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woord van de voorzitter
Terwijl ik dit schrijf heeft u misschien nog vakantie. Zo niet dan hoop ik in ieder geval dat u van een goede
vakantie genoten hebt en weer voldoende energie verzameld hebt voor de dingen die u wilt gaan doen het
komend jaar op school, in u werk of in u vrije tijd.
De Buurtraad Borgharen heeft samen met de Dorpsraad Itteren in de vakantieperiode de definitieve versie
van Recreatie Visie Rivierpark Maasvallei 2014 vastgesteld. Nog dank voor de vele nuttige en waardevolle
inspraakreacties van de bewoners, die we meegenomen hebben in de definitieve visie. De recreatie visie
is verzonden naar het college en de gemeenteraad van de gemeente Maastricht en verder naar alle in
aanmerking komende officiële betrokken instanties zoals de Provincie Limburg, Staatsbosbeheer en vele
andere met het dringend verzoek om in hun beleid, plannen en de uitvoering daarvan zoveel mogelijk
rekening te houden met onze wensen in de recreatie visie. Verder blijven we natuurlijk ook in de toekomst
een actieve gesprekspartner voor deze instanties.
Het kasteel Borgharen heeft een nieuwe eigenaar. Daarmee komt een eind aan een lange periode van
onzekerheid over eigendom en bestemming van ons kasteel. Ronny Bessems samen met zijn echtgenote
Amal, de nieuwe eigenaars van het kasteel, hebben als inwoner van Borgharen met de restauratie van de
kasteelboerderij al bewezen dat hun hart bij ons dorp ligt. Als het aan Amal en Ronny Bessems ligt zal het
kasteel degelijk gerestaureerd worden en weer de centrale plaats in Borgharen krijgen die het verdient.
Wij wensen Ronny en Amal in ieder geval veel succes, wijsheid en doorzettingsvermogen bij dit uitdagende
project.
Rest mij nog de wens uit te spreken jullie te mogen ontmoeten op de Open Dag van de Dorpstuin Borgharen
op zaterdag 27 september (zie elders in deze Buurtpraat).
Joop van Sintfiet,
voorzitter Buurtraad Borgharen
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Gemeenschapshuis Haarderhof
Zalenverhuur voor
al uw feesten en partijen
Tevens koffietafels
Voor meer informatie:
Maurice Essers
06-25097730 / 043-3632042

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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Huiszwaluwen in
Borgharen en Itteren
Zwaluwen horen bij een dorp. Een zomer is geen
zomer als deze behendige vogels niet over de daken
vliegen op zoek naar voedsel. Gelukkig kunnen
we in Borgharen en Itteren nog genieten van de
capriolen die ze in de lucht uithalen. Er zijn meerdere
soorten zwaluwen. In Nederland kennen we de
boerenzwaluw, oeverzwaluw en de huiszwaluw.
Met de huiszwaluw gaat het niet zo goed. De
huiszwaluw is makkelijk herkenbaar aan de korte
zwaluwstaart en de witte band van veren om het
middel. Ook de nesten zijn makkelijk herkenbaar.
Ze maken een ondiep kommetje aan de buitengevel
van woonhuizen en andere gebouwen, goed beschut
onder een dakrand. Hoe hoger hoe beter. Geen
enkele andere vogel doet dit de huiszwaluw na.
De bekende boerenzwaluw maakt altijd een nest
in een gebouw, vaak in schuren of zolders met
een open verbinding naar buiten.

2014 gaat dus de boeken in als een prima jaar
voor de huiszwaluw in Borgharen en Itteren.
Laten we hopen dat deze positieve trend doorzet en
dat we nog lang kunnen genieten van dit mooie
vogeltje.

