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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.

INHOUD

Blz. 2:  Colofon
Blz. 3:  Woord van de Voorzitter
Blz. 5:  De Grensmaas: de laatste loodjes
Blz. 6: Maaskluivers update!!
Blz. 8: Haarderluip
Blz. 9: Café Kerkstraat in andere handen 
Blz. 9: Takkenroute voorjaar  2015 
Blz. 11: Uitnodiging jaarvergadering 
Blz. 11: Paaseierenactie Drumband & Fanfare St. Cornelius
Blz. 12: Kom ... en kweek je eigen groenten in de Dorpstuin

Blz. 12: De Dörrepstuin
Blz. 13: 11 maart Open Dag! Kasteeltuinen Borgharen 
 ondergaan een matamorfose!
Blz. 13: Aswoonsdig
Blz. 15: Geen Hartslag meer
Blz. 15: De Huisweide
Blz. 16: persberichtdecentralisaties
Blz. 16: Spreekuur wijkagent
Blz. 18: Presentatie boek ‘Borgharen van A tot Z’ 
Blz. 21: Kledinginzameling
Blz. 22: Verenigingsnieuws 
Blz. 22: Haarderagenda 
Blz. 23: Potgrondactie Drumband & Fanfare St. Cornelius

2



3

Stilte voor de storm!

Nu ik dit schrijf is het ongekend stil bij ons in de 
Bovenstraat. De rust deze week herinnert mij aan 
de autoloze zondagen lang geleden. Ik geniet van 
de rust, maar ben mij er tevens bewust van dat 
het de stilte voor de storm is. Volgende week 
wordt de Itterse brug over het Julianakanaal voor 
vier weken hermetisch gesloten voor alle verkeer 
wegens een dringende noodreparatie. Terwijl u 
dit leest is deze reparatie in volle gang.

Dat betekent dat alle verkeer zal worden omgeleid 
via Borgharen en de Sluis Limmel.
Dat wordt dan erg druk in Borgharen want naast 
het normale verkeer zullen er dagelijks heel wat 
vrachtwagens door ons dorp rijden. Met de ge-
meente Maastricht en Rijkswaterstaat is er volop 
overleg geweest over een veilige verkeerssituatie 
en de communicatie daarover. De communicatie 
tussen de gemeente en de bewoners van Borgharen 
en Itteren verliep helaas niet altijd even vlekkeloos.

Als voorzitter van de Buurtraad en inwoner van 
“Haare” vraag ik om uw begrip voor de situatie. 
Verder doe ik een beroep op u om uw gedrag in 
het verkeer met name in deze vier weken aan te 
passen aan de tijdelijk veranderde verkeerssituatie. 
Mag ik u namens alle verkeersdeelnemers vragen 
om juist in deze periode rustig, voorzichtig en 
verantwoordelijk te rijden. Vooral voor de veilig-
heid van de fietsers en de fietsende schoolgaande 
jeugd. Houd rekening met extra reistijd zodat u 
zich niet hoeft te haasten.

Na de zomervakantie gaat er volop gewerkt worden 
aan de nieuwe Keersluis in Limmel. Hiervan zult 
u minder overlast ondervinden omdat tot op het 
laatste moment voor de ingebruikname van de 
nieuwe brug de oude verkeerssituatie gehandhaafd 
blijft. 

De kasteeltuinen ondergaan momenteel een “total 
remake” dankzij de inzet van vele vrijwilligers. 
Fantastisch en bedankt!

Ook de Dorpstuin Borgharen bereidt zich voor op 
een vroege start in het voorjaar.

Het boek “Borgharen van A tot Z” is een juweeltje 
geworden over het oude en recente verleden 
van Borgharen. Mijn helaas te vroeg overleden 
voorganger Jo Candel heeft de basis gelegd voor 
het bronmateriaal en Frank Jansen heeft er een 
fantastisch, toegankelijk en  leesbaar naslagwerk van 
gemaakt. Chapeau!! Een aanrader voor iedereen die 
zich met ons mooie dorp verbonden voelt.

Mijn wanhoopskreet: het lijkt wel of “onze vuil-
storter in de natuur” na mijn artikeltje hierover 
in de vorige Buurtpraat extra actief is geworden. 
Ik was er al bang voor dat het niet zou helpen! 
Meld op de Buiten Beter app of bel s.v.p. het 
klantenmeldpunt -zie colofon- als het te gek 
wordt wat u aan zwerfvuil ziet liggen.

Groet en een fijn voorjaar!

Joop van Sintfiet



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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De Grensmaas: 
De laatste loodjes

Regelmatig loop ik in de nieuwe natuurgebieden 
langs de Maas en elke keer geniet ik weer volop 
van alles wat ik onderweg zie en hoor. Niet te 
geloven dat hier enkele jaren geleden nog land-
bouwgrond was. De natuur heeft in korte tijd het 
gebied verovert en alles groeit en bloeit met een 
kracht die voor een mens nauwelijks te bevatten is.   
Het Consortium Grensmaas is bezig met de laatste 
werkzaamheden rond Borgharen. Het viaduct 
is verdwenen, de grondwerkzaamheden zijn af, 
de laatste rasters zijn opgeruimd. Officieel zal 
het terrein op 5 juni worden overgedragen aan 
Staatsbosbeheer. Het Grensmaasproject is dan 
klaar in Borgharen.

