied van Welbevinden.
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Dorpstuin in
vogelvlucht

flora en fauna is er een waarachtig stukje leefbaar
park ontstaan. De visvijver sluit hier mooi op aan.

De dorpstuin in Borgharen, een update inzake
wat er zoal heeft plaatsgevonden en wat hierbij is
gerealiseerd. Te beginnen met het onderdeel: de
.
moestuinen
van de bestaande leden.

Ondanks dat wij kunnen terugvallen op een spaarpot, blijven de jaarlijkse kosten voor onderhoud
en stroomvoorziening laag. Het vooraanzicht van
de tuin zal op korte termijn worden opgeknapt,
waarbij de bus van Zorg aan de Maas een nieuwe
plek krijgt.

Het aantal deelnemers dat het afgelopen jaar actief was in hun moestuin bedraagt 8, waarbij alle
perceeltjes grond goed verdeeld waren.
Voor het komende plant en oogstjaar hebben zich
3 nieuwe leden aangemeld.

De dorpstuin Borgharen is toegankelijk voor U,
onze open dag staat gepland voor Juni 2020 en
eenieder is welkom!
Groetjes van onze leden, Rob, Harrie, Riet, Joop,
Ludo, Céline, Guido, Will, Emile, Jean en Robbie.

De moestuinen worden in het bloeiseizoen het
meest bezocht door de bewoners van ons dorp.
Met regelmaat worden er dan ook materialen of
restanten voedsel gebracht, die uiteindelijk hun
bestemming vinden. Andersom wordt er ook
spontaan iets aangeboden zoals sla, tomaten,
druiven , kersen of walnoten. In het najaar en winter worden de moestuinen veel minder gebruikt.

Robbie Atol, beheerder

Het plant-enthousiasme was dit jaar volop aanwezig, het maakt niet uit of iemand net komt kijken of juist bedreven is, het gaat om het plezier
en de saamhorigheid. De afgelopen twee jaren is
er een duidelijke groei te zien op het gebied van
diversiteit van planten.
Het tweede onderdeel van deze dorpstuin zijn natuurlijk de wandelpaden en weiden met begroeiing. Hier en daar rijzen nieuwe bomen zoals de
berkenboom en de walnotenboom spontaan uit
de grond en waar het kan worden er jonge fruitbomen bijgeplaatst. Welgeteld staan er nu ruim
twintig gezonde fruitbomen.
Natuurlijk is er ook behoorlijk veel snoeiwerk geweest, dat is een van mijn taken naast het maaien. Er zijn nu meerdere plekken waar kreupel en
snoeihout is gestapeld, het hoort er allemaal bij
en onze kleine knagers varen er wel bij alsook
vele amfibieën.
De eenjarige vlindertuin is inmiddels vervangen
door een schapenweide, de schapen houden het
leefbaar en kort. Ook zijn er nog elf kippen die er
vrolijk doorheen scharrelen. De eieren worden
met regelmaat verdeeld onder belangstellenden
en beheerders. De pipowagen is omgetoverd tot
een veilig kippenverblijf. Met al deze bloeiende
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Mannenkoor
Borgharen zoekt
mannen die durven te
zingen

Sfeervol pianoconcert
Meer dan 65 bezoekers hebben op zondagmiddag
20 oktober 2019 genoten van een uiterst sfeervol
pianoconcertvan Thomas Alexander in het “Chateau Borgharen”.

Borgharen prijst zich gelukkig dat er al decennia
lang ( sinds 1902) een goed mannenkoor bestaat
waar van meet af aan veel Haarder mannen vocaal hun steentje aan bijgedragen hebben.
Er zijn nog steeds een aantal Haarder zangers die
50 en ruim 60 jaar lid zijn van ons koor en veel
hoogtepunten hebben meegemaakt met concerten in binnen- en buitenland en met
gerenommeerde solisten en orkesten.

De van oorsprong Amsterdamse pianist Thomas
Alexander, momenteel woonachtig in Borgharen,
trakteerde zijn toehoorders op een meeslepend
repertoire van klassieke composities afgewisseld
met op verzoek enkele populaire evergreens.
Thomas’ enthousiaste pianospel zorgde voor een
fijne en ontspannen stemming. Fer van de Winkel
vertolkte, begeleid door Thomas, enkele mooie
liederen.

Het koor bestaat momenteel uit 42 zangers waarvan de gemiddelde leeftijd nu op het niveau van
senior+ ligt. Maar er wordt nog steeds voortreffelijk gezongen onder leiding van dirigent Fried
Dobbelstein die ook een gerenommeerde carrière in de HaFa wereld heeft opgebouwd, maar zijn
muzikale loopbaan ooit als pianist bij Mannenkoor Borgharen is begonnen.