Omdat het niet goed gaat met de huiszwaluw
worden de nesten in het gehele land geteld. Door
de tellingen jaarlijks te herhalen hoopt men de
redenen van achteruitgang te achterhalen en, indien
mogelijk, maatregelen te nemen. Borgharen en
Itteren vormen samen één van de bolwerken van
de huiszwaluw in deze regio. Daarom worden de
nesten al jaren geteld. Ook dit jaar zijn we weer
op pad geweest. Deze keer hebben enkele cursisten
van cursus Grensmaasnatuur meegeholpen. De
gezamenlijke inzet is niet voor niets. Zowel in
Borgharen als in Itteren tellen we meer nesten
dan in 2013. In Borgharen hebben we zelfs 10
nesten meer geteld waarmee we het hoogste
aantal sinds 1996 noteren. In Itteren is de stijging
minder spectaculair, maar 32 nesten is wel het
hoogste aantal dat we ooit in Itteren hebben geteld.

Graag wil ik iedereen bedanken die mee heeft
geholpen met tellen. Maar ik wil ook iedereen
bedanken die de overlast voor lief neemt en de
vogels rustig laat broeden aan de gevel van het
huis.

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl

De resultaten van dit jaar heb ik in een tabel gezet, samen met de cijfers van voorgaande jaren:
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Nieuws uit de
Dorpstuin Borgharen.
Er is nog plek voor
liefhebbers!!
Er is nog plaats voor geinteresserden in een eigen
stukje volkstuin. Loop maar eens vrijblijvend
binnen als we aan het werk zijn. Het is ook een
leuke club van mensen die er zo nu en dan graag
naar toekomen om wat te werken maar ook elkaar
te treffen en gezellig wat te kletsen.
Het kost je niks alleen je eigen plantmateriaal als
je voor jezelf wilt verbouwen. Er is ook gemeenschappelijke aanplant voor ons allemaal. Dus je
kunt kiezen wat het best bij je past of aan alle
twee meedoen.

In het voorjaar zijn we begonnen met 6 initiatiefnemers, alle liefhebbers van de dorpstuin. Nu zijn
we met een twaalftal mensen die regelmatig in de
dorpstuin werken of zich op een andere manier er
voor in zetten.

Wij hopen dat je snel eens binnenloopt en kennis
komt maken met ons en onze tuin waar we
inmiddels al aardig trots op beginnen te worden.
Bijvoorbeeld op zaterdag 27 september op onze
OPEN DAG.

Als je er langs rijdt zie je meteen dat er al veel
gebeurd is het laatste half jaar.
Grote plantbakken zijn in elkaar getimmerd en
beplant met planten en bloemen.
Achter de container (met dank aan het Grensmaas
Consortium en Pie Bours BV) waarin ons gereedschap
worden opgeborgen is het terrein over de volle
diepte, vrijgemaakt van stenen en omgeploegd.
Vooraan en halverwege in de tuin zijn gezellige
zitjes gemaakt met tuinmeubelen die wij van
dorpsbewoners gekregen hebben.
Voor de Pipowagen (met dank aan de MTB) is een
vijver aangelegd, waarin momenteel schildpadden
en vissen zich al heerlijk op hun gemak voelen
tussen de vele waterplanten. Een genot om naar
te kijken.
We hebben al heerlijk gegeten van de tomaten,
sla, tuinkers, snijbiet, courgettes, sperziebonen,
pittige pepers en komkommers die we geplant
hebben. Druivenstruiken, rozenstruiken, aardbeien,
bessen noem maar op, het staat er allemaal.
Walnoten, pruimen en “sjnie eppelkes” stonden
er al.

Namens alle leden van de werkgroep “Dorpstuin
Borgharen” van harte WELKOM!!
Joop van Sintfiet
(043-3632552)
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DORPSTUIN
BORGHAREN

OPEN DAG
ZATERDAG 27 SEPTEMBER
van 13.00 – 17.00 uur

UITNODIGING
Beste mensen (groot en klein) van Borgharen en Itteren,
Graag nodigen wij jullie uit onze Dorpstuin Borgharen (gelegen aan de Bovenstraat) te komen bewonderen
op zaterdag 27 september 2014.
Wij staan van 13.00 tot 17.00 uur voor jullie klaar om jullie trots rond te leiden in onze tuin en te vertellen
wat we al gedaan hebben en wat onze plannen zijn voor de toekomst.
Neem vooral de kinderen mee.
Lokatie: aan de Bovenstraat tussen huisnummer 29a en 31
We rekenen op je bezoek.
Werkgroep Dorpstuin Borgharen
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Op zondag was het traditiegetrouw de beurt aan
de bewoners van ons dorp. Het recreatietoernooi
werd gespeeld door tripletten waarvan slechts
één speler een licentie mocht hebben.
Dit jaar deden er 30 teams aan het toernooi mee.