Wandelpaden
Hoe mooi de natuur ook is, toch zijn er zorgen. 
Het gebied tussen Borgharen en Itteren blijft grote 
delen van het jaar erg nat en is daarom moeilijk 
begaanbaar. Samen met enkele mensen uit Itteren 
zijn we in overleg met Staatsbosbeheer en het Con-
sortium. We willen met enkele kleine aanpassingen 
de begaanbaarheid verbeteren waardoor het 
gebied aantrekkelijker wordt voor de wandelaars.  

Hoogwaterbeveiliging
In de Klankbordgroep van 2 december 2014 zijn 
we bijgepraat over de werkzaamheden. We hebben 
een presentatie gekregen over de hoogwater be-
veiliging. Men gaat er van uit dat we beschermd 
zijn tegen een hoogwatergolf van 3450 m3/sec, 
de overstromingen in 1993 en 1995 hadden een 
debiet van ongeveer 3000 m3/sec. Bij deze water-
stand hebben de dijken nog een waakhoogte van 
30 cm. Bij de Kanjel wordt deze waakhoogte net 
niet gehaald, er loopt nog onderzoek of aanvul-
lende maatregelen nodig zijn. De betere beveiliging 
is het resultaat van de grensmaaswerken en de 
werken aan de Belgische kant. Daarnaast zijn de 
rekenmodellen van Rijkswaterstaat sterk verbeterd. 
Het beschermingsniveau is nu 1 op 250, dat wil 
zeggen dat we beschermd zijn tegen een extreem 
hoogwater dat statistisch 1 keer in de 250 jaar 
kan plaatsvinden. De toekomst zal uitwijzen wat 
al deze berekeningen waard zijn.    

Recreatievijver Itteren
Ten zuiden van Itteren langs de Kanjel wil het 
Consortium een grote recreatievijver aanleggen. 

Deze vijver krijgt een natuurlijke aankleding, maar 
er is ook plek voor vissers en er komen wandelpaden. 
De plannen voor deze vijver zijn al enkele jaren 
oud, maar het kwam maar niet tot uitvoering. 
Het grootste struikelblok is de verwerving van de 
gronden. Inmiddels zijn alle onderhandelingen zo 
goed als afgerond en verwacht men in de loop 
van het jaar te starten met de aanleg.

Brug Itteren
In de plannen van de Grensmaas is ook een fauna- 
brug over het Julianakanaal opgenomen. Deze brug 
koppelt de natuur van het Geuldal en Bunderbos 
aan de nieuwe natuur in het Grensmaasgebied. 
Vanuit de bevolking is de wens gekomen om op 
de faunabrug een fietsverbinding aan te leggen. 
Hiermee kan de smalle brug Itteren worden 
vermeden. Dit knelpunt is al lang een doorn in 
het oog van de bewoners van Itteren, maar mensen 
uit Borgharen maken uiteraard ook gebruik van 
de brug. Het idee is inmiddels opgepakt door de 
overheid en het Consortium, we volgen met 
spanning de resultaten.

Schade
Een megaproject zoals de Grensmaas brengt altijd 
schade met zich mee. Enkele mensen uit Borg-
haren hebben zich gemeld bij het Consortium 
voor schade aan hun woning. In het verleden is 
een schaderegeling opgesteld om te voorkomen 
dat mensen naar de rechter moeten, een traject 
dat veel geld kost en een zware juridische onder-
bouwing van de schade eist. Inmiddels zijn enkele 
schadegevallen afgehandeld. Hoewel de procedure 
uit de schaderegeling goed wordt gevolgd, zijn 
tot nu toe bijna alle schades afgewezen. Het lijkt 
er op dat de beoordeling van de oorzaak van de 
schades erg zwaar is. Dat hebben we net proberen 
te voorkomen door deze schaderegeling in te voe-
ren. Het is voor ons onmogelijk om te beoordelen 
of schades terecht of onterecht zijn afgewezen, 
maar we proberen de mensen die met schade zitten 
zo veel mogelijk ondersteunen.        

Meepraten
Het Grensmaasproject is klaar, maar het gebied 
blijft zich ontwikkelen, wij zijn dus nog lang niet 
klaar. Daarom doe ik weer een oproep om naar 
de maandelijkse bijeenkomsten van de Buurtraad 
te komen en mee te praten over de toekomst van 
Borgharen. 

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl
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Maaskluivers update!!

Als de buurtpraat bij u in de bus valt is alles weer 
“normaal”. Feestdagen en carnaval zijn weer 
voorbij, en de lente is in aantocht. 

Met de kluiverkes hebben we een leuke tijd achter 
de rug. In de kerstvakantie zijn we op avontuur ge-
weest bij de brandweer. 

We kregen een interessante presentatie, en daarna 
mochten we “voor de echt”spuiten en omhoog in 
de hoogwerker.. Spannend!! 

Ook het KEK festijn (kienen-eten-kerstboomver-
branding) is weer een feit geweest. Meer dan 
35 kinderen hebben gekiend, en mooie prijzen 
gewonnen! Daarna zijn we met ouders richting 

sportvelden gelopen waar een megaberg kerst-
bomen lag te wachten op een vuurtje….helaas 
zijn er van de omwonende wat klachten geweest, 
wij willen bij deze onze excuses aanbieden voor 
de overlast, en zullen proberen dit in de toekomst 
te voorkomen!!

