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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
  0900-2233440   ENVIDA 
  043-3690610 SERVICE  van ENVIDA
  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. 3  Buurtraad Borgharen zoekt een nieuwe secretaris
Blz. 5  Maison de la Mayonaisse
Blz. 6  Senioren kienen
Blz. 8  Haarderluip
Blz. 9  ’t kastiel
Blz. 11  Sluiting dagverzorging Envida in Borgharen
Blz. 11  Hondentoilet!?
Blz. 12  Oet de aajd Buurtpratedoes

Blz. 15  Zakjes met inhoud, een fenomeen
Blz. 16  Bevers in de Oude Kanjel
Blz. 18  Boek  Borgharen van A tot Z
Blz. 18  Oud papier
Blz. 19  Maaskluivers update
Blz. 20  Inschrijfformulier  zomerkamp
Blz. 21  MeerssenSpeed & Sound Fest
Blz. 22: Verenigingsnieuws 
Blz. 22: Haarderagenda 
Blz. 23: Gevonden

2



3

Woord van 
de voorzitter

Panta Rei........Alles verandert, ook in Borgharen.

Het kasteel Borgharen verandert. Nieuwe heren 
nieuwe wetten. Van een gesloten en ontoegankelijk 
kasteel naar een open en uitnodigende kasteeltuin. 

Dat is de eerste inzet van de nieuwe kasteeleigenaar 
en de Buurtraad Borgharen. Op 11 maart was 
er de eerste mijlpaal. Een geslaagde feestelijke 
boomplantdag in de tuinen van Kasteel Borgharen. 
De eerste fase van de opknapbeurt werd afgerond 
met een mooie manifestatie op een koude woens-
dagochtend. Ons mannenkoor zong er, de school-
jeugd van basisschool De Maasköpkes plantte er 
33 nieuwe linden en de bobo’s lieten hun gezicht 
zien. Het Kasteel Borgharen als mooi middelpunt 
van onze dorpsgemeenschap. Zo hoort het wat 
mij betreft!

De Brug in Itteren over het kanaal verandert. 
De oude brug was toe aan een opknapbeurt. 
Voorafgaand moesten we onverwacht drie dagen 
omrijden via Itteren. En daarna een week veel 
verkeersdrukte in Borgharen. Vooral veel vracht-
verkeer. Al met al is het toch nog meegevallen, 
dankzij goed overleg met de Gemeente Maastricht, 
Rijkswaterstaat en Veolia.Gelukkig geen persoon-
lijke ongelukken, dankzij ons aller verkeersgedrag. 
Dank daarvoor! 

De sluis Limmel verandert. De schutsluis Limmel 
verandert in een keersluis. Eén deur in plaats van 
twee en de weg ligt drie meter hoger dan bij de 
oude sluis. Op 4 juni as organiseert Rijkswaterstaat 
een informatie avond in de Haarderhof voor alle 
inwoners van Borgharen en Itteren. Kom vooral. 

Het wordt mooie en interessante presentatie. Een 
uitnodiging van Rijkswaterstaat volgt nog bij u in 
de bus.

Het Grensmaasproject verandert. Het Grensmaas 
Consortium geeft het beheer van het  ontluikende 
natuurgebied tussen Borgharen en Itteren over aan 
Staatsbosbeheer. Op 5 is de officiële overdracht en 
op 6 juni is er een feestelijke Open Dag voor alle 
belangstellenden. Zorg dat je erbij bent! Struin en 
wandelpaden worden aangelegd op advies van 
onze wandelpadenwerkgroep.

Onze omgeving verandert. De gemeente Maastricht 
in de persoon van Wethouder Gerdo van Grootheest 
heeft ons  recreatievisie als een toonvoorbeeld 
van burgerparticipatie omarmd en zal zich sterk 
maken voor de uitvoering ervan.

De zorg verandert. Overal in Nederland. Zo raakten 
wij ons zorgsteunpunt voor ouderen kwijt. Zie 
artikel van Envida elders in deze BuurtPraat. De 
buurtraad maakt zich zorgen om deze teruglopende 
zorg. Samen met Envida en andere zorgorganisatie 
blijven wij zoeken naar nieuwe vormen van zorg 
voor onze oudere en zieke inwoners.
Graag roep ik mensen met ervaring in de zorg op 
om onze werkgroep Zorg te komen versterken.

De kersenbomen staan in volle bloei op dit moment 
en de notenbomen openen hun knoppen. Een 
nieuw groeiseizoen kondigt zich aan. Alles verandert. 
De natuur, Borgharen....U ook? Doe met ons mee 
om die verandering vorm te geven. Kom naar de 
Buurtraadvergadering op donderdag 7 mei ditmaal 
ivm de Hemelvaart op 14 mei.

Welkom!

Joop van Sintfiet,
Duo voorzitter Buurtraad Borgharen

Buurtraad Borgharen zoekt een nieuwe secretaris!

Iedereen is welkom om zich aan te melden voor de functie van secretaris in het bestuur van 
de Buurtraad. 

De functie houdt onder andere in: correspondentie verzorgen, maken van de notulen, email 
bijhouden en iedere tweede donderdag van de maand vergadering. 

