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Stadsgoud idee “Dorpstuin Borgharen”
Dorpstuin Borgharen wint Stadsgoud prijs: € 12.500!
Verenigingsnieuws, Haarderagenda
Reumafonds
Haarder volksleed
Oet de aajd Buurtpratedoes
De paoshaas

Een Nieuwe Lente
Een Nieuw Geluid!

de inzet van de vrijwilliger wordt steeds belangrijker
voor onze dorpsgemeenschap.
Ik doe dan ook een klemmend beroep op iedereen
die woont in ons mooie dorp Borgharen om eens
goed na te denken hoe je zelf een bijdrage kunt
leveren aan de kwaliteit van het wonen en leven
in ons dorp. Dat hoeft geen zware belasting voor
je te zijn. Voor de een kan het iets minder hard
rijden zijn en voor de ander iets meer rekening
houden met je buurman. Zoek het vooral kort bij
je zelf en je eigen omgeving. Leefbaarheid maak
je eenvoudig samen.

Beste mede inwoners van Borgharen,
Met zo’n prachtig begin van de lente wordt het
natuurgebied de Grensmaas een kraamkamer van
nieuw leven. Het meeste doet de natuur gelukkig
zelf. Spontaan schieten er planten met nieuwe
scheuten uit de grond. Struiken hullen zich in een
waas van ontluikende groene blaadjes en betoverende bloei. De dode bomen langs het fietspad
naar Itteren zijn vervangen en slaan hopelijk dit
keer goed aan. In de lucht is het een komen en gaan
van trekkende vogels en ook de lokale blijvers zijn
weer volop zichtbaar. En zelfs de Galloway runderen
leveren hun bijdrage aan dit lentefeest met twee
pril geboren schattige kalfjes.

Kom met een goed initiatief naar de Buurtraad.
Veel is mogelijk. Kijk maar naar het initiatief van
een aantal vrijwilligers in de “Dorpstuin Borgharen”,
dat hopelijk uitgroeit tot een mooi verbindend
project. (Sport)verenigingen moeten zoveel als
mogelijk in Borgharen kunnen blijven. En ons
kasteel Borgharen verdient beter dan nu! Ook
daarvoor is er nu een werkgroep samengesteld.
Heb je interesse meld je aan!

Ook is er een nieuw gemeentebestuur in de maak
met de huidige coalitie besprekingen tussen de
politieke partijen. Laten we ook hier hopen dat er
straks een gemeentebestuur komt dat de kracht
van de buurt waardeert en ondersteunt.

Iedereen in Borgharen gun ik een nieuwe lente en
een nieuw geluid.

Voor 2015 is er in ieder geval al een flinke korting
op het budget van de buurtraden en buurtplatforms
aangekondigd. Hard wordt er nu al nagedacht
over hoe dit straks op te vangen. Een ding is zeker

Joop van Sintfiet,
voorzitter Buurtraad Borgharen.
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Schone Maasoevers

De actie maakt deel uit van het project Schone
Maas, zie www.schonemaas.nl

Vrijdag 21 maart kwamen drie touringcars vol
met ‘Schone Maas Kabouters’ uit de héle wereld
naar de Maas bij Borgharen.

Het project Schone Maas heeft als doel: opruimen,
bewustwording vergroten en uiteindelijk het
probleem oplossen bij de bron(nen).
Langs de Maas spoelt jaarlijks nog steeds een
hoop vuil aan, dat schade aanricht aan de natuur
en de natuurbeleving.
Zie ook www.dwaalfilm.eu/zwerfvuil

De vlijtige mensjes zijn afkomstig van de internationale school ‘United World College-Maastricht’.
Op school hebben zij het vak “ik-help-de-samenleving”, beter bekend als het ‘Service Learning
Programme’.

Op 5 en 18 april volgen nog meer schoonmaakacties
in Borgharen.
In totaal gaan zo’n 280 scholieren en lokale
vrijwilligers de uitdaging aan om het 100 ha
grote en 3,5 km lange natuurgebied helemaal
schoon te maken.
Dat komt neer op bijna 3 mensen per ha, ofwel
80 mensen per kilometer.
Anders uitgedrukt: 1 mens heeft zijn handen vol
aan 12,5 meter Grensmaas oever!
Dat zegt wel iets over de noodzaak van het project
Schone Maas!