Na kerst is het snel omschakelen, en moesten 
we ons klaarmaken voor het uitroepen van het 
prinsenpaar van de Maaskluivers. Borgharen 
staat erom bekend ieder jaar weer een mooie 
show te geven. Ons prinsenpaar wordt niet zomaar 
tevoorschijn geroepen!! De carnavals groep had 
dit jaar het thema “Moulin Rouge”gekozen, en 
het zag er weer prachtig uit!! 
Na een paar zwervers en de cancan mochten de 
Maaskluivers met trots het nieuwe prinsenpaar 
voorstellen. Prins Stijn de 1e en prinses Sofie.

Terwijl ik dit schrijf, zijn zij nog volop aan het 
carnavallen, en dat doen ze met veel lol en  plezier, 
bijgestaan door een supergezellige raad van 11.  
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Prins Stijn en prinses Sofie willen via deze weg 
iedereen bedanken voor de felicitaties, kaarten 
en cadeautjes, en voor de Maaskluivers – Carnavals-
groep “ ‘ne groete chapeau” voor het verzorgen 
van een onvergetelijke vastelaovend!!

Graag wil ik wat aandacht schenken aan de vrij-
willigers. De Maaskluivers draait alléén op vrijwil-
ligers. Enthousiast gaat iedere groep aan de slag 
om de jeugd van Borgharen rondom en in vakan-
ties een leuke tijd te bezorgen. Hierbij hebben zij 
altijd veel plezier als groep, maar is het ook ge-
weldig om te zien, hoeveel plezier de kinderen 
hebben, en daar doen we het tenslotte voor!!!

Op het moment is het zo, dat meerdere werk-
groepen verlegen zitten om vrijwilligers. Denk 
niet,” ik heb te weinig tijd”, want meerdere 
mensen maken licht werk… Bent u betrokken 
met de jeugd van Borgharen, heeft u zelf kinde-
ren, en zin en tijd om samen met andere papa’s 
en mama’s iets te betekenen voor onze jeugd, 
laat het ons weten!! 

Groetjes, de Maaskluivers
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Foto’s: Theo Depondt
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Café Kerkstraat 
in andere handen

Op weg naar de boekpresentatie “Borgharen van 
A tot Z” in het kasteel op zondagmorgen 25 januari 
2015 viel ons op, dat de naam op de deur van het 
café in de Kerkstraat gewijzigd was in “Café Bitje” 
en het licht brandde. Nieuwsgierig als wij als 
redactie van de Buurtpraat zijn, hebben we achter 
de deur gekeken en zagen dat er een nieuwe 
uitbater was namelijk dhr. Roger Retz.
Dat was voor ons de aanleiding om hem het hemd 
van zijn lijf te vragen.

Roger is van huis uit geen horeca man, maar een 
afgestuurd ICT ingenieur.
Als student (voor de toog) maar ook later was de 
horeca toch zijn grote wens.
In 2013 heeft hij met enkele koks een kookstudio 
opgericht in Heerlen.
Dat was ontzettend leuk, maar hij wilde zelf achter 
de tap gaan staan, daarom heeft hij ervaring op 
gedaan in café Naovenant van Roger Vaessen in 
hartje stad. En toen was het zoeken naar een 
geschikte ruimte waar hij zijn ideeën van een café 
kon waar maken.
Bij toeval kwam het café van Borgharen in de picture 
en Roger en zijn vriendin Ester hadden niet veel 
tijd nodig om deze kans te grijpen.

Hij wil een café zijn voor iedereen in Borgharen, 
zeg maar een soort huiskamer.
Je kunt er de krant of een tijdschrift uit de leesmap 
lezen. Een lekkere kop koffie maar natuurlijk ook 
een van de 19 soorten bier drinken. Natuurlijk 
heeft hij ook alcoholvrije dranken.
De openingstijden zijn iedere dag vanaf 16.00 uur 
en zondags zelfs om 10.00 uur. Woensdag heeft 
Roger, zoals de Duitsers zeggen, Ruhetag.
Vraag: kan men hier ook eten? Op dit moment 
kleine dingen zoals b.v. een gehaktbal, een kop 

soep, ‘hèl eier’, enz. Maar wellicht is in de toekomst 
een kleine kaart niet uitgesloten.
Ook het zaaltje is weer open voor alle mogelijke 
activiteiten, vergaderingen, party’s enz. Maar er 
staat ook een biljart, wellicht het begin van een 
nieuwe biljart club in Borgharen.
Geen contact geld op zak, dan is het mogelijk om 
met de pinpas te betalen.

Kort samengevat Roger is een man met ambities 
die hij in Borgharen wil waar maken.
Wij wensen hem daarbij veel succes.

Takkenroute voorjaar  
2015

In overleg met Buurtbeheerbedrijf Heer en de 
Buurtraad Borgharen zijn wederom de takkenroute 
in het voorjaar van 2015 op: 

13 april en 4 mei 2015

Snoeihout en dergelijke worden vanaf  9.00 uur 
opgehaald door Buurtbeheerbedrijf Heer.
Dus de avond voor 13 april en 4 mei aan de stoep-
rand leggen, niet vroeger s.v.p. Een mooie kans 
om zonder slepen van het snoeisel af te komen. 
De takken en takkenbossen mogen niet langer 
dan 1,50 meter zijn en moeten gebundeld zijn in 
kleine hoeveelheden. Alle ander afval blijft liggen, 
zoals wortelkluiten en losse hopen snoeisel, ook 
grote boomstronken worden niet meegenomen.

