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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

Na de zomervakantie keert de dagelijkse routine 
weer langzaam terug. Dat geldt in beperkte mate 
ook voor het werk van de Buurtraad Borgharen. 
Al met al kunnen we terugkijken op een mooie 
zomerperiode met een drukbezochte open dag 
in de Dorpstuin Borgharen, een succesvolle Luikse 
markt op de sportterreinen en ter afsluiting een 
geslaagd jeu de boules-tournooi georganiseerd 
door jeu de boulesclub Le But. De Maaskluiverkes 
hadden een mooi zomerkamp heb ik gehoord en 
de Haarderluip was ook weer een mooi sportief 
evenement.

De schade aan onze wegen tengevolge van de 
afsluiting van de brug in Itteren is - zij het met 
enige vertraging - gelukkig weer goed gerepareerd 
afgelopen zomer. De groep vrienden/vrijwilligers 
kasteel Borgharen heeft stug doorgewerkt aan 
de metamorfose van het kasteel. En van het 
resultaat kunt u iedere dag genieten bij uw aan 
te bevelen “rondje kasteel”.

Het was wel even schrikken met de kaalslag bij 
de oude sluis. Ook al zijn we begin juni op de 
hoogte gebracht van wat er allemaal gebeuren 
gaat. Eens te meer blijkt nu hoe belangrijk bomen 
en groenvoorzieningen zijn. Wij zullen er in onze 
contacten met Rijkswaterstaat en aannemersbedrijf 

Besix bv op aandringen dat er straks bij de oplevering 
van de nieuwe sluis in 2018 een passende mooie 
beplanting plaatsvindt.

Nog steeds zijn we op zoek naar iemand die het 
secretariaat van de Buurtraad Borgharen wil gaan 
doen. Is er nou echt niemand in heel Borgharen 
die dat zou willen? Interesse ... neem contact 
met mij op.

Graag zou ik zien dat wij als Buurtraad Borgharen 
dit jaar iets kunnen gaan regelen en betekenen 
voor de zorg van onze ouderen. Envida heeft zich 
teruggetrokken uit het zorgsteunpunt in Borgharen. 
Initiatieven om dit op de een of andere manier 
op te vangen zullen wij in gang gaan zetten. Hebt 
u suggesties of wilt u hieraan bijdragen? Graag!

Tot slot nog een woord van dank aan al de mensen 
die zich waar en hoe dan ook inzetten voor de 
leefbaarheid in Borgharen. In verenigingen, 
vrijwilligersclubs en niet te vergeten al die mensen 
die in de mantelzorg vaak in alle stilte hun goede 
werk doen. Chapeau!

Wie ik zeker niet bedank zijn degenen die overal in 
en om ons dorp afval storten. Vaak op de mooiste 
plekjes in de natuur! Wat beweegt jullie!

Nogmaals...STOP ermee....alsjeblief!

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.



6

Persbericht 
1 september 2015 
 
 
 

Doe mee en beweeg! 
 
Niet iedereen heeft altijd zin om naar buiten te gaan om te bewegen. Oorzaken kunnen zijn: 
een medische aandoening, alleen zijn, de gedachte dat sporten duur is, of dat sporten alleen 
bestemd is voor mensen met een getraind lichaam. De gevolgen zijn gewichtstoename, het 
verstijven van de spieren of steeds meer eenzaamheid. Reden voor de gemeente Maastricht, 
Envida, Maastricht Sport en Mosae Zorggroep om dit jaar bewegen als thema voor de Week 
van de Ouderen te kiezen. Ze roepen senioren op om vooral de deur uit te gaan, anderen te 
ontmoeten en tegelijkertijd te blijven bewegen. 
 
Bewegen is ontmoeten 
Wethouder van Sportzaken André Willems: “We moeten allemaal soms een drempel over om te 
starten met bewegen. Het liefst stellen we het uit tot volgende week. En als het dan zover is, dan is er 
vaak weer een andere smoes om niet te beginnen. Vandaar dat we senioren willen laten zien welk 
groot en laagdrempelig aanbod er is in Maastricht. Bewegen hoeft namelijk niet ingewikkeld te zijn, 
maar soms is een duwtje in de rug wel nodig. Voor iedereen is die motivatie anders. We weten al dat 
sporten gezond is voor lijf en leden, het houdt je alert, maar het is vooral ook leuk om te doen. 
Simpelweg omdat je op een ontspannende manier anderen ontmoet. Mensen met wie je naderhand 
een kop koffie kunt drinken. Dat soort mogelijkheden tot contact moeten senioren niet laten liggen. 
Dus roep ik ze op om vooral mee te doen.” 
 
