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ENKELE BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

   
112  ALARMNUMMER  
 (als iedere seconde telt) 

  0900-8844 GEEN SPOED, WEL POLITIE NODIG
 Ook voor overlast, vernielingen, lawaai e.d.

  3877777 HUISARTSENPOST 
 Altijd vooraf telefonisch contact opnemen
 Weekdagen van 17.00 uur tot 08.00 uur
 Vrijdagavond van 17.00 uur tot maandag 08.00 uur
  14043 GEMEENTE MAASTRICHT
 Algemeen toegangsnummer
 Website: www.maastricht.nl
 Burgerzaken, Belastingen, Meldpunt Zorg,
 Burgerraadslieden, Klachtenmeldpunt       
 (klantenmeldpunt@maastricht.nl)
 en Afvalinfolijn.

  0900 3310550 VEOLIA

  3633470 BUURTBEHEERBEDRIJF
 klachtenmeldpunt
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  3690610   ENVIDA SERVICE 
 (was groenekruisdomicura)
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  0900-0699  REGIOTAXI
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  0800-9009 STORINGEN ESSENT
  0800 62277777 GRATIS
 CONSORTIUM GRENSMAAS
 Op werkdagen van 9.00 - 21.00 uur
  3620066 OUDEREN ADVISEUR
  3632967 PAROCHIE BORGHAREN

Buurtpraat wordt uitgegeven onder de verantwoordelijkheid 
van de Vereniging Buurtraad Borgharen en verschijnt elke 
twee maanden.

 
  Redactie adres:
  Anke Haegmans-Depondt  
  Kanjelkant 3 
  6223 AP Maastricht
  Tel: 043-3631487
  E-mail:
  buurtpraatborgharen@gmail.com

  Secretariaat Buurtraad:
  Mien Depondt
  Baron de Rosenstraat 34
  6223 EB Maastricht
  Tel.: 043-3631487
  E-mail:
  buurtraad-borgharen@ziggo.nl

  Vergadering Buurtraad
  Iedere 2e donderdag van de maand
  om 20.00 uur in de Haarderhof.
  Voor alle bewoners van Borgharen
  toegankelijk.
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woord van de voorzitter

Vakantie!

Rare uitvinding: vakantie!

Ik kan mij niet herinneren dat mijn opa Frits van Sintfiet ooit vakantie gehad heeft.

Wat mij wel bijgebleven is - uit mijn jonge jaren waarin ik hem gekend heb - dat hij een levensstijl had 
die vakantie overbodig maakte. Altijd in Borgharen gewooond, geleefd en gewerkt, maar zo relaxed........  
tenminste dat is wat mij rest van opa Fritske in mijn herinneringen.

Vanaf mijn vakantie adres in Kroatie wens alle inwoners van Borgharen een fijne vakantie toe, ongeacht 
hoe zij deze gaan invullen. Kom gezond en ontspannen terug. Neem even afstand van je vaste omgeving 
en leven. Vergelijk je nieuwe vakantie omgeving met Borgharen. Zie de verschillen en reken je rijk met je 
eigen vaste woonomgeving in ons mooi en rustig dorp aan de Maas.

En neem jezelf voor ook thuis straks weer te genieten van je rijke woon- en leefomgeving.

Joop van Sintfiet,
voorzitter Buurtraad Borgharen

De redact i e  van 

de  buurtpraat  wenst  U  

een  f i jne  Zomervakant ie  toe !
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De Grensmaas: 
laatste werkzaamheden 

zijn begonnen 
De laatste vrachtwagens hebben hun lading gelost 
en het grindgat tussen Borgharen en Itteren is gevuld. 
Dit betekent dat het werk aan de Grensmaas rond 
Borgharen bijna klaar is. Het Grensmaasproject 
loopt nog enkele jaren door, maar Borgharen is “af”.
In de Klankbordgroep Borgharen-Itteren zijn we 
bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Op dit 
moment worden de gronden langs de Maas 
definitief afgewerkt waarbij de afwatering van 
het gebied wordt verbeterd. Dit is om te voorkomen 

dat in de winter in grote delen van het gebied 
water blijft staan. Na de bouwvakvakantie worden 
de werkweg en het viaduct afgebroken waarna de 
weg en het fietspad tussen Borgharen en Itteren 
worden hersteld. Inmiddels zijn de meeste afras-
teringen verdwenen en is het gehele gebied voor 
wandelaars toegankelijk. In maart 2015 volgt de 
uiteindelijke oplevering van de werken rond 
Borgharen.  
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Ook staan nog werkzaamheden gepland rond de 
Romeinse villa bij het pompstation. Om dit 
archeologische monument te beschermen tegen 
ongewenste schatzoekers wordt het afgedekt met 
worteldoek, gaas en een lading grind. 
Verder is nog gesproken over het opruimen van 
het zwerfvuil. Na oplevering is Staatsbosbeheer 
verantwoordelijk voor het opruimen. De afgelopen 
jaren betaalde het Consortium aan de verenigingen 
voor het opruimen. Op initiatief van de Provincie 
hebben Maasgemeenten, natuurorganisaties en 
allerlei instanties de krachten gebundeld in het 
project ‘Schone Maas’. Verenigingen kunnen 
meehelpen met opruimen tegen een vergoeding, 
deze zal echter lager zijn dan de bijdrage van het 
Consortium.   
De natuur neemt langzaam bezit van het gebied. 
De kale bodem verandert snel in een groen gebied 
waar al veel planten en struiken groeien. 

