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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
  3637679 ZORGCENTRUM BORGHAREN
  3437771 OPPAS- EN THUISHULPCENTRALE
  3690610   ENVIDA SERVICE 
 (was groenekruisdomicura)
  3690660 GROENEKRUISDOMICURA UITLEEN / 
 THUISZORGWINKEL
  0900-0699  REGIOTAXI
  0900-1884 KLANTENSERVICE ZIGGO
  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

De Buurtraad Borgharen in 2014 en 2015!

Het jaar 2014 is al weer bijna ten einde. Reden om even terug te blikken op wat er zoal gebeurd is het 
afgelopen jaar vanuit de Buurtraad Borgharen. 

Op de eerste plaats is er samen met de inwoners van Borgharen en de Dorpsraad Itteren een doordachte 
en voldragen recreatievisie voor ons deel van het Rivierpark Maasvallei opgesteld en aangeboden aan alle 
betrokken overheden en instanties. Het moet voor de betrokken partijen een zegen zijn om bij hun beleid 
en de uitvoering daarvan terug te kunnen vallen op zo’n professioneel document.

Met de gemeente Maastricht is er samen met de andere Maastrichtse buurtplatforms stevig van gedachten 
gewisseld over de nieuwe subsidieregeling vrijwilligerswerk, waaronder het buurtraadwerk ook gaat vallen. 
Deze nieuwe regeling had nogal wat consequenties voor de financiering van de buurtraad activiteiten. 
Daar zijn nu voorlopig de scherpste kantjes vanaf gehaald.

Er zijn wandel en struinpaden uitgezet in het natuurgebied tussen Borgharen en Itteren. Verkeerssituaties 
zijn beoordeeld en waar mogelijk veranderd. Er zijn weer een aantal informatieve nummers van de 
Buurtpraat verschenen.

Deze en vele andere kleinere praktische zaken hebben ons het afgelopen jaar bezig gehouden. En we hebben 
er een mooie dorpstuin bij gekregen.

Verder is het de moeite waard om op te merken dat dit jaar het Kasteel Borgharen een nieuwe eigenaar 
heeft en nog wel een echte Borgharenaar. 

2015 wordt een jaar vol met nieuwe uitdagingen. Die gaan we als Buurtraad Borgharen graag aan. Maar wel 
met jullie hulp, dus bezoek volgend jaar onze vergaderingen en word actief lid van de Buurtraad Borgharen!

Ik wens jullie namens het bestuur van de Buurtraad Borgharen 
een vrolijke Kerst toe en een Gelukkig Nieuwjaar.

Joop van Sintfiet,
voorzitter Buurtraad Borgharen



Gemeenschapshuis Haarderhof
Zalenverhuur voor

al uw feesten en partijen
Tevens koffietafels

Voor meer informatie:
Maurice Essers       06-25097730 / 043-3632042
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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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Wateroveroverlast 
kruispunt Spekstraat 

- Bosveldweg - 
Trichter Voogdenstraat

Naar aanleiding van de zware regenbui met ruim 
35 mm neerslag op 3 augustus heeft de buurtraad 
een gesprek gehad met de gemeente. Volgens de 
statistieken komt dit 1 keer per 25 jaar voor. 

De vorige regenbui met deze hoeveelheid neerslag 
was echter 10 jaar geleden. Beide keren stond op 
dit kruispunt bijna een ½ m water. Bij sommige 
huizen slechts enkele cm beneden de voordeur 
drempel en bij enkele auto’s, waarvan de eigenaar 
niet thuis was, praktisch tot aan de onderkant van 
het portier. Deze keer is alles dus net goed gegaan, 
maar als het nog 5 minuten zo had doorgeregend, 
zou er sprake zijn geweest van wateroverlast voor 
huizen en auto’s met bijbehorende claims. Volgens 
de gemeente zouden deze echter kansloos zijn 
vanwege overmacht en omdat het stelsel voldoet 
aan de normen.

De buurtraad heeft dit besproken en heeft een 
oplossing voorgesteld aan de gemeente.
 
De oorzaak voor de wateroverlast is dat dit het 
laagste punt is van Borgharen.

Als de riolering het water niet kan verwerken, dan 
verzamelt het water van zo ongeveer de helft van 
de straten zich op dit punt. De riolering heeft een 
afvoercapaciteit die berekend is op een extremere 
neerslaggebeurtenis van eenmaal in de 2 jaar. 

Valt er meer water dan treedt de overstort in het 
verlengde van de Kasteelstraat, die direct in de 

Maas uitkomt, in werking. Deze heeft een dusda-
nige hoogte dat er geen ongewenste overstorten 
vanuit het rioolstelsel in de Maas plaatsvinden. 

Het is vanuit de milieuwetgeving niet toegestaan 
om hier wijzigingen in aan te brengen.
 
In deze afvoer (overstort) zit een schuif die altijd 
openstaat en alleen dient ter voorkoming van 
instromend water uit de Maas als die hoog 
water heeft. (deze schuif wordt alleen dichtgezet 
in geval van hoog water in de Maas).
De buurtraad is van mening dat er oplossingen 
zijn voor dit probleem:

• De overstort moet verdiept worden aangelegd, 
zodat ook lager gelegen delen hierop het water 
kunnen lozen (vraag is of de doorsnede hiervan 
voldoende is om ook dit water te verwerken). 
Dit moet de gemeente berekenen.