26e Editie van het
Jeu de Boulestoernooi
Borgharen

Na het welkom woord van de voorzitter, de huldiging van de kampioenen van 2013 bij de dames
en de heren en de uitleg van de regels door de
scheidsrechter, was het om 12.00 uur zover: De
eerste ronde kon beginnen. Het toernooi verliep
vervolgens soepel en ook het weer speelde dit
jaar gelukkig mee. Op een enkel buitje na, kon
het toernooi in droge weersomstandigheden
gespeeld worden. Het werd een spannend, maar
vooral gezellig toernooi, waarin op het scherpst
van de snede gespeeld werd.
Uiteindelijk leverde dat 3 winnende triplets op in
de de drie categorieën.

In het weekend van 30 en 31 augustus 2014
organiseerde JBC Le But Borgharen wederom
haar jaarlijkse Jeu de Boules toernooi op de banen
die speciaal langs de kasteelmuur aan de Hertog
van Brabantlaan waren aangelegd.

Bij de dames ging de winst, wellicht ietwat
verrassend naar de dames: Conny Winkens,
Carina Delarue en Lilian Coumans.
Ze hadden er jaren naar gestreefd om ook eens
kampioen te worden, en het lukte hun dit jaar

Op zaterdag stond zoals gewoonlijk het toernooi
voor doubletten met licentie op het programma.
Er deden dit jaar 44 doublets mee, Om 11.00 uur
werd begonnen met de eerste wedstrijden en
na drie wedstrijden werden de teams onderverdeeld in de A-poule of de B-poule. Het weer was
erg wisselvallig, maar er kon desondanks prima
gespeeld worden. De banen lagen er goed bij en
de regen bleef lang uit, behoudens een kort buitje
af en toe. Er viel voor de liefhebbers veel te genieten, want er waren zeer spannende partijen bij.
Na de splitsing in A- en B-poule, gingen de teams
die in de A-poule werden ingedeeld in een knock
out systeem verder en de teams in de B-poule
speelden allen nog drie wedstrijden, waar een
eindstand opgemaakt werd. We waren getuige
van een aantal spannende partijen, waarin ook
de nodige verrassingen te noteren vielen. Tegen
18.30 uur waren de vier halve finalisten bekend
en iedereen maakte zich op voor twee geweldige
wedstrijden. Maar helaas, het weer liet ons nu
echt in de steek. Het begon ineens heel hard te
regenen en na het raadplegen van buienradar en
in overleg met de vier halve finalisten werd besloten
om het toernooi te staken. De prijzen werden
gelijkelijk over de vier teams verdeeld . Jammer
dat dit mooie en drukbezochte toernooi geen
waardige afsluiting kreeg.

De finale in de B-categorie werd dit jaar gewonnen
door: Toby Rouwhorst, Lucy Rouwhorst en Corné
Heuts.
In de A-poule werd een waardige finale gespeeld,
waarbij beide finalisten elkaar zeer goed in evenwicht hielden. Toch moest er uiteindelijk een winnaar komen en die kwam er uiteraard. Met 13-11
gin de overwinning uiteindelijk naar het triplet:
Godfried Duchateau, Raoul Duchateau en Willy
Wijnands. Maar ook de verliezend finalisten mogen
hierbij in één adem genoemd worden, vanwege
hun puike prestatie. Dus heren: Peter Coumans,
Mike Brouwer en Egied Rouschop, ook al hebben
jullie niet gewonnen, jullie hebben er in ieder geval
voor gezorgd dat dit een schitterende wedstrijd
werd, waarbij bij vlagen op zeer hoog niveau
werd gebould.
Naast het “grote mensen toernooi” werd er door
De Maaskluivers ook een toernooi voor de kinderen
van ons dorp georganiseerd. De opkomst van de
kinderen was gigantisch. Er deden maar liefst 30
kinderen mee.
Samenvattend kunnen we terugblikken op een
succesvol weekend. Met zowel op de zaterdag
als op de zondag voldoende teams, laat JBC Le
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Fam. Kleijnen, Flamingo, dhr. M. Limpens, Spie
Maastricht, Franssen-Franken (Patrick Delarue),
dhr. L. Habets, Maastricht, Mora Maastricht (Jean
Gerets) Electro J. Coomans, Firma Stassen Bunde
(Hugon Lamberikx.) ijssalon St Brigithahoeve Itteren,
en Spie Maastricht.

