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Huisweide, jaarvergadering Buurtraad
Boek over Borgharen
Oet de aajd Buurtpratedoes
Haarderagenda
Verenigingsnieuws, oud papier
Drumbandconcert
Schouw, buitenbeter app
Envida thuiszorgwinkel

Woord van de
voorzitter

en na de carnaval. Maak er gebruik van en doe
mee! Goejt uuch dedoer!
Joop van Sintfiet,
Voorzitter Buurtraad Borgharen

We staan alweer volop in 2014. Hopelijk was het
een goede en gezonde start voor iedereen. Wij
hebben al een zware maar zinvolle bijeenkomst
op het gemeentehuis gehad over de nieuwe subsidiëring van alle vrijwilligerswerk in de gemeente
Maastricht. In 2015 gaat het budget drastisch
omlaag en moeten er keuzes gemaakt worden.
Dat zal ook gevolgen hebben voor de Buurtraad
Borgharen. Meer doen met minder geld. Het
beroep op de vrijwilligers wordt alsmaar groter.
De participatiemaatschappij!

Verkiezingsbijeenkomst
op 21 februari
Thema ‘Hoe sociaal is Maastricht?’

De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. Op
woensdag 19 maart kunt u uw stem uitbrengen op
uw kandidaat of partij. Als FNV Lokaal MaastrichtHeuvelland en het MMO (Maastrichts Minima
Overleg) vinden we het van groot belang dat
Maastricht een sociaal en rechtvaardig beleid
voert. Daarom volgen we als belangenorganisaties
de politieke ontwikkelingen binnen de gemeente
op het gebied van werk en inkomen op de voet en
willen het beleid ook beïnvloeden. De komende
jaren krijgen de gemeenten vanwege de voorgenomen decentralisatie nog grotere bevoegdheden
op het gebied van bijvoorbeeld zorg en minimavoorzieningen. Ook daarom is het heel belangrijk
dat we vanuit belangenorganisaties invloed blijven
uitoefenen.
Om ook de komende vier jaren te kunnen rekenen
op een goed gemeentelijk sociaal beleid organiseert FNV Lokaal Maastricht-Heuvelland, samen
met het Maastrichts Minima Overleg (MMO) en
Stichting de Pijler, een verkiezingsbijeenkomst.
De politieke kandidaten worden bevraagd op de
onderwerpen: participatie, armoedebeleid en
arbeidsmarktbeleid. Wat heeft de Maastrichtse
politiek over deze zaken voor ons voor de komende
4 jaar in petto? Wat staat hierover in hun verkiezingsprogramma’s? Alle Maastrichtse politieke partijen,
die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen
van 19 maart zijn uitgenodigd om hun opvattingen
en standpunten te geven.
De onderwerpen worden kort ingeleid. Avondvoorzitter van de bijeenkomst is George Vogelaar
(oud-hoofdredacteur Dagblad De Limburger).
De verkiezingsbijeenkomst vindt plaats op vrijdag
21 februari a.s. en wordt gehouden in het Trefcentrum, Edisonstraat 4 in Maastricht (Wittevrouwenveld). De bijeenkomst begint om 19.30 uur
(inlopen vanaf 19.00 uur). De toegang is vrij.
Meer informatie:
- FNV-lokaal: Huub Esten (h.esten@kpnmail.nl) of
www.fnvlokaal.nl/maastricht-heuvelland
- Maastrichts Minima Overleg (MMO):
Pie van Weersch (p.v.weersch@odyssee-groep.nl)

Maar wij weten waar we voor staan. Een leefbaar
Borgharen waar je graag woont en je mede verantwoordelijk bent voor dat woonklimaat. Sterker
nog dat “woonklimaat” ben je zelf! Als dorpsbewoners kunnen we en doen we al veel zelf.
Maar soms zijn we overgeleverd aan andere instanties. Zo proberen we de verenigingen die gebruik
maken van de sportterreinen te ondersteunen bij
het behoud van hun accommodatie. Het verenigingsleven is immers de ziel van ons dorp.
En de ziel van Borgharen in fysieke zin is het kasteel
en de kasteelboerderij. De kasteelboerderij ligt er
nu fantastisch bij dankzij particulier initiatief. Een
parel voor ons dorp en genot voor het oog! Maar
het Kasteel Borgharen zelf vraagt om renovatie
en een nieuwe bestemming. Cultureel erfgoed
dat we moeten koesteren. Graag spelen wij daar
een stimulerende rol in.
Het voorjaar komt er aan. Zonnetje lekker weer,
wandelen in ons pril, nog ontluikend natuurgebied
langs de Maas. Geniet ervan met volle teugen...
het is van u! Maar u bent ook verantwoordelijkheid
voor het juiste gebruik ervan.
Wie dumpt er nou een oud bankstel naast de weg
bij de Sluis? Wij kunnen ons er niets bij voorstellen.
En toch gebeurt het. Gebruik de “BuitenBeterApp”
van de gemeente Maastricht om snel en efficiënt
dit soort gevallen en ander ongemak in uw
omgeving te melden bij het klantenmeldpunt van
de gemeente.
Steeds meer mensen bezoeken onze buurtraad
vergaderingen iedere tweede donderdag van de
maand. Dat doet mij goed. Kom er ook eens bij
zitten en ontdek je plekje.
Iedereen wens ik een mooie Carnaval toe dit jaar.
De Prinsen en Prinsessen gefeliciteerd. En heel
veel dank aan onze carnavalsverenigingen voor
alles wat zij in Borgharen organiseren voor, tijdens
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De Grensmaas

We moeten invulling geven aan onze nieuwe
omgeving. Dit kunnen we niet alleen, daar hebben we de terreinbeheerder en de overheden bij
nodig. Maar als bewoners van het gebied hebben
we een belangrijke inbreng. Denk daarom met
ons mee en kom naar de maandelijkse bijeenkomsten van de Buurtraad.