De opruimertjes, 72 in totaal, wisten binnen een
uur zo’n veertig vuilniszakken te vullen.
De vijf- tot acht-jarigen kregen hierbij begeleiding
van oudere scholieren, studenten en leerkrachten.

groeten
Hettie Meertens
ARK Natuurontwikkeling
06-2044 9351

De opruimactie in het natuurgebied Borgharen
(onderdeel van Rivierpark Maasvallei) werd
gefaciliteerd door Gemeente Maastricht, CNME
Maastricht en regio, SBB en ARK.

De nieuwe Dwaalfilm van de Maasvallei nog niet
gezien?
Kijk dan snel op www.dwaalfilm.eu
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ZONNEBLOEM
nieuws

de Zonnebloem aanwezig vanaf 13.30 uur, de
film begint tussen 14.00 en 14.20 uur, wordt altijd
getoond in de grote zaal op de begane grond.
Entreebewijs inclusief een consumptie kost 7 euro,
aan de kassa eenvoudig zeggen dat je voor de
Zonnebloem komt. De film wordt een week van
tevoren bekend gemaakt.

Borgharen/Itteren
Aangezien er al enkele activiteiten gepland staan,
willen wij deze graag aan U doorgeven.

Er zijn een beperkt aantal rolstoelplaatsen dus als
de gast in zijn of haar rolstoel moet blijven zitten
graag even doorgeven, op susanne@gelders.net
of tel. 0610944961.

23 April Theatervoorstelling Platte Zaol
28 April Vakantieweek zonnebloem
Juni
Café Chantant in de Businessclub MVV
(Geusseltstadion)
Sept.
Muziek voor jong en oud in Amby
Sept.
Bustocht Borgharen/Itteren
14 Okt. oottocht

De eerst volgende datum is 2 april. 7 mei, 4 juni,
2 juli, 6 augustus, 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december. De film wordt een week van te
voren bekend gemaakt.

De reacties op onze filmmiddag waren goed,
alhoewel we op zoek zijn naar films van vroeger
over Borgharen. Niet over het hoge water!!!
Heeft u films ,of weet u iemand , wij zouden er erg
blij mee zijn.
Dan kunnen we deze gebruiken bij een toekomstige
filmmiddag, we horen ’t graag.
Nu we ‘t toch over film hebben;
In de bioscoop La Lumiere, is de eerste woensdag
van de maand een filmmiddag , er is iemand van

De Zonnebloem afd. Borgharen/Itteren kan nog
vrijwilligers gebruiken.
Met name Borgharen kan nog mensen gebruiken
Het is een leuke en dankbare tijdsbesteding.
Interesse?
Informatie bij onze voorzitter Melinda WinkensBessems 043-3644198.
E-mail adres: winkens@kpn.nl

De redactie van de buurtpraat
wenst U fijne Paasdagen toe!
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U heeft een peuter tussen 2 en 4 jaar? U woont in de buurt van Itteren of Borgharen en u zoekt een uitstekende peuterspeelzaal voor uw kind? Misschien heeft u vroeger zelf wel een peuterspeelzaal bezocht?
In dat geval zult u ook een beeld hebben dat bij een peuterspeelzaal en zeker ook bij psz de Maasköpkes,
Schoolstraat 15 in Borgharen hoort.
				

Een plek waar leeftijdgenootjes elkaar ontmoeten, waar ze samen kunnen spelen en waar ze de eerste
stappen zetten op weg naar de basisschool. Dit alles onder toeziend oog van een professioneel en uiterst
betrokken leidster die er alles aandoet, samen met de vrijwilligers, om het beste te doen voor uw peuter
en voor u als ouder.

Nieuw in onze stad is, dat er toegewerkt wordt naar zogenaamde IKC’s, Integrale Kindcentra waar peuterspeelzaal, school en buitenschoolse opvang nauw samenwerken. In Borgharen doen wij dit al geruime
tijd. De peuterspeelzaal is gehuisvest in de basisschool. We hebben nauw contact met de leerkrachten van
de onderbouw waardoor de overgang naar de basisschool geruisloos verloopt, peuters zijn al helemaal
gewend aan de school, aan de leerkrachten en aan de kinderen.
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De peuterspeelzaal bij STEPS (STEdelijke Peuterspeelzaal Stichting) is een voorschoolse voorziening waar
gekwalificeerd personeel zich richt op de ontwikkeling van uw kind. De peuterspeelzaal biedt kinderen de
mogelijkheden tot optimale ontwikkeling, zowel cognitief, sociaal/- emotioneel maar ook op het gebied
van de spraak en de motoriek. Waar nodig ontvangen kinderen extra aandacht en aanmoediging. Het is
een eerste speelse en educatieve voorbereiding op deelname aan ‘de samenleving van later’, te beginnen
bij de volgende stap, de basisschool.

