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Woord van
de voorzitter

georganiseerd en hartstikke gezellig. Organisatoren
bedankt voor dat mooie initiatief.
Carnavalsvereniging de Beerbieters is alweer
volop bezig met de Haarder carnaval 2016. Dat
wordt weer een mooi feest met onder andere
de optocht op maandag en aansluitend gaan we
met zijn allen de Haarderhof en Haarder cafe’s in.
Goejt uuch dedoor!!

Voor je ligt alweer de laatste Buurtpraat van dit
jaar. 2015 het jaar waarin de ontgrinding en de
verbreding van de Maas tussen Borgharen en Itteren
zijn afgerond. De aanleg van de recreatievijver
staat voor 2016 op het programma. Verder worden
er nog puntjes op de i gezet met betrekking tot de
afwerking van het natuurgebied.

De werkgroep Zorg in de Buurt inventariseert de
behoeften en wensen op het gebied van de zorgvraag in Borgharen en Itteren om het aanbod aan
zorgvoorzieningen te optimaliseren. Met heel
veel genoegen hoorden wij van huisarts Thijs
Wetzels dat hij en zijn team het voornemen hebben
om begin 2016 te starten met een dagopvang
voor ouderen in Borgharen. Dat is een opsteker
voor de leefbaarheid in ons dorp.

Het monument ter herinnering aan het paardengraf
is in de maak en als je dit leest hoogstwaarschijnlijk
al klaar. Dat is hopelijk een “kunstzinnige” aanwinst
voor het gebied.
Verder is er door vele vrijwilligers met enthousiasme
en veel inzet aan het Kasteel Borgharen gewerkt,
met als afsluiter van het jaar een zeer geslaagde
open dag. Veel mensen ook van buiten Borgharen
maakten van deze unieke gelegenheid gebruik
om het kasteel eens van binnen te bekijken.

Ik wens alle inwoners van Borgharen een fijne en
zalige Kerstmis toe en een in alle opzichten voorspoedig en gelukkig en gezond Nieuwjaar!

De fietsbrug bij Sluis Limmel is inmiddels in gebruik
genomen en is een tijdelijke veilige oplossing voor
de fietsers. Het gaat hard daar bij de sluis, dankzij
de voortvarende aanpak van Rijkswaterstaat en
Besix.

Namens het bestuur en alle leden van de Buurtraad
Borgharen,
Joop van Sintfiet,

Het evenement “Haare ontmoet Haare” was
een grote Haarder reunie. Druk bezocht, goed

Wij wensen U
prettige Kerstdagen
en een gelukkig 2016!
Redactie Buurtpraat Borgharen.
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BEWEGEN, BEWEGEN

houden. We zullen deze winter zien of het werkt.

en nogmaals
bewegen!!!!

Het werk rond Borgharen is nog niet helemaal
afgerond, Op het paardengraf komt een monument
met stenen om deze bijzondere vondst te markeren.
Men is begonnen om de grond te egaliseren, de
verwachting is dat begin 2016 het monument is
gerealiseerd. Bij Itteren wordt binnenkort begonnen
met het uitgraven van de recreatievijver. Inmiddels
zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart
en is een deel van de werkweg verwijderd.

Dit is ons motto dat voor iedereen geldt!
Door te bewegen blijft men gezond, minder klachten
over de spieren, gezondheid en de lijn enz.
Wist U dat er in Borgharen een gelegenheid wordt
gegeven voor iedereen om te bewegen?! Tevens
GRATIS!!!

Inmiddels zijn de Nederlandse gemeenten langs
de Grensmaas wakker geworden. In navolging
van de Belgische buurgemeenten beseffen ze de
kansen die er liggen voor recreatie en toerisme
in het Maasdal. Om dit vorm te geven hebben
de gemeenten een convenant gesloten. Ze willen
aansluiten op de Belgische ontwikkelingen waardoor
een groot grensoverschrijdend landschapspark
Rivierpark Maasvallei ontstaat. Tot 2024 wordt
3,6 miljoen euro besteed aan de aanpassing van
de fietsroutestructuur, de aanleg van 21 km aan
fietspaden en promotieactiviteiten. Dit is uiteraard
een positieve ontwikkeling, maar een concrete
uitwerking hebben we nog niet gezien. We zijn
zeer benieuwd wat dit voor Borgharen en Itteren
gaat betekenen.

Iedere donderdag ochtend is er een groepje mensen
die samen een wandeling maken van ongeveer 3 km.
Tussendoor doet men ongeveer 5 minuten enkele
oefeningen om de spieren los te maken.
Dit gebeurt onder begeleiding van een sportleraar.
Wij adviseren U ook om eens een keer mee te
doen. Het doet U zeer ZEKER goed !!!
Op donderdagen verzamelen wij ons om 9.30 uur
bij het schoolplein (Kerkstraat) en zijn dan terug
ongeveer 10.30 uur.
Doe een paar wandelschoenen of andere stevige
schoenen aan en kom!!!

Meepraten
Het Grensmaasproject is in Borgharen klaar, maar
het gebied blijft zich ontwikkelen, wij hebben dus
nog werk genoeg. Kom daarom naar de buurtraadvergaderingen en praat mee over dit project
en al die andere onderwerpen die belangrijk zijn
voor ons dorp.

DENK TOCH EENS AAN UW GEZONDHEID
en kom!!! Het kost U niets !!!

De Grensmaas: De
laatste loodjes

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl

Het is weer rustig geworden rond Borgharen. De
graafmachines zijn al een tijdje weg en de natuur
heeft bezit genomen van de vergraven oevers van
de Maas. Het gebied ontwikkelt zich tot een waar
vogelparadijs. Grote aantallen watervogels hebben
de bredere Maas en de omliggende gebieden al
gevonden. We zien grote aantallen bekende vogelsoorten zoals eenden en ganzen, maar we zien
ook nieuwe soorten rond Borgharen opduiken.
Steeds meer vogelliefhebbers weten inmiddels
Borgharen te vinden. Ook de wandelaars zien we
verschijnen. Er zijn enkele aanpassingen gedaan om
het gebied ook in natte perioden toegankelijk te
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CV de Beerbieters

Ook buiten het carnavalsseizoen hebben de
Beerbieters belangrijke activiteiten. Zo zijn we
altijd present bij de processie om het beeld van
de Heilige Cornelius te dragen, verzorgen we de
kerstboom op ons dorpsplein en hebben we onze
2 jaarlijkse rondgang met jaarloten.