Een gevolg hiervan is dat het gebied minder toe-
gankelijk wordt. Op verzoek van de Buurtraad 
heeft Staatsbosbeheer gemaaid in het gebied 
waardoor struinpaden zijn ontstaan. We gaan nog 
in overleg met de beheerder om goede afspraken 
voor de toekomst te maken. 

Meepraten
Het werk van het Consortium zit er bijna op, maar 
voor ons blijft er werk genoeg. Het gebied rond 
Borgharen blijft zich ontwikkelen en dat moeten 
we goed in de gaten houden, samen met de 
beheerder. Dit kunnen we niet alleen, daar hebben 
we ook uw hulp bij nodig. Denk daarom met ons 
mee en kom naar de maandelijkse bijeenkomsten 
van de Buurtraad. 

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl
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Natuur als Buur

Door de uitvoering van het Grensmaasproject 
is een uitgestrekt natuurgebied ontstaan tussen 
Borgharen en Itteren. Er komt nog meer natuur 
als de werkzaamheden bij Itteren zijn afgerond. 
Inmiddels maken al vele bewoners gebruik van 
het gebied en genieten van de snelle groei van de 
natuur om ons heen. 
Met het verschijnen van vele nieuwe planten en 
dieren groeit ook de vraag naar meer kennis. Men 
is toch wel benieuwd naar wat er allemaal groeit 
en bloeit. Al snel groeide het idee om een korte 
cursus te organiseren voor de bewoners, gericht 
op de nieuwe natuur langs de Maas. Een klein 
team van mensen uit Borgharen en Itteren werkte 
het idee uit tot een concrete cursus. Het plan was 
om een mix van theorielessen en excursies aan 
te bieden over verschillende aspecten van de 
natuur. 

Gelukkig vonden we snel de gewenste docenten 
en op 30 april werd de aftrap gegeven in de 
Brigiddahoeve in Itteren. Meer dan 15 deelnemers, 

netjes verdeeld over Borgharen en Itteren waren 
aanwezig om te genieten van een presentatie 
over de vogels in het gebied door Johanna Roona 
van IVN Maastricht. De zaterdag daarop zijn we 
langs de Maas vogels gaan kijken. Het volgende 
onderwerp was de flora. Dit deel werd verzorgd 
door Susanne Eussen van IVN Maastricht. Eerst 
een lezing  op 7 mei, en daarna op zaterdag planten 
zoeken in het gebied. 

De volgende 2 lessen zijn verzorgd door Hettie 
Meertens van Stichting Ark. Deze stichting helpt 
Staatsbosbeheer met de beheer van de nieuwe 
natuur langs de Maas. Hettie gaf op 14 mei een 
lezing over de natuurontwikkeling met de koeien 
en paarden en op 21 mei was er aandacht voor 
de bever en diersporen in het algemeen. Dit blok 
werd afgesloten met een wandeling op 24 mei.  

Op 28 mei hield John Hageman een verhaal over 
de vleermuizen in ons gebied waarna we, gewapend 
met detectoren, op zoek gingen naar deze myste-
rieuze diergroep. 
         
De cursus werd op 4 juni door mij afgesloten met 
een verhaal over de geologische geschiedenis en 
de vorming van het landschap.
De cursus is afgesloten, met een goed gevoel van 
zowel de docenten als de cursisten. Graag willen 
we ook in de toekomst aandacht besteden aan de 
natuur in onze woonomgeving. 

Daarom is een klein werkgroepje bezig om de 
mogelijkheden te bekijken. Het voorstel is om 
één keer per maand een activiteit in de natuur 
te organiseren. Er ligt inmiddels een stapel van 
ideeën klaar.  

Heeft u interesse om mee te doen, laat het mij 
even weten.

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl
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Konikpaarden   langs  de 
Maas bij Borgharen!
Vrijdag 11 april  introduceert Staatsbosbeheer 
samen met FREE Nature een kleine groep Konik 
paarden in het gebied van het Project Grensmaas. 
De groep wordt losgelaten op de Maasoever tussen 
Itteren en Borgharen. Later zullen de dieren hun 
weg vinden naar het terrein  bij Borgharen waar 
ook de Galloway runderen sinds 2012 vertoeven. 
Omdat paard en rund op verschillende wijze grazen, 
vullen ze elkaar goed aan bij het natuurbeheer.

Konik paarden zijn krachtige, imposante dieren. 
Ze hebben een muisgrijze kleur, een zwarte streep 
over de rug (aalstreep) en vaak zebra-achtige 
streepjes op hun benen. In de natuur leven ze in 
kuddeverband. Een harem groep bestaat uit een 
leidhengst met enkele merries en hun veulens.
Gaat dat wel goed samen, paarden en runderen in 
één gebied? Die vraag wordt vaak gesteld. Wees 
gerust. In de natuur kunnen paarden en runderen 
uitstekend met elkaar overweg. Dat wil zeggen: ze 
gaan elk hun eigen gang en storen zich niet aan 
elkaar. Ze laten elkaar met rust!
Met rust laten is tevens het advies aan bezoekers 
van het gebied. Deze grondregel gold al bij de 
runderen. Bij paarden is die regel extra belangrijk. 
Waarom?