• het alternatieve voorstel van de buurtraad is 
om een 2e overstort te maken die het water 
kan lozen in het waterbergingsgebied ten noorden 
van de kade aan de Trichter Voogdenstraat. 

 Dit kan als door de kade een afvoerbuis met 
voldoende diameter wordt aangelegd. Hier-
voor moet een doorsteek gemaakt worden ter 
hoogte van de bushalte met een coupure door 
de kade. Hierin moeten wel keerkleppen komen 
ter voorkoming van terugstromend water als 
de Maas hoog staat.

Ondanks het feit dat de gemeente deze oplossing 
als weinig kansrijk ziet, heeft zij ons toegezegd 
om deze oplossing met het waterschap te zullen   
bespreken. 

De gemeente heeft zogezegd met interesse kennis- 
genomen van onze voorstellen en zal ons laten 
weten of dit haalbare oplossingen zijn.
 
 Chris Hoekstra
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       Maaskluivers update!!
De zomer heet vaarwel gezag, en plaots gemaak veur de herrefs. Neet errig, 
want ouch in de herrefs zien ‘ne houp leuke deenger te beleve met de Maoskluivers. 

Zoe höbbe de keender ‘ne speurtoch geloupe in de herrefsvekantie. Dee begos op ’t kerremisterrein, 
s’aovens . De keender mooste oonderweeg lettters verzamele, d.m.v. opdrachte, speule (b.v. blikgoeje of 
blind preuve in de frituur) en goot op te lette. Spannend waor ‘t, zoe in de duuster!!! Nao nog een lekker 
hepke en drenkske bij de vuurkörref, same met de awwers en leiding, meuj naor hoes…

Ouch us jaorliks Halloweenbal waor weer een succes. Mie es 40 keender hadde goot hun bés gedoon, en 
de akelikste moonsters en griezels kwaome un denske doen… 
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Veur de knutseleers oonder de keender is d’r naotuurlik ouch nog ’t knutsele op goonsdagmiddag. 
Aofgeloupe kier waor dat de lampionne knutsele… zoedat de keenderkes sjiek verleech met St. Maarten 
langs de deure koste goon! 

Wat us nog steit te wachte deze maonde; op 30 november kump Sinterklaos op bezeuk, in de Haarderhof. 
Daan make veer ’t vaanaof 12.15 oor weer gezellig. De keenderkes höbbe daan de gelegenheid um Sinterklaos 
en zien Pietermanne een hand te sjöddele, en höm te vertelle wat d’r allemaol op hun winselieske steit!! 
En op 11 jauarie weure de nuije prins en prinses vaan de Maoskluivers bekint gemaak… eeder jaor weer 
spannend wee achter ’t maske oet kump!!

Komp g’r ouch… Veer zien uuch op dees daog gere!!
Kompliminte, de Maaskluivers

Computercursus winter 
seizoen 2014-2015

In september/oktober zouden wij starten met de 
nieuwe computercursus, maar wegens te weinig 
deelnemers zijn we nog niet gestart. Bij voldoende 
deelname willen we weer met de computercursus 
starten. De start zou dan in januari zijn. Wij geven les 
op verschillende niveaus, van beginners tot gevor-
derden. Omdat wij geen vaststaand lesprogramma 
volgen, kunnen we de les aan de cursisten aanpassen.

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

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 aan-
schaffen, waar anders geen geld voor zou zijn.

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.

Contactinformatie 
wijkagent Hub Smeets 

wijkagent Amby, Borgharen, Itteren, Beatrixhaven en 
Meerssenhoven
 

Politie | Limburg | Maastricht
Parallelweg 54 
6221 BD Maastricht
Postbus 12306201 BE Maastricht
T 0900-8844
Twitter : @wijkagentSmeets
 

LET OP: MET INGANG VAN 20 SEPTEMBER IS MIJN 
MAILADRES GEWIJZIGD.

NIEUW MAILADRES: HUB.SMEETS@POLITIE.NL
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Paden en Paarden 
(en koeien)

Zo’n beetje in opdracht van de ‘werkgroep wan-
delpaden’ van de Buurtraad ben ik in de nieuwe  
Maasvallei gaan zoeken waar het geschiktste pad, 
soms door hoog kruid, gevonden kon worden om 
van Borgharen naar Itteren te wandelen.
Met hulp van een kaart met NAP gegevens en mijn 
vroegere ervaringen als landmeter, heb ik gezocht 
naar die plaatsen waar het wassend water van de 
Maas  (waarschijnlijk!) zo laat mogelijk komt. 
Met palen, die toch als drijfhout langs de Maas 
lagen eerst dit denkbeeldige pad gemarkeerd, 
daarna de zeis gepakt en... ziedaar het pad ligt er.
Zaak was nu dat het pad vlot belopen zou gaan 
worden want de heel moeizaam in de kiezelbo-
dem gegraven oriëntatiepalen zijn ook gewenste 
schuurpalen voor de koeien en paarden. Dus ze 
kunnen al weer vlug naast het gat liggen  .
Maar toch kreeg ik goede hulp van de koeien die 
ook al uit nieuwsgierigheid vaker om me heen had-
den getrappeld. Gelukkig bleef de stier op afstand 
want stieren zijn echt geen vriendjes van mij.
De koeien vonden het  nadien ook nog comfor-
tabeler over het gemaaid pad te lopen met als 
gevolg dat dit steeds zichtbaarder werd met helaas 
ook een beetje meer modder. Maar over een tijdje 
is het pad prima te belopen.