Houdt U zich a.u.b. aan de voorwaarden, we heb-
ben als Borgharen een voorrangspositie! Laten 
we zuinig zijn op onze takkenroute. Het is mogelijk, 
dat als er zeer veel snoeisel wordt aangeboden, 
het buurtbeheerbedrijf het werk niet op één dag 
afkrijgt. Laat dan het snoeisel maar liggen tot de 
volgende dag(en), het wordt opgehaald.
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Uitnodiging jaarvergadering 
vereniging buurtraad Borgharen 9 April 2015

Donderdag 9 april 2015 vindt in de Haarderhof om 20.00 uur de openbare jaarvergadering  plaats van de 
vereniging Buurtraad Borgharen.

Aan de orde komt o.a. de bestuursverkiezing. Aftredend zijn de secretaris Mien Depondt en bestuurslid 
Berry Hermans.  Mien Depondt stelt zich niet herkiesbaar, we zijn dus op zoek naar een nieuwe secretaris. 
Voor elke inwoner van Borgharen, boven de 18, bestaat de gelegenheid om zich kandidaat te stellen 
(voor alle open functies). Dit laatste dient dan schriftelijk of per e-mail te gebeuren, tenminste drie weken 
voor de datum van de jaarvergadering.

Aanmeldadres:
Vereniging Buurtraad Borgharen
p/a Mien Depondt
Baron de Rosenstraat34, 
6223 EB Maastricht
Telefoon: 043-3631487
E-mail: buurtraad-borgharen@ziggo.nl

Paaseierenactie Drumband & Fanfare
St. Cornelius Borgharen
Beste inwoners van Borgharen,

Ook dit jaar willen wij onze Paasactie weer onder 
uw aandacht brengen. 
U kunt uw paaseieren en/of uw paasbrood 
(van bakker H. Depondt) bestellen bij ons en op deze manier onze vereniging steunen.

Geef uw bestelling vóór 27 maart 2015 telefonisch of per e-mail door aan de hieronder vermelde personen.

Stephanie Stevens (tel. 06 - 23 06 56 11 / stephanie_stevens@live.nl) of bij 
Denise Jacobs-Hermans (tel. 06 - 23 40 62 80 / dajhermans2@hotmail.com).

Doos eieren (10 stuks)  € 3,00
Paasbrood   € 3,50

Uw bestelling wordt dan op woensdag 1 april bij u thuis afgeleverd. Wij vragen u vriendelijk de betaling 
op die dag contant te voldoen bij degene die uw bestelling komt leveren.
Er kunnen geen nabestellingen geplaatst worden. 

Wij wensen u hele fijne Paasdagen!

Bestuur en leden drumband en fanfare Sint Cornelius

Agenda:
1). Opening
2). Goedkeuring notulen 12-03-2014
3). Ingekomen en uitgaande stukken
4). Verslagen werkgroepen en themagroepen
5). Jaarverslag 2014 secretariaat
6). Financieel verslag 2014 penningmeester
7). Bestuurverkiezing
8). Rondvraag
9). Sluiting.

Iedereen is van harte welkom! 
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Kom ... en kweek je 
eigen groenten in de 
Dorpstuin Borgharen 

Vanaf dit voorjaar hebben wij onze eigen (grote) 
kweekkast beschikbaar om er al vroeg in het 
voorjaar zaadjes te zaaien en te laten ontkiemen 
en jonge plantjes te laten groeien. Dan zijn die al 
vroeg in de groei en kunnen ze bij warmer weer 
meteen de volle grond in. De kweekkast staat in 
principe voor iedereen open. Dus kom maar op 
met dat zakje radijszaad!

Verder is er in de dorpstuin nog genoeg grond vrij 
voor je eigen volkstuintje. Zoals je weet is dat gratis! 
Kom maar langs als we er zijn of meld je aan bij 
Joop van Sintfiet 043-3632552.

Met de geitjes gaat het goed. Nog geen gezinsuit-
breiding voor zover wij weten.

Als we straks onze eigen gekweekte groenten 
hebben willen we graag een cursus geven hoe ze 
te bereiden en er wat lekkers van te maken. Wie 
zou dit willen doen?
Belangstelling? Melden bij Joop van Sintfiet.

Dankzij de attente mantelzorg van Marie Louise 
en Ruud Donkers is het uitgebroken bökske Jim 
snel opgevangen en terugbezorgd bij zijn meisjes 
in de dorpstuin. Kom ze eens opzoeken. Oud niet 
beschimmeld brood mag!

Rob en Ludo hebben na de kerst 30 kerstbomen 
met kluit opgehaald in Borgharen en in de dorpstuin 
geplant. Dit jaar voor de kerst kunt u uw eigen 
boom weer terugkopen voor € 20 ....haha.... goed 
initiatief!
Mensen met een eigen boom met kluit krijgen 
ook de gelegenheid om voor  € 5 stalvergoeding 
hun eigen kerstboom met kluit te stallen en te laten 
“overzomeren” in de dorpstuin. Dat is nog eens 
een goed idee voor hergebruik en duurzaamheid!

Verder blijft iedereen welkom. Als we er lekker in 
de zon zitten, fiets dan niet langs maar loop binnen 
en maak een praatje met ons. Tuinier zoekt 
Borgharenaar!