Stoere paarden en schattige veulentjes veranderen 
in brutale, verwende nesten als ze merken dat er 
mensen zijn die aaien en voeren. Ze dringen zich 
op en gaan bedelen. Ook mensen die nooit aaien 
en voeren worden lastig gevallen. De ontwikkeling 
van dit ongewenste gedrag kan voorkomen worden. 

Als iedereen zich  aan de regels houdt, blijven de 
paarden afstandelijk.
Het is belangrijk om ook kinderen hierop te wijzen!

Konik paarden hebben trouwens helemaal geen 
bemoeienis van mensen nodig. Aandacht krijgen 
ze van hun kuddegenoten. Gezond voedsel vinden 
deze taaie rakkers in de natuur.

Door de Koniks met rust te laten, behouden ze 
hun natuurlijke gedrag. Dat is vaak heel indruk-
wekkend. Zie je ze bij ondergaande zon al rennen, 
vol levenslust en energie, door het opspattende 
water? Misschien ben je straks wel getuige  van 
een veulen dat zijn eerste zwemles krijgt in de 
Maas! Zie ook:
http://www.dwaalfilm.eu/koniks_en_spreeuwen

Informatie over de paarden bij kuddebeheerder 
Patrick van den Burg   tel: 06-5398 1714
De voorjaarsexcursie van SBB zal eveneens in het 
teken staan van de Koniks. Datum volgt z.s.m.
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 Watermolen 1

 6229 PM Maastricht 

t.  043 382 44 44

f.  043 382 44 99

e. grafisch@mtb-maastricht.nl

    veelzijdig

   efficient
klantgericht

De kleuren

  van de

MTB Grafisch

Drukwerk

meer dan

· Mailingen én Postverzorging

· 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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Computercursus



 
 
 

 
Naam organisatie 
T.a.v. …. 
Adres 
postcode woonplaats 
 
 
 
21 mei 2014 
 
 
 
Beste heer/mevrouw, 
 
Hierbij sturen wij u het verslag toe van de dialoogbijeenkomsten ‘vrijwilligerswerk in de toekomst’ van 
afgelopen 22 en 24 april 2014. Zo’n 80 betrokken vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties, 
vernieuwers, raadsleden en ambtenaren spraken met elkaar over hoe we de op 1 februari 
geformuleerde toekomstdromen gezamenlijk kunnen concretiseren. U kunt het verslag ook 
downloaden via de website www.maastricht.nl/meervoorelkaar.  
 
Wij willen alle deelnemers aan deze bijeenkomsten wederom hartelijk danken voor hun aanwezigheid! 
De uitkomst van de bijeenkomsten heeft geleid veel input voor het vormgeven van het nieuwe 
subsidiebeleid en de vrijwilligersondersteuning. U verneemt spoedig van ons hoe we het 
vervolgproces gaan organiseren.  
 
Portal vrijwilligerswerk 
Tijdens de bijeenkomst van 24 april is de in ontwikkeling zijnde portal vrijwilligerswerk gepresenteerd. 
Wij willen graag dat deze digitale kennisbank goed aansluit bij uw behoefte aan ondersteuning. Wilt u 
actief meedenken? Stuur dan een mailtje naar meervoorelkaar@maastricht.nl o.v.v. portal 
vrijwilligerswerk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Martens, senior 
beleidsadviseur welzijn, telefoonnummer (043) 350 31 31 of 06 15309478. 
 
Eigen initiatieven 
Hebt u naar aanleiding van de dialoogbijeenkomsten ‘vrijwilligerswerk in de toekomst’ zelf initiatief 
genomen om een start te maken met de realisatie van (één van) onze gezamenlijke toekomstdromen? 
Wij worden graag op de hoogte gehouden. Ook kunnen wij dan samen met u kijken op welke wijze de 
gemeente uw initiatief kan faciliteren. 
 
Vragen 
Indien u vragen heeft, kunt u deze mailen naar meervoorelkaar@maastricht.nl. 
Telefonisch kunt u contact opnemen met Karin Weusten, adviseur verandermanagement, 
telefoonnummer (043) 350 47 83.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Karin Weusten  
Adviseur verandermanagement 
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Extra maatregelen

om resten Romeinse villa en 
Merovingische begraafplaats 
in Borgharen te beschermen 

De afgelopen weken zijn maatregelen getroffen 
om het archeologisch monument aan de Pasestraat 
in Borgharen beter te beschermen. Het monument 
is afgedekt met een extra laag aarde en een 
metalen gaas. Dit is gedaan om schade door illegale 
ingrepen, met name door metaaldetectoren, van 
grafrovers te voorkomen dan wel te bemoeilijken.

Rijksmonument

Het archeologisch monument in  de Pasestraat 
in Borgharen bestaat uit twee samenhangende 
onderdelen. Allereerst zijn er de resten van een 
Romeinse villa die op een hoge grindbank langs 
de Maas is gebouwd. Later zijn in en tussen de 
gebouwen van die villa Merovingische graven 
aangelegd. De locatie werd de afgelopen jaren 
regelmatig archeologisch onderzocht door de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Univer-
siteit van Amsterdam en de gemeente Maastricht. 

De resultaten werden dermate belangrijk gevon-
den dat het geheel als beschermd archeologisch 
Rijksmonument werd aangewezen. Dat maakte de 
vindplaats aantrekkelijk voor grafrovers waardoor 
het bedreigd werd.