Het einde is in zicht! De kuil tussen Borgharen en
Itteren wordt iedere dag een stukje kleiner. Er rijden
maar een paar vrachtauto’s per dag, maar uiteindelijk
zal ook het laatste grindgat zijn opgevuld. Nog even
en het werk bij Borgharen zit er op. Dit betekent dat
onze aandacht langzaam verschuift van uitvoering
naar inrichting van het gebied.

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl

In de klankbordvergadering van 27 januari zijn we
bijgepraat over het Grensmaasproject. Als alles
volgens plan verloopt, dan zal het laatste grindgat tussen Borgharen en Itteren in de zomer zijn
opgevuld. Dan krijgt het gebied zijn definitieve
vorm, en worden de laatste rasters en poortjes
geplaatst. In oktober stoppen de laatste landbouwactiviteiten in het natuurgebied en krijgt
de Romeinse villa een afdeklaag als bescherming
tegen schatzoekers. Dan kan de werkweg en het
viaduct worden verwijderd en wordt de weg en
fietspad tussen Borgharen en Itteren hersteld.
In maart 2015 volgt de definitieve oplevering. Er
was sprake dat de werkweg langer bleef liggen
ten behoeve voor grondtransport van de visvijver.
Maar het Consortium Grensmaas wil de dekgrond
opslaan bij de verwerkingsinstallatie bij Itteren.
Daardoor kan het werk rond Borgharen definitief
worden afgesloten

De bibliotheek
Graag vragen wij u aandacht voor het volgende:
de seniorenbibliotheek zoekt nieuwe leden. Wij
hebben u nodig om te kunnen blijven voortbestaan.
Lidmaatschap van deze bibliotheek is gratis. Twee
keer per jaar wordt de collectie vervangen, zodat
er altijd leuke en nieuwe boeken aanwezig zijn.
Tevens zijn er grote letterboeken aanwezig.
Aan de toegankelijkheid van de bieb is ook gedacht.
Bij de voordeur van de school is een extra bel aangebracht t.b.v. de bibliotheek. Als u zich tijdens de
openingstijden (maandag van 9:00 uur tot 12:00
uur) van de bieb meldt via deze bel, dan zal een
medewerker van de bibliotheek u binnenlaten en
naar boven begeleiden. U hoeft dus niet meer
alléén via lift en trap naar het betreffende lokaal.
We hopen dat hiermee de toegankelijkheid van
de bibliotheek in ieder geval geen probleem meer is.

Dit jaar start ook de grindwinning in Itteren, Dit
betekent dat ook daar langzaam het einde het
Grensmaasproject in ons gebied nadert.
Recreatievisie Borgharen en Itteren
De gezamenlijke Nederlandse gemeenten in het
Maasdal werken al geruime tijd aan een recreatieve
visie voor het gebied. Helaas moeten we constateren dat er nog weinig concrete resultaten zijn
geboekt. Dit in tegenstelling tot de Belgen die al
een uitgebreid netwerk van fietsroutes, uitzichtpunten en rustplaatsen hebben gecreëerd. De
Buurtraad Borgharen en Dorpsraad Itteren hebben
besloten om niet te blijven wachten op de plannen.
Een klein werkgroepje bestaande uit mensen van
Itteren en Borgharen hebben de koppen bij elkaar
gestoken om zelf ideeën op papier uit te werken.
Het resultaat willen we binnenkort presenteren
aan de bewoners van beide dorpen. We zijn uiteraard
zeer benieuwd naar de reacties!
Meepraten
Ik heb het al vaker gezegd: Als het Grensmaasproject is uitgevoerd, dan begint pas het echte werk.
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Om welke regels gaat het niet?
Er zijn een heleboel zaken die buiten de APV vallen.
Een belangrijk voorbeeld is het rijdend verkeer.
Het is de taak van de politie te bekeuren voor
bijvoorbeeld door rood rijden en snelheidsovertredingen, ook van scooters. Ook strafbare feiten,
zoals diefstal en drugshandel, vallen niet onder de
taakstelling van Team Handhaven.

Maastrichtse
Handhavers: taken
en bevoegdheden

Maar wat als handhavers een drugsdeal of diefstal waarnemen? Ze hebben toch handboeien en
een wapenstok?

Met meer dan 120.000 inwoners mag Maastricht
zich een echte stad noemen. Dat brengt veel
moois met zich mee, zoals kunst en cultuur.
Maar ook problemen en uitdagingen, zoals
parkeerproblemen en zwerfafval. Een belangrijke rol bij de aanpak hiervan is weggelegd
voor Team Handhaven.