Heb je zelf nog goede ideeën voor onze Dorpstuin 
Borgharen?.....graag!!!

DE DÖRREPSTUIN
Dao laog e sjoen stökske grond, jeh wat mooste dao beginne

Veur ’n bejaardetehoes of ’t hawwe vaan väöl hinne
Dat woort ’t allemaol neet dus en toen nao maondelaank dinke

Wow  de“Elisabeth Strouve”us wel hiel väöl cente sjinke

Refrein
In de moostem in de moostem jao de moostem dee maak mich zoe bleij

Jao iech veul mich in dee moostem wie e veulensje in ’n greun weij
En de buunsjes en andievie en de wörtelkes sjoen op ’n reij

Jao daan veul iech miech toch zoe gelökkig wie e veulensje in ’n greun weij

En loer noe mooste  ins zien, greunte die heij greujt in tuute
En nao väöl graove en zoe krijgste wel pijn in de kuute

Meh jong ’t greujt en ’t bleujt sjoen ,kins heij ouch goon veur e präötsje
Unne en poor en roed moos ,zoe gèt sjoens oet zoe klein zäötsje

Wijs: In den hiemel  vaan Beppie Kraft                                                                             Teks is vaan Bets Frijns



11 maart Open Dag! 
Kasteeltuinen Borgharen 

ondergaan een 
matamorfose! 

Al gaan kijken naar de vorderingen van de werk-
zaamheden in de tuinen van Kasteel Borgharen? 
Zo neen dat wordt het hoog tijd. Je gelooft je eigen 
ogen niet. Wat hier bereikt is in enkele maanden 
tijd door een tiental vrijwilligers is grandioos. Je ziet 
het kasteel eindelijk weer in zijn volle glorie liggen!

Al meer dan 1500 vrijwilligersuren hebben zij in 
de tuinen gestopt. Voor het IKL was dit aanleiding 
genoeg om een subsidie van € 25.000 beschikbaar 
te stellen voor heraanleg en - beplanting van de 
kasteeltuinen en het park. Dat gaat dit voorjaar 
allemaal gebeuren. De lindelanen worden in volle 
glorie hersteld. Groen voor Groen stelt hiervoor 
gratis 35 lindebomen beschikbaar.

Op 11 maart as. is er een speciale plantdag voor 
de schooljeugd en de inwoners van Borgharen. 
Dat is dan tevens een open dag waarop iedereen 
kan komen kijken en eventueel meehelpen. 
Er wordt samen met de Buurtraad Borgharen een 
werkgroep van vrijwillige tuinwerkers opgericht 
die tweemaal per jaar gaan zorgen voor het 
onderhoud van de kasteeltuinen. Heb je hiervoor 

interesse geef je dan op bij Ronny Bessems 
(ronny@bessemsevenementeservice.nl) bij of 
Joop van Sintfiet. (joop.vansintfiet@gmail.com). 
Geef je op. Dat wordt gezellig, is gezond en geeft 
je een gevoel van betrokkenheid bij en verant-
woordelijkheid van “ons gemeenschappelijk” kasteel 
Borgharen. Ok Toegegeven; Ronny Bessems is de 
eigenaar maar wij met zijn allen zijn op zijn minst 
toch symbolisch “mede eigenaar”.

Op zondag 10 januari jl. was het Kasteel Borgharen 
al het schitterend en historisch decor voor de 
presentatie van het boek Borgharen van A tot Z. 
Meer hierover elders in dit nummer van de 
Buurtpraat.

Wij zien elkaar op 11 maart as. in de Kasteeltuinen 
Borgharen. Noteer in je agenda.

Joop van Sintfiet

Aswoonsdig 

De sjmink van mien gezich
Miene kloonsjas

zit in de was
Mien ouge troebel van d’n drank

Mien sjtöm heis van de zangk
In miene kop geit ‘t bom bom bom

volleges mich hör ich nog de dieke trom
Bön misselik mot euvergaeve

Oh God, wiej kin ich euverlaeve
Vollegend jaor weer ‘t zellefde

ich verlang noe al nao de ellefde van de ellefde

Jo
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foto’s kasteeltuin: jc photography & design
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Boven uw vrijstelling betaalt u 1,2% belasting over uw spaargeld.  
Hoeveel geld houdt u over van uw rente ? 

 
 

Actuele spaarrentes (vanaf € 10.000,--) 
 

Rabobank gewoon sparen 0,9% 
Rabobank internetsparen 1,1% 
Regiobank gewoon sparen 1,35% 
Regiobank eigen huis sparen 1,75% 

 
 

Jeugdsparen : Rabobank 1,1% - Regiobank 1,5% 
 
 

>> Overstappen naar de Regiobank ? : wij regelen al uw papierwerk << 
>> Actie : 0,30% korting op 15 en 20 jaars-hypotheken << 

>> Besparen op uw verzekeringen ? : vraag vrijblijvend een offerte << 
>> Ook uw adres voor financieringen, belastingen en boekhoudingen << 

>> Rentes per 28 november 2014 << 
 

Alle banken verdwijnen. Regiobank blijft !  
Op zoek naar persoonlijke service ? Wij zijn uw bank. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Past v Kanstraat 14 – Borgharen – T 043-3626018 

St Rochusstr 37, Bunde – T 043-3580066 
Essendijk 2, Geulle – T 043-3647347 

E: info@dolmansgroep.nl / www.dolmansgroep.nl  
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Geen Hartslag meer
Of anders gezegd: wat doe je als iemand een 
hartstilstand krijgt?