Voor de peuters is dit een veilige en vertrouwde omgeving waarin de individuele ontwikkeling van de
peuter wordt gestimuleerd en recht doet aan ieder kind. We gaan ervan uit dat ieder kind uniek is en zich
op zijn eigen tempo ontwikkelt vanuit zijn/haar eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Wij leren de
peuter om te gaan met regels. Tevens is er voldoende deskundigheid voor het vroegtijdig onderkennen
van en doorverwijzen bij ontwikkelings- achterstanden en/of gezondheidsproblemen die de ontwikkeling
van het kind mogelijk kunnen verstoren. De groep peuters bestaat uit maximaal 16 kinderen.

Het staat de ouders vrij om een keuze aan te geven op welke dagdelen opvang gewenst is en ook het aantal dagdelen is vrij. Maandag- dinsdag- donderdag ochtend is peuterspeelzaal de Maasköpkes open. Wilt u
meer informatie over de peuterspeelzaal kijk dan op de website van STEPS www.steps-peuterspeelzalen.
nl. Wij nodigen u uit om een keertje binnen te lopen. U krijgt desgewenst van ons alle informatie. Een telefoontje 3623106 vooraf om een afspraak te maken met de leidster kan uiteraard ook!
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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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Borgharen

Landbouwgrond zou de agrarier meer geld in het
laatje gaan brengen dan weiland (landbouwbeleid
Minister Mansholt, plm 1960).

Maasdorp, vroeger en nu
Zojuist een rondje Borgharen gelopen. Is weer
echt de moeite waard. Ook langs de Maas kan
weer gestruind worden. Door de Gemeente “natte
natuur” genoemd.

De prachtige graslanden van de uiterwaarden
werden dus omgeploegd en veranderd in koren-,
mais- en bietenvelden.
De Maasuiterwaarden ‘verdwenen’ voor ons
dorpelingen.

Aan alle kanten wordt Maastricht nu omringd
door parken van allerlei soort. Bedoeld voor
recreatie maar tegelijkertijd tevens natuurontwikkeling.

Tengevolge van dit nieuwe landbouwbeleid werden
ook in de Limburgse heuvels weilanden omgezet
in bouwland, met als gevolg (uiteraard) flinke
erosieproblemen.

Tijdens mijn wandeling gingen mijn gedachten
60-70 jaar terug in de tijd.
De tijd dat veel huizen in het dorp misschien beter
beschermd waren tegen de uitkomende Maas
dan in de periode kort voor de kades aangelegd
werden.

Enkele hoogwatervloeden spoelden zo ook in de
Maasuiterwaarden vele decimetershoog landbouwgrond de Maas af. Verdween ook de dekgrond
van de met afval gevulde bedding van de vroegere
Kanjel. Het daar vrijkomende afval spoelde vervolgens over de akkers en verder richting zee.

Enkele straten van het oude dorp lagen 50 a 80cm
lager dan het huidige nivo. Bij enkele huizen is nu
nog een restant van de vroegere trappen overgebleven.
(t.g.v.’wegverbeteringen’ verdwenen deze trappen).

Weer enkele decennia later, 2014, het Grensmaaspark, deelgebied Borgharen, is klaar.
De Maasuiterwaarden zijn weer toegankelijk voor
iedereen.

Wanneer toendertijd bij hoogwater het water
over de dijk kwam stroomde het door de toen
lager gelegen straten, dus langs de meeste huizen,
naar het lager gelegen Itteren. Alleen bij echt
hoog water ‘kwam het water terug’.
Het water drong dus niet, zoals in de periode kort
voor de komst van de kades, al vrij vlot veel huizen
binnen.
Terug naar ongeveer 1950.
de jeugd het speelparadijs.

Dit park moet zich nu volgens Staatsbosbeheer
zelf verder ontwikkelen, ook met hulp van een
kleine kudde koeien. De natuur vraagt wel enige
tijd hiervoor.
Het beheer van het natuurpark is (tijdelijk) gegeven
aan Staatsbosbeheer. Het moet een park worden
waar bezoekers kunnen recreëren en flora en fauna
weer zoals vanouds kunnen terugkomen.