Week van de Ouderen 
Britt Beckers (sportadviseur Maastricht Sport) vult aan: “Om het gemakkelijker te maken anderen te 
ontmoeten en in beweging te komen, hebben we in de zomer veel sportieve initiatieven en 
sportmogelijkheden in Maastricht op een rij gezet. Dat varieert van wandelgroepen en yoga op de 
stoel tot dansmiddagen en groepslessen in fitnesscentra of het Geusseltbad. Het brengt mensen 
misschien op een idee. Tijdens de Week van de Ouderen van 1 tot en met 8 oktober nodigen we 
bovendien iedereen uit om deel te nemen aan de activiteiten die we in Maastricht op diverse locaties 
organiseren (kijk ook op www.weekvandeouderen.nl). Zo kunnen senioren proeven wat de 
mogelijkheden zijn, zich bijvoorbeeld laten testen op fitheid en gezondheid en zich bovenal laten 
inspireren om in beweging te komen. Vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober wordt bovendien een 
Gezondheidsbeurs in het MECC in Maastricht georganiseerd waar wij en onze partners ook aanwezig 
zijn om mensen te informeren. De entree is gratis.” 
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Grensmaasvalleipark 
Nog uit te voeren werkzaamheden.

Het gedeelte van het park tussen Borgharen en 
Itteren werd begin juni feestelijk geopend en het 
beheer overgedragen aan Staatsbosbeheer.  

Op dat moment was het park nog niet helemaal 
volgens plan afgewerkt maar men wilde bij de 
opening  van het park het mooie aanzicht niet 
verstoren door vlak van tevoren machines de 
laatste werkzaamheden te laten uitvoeren. Na 
overleg werd besloten ze na half juli uit te voeren. 
Ze bestonden uit het plaatsen van stapstenen bij 
vier greppelovergangen en het plaatselijk ophogen 
van enkele al visueel zichtbare paden. 

Deze ophogingen (ruggetjes) zijn nodig om niet 
na fikse regenbuien in de zomer en het grootste 
gedeelte van de winter door plassen te moeten 
lopen. Het noodzakelijke ophoogmateriaal zal 
gehaald worden uit reeds in het terrein aanwezige 
poelen.Tevens zullen op een vijftal uitzichtpunten 
zitplaatsen gemaakt worden door het plaatsen 
van 2 à 3 grote Maaskeien (hufterproof). 

De ondergrond van enkele paden is thans al iets 
verhard en soms lichtelijk begroeid. Door deze 
geplande ophogingen zullen deze paden het eerste 
jaar weer opnieuw modderig worden, maar na 
enige tijd moeten deze verhogingen (soms enkele 
decimeters) ons straks, op de meeste dagen van 
het jaar, goed begaanbare paden geven.

Ook na half juli mocht deze afwerking niet lukken. 
Het gevaar van steeds ‘uitstel wordt afstel’ stond 
ons voor ogen. Na goed overleg met betrokken 
partijen zal dit echt niet gebeuren.

Maar de drogere periode van midden deze zomer 
lijkt voorbij te zijn. Thans zijn stortbuien en regen-
dagen onze spelbrekers. Alleen na een flink aantal 
droge dagen kan gewerkt worden. Het vooraf 
noodzakelijke maaiwerk is wel al verricht.

In opdracht van het Consortium Grensmaas wor-
den bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerd 
door de firma Pie Bours uit Itteren. Dit gebeurt in 
nauw overleg met de Werkgroep Wandelpaden 
van Buurtraad Borgharen en Dorpsraad Itteren.                                                                                  
Deze werkzaamheden in het Grensmaasvalleipark 
vinden uiteraard plaats na goed overleg en 
goedkeuring van beheerder Staatsbosbeheer.                                                                                                     

Laten we hopen dat bij het uitkomen van deze 
‘Buurtpraat september 2015’ alles gerealiseerd is. 
Na realisatie van alle werkzaamheden zal het via 
internet mogelijk worden een prachtige digitale 
kleurkaart van het gehele gebied te downloaden.