Vele van u zullen zeggen: 112 bellen. Natuurlijk en 
zeg er dan ook bij dat het een hartstilstand betreft 
en reanimatie moet gebeuren. Dan worden niet 
alleen de ambulances gealarmeerd, maar ook de 
vrijwilligers in de buurt die een reanimatie cursus 
hebben gevolgd en ook de AED’s kunnen bedienen.
Want bij zo’n gebeurtenis is maar een ding van 
belang, zo snel mogelijk beginnen met reanimeren.
Gelukkig hebben we in Borgharen een behoorlijk 
aantal vrijwilligers die weten hoe het moet, maar 
een paar extra is nooit weg. We hebben in ons 
dorp, sinds de de AED’s ophangen, nog geen inzet 
gehad, gelukkig maar.

Van de vrijwilligers wordt geen geld gevraagd, alleen 
de bereidheid om telefonisch bereikbaar te zijn 
en 1 avond per jaar je kennis op te frissen.
Dat hebben we dan ook gedaan op dinsdag 27 
januari. We oefenen niet alleen op een pop die 
volwassene voorstelt, maar ook kinderen en zelfs 
baby’s. Op de foto ziet u ex prinses Stefanie 2 van 
de Neutetikkers die op een babypop oefent.
Wilt u ook iets betekenen voor uw buurt en niet 
machteloos toekijken als iemand een hartstilstand 
krijgt? Meld u dan aan als vrijwilliger. Dat kan via 
het secretariaat van de Buurtraad.

De Huisweide
Vanaf 2007 onderhouden vrijwilligers  de fruitbomen 
in de Huisweide. Door de bomen te snoeien blijven 
ze vitaal en houden we één van de pareltjes van 
ons dorp in stand. Op 17 januari 2015 is weer ge-
werkt, een week later dan afgesproken vanwege 
het slechte weer op de 10e. De omstandigheden 
waren optimaal, onder een stalende hemel liep 
de temperatuur op tot ver boven het vriespunt. 
Zelfs de zon liet zich zien op deze mooie winterdag. 

Het snoeien wordt uitgevoerd door de Werkgroep 
Natuurbeheer van IVN Maastricht, aangevuld met 
vrijwilligers uit Borgharen. De werkgroep heeft 
goed materiaal en weet precies hoe de bomen 
moeten worden gesnoeid. Er is flink gewerkt. In 
totaal hebben we 8 bomen onder handen genomen. 
Dit aantal is een record! In totaal hebben we nu 
32 van de oorspronkelijk 43 bomen gesnoeid. 

Helaas zijn in 2014 2 bomen omgehakt, ze waren 
in slechte staat. Dit is niet te voorkomen, maar 
het gevolg is wel dat in een deel van de huisweide 
nauwelijks meer bomen staan. Hiermee wordt 
het karakter van de huisweide als fruitboomgaard 
aangetast en dat is jammer.   

Na het afronden van de werkzaamheden en het 
opruimen van snoeihout hebben we nog een kijk-
je genomen in de tuinen van het kasteel. Ook hier 
is flink gesnoeid, maar dat zorgt dat de oorspron-
kelijke tuin weer zichtbaar wordt. Misschien willen 
de IVN-ers in de toekomst een handje meehelpen?    

Voor de hongerigen onder de snoeiers heeft Bas 
gezorgd voor een heerlijke lunch. Hiermee sloten 
we een geslaagde werkdag in de huisweide af. 
Graag wil ik iedereen bedanken die heeft mee-
geholpen: IVN Maastricht, de eigenaren van de 
Huisweide en natuurlijk Bas voor de catering. 

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl
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Veranderingen op het gebied van zorg, 
ondersteuning en jeugdhulp/-zorg

Vanaf 1 januari 2015 verandert de organisatie 
van zorg en ondersteuning. 
Gemeenten, zorgverzekeraars en het rijk worden 
hier samen verantwoordelijk voor.

Wie is in 2015 waarvoor verantwoordelijk?

Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)
Ondersteuning thuis wordt een taak van de 
gemeente.
Voorbeelden van ondersteuning thuis:

•  begeleiding
•  dagbesteding
•  beschermd wonen

Jeugdwet
Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verant-
woordelijk voor:

•  informatie en advies bij opvoeden
• alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialis-

tische hulp zoals geestelijke gezondheidszorg, 
zorg voor jongeren met een beperking of de 
gesloten jeugdzorg;

•  de uitvoering van kinderbeschermingsmaat-
regelen;

•  de uitvoering van de jeugdreclassering;
•  advies en verwerking van meldingen over 

huiselijk geweld en kindermishandeling.

Zorgverzekeringswet (Zvw)
Verpleging en verzorging thuis (bijvoorbeeld het 
toedienen van medicijnen en hulp bij het douchen) 
zijn vanaf 1 januari 2015 onderdeel van het basis-
pakket van uw zorgverzekering.

Wet langdurige zorg (Wlz)
Het Rijk blijft verantwoordelijk voor de zorg aan 
mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht 
dichtbij nodig hebben. Er komen meer mogelijkhe-
den om deze zorg thuis te ontvangen. Mensen die 
deze zorg niet thuis willen krijgen, kunnen naar 
een zorginstelling.