Iedere burger mag een andere burger aanhouden
als die een strafbaar feit pleegt. Een handhaver
dus ook. Dit heet een ‘burgerarrest’. Maar het
arresteren van verdachten van misdrijven behoort
niet tot de kerntaak van Team Handhaven. Sommige
handhavers dragen inderdaad handboeien en een
wapenstok. Maar die dragen zij in de eerste plaats
voor zelfbescherming en voor als een situatie uit
de hand loopt.
Dit betekent niet dat Handhavers wegkijken als
er een strafbaar feit plaatsvindt. Ze maken dan snel
een zorgvuldige inschatting: is het voor de veiligheid
van omstanders en van henzelf verstandig om in te
grijpen of is het beter de politie te waarschuwen?

Team Handhaven?
Team Handhaven is onderdeel van de gemeente
Maastricht. Het team bestaat uit een groot aantal
handhavers. Zij controleren of de burgers, bezoekers
en ondernemers van Maastricht zich aan verschillende regels houden. Dit doen zij op verschillende
manieren: dagelijkse patrouilles voor de controle
van bijvoorbeeld parkeervergunningen en geplande
controles, waarbij zij bijvoorbeeld kijken of
milieuregels (zoals voor het buiten zetten van
vuilniszakken) nageleefd worden. Ook gaan zij
op pad wanneer zij een bepaalde melding krijgen
vanuit de wijk of van een bewoner. Handhavers
zijn meestal te herkennen aan hun uniform. Zo
niet, dan hebben zij altijd legitimatie bij zich.

Iedereen weet toch dat bepaalde mensen in de
buurt criminele activiteiten uitvoeren!? Dan kan
een handhaver toch gemakkelijk ingrijpen?
Net zoals voor de politie geldt voor handhavers
natuurlijk dat ze volgens de wet pas mogen ingrijpen of beboeten als duidelijk is dat iemand in
overtreding is. Een vermoeden of het argument
‘iedereen weet toch dat…’ is niet voldoende. Bovendien is opsporing van strafbare feiten niet de
taak van handhavers. Dat is de taak van de politie.

Om welke regels gaat het eigenlijk?
Elke gemeente heeft eigen gemeentelijke wetten
en regels, die zijn opgenomen in de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staan
gemeentelijke regels voor bijvoorbeeld parkeren,
het stallen van fietsen, aanplakken van biljetten,
evenementen, terrassen, uitstallingen en bouwwerkzaamheden. Een Maastrichtse handhaver
handhaaft deze APV: hij of zij wijst bewoners,
bezoekers en ondernemers op de deze regels en
geeft waar nodig een waarschuwing of boete.

Ik heb een vraag of opmerking. Hoe kan ik Team
Handhaven bereiken?
Elke wijk in Maastricht heeft een Wijkgebonden
Medewerker. Dit is een handhaver die extra aandacht
en tijd heeft voor uw wijk. Op de website van de
gemeente Maastricht, onder ‘buurtinformatie’,
kunt u zien wie de Wijkgebonden Medewerker is
in uw wijk. Of bel de gemeente (14043) en vraag
naar de Wijkgebonden Medewerker.
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Takkenroute
voorjaar 2014

Meer weten?
Kijk op www.maastricht.nl/handhaven

In overleg met Buurtbeheerbedrijf Heer en de
Buurtraad Borgharen zijn wederom de takkenroute
in het voorjaar van 2014 op:

14 en 28 april 2014

Snoeihout en dergelijke worden vanaf 9:00 uur
opgehaald door Buurtbeheerbedrijf Heer. Dus de
avond voor 14 en 28 april snoeihout en takken
aan de stoeprand leggen, niet vroeger s.v.p! Een
mooie kans om zonder slepen van het snoeisel af
te komen. De takken en takkenbossen mogen niet
langer dan 1,50 meter zijn en moeten gebundeld
zijn in kleine hoeveelheden. Alle ander afval blijft
liggen, zoals wortelkluiten en losse hopen snoeisel,
ook grote boomstronken worden niet meegenomen.
Houdt U zich a.u.b. aan de voorwaarden, we hebben
als Borgharen een voorrangspositie! Laten we zuinig
zijn op onze takkenroutes.
P.S: Het is mogelijk, dat als er zeer veel snoeisel
wordt aangeboden, het buurtbeheerbedrijf het
werk niet op een dag afkrijgt. Laat dan het snoeisel
maar liggen tot de volgende dag(en), het wordt
opgehaald.
Verder willen wij U op de mogelijkheid wijzen om
gratis een tweede GFT container/emmer aan te
vragen bij het klantenmeldpunt van S.B.F.
Deze containeremmer kan alleen via het reguliere
ophaalschema aan geboden worden.

Team Handhaven bestaat uit medewerkers met
verschillende bevoegdheden. Handhavers zijn te
herkennen aan het logo van Toezicht en Handhaving
(links).
De Wijkgebonden Medewerkers zijn ook te herkennen aan het embleem in de vorm van een
vuistje (rechts). Zij hebben extra bevoegdheden,
bijvoorbeeld op het gebied van milieuhandhaving.
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Prinsenalia vaan

Prins Maurice d`n Ierste
Naom: Schoonbrood
Veurnaome: Maurice Jacobus Johannes Antoine
Roopnaom: Maurice ( Shuba )
Geboorteplaots: Hare ( Aajd dörp )
Geboortedatum: 4 - 4 - 1965
Sjaole: Basissjaol Hare, Aloysiusschool,
St Maartens college, HBO Jeugdwelzijnswer
Beroop: Casusregiseur
Raad voor de kinderbescherming.
Adres: Van Medrodestraat 18
Hobbies: Voetbal (IBC`03 en MVV) Tennis
Leevelingseete: Grieks, Chinees 39 mèt ries en
vès vaan zien sjoenbroor Emons
Vekansie: Heer geit gere naor Fraankriek of Italie
es de zon meh sjeint
Bezunderhede: Volgend jaor 11 jaor Beerbieter,
moeljaan beij de Beerbieters, stoond aon de wieg
vaan IBC`03, Aajd veurzitter IBC`03, VNB en Tennis
club Borgharen,momenteel secretaris beij IBC,
fanatiek MVV supporter. En zoe kinne veer nog e
keteer door goon `nne vereinigings maan op en top.