Werkgroep Wandelpaden,  30 augustus 2015.

Takkenroute najaar  
2015 

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

9 en 23 november 2015

Snoeihout en dergelijke worden vanaf  9.00 uur 
opgehaald door Buurtbeheerbedrijf Heer.

Dus de avond voor 13 april en 4 mei aan de 
stoeprand 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 hebben 
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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In het weekend van 29 en 30 augustus 2015 
organiseerde JBC Le But Borgharen wederom 
haar jaarlijkse Jeu de Boules toernooi op de banen 
aan de Hertog van Brabantlaan. 

Op zaterdag was het de beurt aan de doubletten 
met licentie om voor de prijzen te strijden. Dit jaar 
schreven zich maar liefst 53 teams in. Om 11.00 uur 
werd begonnen met de eerste wedstrijden en na 
drie wedstrijden werden de teams onderverdeeld in 
de A-poule en de B-poule. De weergoden waren ons 
dit jaar  gelukkig goed gezind, zodat de wedstrijden 
onder zonnige omstandigheden plaatsvonden. Er 
viel voor de liefhebbers veel te genieten, want er 
waren zeer spannende partijen bij.  Het was een 
internationaal deelnemersveld, met veel Belgische 
spelers. Na de splitsing in A- en B-poule, gingen 
de teams die in de A-poule werden ingedeeld in 
een knock out systeem verder en de teams in de 
B-poule speelden allen nog twee wedstrijden, 
waarna een eindstand opgemaakt werd. We 
waren getuige van een aantal spannende partijen, 
waarin ook de nodige verrassingen te noteren 
vielen. Tegen 19.30 uur waren de vier halve       
finalisten bekend en iedereen maakte zich op 
voor twee geweldige wedstrijden en dat werd 
het ook. Beide halve finales waren erg spannend 
en voor de echte jeu-de-boules liefhebber was er 
veel te genieten. Dat de finale uiteindelijk tussen 
twee Belgische teams ging, was geen verrassing. 
Ook deze finale was van een ongekend hoog 
niveau. Hier werd het spel gespeeld zoals het 
gespeeld moet worden. Zowel technisch als tactisch  

een wedstrijd om niet snel te vergeten.

Op zondag was het traditiegetrouw de beurt aan 
de bewoners van ons dorp. Het recreatietoernooi 
werd gespeeld door tripletten waarvan slechts 
één speler een licentie mocht hebben.

Dit jaar deden er 30 teams aan het toernooi mee.

Na het welkomstwoord van de voorzitter, de 
huldiging van de kampioenen van 2014 bij de dames 
en de heren en de uitleg van de spelregels door 
de scheidsrechter, was het om 12.00 uur zover: 
De eerste ronde kon beginnen. Opvallend was dat 
het deelnemersveld zowel “oude bekenden” als 
ook “nieuwelingen” bevatte. Tevens viel op dat er 
veel jeugdige spelers aan dit toernooi meededen, 
een teken dat dit toernooi zowel bij jong als oud 
leeft en waarmee de organisatie nog jaren vooruit 
kan. Het toernooi verliep vervolgens soepel en 
alle teams speelden op een sportieve manier hun 
wedstrijden, waarvoor onze complimenten. Hadden 
we in de voorgaande jaren nogal eens last van regen 
en onweer, dit jaar was het andere uiterste aan de 
beurt. Het was deze zondag rond de 30 graden en 
dat speelde sommige spelers parten, wanneer ze 
een lange wedstrijd in de brandende zon moesten 
spelen.

Het werd een spannend, maar vooral gezellig 
toernooi, waarin op het scherpst van de snede 
gespeeld werd. Uiteindelijk leverde dat 3 winnende 
triplets op in drie categorieën.

Jeu de Boulestoernooi Borgharen
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Bij de dames ging de winst, wellicht verrassend 
naar de dames: Stephanie Cuijpers, Sigrid Dingena 
en Silvana Mulkens die in de finale te sterk waren 
voor de winnaars van 2014: Lilian Coumans, Carina 
Delarue en Conny Winkens
De winnaars deden voor het eerst mee en pakten 
gelijk de titel. Een prima prestatie van deze jeugdige 
dames. 