De Rijksdienst heeft daarom in overleg met de 
gemeente besloten om in het kader van het archeo-
logisch programma “Topsites” de vindplaats beter 
te beschermen. Dit gebeurt door naast een extra 
laag aarde ook een metalen gaas tegen metaal-
detectoren aan te brengen.

Herinrichting van het 
rivierpark Maasvallei

Nu de afwerking van het rivierpark Maasvallei in 
de laatste fase is gekomen is het voor de buurtraad 
zaak om datgene wat daar onder valt ook daad-
werkelijk te regelen.
 
Bank geplaatst.
Tegenover de Wiegershof bij het klaphekje  een 
bank met een papierbak geplaatst
 
Struinpaden gemaaid
Van verschillende kanten hoorden wij dat gebruikers 
het vanwege de hoge begroeiing lastig vonden 
om een klein of groter ommetje te lopen door de  
Maasvallei.  Naar aanleiding hiervan is er contact 
geweest  met Staatsbosbeheer over een maaibeleid.

Het resultaat hiervan is dat er op die plekken 
waar de begroeiing de toegang echt onmogelijk 
maakte zgn struinpaden van ongeveer 1 m breed 
zijn gemaaid.

Hierdoor kan er nu zonder problemen om het 
hele dorp gelopen worden.
Hopelijk maken veel mensen hiervan gebruik, 
want alleen dan zal de groei op natuurlijke wijze 
in toom gehouden kunnen worden.
 
Opruimactie Maasvallei na de winterperiode
Tot heden werd deze actie altijd georganiseerd 
door het consortium Grensmaas.

M.i.v. 2015 zal Staatsbosbeheer als beheerder van 
het gebied dit overnemen. De opruimactie wordt 
dan georganiseerd door verschillende instanties 
die hiervoor een beroep doen  scholen, verenigingen, 
stichtingen, instellingen en individuen. 

De organiserende instantie van de opruimers 
ontvangt voor deelname een kleine vergoeding.
Gezien het belang dat ook wij hebben bij schone 
oevers in lente, zomer en herfst maken wij u er 
nu al op attent dat t.z.t. een beroep gedaan zal 
worden om op vrijwillige basis hieraan mee te 
werken.
 
 
Chris Hoekstra,
St Cornelisstraat 5,
6223 BB Maastricht.
0622486050



Nieuwsbrief 
Scouting de Eburonen

April-Mei 2014

In deze nieuwsbrief alvast een kleine terug- en 
vooruitblik....

We kunnen verklappen dat er weer heel veel 
leuke en spannende activiteiten gepland staan. 
Jullie zullen het de komende tijd allemaal horen 

wat we voor jullie allemaal in petto hebben.

Vorige activiteiten 

NLDoet
Op zaterdag 22 maart vond NLDoet plaats. Veel 
ouders hadden zich aangemeld om mee te helpen 
om allerlei klusjes in het scoutingsgebouw te doen. 
Er werden tegels gelegd, gesnoeid, gepoetst. Het 
resultaat mocht er zijn. Natuurlijk werden de harde 
werkers verrast met een lekkere lunch. Nogmaals, 
iedereen bedankt voor de hulp!

Bivak voor bevers en welpen
Op 4 april was het dan zover. Het bivak waarin 
de bevers en welpen alvast konden oefenen voor 
het zomerkamp. En wel twee nachten! Natuurlijk 
werd in het gebouw geslapen en niet in tenten, 
maar dat mocht de pret niet drukken. Het weekend 
was volgepakt met allerlei leuke activeiten zoals 
wandelen, krijttekeningen maken, spelletjes, 
knutselen, avonturen beleven en natuurlijk tot 
slot ’s avonds marshmallows smelten boven het 
kampvuur. Het was een erg leuk weekeinde! Onze 
bevers en scouts zijn in ieder geval helemaal klaar 
voor het zomerkamp.
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naar het bos om daar een geocache te zoeken. En 
daarna is het nog maar een dikke maand voordat 
we weer op zomerkamp vertrekken. We gaan dit 
jaar naar een camping in Wylre waar we weer 
allemaal leuke dingen gaan meemaken.

Nieuwe leiding gezocht!
Heb je interesse om wekelijks en gedurende kampen 
de kinderen van onze scoutinggroep te vermaken, 
leuke programma’s te verzinnen, lekker buiten bezig 
te zijn en lid te worden van een leuke vereniging? 
Dan zijn we op zoek naar jou. Lijkt dit je leuk en 
wil je tijd investeren in een leuke nieuwe hobby? 
Neem dan contact met ons op:  
eburonen@eburonen.nl

Frituurvet/-olie inzameling
U kent dat wel, de frituurpan moet regelmatig 
worden verschoond en wat doe je met het vet? 
Breng het bij ons, dan bent u het kwijt en wij ver-
dienen een centje bij! U kunt iedere zaterdag van 
10-12 uur terecht in ons scoutinggebouw waar wij 
speciale containers hebben voor de inzameling. 
Wij krijgen van een bedrijf dat dit vet inzamelt 
een bijdrage die onze kas spekt. Tevens zamelen 
wij batterijen in die ook weer gerecycled worden.