Heer zal regere oonder de naome:
Besturicus, Regisseuricus, Moeljanicus.

Prinsenalia vaan zien vriendin
Naom: Agnes Emons
Geboorteplaots: Mestreech
Geboortedatum: 12 - 11 - 1980
Beroop: Gezinsvoogd
Keender: Mika 5 jaor zit in grop twie vaan Bs De
Maasköpkes, Ilvy vaan 3 geit naor de keenderopvaank, Yari vaan 1 weurd nog lèkker toes verwènd.

Jeugdprinsenpaar
CV de Maaskluivers
Prins Cedric en Prinses Noortje
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MTB Grafisch
De kleuren
van de

veelzijdig

efficient

klantgericht

meer dan

Watermolen 1
6229 PM Maastricht

Drukwerk

t. 043 382 44 44
f. 043 382 44 99
e. grafisch@mtb-maastricht.nl

én Postverzorging
· Mailingen
Kopieerwerkzaamheden
· Verenigingsbladen
· Rekeningensets
· Nieuwsbrieven
· Visitekaartjes
· Jaarverslagen
· Boekbinden
· Clubbladen
· Briefpapier
· Brochures
· Folders
· etc.
·

Gemeenschapshuis Haarderhof
Zalenverhuur voor
al uw feesten en partijen
Tevens koffietafels
Voor meer informatie:
Maurice Essers
06-25097730 / 043-3632042
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Dorpstuin Borgharen....
HET BOERENERF?
Enthousiast van START

gezond eten en leven. Samen soep maken en eten
en andere zelf geteelde producten leren bereiden
en bewerken.
Organisatie en gebruik. We denken aan zowel individueel als collectief gebruik van de tuin uiteraard
met heldere afspraken over taak- en werkverdeling. Samen telen en/of de geteelde producten
met elkaar ruilen.

JIJ kunt nog MEEDOEN!!!
Op woensdag 29 januari 2014 kwamen zeven enthousiaste bewoners van Borgharen bij elkaar om
de plannen rondom een dorpstuin te bespreken.
Hieronder een kort verslag van wat er allemaal
besproken is.

Mogelijke lokatie: het Vivre (nu Envida) terrein;
braakliggend aan de Bovenstraat
Er moet nog veel uitgewerkt en geregeld worden,
maar we willen snel liefst dit voorjaar al aan de
slag. DOE eens GEK en DOE MEE.

Na een kennismakingsrondje gaf iedereen aan
wat volgens hem/haar in het idee van een dorpstuin
gerealiseerd zou moeten worden.

Aanmelden via: Buurtraad-Borgharen@ziggo.nl
of bel me 043-3632552

De nadruk zou moeten liggen op een sociale en
educatieve functie. De sociale functie behelst
een ontmoetingsplaats (alternatief voor de oude
dorpspomp) genoemd voor jong en oud. Amateur
tuiniers maar ook mensen uit het dorp met veel
ervaring en expertise. Maar dan wel eerder een
“doeplek” en leerplek dan een hangplek. Wat de
inrichting betreft wordt gedacht aan mobiel meubilair zoals banken tafels en eventueel een keet
om materiaal op te bergen. Geen vaste gebouwen
alles mobiel en demontabel, zodat snel en zonder
veel kosten uitgeweken kan worden naar een andere
beschikbare locaties.
We denken aan het telen en kweken van groenten,
kruiden, fruit en bloemen. Ook de aanwezigheid
van een bijenkorf is als idee genoemd. Alles in bakken op werkhoogte geteeld in grond of op andere
ecologisch verantwoord materiaal zoals strobalen.
De educatieve functie is erg belangrijk en dan
bedoelen we educatie in de breedste zin van het
woord. Het dorpstuinieren staat dan voor een
deel van je levensstijl. Bewust en gezond in het leven
staan. Kennis daarover aan elkaar doorgeven en
van elkaar leren. Gezond en bewust eten. Kennis
over voeding en de bereiding ervan. Buiten zijn en
bewegen en zelf je eigen voedsel zaaien, kweken,
oogsten en bereiden al of niet in samenwerking
met anderen. Veel in contact met elkaar over dit
soort dingen die de tuiniers interesseren.
De school en de (school)jeugd erbij betrekken.
Vroeger hadden we schooltuintjes.
Ouderen met moestuin expertise erbij betrekken.
Een natuur leerplek met bijvoorbeeld bijen in een
bijenkorf onder leiding van een imker. Natuurlessen
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Het kan weer!
Zilvervloot Sparen
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* Variabele rente per 16 juli 2013. Rentewijzigingen voorbehouden.