Heeft u interesse, meld u dan aan bij de voorzitter(s).



Gemeenschapshuis Haarderhof
Zalenverhuur voor

al uw feesten en partijen
Tevens koffietafels

Voor meer informatie:
Maurice Essers       06-25097730 / 043-3632042
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Maison 
de la Mayonaisse

Ook de frituur in ons dorp heeft een nieuwe 
uitbater. Dat was voor de redactie een mooie 
aanleiding om Danielle en Joris te bezoeken. 
Danielle, geboren en getogen in Borgharen, heeft 
Joris leren kennen in de horeca. Zij werkte in de 
bediening en hij stond als kok tussen de potten 
en pannen.

En toen het klikte tussen die twee, vertrokken 
ze naar de stad. Maar Borgharen bleef trekken 
en toen ze hier een huis konden kopen, kwamen 
ze spoorslags met hun twee kinderen terug naar 
haar geboortegrond.

Maar ook de horeca was nog wel een wens van 
beide. Een restaurant beginnen met twee opgroei-
ende kinderen is niet de makkelijkste opgave. Toen 
echter de frituur in Hare te koop was, was dat een 
leuk alternatief. Alleen bleek toen al snel dat frites 
bakken in je eigen keuken heel wat anders is dan 
dat je het professioneel moet doen. Danielle is 
toen bij een bevriend stel, dat al langer een frituur 
runde, een spoedcursus gaan volgen. En dan 
spring je in het diepe. Gelukkig heeft Danielle drie 
enthousiaste jongeren die haar assisteren. En Joris 
dan? Die staat nog steeds in de keuken, zowel 
thuis als ook in het restaurant waar hij als chef-kok 
werkt. Voor de frituur maakt hij het zuurvlees en 
andere sauzen. En langzaam bouwen ze het assor-
timent uit. Bijvoorbeeld “knien in ut zoer” gelanceerd 
met carnaval, bleek een schot in de roos en is nu 
toegevoegd aan de kaart. Verder wordt er spoedig 
een gril geïnstalleerd, zodat de kippetjes lekker 
aan het spit kunnen draaien. En de frites? Die 
bakken ze zelf. Alleen het schillen en snijden van 
de aardappelen laten ze aan een leverancier  over.
En de toekomst? Zoals gezegd de kaart wordt 
langzaam uitgebreid met diverse schotels en af-
gestemd op de vraag van de klanten. Een aanvraag 
voor een bescheiden terras loopt. De keuken in 
de frituur wordt aangepast en zo willen ze de zaak 
verder uitbreiden.

De frituur is normaliter geopend van woensdag 
t/m zondag van 16:00 uur tot 21:00 uur.

Wij wensen het team van de “maison de la 
mayonaisse” een voorspoedige toekomst toe.
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Senioren kienen

Je zou kunnen zeggen dat sinds mensenheugenis, 
vijftig jaar plus één, voor de senioren in ons dorp 
kienen wordt georganiseerd. Momenteel vindt er 
echter een verschuiving in de vrijwilligers plaats, 
waardoor we op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers.

Wat zoeken we op dit moment:
- Eén of meerdere afroeper (s): afroepen van de 

kiennummers. Wanneer meerdere mensen 
interesse hebben, wordt er gerouleerd. 

- Mensen die de tafels en stoelen klaarzetten en 
na het kienen weer opruimen.

Wanneer je je opgeeft, kun je zelf ook een gezellige 
middag hebben. 
Dus geef jezelf een ruk en kom in ieder geval eens 
praten of dit wat voor jou is,
want voor je het weet ben je zelf blij als je een 
middag kunt gaan kienen.
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Opgeven kun je je via het secretariaat van het 
senioren kienen:

Email: m.p.j.depondt@home.nl  of 
p/a Baron de Rosenstraat 34
043-3631487

Wil je zelf kienen?
Wie zin heeft in een gezellig middagje, zonder 
veel smuk komt met ons kienen.
We kienen voor levensmiddelen e.d.
De kaarten kosten € 2,00 en voor een dubbele serie 
betaald U € 4,00.
In de Haarderhof op de donderdagmiddag van 
13.30 tot ongeveer 16.30 uur.
Namens alle vrijwilligers bent U van harte welkom.
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Foto’s: Theo Depondt
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’t kastiel
(wijs: Och wat e gelök miene vogel is trök) vaan B.Kraft   Teks: Bets Frijns

refrein 
Och wat e gelök ’t kastiel kump weer trök

Weurt hersteld in zien prach wee had dat noe gedach
Jao dat vinde veer sjoen ouch al kos ’t väöl poen 

Moot nog väöl aon gedoon meh zoe blijf ’t bestoon

Kastiel vaan Borghare vertèlt toch ’n verhaol
Dao woende de Baron toen dat wèt geer allemaol

De mummies in de kelder de zaank dee trooj dao op
En mèt de vastelaovend daan waor ’t dao ech top 

refrein
en vreuger op de weijer dao waor ’t toch zoe sjoen

de kinder mochte sjaatse dao waor zoe väöl te doen
’t waor ’t hart vaan Hare opins waor ’t gedoon

