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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
  0900-8844 WIJKAGENT
 of via contactformulier wijkagent 
 op de website www.politie.nl

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

Zomer 2015 in Borgharen

Terwijl ik dit schrijf zit ik in de tuin onder een 
schaduwrijke notenboom met 28 graden Celsius, 
een strakblauwe hemel en de kersenbomen 
barstensvol. En de ergste hitte moet blijkbaar 
nog komen in het weekend. Ik wens iedereen in 
Borgharen een schaduwrijke of koele plek toe om te 
schuilen voor de verwachte tropische temperatuur. 
Maar als u dit leest is de grootste hitte hopelijk 
weer voorbij en geniet u van uw vakantie.

De open dag van het Grensmaas Consortium op 
Hoeve Hartelsteijn op 6 juni heb ik helaas wegens 
vakantie gemist. Het was weer een druk bezochte 
dag met een geanimeerd programma. Waarvoor 
dank! De dag ervoor is het beheer van het ontgrinde, 
inmiddels natuurgebied tussen Borgharen en Itteren 
officieel overgedragen aan Staatsbosbeheer. Binnen 
de Buurtraad hebben we al gesproken over de 
gedragsregels binnen dit natuurgebied en binnen 
de kadekavels van Roer en Overmaas. Staatsbos-
beheer maakt ons via borden duidelijk wat wel en 
niet toegestaan is binnen dat gebied. Ook Roer 
en Overmaas hebben we gevraagd om middels 
duidelijke borden aan te geven wat wel en niet 
kan op de kades.

Op de plek van het historisch paardengraf komt 
een artistiek monument ter herinnering aan deze 
unieke vondst. Nergens ter wereld werd tot op 
heden een paardengraf van 64 paarden ontdekt. 
Borgharen heeft hiermee een wereldprimeur. Iets 
om trots op te zijn!

De Buurtraad Borgharen heeft de reeds bestaande 
werkgroep Vrienden van het Kasteel nieuw leven 
ingeblazen. Wij vragen vrijwilligers om mee te 
helpen de kasteeltuinen te onderhouden in ruil 
voor toegankelijkheid van de tuinen. Verdere 
renovatiewerken worden onderhanden genomen 
of zijn dat al. Bijvoorbeeld de paardenstallen en 
het koetshuis. Ook deze ruimtes kunnen in de 
toekomst mogelijk gebruikt gaan worden voor 
gemeenschappelijke doeleinden. Dit in overleg 
met de kasteelheer uiteraard. Interesse? Sluit je 
aan bij de werkgroep en neem contact op met Lei 
Conotte of Ronny Bessems.

Vrij laat kwam er bericht van de gemeente Maastricht 
en de aannemer dat de Balijeweg in de weken 28 
tot en met 30 kan worden afgesloten in verband 
met ondertunnelingwerkzaamheden voor leidingen 
aan het Julianakanaal. Zie het bericht hierover 
elders in deze Buurtpraat.

Vergeet niet de Open Dag van de Dorpstuin 
Borgharen te bezoeken op zondag 16 augustus. 
Iedereen is meer dan welkom! Zie ook de uitnodiging 
in deze Buurtpraat.

Ook al wordt er nu twee maanden wegens de 
zomervakantie niet vergaderd, wij blijven toch 
“aan het werk” voor de leefbaarheid van ons mooie 
dorp. Wilt u meedoen? Bel mij 043-3632552 of 
kom naar onze eerstvolgende vergadering op de 
tweede donderdag van september.

Fijne vakantie!

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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Hare ontmoet Hare
Na de geweldige Mariaschool Borgharen Party in 2014 bestond er bij 

veel mensen de behoefte het allemaal nog eens over te doen.
Dit gaat dan ook gebeuren!

Deelname staat deze keer open voor iedereen die iets met Borgharen
“heeft of gehad heeft”, met andere woorden een “echte” dorpsreünie.

31 oktober 2015
locatie: Haarderhof, Borgharen, vanaf 19:30 uur

kosten: 12,50 Euro, welkomstdrankje, 2 consumptiebonnen, hapjes, 
frietje zuurvlees

Muziek: Amigo Discoshow + ?????
Aanmelding: via Facebookpagina Mariaschool Borgharen.