De Maas, toen voor

Jammer echter dat sommige (!) hondenbazen het
hele gebied willen gebruiken als een groot paradijs
voor hun loslopende honden, dus zonder enig
respect voor de zich daar weer ontwikkelende
flora en fauna. Soms ook tot last van recreanten.
Laten we hopen dat ook deze hondenbazen hun
hond aan de lijn gaan houden zodat iedereen
heerlijk ongestoord van het aan ons teruggegeven
Maasdal kan genieten.

Wijdse weilanden, met op sommige plaatsen nog
bulten van de vroegere rietvelden (rietvlechters
in Borgharen). Met de daar gelegen ronde en de
lange poel. Het hele gebied werd begraasd door
een aantal oergezonde koeien.
Onder leiding van organisator Mon Voorts hadden
we zwem-, fiets- en hardloopwedstrijden.
Zo werd van grote lege olievaten en dikke planken
een vlot gebouwd langs een ook nu nog aanwezige
strekdam. Vanaf dat vlot doken we de Maas in. De
hele jeugd van het dorp leerde daar zwemmen,
waterratjes, zonder diploma A,B of C
Vele jaren later kwam er echter een grote verandering.

Math Paulussen

9

Het kan weer!
Zilvervloot Sparen

HIER
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* Variabele rente per 16 juli 2013. Rentewijzigingen voorbehouden.

had uw
advertentie
kunnen staan!!!
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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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Kalfjes Borgharen
genieten van de lente

groot belang dat wandelaars zo’n kalfje met rust
laten en zeker niet naar de groep drijven. Het is
bovendien raadzaam om honden goed aan te lijnen.

Zondagmiddag 23 maart wandelde natuurgids
Fred Erkenbosch van IVN Ulestraten met een
groep natuurliefhebbers door het Daelderveld bij
Borgharen. Daar waren ze getuige van een leuke
gebeurtenis: op het eiland Daal was net een kalfje
geboren, het tweede van dit voorjaar. De geboorte
hadden ze net gemist, maar het overeind komen

Als er meer kalfjes in de groep zijn, dan is het voor
moeders makkelijker om te grazen; ze verdelen
de taken. Het ene moment let moeder A op de
kleintjes en kan moeder B zorgeloos grazen; even
later wisselen ze van rol. De levenslustige kalfjes
vinden het heerlijk in zo’n crèche. Ze spelen en
rennen achter elkaar aan, om daarna lekker dicht
bij elkaar te kruipen en een dutje te doen, onder
toeziend oog van moeder of tante.

van het piepjonge kalf konden ze prachtig gade
slaan. De koe en haar kalf waren afgezonderd van
de kudde. Dat is normaal gedrag bij runderen:
een moederkoe trekt zich terug om in alle rust
haar jong te werpen. Voor zoiets is nauwelijks een
betere plek te vinden in Borgharen dan op het
eiland Daal!

Kitty Jacobs heeft afgelopen week foto’s kunnen
maken van de kalfjes.

Vaak verstopt een moeder koe haar jonge kalf de
eerste dag(en) in de ruigte, om zelf met de groep

Meer weten over geboorte van kalfjes, kijk op:
www.dwaalfilm.eu/galloways_kalfje
www.dwaalfilm.eu/natuurlijke_bevalling_runderen
mee te kunnen grazen. Ze let dan voortdurend op
of niemand naar haar kalf toe gaat. Tussendoor
gaat ze er even heen om te voeden. Het is van
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Stadsgoud idee “Dorpstuin Borgharen”
Wat is de essentie van je idee
Het creëren van een fysieke dorps- of volkstuin op een braakliggend terrein in het dorp Borgharen waar
dorpsbewoners elkaar ontmoeten bij het uitoefenen van hun hobby tuinieren en hun medebewoners
uitnodigen en stimuleren om mee te gaan doen. Het uitwisselen van kennis en expertise over tuinieren,
gezond eten, gezond leven en de natuur. Om praktische redenen contact leggen met je buurtbewoners.,
elkaar leren kennen en waarderen. Het stimuleren van contact tussen jong en oud. Oud zorgt voor de
expertise, wijsheid en veiligheid en jong voor enthousiasme, handjes en de fun. Kortom de dorpstuin als
vervanger van het dorpserf met de dorpspomp. Gezond, sociaal en educatief!!