Veer hope tot dit plekske veur altied blijf bestoon

refrein
kastiel vaan Borghare weurt noe gerestaureerd

en alle luij oet Hare die zien geïnteresseerd
veer wille tot ’t sjoen weurt sjus wie de boerderijj

dat hope veer vaan harte ’t geit us aon us preij

refrein
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Sluiting dagverzorging 
Envida in Borgharen 

Vanaf 1 april heeft het wijksteunpunt van Envida 
aan de Kerkstraat haar deuren gesloten. Het 
wijksteunpunt maakte onderdeel uit van het 
seniorencomplex in dezelfde straat. Per direct 
kunnen bezoekers  voor dagverzorging terecht in 
Hagerpoort te Amby.

Bij het wijksteunpunt in Borgharen kwamen cliënten 
voor (thuis)zorg, een maaltijd of gezelligheid in de 
woonkamer . Actuele veranderingen in de zorg 
dwingen Envida om kritisch naar de financiële 
bedrijfsvoering te kijken. Hierbij neemt Envida 
altijd het belang van de cliënt mee in overweging.

Huidige bezoekers kunnen nu al voor dezelfde 
zorg en sociale contacten terecht in Hagerpoort. 
In overleg met de buurtraad wordt  onderzocht 
of er een doorstart gemaakt kan worden om een 
nieuw steunpunt, alsmede ontmoetingsplek te 
ontwikkelen op basis van vrijwilligers uit Borgharen.

Wilt u als vrijwilliger bij zorgorganisatie Envida 
werken? 
Neem dan contact op met sollicitatie@envida.nl

Hondentoilet!? 

Het is toch te gek voor woorden!!!!! 
Woon je in een dorp met genoeg uitlaatmogelijk-
heden voor je hond zijn er nog mensen die zich 
niet de moeite nemen om even de straat uit te 
lopen naar het uitlaatgebied voor de hond. 

Nee, mijn tuin is poepplaats en het liefste nog op 
het pad naar de voordeur. Vooral ‘s avonds 
als niemand het ziet wordt hier gebruik van 
gemaakt. Misschien een ideetje om toch even 
naar het buitengebied te gaan. Het is maar een 
optie. Dank u wel!
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Oet de aajd Buurtpratedoes 

Artikel uit de Buurtpraat:  JULI  1992

Een beter milieu begint bij jezelf:
 
  1).  Koop, indien mogelijk duurzame producten en zo min mogelijk wegwerpartikelen.
  2).  Kies voor artikelen die eenvoudig verpakt zijn, koop als het kan onverpakte producten.
  3).  Neem uw eigen boodschappentas mee als U gaat winkelen, met bespaart wegwerptassen.   
  4).  Verspil geen papier, beschrijf het 2 kanten en gebruik cadeaupapier en enveloppen nog eens.
  5).  Probeer spullen die kapot zijn eerst te (laten) repareren, bv. Kleren, meubelen,schoenen enz.
  6).  Als u geen reclamedrukwerk wilt, kunt U de brievenbussticker aanvragen.
  7).  Ter voorkoming van ongeadresseerde druk, kunt U ook een sticker aanvragen.
  8).  Wilt u geen geadresseerd drukwerk ontvangen,  dan kunt U een briefje sturen.
  9).  Krijgt U toch punt 6,7 of 8, geef het aan de fanfare.
 10).  Breng uw lege flessen en glazen  waar geen statiegeld op zit naar de glasbak.
 11). Breng uw lege batterijen, verfresten, afgewerkte olie, accu’s enz, naar de gifbus.
 12). Breng uw medicijnen, Die U niet meer gebruikt naar de apotheek, huisarts of de gifbus.
 13).  Breng uw meubelen, kleren en andere spullen naar Kringloopwinkel of Emmaus Itteren.
 14).  Koop indien mogelijk een wasmiddel zonder fosfaten en sulfaten, dit geldt ook voor afwasmiddel.
 15).  Koop indien mogelijk schoonmaakazijn, groen zeep en zo min mogelijk middelen waar chloor in zit.
 16).  Koop verf op waterbasis, dan komen er minder koolwaterstoffen in de lucht
 17).  Gooi het water waarin U de kwasten schoonmaakt niet in de gootsteen maar de gifbus.
 18).  Koop spaar of TL-lampen, die zijn veel zuiniger.
 19).  Laat lampen niet onnodig branden, ook geen spaar- of TL-lampen.
 20).  Denk na voor U overgaat tot aanschaf van elektrische apparaten.
 21).  Zeker als U het werk dat zo’n  apparaat doet zelf  met de hand ook kunt doen.
 22).  Het maken van dergelijke apparaten kost energie en als ze stuk zijn komen ze  op de afvalberg.
 23).  Koopt U een elektrische apparaat, kies dan voor een uitvoering met snoer.
 24).  En niet voor een  uitvoering op batterijen en informeer  voor aanschaf naar het energieverbruik.
 25). Raadpleeg de energiewijzer van het gemeentelijk energiebedrijf.
 26).  Zet de verwarming een graadje lager en zorg dat de deuren dicht zijn.
 27).  Verwarm geen kamers die  U niet gebruikt.
 28).  Zet de thermostaat een half uur voor U naar bed gaat vast lager.
 29).  Doe de was op een zo laag mogelijke temperatuur.
 30).  Zorg ervoor dat Uw huis goed geïsoleerd is, de overheid geeft  er subsidie voor.
 31).  Ook de aanschaf van zonneboilers en hoog-rendementverwarmingsketels wordt gesubsidieerd.
 32).  Koop zo veel mogelijk verse groente, diepvriesprodukten moeten gekoeld bewaard worden.
 33).  Koop groente en fruit onverpakt, dat scheelt afval en bespaart energie, omdat geen                 
  verpakkingen  gemaakt hoeven te worden.
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ARTIKEL uit de Buurtpraat APRIL 1994