Kitty Leenders-Vleugels, van der Heydenstraat 16 Borgharen
Ellie van de Berg-Dackus, Baron de Selysstraat 2 Borgharen

Betalingen onder vermelding van naam:
Rekening: NL35SNSB0878171568 tnv RBA Leenders.
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Haarderluip
Op zaterdag 22 augustus organiseert de fanfare 
St. Cornelius alweer voor de 31e keer de IVIZI 
Haarderluip. Ook hebben we jeugdwedstrijden 
die beginnen vanaf 17.00 uur. Op dit moment is 
een groep vanuit IBC bezig de jeugd enthousiast 
te maken voor het hardlopen. Het zijn niet alleen 
voetballertjes maar ook niet leden van IBC die 
fanatiek trainen! Met dank aan de ouders die dit 
initiatief hebben genomen. We hopen dan ook 
dat er veel jeugdleden besmet zijn met het gezonde 
loopvirus en mogen begroeten op 22 augustus.

Kinderen die zich via de webpagina:
www.haarderluip.nl inschrijven hoeven niet te 
betalen. Ter plaatse, in de Haarderhof, inschrijven 
kost 1 Euro.

Het aantal deelnemers aan de IVIZI Haarderluip is 
in stijgende lijn. Het is de enige wedstrijd van het 
Zuid Limburgs Hardloopcircuit (ZLHC) met een vrij 
vlak parcours. Het parcours leent zich dan ook om 
snelle tijden te lopen. Er is keuze uit twee afstanden: 
de 5 km of de 10 km. 
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De IVIZI Haarderluip is een kleinschalige en 
gezellige wedstrijd die opgenomen is in de officiële 
wedstrijdkalender van de Atletiek Unie en telt 
mee voor de puntentelling van het ZLHC. 

Meer informatie, het parcours, starttijden en 
voorinschrijving kan via www.haarderluip.nl Ook 
ter plaatse, in de Haarderhof is de na-inschrijving.
Na afloop van de wedstrijden en de diverse prijs-
uitreikingen is een gezellig samenzijn met het 
orkest “The Eyes New Generation”.

Jeu de boules weekend 
in Borgharen

Het laatste weekend van augustus staat Borgharen, 
traditie getrouw, in het teken van Jeu de Boules.
Op zaterdag 29 augustus is het de dag voor de wed-
strijdspelers. Vanuit binnen en buitenland komen 
dan spelers om deel te nemen aan het Borgharen 
toernooi, in de hoop mooie prijzen in ontvangst te 
nemen. We starten om 11.00 uur en verwachten 
rond 19.00 uur de finale partijen te spelen.

Maar op zondag 30 augustus is het toernooi voor 
Borgharen en Itteren.

We spelen in 
tripletten vorm, dus 
3 spelers per team. 
Het toernooi is 
alleen toegankelijk 
voor bewoners van 
Borgharen en Itteren 
of mensen die aan 
onze dorpen gelieerd zijn. Bijvoorbeeld mensen 
die elders wonen maar werken bij een bedrijf dat 
in onze dorpen gevestigd is. Of mensen die lid zijn 
van een vereniging in onze gemeenschap. Verder 
mag maar één speler van het team een wedstrijd-
speler zijn. De organisatie roep bewoners uit 
Borgharen en Itteren op om deel te nemen aan 
dit unieke evenement in onze regio. Neem je 
buurvrouw, schoonzoon of welke andere relatie 
uit je omgeving in de arm en kom een leuke en 
sportieve middag boulen.

De wedstrijden starten om 12.00 uur op de aange-
legde banen in de Hertog van Brabantlaan.
De inschrijfformulieren bij dhr. Wim Vandermühlen, 
tel. 043-3632745 of dhr. Jo Gilissen tel. 043-3633026

Dus noteer alvast in uw agenda: 30 augustus jeu 
de boulen in Borgharen.

Het organisatie comité.

 

Voor meer informatie zie www.fanfaresintcornelius.nl 
 

Voor meer informatie zie www.fanfaresintcornelius.nl
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Reünie concert

      Samen muziek

  maken verbindt 

en maakt blij!