De finale in de B-categorie werd dit jaar gewonnen 
door: Peter Coumans, Mike Brouwer en Egied 
Rouschop, die in een spannende finale met 13-12 
wonnen van Ron Gerets, Jean Gerets en Marc 
Cauberg. 

In de A-poule werd de finale gespeeld door twee 
nieuwe teams: Ton Rouwhorst, Lieke Kerckhoffs 
en Randy Augustin namen het op tegen Mark 
Hoeberigs, Kelsey Riley en Eric Doms. In het begin 
ging de wedstrijd gelijk op, maar naar mate de 
wedstrijd vorderde, werd duidelijk dat het triplet 
van Ton, Lieke en Randy vandaag te sterk was. 
Met een fenomenale laatste bal van Lieke werd 
het 13e punt en daarmee de zege binnen gehaald.
 

Naast het Seniorentoernooi werd er door De 
Maaskluivers ook een toernooi voor de kinderen 
van ons dorp georganiseerd. De opkomst van de 
kinderen was wederom groot. Er deden maar 
liefst 22 kinderen mee. Met groot enthousiasme 
deden de kinderen hun best om de ballen zo kort 
mogelijk bij het “butje” te gooien.  De uiteindelijke 
winnaars van het toernooi bij de kinderen zijn: 
Yilder en Jaimy H.

Samenvattend kunnen we terugblikken op een 
succesvol weekend. Met zowel op de zaterdag 
als op de zondag voldoende teams, laat JBC Le 
But Borgharen zien dat haar toernooi nog steeds 
volop in de belangstelling staat en dat we vooral 
moeten doorgaan met het organiseren ervan. 

Tenslotte wil ik het organisatiecomité, alle vrijwil-
ligers, ook die van de Maaskluivers en de volgende 
sponsoren bedanken voor hun bijdrage aan dit 
fantastische evenement:

Drankenhandel Gebr. Koekkelkoren, Brasserie 
Amadeus Maastricht, de heer Marc De Cocq, 
Autobandenbedrijf Van Duurling, Haco Glas, Ivizi, 
Kapsalon Jos Verzijlberg, Administratiekantoor 
Hinssen, ’t Haarder Winkelke, Fam. Kleijnen, 
Flamingo, De Wiegershof (dhr. Limpens), Spie 
Maastricht, Franssen-Franken (Patrick Delarue), 
dhr. Luc. Habets, Mora Maastricht  (Jean Gerets)  
Electro J. Coomans, Firma Stassen Bunde  (Hugon 
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Lamberikx.) ijssalon St Brigidahoeve Itteren, Dak-
dekkersbedrijf Hameleers & Zn, Café ’t Trefpunt   
Itteren, Friture Maison de la mayonaise, de heer 
Bert Kleijnen, Peter Cremers Hondenclub Borgharen, 
Bouwbedrijf Schoboma en Patty’s Cleaning Service.

Zonder jullie kunnen wij een dergelijk toernooi 
niet organiseren. Ik hoop dat we ook in de komende 

jaren op jullie medewerking, in welke vorm dan 
ook, mogen en kunnen rekenen.

Hans Hinssen
Voorzitter
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Natuurtuin CNME 
Maastricht 

Natuurtuin CNME Maastricht bewijst dat 
natuurtuinen kunnen bijdragen aan het in 
stand houden van bedreigde soorten

Arie Koster is een bekend stadsecoloog voor 
Nederland. Hij stond, samen met Prof. Zonderwijk 
van de Landbouwuniversiteit Wageningen, aan 
de basis van ecologisch bermbeheer en ecologisch 
beheer in de stedelijke omgeving in Nederland. 
Arie Koster heeft diverse landelijk bekende publica-
ties op zijn naam o.a. Vademecum Wilde planten.

Hieronder benadrukt hij het belang van onze 
natuurtuin voor Nederland en voor de bijen. 
Vooral daarbij ook het unieke van ligging van onze 
natuurtuin; zo dicht bij de stad ! Hierdoor kan 
iedere burger hier gemakkelijk mee in contact 
kan komen en men hoeft er niet voor naar een 
veraf gelegen natuurgebied te reizen.  
Het is vaak gezegd dat natuurtuinen een bijdrage 
kunnen leveren om bedreigde soorten in stand 
te houden. Maar nu het bewijs. In het geval van 
Maastricht kan dat worden gegeven.