But Borgharen zien dat haar toernooi nog steeds
volop in de belangstelling staat en dat we vooral
moeten doorgaan met het organiseren ervan.
Tenslotte wil ik het organisatiecomité, alle vrijwilligers, ook die van de Maaskluivers en de volgende
sponsoren bedanken voor hun bijdrage aan dit
fantastische evenement:

Zonder jullie kunnen wij een dergelijk toernooi
niet organiseren. Ik hoop dat we ook in de komende
jaren op jullie medewerking, in welke vorm dan
ook, mogen en kunnen rekenen.

Drankenhandel Gebr. Koekkelkoren, Brasserie
Amadeus Maastricht, Creemers Klussenbedrijf,
de heer Marc De Cocq, Autobandenbedrijf Van
Duurling, Haco Glas, ivizi, Kapsalon Jos Verzijlberg,
Administratiekantoor Hinssen, ’t Haarder Winkelke,

Hans Hinssen
Voorzitter

Even voorstellen.....
Mag ik mij even voorstellen. Mijn naam is Hub Smeets. Ik ben 56 jaar oud, gehuwd
en vader van 2 volwassen zonen. Ik werk sinds 1978 bij de politie en heb tussen 1996
en 2012 als wijkagent achtereenvolgens gewerkt in de wijken De Heeg, Heugem/
Randwyck, Heer/Eijldergaard/Molukse wijk en Wittevrouwenveld. Vanaf september
2012 ben ik als wijkagent werkzaam in de wijk Amby en met ingang van 15 september
2014 ben ik nu ook wijkagent voor de wijken Borgharen, Itteren, Meerssenhoven en
Beatrixhaven.
Ik hoop de komende jaren met veel plezier met u te kunnen werken aan leefbaarheid en veiligheid. Ik zal
daarom regelmatig in de wijken aanwezig zijn, het liefst per fiets of te voet. Ik hoop dan met u in gesprek
te komen.
U kunt mij op verschillende manieren bereiken:
P Door mij gewoon op straat aan te spreken;
P Via telefoonnummer 0900-8844;
P Via het bureau van het basisteam Maastricht, gevestigd Prins Bisschopsingel 53 te Maastricht.
P Via het contactformulier op de website van de politie : www.politie.nl
P Schriftelijk via politie Limburg, Postbus 1230, 6201 BE Maastricht.
P Ook ben ik actief op Twitter via mijn account @wijkagentSmeets
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Computercursus winter
seizoen 2014-2015

Radar
Woonvorm
Borgharen
Julianastraat 1
en Schoolstraat 22

Bij voldoende deelname willen we weer met de
computercursus starten. Wij geven les op verschillende niveaus, van beginners tot gevorderden.
Omdat wij geen vaststaand lesprogramma volgen,
kunnen we de les aan de cursisten aanpassen.

Een tijdje geleden was het dan zover en zijn wij,
de bewoners van Julianastraat en Schoolstraat
verhuisd.
In Heugem is een nieuwe woonvorm gebouwd
voor de bewoners van woonvorm Borgharen.
Wij hebben hier lang naar uitgekeken en op 16 juli
zijn wij daar naartoe verhuisd.
Wij willen de inwoners van Borgharen bedanken
voor de fijne tijd die wij in Borgharen hebben gehad
en wij zullen er nog vaak aan terugdenken.
Bewoners en medewerkers van
Radar - Woonvorm Borgharen
Naargelang de interesse bieden we aan: computer
gebruik algemeen, tekstverwerking met Word,
rekenen met Excel en alle andere mogelijkheden
die dit programma biedt, e-mail verzenden, ontvangen en bewerken, cursus fotobewerking.