Beste ‘oud’ muzikant van Fanfare & Drumband Sint Cornelius uit Borgharen,

Zaterdag 19 september organiseert fanfare Sint Cornelius een reünie-concert 
voor al haar oud-leden. Graag willen we iedereen die lid is geweest uitnodigen 
voor dit reünie-concert samen met Fanfare en drumband Sint Cornelius.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar:
reunie.fanfarestcornelius@hotmail.com
Laat hierin weten met hoeveel personen je komt (voor partners en kinderen 
vragen wij een bijdrage van 5 euro p.p.) en of je:
1. Nog een instrument bezit en met ons mee wil musiceren.
2. Geen instrument bezit maar wel met ons mee wil musiceren.
3. Geen instrument meer bespeelt en niet wil meedoen, maar wel wil komen      
luisteren.

Met muzikale groet,
Bestuur en leden van Fanfare en Drumband Sint Cornelius Borgharen

Ontvangst vanaf 13.30 uur

Aanvang repetitie om 14.00 uur tot 17.00 incl. een korte pauze

Eetbu� et van 17.30-19.00

Aanvang concert om 19.30

Na a� oop gezellige nazit met een dj

Zaterdag 19 september
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Goedkope 
rijbewijskeuring 

senioren in maastricht
MAASTRICHT - Senioren, chauffeurs met rijbewijs 
C/D/E en overige automobilisten die voor 
verlenging van hun rijbewijs moeten wor-
den gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de        
RijbewijskeuringsArts twee keer per maand bij 
Envida, Becanusstraat 9.

Per 1 januari 2014 is de leeftijd waarop auto-
mobilisten voor hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, verhoogd van 70 naar 75 jaar (dit geldt 
echter niet voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E 
die wel om de 5 jaar gekeurd moeten worden, 
ongeacht de leeftijd). Niet altijd is duidelijk of een 
keuring noodzakelijk is. Sommige automobilisten 
die al eerder gekeurd zijn, maar de leeftijd van 
75 jaar nog niet hebben bereikt, moeten worden 
gekeurd en anderen niet. Toch komt met enige 
regelmaat voor dat men een keuring ondergaat 
die niet nodig is. Bij twijfel is het dus raadzaam bij 
het CBR navraag te doen (telefoon: 0900-0210).
 
Informatie en een afspraak maken:
Bent u lid van de thuiszorg dan neemt u contact 
op met Envida, telefoon: 0900-2233440.
Bent u geen lid dan belt u naar het landelijke 
afsprakenbureau: 036-7200911.
Zelf een datum reserveren kan via de website: 
www.rijbewijskeuringsarts.nl.
 
Tarieven (incl. BTW): 
75+ B/E € 35,00, medisch € 35,00, C/D/E (ook 
voor code 95) en Taxipas € 55,00.
Leden van ouderenbonden en/of Envida krijgen 
€ 5,00 korting op bovengenoemde prijzen.
 
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de 
locatie een afspraak te maken.
 
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een 
Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag 
gekocht te worden. Het keuringsformulier (Eigen 
Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via 
internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
 
De verwerking en beoordeling van de Eigen 
Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in 
beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 
4 maanden voor het verlopen van de geldigheid 

van het rijbewijs een afspraak te maken voor een 
keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten 
zijn van harte welkom.
 

Scootmobiel te leen 
ook in Borgharen!

Kunt u niet meer overal te voet of met openbaar 
vervoer komen? Zou u op sommige dagen een 
scootmobiel willen gebruiken om uw dagelijkse 
dingen te doen, zoals de boodschappen of een 
bezoek aan de kapper of bieb? Dat kan! Bij de 
Scootmobiel uitleen in Huisartspraktijk Wetzels 
kunt u nu ook een scootmobiel lenen. Voor een 
hele of een halve dag. 

Hoe werkt dit?
Voor de veiligheid is er een beoordeling van 
rijvaardigheid. Dit gebeurt bij de leverancier. U 
kunt deze bereiken via kerkrade@welzorg.nl of 
045-5609880. Deze komt dan bij u thuis. U gaat 
naar het scootmobiel uitleenpunt en leent er dan 
een. Zonder indicatie of eigen bijdrage.