Verandert er iets voor mij?
Als u een van de hierboven genoemde indicaties 
heeft die doorloopt in 2015 dan ontvangt u deze 

ondersteuning tot en met 31 december 2015. 
Behalve als uw indicatie eerder in 2015 afloopt. 
Dit is een overgangstermijn. Vóór 1 januari 2016 
gaat de gemeente met u in gesprek om uw situatie 
opnieuw te beoordelen.

Vragen?
Meer informatie vindt u op 
www.gemeentemaastricht.nl/decentralisaties
U kunt ook bellen: 14 043, keuze 2 voor Wmo en 
keuze 3 voor Jeugd
Mailen kan via wmo@maastricht.nl of 
jeugd@maastricht.nl
 

SPREEKUUR WIJKAGENT

U was gewend dat uw wijkagent in Borgharen een 
spreekuur had. Mijn voorganger heeft mij te kennen 
gegeven dat dit spreekuur echter nagenoeg niet 
bezocht werd. Omdat ook vaker bij de politie 
problemen ontstonden bij het inplannen van dit 
spreekuur (b.v. er kon geen vervanging geregeld 
worden), rekening houdende met de geringe op-
komst, is besloten dit spreekuur met ingang van 
1 januari 2015 te laten vervallen.  Daarnaast vind 
ik het prettig om u in uw eigen omgeving te spreken. 

Hoe kunt u mij dan bereiken ?

Ik ben bereikbaar via :
Telefonisch:  0900-8844
Mail:  via contactformulier wijkagent op   
 de website www.politie.nl
Twitter:  @wijkagentSmeets
Bureau:  Prins Bisschopsingel 53 te Maastricht
  (onderaan de Kennedybrug)
Persoonlijk:  tijdens mijn aanwezigheid in 
 Borgharen en Itteren

Indien u contact met mij opneemt, kan een afspraak 
tot huisbezoek gemaakt worden. 
Mocht u mij willen spreken op een andere locatie, 
dan kan dit na overleg met u. Ik zal in elk geval zo 
snel mogelijk op uw verzoek reageren. 

Hub Smeets
wijkagent Amby, Borgharen, Itteren, 
Meerssenhoven en Beatrixhaven
Twitter: @wijkagentSmeets
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Voor de kleintjes
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Presentatie boek 
‘Borgharen van A tot Z’

Na bijna een jaar voorbereiding is het ons gelukt om het boek over 
Borgharen te laten drukken. Zonder de mensen die vooraf hebben 
ingeschreven was dit niet mogelijk geweest. Daarom krijgen zij als 
eerste het boek in handen. Op aanraden van de schrijver is gekozen om 
op 25 januari het boek te presenteren. Het is op de dag af 20 jaar 
geleden dat de Maas Borgharen voor het laatst binnenstroomde. 

Als locatie dient het kasteel, het speelt immers een belangrijke 
rol in de geschiedenis van het dorp. Om 11.00 uur hebben zich 
ongeveer 60 mensen verzameld in de hal. Na een welkomstwoord 
van Joop van Sintfiet, geeft de schrijver van het boek, Frank Jansen 

een toelichting. Hij gaat in op de armoedige situatie in Borgharen in de jaren vijftig 
zoals beschreven in het neerbuigende artikel van Piet Bakker in Elseviers. Verder beschrijft hij de rol van 
de kerk, de annexatie door Maastricht in 1970, de overstromingen en de relatie tussen het kasteel en het 
dorp. Maar zijn verhaal gaat niet alleen over het verleden, zo wijst hij op de enorme veranderingen van 
het landschap door het Grensmaasproject en de kansen die hierdoor ontstaan voor mens en natuur. 

Na het verhaal van Frank wordt het eerste exemplaar van het boek uitgereikt aan Ronny Bessems, de 
trotse eigenaar van het kasteel. Daarna krijgen alle intekenaars hun exemplaar uitgereikt en worden nog 
wat extra exemplaren verkocht. In het programma is voorzien in een kleine wandeling door het dorp, 
maar waarschijnlijk door de weersomstandigheden is de belangstelling minimaal. Wel nemen de meeste 
aanwezigen de kans om even in het kasteel rond te snuffelen. Rond twaalf uur is iedereen naar huis ver-
dwenen, met het mooie boek onder de arm.

Carlo Poolen
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Borgharen van A tot Z
Op 25 januari is in het kasteel Borgharen het boek ‘Borgharen van A tot Z gepresenteerd. Het boek is 
geschreven door Frank Janssen in de vorm van afzonderlijke onderwerpen die alfabetisch zijn gerangschikt. 
Het is daardoor prettig leesbaar, maar het is ook te gebruiken als naslagwerk. Vele 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 cafés 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.  

Er zijn nog enkele exemplaren van het boek te koop. Heeft u interesse, dan is er de volgende mogelijkheid 
om het boek te verkrijgen:

• U kunt het afhalen bij Wim Vandermühlen, Trichtervoogdenstraat 58 
 tegen betaling van € 17,50.

Carlo Poolen
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Kledinginzameling
t.b.v. oudervereniging  
BS de Maasköpkes

Binnenkort houden wij weer een kledinginzameling. Doe mee en breng a.u.b. 
zoveel mogelijk kleding en schoenen naar de vrachtauto.  