Welk probleem wil je oplossen
De eenzaamheid en het isolement van buurtbewoners. Geen betrokkenheid bij elkaar en bij de directe
woon omgeving. Naast maar vooral langs elkaar leven van jong en oud. Kennis over de natuur en je dorp
verdwijnt. Er worden te weinig verhalen verteld. Te weinig aandacht voor gezond eten en leven. Voor
groenten en fruit hoef je net meer naar de voedselbank als je daarop aangewezen bent. De ziel in de buurt
verdwijnt omdat iedereen binnen zit. De openbare ruimte wordt niet meer voor sociaal contact gebruikt.
Verslaving aan social media en de digitale omgeving. Een ongezonde levensstijl. Er zijn geen schooltuintjes
meer. Men groeit op met weinig respect en verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving en natuur.

Waarom denk jij dat jouw idee het probleem effectief bestrijdt
Omdat de buurtgenoten naar buiten gaan en elkaar in de dorpstuin zullen ontmoeten, elkaar leren kennen en dus waarderen , met elkaar communiceren en van elkaar kunnen leren. Omdat jong en oud er samenwerkt, overlegt, kennis deelt. Omdat actief bezig zijn met het kweken van je eigen voedsel je aandacht
voor gezond eten en leven en een gezondelevenststijl stimuleert.
Omdat werken in “eigen’’ tuin je bewondering voor de natuur losmaakt en het respect voor je eigen
woonomgeving. Omdat jong en oud samen zullen werken in de tuin zijn de contacten er vanzelfsprekend.
Omdat de school wellicht de dorpstuin kan inbedden in hun natuur educatie. Omdat andere natuur organisaties
betrokken worden bij de tuin en er educatieve lessen, lezingen kunnen en zullen verzorgen.
De innovatieve aanpak om de tuin zo mobiel mogelijk in te richten leidt er toe dat de dorpstuin ook snel
naar andere lokaties kan verhuisd worden als de huidige lokatie niet langer beschikbaar zou zijn.
Acht vrijwilligers hebben zich bij de Buurtraad Borgharen al aangemeld en een werkgroep gevormd om
het plan verder uit te werken en zoveel mogelijk bewoners erbij te betrekken. De buurtraad stimuleert en
faciliteert dit stadsgoud idee. De eigenaar van het terrein is reeds benaderd met het verzoek het terrein
te mogen gebruiken.

Hoe denk je dat dit idee kan worden gerealiseerd
Door zo snel mogelijk te beginnen. Niet te lang praten; gewoon doen. Terrein ligt klaar, afgebakend en al.
Toestemming is gevraagd. Enthousiaste vrijwilligers hebben al een werkgroep gevormd. Zij staan gereed
om te beginnen. Beperkte regie en ondersteuning door de Buurtraad Borgharen zorgt voor duurzaamheid en
continuïteit. Aanschaf van materialen is zeer beperkt. Houten pallets, strobalen en teelaarde is makkelijk en
goedkoop verkrijgbaar. Verplaatsbare tuin meubilair en - aankleding is makkelijk verkrijgbaar. Toezeggingen
van senior tuinexperts zijn al binnen. Een imker is reeds benaderd om een bijenkorf te plaatsen in de tuin.
Start plant en groei seizoen 2014 is tevens de start van het project!
Met een financiële bijdrage van Stadsgoud kunnen de eerste investeringen in het project worden gefinancierd.
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Dorpstuin Borgharen
wint Stadsgoud prijs:
€ 12.500!

tot de zeven prijswinnaars en wonnen maar liefst
€ 12.500 om onze plannen te realiseren. Je kunt
ook de presentatie bekijken op deze internet link:
http://youtu.be/LaBOl8AB6_0
Al eerder hadden we van Envida (voorheen Vivre)
toestemming gekregen om hun braakliggend terrein
aan de Bovenstraat te gebruiken zolang zij er geen
plannen hebben.
€12.500 is veel geld, dat vinden wij ook. Wij zullen
dit geld dan ook zo verantwoord mogelijk besteden
in het project en besteden aan de doelen die we

Het zal je maar gebeuren dat je met je plan om
een dorpstuin te beginnen onverwacht €12.500
wint. Dat overkwam de kersverse werkgroep
“Dorpstuin Borgharen” toen zij haar plan presenteerde voor een jury van Stadsgoud. Stadsgoud is
een initiatief van de Stichting Elisabeth Strouven
om het welzijn van de mensen en hun sociale
samenhang in de buurten van Maastricht te versterken. Meer informatie over Stadsgoud vind je
op de internet site: www.stadsgoud.nl.

in het plan genoemd hebben. Om dat te onderstrepen hebben we al veel bedrijven en instellingen
bereid gevonden om ons “in natura” te sponsoren.