Beste inwoners van Borgharen,
Op de 11de van de 11de is het, zogenaamde, vijfde
seizoen begonnen. Voor ons als Beerbieters
beginnen dan ook weer allerlei werkzaamheden
richting vastelaovend. Als eerste natuurlijk de
zoektocht naar de nieuwe prins. Deze zoektocht
begint al lang van te voren.

Als Beerbieters hebben we de inwoners van
Borgharen nodig! Middels de donateurskaarten,
de jaarloterij en jullie aanwezigheid op een van
onze activiteiten weten wij dat de activiteiten nog
steeds erg op prijs gesteld worden en steunen jullie
ons om de carnaval in Borgharen levend te houden
en om nog lang door te gaan met het organiseren
van deze activiteiten. Onze dank daarvoor.

3 Beerbieters zijn dan al een aantal keren samen
gekomen en hebben de mannen van Borgharen
weer tegen het licht gehouden. Uiteindelijk blijft
er een iemand over die de vraag krijgt of hij Hare
wil voor gaan in de carnavalsperiode. Andere
werkgroepen zoals de werkgroepen; prinsuitroepen, seniorenmiddag en prinsenbal zijn ook
al vroeg in het jaar begonnen om het programma
voor deze activiteiten rond te krijgen.

Bij alles wat we doen steunen we uiteraard ook
op veel vrijwilligers uit ons eigen dorp. In dit stukje
zal het niet lukken om de verschillende vrijwilligers
te benoemen maar weet allen dat zonder jullie
hulp het ons niet zou lukken om onze activiteiten
te organiseren.

Toen ik 12 jaar geleden lid werd van de Beerbieters
had ik geen idee wat er bij lid zijn van de Beerbieters allemaal kwam kijken. Ik dacht , volgens
mij net als veel inwoners van Borgharen, dat het
vooral een groep was die lekker op stap ging en
vooral veel lol en plezier had onder het genot van
de nodige glaasjes bier. Nu 12 jaar later kan ik
zeggen dat dit zeker een belangrijk aspect van ons
lidmaatschap is, maar lid zijn van de Beerbieters
betekent ook dat je je inzet voor allerlei zaken die
bijdragen aan de leefbaarheid van ons dorp.

Als Beerbieters blijven ons inzetten voor onze
Haarder gemeenschap. Natuurlijk hopen we jullie
tegen te komen op een van onze activiteiten maar
ook op de activiteiten van de andere verenigingen.
Wij wensen jullie allemaal een fantastisch vijfde
seizoen!
Mochten er mensen in Borgharen zijn die zin hebben
om met ons activiteiten te organiseren, gezellig
iets te drinken of zich in te zetten voor onze
gemeenschap dan aarzel niet en meld je bij een
van onze leden.

Zo wordt er iedere jaar een grandioze seniorenmiddag georganiseerd waarbij 150 senioren van
Borgharen getrakteerd worden op een middag
plezier. Even alle zorgen vergeten, elkaar ontmoeten,
gezellig kletsen maar vooral genieten. Genieten
van optredens uit ons eigen dorp, artiesten, een
bezoek van de Tempeleers. Ook de onze andere
twee carnavalsverenigingen, de Maaskluivers en
de Neutetikkers, zijn daarbij aanwezig.

Maurice Schoonbrood
Voorzitter CV de Beerbieters

de hint voor de
prins van 2016.

Deze 3 verenigingen organiseren ieder hun eigen
activiteiten en samen zijn we verantwoordelijk
voor de carnaval in Borgharen. Samen is een aspect
dat de laatste jaren steeds belangrijker is geworden.
Bij alle verengingen leeft steeds meer het besef
dat samenwerken en afstemmen nodig is.

Es hermeniekes speule begint
heer te drejje wie e meule,
vaan de kaw daan geine las in
ziene prinseleke slippejas.

Afgelopen jaar hebben we samen met de Maaskluivers 2 dagen een van de drankbuffetten op
het Preuvenemint bemand.
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Open dag kasteel borgharen zaterdag 14 -11-2015

Beter zou hier de Belgische zegswijze <Open deur
dagen> gepast hebben.

hij dit met hulp van een aantal vrijwilligers kan terugbrengen in de oude staat. Je moet het maar durven.
Hij en de vrijwilligers werden alom geprezen voor
het vele werk dat al verzet is. Maar hen werd ook
sterkte gewenst bij het vele, vele werk dat nog
moet gebeuren.

Ronny had de dag zo georganiseerd dat een van
de vrijwilligers de gasten ontving en hen een
nummertje uitreikte dat bij het verlaten van het
gebouw moest worden ingeleverd. Zo konden wij
er tenminste zeker van zijn dat niemand achterbleef in de een of andere geheime, nog niet ontdekte, ruimte.
In de hal had Mathy Engelen een stand met zijn
prachtige pentekeningen van het kasteel. In elke
opengestelde ruimte was een vrijwilliger gepositioneerd die tekst en uitleg kon geven. De overige
vrijwilligers, allen herkenbaar aan de blauwe das
van Buitengoed Geul en Maas, hadden een vrije
rol voor toezicht en het beantwoorden van vragen.

Ronny was niet alleen onder de indruk van het
aantal bezoekers, het bleef maar komen, maar
ook waar zij vandaan kwamen. Hij werd aangesproken door mensen uit alle windstreken onder
andere Gouda, Zwolle, Arnhem, verschillende
plaatsen uit Brabant. Veel van deze mensen
hadden zelf een oude relatie met het Kasteel , of
zij kwamen om de verhalen van opa en oma of
andere familieleden te ‘’zien’’.
De open dag, inmiddels met twee uur verlengd,
bood aan alle bezoekers uitgebreid de gelegenheid
om oude herinneringen terug te zien en deze te
delen met andere bezoekers en vooral ook met
de nieuwe kasteelheer, want die is echt te jong
om dat allemaal te weten, maar heeft de kennis
wel nodig om het kasteel goed te kunnen restaureren. Zeker weten.
Ronny heeft zeker een week nodig om alle verhalen
en alle indrukken van deze dag op een rijtje te
krijgen. Je zou er beduusd van worden.
Tot slot. Het was een dag om nooit te vergeten.
Zeker voor Ronny maar ook voor alle vrijwilligers.
We schatten dat er uiteindelijk tussen de 1300 en
1500 bezoekers zijn geweest. Dat had niemand
in zijn stoutste dromen verwacht. Zodra we weer
iets kunnen laten zien aan vorderingen zullen we
zeker weer een open dag organiseren. We denken
nu al na over de invulling.