Vanuit de werkgroep wordt bij- en- met  allerlei 
diensten en organisaties bekeken wat er verder 
gedaan kan worden om b.v. passages over de af-
wateringsgreppels ‘modderloos’ te kunnen maken 
(stapstenen?).
Omdat het pad naar Itteren over een lengte van 
achthonderd meter 2,5 meter lager ligt dan de 
onvergraven plateaus zal in de winter dat gedeelte 
tientallen dagen gedeeltelijk overstroomd worden. 
De dynamiek van in- en uitstromend water zal dan 
vanaf de hoger gelegen gebieden te bewonderen 
zijn. Deze hoger gelegen onvergraven gebieden 
zullen  maar eens in de zoveel jaren overstroomd 

worden, heb ik me laten vertellen.
Onlangs wilde ik nog een paar markeringspalen 
plaatsen op de plek waar de terp bij wassend water 
nog juist bereikt kan worden. 
Vlakbij Itteren lag nog een lange dikke paal langs 
de Maas. Lang genoeg om er twee markeringspalen 
van te maken. Met kruiwagen, zaag en schop ging ik 
op pad richting Itteren.
Al vlot constateerde ik dat ook de kudde Koniks-
paarden op mijn pad stonden. Een omweg door 
het hogere kruid maken? Waarom? 
Toch maar gewoon doorlopen. De rammelende 
schop en beugelzaag in de metalen kruiwagen 
gaven de paarden een duidelijk signaal dat ik 
verder wilde over ‘mijn’ pad. De hengst hield me 
goed in de gaten en naarmate ik vorderde maande 
hij zijn vrouwtjes aan ook op te schuiven en wel 
steeds in galopperende rondjes. Prachtig.
Vlak voor Itteren vond ik de lange paal, zaagde 
hem in twee stukken van anderhalve meter, 
laadde ze op mijn kruiwagen en begon aan mijn 
terugweg.  Nu liever geen paarden of koeien op 
mijn pad.
Dit mocht niet zo zijn. Halverwege mijn terug-
tocht dook de kudde weer op. Aan de gebaren 
van de hengst leek hij te denken:  ‘daar heb je hem 
weer,oppassen’. Zou hij onvriendelijker worden? 
Ik liep door en hij maakte ook nu weer met zijn 
merries, steeds opschuivend, galopperende rondjes.  
Plots leek het of zij van het (onverstandige?)spel 
dat we (samen?) deden, genoeg hadden. De hele 
kudde zwenkte zijwaarts af en bleef op honderd 
meter staan kijken. Maar... de hengst kwam alléén 
terug. Op veertig meter afstand liep hij een lange 
tijd evenwijdig met mij mee. Stond ik stil, hij ook, 
totdat hij vond dat ik geen kwaad meer kon doen. 
Hij keerde tevreden terug naar zijn vrouwtjes.
Ongeveer op die plek kon ik mijn twee palen 
plaatsen en toog daarna met een leerzame ervaring 
terug naar huis.

Math Paulussen, 
meehelpend in de werkgroep wandelpaden v.d. Buurtraad     
november 2014

Foto’s: Theo Depondt
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DEELNAME FORMULIER
Dhr./Mevr. :....................................................................................................................................

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

Neemt deel aan de SENIOREN MIDDAG

Aantal personen die deelnemen:.....................................

TOT ZIENS OP 25 januari 2015 
Vergeet de datum en tijd niet op uw kalender te zetten, 
en voor Woensdag 14 januari dit deelname-formulier in 

te leveren.

C.V. De Beerbieters en Haarder Aajd Prinse.

Inleveren formulier:
 
*Hertog van Brabantlaan 111, Borgharen.
*Schoolstraat 28, Borgharen.

Kerstboom versieren

Woensdag 17-12-2014 gaan de kinderen van school weer op 
uitnodiging van Cv de Beerbieters de kerstboom versieren bij 
het schoolplein. Dit is elk jaar een gezellige ochtend waarbij 
de Beerbieters voor chocomel en wat lekkers zorgen. Natuur-
lijk komt ook de Kerstman even op bezoek en wordt er gezel-
lige muziek gedraaid. Ook alle ouders, verzorgers, opa`s en 

oma`s zijn van harte welkom.

De groepen komen op de volgende tijden de boom versieren:  
 groep 1-2:  10.45 uur – 11.05 uur
 groep 3-4:  11.10 uur – 11.30 uur
 groep 5-6:  11.35 uur – 11.55 uur
 groep 7-8:  12.00 uur – 12.20 uur 
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De Bomen langs het 
fietspad tussen 