De gewone langhoornbij is een soort die niet alleen 
tamelijk schaars was, maar de vorige eeuw ook 
nog eens sterk achteruit is gegaan. Het is een 
rode lijst soort geworden.

In de Natuurtuin van het CNME komt de gewo-
ne langhoornbij talrijk voor. Zeker meer dan 100 
vrouwtjes. Hiermee mogen we stellen dat deze 
natuurtuin substantieel bijdraagt aan het in stand 
houden van deze bijzondere bij.

Opvallend is dat er naast de gewone langhoornbij 
nog tientallen andere soorten wilde bijen voor-
komen. 

Dit is in de eerste plaats toe te schrijven aan het 
groot aantal inheemse drachtplanten die er in 
deze tuin aanwezig is. En de voornaamste planten 
zijn in een hoeveelheid aanwezig dat veel wilde 
bijen er kunnen foerageren. In de eerste plaats 
de gewone langhoornbij die in de natuurtuin van 
CNME in hoofdzaak op boslathyrus vliegt en in 
mindere mate op hokjespeul en klaver.
 
Biodiversiteitsjaar 2010 en het jaar van 
de Bij/ bijen/wilde bij 2012  

Bijen hebben het moeilijk. In het Biodiversiteitsjaar 
2010 kreeg de “bij” speciale aandacht en was 
zelfs uitgeroepen tot ambassadeur van het “jaar 
van de biodiversiteit 2010”. 2012 is het jaar van de 
“Bij” (KNNV en Nederlandse Bijenhoudersvereni-
ging). Omdat bijen zo belangrijk zijn voor de 
bestuiving van planten en alle organismen die 
van deze bestuiving afhankelijk zijn, moeten bijen 
en hun betekenis voortdurend onder de aandacht 
van het publiek worden gebracht.

De Natuurtuin van het CNME Maastricht is daar 
met zijn tientallen soorten wilde bijen uitstekend 
geschikt voor. Het is waarschijnlijk een tuin met 
de meeste wilde bijen in Nederland waaronder 
ook bijzondere bijen.
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Maastricht heeft vanuit de leden van het Natuur 
Historisch Genootschap een lange traditie van 
onderzoek en aandacht voor wilde bijen. Het is 
ook de stad met de meeste bijen van Nederland 
(200 soorten). Met deze status zou de gemeente 
een voortrekkersrol in het “Jaar van de bij” kunnen 
spelen. Maastricht “bijenhoofdstad” van Europa 
? Dat staat zo gek nog niet. Het CNME Maastricht 

zou vooral door zijn natuurtuin het centrum van 
voorlichting en communicatie moeten zijn. Hierbij 
moet ook gedacht worden aan actieve voorlichting 
aan tuinbezitters en andere grondeigenaren. 

Tekst en foto’s: Arie Koster

Voor meer info: http://www.bijenhelpdesk.nl/
Wildebijen/Eucera/E.Long/Eucera longinornis.htm 

Zie ook: 
Artikel in De Limburger d.d. 25 juli 2011 
“Maastricht als bijenhoofdstad” 
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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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Update 
Maaskluivers  

Zo, de vekantie is  alweer umgevloge. De keenderkes 
zien weer naor sjaol, en de regelmaot kump 
(helaas ?) weer trök.

De sjaolvekantie is altied ‘nne drökke tied, met 
vaan allerlei activiteite. De ierste maondag vaan 
de vekantie höbbe v’r ’t begin vaan de zes weke 
vrij gevierd met unne féllemaovend. Lekker boete 
(oonder een aofdaak gelökkig, want ’t had nog 
goot geregend!). Gezellig allemaol dekentsje met 
en chille… Weijer koste de keenderkes met naor 
Irreland, Steinerbos en Bobbejaanland. Allemaol 
sjieke oetstepkes um sjieke avonture te beleve.