*
1,85%ele
b
a
i
var te
ren

v

Dolmansgroep

Sint Rochusstraat 37, 6241 CD Bunde
Past van Kanstraat 14 te Borgharen, Essendijk 2 te Geulle
T 043 - 3580066 Bunde
T 043 - 3626018 Borgharen, 043 - 3647347 Geulle
I www.dolmansgroep.nl
Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
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De huisweide

Naast de bomen is er ook voor de snoeiers gezorgd.
Voor iedereen was er vlaai, uiteraard was dit fruitvlaai en na afloop heeft José gezorgd voor soep en
een broodje. Graag wil ik iedereen bedanken die
heeft meegeholpen: IVN Maastricht, onze eigen
vrijwilligers, de eigenaren van de Huisweide en
natuurlijk José voor de catering.

De Huisweide is een van de pareltjes van Borgharen.
Op de grens tussen het oude en nieuwe dorp ligt
de weide als een groene oase. De hoge bomen
geven het terrein ieder seizoen een andere aanblik.

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl

Uitnodiging jaarvergadering vereniging
buurtraad borgharen
2014

Op zaterdag 11 januari hebben we weer snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. Met hulp en deskundige
begeleiding van IVN Maastricht hebben we die
ochtend 4 bomen onder handen genomen. Hierdoor
kunnen de bomen weer heel wat jaartjes mee.

Op donderdag 10 april 2014 vindt in de Haarderhof
om 20.00 uur de openbare jaarvergadering plaats
van de Vereniging Buurtraad Borgharen. Aan de
orde komt o.a. de bestuursverkiezing.
Aftredend zijn: de penningmeester Michel Snijckers.
Bestuurslid Helmi Riepen. Beiden stellen zich
herkiesbaar.
Voor elke inwoner van Borgharen bestaat de
gelegenheid om zich kandidaat te stellen voor de
functie.
Dit laatste dient dan schriftelijk of per e-mail te
gebeuren, tenminste drie weken voor de datum
van de jaarvergadering.
Aanmeldingsadres:
Vereniging Buurtraad Borgharen
p/a Mien Depondt
Baron de Rosenstraat 34
6223 EB Maastricht
Telefoon: 043-3631487
E-mail: buurtraad-borgharen@home.nl.

In 2007 zijn we begonnen met het onderhoud aan
de perenbomen. Inmiddels hebben we 24 van de
41 fruitbomen in de Huisweide gesnoeid. We hopen
dat we de huisweide op deze manier nog jaren in
stand kunnen houden.

Agenda:
1). Opening
2). Goedkeuring notulen 13-03-2014.
3). Ingekomen en uitgaande stukken.
4). Verslagen werkgroepen en themagroepen.
5). Jaarverslag 2013 secretariaat.
6). Financieel verslag 2013 penningmeester.
7). Bestuursverkiezing.
8). Rondvraag.
9). Sluiting.
Iedereen is van harte welkom!
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Boek over
de geschiedenis
van Borgharen

zeventig jaar in het schoenmakersvak zat. Is er
iemand die meer informatie heeft over Lambert
Janssen? Bestaat er een foto van hem?
• In de jaren 1930 waren in Borgharen De Jonge
Wacht, De Jonge Werkman (ook wel ‘De Kajotters’ genoemd) en de Katholieke Jongeren
Vereniging (KJV) actief. Er zijn aanwijzingen dat
deze organisaties ook na de oorlog nog enige
tijd actief waren. Wie kan hier meer over vertellen?
• Het muziekkorps van De Jonge Werkman (zie foto)
werd opgericht door pastoor Van Kan, zo staat in
het jubileumboek van de fanfare. Waren de leden
van dit muziekkorps ook lid van de fanfare ?

Beste inwoners van Borgharen,
Momenteel schrijf ik een boek over de geschiedenis
van Borgharen. Het boek zal verschijnen ter
gelegenheid van het gereedkomen van de Grensmaaswerken. Dit is een historische gebeurtenis
voor Borgharen, immers er lijkt een einde te zijn
gekomen aan de eeuwenlange problemen met
overstromingen.
Inmiddels heb ik vele archieven en publicaties
met betrekking tot Borgharen doorgenomen. Via
deze oproep in Buurtpraat hoop ik met name over
de recente historie van Borgharen wat aanvullende
informatie te vinden. Het betreft de volgende
kwesties:
• In 1908 werd het nieuwe gemeentehuis aan de
Schoolstraat ingezegend (de huidige Haarderhof).
Maar waar bevond zich daarvoor het gemeentehuis?
• Gemeenschapshuis De Haarderhof werd in 1973
in gebruik genomen. Wat de tijd daarvoor betreft:
in diverse documenten wordt melding gemaakt
van een patronaatsgebouw waar verenigingen
konden repeteren en waar samenkomsten plaatsvonden. Waar stond dit patronaatsgebouw?
Bestaat dit gebouw nog?
• Wie kan mij meer informatie verschaffen over
Jan Hoeberigs (Borgharen 1887), mogelijk de
eerste die in een vliegtuig opsteeg van Limburgse
bodem en er ook weer op landde?
• Borgharen had tussen 1918 en 1940 een burgerwacht. Over de activiteiten van deze burgerwacht
is mij alleen bekend dat ze regelmatig meededen
aan schietwedstrijden, waaraan ook andere
burgerwachten meededen. Toch was deze burgerwacht er in de eerste plaats om het dorp te
beschermen. Weet iemand nog iets over de
activiteiten van deze burgerwacht? Bestaat er
een foto van de burgerwacht?
• Er zou voor de oorlog een onderaardse gang
hebben gelopen tussen het kasteel en de Maas,
mogelijk zelfs onder de Maas door. Wie heeft
hier meer informatie over?
• Lambert Janssen, woonachtig aan de Schoolstraat,
werd in 1944 tachtig jaar oud. Bij die gelegenheid werd hij gehuldigd vanwege het feit dat hij