De verwachting was dat we 350 a 400 bezoekers
konden begroeten. Dat zou best mooi zijn, toch ?
Zo, nog een wagen met soep en een met hamburgers in de oprit..... en het feest kon beginnen.
En dat deed het…. En hoe!!!! Het aantal van 350
was binnen een uur gehaald, en de ontstane file
werd in de uren daarna niet kleiner. In de file was
het wel best gezellig. Er werden over en weer wat
verhalen verteld over vroegere tijden. Eenmaal
binnen keek men zich de ogen uit. Niemand had
verwacht dat het kasteel zich in zo’n desolate
toestand zou bevinden.
De vorige eigenaars hebben alles van waarde ten
gelde gemaakt en de rest systematisch vernield.
Er zijn 34 appartementen in het kasteel en de zijvleugels gebouwd. En vraag niet hoe! Dat is verschrikkelijk. Vijf daarvan zijn inmiddels gesloopt.
Resten er nog 29.

ALLE BEZOEKERS: HARTELIJK DANK VOOR UW
BELANGSTELLING. WIJ ZAGEN U GRAAG KOMEN.
Namens alle vrijwilligers van Kasteel Borgharen,

Bij het verlaten van het hoofdgebouw spraken
veel bezoekers hun bewondering en waardering
uit naar de nieuwe kasteelheer, die de moed had
dit kasteel te kopen en die de zekerheid heeft dat

Lei
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L1 Cultuurcafé reportage
Open dag Kasteel Borgharen

Zaterdag 14 november 2015, de eerste open dag
van het kasteel Borgharen sinds de aankoop door
Ronny en Amal Bessems in 2014.

Als vriend van het kasteel mocht ik die dag aanwezig
zijn en een steentje bijdragen aan het ontvangen
van de vele bezoekers. Wat een feest om al die
enthousiaste mensen te mogen begroeten. Vele
verhalen en herinneringen werden verteld.
Met alle plezier ging ik in op het verzoek van Ronny
Bessems om tijdens de open dag van Kasteel
Borgharen samen met L1 reporter Ruud Kleijnen
tijdens een live-uitzending een sfeerimpressie
voor het L1 radioprogramma Cultuurcafé te
verzorgen. Samen met Ruud lekker ontspannen
al keuvelend door het gebouw gelopen en vrijwilligers en bezoekers naar hun indrukken gevraagd.
Enthousiaste verhalen losgemaakt hier en daar
en tussendoor nog wat leuke jeugdherinneringen
aan het kasteel kunnen oproepen. En vooral genoten
van de blije gezichten van al die bezoekers die zo
heerlijk ongegeneerd hun nieuwsgierigheid naar
het kasteel kwamen bevredigen. Ik deed verslag
van één grote Haarder reünie! Graag gedaan en
voor herhaling vatbaar. Op mij mag Ronny Bessems
in ieder geval weer rekenen!

Iedereen was blij en trots dat het kasteel eindelijk
weer eens bezocht kon worden. Daarnaast was
iedereen geschokt door de ingrijpende verbouwingen in het kasteel waardoor de oorspronkelijke ruimtes onherkenbaar waren.

Joop van Sintfiet, vriend van Kasteel Borgharen.

Ik mocht de bezoekers iets vertellen over de Chinese
kamer op de eerste verdieping. Ook uit deze kamer
zijn zeer waardevolle en mooie wanddoeken
verdwenen.
Vol lof over de reeds verrichte arbeid door de vele
vrijwilligers en met veel waardering en respect
voor de aankoop van het kasteel door Ronny en
Amal Bessems, namen de bezoekers afscheid.
Jacqueline, een enthousiaste “vriend van Kasteel
Borgharen”.
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Stille nacht, tovernacht
Een kerstverhaal over ware vriendschap
Het was koud, die nacht. Een ijzige wind joeg de sneeuw op en de mensen die nog
buiten waren haastten zich. Thuis brandde het vuur in de haard. De tafel was gedekt,
de kaarsen waren aangestoken. Het was kerstnacht.
Nog maar één enkele man liep door de verlichte straten. Zijn rug was gebogen en
hij liep maar voort door de sneeuw en de kou, zonder zelf te weten waarheen hij
ging. Niemand wachtte op hem. Riton had geen familie en geen thuis.
De mensen keken naar hem als hij voorbij ging. Hij lette er niet op. Zonder achterom
te kijken, vervolgde hij zijn weg. Hij floot zachtjes voor zich heen en de sneeuwvlokken
bleven in zijn baard hangen.
Toch was hij niet alleen in die ijzige nacht... Een hondje liep achter hem aan. Waar
kwam hij vandaan? Om zijn nek had hij een halsband met een ster.
Toen Riton het hondje zag, begonnen zijn ogen te stralen. “Ben je verdwaald? Dan
kunnen we beter bij elkaar blijven.” De hond keek hem aan.
Beschut onder de takken van een grote spar pakte Riton een stuk brood uit zijn
rugzak en sneed het in tweeën. “Hier!” zei hij met een glimlach. “Het is een mager
maaltje voor een avond als deze, maar meer heb ik niet.”
Omdat het Kerstmis was vertelde hij een verhaal dat hij als kind heel mooi had
gevonden. Daarna floot hij nog wat. Ook de wind floot. Steeds luider en luider,
steeds kouder en kouder. “Kom,” zei Riton. Hij zette de kraag van zijn oude, versleten
winterjas op. “Laten we schuilen in die hut.”
Ze zaten daar een hele poos, lekker warm in het stro. Toen klonk er opeens een
stem: “Schrik niet en luister. Ik ben geen hond. Ik ben een tovenaar.”
“Jij? Een tovenaar?” zei de oude man verbaasd.
“Vanavond heb ik mezelf in een hond veranderd, omdat ik degene die goed voor
me zou zijn wilde belonen,” zei de tovenaar. “En jij bent de enige die goed voor me
was. Om je te bedanken zal ik je liefste wens vervullen. Vertel me wat die wens is.”
“Ik wil geen grote dingen en ik heb niets nodig,” zei Riton. “Maar ik heb altijd al een
hond gewild.”
De tovenaar dacht lang na. Was dat Ritons liefste wens? Toen besloot hij dat hij graag
de beste vriend van de oude man wilde zijn. En hij gaf voorgoed zijn toverkracht op.
Heel vroeg de volgende ochtend verliet de oude man de hut om verder te trekken.
En zijn vriend, de hond, volgde hem.
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Samen muziek

maken verbindt
en maakt blij!