Wij hebben ons plan verder uitgewerkt en als
Buurtraad Borgharen ingediend bij Stadsgoud
organisatie. Ons ingediend plan kun je in zijn geheel
nalezen in deze editie van de Buurtpraat. Uit de
112 plannen die waren ingediend werden er negen
uitgezocht en daar was het onze bij.

Het tuinieren in de dorpstuin is eigenlijk slechts een
aanleiding om ons allemaal wat dichter bij elkaar te
brengen. Jong en oud kan zich daar ontmoeten in
een prettige omgeving. Je kunt er ook je eigen volkstuintje beginnen of samen met anderen groenten
kweken, bloemen zaaien en planten. Hebben we
teveel dan komt u het ophalen. We kunnen er ook
wat bijpraten en in het zonnetje zitten.

UITNODIGING!!

Als we bezig zijn kom vooral eens langs en binnen
lopen. We kunnen veel tuiniers en hulp van iedereen
gebruiken. Handig in timmeren ...graag! En geen
vaste verplichtingen tenzij je zegt “dit is mijn
stukje”, dan moet er natuurlijk ook zelf voor zorgen.
We hopen dat het project stapje voor stapje mag
uitgroeien tot een pareltje in ons dorp zowel als
tuin maar vooral in sociaal opzicht. Ook voor de
werkgroep zoeken we nog enthousiaste mensen.
Geef je op bij joop.vansintfiet@gmail.com of
buurtraad-borgharen@ziggo.nl.

Op zondag 16 maart was het zo ver en mocht ik
namens de werkgroep Dorpstuin Borgharen onze
plannen presenteren voor ongeveer 150 mensen in
het Eiffel gebouw aan de Boschstraat in Maastricht.
Al het enthousiasme van onze werkgroep heb ik
in de presentatie gelegd en ja hoor wij behoorden

Joop van Sintfiet,
Namens de werkgroep Dorpstuin Borgharen
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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: buurtpraat-borgharen@gmail.com
Copy voor de volgende Buurtpraat inleveren voor 15 JUNI 2014.

Haarderagenda
18 apr Paasviering paasactiviteit
19 apr GFT ophalen
22 apr Zomeravondcompetitie
23 apr Zomeravondcompetitie
24 apr Praktisch verkeersexamen groep 7
24 apr Seniorenkienen
27 apr I.B.C.03 1 – Abdissenbosch 1
28 apr Begint de Meivakantie
28 apr Takkenroute

Basisschool De Maasköpkes
Jeu de Bouleclub Le But
Jeu de Bouleclub Le But
Basisschool De Maasköpkes
Seniorenvereniging
I.B.C.03
Basisschool De Maasköpkes
Buurtbeheerbedrijf Heer