Waar?
Huisartspraktijk Wetzels
Schoolstraat 27b
6223 BD Borgharen
Contact via: 043 362 77 67

Er zijn meer scootmobiel uitleenpunten in 
Maastricht! 
Kijk op www.gemeentemaastricht.nl/scootmobiel
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Oet de aajd 
Buurtpratedoes 

Artikel uit de Buurtpraat van Oktober 1992

Hondenbeleid

De werkgroep  “Hondenbeleid” heeft de 
gemeente Maastricht een brief gestuurd 
waarin een oplossing wordt gevraagd voor de gerezen problemen rond de losloopgebieden voor honden in 
Borgharen. De aangewezen losloopgebieden worden door de jagers niet erkend, omdat het in hun ogen 
jachtterreinen zijn.
Ze vinden dat honden er aangelijnd moeten lopen.
De gemeente is gevraagd een regeling te treffen met beide partijen.
Hondenbezitters die in de losloopgebieden moeilijkheden hebben ondervonden, worden verzocht hun 
ervaringen door te geven aan de Buurtraad of de werkgroep “Hondenbeleid”.

Artikel uit de buurtpraat van Juli 1994.

Bekering.

Mijn hond is een nette hond. Hij poept meestal in mijn tuin. Ik ben er dan als de kippen bij om de rommel 
op te ruimen. Want stel je voor, poep in mijn  tuin. Misschien ben ik ook wel een tamelijk nette vent, want 
ik wil mijn hond niet op straat laten poepen. En als het dan toch nog fout gaat, mijn hond is immers geen 
drollenautomaat waar op commando poep  uitkomt, dan dwing ik haar in de goot te hurken.
Je ziet: ik doe er alles aan om hondenoverlast te voorkomen. Hoewel: poep opruimen en in een hondendrollenbak 
deponeren ging mij toch wel wat ver. Dat stukje hooghartigheid moet U mij dan maar toestaan. 
Laatst ging ik wandelen met mijn hond en nam meteen een plastic zak met glasafval mee voor de  glascontainer. 
Na aflevering wandelden we verder.
In de Pastoor van Kanstraat produceerde mijn hond plotseling een kolossale drol op de stoep.
Een lange glanzende streng en voor iedereen zeer betrapbaar. Ik bedacht me geen moment en verpakte 
de drol in de plastic zak die ik na aflevering van het glas weer in mijn zak had gestoken.
Ik droeg het pakketje vol trots vanwege mijn zelfoverwinning naar de dichts bijzijnde drollentrommel.
Ik vond het jammer dat de poepbak  zo dichtbij stond, want met alle plezier was ik met het pakketje door 
het hele dorp gelopen.
Toen ik de poep in de bak kieperde was ik niet alleen de drol kwijt, maar ook een stukje misplaatste hooghartigheid 

PIET

Artikel uit de buurtpraat van Maart 1995

Koekje van eigen deeg.

Na jaren gebedel en gesmeek om maatregelen  te treffen in verband met de wateroverlast, verzoek ik de 
hele Borgharense gemeenschap niet te gaan stemmen.
Geef de nu om stemmen bedelende partijen eens een koekje van eigen deeg.
Gedachtig een citaat van Dante:
“Van al wat bestaat geldt het dat het niet aan een slecht bewind onderworpen wil zijn”.
    
Mevr W de Jong.
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Een schone Maas? 
Gemeente Maastricht en CNME ruimen op! 

De Maas is belangrijk voor Maastricht. Niet 
alleen voor het vervoer van goederen maar ook 
om lekker van te genieten onder het genot van 
een drankje op een zonnig terras  of tijdens een 
boottochtje.  Maar wist u dat die mooie Maas 
vol zit met zwerfafval? En dit afval uiteindelijk 
allemaal in de Noordzee terecht komt of op onze 
oevers na hoog water? Ambtenaren van de 
gemeente Maastricht en medewerkers van het 
CNME (Centrum voor Natuur en Milieu Educatie) 
hebben op 14 april de oever tussen de Wilhel-
minabrug en  Noorderbrug schoon gemaakt. Op 
dit stuk alleen al hebben zij 19 volle zakken met 
afval verzameld!

Snoepwikkels, plastic tasjes, blikjes, flesjes, 
piepschuim en zelfs schoenen (3 verschillende 
rechterschoenen, de linker zijn nog spoorloos).
Een kleine opsomming van wat zoal is opgeruimd 
door de gemeenteambtenaren en CNME-
medewerkers. De opruimactie heeft veel indruk 
gemaakt. ‘Niet normaal wat mensen allemaal 
weggooien in korte tijd, terwijl het gewoon in de 
afvalbak kan worden gedeponeerd’ werd al snel 
geroepen, waarop werd aangevuld: ‘Dit afval 
komt in ieder geval niet meer in de Maas en 
uiteindelijk in zee terecht’. 