Reünie concert

Beste ‘oud’ muzikant van Fanfare & Drumband Sint Cornelius uit Borgharen,
Zaterdag 2 april organiseert fanfare en drumband Sint Cornelius een reünie
concert voor al haar leden en 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.
Laat ons bij keuze voor 1. of 2. ook even weten welk instrument je bespeelt.
Met muzikale groet,
Bestuur en leden van Fanfare en Drumband Sint Cornelius Borgharen

Zaterdag 2 april
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Fanfare St. Cornelius
en Basisschool de
Maasköpkes slaan de
handen ineen
Samen muziek maken maakt slim en verbindt:
De blazersklas zal op donderdag 17 december tijdens
de Kerstviering in de kerk laten horen wat ze in
korte tijd al geleerd hebben. Tijdens deze viering
die start om 19.00 uur zullen de leerlingen van
groep 6 samen met Fanfare St Cornelius 2 muziekstukjes ten gehore brengen, u zult verbaasd zijn
over hun vorderingen !
Op bijgevoegde foto’s kunt u de leerlingen aan de
slag zien op hun gekozen instrument in de wekelijkse
muziekles.
Fanfare St. Cornelius, Basisschool de Maasköpkes
en Abby Lümpens Muziekeducatie hebben samen
een mooi project gestart.
Vanuit de gezamenlijke gedachte ‘muziek maken
verbindt en maakt slim’ is voor de leerlingen van
groep 6 in het schooljaar 2015-2016 een muziekprogramma gestart.

De viering in de Kerk is tevens de afsluiting van
het blazersklasproject onder schooltijd.
Vanaf januari 2016 tot en met juni 2016 wordt
het blazersklasproject voortgezet na schooltijd
onder de bezielende leiding van Abby Lümpens,
op dinsdag van 16-17 uur. Ook alle kinderen die
niet deelgenomen hebben aan de blazersklas
worden van harte uitgenodigd om deel te nemen.
Voor dit unieke project wordt een geringe bijdrage
van 75 euro per kind gevraagd.

Vanuit een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding worden de kinderen van groep 6
bekend gemaakt met de blaasmuziek en het
bijbehorende instrumentarium.
Vanaf september 2015 zijn de leerlingen gestart
met het project onder leiding van muziekdocente
Abby Lümpens.
Na 4 introductielessen hebben ze gekozen voor
een blaasinstrument ( trompet-bugel, tuba –
trombone, saxofoon) of slagwerk. Inmiddels
wordt er elke vrijdag enthousiast geoefend in 4
groepjes, onder leiding van een 4-tal vrijwilligers
van de fanfare.

Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Jacqueline
Meuwissen van
Fanfare St. Cornelius,
telefoonnummer:
06-22909508
Muzikale groet van
Fanfare St Cornelius
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Hartreanimatie

geval. Deze bewoners zijn er absoluut niet van
gediend en zouden graag zien dat dit stopt.
Ben je of ken je deze hond, laat hem/haar zijn
behoefte doen op de plaats waar het hoort!
Niet in de voortuin!
Hartelijk dank! Een boze bewoner

Reünieconcert
Feyenoord kan het
En jij, kun jij het ook
Hartreanimatie
En bediening van de AED’s in de openbare ruimte
Nee? Geef je dan snel op voor een cursus in je
eigen dorp.
Het kost je één avond per jaar en door het jaar
bereikbaar zijn met een mobiele telefoon.
De Buurtraad organiseert weer een cursus avond
op 12 januari 2016.
Meld je aan, we kunnen nog vrijwilligers gebruiken.
Het kan toch niet, dat iemand een hartaanval
krijgt en jij niet weet wat te doen, toch?
Aanmelden kan via het email-adres:
ludo.janssen@hotmail.com

Op zaterdag 2 april organiseert Fanfare en Drumband Sint Cornelius uit Borgharen een reünieconcert voor al haar leden en oud-leden. Wij nodigen
u dan ook van harte uit deel te nemen aan deze
reüniedag. Hoe u zich kunt opgeven staat omschreven op de flyer.
Bent u geen oud-lid maar zou u wel aanwezig willen zijn? Dan nodigen wij u ook van harte uit te
komen luisteren naar dit reünieconcert. Aanvang
van het concert is 20:00 uur in de Haarderhof,
Schoolstraat 8 6223 BE Maastricht. Wij hopen u
allen te mogen ontvangen tijdens deze reüniedag
op zaterdag 2 april 2016.

Onderhoud bomen in de
Huisweide

Hondenpoep in tuin?!
Echt niet!

Al vanaf 2007 onderhouden we de bomen in de
huisweide. Door het snoeiwerk blijven de bomen
langer vitaal en kunnen we nog lang genieten van
dit pareltje midden in Borgharen. Inmiddels hebben
we 32 van 41 bomen onder handen genomen.
Op zaterdag 9 januari 2016 gaan we weer aan
de slag. Iedereen die wil meehelpen is van harte
welkom. We zoeken mensen voor verschillende
werkzaamheden zowel in de bomen als op de
grond. IVN Maastricht zorgt voor materiaal en
deskundige begeleiding.