Borgharen en Itteren

Op 29 oktober is er een overleg geweest van de 
werkgroep bomen met alle betrokken bij de levering 
en het planten van de bomen, om de situatie rond 
de bomen te bespreken. Dat dit nodig was bleek 
zowel uit de vragen van degenen die een boom 
hadden geadopteerd als uit 3 inspecties die de 
werkgroep heeft gedaan om te beoordelen hoe 
ze erbij stonden.
Naar aanleiding van deze resultaten heeft de 
werkgroep van de buurt- en dorpsraad het initiatief 
genomen tot dit overleg met als doel te bespreken 
wat er moet gebeuren nu alweer blijkt dat veel 
bomen het loodje hebben gelegd.
Ondanks het feit dat niet duidelijk is waarom ook 
nu weer (of nog steeds) veel bomen er erg slecht 
aan toe zijn, zijn de aanwezigen van mening dat 
hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt.
In dit overleg zijn over de herplanting van de niet 
levensvatbare bomen de volgende afspraken 
gemaakt:
Alle bomen zullen binnen 3 weken door de kweker 
worden gecontroleerd op levensvatbaarheid; 
Sander Bastings zal hierbij aanwezig zijn. De niet 
levensvatbare bomen zullen worden vervangen 
door respectievelijk eiken en bruine beuken, rond 
de boom zal een plantgat worden gegraven, dat 
zal worden opgevuld met speciale bomengrond met 
een gietrand rond de boom opgevuld met schors.
De bomen zullen worden gesteund door 2 palen die 
met name ook steun geven voor wind uit westelijke 
richting en verrotte palen zullen indien nodig worden 
vervangen
Omdat het nodig blijkt dat de eiken tegen de zomer 
gesnoeid moeten worden zal de gemeente dit doen.
Ook over het water geven en maaien worden 
afspraken gemaakt. De 2 linden zullen niet worden 
vergeten
 
Nog voor het einde van het jaar zullen de slechte 
bomen zijn vervangen
De werkgroep bomen zal in het voorjaar opnieuw 
de stand van zaken rond de bomen opnemen en 
indien nodig weer om een overleg vragen.
 
Werkgroep bomen buurt- en dorpsraad Borgharen-
Itteren.
 
Sander Bastings / Chris Hoekstra

Onderhoud  bomen in 
de Huisweide

Al vanaf 2007 onderhouden we de bomen in de 
huisweide. Door het snoeiwerk blijven de bomen 
langer vitaal en kunnen we nog lang genieten van 
dit pareltje midden in Borgharen. 
Inmiddels hebben we 24 van 43 bomen onder 
handen genomen.

Helaas zijn in de afgelopen periode 3 bomen 
gekapt. Dit was noodzakelijk omdat de bomen 
slecht waren. Er worden nog twee bomen gekapt 
omdat deze te kort op de openbare weg staan en 
een gevaar opleveren voor het verkeer.  

Op  zaterdag 10 januari 2015 gaan we weer aan 
de slag. Iedereen die wil meehelpen is van harte 
welkom. We zoeken mensen voor verschillende 
werkzaamheden zowel in de bomen als op de 
grond. IVN Maastricht zorgt voor materiaal en 
deskundige begeleiding.  

Bij vriesweer of regen kunnen we helaas niet 
werken, we zorgen dan voor een andere datum, 
later in het jaar.

Vanaf 09.30  uur starten de werkzaamheden, voor 
de koffie  wordt gezorgd.

Carlo Poolen
043- 362 62 61 / carlo.poolen@home.nl

Opzoek naar opvangadres 
malteser hondje 

voor 2 dagen per week

Aangezien ik 3 dagen per week werk 
en het te lang vind om mijn hondje 
alleen thuis te laten, ben ik opzoek 
naar een hondenliefhebber, die met 
liefde voor 2 dagen  mijn hondje kan 
opvangen.

Even week: woensdag en donderdag
Oneven week: donderdag en vrijdag

Tijd: van 8.30 – 16.00 uur.

Bereikbaar: gsm 06-46371341
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VAAN MAAN 
TOT MAAN … 

en VROUW 
Het nieuwe Mestreechse book van Jo Weijenberg

Een dik jaar na zijn laatste publicatie is  op  8 no-
vember een nieuw boek van Maastrichtenaar Jo 
Weijenberg verschenen. Vaan Maan tot Maan … 
en Vrouw  is het vierde boek dat in het Mestreechs 
is geschreven en volgt na ‘D’n Tied Vluig’, ’t Raodsel 
van de Verdwenen Mestreechter Geis’ en het 
‘Mestreechs Kinderbook’. 

Over het boek
Vaan Maan tot Maan … en Vrouw bestaat uit 17 
korte verhalen, 7 gedichten en 9 kleine strips, die 
zijn getekend door Jo Gordijn. Het voorwoord is 
geschreven door Phil Dumoulin. Het boek bestaat 
uit 96 bladzijden, heeft een harde kaft en is 
uitgevoerd in hoogwaardige kwaliteit door de 
Maastrichtse drukkerij Walters.

Jo Weijenberg wil met zijn boeken allereerst berei-
ken dat de Mestreechse taol behouden blijft. Dat de 
verhalen, gedichten en strips leuk om te lezen zijn is 
mooi meegenomen, maar de uiteindelijke beoorde-
ling ligt bij de lezer. Ze variëren van ontroerend en 
maatschappijkritisch tot louter fantasie.

Vier ansichtkaarten bij het boek
Jo Weijenberg houdt van verassingen en daarom 
krijgt iedere koper 4 originele ‘Mestreechse 
ansichtskaarte’ cadeau die ook getekend zijn 
door Jo Gordijn.

Boek  bestellen of meer weten?
Vaan Maan tot Maan … en Vrouw kost € 10,-. De 
eerste honderd exemplaren van de oplage zijn ge-
nummerd en ondertekend en deze kosten € 15,- 
Het boek is niet verkrijgbaar in de boekhandel. 
Het wordt in eigen beheer verkocht waardoor 
deze prijzen haalbaar zijn. U kunt het boek per mail 
bestellen. Stuur dan een mail met uw telefoon-
nummer naar Jo via jo.weijenberg@telfort.nl. Hij 
belt u dan om een afspraak te maken. Zelf bellen 
kan ook +31 6 213 641 81. Bent u nieuwsgierig ge-
worden? Meer informatie over Jo en zijn boeken is 
te vinden op de site van Jo: www.joweijenberg.nl. 