Op zoek naar een mooie locatie?
Ons gebouw is tevens te huur voor kampen en 
feestjes (communiefeesten, familiebijeenkomsten, 
kinderfeestjes etc.). 
Voor meer info: eburonen@eburonen.nl

Nieuwsgierig naar Scouting De Eburonen?
Wil je eens een keertje komen kijken of Scouting 
De Eburonen misschien iets voor jou is, dan kun je 
je aanmelden via de website van De Eburonen of
via eburonen@eburonen.nl 

Staf en bestuur scouting de Eburonen

Bezoek Gaia Park
Zaterdag 12 april was het KidsParty in Gaiazoo 
in Kerkrade. Natuurlijk mochten onze Eburonen 
niet ontbreken op deze dag. Met een grote bus, 
vol met enthousiaste bevers en welpen, vertrokken 
we ’s morgensvroeg naar Gaiazoo. Alle dieren 
werden gedurende de dag bezocht en de bevers en 
welpen hadden reuze pret. Zo gingen we ook naar 
de speeltuinen in het park. Aan het einde van de 
dag was er een grote show met alle kinderen van 
de scouting, waarna we allemaal met de bus weer 
richting Maastricht vertrokken. Het was een leuke, 
maar ook erg vermoeiende dag!

Komende weken
En ook de komende weken gaan we weer leuke 
dingen doen met de bevers en de welpen. Zo gaan 
we bijvoorbeeld zaterdag 10 mei met zijn allen 
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Boek over de geschiedenis van Borgharen

De Buurtraad Borgharen is benaderd door Frank Janssen. Hij heeft een boek geschreven over de geschie-
denis van Borgharen. Hierbij heeft hij gebruik gemaakt van talloze historische bronnen waaronder het 
materiaal dat Jo Candel voor zijn overlijden heeft verzameld. Daarnaast heeft Frank gesproken met enkele 
bewoners van Borgharen. Het boek is geschreven in de vorm van afzonderlijke onderwerpen die alfabe-
tisch zijn gerangschikt. Het is daardoor prettig leesbaar, maar het is ook te gebruiken als naslagwerk. Zeer 
veel onderwerpen komen in het boek aan bod, denk bijvoorbeeld aan het kasteel, hoogwater, archeologie, 
de burgemeesters en de sociale geschiedenis, maar ook de vele verenigingen, de cafe’s en ondernemers 
in ons dorp komen aan bod. Het boek bevat mooie anekdotes zoals het ongelofelijke verhaal van een hele 
vroege luchtvaartpionier uit Borgharen. De verhalen worden aangevuld met illustraties.  

De tekst is klaar, maar het boek moet nog worden uitgegeven. 
We proberen, samen met Frank, de financiering rond te krijgen. 
We willen daarom het boek aanbieden in de vorm van 
voorinschrijving. Bij voldoende interesse kunnen we dan 
besluiten om het uit te geven. 
De kosten bij voorinschrijving 
bedragen € 15,-. 
Daarna kost het boek € 17,50.

Heeft u interesse in dit boek, 
dan verzoek ik u dit kenbaar te 
maken vóór 1 september 2014. 

Dit kan per mail of door het 
onderstaande briefje in te vullen 
en bij mij in te leveren.    

Inleveren bij:

Carlo Poolen
Trichtervoogdenstraat 70
6223 CT Borgharen
carlo.poolen@home.nl

Ik wil het boek over de geschiedenis van Borgharen aanschaffen bij voorinschrijving 

tegen een prijs van € 15,00.

Naam:  .............................................................................................................................................

Adres:  ..............................................................................................................................................

Aantal exemplaren: ..........    Handtekening: ..................................................

#
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Kruistocht tegen het Maasvuil

Op Goede Vrijdag vond de laatste van reeks vuilruimacties in Borgharen plaats. Dat gebeurde met 150 
leerlingen van de Montessorischool uit Maastricht. Kinderen schuimden met grijpers en grote vuilniszakken de 
Maasoever af, om de grote massa plastic en piepschuim te verwijderen. Een heel gesjouw. Een filmploeg 
van Mosalira heeft de opruimactie vastgelegd, die werd georganiseerd door CNME Maastricht en ARK met 
medewerking van Consortium Grensmaas en Staatsbosbeheer, in het kader van het project Schone Maas. 
Met dit project voeren Maasgemeenten, Provincie Limburg, natuurorganisaties, IVN en vele honderden 
vrijwilligers een kruistocht tegen de vuiligheid in de Maas.

Hettie Meertens
ARK Natuurontwikkeling
06-2044 9351

De nieuwe Dwaalfilm 
van de Maasvallei 
nog niet gezien?
Kijk dan snel op 
www.dwaalfilm.eu 
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Zwerfvuil
Ieder najaar zien we na de eerste hoogwatergolf 
van de Maas een vloed van afval op onze Maas-
oevers liggen. Komt uit België? In ieder geval uit 
het stroomgebied van de Maas en haar zijrivieren.
In het project Mosa Pura (Schone Maas) worden 
de laatste jaren door verenigingen en andere 
groepen vrijwilligers zo veel mogelijk van de aan-
gespoelde rommel opgeruimd. In vroegere jaren 
ruimden veel agrariërs deze aangespoelde troep 
van hun akkers op. 
Verbazend is echter dat langs andere Nederlandse 
rivieren, die het water uit Duitsland afvoeren, 
nagenoeg geen zwerfvuil ligt.  