Waarom laten hondenbezitters hun hond in de
tuin van de mensen poepen? Dit is niet netjes
en eigenlijk heel asociaal. In Borgharen zijn er
genoeg plaatsen waar de honden hun behoefte
kunnen doen, op deze plekken staan zelfs afvalbakken met zakjes. Alles om het de hondenbezitter
zo makkelijk mogelijk te maken. Maar helaas zijn
er toch nog honden die poepen in de (voor)tuin
van mensen. Op de Tempelstraat is dit ook het

Bij vriesweer of regen kunnen we helaas niet werken, we zorgen dan voor een andere datum, later
in het jaar.
Vanaf 09.30 uur starten de werkzaamheden,
voor de koffie wordt gezorgd.
Carlo Poolen
043- 362 62 61 / carlo.poolen@home.nl
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Voor alle
dorpsbewoners die mijn
verhaal nog niet kennen

Team Wheelers) te kennen onder de indruk te zijn
van de snelle progressie die ik maakte en nodigde
mij uit om vaker, onder zijn leiding, met leden van
het Dutch Parathletics Team op Papendal te komen
trainen. Nu train ik zes keer in de week waarvan
bijna iedere vrijdag en zaterdag (als het Dutch
Parathletics Team in Nederland is) op Papendal.
Met school heb ik dit gelukkig kunnen regelen.

Ik ben Max Gerets (geboren op 9 Augustus 1998)
en woon in Borgharen. In januari 2000 heb ik
meningokokkensepsis gekregen, met als gevolg
dat ik mijn rechter onderbeen, een groot deel
van mijn linker bovenbeen en van 7 vingers één
of meerderde kootjes mis. Dit houdt mij echter
niet tegen om alles uit het leven te halen wat er
in zit. Ik heb altijd regulier onderwijs gevolgd en
momenteel zit ik in het vierde schooljaar van
de Havo.

Mijn doel is om de Paralympische Spelen in Tokyo
2020 te halen. Dit gaat mij niet in mijn eentje
lukken en daar heb ik hulp bij nodig. Wheelen is
geen goedkope sport, aangezien ik een op maat
gemaakte wheelstoel nodig heb die ± € 10.000,-kost (momenteel heb ik een stoel te leen van de
Atletiekunie). Verder zijn er nog veel bijkomende
kosten zoals speciale handschoenen, banden,
reis- en verblijfkosten voor trainingen, trainingskampen en wedstrijden. Aangezien ik nog leerplichtig ben en ik mijn school heel belangrijk vind
is er door het sporten geen tijd voor een bijbaantje.
Langs deze weg probeer ik sponsors te vinden die
mijn droom kunnen verwezenlijken en deel willen
uitmaken van de weg die ik heb ingeslagen.

In mei 2014 heb ik tijdens een talentendag van
het NOC-NSF kennis gemaakt met het wheelen.
Om te kijken of ik echt aanleg had, kreeg ik een
uitnodiging om nog een keer naar Papendal te
komen. Resultaat: Ik werd opgenomen in het
talententeam van het Dutch Parathletics Team.
Dit betekende voor mij dat ik een keer in de vier
weken op vrijdag mocht gaan trainen op Papendal
en op zoek moest gaan naar een atletiek vereniging waar ik zelf kon trainen.

Zou u meer over mij willen weten bezoek dan
mijn website www.maxgerets.com of neem contact
met mij op via info@maxgerets.com

Het trainen ging zo goed dat ik in december 2014
mee mocht trainen met het Dutch Parathletics
Team. Na afloop van deze inspirerende training
gaf Arno Mul (Bondscoach Dutch Parathletics

Met sportieve groet,
Max Gerets
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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
Rabobank internetsparen
Regiobank gewoon sparen
Regiobank eigen huis sparen

0,7%
0,9%
1,25%
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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Meubelstoffeerder
Willy Dubislav

leerling aan de slag in een meubelstoffeerderij.
Das was nog in de tijd van het leerlingenstelsel.
En dat betekende een aantal dagen werken maar
ook één of twee dagen per week naar school.
Dat zo’n opleiding geen sinecure was blijkt uit het
feit, dat het minimaal 4 jaar duurde voor je afstudeerde als vakman. Na bij een aantal bedrijven
gewerkt te hebben en alle finesses van het vak
onder de knie te hebben, besloot Willy op 52-jarige
leeftijd om zich als zelfstandig meubelstoffeerder
te vestigen.
Hoe kom je dan aan klanten? Nou gewoon langs
de deuren gaan en klanten werven.
Hij werkt alleen op bestelling en maak nieuwe
zitobjecten, maar ook revisie en restauratie van
bestaande meubels doet hij met plezier en passie.
Welke materialen verwerk je? Dat was natuurlijk
een domme vraag, want hij verwerkt alleen eerste
klas materialen, met fabrieksgarantie.

Regelmatig maken wij een praatje met ondernemers
in Borgharen.
Deze keer iemand, die niet alleen ondernemer is
maar ook een gedreven vakman.
Iemand die met verve en veel enthousiasme over
zijn vak kan vertellen.
Wie dat is? Meubelstoffeerder Willy Dubislav.
Tijdens ons gesprek werden we dan ook op heel
wat vaktermen getrakteerd.
Wist u bijvoorbeeld dat waar u op zit, bij een
gestoffeerde stoel , interieur heet. Wij niet.
Wilt u meer weten, kijk dan eens op de website:
www.dubislav.nl.

Naast zo’n druk bestaan als zelfstandig ondernemer heeft Willy ook nog tijd voor een andere
passie, muziek maken. Hij speelt saxofoon en
klarinet, helaas niet bij onze fanfare. Hij heeft
lang gespeeld bij Katerjach. HIj speelt op dit
moment met de gedachte om met een groep
senioren een soort big band te beginnen.
Een bezig baasje die Willy. O ja, hij zou graag zijn
werkplaats verplaatsen naar Borgharen en zoekt
een ruimte waar hij zijn professie kan uitoefenen.

Maar even terug naar het begin, waarom wordt
iemand meubelstoffeerder?
Willy was een jongen die graag met zijn handen
werkte en dus ging hij op 14-jarige leeftijd als

Heeft u iets neem contact op Willy.

DATA VERGADERINGEN
Data vergaderingen Buurtraad Borgharen 2016, deze vergaderingen vinden plaats elke tweede
donderdag van de maand in de Haarderhof. Aanvang is 20:00 uur.
14 januari
11 februari
10 maart
14 april
12 mei
9 juni
8 september
13 oktober
10 november
8 december
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TEKEN – SCHILDERLESSEN
voor beginners en gevorderden

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 ingedeeld 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 vrijblijvend, dus u bent niet verplicht tot
deelname.
Interesse? Neem contact op met
onze stichting via onderstaande
contactgegevens.