En naotuurlijk ’t kamp. Veer daog en dreij nachte 
zoonder pap en/of mam… en ederein heet ’t 
volgehawwe!!! Logisch, want de keenderkes 
höbbe ’t völ te drök met speule, bouwe en herin-
neringe make…. V’r höbbe dit jaor de oetdaging 
neergelag um een sjiek voertuig te bouwe, en 
nondepie… ze mochte allemaol gezeen weure. 

Chapeau veur ederein die zoe hun bes daorop 
höbbe gedoon!! Ein vaan dees creaties is trowwes 
te bewoondere in de dörrepstuin.

De echte aofsleting vaan de vekantie waor natuurlik 
’t jeu de boules toernooi. 22 keender dege met 
en de winnaar vaan ’t Maaskluivers jeu de boules 
toernooi waore Jaimy en Yilder. Vaan harte!! 

Terwijl in Hare de jeu de boule belkes woorte ge-
geojd, waore d’r ‘nne haop vrijwilligers, vaan de 
Beerbieters en de Maoskluivers aon de geng op 
’t Vrietof. Dit kier achter d’n tap, zie bemande de 
“speciaal bieren” tap, en verdeenden daor mét 
‘nne sjoene cent veur hun beider clubkassen, boe 
met zie daan weer sjieke deenger kinne organiseren. 
Veur alle vrijwilligers ‘nne groete merci, dat veer 
een beroep op uuch mochte doen!! 

Al met al ‘nne sjieke zomer veur de kluiverkes. 
Veur alle keender hiel völ succes met uuch neuij 
juffe of meisters, en gere tot snel!!!

Veur mie foto’s, check uzze facebook pagina!!
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Soepje	  /	  carpaccio	  van	  ossenhaas	  /	  ham	  met	  meloen	  
	  
Scroppino	  
Een	  Italiaanse	  verfrissing	  
	  
Hoofdgerecht	  
Varkenshaasje	  met	  garnituur	  of	  Penne	  Cioppino	  met	  zalm	  en	  verschillende	  groenten	  
	  
Grand	  dessert	  
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Wilt	  u	  een	  gezellige	  en	  culinaire	  avond	  meemaken,	  meld	  u	  zich	  dan	  nu	  aan.	  
De	  avond	  gaat	  door	  bij	  een	  deelname	  van	  minimaal	  50	  gasten.	  
	  
Aanmelden	  voor	  26	  september	  2015.	  Na	  aanmelding	  en	  betaling	  van	  € 35,00	  per	  couvert	  is	  de	  
inschrijving	  geldig	  en	  ontvangt	  u	  een	  week	  voor	  het	  diner	  uw	  entreebewijzen.	  
Aanmelden	  door	  versturen	  van	  een	  mailbericht	  met	  noodzakelijke	  gegevens	  (naam,	  adres,	  aantal	  
personen,	  voorkeur	  voor	  vlees-‐	  of	  visgerecht)	  naar:	  haareculinair@gmail.com	  
Betaling	  via	  bankrekening	  NL	  89	  RBRB	  0989947645	  o.v.v.	  Haare	  Culinair.	  
Aanmelden	  en	  betalen	  kan	  ook	  bij	  Maurice	  Essers,	  bar	  Haarderhof	  Schoolstraat	  8	  Borgharen.	  
	  
Wij	  verwelkomen	  u	  heel	  graag	  op	  zaterdag	  10	  oktober	  aanstaande. 
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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

HIER HAD UW

ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN

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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De huiszwaluwen 
in 2015

Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Gelukkig gaat 
dit spreekwoord niet op voor Borgharen en Itteren. 
Als je over straat loopt, vliegen ze soms letterlijk 
om je oren. Zwaluwen horen bij  een dorp als vliegen 
rond een koeienvlaai.  Als je goed oplet, dan zie 
je dat er verschillende soorten rondzwieren. De 
meest bekende zwaluw is de boerenzwaluw die 
makkelijk herkenbaar is aan de lange zwaluw-
staart en een rode kop. Een andere soort is de 
huiszwaluw met een korte staart en een witte band 
van veren achter de staart. Soms zien we ook 
oeverzwaluwen, deze hebben een bruine  rug en 
een witte buik. Dan is er ook nog de gierzwaluw, een 
grote zwarte vogel met lange sikkelvormige vleugels 
die met hoge snelheid hoog boven de daken vliegt. 
Vaak vliegen ze in groepen en maken een hoog, 
schril geluid. Het zijn allemaal nuttige dieren, samen 
ruimen ze een enorme hoeveelheid insecten op. 