• Borgharen heeft in ieder geval tot aan de Tweede
Wereldoorlog een veerpont gehad, dat overstak
naar Smeermaas. Omstreeks 1930 waren Johannes
en Frederik Stevens de veermannen. Aan beide
zijden van de Maas hing een bel. Wie was de
laatste veerman van Borgharen? Wanneer is
het veerpont uit de vaart genomen? Bestaat er
nog een foto van het veerpont?
• De schaapherder D.H. Trompetter, die in een
woonwagen woonde, liet zijn kudde grazen in
de Koebosch (eind jaren dertig). Zijn hier foto’s
van?
• De watermolen zou omstreeks 1920 zijn stilgelegd.
Van Sintfiet was de laatste molenaar. In 1951
verkocht de eigenaar (de kasteelheer) de watermolen aan Petrus Anselmus van Sintfiet. Het
pand is daarna verbouwd. Bestaat er nog een
foto van de watermolen mét waterrad?
• Ik ben op zoek naar meer informatie over de
panden Bovenstraat 3 en Bovenstraat 35 (De
Maashof), die beiden op de monumentenlijst
staan. Wat is de geschiedenis van deze panden?
Wie waren de eerste bewoners?
• Borgharen kreeg pas in 1957 waterleiding. Tot
die tijd stonden er drie koperen waterpompen
in het dorp: bij het kasteel, in de Daal en in de
Flatterstraat (de huidige Schoolstraat). Bestaat
er een foto van zo’n waterpomp?

12

• In 1946 wordt in meerdere documenten melding
gemaakt van de Steegstraat. Waar bevond zich
de Steegstraat?
• Tenslotte zou ik graag willen weten welke inwoners van Borgharen tussen 1970 en 2010 een
Koninklijke onderscheiding hebben gekregen.
Indien u iemand weet gaarne de voorletters- en
achternaam opgeven, de naam en het jaar van
de onderscheiding en de reden waarom iemand
de onderscheiding heeft gekregen.

Men loopt tevens de kans dat men verbaliseert
wordt, aangezien honden buitenshuis aan de lijn
moeten worden gehouden.
Uw mededorpsgenoten zullen U dankbaar zijn.
Artikeltje uit de Buurtpraat: Maart 1989.

Ik hou van Borgharen.
Zo ja, hoe denkt U over de volgende punten?
1). Houd ik de omgeving rond mijn huis schoon?
2). Hinder ik de buren met onnodig lawaai?
3). Respecteer ik andermans eigendom?
4). Bezorg ik mijn medemens overlast met mijn
		huisdier?
5). Gebruik ik fosfaatarme was- en poetsmiddelen?.
6). Ben ik selectief genoeg in het kiezen van
		bestrijdingsmiddelen?
7). Breng ik overtollige medicamenten naar de
		 apotheek?
8). Breng ik consequent glasverpakkingen naar
		 de glasbak op het kermisterrein?
9). Geef ik oud papier aan de fanfare?
10). Gooi ik lege verpakkingen zomaar op straat?
11). Gooi ik lege batterijen in de container?
12). Gooi ik afgewerkte olie in riool of container?
13). Hou ik de containerplaats schoon of gooi ik
		 de rommel er naast als die toevallig vol is?
14). Gooi ik verfresten en andere milieuonvrien		 delijke stoffen in riool of container of breng
		 ik ze naar de gifbus op het kermisterrein?
		 Houd Borgharen schoon, uw dorpgenoten 		
		 zullen u dankbaar zijn!

U ziet, vragen te over. Kunt u mij verder helpen,
laat het mij weten!
Groeten van Frank Jansen.
Telefoon 06-43259795
email franciscusjansen@gmail.com

Oet de aajd
buurtpratendoes
Artikeltje uit de Buurtpraat: November 1987.

Oproep aan alle dierenbezitters.
Van diverse kanten ontvangen wij regelmatig
klachten over loslopende honden en katten,
waarvan de eersten trottoirs, pleinen en speelvoorzieningen bevuilen, terwijl de laatsten in de
tuinen grote ravage (vuilniszakken, vissen uit vijver
vangen etc.) aanrichten.

Noot van de redactie: dit geldt nog steeds.