Therapeutisch zwemmen in het Geusselt Zorgbad (33°)

T
E
W

de cursussen zijn begonnen vanaf 14 oktober
en duren 20 lessen.
( 2 x 10 lessen à euro 150,00 per blok)
eerste les wordt gezien als proefles voor euro 7,50
woensdagochtend
9.30 uur - 12.00 uur
woensdagavond
19.30 uur - 22.00 uur
donderdagochtend 9.30 uur - 12.00 uur
donderdagavond
19.30 uur - 22.00 uur

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

wij geven de lessen in kleine groepen, max.7 cursisten,
in ons eigen atelier, zo krijgt U een zeer persoonlijke,
intensieve begeleiding. Er wordt gewerkt met:
aquarel, pastel, acryl en alle tekenmaterialen, eventueel ook modellessen.
Geert Mols
Doris Mols-Becke
Pasestraat 16
6223HB Itteren

Tel.: (043)-3641069
e-mail: dorisbecke@hotmail.com
www.dorisbecke.com
www.geertmolsart.com

wellicht heeft U al eens onze ateliers tijdens de
Maasland Kunstroutes bezocht.
Wij heten iedereen welkom!

Wijziging Tijdstip inzameling oud papier
Beste inwoners van BORGHAREN,
Vanaf januari 2016 zal de aanvangstijd van de inzameling van het oud papier veranderen.
Dit in opdracht van de gemeente Maastricht die in verband met de beschikbaarheid van
voertuigen en chauffeurs tot deze wijziging genoodzaakt is.
We beginnen dan vanaf 8.00 uur aan onze route die start in de Spekstraat en dan via
Bosveldweg en Wetzerveld dus vervroegd door de oude dorps kern van Borgharen loopt.
Wij willen u vragen hiermee rekening te houden en het papier dus vroeger buiten te zetten
of dit al op vrijdag avond buiten te plaatsen.
Wij hopen op uw begrip in dezen.
Met vriendelijke groet
Bestuur Fanfare st. Cornelius Borgharen
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Huisartspraktijk
Wetzels blaast dagopvang nieuw leven in
Huisartspraktijk Wetzels start vanaf januari 2016
met dagopvang voor ouderen in het pand waar
ook de praktijk gevestigd is. De voorbereidingen
zijn inmiddels in volle gang. Het aantal ouderen
in Borgharen en Itteren neemt toe en daarmee
nemen ook eenzaamheid, lichamelijke beperkingen
en geheugenproblemen toe. Al deze problemen
zorgen ook voor meer druk bij de mantelzorgers.

thuissituatie kunnen blijven wonen en de druk op
mantelzorgers afneemt.

We willen met de dagopvang op de eerste plaats
ouderen een plek geven waar ze zich thuis voelen
maar dagopvang is meer, het dagprogramma is
gericht op het stabiliseren van het functioneren
en het voorkomen van verergering van klachten.

Dagopvang is bedoeld voor mensen met een
WMOindicatie groepsbegeleiding. Via het WMO
loket van de gemeente (tel. 14043) kunt u een
gesprek aanvragen met een van de WMO consulenten, tijdens dit gesprek wordt bekeken of u in
aanmerking komt voor dagopvang. Voor vragen
over de dagopvang kunt u ook terecht bij de
praktijk. Wij hebben er in ieder geval veel zin in
en we houden u op de hoogte.

De opvang kan er aan bijdragen dat mensen langer
op een verantwoorde manier in de vertrouwde

Hartelijke groeten van het dagopvangteam
(Roos, Lien, Kim, Brenda en Thijs)

Stichting Gemeenschapshuis Haarder
Hof Borgharen is op zoek naar nieuwe
penningmeester.

gevoel laten weten dat hij per 01-01-2017 zijn
functie als penningmeester zal beëindigen.
Vandaar dat het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis Haarder Hof middels dit schrijven een
oproep doet aan de inwoners van Borgharen om
zich kandidaat te willen stellen voor deze voor
onze gemeenschap belangrijke functie.

Beste inwoners van Borgharen.
Reeds decennia lang is Gemeenschapshuis Haarder
Hof een voorbeeld voor de gemeente Maastricht.
Al jaren lang weten we in Borgharen met een
positieve exploitatie te werken.
Dit is mede door de inzet van ons bestuur mogelijk
gemaakt.

Bent u hierin geïnteresseerd, laat ons dit dan
a.u.b. weten.
U kunt hierover contact op nemen met onze
voorzitter dhr. Lei Connotte tel 0636013910

Een van deze zeer gerespecteerde bestuursleden is
onze penningmeester dhr. Henry van Hoof.
Henry heeft zoals wij dit van hem gewend zijn
vanuit zijn plichtsbesef en verantwoordelijkheids-

Met een vriendelijke groet,
Bestuur gemeenschapshuis Haarderhof.
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Oet de aajd
Buurtpratedoes
Artikeltje uit de buurtpraat van Maart 1995

Na honderd meter was de stroming minder, al
moesten we regelmatig pauzeren om even op
adem te komen.
Op het laatste gedeelte van de tocht, nabij Huize
Maaszicht, werd de stroming weer enorm.
De druk van het water kneep in mijn laarzen. Mijn
kuiten begonnen pijn te doen.
Gelukkig was het water er niet meer zo hoog.
Ineens was de beproeving voorbij.
Eigenlijk had ik trots moeten zijn omdat ik de
gevaarlijke tocht met succes had voltooid.
Maar ik voelde helemaal geen trots. Het tegendeel
was juist het geval.
Ik had het gevoel dat ik een eerste prijs had gewonnen in een wedstrijd voor onnozelaars boven
de zestig jaar.
Toen we bij het informatiecentrum kwamen hoorden we nog net hoe de waadtocht van de groep
die voor ons had gelopen in heftige bewoordingen
werd bekritiseerd.
Een ex-carnavalsprins karaktariseerde de Limmelerveld-waders als idioten en stommelingen, “Als
er iets was gebeurd hadden hulpverleners er met
gevaar voor eigen leven op af gemoeten, je zou
die lui 25 keer keihard onder hun ballen moeten
schoppen”, brieste hij.
Een pijnlijke waarheid, maar Zijne Doorluchtige
Hoogheid had gelijk.
Thuisgekomen stond op de televisie een boodschap van de burgemeester: “te voet of per fiets
van Borgharen naar Maastricht gaan en omgekeerd was levensgevaarlijk en absoluut verboden”.
Even later kwam het bericht dat twee studenten,
die te voet via het Wetzerveld naar Maastricht
wilden lopen, in grote problemen waren geraakt.
Twee politiemensen die hen te hulp schoten kwamen
zelf in een levensgevaarlijke situatie terecht.
Een reddingsboot met zes hulpverleners die op hen
af werd gestuurd kwam vervolgens ook in nood.
Uiteindelijk waren de inzet van de grote hoovercraft
en een eenpersoons vaartuig nodig om de crisissituatie te bezweren.
Gelukkig had God die dag een zwerm engelbewaarders naar Borgharen gestuurd.
Dat was maar goed ook, want de burgemeester
had gelijk.
En de carnavalsprins ook.
PIET