1 mei Seniorenkienen
Seniorenvereniging
3 mei Oudpapier ophalen vanaf 9.00 uur
Fanfare Sint Cornelius
5t/m9 mei Vegen van straten in Borgharen
denk aan de auto’s
6 mei Zomeravondcompetitie
Jeu de Bouleclub Le But
7 mei Hobbymiddag
Hobbyclub Jeugdwerk De Maaskluivers
7 mei Zomeravondcompetitie
Jeu de Bouleclub Le But
8 mei Seniorenkienen
Seniorenvereniging
8 mei Buurtraadvergadering
Vereniging Buurtraad
10 mei Openingstournooi J. d.B.club Le But – J.d.B.club Amby
Jeu de Bouleclub Le But
12 mei De School begint weer
Basisschool De Maasköpkes
12 mei Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur
Basisschool De Maasköpkes
13 mei Spreekuur van 15.00 – 16.00 uur in de Haarderhof
Wijkagent
13 mei Zomeravondcompetitie
Jeu de Bouleclub Le But
14 mei Zomeravondcompetitie
Jeu de Bouleclub Le But
15 mei Seniorenkienen
Seniorenvereniging
19 mei Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur
Basisschool De Maasköpkes
20 mei Zomeravondcompetitie
Jeu de Bouleclub Le But
21 mei Zomeravondcompetitie
Jeu de Bouleclub Le But
22 mei Europese verkiezingen
22 mei Seniorenkienen
Seniorenvereniging
24 mei Gifbus KCA van 12.30 – 14.30 op het kermisterrein
25 mei Communiefeest in Borgharen
26 mei Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur
Basisschool De Maasköpkes
27 mei Schoolboulen
Jeu de Bouleclub Le But
27 mei Zomeravondcompetitie
Jeu de Bouleclub Le But
28 mei Zomeravondcompetitie
Jeu de Bouleclub Le But
31 mei Concert Fanfare Societe Sant Martin uit Stein i.s.m.
Fanfare Sint Cornelius
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1 juni Opluistering H.Mis door Chorale Oetrange/Schrassig uit Luxemburg
2 juni Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur
3 juni Schoolboulen
5 juni Seniorenkienen
7 juni Restzak ophalen
7 juni Oudpapier ophalen vanaf 9.00 uur
10 juni Spreekuur van 15.00 – 16.00 uur in de Haarderhof

Par. St. Cornelius
Basisschool De Maasköpkes
Jeu de Bouleclub Le But
Seniorenvereniging
Fanfare Sint Cornelius
wijkagent

10 juni Zomeravondcompetitie
Jeu de Bouleclub Le But
11 juni Hobbymiddag
Hobbyclub Jeugdwerk De Maaskluivers
11 juni Zomeravondcompetitie
Jeu de Bouleclub Le But
12 juni Seniorenkienen
Seniorenvereniging
12 juni Buurtraadvergadering
Vereniging Buurtraad
15 juni Sluitingdatum inlevering copy
Buurtpraat
16 juni Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur
Basisschool De Maasköpkes
17 juni Schoolboulen
Jeu de Bouleclub Le But
17 juni Zomeravondcompetitie
Jeu de Bouleclub Le But
18 juni Toediening van H.Vormsel
R.K. Sint Corneliusparochie
18 juni Zomeravondcompetitie
Jeu de Bouleclub Le But
19 juni Seniorenkienen
Seniorenvereniging
22 juni Sacramentsprocessie in Borgharen
R.K. Sint Corneliusparochie
23t/m27 juni Geldinzameling
Nederlandse Rode Kruis
23 juni Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur
Basisschool De Maasköpkes
24 juni Schoolboulen
Jeu de Bouleclub Le But
24 juni Zomeravondcompetitie
Jeu de Bouleclub Le But
25 juni Zomeravondcompetitie
Jeu de Bouleclub Le But
26 juni Seniorenkienen
Seniorenvereniging
30 juni Vegen van straten in Borgharen
Denk aan de auto’s
30 juni Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur
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.

Email redactie Buurtpraat.
LET OP: het emailadres van de Buurtpraat is gewijzigd naar

buurtpraat-borgharen@gmail.com
U kunt alle copie, verhalen en informatie voor de Buurtpraat op dit nieuwe adres sturen.
Redactie Buurtpraat

Reumafonds
De totale opbrengst van de collecte van dit jaar is 522 euro!!!! ( opbrengst 2013 473 euro)
Een geweldig resultaat , HARTELIJK DANK aan de gulle gevers en aan de collectanten van Borgharen.
Namens het Reuma fonds bedankt.
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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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Haarder volksleed
Op de wijs vaan: Waar in ’t bronsgroen eikenhout.

Boe ’t water vaan de maos oet zien oevers treijt
boe mèt Sint Cornelis nog hiel hèl weurt gebeijd
boe de helder kaanjel struimp langs de Wiegershoof
dao lik mien haarderland alles wat iech hoof
dao lik mien haarderland alles wat iech hoof

Boe ’t kestiel te prónke steit tösse beukeloof
boe ’t nog gezèllig is in den Haarderhoof
boe nog speult ’n hermenie sorry ’n famfaar
dao wil iech altied zien dat is toch neet raar
dao wil iech altied zien dat is toch neet raar

Boe de zwelverkes nog zien op de boerderij
boe ste nog kins wandele op de kooibosweij
boe de beerbieter nog hink midde op ’t plein
dao is mien haarderland dao vind iech ’t fijn
dao is mien haarderland dao vind iech ’t fijn.