Schone Maas
Gemeente Maastricht is een van de deelnemers 
van het project ‘Schone Maas’. In dit project werken 
provincie Brabant en Limburg, Rijkswaterstaat 
Zuid-Nederland, Instituut voor natuureducatie en 
duurzaamheid (IVN), verschillende waterschappen, 
terreinbeheerders, natuurorganisaties, gemeenten, 
andere lokale partijen, bedrijven en heel veel ver-
enigingen en vrijwilligers samen. Zij zetten zich in 
om zwerfafval in en om de Brabantse en Limburgse 
Maas en beken op te ruimen. Dit doen zij door 
mensen bewust te maken van het probleem en in 
het voorjaar opruimacties te organiseren. 
De opruimacties in Maastricht worden geco-
ordineerd door het CNME. 

Samen het verschil maken, helpt u mee?
Een schone Maas en stad, dat wil toch iedereen 
zou je zeggen? Helaas lukt dat niet altijd maar samen 
kunnen we het verschil maken! Hoe?  Door afval 
in de afvalbak te gooien zodat de gemeente het 
afval op een goede manier kan verwerken.  
Wilt u als individu, vereniging, organisatie, school 
of bedrijf  deelnemen aan acties voor de aanpak 
van zwerfafval in Maastricht? Of  mee helpen 
met de opruimacties Schone Maas volgend jaar? 
Stuur dan een mail naar John Steijns van het 
CNME, e-mail: steijns@cnme.nl 

Ambtenaren gemeente Maastricht en medewerkers 
CNME ruimen oever Maas op
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Op ons eigen bordje
Zwerfafval verstoort niet alleen de aanblik van 
de stad maar het is ook nog eens schadelijk  voor 
flora en fauna. Zo kunnen paarden en runderen in 
natuurgebieden langs de Maas stikken door het 
plastic maar ook zeedieren en zeevogels hebben er 
veel last van. De Maas ‘spuugt ’namelijk 15.000 
stukjes plastic per uur uit in de Noordzee. 
Onderzoekers van Wageningen Universiteit en 
IMARES hebben ontdekt dat 12% van de vissen in 
de Noordzee afval in hun maag heeft. Ongeveer 
de helft daarvan is plastic afval. Uiteindelijk komt 
het plastic dus weer op ons eigen bord terug 
wanneer we vlees of vis eten.

Meer info?
Zie www.schonemaas.nl

Hierbij willen wij jullie informeren met de werk-
zaamheden die woensdag 01-07-2015 zijn gestart.
 
Ten gevolge van het verruimen van het Juliana-
kanaal wordt op het traject ten zuiden van de sluis 
Limmel baggerwerk uitgevoerd. De oorspron-
kelijke bodem wordt verlaagd van ca. NAP +40m 
verlaagd naar NAP +39m. Voor WML komt als 
gevolg hiervan de bestaande kruising Dn400mm 
tussen km 0,28 en km 0,32 met te weinig dekking 
te liggen. Om de drinkwaterlevering richting 
Borgharen-Itteren te waarborgen dient er een 
nieuwe leiding aangebracht te worden. Dit zelfde 
geldt voor WBL t.b.v. persriool. Voor Enexis geldt dat 
hierdoor de kruisende kabels niet meer voldoende 
dekking hebben (dekking dient minimaal 1,5 m 
zijn conform NEN 3651.) Om deze dekking 
te behouden dienen de huidige kabels middels 
nieuwe boringen verdiept aangelegd te worden. 
Om het bovenstaande te kunnen realiseren gaat 
Van Vulpen 3 horizontale gestuurde boringen 
uitvoeren onder het Julianakanaal.
 
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren zal 
de Balijeweg tijdelijk worden afgesloten (week 28 
tot eind week 30).
 
Eerste werk zal de boring voor WBL zijn (op het RWZI).
 
We hebben dit bericht pas op het laatste moment 
ontvangen, we hebben dit dus zonder verder 
informatie opgenomen in de Buurtpraat.