De prins en de engelbewaarders:
Bij een waterstand van 45.45 meter B.A.P. was de
stroming op de sluisdijk zo sterk geworden dat de
pendeldienst met militaire voertuigen werd gestaakt.
De hoovercraft was buiten bedrijf omdat de kapitein
nog onderweg was naar Maastricht.
Borgharen was opnieuw geïsoleerd.
Aan de overzijde van het kanaal wachtten ongeveer
80 dorpsgenoten uren in de snijdende kou op
terugkeer naar Borgharen.
Ze waren het dorp even ontvlucht om enkele
boodschappen te doen in Maastricht.
Ze keerden beladen met waadpakken en waterpompen terug bij het opstappunt voor de vrachtwagen terug naar het dorp.
Daar begon het lange wachten en na verloop van
tijd het gemor over het totale gebrek aan informatie en het uitblijven van een oplossing.
Toen eindelijk de mededeling kwam dat de pendel uit de vaart was gehaald besloot een groep
van ongeveer 20 mensen niet langer te wachten
en te voet door het Limmelerveld te trekken.
Waarschuwingen van de politie konden hen niet
tegen houden.
Een dwars over de weg geparkeerde politiewagen
werd straal geneerd.
Burgerlijke ongehoorzaamheid in optima forma.
De groep liep onvervaard het water in, onderling
gekoppeld door waterslangen.
Op enige afstand volgden mijn maat en ik.
Na korte tijd bleek hoe hachelijk het avontuur
was waaraan we waren begonnen.
Het water kwam tot de liezen en de stroming was
vooral het eerste stuk kolossaal, angstaanjagend
en levensgevaarlijk.
Ik liep zo ver mogelijk aan de kant van de weg.
Het water werd er door de rand omhooggekruid
en probeerde mijn laarzen omhoog te drukken.
Wat verderop verkoos ik om de waadtocht in het
midden van de weg voort te zetten.
De opwaartse kracht van het water was daar een
stuk minder, maar het bleef levensgevaarlijk.
Vlak voor onze neuzen schoot een dikke boomstam
voorbij met de vaart van een bromfiets.
Bij een aanvaring zouden onze benen gebroken
zijn, waarna we als een blad door de water zouden
zijn meegevoerd.
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Artikeltje uit de buurtpraat van December 1998.

Artikeltje uit de buurtpraat van Oktober 1999.

Borghare, 20 december 1998.
Aon de Buurtraod, Aofdeiling Haarder Kelender.

BORGHARE, 20 OKTOBER 1999.
Aon den hier Jo Hermans,

Geachte dame(s), hier(e),

Geachte hier,

Biij deez wel iech uuch daanke veur de eeder jaor
sjoene oetgegeve kelender, mer ein dink moot
miech dit jaor vaan ut hart.
Al die jaore höb geer h’m oetgevoerd met ei
geetsje in ut midde bove, um häöm gemèkelek te
kinne ophaange aon dat négelke dat dao al jaore
geliije met väöl meujte in de moer is gehoud.
Gelökkig höb iech toen neet m’n vinger getoesjeerd.
Dit jaor laop iech weer nao dat pläötske touw en
zeen tot mien verbazing tot iech de käös höb oet
twie geetsjes.
Met mèr ei negelke in de moer gief dat ’t probleem
tot wie ste ’t ouch deis heer of nao links of nao
rechts sjeif aon de moer kump te haange.
Iech höb nog met unne perforator e geetsje in ut
midde probere te make, meh ut kaom te zier aon
de rand zoetot iech dao noe unnen hap oet de
rand höb zitte.
Daan mer e tuike zeuke.
Wat pakke veer veur eint roed/wit, blouw/wit of
toch mer neutraal beige.
Meh boe ligke die tuikes ouch al weer.
Nao alle laoje onderste bove te höbbe gedrejd
komme ze daan toch achterin de keukelaoj oet.
Daan kump ut gefiemel um dat tuike in de geetsjes
te kriege, (zoonder brèl geit dat ouch al neet mie).
En daan die knuipkes, dat neum iech ech gepiemel.
Iers is ’t get te laank, maak ste ’t get korter kriegs
te ut twiede knuipke neet mie derin.
Nao e keteer is ut daan zoewieth’r hingk.
Verrek zeen iech dao geine sjaduw, jewel.
De oontkumps neet deraon en de hèls ’t neet tege.
Es te sjeldereij aon de moer hings en ‘thingk dao e
tiedsje daan kriege de dao-oonder unnen aofdrök
te zien.
Zoeouch dus bei de haarder kelender.
Geer jaog miech dus op koste want iiech höb
miech de witkwas mote neume en de hiele zaak
obbenuijts mot sjeldere.
Iech höb dus e verzeuk aon uuch um de kelender
’t kaomend jaor weer oet te voere met ei geetsje,
of zien twie geetsjes soms goodkouper.
Iech kom d’r naomelek neet oet is twie kier niks
noe goodkouper es eine kier niks.
Kompleminte en e gezoond 1999.