       9 april 2015
U kunt de zakken met kleding alleen ’s ochtends tot 

09:00 uur inleveren op onderstaand adres: 

BS de Maasköpkes 
Schoolstraat 15 

6223 BD Borgharen 
Wat wordt er wel ingezameld?

- Alle draagbare boven – en onderkleding 
- Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden) 
- Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, kussenslopen) 
- Zachte knuffelbeesten

Wat wordt er niet ingezameld? 
- Vloerbedekking, tapijten en snij afval (kleine lappen stof) 
- Niet draagbare kleding en schoenen 
- Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen, etc. 
- Werkkleding en vervuilde kleding 
- Hard speelgoed  
- Kledingzakken waar de beste kleding al uit is gehaald/gesorteerd (bijv. van een 

kringloopwinkel) 

Hoe moet de kleding verpakt worden? 
Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak (s.v.p. niet in dozen). Een plastic zak biedt de 
beste bescherming tegen het vuil en nat worden van de kleding. 
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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 APRIL 2015.

Haarderagenda 

  19 feb Seniorenkienen Seniorenvereniging
23 feb De school begint weer                                                                                      Basisschool De Maasköpkes
23 feb Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur                                          Basisschool De Maasköpkes
26 feb Seniorenkienen                                                                                                                 Seniorenvereniging  

  1 mrt IBC03 1 – Jabeek 1 IBC 03
  2 mrt Bibliotheekteunpunt 55+  van 9.00 – 12.00 uur                                          Basisschool De Maasköpkes
  5 mrt Seniorenkienen                                                                                                                Seniorenvereniging
  7 mrt Oudpapier ophalen vanaf 9.00 uur Fanfare Sint Cornelius
  9t/m 13 apr Veegwagen in Borgharen  DENK AAN DE AUTO’S                        
  9 mrt Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur Basisschool De Maasköpkes      
12 mrt Seniorenkienen                                                                                                                Seniorenvereniging
12 mrt Buurtraadvergadering                                                                                                 Vereniging Buurtraad
16 mrt Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur                                         Basisschool De Maasköpkes
18 mrt Provinciale Staten Verkiezingen
19 mrt Seniorenkienen                                                                                                                Seniorenvereniging
21 mrt Potgrondactie Fanfare Sint Cornelius
22 mrt IBC 03 1 – SV Brunssum 1 IBC 03
23 mrt Bibloitheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur                                         Basisschool De Maasköpkes         
25 mrt Hobbymiddag Hobbyclub Jeugdwerk de Maaskluivers
26 mrt Seniorenkienen Seniorenvereniging 
30 mrt Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur                                         Basisschool De Maasköpkes          

  1 apr Paaseieractie                                                                                                                Fanfare Sint Cornelius
  2 apr Theoretisch verkeerexamen                                                            Groep 7 Basisschool De Maasköpkes
  2 apr Seniorenkienen Seniorenvereniging
  3 apr Paasviering en Paasactiviteit                       R.K. Sint Corneliusparochie + Basisschool De Maasköpkes
  4 apr GFT ophalen
  4 apr Oud papier ophalen vanaf 9.00 uur                                                                          Fanfare Sint Cornelius                       
  7t/m 24 apr  Entreetoets                                                                                            Basisschool De Maasköpkes           
  9 apr Fietskeurig                                                                                           Groep 7 Basisschool De Maasköpkes
  9 apr Seniorenkienen Seniorenvereniging
  9 apr Jaarvergadering                                                                                                             Vereniging Buurtraad
  9 apr Kledinginzamelingsactie Maasköpkes
12 apr Jaarvergadering                                                                                                            Fanfare Sint Cornelius
12 apr IBC 03 1 – RKSVB 1 IBC 03
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13 apr Takkenroute door Borgharen vanaf 9.00 uur                                                    Buurtbeheerbedrijf Heer
13 apr Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur                                         Basisschool De Maasköpkes
15 apr Sluitingsdatum copy Buurtpraat Borgharen
15t/m17 apr Eindtoets Basisonderwijs                                                                      Basisschool De Maasköpkes
16 apr Praktisch verkeerexamen                                                                 Groep 7 Basisschool De Maasköpkes
16 apr Seniorenkienen                                                                                                                 Seniorenvereniging
20 apr Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur                                         Basisschool De Maasköpkes
23 apr Seniorenkienen                                                                                                                 Seniorenvereniging
25 apr Restzak ophalen
26 apr IBC 03 1 – Sanderbout 1 IBC 03    
27 apr Begin van Meivakantie                                                                                     Basisschool De Maasköpkes
29 apr Hobbymiddag                                                                                   Hobbyclub Jeugdwerk De maskluivers
30 apr 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.

Deze actie is mede mogelijk gemaakt door: 

 
Op zaterdag 21 maart aanstaande organiseert fanfare St. Cornelius 

   wederom de  POTGROND huis-aan-huis actie. 
 

Vanaf 10.30 uur worden de zakken aan huis geleverd, dus u hoeft 
ze zelf niet te dragen! 

40-liter zakken topkwaliteit potgrond voor maar € 4,00 per stuk 
(3 zakken voor € 11,00 en 5 zakken voor € 17,50) 

 
Bent u op zaterdag 21 maart niet thuis, dan kunt u uw potgrond bestellen bij  

Stephanie Stevens(06-23 06 56 11) of  
Denise Jacobs- Hermans: (06-23 40 62 80) en wij zorgen ervoor dat  

ze afgeleverd worden. 
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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.

                                          