De redactie
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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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Wat zijn dat voor 
grote voorraden 

materiaal?? 
Bezoek aan John Peeters Group Klipperweg 
Beatrixhaven 
Recycling van afvalhout en restafval, 
datum 10 februari 2015 aanwezig:
Dhr. John Peeters Directie 
Mevr. Anky De Esch Directie-Assistente 
Ludo Janssen en Raoul Steuns Buurtraad 
Borgharen
Joop Verhulst en Frans Falise Dorpsraad Itteren 

Het initiatief voor dit gesprek komt vanuit de 
Dorpsraad Itteren vanwege vragen van inwoners. 
Vooral de hoge voorraden materiaal die duidelijk 
in het zicht liggen aan de toegangsweg naar 
Itteren en Borgharen wekken nieuwsgierigheid 
en bezorgde vragen op. Dhr. John Peeters geeft 
informatie en stelt het op prijs dat omwonenden 
komen informeren naar zijn bedrijf. Het bedrijf is 
sinds 1999 actief op de afvalmarkt. Alle soorten 
afvalhout wordt geschikt gemaakt als biobrandstof 
voor elektriciteitscentrales. Het materiaal wordt 
verkleind en gezeefd om te worden afgezet. 
Hetgeen u ziet liggen op het terrein, zijn dus niet 
direct grote hopen afval te noemen, echter zijn 
voorraden secundaire brandstoffen ten behoeve 
van de biomassa. De ligging aan het water is een 
must omdat alle brandstof wordt vervoerd per 
schip en de firma John Peeters Group doelbewust 
het milieu doet ontlasten en er 1000-en trans-
portbewegingen van de weg wordt gehaald. 

Sinds 2012 heeft de John Peeters Groep ook een 
vestiging in Duitsland, waar een volledig uitgeruste 
sorteerlijn staat. Deze sorteerlijn is gespecialiseerd 
om vele soorten bouw- en sloopafval te sorteren 
en geschikt te maken voor recycling. Zowel 

het afvalhout als het bouw- en sloopafval wordt 
voornamelijk aangeleverd via de milieuparken in 
de omgeving. Het restafval wordt per vrachtwagen 
naar onder andere de Duitse vestiging vervoerd, 
daar gesorteerd en verder af gezet ten behoeve 
van recycling. 

Stof. 
Vooral bij het vullen van de schepen is er stof-
overlast. Indien de windrichting oostelijk is dan 
zijn er stofwolken over het water. Dit is echter 
incidenteel en komt maar een paar keer per jaar 
voor. Is de windrichting westelijk dan beperkt de 
overlast zich tot het bedrijfsterrein.

Brand gevaar door broei.
In het houtafval vindt geen broei plaats. De damp 
die af en toe zichtbaar is, komt doordat de bovenste 
laag hout nat wordt. Indien het bijvoorbeeld 
’s nachts vriest en overdag de zon schijnt, dan 
verdampt dit. 

Giftige stoffen. 
Giftige stoffen worden niet aangeleverd via de 
milieuparken en zijn derhalve niet aanwezig op 
het terrein. 

Wegwaaiend plastic.
Dit wordt zoveel mogelijk verwijderd buiten het 
terrein. Een probleem blijft echter het in bomen 
hangend plastic hetgeen geen fraai gezicht is. 

Verder.
De voorraden materiaal kunnen wat betreft 
omvang flink verschillen. Dit komt doordat de 
vraag naar brandstof verschilt. Bij weinig vraag 
zullen de voorraden hoger zijn. De overheid houdt 
streng toezicht op regelgeving en wetgeving. Indien 
er nog vragen of klachten zijn dan kan er contact 
worden opgenomen met het bedrijf. 

Frans Falise, dorpsraad Itteren
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kunstwerk 
Paardengraf

De kunstenaar Adri Verhoeven uit Deurne met 
zijn kunstwerk dat in het najaar gereed zal zijn.

Uitnodiging

VOOR DE OPEN DAG VAN DE 
DORPSTUIN BORGHAREN

OP ZONDAG 16 AUGUSTUS 2015
VANAF 15.00 UUR TOT 19.00 UUR.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM
KOM NAAR ONZE GROENTEN, BLOEMEN, VISSEN, GEITEN 

EN BIJEN KIJKEN EN MET ONS KENNISMAKEN!

VOOR DE KINDEREN ZIJN ER LEUKE ACTIVITEITEN.
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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

Boek Borgharen van A tot Z
Er zijn nog exemplaren verkrijgbaar, dus als nog mensen interesse hebben dan kun-
nen die zich melden:
Ut Haarder Winkelke, Kerkstraat 12 of Wim Vandermühlen Trichtervoogdenstraat 58.
Tegen betaling van 17,50 euro.