Over Jo 
Jo Weijenberg is 69 jaar en geboren en getogen 
in Maastricht. Op 14-jarige leeftijd begon hij zijn 
carrière bij de ENCI in Maastricht. Vanaf 1971 tot 
2005 was hij werkzaam in de jeugdhulpverlening. 
Naast zijn fulltime baan volgde hij diverse cursussen 
en opleidingen. In 2004 promoveerde hij aan de 
Universiteit Maastricht met een proefschrift over 
het effect van groepstrainingen. Vanaf 1991 heeft 
hij een vijftal studieboeken gepubliceerd, waarvan 
er drie in het Duits zijn vertaald. 
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C.V. DE BEERBIETERS
     Optoch
         Op Maondag 16 fibberwari 2015 

ROUTE VAAN D’ N OPTOCH: 
Bovestraot, Koningskampstraot, Julianastraot, rechsum Sjaolstraot, St. Cornelisstraot, Ireneweeg,  

Bosveldweeg, Spekstraot, Hertog vaan Braobantlaon, ’t Kempke, Adam vaan Harenstraot, Daalstraot,  

Middestraot. Heij eindigt d`n optoch. 

Eederein kint en maag deilneume. Dat kint geer es volg doen: 

A) ’t streukske oonder aon dizze breef in te vulle en in te lievere bij:  

Theo Houben, Vanderheydenstraot 25,  HARE  Tel: 06 22917519 of 043-3636558 

B) Geer kint uuch ouch opgeve via unne e-mail naor Theo Houben: th.houben@ziggo.nl  

     (Geef daobeij de gegeves door die bij `t oonderstaond streukske gevraog weure) 

Veur de drei sjoenste of leukste groepe höbbe veer ‘nne pries. De groep dee ierste  

weurt  kreig ouch  nog de wisselbeker,  dee ze ’t jaor daorop weer kinne verdedige. 

Soewiesoe kreig eedere aonmelder ‘n aondinke. 

Ouch deze kier wèlle veer unne aonmoedigingspries geve speciaol veur  

nuij/jong deilneumers aon d`n optoch. 

                         De zjurie besteit oet inwoeners vaan HARE. 

Weijer welle veer aon eederein vraoge, dee aon de optoch-route woent, um alle straote  

oto-vrij te make. Alvas bedaank veur de behöllepzaamheid. 

Opstelle 13.44 oor Kerremis terrein. 

Vertrèk   14.11 oor. 

Insjrief- streukse optoch 2015 

Naom vaan de groep/ Persoon  ________________ Muziek:      Ja / Nee 

Naom vaan de kontakpersoen:  ________________________________  

Tillefoon kontakpersoen:         ______________________________ 

Deilneume aon de Haarder optocht gebäört gehiel op eige risico. ’t Bestuur kin neet aonsprakelijk 
gestèld weurde veur eventuele geleije sjouj. 

Handteikening  ____________________               Daotum:  _____________________ 

Wie wordt prins 2015
De Hint voor de prins van 2015,
Heer kin good euverweeg mèt ‘nne trommel en e toet, en daorneve 
‘nne echte doezendpoet. 
De naam van de prins raden kan t/m vrijdag 9 Januarie 12.00 uur op 
beerbieters@gmail.com  max 1 naam per mailadres.
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Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

10%premie voor 10 jaar sparen

Het kan weer!
Zilvervloot Sparen

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
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“Hé....JIJ daar......
DAT doe je toch niet!”
Dat zou ik tegen HEM of HAAR zeggen als ik de 
DADER zou zien. Maar ik zie HEM nooit als HIJ zijn 
vuil in ons mooie dorp stort. 
Dat doet HIJ natuurlijk STIEKEM, vroeg of laat als 
niemand HEM ziet. Want HIJ weet dat het niet 
normaal is om je eigen ROTZOOJ overal in ons 
mooie BORGHAREN te dumpen. Soms verdeelt 
HIJ zijn TROEP zelfs in kleine zakjes over de fiets- en 
wandelpaden.

Een TROOST hebben wij: HIJ is natuurlijk niet van 
BORGHAREN, want JIJ vervuilt je EIGEN nest toch 
niet???????

Hé..... JIJ daar! We hebben een milieuperron op 
het kermisterrein waar je JOUW vuiligheid 
GRATIS kwijt kunt. Weet JIJ dat dan niet?

STOP de VERVUILING! STOP met je GEDRAG!

DANKJEWEL!

Joop van Sintfiet, 
Voorzitter van de Buurtraad Borgharen, namens 
naar ik hoop alle inwoners van Borgharen.

Naschrift:

-  waar hij of hem staat s.v.p. ook zij of haar lezen!
-  ik erger mij zo mateloos aan dit a.......l gedrag 

dat ik dit stukje voor mezelf moest schrijven. 
 Of het helpt? Ik hoop het, maar ik ben bang 

van niet want iemand van Borgharen die doet 
dit niet en de mensen van Buiten Borgharen 
die lezen dit niet.

-  laatst lag er een hele karrenvracht afval bij 
boerderij de Wiegershof!