Zelf stoep schoonhouden goed voor milieu:
De gemeente Maastricht heeft vorig jaar het gebruik van milieuonvriendelijke chemische onkruidbestrijdings-
middelen met een kwart verminderd. Momenteel onderzoekt de gemeente of het financieel haalbaar is 
om een milieuvriendelijker verdelgingmiddel te gaan gebruiken. Het middel  dat thans gebruikt wordt van 
diuron, is namelijk zeer  schadelijk voor het milieu.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het gif een van de grootstenvervuilers van de Maas is.Voor de inwoners 
van een Maasdorp  een extra reden om ervoor te ijveren dat het gif in Borgharen helemaal wordt 
uitgebannen. Maastricht kon het gebruik van diuron de afgelopen jaren terugdringen omdat veel mensen 
gehoor gaven aan de oproep om de stoep voor hun huisdeur zelf onkruidvrij te houden.

De werkgroep “Milieu en Groen” van de buurtraad vraagt alle inwoners van Borgharen ook dit jaar weer 
op om mee te werken aan het terugdringen van onkruidbestrijdingsmiddelen. Dat is niet alleen goed voor 
het milieu, het heeft vaak ook directe voordelen voor de eigen tuin. Veel woningen in Borgharen hebben 
namelijk voortuintjes die aan de stoep grenzen. Wie zijn eigen stoep onkruidvrij houdt, voorkomt 
daarmee dat de gemeentelijke onkruidbestrijdingsdienst die stoep met chemische middelen behandeld. 
De schadelijke stoffen kunnen ook de planten, struiken en bloemen in de voortuintjes aantasten.
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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 0,7% 
Rabobank internetsparen 0,9% 
Regiobank gewoon sparen 1,25% 
Regiobank eigen huis sparen 1,65% 

 
 

Jeugdsparen : Rabobank 0,9% - Regiobank 1,4% 
 
 

>> Overstappen naar de Regiobank ? : wij regelen al uw papierwerk << 
>> Scherpe tarieven mbt 10 jaars-hypotheken << 

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

>> Rentes per 9 april 2015 << 
 

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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Zakjes met inhoud, 
een fenomeen 

Kak in zak
Een fenomeen dat buiten om zich heen grijpt, 
zijn de ‘zakjes met inhoud’. Het betreft kleine 
grijze plastic zakjes. Veelal  dichtgeknoopt.  

De laatste jaren zijn ze steeds vaker te vinden 
op de oevers van de Maas, op beekoevers en in 
stadsparken.  Aan de inhoud van de zakjes  hoeven 
weinig woorden vuil gemaakt te worden.  Deze 
wordt bekend verondersteld.  Nou ja, in ieder 
geval bij de opruimers van drijf- en zwerfvuil. 
En natuurlijk ook bij de verspreiders van deze 
gevulde zakjes.

Ofschoon zakjes met inhoud zeer regelmatig 
langs de Maas en de zijbeken te vinden zijn, 
behoren ze in tegenstelling tot het meeste  vuil 
op de oevers  niet tot de categorie drijfvuil. De 
zakjes zijn het vaakst te vinden bij woonkernen.  
De verspreiders ervan  wonen in een straal van 
hooguit 1 of 2 km van de vindplaats.  

Een gemeenschappelijk kenmerk van de verspreiders 
is dat ze allen een hond bezitten.  Een wonderlijke  

tegenstijdigheid in houding en gedrag ten aanzien 
van vuil typeert de verspreiders eveneens. 

Wat is hier het geval?  De verspreiders van zakjes 
met inhoud hebben de moeite genomen om 
een leeg poepzakje mee te nemen tijdens hun 
wandeling met hond.  Ook spannen ze zich in 
om de verse hondendrol op te rapen en in het 
daarvoor bestemde zakje te doen. Dat is erg 
fijn, want zo hoeven andere wandelaars niet in 
de drol te trappen of uit te glijden. Bovendien 
draagt het inpakken van de drol ook bij aan de 
hygiëne, want zowel spelende kinderen als 
grazende runderen kunnen  lelijk ziek worden 
van hondendrollen.  