043 - 325 05 62
INFO@TSRM.NL
WWW.TSRM.NL

T 

E

W

Therapeutisch zwemmen in het Geusselt Zorgbad (33°)

Goed nieuws voor iedereen die wil 
zwemmen en relaxen in warm water! 
Onze stichting huurt op verschillende 
dagen en uren het Geusselt Zorgbad. 
Iedereen vanaf 18 jaar kan hieraan 
deelnemen.

Wij zorgen ervoor dat u wordt inge-
deeld in een vaste zwemgroep, op de 
dag en het tijdstip dat u het beste 
uitkomt. Tijdens de zwemuren wordt 

er onder deskundige leiding een 
kwartier therapeutische oefeningen 
gegeven. Deze zijn uiteraard vrijblij-
vend, dus u bent niet verplicht tot 
deelname.

Interesse? Neem contact op met 
onze stichting via onderstaande 
contactgegevens.
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Een schoon 
milieuperron, 
helpt u mee?

Maastricht is kampioen afvalscheiding van de 
grotere steden. Al jaren zamelen we veel afval 
gescheiden in voor hergebruik en recycling. Dat 
is goed voor het milieu en voor uw portemonnee! 
Wist u dat tegenwoordig afval steeds meer geld 
oplevert? Grondstoffen raken op en ons afval is 
hard nodig om nieuwe producten te maken. Een 
van de plekken om afval gescheiden aan te bieden 
zijn de milieuperrons. Hier wordt gelukkig steeds 
meer gebruik van gemaakt. Soms komt het voor 
dat vervuiling van het perron optreedt. Een vervuild 
perron is geen prettig aanzicht, zeker niet voor 
omwonenden van het milieuperron. En afval dat 
eenmaal naast de container ligt, waait vaak weg 
met alle gevolgen van dien. 
Sjiek en Sjoen? Samen doen!

De gemeente probeert de vervuiling zoveel 
mogelijk te voorkomen door de containers elke 
dag en vaak zelfs meerdere keren per dag te legen, 
zodat u altijd uw afval kwijt kunt. Geef onze 
medewerkers de ruimte als ze het perron komen 

leeg- en schoonmaken. Een schoon milieuperron 
is niet alleen de verantwoordelijkheid van de 
gemeente maar van ons allemaal. 
Samen kunnen we de milieuperrons sjiek en sjoen 
houden! Helpt u mee?

Tips voor een schoon milieuperron

• Is de container vol? Meld het ons zodat we 
het zo snel mogelijk kunnen oplossen.

• Maak karton klein voordat u het in de 
container werpt. Dit voorkomt verstopping 
van de container.

• Controleer of een container vol is als er 
afval naast staat. Soms zit het afval een 
beetje vast bij de ingang en kunt u toch uw 
afval erin stoppen. Plaats geen afval bij een 
verstopte of volle container. 

• Vlak glas (van deuren en ramen) kunt u 
gratis kwijt bij een van de milieuparken. 
Het past niet in de glascontainer en hoort 
er ook niet thuis. Het heeft een andere 
smelttemperatuur waardoor het apart 
ingezameld moet worden. 

• Ook ander grof afval kunt u meestal gratis 
kwijt bij een van de milieuparken. Kunt u 
het niet zelf wegbrengen?  

 Dan kunt u een beroep doen op onze op-
haaldienst, uitgevoerd door de MTB. 

 http://www.gemeentemaastricht.nl/
product/grofvuil/. Heeft u spullen die nog 
herbruikbaar zijn? 

 Geef het dan een tweede leven bij Kring-
loop Zuid. www.kringloop-zuid.nl

Volle en/of verstopte containers kunt u melden 
via de BuitenBeter-app, post@maastricht.nl of 
telefonisch via 14 043. Kijk voor meer informatie 
op www.sjiekensjoen.nl. 

Rotzooi bij het milieuperron
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Oplevering 

grensmaas
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De redactie 
van de Buurtpraat 

wenst u een 
mooie zomer toe!
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Verenigingsnieuws
Verenigingen, die graag hun verenigingsnieuws e.d. bekend willen maken, maar ook anderen zoals bv. 
inwoners die ergens  over willen schrijven, kunnen dit doen in de Buurtpraat. 
Dit kan gratis en regelmatig. 
Dit blad verschijnt elke twee maanden. 
Ook opgave voor de haarderagenda naar: redactie: 
      Baron de Rosenstraat 34,  6223 EB Maastricht.
      E-mail: buurtpraatborgharen@gmail.com

Copy voor de volgende Buurtpraat inleveren voor 31 AUGUSTUS 2015.