Mogen wij op de bezitters van deze loslopende
dieren een dringend verzoek doen om ervoor
zorg te dragen, dat andere mensen geen hinder
ondervinden van hun liefhebberij.
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Haarderagenda
17 feb Biliotheeksteunpunt 55+ van 9.00-12.00 uur
19 feb Beerbietersboekje rondbrengen
20 feb Seniorenkienen
21 feb Carnavalsavond
23 feb Donateurskaarten verkoop
23 feb Carnavalsconcert
24 feb Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00-12.00 uur
24 feb Donateurskaarten verkoop vervolg
27 feb Seniorenkienen
28 feb Schoolcarnaval
28 feb Kinderoptocht
28 feb Prinsebal
1 mrt Restzak ophalen
1 mrt Oudpapier ophalen
1 mrt Carnavalsmis
2 mrt Beerbieter oplaote
2 mrt Prinse- en Prinsessebal
3t/m7 mrt Carnavalsvakantie
3 mrt Haarder Optoch
3 mrt Optochbal
4 mrt Spek met ei ete
4 mrt Medaaljebal en aoftreije prins en prinses
4 mrt Beerbieter aoflaote en aoftreije prins
5 mrt Askruisje halen
5 mrt Haring bijten
6 mrt Seniorenkienen
10 mrt Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur
11 mrt Spreekuur van 15.00 – 16.00 uur in de Haarderhof
13 mrt Seniorenkienen
13 mrt Jaarvergadering
13 mrt Buurtraadvergadering
16 mrt I.B.C.03 1- SVM 1
17 mrt Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur
19 mrt Gemeenteraadsverkiezingen
20 mrt Seniorenkienen
22 mrt Potgrondactie
24 mrt Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur
26 mrt Hobbymiddag
27 mrt Seniorenkienen
31 mrt Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur
31 mrt Sluiting datum inlevering copy
3 apr Seniorenkienen
5 apr Oudpapier ophalen vanaf 9.00 uur
6 apr Jaarvergadering
6 apr I.B.C.03 1 – Amstenrade 1
7 apr Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur
7t/m17 apr Paaseieractie
8 apr Spreekuur van 15.00 – 16.00 uur in de Haarderhof
10 apr Theoretisch Verkeersexamen groep 7
10 apr Seniorenkienen
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Basisschool De Maasköpkes
C.V. De Beerbieters
Seniorenvereniging
I.B.C.03
C.V. De Beerbieters
C.V. De Neutetikkers
Basisschool De Maasköpkes
C.V. De Beerbieters
Seniorenvereniging
Basisschool De Maasköpkes
Basisschool De Maasköpkes
C.V. De Beerbieters

Fanfare Sint Cornelius
C.V. De Beerbieters
C.V. De Maaskluivers
Basisschool De Maasköpkes
C.V. De Beerbieters
C.V. De Maaskluivers
C.V. De Neutetikkers
C.V. De Maaskluivers
C.V. De Beerbieters

Seniorenvereniging
Basisschool De Maasköpkes
Wijkagent
Seniorenvereniging
Jeu de Bouleclub Le But
Vereniging Buurtraad
I.B.C.03
Basisschool De Maasköpkes
Seniorenvereniging
Fanfare Sint Cornelius
Basisschool De Maasköpkes
Hobbyclub jeugdwerk de Maaskluivers
Seniorenvereniging
Basisschool De Maasköpkes
Buurtpraat
Seniorenverening
Fanfare Sint Cornelius
Fanfare Sint Cornelius
I.B.C.03
Basisschool De Maasköpkes
Fanfare Sint Cornelius
Wijkagent
Basisschool De Maasköpkes
Seniorenverening

10 apr Jaarvergadering
14 apr Bibliotheeksteunpunt 55+
14 apr Takkenroute vanaf 9.00 uur
16 apr Hobbymiddag
17 apr Fietskeuring groep 7
17 apr Seniorenkienen
18 apr Paasviering paasactiviteit
19 apr GFT ophalen
24 apr Praktisch verkeersexamen groep 7
27 apr I.B.C.03 1 – Abdissenbosch 1
28 apr Begint de Meivakantie

Vereniging Buurtraad
Basisschool De Maasköpkes
Buurtbeheerbedrijf Heer
Hobbyclub Jeugdwerk De Maaskluivers
Basisschool De Maasköpkes
Seniorenvereniging
Basisschool De Maasköpkes
Basisschool De Maasköpkes
I.B.C.03
Basisschool De Maasköpkes

Geef s.v.p. uw data voor eventuele festiviteiten zo vroeg mogelijk door, om te voorkomen dat andere
verenigingen op diezelfde dag iets organiseren.

Verenigingsnieuws
Verenigingen, die graag hun verenigingsnieuws e.d. bekend willen maken, maar ook anderen zoals bv.
inwoners die ergens over willen schrijven, kunnen dit doen in de Buurtpraat.
Dit kan gratis en regelmatig.
Dit blad verschijnt elke twee maanden.
Ook opgave voor de haarderagenda naar:
redactie:
						Baron de Rosenstraat 34
						6223 EB Maastricht.
						E-mail: Buurtraad-borgharen@ziggo.nl

Copy voor de volgende Buurtpraat inleveren voor 31 MAART 2014.

Oud papier
Graag vragen wij uw aandacht voor het onderstaande. De fanfare haalt al decennialang het oud
papier op in onze gemeenschap. Met de opbrengst hiervan proberen wij onze financiën op peil te
brengen om zodoende onze vereniging financieel gezond te houden.
De laatste tijd merken wij echter dat er steeds meer mensen het oude papier naar het milieuperron
brengen.
Dit vinden wij ontzettend jammer. Vandaar een vriendelijk verzoek dit oud papier te verzamelen en
op de eerste zaterdag van de maand om 9:00 uur buiten te zetten
U steunt op deze manier onze vereniging.
Alvast heel hartelijk dank!!!
Bestuur Fanfare st. Cornelius Borgharen
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Schouw
Snel en eenvoudig meldingen doorgeven met de BuitenBeter app

Wethouder André Willems: “Uit eigen ervaring weet ik dat de app uitstekend functioneert.”
Ziet u rommel buiten op straat of in de buurt? Een stoeptegel die los ligt? Met de BuitenBeter app kunt u
snel en gemakkelijk dit soort zaken melden bij de gemeente via uw smartphone. Meteen op de plek en op
het moment dat u het signaleert.
Vier stappen
In vier stappen meldt u een probleem.
1.
2.
3.
4.