De noodzakelijke vervolgstap  om  het zakje ten-
slotte te deponeren in een daarvoor bestemde 
afvalbak, vindt om de een of andere reden geen 
doorgang. Het hoopje wordt uiterst discreet 
achtergelaten in de natuur. Kak in de zak. Laten 
we hopen dat het geen blijvend verschijnsel is in 
onze natuur! 
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Bevers 
in de Oude Kanjel 

Waterschap Roer en Overmaas

Het zal de inwoners van Itteren en Borgharen niet 
zijn ontgaan: de bever is terug in de Oude Kanjel. 
De opvallende knaagsporen zijn overal te zien en 
met zijn dammen bepaalt hij de waterstand in de 
beek. 

Wetgeving en beleid
Mogen mensen zomaar hun gang gaan als het 
om bevers en beverdammen gaat? Zeker niet. 
De bever is een zwaar beschermde soort in de 
Flora- en Faunawet. Dat betekent dat niet alleen 
de bever zelf, maar ook zijn burcht, dam en leef-
omgeving niet verstoord mogen worden. Iemand 
die een beverdam afbreekt, is in overtreding van 
de Flora- en Faunawet en loopt het risico beboet 
te worden. Zo is onlangs in Roermond een ton 
boete uitgedeeld voor de verstoring van bevers. 
Mag de bever dan zomaar zijn gang gaan? Soms 
wel en soms niet. In het beverprotocol hebben de 
Limburgse waterschappen samen met de provincie 
afspraken gemaakt over hoe we met de bever 
omgaan. Het waterschap is peilbeheerder. Als 
een beverdam tot wateroverlast of schade aan 
gebouwen of gewassen leidt, dan kan het water-
schap deze dam verwijderen. Bij graafschade aan 

waterkeringen gaat het waterschap ook direct tot 
actie over. Het waterschap mag dus meer dan een 
burger als het om bevers gaat.

Als particulieren schade hebben van bevers moeten 
zij in eerste instantie proberen de bever zelf te 
weren, bijvoorbeeld door een raster te plaatsen 
of door bomen en struiken in te smeren met anti-
vraatmiddel. Als dit niet het gewenste resultaat 
heeft, kunnen zij bij de provincie terecht voor 
advies. Agrariërs kunnen daarnaast ook gecom-
penseerd worden voor vraatschade. Dat is geregeld 
vanuit de rijksoverheid via het Faunafonds.
In de Oude Kanjel zijn de afgelopen jaren al 
verschillende beverdammen verschenen. Er was 
meestal geen sprake van overlast, waardoor de 
dammen konden blijven zitten. Het grondwater 
in de omgeving staat doorgaans vrij laag (peil van 
de Grensmaas). Een hoger beekpeil leidt daardoor 
niet direct tot hogere grondwaterstanden en 
schade aan landbouwgewassen. In een aantal 
gevallen was er wel kans op schade en zijn de 
beverdammen ook weggehaald. Er is één keer 
een dam verlaagd omdat de afvalcontainers aan 
de Stuifkensweg anders niet meer bereikbaar 
waren.

De lage grondwaterstanden hebben nog een ander 
opvallend effect. Vóór de beverdam trekt er zoveel 
water de grond in, dat er nagenoeg niets meer 
over de dam heen komt. Achter de beverdam valt 
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de Oude Kanjel daardoor droog. Het is duidelijk 
dat dit ten koste gaat van de planten en dieren 
in de beek. Toch is er in dit geval vooralsnog voor 
gekozen om de bever voorrang te verlenen vanwege 
zijn zwaar beschermde status. Uiteraard controleert 
het waterschap op vissen in nood en op stankover-
last, maar daar is nog geen sprake van geweest. 
Ten noorden van Itteren is op dit moment de 
herinrichting van de Oude Kanjel in uitvoering. 
Voor het in stand houden van het nieuw gegra-
ven beekprofiel is het wellicht toch nodig om een 
kleine hoeveelheid water door te laten. Dat zal 
nog nader bekeken worden.

Terug van weggeweest
Na anderhalve eeuw van afwezigheid is de bever 
vanaf eind jaren ’80 weer terug in Nederland. De 
bever is toen met een herintroductieprogramma 
in de Biesbosch uitgezet. In Limburg verschenen 
de eerste bevers aan het eind van de jaren ’90 
vanuit de Duitse Eifel. Enkele jaren later wer-
den nog eens een tiental families bijgeplaatst in 
Noord- en Midden-Limburg. Vanaf toen is het 
hard gegaan met de aantallen bevers in Limburg. 
De benedenloop van de Geul en de Oude Kanjel 
waren voor de bever makkelijk bereikbaar vanuit 
de Grensmaas.

Wat maakt de bever zo bijzonder dat deze door 
natuurbeschermers is teruggebracht? Er zijn weinig 
andere dieren die hun omgeving zo naar de hand 
te zetten als de bever. Bevers zijn planteneters. Ze 

eten graag bladeren en waterplanten. 
’s Winters komt daar de bast van bomen bij en 
om daar goed bij te kunnen, knagen ze bomen 
simpelweg om. Op die manier zorgen bevers 
voor bosverjonging en ontstaat er een halfopen 
landschap. In stromende wateren bouwen ze ook 
dammen van takken, stenen en modder om de 
waterstand te verhogen. Zo kunnen ze makkelijker 
door het water zwemmen en komt de ingang 
van de burcht onder water te staan. Roofdieren 
kunnen de burcht dan niet meer bereiken. In het 
bevermeer dat voor de dam ontstaat, is goed toeven 
voor kikkers, vissen en otters.