-  meld meteen op de BuitenBeter App of bel het 
klachten meldpunt 14043



Het Kasteel Borgharen “is” eigenlijk 
een beetje van ons allemaal!

Het kasteel Borgharen is sinds kort van eigenaar veranderd. Nu zijn Ronny Bessems en zijn echtgenote 
Amal de trotse eigenaren van het kasteel. Ik persoonlijk vind het een goede zaak dat het kasteel nu in 
het bezit is van iemand die al heeft bewezen goed te zorgen voor de monumentale kasteel boerderij. Die 
is door Ronny destijds gered van verder verval en ligt er momenteel fantastisch bij. Pareltje in ons dorp.

Het bezit van het kasteel in de huidige staat van onderhoud lijkt mij op dit moment eerder een grote zorg dan 
een genot. Toch is Ronny uit persoonlijke motieven ook dit avontuur weer aangegaan. Een van zijn motieven, 
zo blijkt uit gesprekken met hem, is zijn diepe verbondenheid met Borgharen als de plek waar hij opgroeide 
en oud wil worden. Hier liggen zijn roots. Hij realiseert zich dat het bezit van het kasteel een zware verant-
woordelijkheid met zich brengt. Het zal de nodige jaren vergen om het kasteel weer in zijn oude glorie te 
herstellen. Een moeizame, geldverslindende en langdurige restauratie periode ligt voor de boeg. Dat is niet niks. 
Ga er maar aan staan. Ronny heeft inmiddels ervaring met restauratie procedures van historische gebouwen. 

Maar een heel kasteel dat is toch een enorme uitdaging. Een geluk is dat hij er niet helemaal alleen voor staat. 
Er zijn vele overheden, instanties, monumenten diensten en stichtingen waarop een beroep gedaan kan worden 
bij een mega project als dit. Weliswaar niet makkelijk om ze te bespelen, maar toch; ze zijn er. Maar ook wij 
de inwoners van Borgharen kunnen een bijdrage leveren. Het is in het belang van ons allemaal dat Borgharen 
straks weer een mooi gerestaureerd kasteel rijk is. Ook wij hebben een betrokkenheid bij en verbondenheid met 
het kasteel. Het is immers de oorsprong van ons dorp en heeft al eeuwenlang de historie van Borgharen bepaald.

De Buurtraad Borgharen vroeg zich af hoe we  deze verbondenheid en betrokkenheid  met het kasteel op 
een actieve manier tot uitdrukking kunnen brengen. Er was al een werkgroep Kasteel Borgharen opgericht 
in het voorjaar toen het kasteel nog te koop stond. Wij willen deze werkgroep nu graag omdopen in de 
werkgroep Onderhoud Kasteeltuinen Borgharen en roepen de inwoners van Borgharen op om lid te worden 
van deze werkgroep en daadwerkelijk zo nu en dan een bijdrage te leveren aan het onderhoud van de 
kasteeltuinen. Iedere zaterdagmiddag ben je welkom om mee te helpen met het gigantisch achterstallig 
onderhoud van de kasteeltuinen. 

Foto: Ignas vd Berg
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We slaan twee vliegen in 
een klap! Al werkende in 
de tuin krijgen we contact 
met andere dorpsbewoners, 
raken we meer verbonden 
met het lot en de restauratie 
van het kasteel aan de ene 
kant. Aan de andere kant 
worden de kasteeltuinen 
die we meegeholpen hebben 
op te knappen weer terug-
gegeven aan de gemeen-
schap van Borgharen door 
de tuinen open te stellen 
als wandelgebied. Verder 
zal er zo nu en dan iets 
voor de vrijwilligers geor-
ganiseerd worden rond en 
op het kasteel Borgharen 
zo liet Ronny mij weten. Op 
deze manier kan onze verbondenheid met ons kasteel alleen maar toenemen. Het kasteel Borgharen is 
eigenlijk een beetje ons aller verantwoordelijkheid en op deze manier kunnen wij die verantwoordelijkheid 
op een sociale en prettige wijze invullen. 

Als voorzitter van de Buurtraad Borgharen ondersteun ik van harte dit prachtige initiatief van de Buurtraad 
en roep zoveel mogelijk inwoners van Borgharen op om of lid te worden van de werkgroep en of als 
vrijwilliger mee te doen.

Joop van Sintfiet,
Voorzitter Buurtraad Borgharen

Foto: Ignas vd Berg

Foto: Jeanneke Verzijlber
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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 JANUARI 2015.

Gulle gevers:

Het Nederlandse Rode Kruis.
De landelijke collecte van het Nederlandse Rode Kruis, die in de week van 23 t/m 29 juni j.l. is 
gehouden heeft in Borgharen  een bedrag opgebracht  van € 407,95.
Het Nederlandse Rode Kruis dankt de collectanten voor hun inzet en iedereen die door middel van 
een geldelijke bijdrage  aan het welslagen van de collecte heeft bijgedragen.

KWF Kankerbestrijding:
De landelijke collecte van het KWF Kankerbestrijding, die in de week van 8 t/m 14 september j.l. is 
gehouden heeft in Borgharen een bedrag opgebracht van € 566,39.
Het KWF Kankerbestrijding  dankt de collectanten  voor hun inzet  en iedereen die door middel van 
een geldelijke bijdrage aan het welslagen van de collecte heeft bijgedragen.