Het gaat niet goed met veel vogelsoorten, de huis-
zwaluw is er eentje van. Dit kleine diertje heeft 
last van ons nette landschap. Er is nauwelijks 
goede klei te vinden om een mooi nestje van te 
boetseren. Daarnaast spelen klimaatverande-
ringen in de overwinteringgebieden een belangrijke 
rol. Het is nauwelijks te geloven, maar dit vogeltje 
met een lengte van 15 cm vliegt naar Afrika, ten 
zuiden van de Sahara om daar de winter door te 
brengen. Om de ontwikkeling in de gaten te houden 
worden jaarlijks landelijk de nesten geteld. Dit 
gebeurt voornamelijk door vrijwilligers. Borgharen 
en Itteren hebben ieder een flinke kolonie huis-
zwaluwen binnen de dorpsgrenzen.    

Het tellen van de huiszwaluwen gaat eenvoudig. 
De nesten worden geteld, zo kan snel een groot 
gebied in een korte tijd worden geteld, zonder veel 
specialistische kennis of middelen. Huiszwaluwen 
zijn rotsbroeders. In onze streken zijn geen rotsen, 
maar gebouwen zijn ook goed. Ze zoeken altijd een 
goed beschutte plek, meestal onder de dakrand en 
zo hoog mogelijk. Er is geen andere vogel die dit 
doet. Een boerenzwaluw maakt altijd een nest in 
een gebouw zoals een stal of een poort.  

Ook dit jaar is een groep vrijwilligers uit Borgharen 
en Itteren op stap geweest om alle nesten in kaart 
te brengen. Op 6 juli is Itteren geïnventariseerd, 
op 20 juli volgde Borgharen. In Itteren hebben we 
36 nesten geteld, een absoluut record in 20 jaar 
tellen! Met name de Pasestraat vormt de kern 
van de kolonie. In Borgharen blijft de teller op 30 
staan, twee minder dan verleden jaar. De nesten 
vinden we met name in de Middenstraat en de 
Koningskampstraat. Een leuke aanvulling zijn 32 
nesten van de  boerenzwaluw in één stal  aan de 
Pasestraat. Dit is een goede indicatie dat er veel 
meer boerenzwaluwen zijn dan huiszwaluwen.   

2015 is een goed jaar voor de huiszwaluw. In 
Itteren zien we al jaren een gestage groei, laten 
we hopen dat deze trend doorzet. In Borgharen 
zien we de aantallen schommelen, hier is de situatie 
wat zorgelijker.

Graag wil ik iedereen bedanken die zich heeft 
ingezet voor het behoud van de huiszwaluw. Op 
de eerste plaats zijn dit de mensen die de overlast 
aan de gevel van het huis voor lief nemen en de 
huiszwaluw alle ruimte geven. Daarnaast wil ik 
alle vrijwilligers bedanken die ook dit jaar weer 
hebben meegeholpen met tellen. 

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl

 1996 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  Borgharen 51 28 6 25 31 24 22 32 30
  Itteren  14 13 27 29 29 31 30 32 36

De resultaten van dit jaar heb ik in een tabel gezet, samen met de cijfers van voorgaande jaren:
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Oet de aajd 
Buurtpratedoes 
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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 worden gekeurd, kunnen 
hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts bij 
Envida, Becanusstraat 9. De arts is twee keer per 
maand aanwezig.

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 € 55,00, C/D/E (ook voor code 95) 
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.
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Verenigingsnieuws
Verenigingen, die graag hun verenigingsnieuws en dergelijke kenbaar willen maken, maar ook anderen 
zoals bijvoorbeeld 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 NOVEMBER 2015.