Toen de eerste bevers terug waren in Limburg, 
zochten ze vooral de natuurgebieden op om zich 
te vestigen. Hier is immers volop aanbod van 
voedsel en het is er rustig. Inmiddels zijn deze 
goede plekken allemaal bezet, waardoor nieuwe 
bevers steeds meer hun toevlucht zoeken naar de 
wat minder goede plekken. Dat zijn bijvoorbeeld 
de kleine beken die links en rechts omsloten zijn 
door landbouwgebied, wegen en bebouwing. 
Juist op deze plekken kunnen mensen overlast 
van bevers ondervinden. In de Oude Kanjel is de 
bever met name driftig aan de slag gegaan met 
het bouwen van dammen. Er zijn ook een aantal 
bomen geveld en hier en daar heeft hij oeverholen 
gegraven.

Bevers in de toekomst
De bever zal zijn opmars nog zeker een jaar of 10 
voortzetten. De verwachting is dat de aantallen 
dan hun maximum bereiken. In de omgeving van 
Itteren zal de bever zeker veel nieuw leefgebied 
vinden. Denk bijvoorbeeld aan de natuurlijke ont-
wikkeling van de Grensmaas en op kleinere schaal 
van de Oude Kanjel. Het beekherstelproject dat 
op dit moment wordt uitgevoerd ten noorden 
van Itteren zal een meer natuurlijke begroeiing 
van wilgen en elzen en meer ruimte voor de beek 
opleveren. De Oude Kanjel ten zuiden van Itteren 
zal ook aan de beurt komen voor herinrichting. 
Het waterschap streeft ernaar om dat uiterlijk 
in 2027 uitgevoerd te hebben. Zo krijgt de bever 
meer ruimte en is er minder snel overlast voor 
mensen.

Zie www.overmaas.nl voor:
- de nieuwsbrief van het waterschap
- informatie over het project Herinrichting 

Oude Kanjel
- het contactformulier voor vragen, meldin-

gen en klachten



Boek  Borgharen 
van A tot Z 

Het boek over Borgharen is goed ontvangen. Ik 
heb vele positieve reacties gekregen en ik heb het 
zelf met veel plezier gelezen. Er zijn nog enkele 
exemplaren verkrijgbaar, dus als nog mensen 
interesse hebben, dan kunnen die zich melden. 

Heeft U interesse, dan is er de volgende mogelijk-
heid om het boek te verkrijgen. 

U kunt het afhalen bij: 
Wim Vandermühlen, Trichtervoogdenstraat 58 
of Ut Haarder Winkelke,  Kerkstraat 12. 
Tegen betaling van € 17,50.

Een boek is een momentopname. De schrijver 
baseert zich op verschillende bronnen maar weet 
uiteraard niet alles. Ieder boek, hoe dik dan ook, 
kan nooit volledig zijn. Na het verschijnen van het 
boek heb ik een aanvulling  gekregen op de 
inhoud die ik u niet wil onthouden:

In het lijstje van Koninklijke onderscheidingen 
ontbreken ten minste vier personen: 

Dhr. Leon Bessems
Dhr. Stassen
Dhr. Jacques Reijnders
Dhr. Chris Hoekstra

Als er mensen zijn die ook een aanvulling 
hebben, laat het mij even weten, zo krijgen we 
de geschiedenis van Borgharen weer een stukje 
meer in beeld. 

Heeft u aan- of opmerkingen op de inhoud van 
het boek, laat het ons dan via brief, e-mail, 
whatsapp of andere communicatie middelen weten. 
Wij (van de redactie) zien dat niet als kritiek op de 
schrijver, maar meer als een vervolmaking van dit 
schitterend werk over ons Dorp. 

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl
of buurtpraatborgharen@gmail.com 
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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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Maaskluivers 
update

‘T is veur de keenderkes ‘nne röstige tied….Meh daor kump  snel verandering in!!
Want de vrijwilligers zitte neet stel! Veer zien alweer drök bezig met de veurbereijinge vaan mierdere 
activiteite. Dans heet dit jaor  weer een dans-oetvoering, dit kier same met de dansvereiniging vaan Amy. 
Ze treije daan twie kier op, namelik op 28 juni in de Amyerhoof, en op 4 juli in Borghare, netuurlik in de 
Haarderhof. Errig leuk um same een sjiek programma te verzinne, en de meidskes mote weer hel aon de 
geng, um al die denskes goot oet te kinne voere. Meh dat kump wel goot. Tege deen tied zalt geer heij 
weijere info euver oontvaange!

Ouch kindervekantiewerrek heet get in ’t vaat…op 6 mei goon v’r tummere!! Op een stökske land goon 
v’r sjieke hutte bouwe, en de sjoenste weurt ’t ierste gesloop!! In diezelfde week goon v’r ouch nog nao 
de Zoo in Aoke.  (ten teije vaan ’t oetkoume vaan de buurtpraot, zitte dees activiteite alweeer d’r op. 
Volgende kier een verslaag!!)