Nierstichting:  
De landelijke collecte van de Nierstichting, die in de week van 22 t/m 28 september j.l. is gehouden 
heeft in Borgharen een bedrag opgebracht van € 443,97.
De Nierstichting dankt de collectanten voor hun inzet en iedereen die door middel van een 
geldelijke bijdrage aan het welslagen van de collecte heeft bijgedragen.

Haarderagenda 

  6 dec Oudpapier ophalen vanaf 9.00 uur                                                                        Fanfare Sint Cornelius 
  8 dec Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur                                       Basisschool De Maasköpkes
  9 dec Spreekuur van 15.00 – 16.00 uur in de Haarderhof                                                                 Wijkagent
11 dec Seniorenkienen                                                                                                              Seniorenvereniging
11 dec Buurtraadvergadering                                                                                              Vereniging  Buurtraad
14 dec I.B.C. 03 1 – S.N.C.’14 1                                                                                                                     I.B.C. 03 
14 dec Kerstconcert                                                                                                    Mannenkoor Sint Gregorius
15 dec Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur                                      Basisschool De Maasköpkes 
17 dec Seniorenkerstviering                                                      R.K. Sint Corneliusparochie + De Zonnebloem
17 dec Keersboum versiere CV de Beerbieters
18 dec Seniorenkienen                                                                                                              Seniorenvereniging
19 dec Kerstviering                                                 R.K. Sint Corneliusparochie + Basisschool De Maasköpkes
20 dec Uitje brandweer Jeugdwerk de Maaskluivers 
21 dec X-Mis – Hierezitting                                                                                                                     Haarderhof
22 dec Begint de Kerstvakantie                                                                                Basisschool De Maasköpkes
26 dec H. Mis                                                                                         Opgeluisterd door Fanfare Sint Cornelius 
28 dec Sylvesterconcert                                                  Mannenkoor Sint Gregorius + Fanfare Sint Cornelius                         
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  3 jan Oudpapier  ophalen  vanaf 9.00 uur                                                                        Fanfare Sint Cornelius          
  5 jan De school begint weer                                                                                    Basisschool  De Maasköpkes
  5 jan Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur                                        Basisschool  De Maasköpkes
  6 jan Driekoningen in Borgharen
  7 jan KEK festijn Jeugdwerk de Maaskluiver
  8 jan Seniorenkienen                                                                                                                Seniorenvereniging
  8 jan Buurtraadvergadering                                                                                                 Vereniging Buurtraad
10 Jan Prins oetroping                                                                                                             C.V. De Beerbieters
11 jan Prins en Prinsesse oetroping                                                                                    C.V. De Maaskluivers
12 jan Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur                                        Basisschool De Maasköpkes    
13 jan Spreekuur van 15.00 – 16.00 uur in de Haarderhof                                                                   Wijkagent
15 jan Seniorenkienen                                                                                                                 Seniorenvereniging
19 jan Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur                                         Basisschool De Maasköpkes 
19 jan Actie Kerkbalans                                                                                                 R.K. Sint Corneliusparochie
22 jan Seniorenkienen                                                                                                                Seniorenvereniging
25 jan Seniorenzitting                                                                                                                 C.V. De Beerbieters
26 jan Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur                                         Basisschool De Maasköpkes
29 jan Seniorenkienen                                                                                                                 Seniorenvereniging   
31 jan Prins of Prinses oetroping                                                                                          C.V. De Neutetikkers           
31 jan Sluitingsdatum copy                                                                                                                        Buurtpraat                

  1 feb I.B.C. 03 1 – Geulsche Boys 1                                                                                                               I.B.C 03
  2 feb Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur                                         Basisschool De Maasköpkes
  4 feb De Beerbieter (beukske) rondbrengen CV de Beerbieters
  5 feb Seniorenkienen                                                                                                                 Seniorenvereniging
  7 feb Carnavalsconcert                                                                                                            C.V. De Neutetikkers
  8/9 feb Donateurskaarten  verkoop CV de Beerbieters
  9 feb Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur                                           Basisschool de Maasköpkes
10 feb Spreekuur van 15.00 – 16.00 uur in de Haarderhof                                                                    Wijkagent   
11 feb Hobbymiddag                                                                                 Hobbyclub Jeugdwerk De Maaskluivers 
12 feb Seniorenkienen                                                                                                                  Seniorenvereniging
12 feb Buurtraadvergadering                                                                                                   Vereniging Buurtraad               
13 feb Kindercarnaval + Kinderoptoch                                                                        Basisschool De Maasköpkes   
13 feb Prinsebal                                                                                                                             C.V. De Beerbieters
14 feb Restzak ophalen
14 feb Carnavalsmis
15 feb Beerbieter oplaote                                                                                                            C.V. De Beerbieters
15 feb Prins- + Prinsessebal                                                                                                       C.V. De Maaskluivers
16t/m20 feb Carnavalsvakantie Basisschool De Maasköpkes
16 feb Haarder Optoch                                                                                                                 C.V. De Beerbieters
16 feb Optochbal                                                                                                                         C.V. De Maaskluivers
17 feb  Spek + Ei ete                                                                                                                    C.V. De Neutetikkers
17 feb  Medaaljebal  + aoftreije Prins + Prinses                                                                     C.V. De Maaskluivers 
17 feb Beerbieter aoflaote + aoftreije Prins                                                                              C.V. De Beerbieters
18 feb Askruisje halen 
18 feb Hieringbiete
19 feb Seniorenkienen                                                                                                                  Seniorenvereniging
23 feb Bibliotheeksteu npunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur                                          Basisschool De Maasköpkes
26 feb Seniorenkienen                                                                                                                  Seniorenvereniging  

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



Oet de aajd buurtpraotdoes 7

Artikel uit de buurtpraat:  Oktober 1991

30 KM op schoolroutes!!!!!  De uiterste limiet !!!!!

Te hard rijden veroorzaakt verkeersonveiligheid: 
De te hoge rijsnelheid van een aantal  automobilisten is er de oorzaak van dat de route naar en van school 
voor onze kinderen onveilig is. Uit angst voor een ongeluk brengen en halen daarom veel ouders/verzorgers 
hun kind. Zelfs zijn er mensen die dit doen met de auto, waardoor er vaak levensgevaarlijke situaties 
ontstaan in de Schoolstraat en Kerkstraat, en dat vier keer per dag.