Haarderagenda 

15t/m23 sept Sint Corneliusoctaaf                                                                          R.K. Sint  Corneliusparochie
20 sept Haardergaank                                                                                                 R.K. Sint Corneliusparochie
20 sept H.Mis opgeluisterd door                                                                             Mannenkoor Sint Gregorius                                 
20 sept Kermis in Borgharen
20 sept I.B.C. 03  1 – Geetruidse Boys 1                                                                                                    I.B.C. 03   
21 sept Bibliotheeksteunpunt 55+ vanaf 9.00 – 11.45 uur                               Basisschool  De Maasköpkes
22/23 sept Zomeravondcompetitie                                                                                  Jeu de Boulesclub 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 Boulesclub Le But       

 1 okt Seniorenkienen                                                                                                              Seniorenvereniging   
 3 okt Oud papier ophalen vanaf 9.00 uur                                                                       Fanfare Sint Cornelius
 4 okt I.B.C. 03 1 – SNC 14 1                                                                                                                         I.B.C. 03 
 4 okt Koffieconcert                                                                                                   Mannenkoor Sint Gregorius
 5 okt Bibliotheeksteunpunt 55+ vanaf 9.00 – 11.45 uur                                  Basisschool  De Maasköpkes 
 8 okt Seniorenkienen                                                                                                              Seniorenvereniging
 8 okt Buurtraadvergadering                                                                                              Vereniging Buurtraad
10 okt Haare Culinair                                                                                                           Fanfare Sint Cornelius
12 okt Bibliotheeksteunpunt 55+ vanaf 9.00 – 11.45 uur                                 Basisschool  De Maasköpkes
15 okt Seniorenkienen                                                                                                             Seniorenvereniging
18 okt I.B.C. 03 1 – Rood Groen LVC 01 1                                                                                                  I.B.C. 03             
19 okt Bibliotheeksteunpunt 55+ vanaf 9.00 – 11.45 uur                                 Basisschool  De Maasköpkes
19t/m23 okt Veegwagen in Borgharen                        DENK AAN DE AUTO’S 
22 okt Seniorenkienen                                                                                                             Seniorenvereniging
26 okt begint  Herfstvakantie                                                                                 Basisschool  De Maasköpkes
29 okt Seniorenkienen                                                                                                            Seniorenvereniging
31 okt Hare ontmoet Hare                                                                                                                  Mariaschool
31 okt Sluitingsdatum copy                                                                                                                   Buurtpraat
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 1 nov Allerzielenlof                                                                                                    R.K. Sint Corneliusparochie
 2 nov De school begint weer                                                                                 Basisschool  De Maasköpkes
 2 nov Bibliotheeksteunpunt 55+ vanaf 9.00 – 11.45 uur                                 Basisschool  De Maasköpkes            
 5 nov Seniorenkienen                                                                                                            Seniorenvereniging
 7 nov Oud papier ophalen vanaf 9.00 uur                                                                      Fanfare Sint Cornelius
 9 nov Bibliotheeksteunpunt 55+ vanaf 9.00 – 11.45 uur                                Basisschool  De Maasköpkes
 9 nov Takkenroute door Borgharen                                                                          Buurtbeheerbedrijf Heer
 9 nov Sint Martinusrondgang                                                                                 R.K. Sint Corneliusparochie
11 nov Sint Maarten in Borgharen
12 nov Seniorenkienen                                                                                                          Seniorenvereniging
12 nov Buurtraadvergadering                                                                                           Vereniging Buurtraad       
16 nov Bibliotheeksteunpunt 55+ vanaf 9.00 – 11.45 uur                              Basisschool  De Maasköpkes
19 nov Seniorenkienen                                                                                                          Seniorenvereniging 
23 nov Bibliotheeksteunpunt 55+ vanaf 9.00 – 11.45 uur                              Basisschool  De Maasköpkes 
23 nov Takkenroute door Borgharen                                                                        Buurtbeheerbedrijf Heer
26 nov Seniorenkienen                                                                                                           Seniorenvereniging
29 nov Sint Nicolaas in Borgharen
29 nov I.B.C. 03 1 – Berg 28 1                                                                                                                    I.B.C. 03
30 nov Bibliotheeksteunpunt 55+ vanaf 9.00 – 11.45 uur                              Basisschool  De Maasköpkes
30 nov Speculaasactie                                                                            Stichting Jeugdwerk De Maaskluivers
                                                                                                       

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

Het e-mailadres van de Buurtpraat Borgharen is:

buurtpraatborgharen@gmail.com

Alle kopie, schrijfsels, bedenksel, vragen enzovoorts 
hier naartoe sturen. 

                                                           De redactie
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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.

                                          