De knutselgroep geit weer aon de geng um oeteraard get sjoens te make, dit kier veur Moederdag. 
En daan de werrekgroep kamp..’t liekent nog hiel wiet ewweg, meh ouch heij veur zien de veurbereijinge 
begonne. Dit jaor goon v’r kortbeij; naor de Woushoeve in Zutendaal. En heij höbbe ze hiel völ bedde, 
dus veur ederein plaots!!! Veer hope naotuurlik weer op ‘nne groete opkoms. Veur de zomervekantie 
hawwe veer nog ‘nne insjriefaovend, meh geer kint uuch keent ouch noe al insjrieve. Sjik oonderstaonde 
gegevens naor dvdlinden990@hotmail.com, of geef ’t aof in de frituur, geer zalt daan vaan us een beves-
tigingsmail ontvaange en details betreffende de betaoling.

Es vrijwilligers vaan de Maoskluivers kieke veer allemaol oet naor de activiteite, zeker es ’t get nuijts 
is. Altied spannend of de keender ’t wel leuk vinde, en gelökkig is dat miestal wel ’t geval!! ‘t Deit us in 
eder geval plezeer, plezeer te beleve met de braafste keenderkes vaan ’t land….de keenderekes vaan 
Borghare!!!!

Heij oonder get fotokes oet de aw does…
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Inschrijfformulier  
zomerkamp

Wij gaan van 22 augustus t/m 25 augustus weer op kamp. Dit jaar naar de Woushoeve 

in Zutendaal dus lekker kortbij! De kosten zijn € 35.- per kind

Naam kind: .................................................................................................................

Leeftijd:.......................................................................................................................

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

Telefoonnummer (s): ..................................................................................................

....................................................................................................................................

E-mailadres ouders: ....................................................................................................

Bijzonderheden:  ........................................................................................................

....................................................................................................................................

Zwemdiploma: ja / nee

Allergieën:  ja / nee
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Meerssen
Speed & Sound Fest

Op zaterdag 13 en zondag 14 juni organiseert 
de Harley-Davidson Club B.I.G. (Bunde-Itteren-
Geulle) weer hun jaarlijkse Speed & Sound Fest.

Het evenement wordt dit jaar voor de 7e keer 
gehouden en vindt plaats op de terreinen van 
het clubgebouw aan de Burg. Kisselsstraat 75 in 
Meerssen (voormalig Amicitas voetbalterrein).

Op zaterdagavond wordt het 2-daags S&S Fest 
geopend met een spectaculaire avond vol goede 
Livemuziek. Classic Rock Cover Band Green Easer 
(spreek uit als grien iezer = jenker), brengt de-
gelijke rock muziek uit inmiddels lang vervlogen 
tijd. Deze 4-koppige band speelt covers van o.a 
Metallica, Thin Lizzy, AC DC, Deep Purple, Black 
Sabbath, Gary Moore, the Cult, Jimi Hendrix en 
nog veel meer. Voor velen is deze band geen 
onbekende, in kleine kroegen, op festivals en in 
feesttenten, maar ook als support-act van Janse 

Bagge Band hebben deze mannen hun sporen 
verdiend. Verlang jij ook terug naar de hoogtijdagen 
van de rock muziek en staat jouw radio constant 
afgestemd op Arrow Classic Rock dan mag je deze 
band niet missen! Aanvang zaterdagavond 20.00 
uur, entree € 5,00.

Op zondag is er de gehele dag een afwisselend 
programma van 11.00 uur tot 20.00 uur.
Vanaf 11.00 uur zal er gestart worden met de 
Pratsjrace, en de entree is helemaal gratis.
Voor degene die er vorig jaar niet bij zijn geweest, 
een gigantisch spektakel waarbij auto’s en motoren 
zo snel of zo ver mogelijk door een pratsjbak van 
50 meter proberen te komen. Deze race zal meer 
dan alleen stof doen oplaaien. Meedoen? Opgeven 
kan nog via de site van de HDC B.I.G. 

Natuurlijk zijn er ook de nodige oldtimers, ge-
customizede en originele auto’s en motoren te 
bewonderen, standhouders en een spectaculaire 
Truck trial show. Voor de kinderen zijn er diverse 
springkussens aanwezig. Rond de klok van 16.00 
uur zal Smokey & the Bandits hun show starten. 
Deze band, waarvan de leden hun sporen reeds 
hebben verdiend  met  het spelen in  rock n’ roll, 
rockabilly, country en honky tonk bands, zullen de 
wei terugbrengen naar de jaren 50 en 60. 
Met hun traditioneel Red Dirt Texas Country en 
Americana zullen zij een prachtig decor zijn voor 
deze zondagmiddag.

Dus voor een leuk en afwisselend weekend, in 
een ontspannen sfeer genieten van “Speed & 
Sound” zien we je graag op 13 en 14 juni bij de 
Harley-Davidson Club B.I.G. op de terreinen van 
het clubgebouw aan de Burg. Kisselsstraat 75 in 
Meerssen. Iedereen is welkom, jong en oud, 
motorrijder of muziekliefhebber, dit is een feest 
voor iedereen!
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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 30 JUNI 2015.