Met vriendelijke groet,
Ludy Meijer
WV Borgharen

Afgelopen seizoen hebben we de cursus fotobewerking aangepast. Dit is de cursisten zeer goed
bevallen en daarom gaan we op die voet verder.

Zoekertje
Donderdag 26 juni jl. heb ik een sleutelbos
verloren hier in het dorp tijdens het ophalen
van mijn zoon na zijn schoolreisje, dit was
vanaf het kermisterrein. Het betreft een bos
met daaraan o.a. onze huissleutels.....
Verder een klein kettinkje eraan.

De cursustijd is: op dinsdagmiddag van 16.00 uur
tot 17.30 uur.
De volledige opbrengst van de cursus gaat naar
onze school, die hiermee extra lesprogramma’s
kan aanschaffen, waar anders geen geld voor zou
zijn.

Wanneer u deze sleutelbos gevonden heeft,
neem dan contact op met:
06-29020225.
Alvast bedankt
voor de
moeite.

Heeft u interesse?
Meldt u zich dan aan bij:
Mien Depondt
Baron de Rosenstraat 34
e-mail: buurtraad-borgharen@ziggo.nl of
tel: 043-3631487.
Het computercursus team.
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M200
burgertop over
gezondheid en zorg
in Maastricht

In 2014 is dat gezondheid en zorg, omdat op die
terreinen grote veranderingen plaats vinden. De
creativiteit van alle burgers is nodig om te zorgen
voor een goede gezondheid en zorg.
Hoe kan ik bijdragen?
Er worden 200 inwoners van de gemeente
Maastricht uitgenodigd om aan de burgertop op
1 november deel te nemen. Deze worden geloot
uit de gemeentelijke basisregistratie, zodat alle
wijken goed vertegenwoordigd zijn.

Wie zorgt er later voor mij? Wat is er nodig om
voor elkaar te kunnen zorgen? Hoe kan onze
jeugd gezond opgroeien en hoe richten we de omgeving gezonder in? Hoe gaan we in Maastricht
om met vragen over gezondheid en zorg? Wat
vinden Maastrichtse burgers eigenlijk belangrijk
als het gaat om gezondheid en zorg?

Iedereen kan nu echter al zorgen, ideeën, dromen
aanleveren via de ideeën bus op de website. U
kunt ook familie, vrienden en buren op de hoogte
brengen van de burgertop en samen bespreken
wat jullie belangrijk vinden als het gaat om
gezondheid en zorg en deze ideeën samen in de
ideeën bus stoppen.

Op 1 november 2014 wordt in Maastricht de
M200 gehouden. Dit is een burgertop waar 200
burgers uit de gemeente Maastricht in gesprek
gaan met elkaar over de vraag wat belangrijk is
als het gaat om gezondheid en zorg. Deze 200
burgers worden geloot uit de gemeentelijke
administratie, zodat burgers uit alle wijken hier
aan kunnen bijdragen.

Wilt U vrijwilliger worden of meewerken aan de top?
Laat het ons weten via de ideeënbus of via de mail
Wie steunen de M200?
De M200 is een initiatief van de Universiteit
Maastricht: de universiteit wil de stad helpen
om belangrijke vraagstukken op het terrein van
gezondheid en zorg met burgers te bespreken.
Het initiatief wordt ondersteund door gemeente
Maastricht en GGD zuid Limburg.

Om deze top voor te bereiden, vragen we U om
nu alvast uw zorgen, wensen, dromen en ideeën
kenbaar te maken. U kunt ze kwijt in de ideeënbus
op onze website: www.maastricht200.nl. Op deze
website vindt U ook meer informatie over deze
burgertop. Dus heeft U ideeën, dromen? Kom
naar onze website en post ze in de bus!