De Internationale Maascommissie houdt zich 
al jaren ook met dit afvalprobleem bezig maar 
een deugdelijke wetgeving hierover bestaat nog 
steeds niet.
Dat onze drinkwatervoorziening nog niet in gevaar 
lijkt te zijn gekomen is een van de redenen dat 
noodzakelijke wetgeving er nog steeds niet is. Dat 
het afval echter een wereldmilieuprobleem is ge-
worden krijgen we dagelijks van de media te horen.
Om een goed beeld te krijgen welk soort afval 
naar zee wordt afgevoerd doet o.a. chemicus 
Gijsbert Tweehuysen van het Watercontrolestation 
Rijkswaterstaat in Eijsden al jarenlang onderzoek 
in Eijsden en is hij onlangs in opdracht van de 
Europese Commissie ook begonnen met een on-
derzoek aan de monden van een aantal andere 
Europese rivieren. Hoe de  ‘afvalbronnen’ kunnen 
worden opgespoord blijft dan nog even de vraag, 
eerst moet de noodzaak voor een deugdelijke 
Europese wetgeving hierover worden aangetoond.  
De Internationale Maascommissie streeft er naar 
dat in 2020 geen afval meer door de Maas naar 
de zee wordt afgevoerd. Of dat helemaal lukt? Er 
is in ieder geval de intentie. Tot zo lang kan door 
de jaarlijkse opruiming op de oevers van de Maas 
worden voorkomen dat deze troep niet in de zee 
terechtkomt. 

BELGIË. Het Vlaamse Gewest is bezig het afval-
probleem flink aan te pakken, maar Wallonië, 
waar onze Maas toch meer doorheen stroomt is 
niet zo actief.
Dus voorlopig worden we nog ieder jaar geconfron-
teerd met deze afvaltroep in ons Maasvalleipark.
Laten we hopen dat de tijd voorbij is dat in Wallonië 
nog open vuilstortplaatsen in de uiterwaarden 
van de Maas liggen. Ook hier in Borgharen lagen 
vroeger twee stortplaatsen in de uiterwaarden! 
Veel afval spoelde toen ook naar zee.

BORGHAREN.  In en om ons dorp kunnen we con-
stateren dat er nogal wat afval gedropt wordt. 
Lege blikjes van frisdrank of bier kunnen mis-
schien de zee niet bereiken, maar veel plastic 
troep wel. Grotere kunststof voorwerpen die blijven 
rondslingeren verkruimelen na verloop van tijd 
en komen door de wind en overstromingen, in de 
Maas en uiteindelijk in zee terecht.

Een prachtig initiatief is in Itteren genomen door 
Mevrouw Angéla Moberts.
Zij streeft er naar Itteren zwerfvuilschoon te krijgen 
en... het lukt haar.
Haar motivatie is: “Ik wil in dit mooie dorp wonen 
maar niet tussen de rommel”.
 
VOORSTEL:  Kunnen wij, in Borgharen, dát zwerfvuil 
opruimen dat vlak voor ons huis op straat ligt?  
Voor veel bewoners is dit al vanzelfsprekend. Dus 
ook in Borgharen geen rommel meer op straat! 
En de rommel buiten ons dorp? Dat is hoofdstuk 
twee. Zien we later.     

M.P. (In overleg met de Buurtraad dit artikel 
geschreven, M.P.)

Daar het maaien van de wandel/
struinpaden door Staats Bosbeheer 
thans een NIEUW feit is, hier enkele 
foto’s van deze nieuwe paden....
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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: buurtpraatborgharen@gmail.com

Copy voor de volgende Buurtpraat inleveren voor 31 AUGUSTUS 2014.

Haarderagenda 

16 juni Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00  - 12.00 uur                      Basisschool De Maasköpkes
16t/m21 juni                                                                                                       Nederlandse Rode Kruis  
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 
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

 1 juli Schoolboulen                                                                                          Jeu de Bouleclub Le But
 1 juli Zomeravondcompetitie                                                                        Jeu de Bouleclub Le But
 2 juli Zomeravondcompetitie                                                                        Jeu de Bouleclub Le But        
 3 juli Seniorenkienen                                                                                             Seniorenvereniging
 5 juli Oudpapier ophalen vanaf 9.00 uur                                                       Fanfare Sint Cornelius     
 5 juli Pleinconcert                                                                                       Fanfare Sint Cornelius  
 6t/m8 juli Kermis in Borgharen   
 7 juli Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur                      Basisschool De Maasköpkes
 8 juli Schoolboulen                                                                                          jeu deBouleclub  Le But
 8 juli Spreekuur van 15.00 – 16.00 uur in de Haarderhof                                                Wijkagent 
 8 juli Zomeravondcompetitie                                                                        Jeu de Bouleclub Le But
 9 juli Zomeravondcompetitie                                                                        Jeu de Bouleclub Le But
10 juli Musical                                                                                            Basisschool De Maasköpkes
10 juli Buurtraadvergadering                                                                              Vereniging Buurtraad
14 juli Begin van de zomervakantie                                                        Basisschool De Maasköpkes
31 juli Seniorenkienen Seniorenvereniging
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2 aug. Oudpapier ophalen van af 9.00 uur                                                      Fanfare Sint Cornelius
7 aug. Seniorenkienen seniorenvereniging
14 aug. Seniorenkienen senioren vereniging
19 aug. Sluiting inschrijvingsdatum  Kampioenschap van Borgharen       Jeu de Bouleclub Le But
21 aug. Seniorenkienen                                                                                            Seniorenvereniging
23 aug. Haarderluip + Muziekparade                                                                Fanfare Sint Cornelius
23 aug. Openbare loting Jeu de Boulestournooi                                              Jeu de Bouleclub Le But         
25 aug. De school begint weer                                                                Basisschool De Maasköpkes
25 aug. Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur                    Basisschool De Maasköpkes
25t/m29 aug. Vegen van straten in Borgharen   Denk aan de auto’s!!!
26 aug. Zomeravondcompetitie                                                                      Jeu de Bouleclub Le But             
27 aug. Zomeravondcompetitie                                                                      Jeu de Bouleclub Le But 
28 aug. Seniorenkienen                                                                                            Seniorenvereniging         
30 aug. 14de Licentietournooi                                                                            Jeu de Bouleclub Le But
31 aug. 26ste Kampioenschap van Borgharen                                                 Jeu de Bouleclub Le But
31 aug. 18de Jeugd Jeu de Boulestournooi                                Jeugdvakantiewerk De Maaskluivers
31 aug. Sluitingsdatum copie
 