Maak een foto. Zo kunnen we de aard van het probleem inschatten;
Leg de locatie vast. Dit gebeurt automatisch, maar u kunt ook zelf een adres invoeren.
Omschrijf het probleem. U kunt kiezen uit een lijst of zelf een probleem omschrijven;
Verzend de melding.

Afhandeltermijnen
Doordat meldingen rechtstreeks in het meldsysteem van de gemeente worden ingevoerd, met foto,
omschrijving en coördinaten, scheelt dit in tijd om de melding af te handelen. De afhandeltermijnen voor
meldingen openbare ruimte staan op www.maastricht.nl/afhandeltermijnen.
Gratis downloaden
De BuitenBeter app is beschikbaar voor de iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry, Symbian en
Windows Mobile. U kunt de app gratis downloaden uit de app-winkels of via www.buitenbeter.nl.
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Buurtschouw
Borgharen 2013

huidige Thuiszorgwinkel in Maastricht, Mockstraat
1, gaat verder onder de nieuwe naam; Thuiszorgwinkel van Envida. Een tweede Thuiszorgwinkel
van Envida opent op 10 februari 2014 in Maastricht
aan de Brusselsestraat 148. Op die manier kunnen
cliënten van Envida en inwoners van Maastricht
e.o. ten allen tijde terecht bij een Thuiszorgwinkel
bij hen in de buurt.
Envida biedt diensten aan op het gebied van wonen,
welzijn en zorg aan cliënten, vooral chronisch zieken
en ouderen, in Zuid Limburg. Mocht de cliënt de
essentiële aspecten van zijn leven, namelijk zorg,
wonen en/of welzijn, niet meer voor zichzelf kunnen
regelen dan ondersteunen wij de cliënt en zijn sociale
omgeving daarbij. Daarbij wordt gestreefd naar
een ‘thuisgevoel’ voor de klant.

Naar aanleiding van de resultaten van de buurtschouw Borgharen is er op maandag 2 februari jl.
overleg geweest met Stadsbeheer van de gemeente
Maastricht.
Toegezegd is dat de gemelde punten waar mogelijk
worden aangepakt en opgelost.
Met betrekking tot een aantal punten op het gebied
van verkeer is besloten om samen met de verantwoordelijke medewerker van de afdeling Verkeer
op korte termijn nog even ter plekke de situaties
te bekijken om ze vervolgens aan te pakken en op
te lossen.
Verder gaat Stadsbeheer werken met een klanten
panel waarbij door de buurtraad Borgharen twee
keer per jaar een inventarisatie van aandachtspunten wordt gemaakt en doorgegeven. Hiermee
kan de doelstelling van de buurtschouw voor een
deel vervangen worden.

Net als voorheen blijft de Thuiszorgwinkel hét
adres voor het lenen, huren en kopen van hulpmiddelen, verpleegartikelen en wellness-producten.
Hulpmiddelen die gratis vanuit de Zorgverzekeringswet geleend kunnen worden zijn bijvoorbeeld
een rolstoel, bedverhogers of een hoog-laagbed.
Voor het lenen van hulpmiddelen is een geldig legitimatiebewijs en een pasje van de zorgverzekeraar
nodig. Een groot artikel, bijvoorbeeld een hoog/laag
bed, wordt gratis thuisbezorgd en geplaatst.
Kleine artikelen kunnen opgehaald worden in de
Thuiszorgwinkel.

Voor de bewoners is er naast het vertrouwde klantenmeldpunt van de gemeente Maastricht sinds
kort de mogelijkheid om meldingen en klachten
uit de omgeving door te geven met behulp van de
“Buiten Beter App”. Deze app is gratis te downlaoden. Zie voor meer informatie over deze app
bijgaande publicatie.
Wij houden u verder op de hoogte.
werkgroep schouw 2013

Hoogwaardige
dienstverlening op
het gebied van hulpmiddelenverstrekking

Ook is het mogelijk tegen aantrekkelijke tarieven
artikelen te huren zoals een paar krukken, borstkolf
of hometrainer. Daarnaast heeft de Thuiszorgwinkel een uitgebreid assortiment met verkoopproducten zoals bloeddrukmeters, weegschalen,
bandages, scootmobiels, sta-opstoelen en tal van
praktische handige hulpmiddelen.
Leden van Service van Envida ontvangen tevens,
op vertoon van een ledenpas, 10% korting.

Al sinds 1 januari 2013 werken Vegro en Groenekruis
Domicura samen op het gebied van hulpmiddelen
verstrekking. Met ingang van 1 januari 2014 zijn
de regionale zorg-aanbieders GroenekruisDomicura
en Vivre gefuseerd en gaan samen verder onder
de naam Envida. Met behulp van deze samenwerking
wordt een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening
op het gebied van hulpmiddelen neergezet. De

De Thuiszorgwinkels zijn geopend van maandag
t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur en op zaterdag
van 10.00 tot 16.00 uur. De deskundige medewerkers
voorzien klanten graag van een passend advies
en informatie. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met de klantenservice
via het telefoonnummer 043 - 3690 660 of kijk op
www.envida.nl.
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