We werken daarnaast samen met debatcentrum
Sphinx, welzijnsorganisatie Traject en nog vele
anderen.

Wat is een burgertop?
Een burgertop is een dag waarop burgers samen
komen om te praten over onderwerpen die zij
zelf belangrijk vinden. Op deze manier wordt
de democratie versterkt. Nu stemmen burgers
alleen maar eens in de vier jaar. Een burgertop
is een manier om veel vaker dan eens in de vier
jaar met elkaar in te spreken over de toekomst
van Maastricht. Op deze manier worden burgers
meer eigenaar van hun eigen leefomgeving. Een
burgertop is inspirerend omdat mensen verhalen
en ideeën uitwisselen met burgers die ze anders
niet tegen komen.

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten van de burgertop worden gepresenteerd aan de inwoners van de gemeente Maastricht,
aan de gemeenteraad, aan burgemeester en
wethouders, en aan zorgorganisaties, zodat zij allen
daar hun voordeel mee kunnen doen. Burgers zelf
kunnen na de burgertop in burgerpanels samen
aan de slag gaan met ideeën en plannen die zij
belangrijk vinden.
Dus, voor ideeën, opmerkingen, vragen…

www.maastricht200.nl

Waarom wordt die nu gehouden?
De opkomst bij verkiezingen wordt steeds lager.
Dat betekent dat er een kloof ontstaat tussen
burgers en politiek. Een burgertop probeert die
kloof te verkleinen. Burgers uit alle wijken worden
uitgenodigd om samen in dialoog te gaan over
een onderwerp dat iedereen na aan het hart ligt.

Namens de organisatie:
Ellen Denteneer
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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 15 NOVEMBER 2014.

Haarderagenda
Deze editie is er door omstandigheden geen haarderkalender!!!!!!
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Het kan weer!
Zilvervloot Sparen

HIER

10%
pr
voor e1 mie
0
sparenjaar

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

* Variabele rente per 16 juli 2013. Rentewijzigingen voorbehouden.

had uw
advertentie
kunnen staan!!!

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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Itteren en Borgharen,
natuur(lijk) samen

Het werd ons ook duidelijk dat er in onze dorpen
nog veel meer deskundigheid bij inwoners zit en
die zouden we graag opsporen en gebruiken.
De groep gaat door en nodigt iedereen uit mee
te gaan.

Hoe je ook naar onze dorpen kijkt, een ding is
duidelijk, de natuur hebben we samen.
Die natuur is tegelijkertijd ons kroonjuweel. We
zien dan ook een steeds grotere samenwerking
tussen de buurtraad Borgharen en de dorpsraad
Itteren die ondermeer geleid heeft tot onze
recreatievisie, die binnenkort met de gemeente
besproken wordt.
Ook trok in mei een groep van 20 bewoners van
beide dorpen in de zon, in de regen, in het licht,
in het donker, door de modderen, door het
grind, in de bosjes, in veld om met verschillende
deskundigen met andere ogen naar die omgeving
te kijken.

Voor ons smaakt dat naar liefst heel veel meer en
we willen dan ook graag vanaf september maandelijks iets in of rond onze natuur organiseren.

We ontdekten dat het gebied tussen de dorpen
een heel gevarieerde begroeiing heeft, dat op het
eiland in de Maas meer als 29 soorten watervogels
te zien zijn, dat die Maas, lang geleden niet langs
Itteren stroomde maar via Verviers naar de Rijn
liep, dat er in Itteren meer als 300 vleermuizen
huizen in 4 verschillende soorten en dat slakken
tweeslachtig zijn, dus man en vrouw tegelijk en
dubbel paren en nog veel meer.