Haarderagenda 

 9 mei Seizoensafsluiting                                                                                                  IBC 03
11 mei De school begint weer                                                                            Basisschool De Maasköpkes
11 mei Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur                                      Basisschool De Maasköpkes 
12 mei Schoolboulen                                                                                                            Jeu de Boulclub Le But
12-13 mei Zomeravondcompetitie                                     Jeu de Boulclub Le But
16 mei Openingstoernooi                                                                                                   Jeu de Boulclub Le But
18 mei Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur                                     Basisschool De Maasköpkes
19 mei Schoolboulen                                                                                                            Jeu de Boulclub Le But
19-20 mei Zomeravondcompetitie                                                                                     Jeu de Boulclub Le But
21 mei Seniorenkienen                                                                                                             Seniorenvereniging
21 mei Ouderavond Vormsel                                                                                   Basisschool De Maasköpkes                                          
23 mei Restzak ophalen
23 mei Gifbus in Borgharen van 12.30 – 14.30 uur op Kermisterrein
26 mei Schoolboulen                                                                                                           Jeu de Boulclub Le But             
26-27 mei Zomeravondcompetitie                                                                                     Jeu de Boulclub Le But
28 mei Seniorenkienen                                                                                                            Seniorenvereniging

 1 juni Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur                                     Basisschool De Maasköpkes
 2-3 juni Zomeravondcompetitie                                                                                         Jeu de Boulclub Le But      
 3 juni H. Vormselviering                                                                                           R.K. Sint Corneliusparochie
 4 juni Seniorenkienen                                                                                                           Seniorenvereniging
 4 juni Informatieavond over nieuwe keersluis in Haarderhof  19.30 uur                           Rijkswaterstaat
 6 juni Oud papier ophalen vanaf 9.00 uur                                                                    Fanfare Sint Cornelius  
 7 juni Sacramentsprocessie in Borgharen                                                           R.K. Sint Cornelius parochie
 7 juni Koffieconcert                                                                                                           Fanfare Sint Cornelius
 8 juni Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur                                    Basisschool De Maasköpkes      
 9 juni Schoolboulen                                                                                                          Jeu de Boulclub Le But
 9-10 juni Zomeravondcompetitie                                                                                        Jeu de Boulclub Le But
10 juni Hobbymiddag                                                                         Hobbyclub Jeugdwerk De Maaskluivers 
11 juni Seniorenkienen                                                                                                         Seniorenvereniging
11 juni Buurtraadvergadering                                                                                          Vereniging Buurtraad
15 juni Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur                                  Basisschool De Maasköpkes 
15t/m20 juni Geldinzameling                                                                                      Nederlandse Rode  Kruis           
16 juni Schoolboulen                                                                                                        Jeu de Boulclub Le But
16-17 juni Zomeravondcompetitie                                                                                      Jeu de Boulclub Le But
18 juni Seniorenkienen                                                                                                         Seniorenvereniging
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22 juni Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur                                  Basisschool De Maasköpkes          
23 juni Schoolboulen                                                                                                       Jeu de Boulclub Le But
23-24 juni Zomeravondcompetitie                                                                                     Jeu de Boulclub Le But
25 juni Seniorenkienen                                                                                                        Seniorenvereniging
28 juni Districtfestival                                                                                                      Fanfare Sint Cornelius
29-30 juni Veegwagen in Borgharen      DENK AAN DE AUTO’S
29 juni Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur                                Basisschool De Maasköpkes     
30 juni Zomeravondcompetitie                                                                                     Jeu de Boulclub Le But
30 juni Sluitingsdatum inleveren copy                                                                                             Buurtpraat

 1t/m 3 juli Veegwagen in Borgharen       DENK AAN DE AUTO’S
 1 juli Zomeravondcompetitie                                                                                       Jeu de Boulclub Le But
 2 juli Seniorenkienen                                                                                                          Seniorenvereniging
 4 juli Oud papier ophalen vanaf 9.00 uur                                                                   Fanfare Sint Cornelius
 6 juli Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur                                  Basisschool De Maasköpkes
 7-8 juli Zomeravondcompetitie                                                                                       Jeu de Boulclub Le But    
 9 juli Seniorenkienen                                                                                                          Seniorenvereniging
12 juli Sint Ceciliafeest                                                                                                  Fanfare Sint Cornelius  
13 juli Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur                                 Basisschool De Maasköpkes
14-15 juli Zomeravondcompetitie                                                                                     Jeu de Boulclub Le But
16 juli Musical                                                                                                       Basisschool De Maasköpkes
20 juli Begin zomervakantie                                                                        Basisschool De Maasköpkes    
                                                                                                          

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

Gevonden:
Ik heb grijze handschoenen gevonden op het fietspad en zou ze graag aan de eigenaar willen geven.
De handschoenen, zie foto, kunnen afgehaald worden op Ireneweg 4.

Groetjes, Loes Limburg
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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.

                                          