Gulle gevers in Borgharen.

De landelijke collecte van het Nederlandse Rode Kruis, die in de week van 14 t/m 20juni jongstleden is 
gehouden heeft in Borgharen een bedrag opgebracht van € 404,42.
De 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.

Haarderagenda 

12 juli Sint Ceciliafeest                                                                                                          Fanfare Sint Cornelius
13 juli Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur                                       Basisschool De Maasköpkes
14/15 juli Zomeravondcompetitie                                                                                        Jeu de Boulclub Le But
16 juli Musical                                                                                                              Basisschool De Maasköpkes
20 Juli Begin van zomervakantie                                                                               Basisschool De Maasköpkes
20 juli Filmavond                                                                                          Jeugdvakantiewerk De Maaskluivers
 
  1 aug Oud papier ophalen vanaf 9.00 uur                                                                        Fanfare Sint Cornelius  
  6 aug Seniorenkienen                                                                                                               Seniorenvereniging 
13 aug Seniorenkienen                                                                                                               Seniorenvereniging  
18 aug Sluiting  inschrijvingsdatum kampioenschap van Borgharen en Itteren         Jeu de Boulclub Le But 
20 aug Seniorenkienen                                                                                                               Seniorenvereniging       
22 aug Openbare loting Jeu de Boultournooi                                                                   Jeu de Boulclub Le But
22 aug IVIZI Haarderluip Fanfare Sint Cornelius
22 aug Muziekparade                                                                                                             Fanfare Sint Cornelius
24t/m28 sept Veegwagen in Borgharen                  DENK AAN DE AUTO’S 
27 aug Seniorenkienen                                                                                                               Seniorenvereniging
29 aug 15de Licencietournooi                                                                                            Jeu de Boulclub Le But     
30 aug 27ste Kampioenschap van Borgharen (en Itteren)                                            Jeu de Boulclub Le But
30 aug 19de Jeugd Jeu de Boultournooi                                                 Jeugdvakantiewerk De Maaskluivers                       
31 aug De school begint weer                                                                                Basisschool De Maasköpkes
31 aug Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur                                    Basisschool De Maasköpkes    
31 aug Sluitingsdatum copy                                                                                                                   Buurtpraat
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  1 sept Gifbus in Borgharen van 17.00 – 19.00 uur op kermisterrein
  1/2 sept Zomeravondcompetitie                                                                                        Jeu de Boulclub Le But     
  3 sept Seniorenkienen                                                                                                            Seniorenvereniging                    
  5 sept Oud papier ophalen vanaf 9.00 uur                                                                     Fanfare Sint Cornelius
  7 sept Bibliotheeksteunpunt 55+  van 9.00 – 11.45 uur                                   Basisschool De Maasköpkes
  8/9 sept Zomeravondcompetitie  Jeu de Boulclub Le But
10 sept Seniorenkienen                                                                                                            Seniorenvereniging
14 sept Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur                                    Basisschool De Maasköpkes
15t/m23 sept Sint Corneliusoctaaf                                                                          R.K. Sint  Corneliusparochie
15/16 sept Zomeravondcompetitie Jeu de Boulclub Le But  
17 sept Seniorenkienen                                                                                                            Seniorenvereniging
19 sept Reuniedag                                                                                                                Fanfare Sint Cornelius       
20 sept Haardergaank                                                                                               R.K. Sint Corneliusparochie
20 sept H.Mis opgeluisterd door                                                                             Mannenkoor Sint Gregorius                                 
20 sept Kermis in Borgharen
21 sept Bibliotheeksteunpunt 55+ vanaf 9.00 – 11.45 uur                               Basisschool  De Maasköpkes
22/23 sept Zomeravondcompetitie Jeu de Boulclub Le But
24 sept Seniorenkienen                                                                                                           Seniorenvereniging
28 sept Bibliotheeksteunpunt 55+ vanaf 9.00 – 11.45 uur                               Basisschool  De Maasköpkes  
29/30 sept Zomeravondcompetitie Jeu de Boulclub Le But  
                                                                                                       

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

     Fijne 
Vakantie
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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.

                                          