Graag zouden we dat delen met meer mensen, die
net als wij belangstelling hebben voor de natuur,
of misschien wel zelf meer kunnen vertellen over
onderdelen van de natuur om ons heen, en dat
met ons willen delen. U bent van harte welkom!
U kunt u contact opnemen met de stuurgroep
Kitty Jacobs, Carlo Poolen, Anja Paradies of Joop
verhulst Joop.verhulst@home.nl

Beste mede buurtbewoners,
Graag zouden wij jullie willen oproepen jullie woningen eens goed na te kijken of er sinds het
grensmaasproject nieuwe gebreken aan jullie woonhuis zijn ontstaan. Denk aan scheuren in wanden
en gevel, verzakkingen in de tuin, loslatende vloertegels, laminaat wat bol gaat staan enz. Let wel, het
moeten nieuwe schades zijn, dus GEEN schades die tijdens de vooropnames al in kaart gebracht zijn.
U bent niet de enige die getroffen kan zijn door het grensgmaasproject, vandaar ook dat wij een werkgroep
in het leven hebben geroepen. Deze werkgroep bestaat uit inwoners van Borgharen, Itteren, Bunde
en Geulle. Ook daar zijn mensen getroffen door schade veroorzaakt door de werkzaamheden van het
grensmaasproject. Tot nu toe zijn alle gemelde schades met allemaal andere excuses afgewezen, maar
wij willen het er niet bij laten zitten en gezamenlijk voor ons recht en eigendom opkomen. Bedenk
goed dat deze schades grote invloed zouden kunnen hebben als u, uw woning zou willen verkopen. Wij
geloven er in dat wij samen een goede kans maken ons gelijk te halen. Maar hoe groter de groep hoe
sterker we staan. Ook wij als getroffen personen zijn er van overtuigd dat het grensmaasproject meer
dan nodig was voor onze dorpen, maar het kan niet zo zijn, dat wij met de daardoor ontstane schades
opgezadeld worden.
Meld u daarom aan op het volgende e-mailadres en wordt ook lid van de werkgroep schades
grensmaasproject: r.royen1@home.nl.
Met vriendelijke groet, Werkgroep schades grensmaasproject.
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gruupkes strijde veur ‘ne sjieke wisselbeker, en
de ier..Veur hiel völ krege zie punte; hunne naom,
hun vlag en yell, sport en spel naotuurlik, en veur
de stökskes die opgedrage woorte op de letste
“boonte”aovend.

Maaskluiverkes
update!!
In de groete vekantie höbbe de kluiverkes ’t weer
drök gehad…’ne gezellige fèllem aovend met
frietsjes, sjatgraove in Belsj en naor Toverland…
alles is bezoch en beleef. En naotuurlijk ’t kamp!
Maar liefs 50 keenderkes koste met goon, mede
daankzij de donatie vaan de stichting Elisabeth
Strouven.

Dit jaor zien de Bubbles kampioen gewore, en
hunne beker zal sjnel op sjaol te bewoondere zien!!
s’ Aovens hadde veer nachspelle. De ierste nach ein
met zaklamp, en alle keender.. de aovend denao
’t allom bekinde spel ‘vin de roej lamp”zoonder
zaklamp, en zörrig datste neet gezeen en gehuurt
weurs….veur sommige kansloos (hé Dennis en
Bo..) en veur sommige zier succesvol (Door is
kampioen heij in!)

Met z’n alle ginge veer met de bös naor Loon op
Zand. Daor hadde veer ’n sjieke locatie, vlak bij
een bos, boe de nudige avonture zien beleef.
Met 14 leiders höbbe veer ’t veur mekaar gekrege
een aofwissselend programma te presentere, boe
oonder nachspeule, disco, zwumme en spellekescompetitie. ‘T weer zaot us neet hielemaol met,
meh gelökkig haddde veer een sjoen speulhal tot
us besjikking. De competitie welt zegke dat de

Veer daog met 50 braaf keender…vermeujend,
maar zeker superdeluxfantastisch!!
(met daank aon Paul, veur ’t heerlikke BBQ-vleis!!)
Neve ’t kamp, is bij ’t keendervekantiewerrek
genoog te doen, want daor zitte een aontal vrijwilligers te broede op leuke activiteite. Zoe hadde
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v’r weer us eige jeu de Boules toernooi, d’r
kump een herfsactiviteit in de naojaorsvekantie,
en naotuurlik de Halloween-disco, (vriedag 31
oktober) boe de keender zoe akelig mögelik naor
tow mage koume (=neet veur watjes!!)….