Geef s.v.p.   uw data voor eventuele festiviteiten zo vroeg mogelijk door, om te voorkomen dat andere 
verenigingen op diezelfde dag iets organiseren.

Rectificatie Email adres Buurtpraat.
In de afgelopen editie van de buurtpraat hebben wij laten weten dat we een nieuw emailadres 

hebben, helaas is dit niet het juiste adres. Het enige juiste adres is: 

buurtpraatborgharen@gmail.com

Al uw schrijfsels zijn op dit adres welkom!

De redactie
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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

Fanfare Sint Cornelius Borgharen
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5 juli 2014 
Pleinconcert 
in Borgharen

Op zaterdag  5 juli om 19.00 uur geeft Fanfare 
Sint Cornelius Borgharen met haar  Drumband en 
jeugdleden in samenwerking met Maos en Neker 
uit Maastricht een concert om het seizoen op een 
muzikale manier af te sluiten. Dit concert voor elk 
wat wils zal plaatsvinden op het dorpsplein aan 
de Schoolstraat in Borgharen, bij slecht weer zal 
uitgeweken worden naar de Haarderhof.

Het fanfarekorps  staat onder leiding van dirigent 
Wilfred Sasssen en de drumband heeft als instructeur 
Erik van Wegberg. Een aantal jeugdleden zullen 
voor het eerst hun muzikale prestaties ten gehore 
brengen en zij zullen worden begeleid door hun 
muziekleraar Roger Cobben.

Tijdens dit concert zullen de jeugdleden Colin van 
der Geijn en Karen Hermans hun certificaat krijgen 
uitgereikt dit in verband met het behalen van hun 
Prelude examen.

Het concert wordt tevens opgeluisterd door Zang 
en toneelgezelschap Maos en Neker uit Maastricht 
dat onder leiding staat van Miriam Bronckers. In 
de 30 jaar dat dit gezelschap bestaat hebben zij al 
heel wat muzikale theaterproducties in het Maas-
trichts dialect op de planken gebracht en zich op 
die manier sterk gemaakt voor het behoud van een 
typische vorm van de Maastrichtse volkscultuur. 
Hun repertoire is zeer divers waarbinnen opera, 
operette, musical en hedendaagse muziek een 
belangrijke plek innemen.

Graag nodigen wij dan ook eenieder uit om dit 
concert op 5 juli aanstaande bij te wonen.

Stichting Ouderenproject  
Geinen Daank:

PRETTIG GEZELSCHAP 
VOOR EENZAME OUDEREN

Bent u een alleenstaande thuiswonende oudere, 
die zich eenzaam voelt en die graag wel eens 
iemand op bezoek zou willen hebben voor een 
praatje of om een eindje te wandelen of gezellig 
samen boodschappen te doen, neem dan gerust 
contact met ons op.

Een vaste en bij u passende vrijwilliger komt een 
middag per week  naar u toe om samen  iets  te 
doen wat u leuk vindt. Hier zijn geen kosten aan 
verbonden.

Tevens zoeken wij voor deze werkzaamheden 
gemotiveerde vrijwilligers!
Hebt u belangstelling, neem dan contact op met 
Hans Bindels van Stichting Ouderenproject Geinen 
Daank, Telefoon (043) 321 89 89, of  06 105 134 41. 
E-mail: hans@bindels.demon.nl

Dorpstuin is groeiende
Geleidelijk ontstaat de dorpstuin. Gesleep met pallets 
en planten. Een bescheiden oogst van sla en kruiden. 
Belangstelling van voorbijkomende dorpsgenoten. 
Kinderen helpen goed mee en hebben een eigen 
bak. Spontane en leuke bijeenkomsten in de pipo-
wagen. Aanwas van vrijwilligers. Loopeens binnen 
als de poort openstaat. Iedereen is welkom.
Voor meer informatie: Joop van Sintfiet 3632552
Dorpstuin vrijwilliger: Jose Libbers
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Oet de aajd 
buurtpratendoes

Artikel uit de buurtpraat:  APRIL 1991.

G E E N    H O N D   I S   S C H U L D I G   
Drastische aanpak van overlast door hondenpoep

De vervuiling van trottoirs,  wandelpaden,  straten,  
pleinen,  speelvelden,  groenstroken, plantsoenen,  
tuinen en dergelijke in Borgharen door uitwerpselen 
van honden is al vele jaren een groot probleem.
Van de vervuiling wordt veel  overlast ondervonden. 
De roep om maatregelen tegen deze vervuiling 
wordt steeds luider en vaak gehoord.
Door inwoners van Borgharen wordt hondenpoep 
op de stoep en in de plantsoenen zelfs als grootste 
probleem ervaren.
Regelmatig komen er bij de gemeente klachten 
binnen over de hondenoverlast.
Voor vele inwoners is het een 
bron van blijvende irritatie.