De foyer van kasteel Borgharen was voor de gelegenheid door Amal Bessems, initiatiefnemer en
gastvrouw, omgetoverd tot een sfeervolle en intieme concertruimte.
Naast mensen uit Borgharen waren er ook veel
gasten van elders die “Chateau Borgharen” een
warm hart toedragen.
Tijdens het concert was voor een drankje gezorgd
en in de pauze werden er lekkere hapjes uit het
Midden-Oosten geserveerd.

We willen ook de komende decennia nog een muzikale rol van betekenis blijven spelen in Borgharen en zijn daarom dringend op zoek naar mannen die ons koor willen komen versterken.
Leeftijd en ervaring spelen eigenlijk geen rol. De
meeste mannen konden en kunnen nu nog eigenlijk geen noot lezen, zingen en partituren lezen
leren we je wel. Ons repertoire is veelzijdig. Naast
de klassieke werken voor mannenkoor zingen we
ook musical- en filmmuziek en arrangementen
van Good Old Oldies uit de jaren 1970 en 1980
etc.

De concertreeks wordt georganiseerd door de
Stichting Chateau Borgharen en de entreegelden
zijn bestemd voor de renovatie van het interieur
van het kasteel.
Het eerstvolgende concert in deze reeks zal
plaatsvinden op zondagmiddag 26 januari 2020
uiteraard in Kasteel Borgharen. Het MSM Quartet
onder leiding van Nikita Akulov treedt dan op.

Wie durft de uitdaging aan? We verwelkomen je
graag bij onze repetities op dinsdagavond in
gemeenschapshuis De Haarderhof, Schoolstraat
8 Borgharen. De repetitie begint om 20:00u en
duurt tot ca. 22:15u met halverwege een pauze
van ca. 15 minuten. Naast zangplezier bieden we
je een ontspannen avond met gelegenheid om je
sociale contacten te onderhouden en veel gezelligheid met vrienden die ook van zingen houden.
Voor informatie zie ook onze website
www.mannenkoor-borgharen.com
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drukwerk...

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

impreso.nl
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Uitgevoerd worden De Vier Jaargetijden van Vivaldi en werken van Pjotr Tsjaikovski.

Concertreeks licht
klassieke concerten in
Kasteel Borgharen

Het concert zal plaatsvinden op zondagmiddag 26
januari 2020 in Kasteel Borgharen.
Kaarten à € 25 zijn verkrijgbaar bij Amal Bessems
bel 06-42486160 of via emailadres
amalbessems@icloud.com.

Na het uitverkochte en succesvolle pianoconcert
in oktober van dit jaar heeft de ”Stichting Chateau
Borgharen” opnieuw het initiatief genomen voor
de organisatie van een klassiek concert op zondag
26 januari 2020 in een serie van licht klassieke
concerten.

Voor meer informatie zie ook facebook pagina’s
“de bis van Haare” en “Ronny Bessems”.
Joop van Sintfiet

De opbrengst van deze concerten is bedoeld voor
de renovatie van het interieur van Kasteel Borgharen. Dit concert wordt verzorgd door het Maastricht Society of Music Quartet onder leiding van
Nikita Akulov met muzikanten uit Rusland, OekraÏne, Wit Rusland en Litouwen. De leden van
Strijkersensemble ( 2 violen, 1 altviool en 1 cello)
hebben allen gestudeerd aan het Conservatorium
van Zuyd Hogeschool in Maastricht.

Boksclinic IBC ‘03
Begin september werd ik door Joop van Sintfiet
op de Haarderfeesten benaderd of wij als IBC’03
iets konden organiseren voor onze jeugdleden in
het kader van weerbaarheidstraining. Het Buurtnetwerk had hier namelijk subsidie voor ontvangen en wilde de verenigingen hierbij betrekken.
Hierop hebben wij contact gezocht met SCM
boxing Maastricht, bij deze vereniging hebben al
diverse Borgharenaren gebokst, de meest bekende is Daan Pluim die zelfs Nederlands kampioen
is geweest.
Ondanks dat het bij SCM zeer druk is zijn ze er
toch in geslaagd om tijd vrij te maken en vier
avonden onze vijf jeugdteams (leeftijd van 6 tot
17 jaar) gedurende 1,5 uur een pittige en uitdagende training te verzorgen. Na afloop waren de
kinderen, ouders maar ook de trainers van SCM
zeer positief over dit initiatief.
Namens de kinderen van IBC’03 bedankt Buurtnetwerk Borgharen.
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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 ingedeeld 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 vrijblijvend, dus u bent niet verplicht tot
deelname.
Interesse? Neem contact op met
onze stichting via onderstaande
contactgegevens.

Therapeutisch zwemmen in het Geusselt Zorgbad (33°)

T
E
W

043 - 325 05 62
INFO@TSRM.NL
WWW.TSRM.NL
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