Haw de facebookpagina en de website in de gate,
heij hawwe veer uuch op de huugte vaan us planne
en belefenisse … en moch geer zin höbbe um met
us met te doen, es vrijwilliger…twiefel neet langer,
en laot ’t us wete!!
Kompliminte, de Maaskluivers.
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Oet de aajd buurtpraotdoes

18

Definitieve versie
Recreatievisie Itteren
Borharen 2014
versie d.d. 15 juli 2014

Lezing:
Dood doet Leven
Het belang van dode (hoef)dieren in de natuur
krijgt de laatste jaren meer aandacht. Vooral omdat
de aanwezigheid van aas in (grote) natuurgebieden
de sleutel vormt voor de terugkeer van spectaculaire vogels zoals raaf, gier, zeearend, rode en
zwarte wouw. Evenals dood hout dragen dode
dieren bij aan de biodiversiteit. De kadavergemeenschap is een complexe levensgemeenschap,
waarin tal van kleine en grote aaseters en andere
opruimers elkaar opvolgen en onderling afhankelijk
zijn. Doordat aaseters dode dieren opruimen,
hebben ze tevens een sanitaire functie.

Deze Recreatievisie is digitaal te downloaden op
de website van de Dorpsraad Itteren:
www.ittereninbeeld.nl
Indien iemand een uitgeprinte versie wilt verkrijgen is dit mogelijk door dit op te vragen bij het
secretariaat van de Buurtraad Borgharen.

Viooltjes

Kleine dode dieren zijn in de natuur voldoende
voorhanden. Grote kadavers daarentegen worden
vaak door mensen opgeruimd (destructie).
Daarnaast krijgen veel grote hoefdieren in de
natuur niet eens de kans om er te sterven en te
vergaan, omdat ze zijn voorbestemd voor menselijke consumptie.
Het project Dood doet Leven heeft laten zien dat
meer ruimte voor aaseters in de natuur vrij eenvoudig te creëren is. Bijvoorbeeld door het neerleggen
van dierlijke verkeersslachtoffers, of door het
achterlaten van afval van afschot. Zoiets zorgt al
snel voor spectaculaire ontwikkelingen.

In een bloembak aan de Middenstraat in Borgharen
staan een aantal viooltjes de omgeving op te fleuren,
tot plotseling blijkt, dat er een plantje uit de bak
verdwenen is.
Baldadigheid ????
Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit;
wat blijkt een dag later: het verdwenen viooltje
staat weer netjes terug in de bak, naast zijn
soortgenoten !
Wat er precies is gebeurd, is niet meer te achterhalen, maar toch dank aan degene, die het plantje
heeft teruggeplaatst !

Tijdens de lezing wordt hier uitleg over gegeven.

Oproep Verzorging
Bomenlaan
De jonge bomen langs het fietspad hebben veel
te verduren. Ze staan in een open vlakte waar
vooral de wind vrij spel heeft en het moeilijk
maakt goed te wortelen. Daarom is het belangrijk
dat de bomen goed vaststaan met behulp van de
palen eromheen.
Vale gier op de St Pietersberg (foto: ARK/BIONET)

Totdat de bomen goed geworteld zijn, vraagt dat
van onze zijde( de gemeenschap van Borgharen
en Itteren) de nodige inspanning en aandacht.
Wie wil er meehelpen, om de bomen langs het
fietspad aan de Maas, te verzorgen: palen vastzetten, boombanden herstellen enzovoorts.

De avond met Hettie Meertens is op Maandag 27
Oktober om 20.00 uur, in de Aow Sjaol in Itteren.
De entree is gratis. Er wordt alleen een kleine
bijdrage gevraagd voor koffie , thee en koekjes.

Angela Moberts (Dorpsraad Itteren)
Tel: 043-3649456, email: amoberts@kpnmail.nl

Graag aanmelden bij Angela Moberts;
amoberts@kpnmail.nl of tel: 043-3649456
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