HET IS EEN 
GEZAMELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID.

De vervuiling door hondenpoep is ook een vorm 
van verontreiniging van ons milieu.
Afgezet tegen de aantasting van de ozonlaag,  de 
bodem-,  water- en luchtverontreiniging is het 
maar een klein probleem, maar voor velen is de 
aanwezigheid van hondenpoep een groot probleem 
en bepalend voor het leefmilieu.
Als we met  z’n  allen meehelpen is het probleem  
van hondenpoep eenvoudig op te lossen.

Helaas moet worden geconstateerd dat het gedrag 
van hondenbezitters over het algemeen te wensen 
overlaat.
De viervoeter kan niet kwalijk genomen worden 
dat zij  daar hun behoefte doen waar de nood op 
dat moment groot is.
Niet de hond is schuldig aan die opvallende ver-
schijningen van hondenpoep…
De hondenbezitters dienen ervan overtuigd te 
zijn dat het zo niet langer kan.
De toenemende vervuiling van hondenuitwerpselen 
heeft de gemeente Maastricht doen besluiten 
hiertegen wat te ondernemen.
De werkgroep “Hondenbeleid”,  waarin vele 
buurtraden van Maastricht zitting hebben,  doen 
hun voorstellen aan een ambtelijke  stuurgroep.
De Stuurgroep zal een nota hondenbeleid opstellen.
Als deze nota door de  gemeenteraad wordt aan-
genomen kunnen er maatregelen worden genomen 
tegen hondenpoep.
De gemeente heeft op 27 juni 1990, bij de behande-
ling van de nota “Tarieven en belastingen”, besloten 
dat de hondenbelasting een bestemmingsbelasting 
zal worden. Begin januari 1991 waren 6625 honden 
geregistreerd. De inkomsten uit hondenbelasting 
waren: FL. 483.976,00.
De bedoeling is dat de hondenbelasting in de toe-
komst geheel wordt gebruikt voor het opruimen van 
hondenvervuiling: b.v. voor drollinetten, honden-
toiletten, aangelijnd en waar opgeruimd dient te 
worden, controle daarop  etc.

H O U   B O R G H A R E N   H O N D E N P O E P   V R I J

Uw medebewoners van Borgharen zullen U 
dankbaar zijn.

De werkgroep Hondenbeleid Buurtraad Borgharen.



23

Aanmelden 
Jeu de boule toernooi 

Borgharen
De bewoners van Borgharen en Itteren kunnen 
zich nu aanmelden voor het Jeu de boule  toernooi 
2014. 
Zoals bekend is het toernooi nu ook open voor 
inwoners van Itteren.

De organisatie hoopt hiermede de banden tussen 
onze dorpen verder te verstevigen. Een gezonde 
rivaliteit is natuurlijk best gezond, maar samen staan 
we sterker als wij als gemeenschappen een zijn.   

De voorwaarde van deelname zijn niet gewijzigd. 
Het team moet bestaan uit inwoners van Itteren/ 
Borgharen of mensen die gerelateerd kunnen wor-
den aan beide dorpen. B.v. leden van voetbalclub, 
zangkoor, muziekkorps enz. die niet in onze dorpen 
wonen. Verder mag per team maar één licentie-
houder deelnemen.

Het toernooi vind dit jaar plaats op zondag 31 
augustus op de banen aan de Hertog van Brabant-
laan in Borgharen.

Dus mensen uit Itteren en Borgharen neem de 
uitdaging aan en kom gezellig boulen in Borgharen 
met de buurman, buurvrouw, familie of wat voor 
combinatie ook.

Inlichtingen bij Jo Gillissen tel.: 043 3633026 of 
0612623799  
of e-mail naar  jogemma.gilissen@home.nl

Op zaterdag 30 augustus wordt het internationale 
doubletten toernooi voor licentiehouders gespeeld.

Voor dit toernooi zijn nog enkele plaatsen vrij.

Hiervoor is een geldige licentie van een erkende 
petanque bond of een club licentie van Le But 
Borgharen vereist. 

Inlichtingen en aanmelding bij Jo Gillissen

Artikel uit de buurpraat van december  1991.

D E L I C T E N:    
E N K E L E    T R I E S T E    G E G E V E N S

Overzicht van delicten in Borgharen  over de periode 1 september 1990 t/m 31 augustus 1991.
16 INBRAKEN                                    59%                             8 inbraken
 6  VERNIELINGEN                             21%                            1 vernielingen
 3  DIEFSTALLEN UIT AUTO’S           10%                            4 diefstallen uit auto’s
 2  DIEFSTALLEN VAN AUTO’S           7%                             3 diefstallen van auto’s
 1  GEWELDMISDRIJF                          3%
 1  OVERIGE DELICTEN                        3%
                                                       ---
29                                                        99%                           vergelijking met Itteren

Vergelijking met de hele stad Maastricht: Inbraken 28%, vernielingen 9%.
Deze trieste cijfers geven aan dat deinbraken en vernielingen in Borgharen  in percentage hoger liggen als in 
de hele Gemeente Maastricht. 
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