Boe nog klink ‘n prachtig leed vaan ’t mannekoer
boe men mèt de kèrremes knien it in ’t zoer
boe men nog zeet gooiendaag es men ziech passeert
dat is mien haarderland alles veur miech weerd
dat is mien haarderland alles veur miech weerd.
Teks: Bets Frijns
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Oet de aajd
buurtpratendoes

72 auto’s reden harder dan 50 km per uur.
ca. D.W.Z. 46%.
Wist U dat U dat met snelheid van 50 km per uur
een auto minstens 33 m nodig heeft om tot stilstand
te komen?
20 auto’s reden harder dan 60 km per uur.
ca. D.W.Z. 13%.

Artikeltje uit de Buurtraad : mei 1989.
Snelheidscontrole
Er is een snelheidscontrole geweest op 20 maart
1989 van 16.40 tot 18.40 in beide richtingen in de
Spekstraat ter hoogte van de Sint Cornelisstraat.
Er zijn 154 auto’s gecontroleerd waarbij bleek dat:
6 auto’s de veilige snelheid van 30 KM per uur
reden.
ca. D.W.Z. 9%.
A). In de woonbuurten is het zaak om rustig te
rijden omdat daar kinderen zijn.
Verstandig is het daarom om juist daar zelf de
30 km snelheidsgrens aan het houden.
B). Wist U dat met een snelheid van 30 km. Per
uur Uw auto 15m nodig heeft om tot stilstand
te komen?
C). 30 km per uur in woonbuurten verplicht?
In ieder geval wel aan te raden!
56 auto’s de maximum snelheid van 50 KM. per
uur reden.
ca. D.W.Z. 37%.
A). In straten binnen de bebouwde kom waarvoor
geen snelheidslimiet staat aangegeven mag
maximaal 50km. Per uur worden gereden.
B). LET OP: Het is aan te raden ook in minder drukke
straten langzamer te rijden dan 50 km per uur
omdat ook van die straten voetgangers en
fietsers gebruik maken.
C). 50 km per uur maximum rijsnelheid binnen de
bebouwde kom!

Deze automobilisten kregen een bekeuring.
Zij waren bijna allemaal inwoners van Borgharen.
Houdt u aan de snelheidslimiet ook in 2014.
Artikeltje uit de Buurtpraat maart 1990:
Verkeersgedrag in het woonerf, maximaal
stapvoets.
Regels voor het woonerf:
1). In een woonerf moet stapvoets worden gereden.
2). In een woonerf heeft rijdend verkeer van
rechts voorrang (ook langzaam verkeer).
3). In een woonerf mogen auto’s voetgangers niet
hinderen.
4). In een woonerf mogen kinderen overal spelen.
5). In een woonerf is parkeren alleen toegestaan
op de aangegeven plaatsen.
6). In een woonerf moet men bij het verlaten van
het woonerf voorrang verlenen aan alle verkeer
op de gewone weg, dus ook voetgangers krijgen
voorrang.
Bij een enquête bleek dat zeer velen de regels
voor het woonerf niet kenden.
Daarom heeft Oekie Spoekie (blad basisschool) ze
een keer voor U op een rijtje gezet.
Onze school ligt namelijk aan een woonerf!
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De paoshaas
Wiej dök waas ich d’r langs geloupe
Wie gaer hèj ich ‘m wille koupe
Mit wiejväöl verlange
Hèj ich veur de étalaasj gesjtange
Es d’r mich zoog
Sjtinge zien ore rech omhoog
Hae sjting dao zo trots en fier
Verpaktj in gekleurdj zilverpepier
Door de zoon door ’t vinster
Waas ’t ein en al geglinster
Wol ‘m nao boete winke
En zòw ‘m mam gaer wille sjinke
Met toet mien groot verdreet
Ich hèj einmail de cente neet
Hèj ech nieks op mien röbbe
Mer toch wol ich ‘m gaer höbbe
Dus ich nao binne biej de sokkerbekker
Mien hert ging tekeer wiej eine wekker
Verteldje de bekker mien relaas
Waat d’r precies aan de handj waas
Hae zag doot get karweikes veur mich
Den pak ich ‘m in veur dich
Wiej aod gebroek verstopdje ich ‘m achter eine sjtroek
Mam vroog verbaas van waem hae waas
Ich zag allein “mam” miene naam is haas
Jo Adriaens
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