Om de kinderen te beschermen tijdens het oversteken zijn bij de school verkeersbrigadiers ingesteld, die 
zijn in de weer om de kleintjes te beschermen tegen het gemotoriseerd verkeer. Dat alleen omdat een 
aantal automobilisten in hun rijgedrag nauwelijks rekening houden met kinderen.

Een ander rijgedrag: 
Het snelle gemotoriseerde verkeer past niet bij het normale gedrag van jonge kinderen. Daarom is het 
een plicht van volwassenen om er voor te zorgen dat de bijna dagelijkse route van onze schoolkinderen 
verkeersveilig is. Automobilisten moeten in Borgharen hun rijgedrag zo aanpassen dat zij tijdig tot stilstand 
kunnen komen wanneer er een kind onverwacht oversteekt. Om dat te kunnen is het aan te raden in de 
straten van Borgharen, waarvan ook onze kinderen gebruik maken :  niet harder te rijden dan 30 km per uur.

Met 30 km per uur een kortere remweg: 
Laten wij het rijden met 30 km per uur eens vergelijken met dat van 50 km per uur, bij een snelheid van 
50 KM heeft U bij noodstop minstens 35 meter nodig, bij  een snelheid van 30 KM heeft U 15 meter nodig. 
U kunt zich voorstellen wat er gebeurt wanneer U met een snelheid van 50 km per uur door de straten  
van Borgharen rijdt en op 25 meter afstand voor U onverwacht tussen geparkeerde auto’s door een kind 
de rijbaan oversteekt.

Met 30 km per uur beter zicht op de weg: 
Niet alleen heeft U bij een snelheid van 30 km  een beduidend kortere remweg nodig om een noodstop te 
kunnen maken, U heeft ook een beter overzicht van hetgeen er naast de rijbaan afspeelt. Bij een maximum 
snelheid van 30 km per uur kunt  U dus veel eerder waarnemen wanneer kinderen willen gaan oversteken.

“Ze rijden hier te hard”: 
Onze ervaring is en misschien die van U ook wel, dat als je over verkeerveiligheid in Borgharen met iemand 
praat het altijd anderen zijn die zich niet aan de regels houden.

Maar zijn het altijd alleen andere automobilisten?

Laten wij dit afspreken: 30 km per uur in de straten van Borgharen en vooral op schoolroutes de uiterste 
limiet. En ook op het woonerf schoolstraat stapvoets rijden en parkeren alleen op plaatsen met een 
witte P!

Noot van de redactie: bovenstaand artikel is ook nu nog actueel. 
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Persoon in het rondje is Kees Hensen, bij de inhuldiging van Juliana 1948. 
Ingezonden door Jan Hensen

1900: Familie Wijnands in de Daal. 
Ingezonden door Jan Hensen

21



22

Kersboum plus sjtal

Sjting te koup

in eine winkel van de “kringloup”

Kersboum plus sjtal

waal ein bietje eine boewval

Kerssjtal hiej en dao get rot

get balle en beeldjes kepot

mer ja, veur 7 euro zestig

duiste toch neet lestig

Allein waat eine pech

‘t kiendje Jezus waas weg

Dao höb ich daag nao gezoch

beij de “kringloup” ein nuuj gekoch

Sjting te koup veur 7 euro zestig

mer ja, daoeuver duiste toch neet lestig

In de H. nach höb ich Jézèke

in ‘t kribke gelag

Jozef en Maria kéke tevreeje en bliej

noe woore ze ein gezin van driej

want ja, euver 7 euro zestig

duiste toch neet lestig

Jo
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Wij wensen iedereen 
mooie kerstdagen 
en “unne gooje roetsj”!

De beste wensen 
voor het nieuwe jaar. 

Redactie 
Buurtpraat 
Borgharen
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UT HAARDER WINKELKE
KERKSTRAAT 12 BORGHAREN

VLEESWAREN – BROOD – KAAS

OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG: GESLOTEN

DINSD.-DOND.-VRIJDAG:  08.30-12.30 – 13.30-18.00 UUR

WOENSDAG:           08.30-13.00 UUR

ZATERDAG: 08.30-16.00 UUR

WIJ HEBBEN EEN KLEIN ASSORTIMENT BROOD EN GEBAK MAAR U KUNT ALTIJD EEN 
DAG VAN TEVOREN BESTELLEN, DAN WEET U ZEKER DAT HET ER IS. WIJ DOEN OOK U 
BOODSCHAPPEN AAN HUIS BEZORGEN IN DE NAMIDDAG EN OP ZATERDAG. 
ONS TELEFOONNUMMER IS: 043-8519527.

                                          