Veer höbbe veurig jaor eure breef oontvaange en
daor umstandidheid neet op kinne reagere.
Dat doen veer dus noe.
Ut waor unne breef oet ut hart gegrepe en veer
welle dao neet zoe mer aon veurbei goon.
Veer höbbe us bes gedoon um uuch tegemoot te
koume en höbbe daorveur alles de strijd gegoejd.
(En dat is väöl).
Veur uuch zien veer nao den drukker gegaange
en speciaal veur uuch, um us klante te vreije te
stelle, höbbe veer dit groet probleem veurgelag.
Nao väöl vijven en zessen kaome veer tot de
conclusie, ut kin!!!!!!.
En heij presenteren veer uuch daan…… ’t ierste
exemplaar van den Haarder Kalender, zoe wie geer
um gere wouw höbbe, met ein gaat in de middel.
Noe zit geer netuurlijk met ein gaat te väöl in eure
moer, meh heijveur geve veer uuch ouch nog get,
boedoor dit ouch weer weurd opgelos.
Menier Hermans, veer winse uuch ’t allerbeste
en hope tot dit probleem tot eure tevreijeheid is
aofgehandeld.
Zoe neet geef us besjeit daan goeie veer ut in de
groep.
Kompleminte en tot zeens.
De redactie vaan de Haarder Kalender.

JO HERMANS
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Bekindmaking

Jäögprinsenpaar
2016
Dit geit gebäöre op zoondig
3 Januarie in d’n Haarderhof
En vind plaots ‘m 15.11 oor
De meziek weurd verzörrig door

DJ MILO
De Zaol is ope vaanaof 14.00 oor

22

heid van de kinderen bewust wordt overgedragen
aan de ouders, bij de Haarderhof.
We vinden het heel vervelend om deze traditie
op te geven, maar we hebben helaas niet genoeg
vrijwilligers om alles in goede banen, en naar
ieders tevredenheid, te leiden
Graag willen we, middels dit schrijven, mensen of
verenigingen vragen om dit stokje over te nemen,
zodat er in de toekomst weer een kerstboomverbranding zal zijn.

Beste inwoners van Borgharen,

Dit jaar hebben we op 30 december een aangepast
KEK festijn.
Voor de kinderen organiseren we Kienen Eten
Kaarsjes branden/wens ballonen oplaten
Het laatst genoemde zal plaats vinden op de dijk bij
het kermisterrein. Om 18.00 uur lopen we met de
kinderen en ouders (ouders zijn verantwoordelijk!!)
naar het kermisterrein. Iedereen is welkom om
samen met ons om 18.15 uur de wensballonnen
de lucht in te laten.

Sinds jaar en dag verzorgen de Maaskluivers de
kerstboomverbranding. Dit wordt door het dorp
gezien als een gezellige sociale bijeenkomst.
Helaas zijn wij genoodzaakt op hiermee te stoppen.
Dit komt door een aantal factoren: Te weinig
vrijwilligers om dit te coördineren, geen opruimteam en meldingen en klachten van buurtbewoners
(zowel bij de Maaskluivers als bij de politie!)
Helaas zijn er wat voorvallen geweest, denk hierbij
aan vernielingen, kinderen die te kort bij het vuur
gaan staan en stenen gooien naar de omliggende
huizen. Overlast mag er natuurlijk niet zijn. Wij,
de Maaskluivers, werden hier op aangekeken, wat
niet prettig was, zeker omdat verantwoordelijk-

Details hierover zullen op Facebook en door middel
van een flyer gecorrespondeerd worden
Wij hopen op uw begrip (en steun, in de vorm van
nieuwe vrijwilligers??!!)
Het bestuur van jeugdvereniging de Maaskluivers.
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Wandelpaden in de
Grensmaasvallei
tussen Borgharen en
Itteren klaar

gebieden straks samen met het gebied Borgharen
en dan ook nog met de omgeving van de nieuwe
recreatievijver, een prachtig groot wandelgebied
moeten gaan vormen.
De Werkgroep Wandelpaden van de Buurtraad
Borgharen en de Dorpsraad Itteren.

In de vorige buurtpraat werd U geïnformeerd dat
in september 2015 de laatste werkzaamheden aan
deze paden zouden worden uitgevoerd.
Goed begaanbare ommetjes om het dorp en
doorgaande paden tussen Borgharen en Itteren.
Eind september was alles klaar. De bijgaande
kaart geeft U, zonodig, alle informatie om er rond
te struinen.
Honderden kubieke meters grond werden gebruikt
om paden meer zichtbaar te maken en iets boven
het vlakke drassige maaiveld uit te laten komen.
Daarvoor werden diepere plekken in het terrein
nog iets meer uitgegraven om het noodzakelijke
materiaal beschikbaar te krijgen. Thans zijn na
een paar regenbuien mooie waterplassen ontstaan, die het komende jaar waarschijnlijk al vlug
schuilplaatsen aan amfibieën zullen geven en waarin waterplanten alles een beetje gaan aankleden.
Te voorzien was dat deze terreinwerkzaamheden,
uitgevoerd vlak voor de winter, het eerste half
jaar modderige paden zouden gaan geven, maar
na de winter zullen ze verharden en begroeien.
Veertig grote Maaskeien werden door het
Consortium verstrekt. Deze partij werd voor de
helft als stapstenen gebruikt om onze paden over
de brede greppels mogelijk te maken. De andere
helft om op vijf rustplekken onverslijtbaar zitcomfort
te kunnen bieden.

Fijne
Feestdagen

De greppelstenen zullen steeds nodig zijn na fikse
zomerregenbuien maar ook om in de winter tussen
het steeds wassende en dalende water van de
Maas te kunnen rondwandelen. Slechts een
tien- tot twintigtal dagen zal dat waarschijnlijk
niet mogelijk zijn, omdat dan de gehele uitgegraven
vlakte onder water staat. Dan is het vanaf een
aantal uitzichtpunten zeker de moeite waard de
grillige Maas te observeren.
Dit gerealiseerd project is een van de vele doelstellingen genoemd in de RecreatieVisie 2014.
Thans gaat de aandacht van de werkgroep voornamelijk naar de nieuwe situaties die gaan ontstaan
in Itterse Weert en rondom Hartelstein, welke
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Maaskluivers Update
In Op 22 november hebben de dansgroepen van
Borgharen en Amby, eindelijk de uitvoerig in
Borgharen kunnen laten zien. De recensies waren
lovend, en alle eer aan alle meiden die zo enorm
hard hebben geoefend, en al hun zenuwen opzij
hebben geschoven om een spetterend optreden voor een uitverkochte zaal neer te zetten.
(en natuurlijk aan alle vrijwilligers die achter de
schermen weer bergen werk hebben verzet!!)

( foto’s door Ignas )
De vrijdag voor de herfstvakantie hebben traditiegetrouw Halloween gevierd. De spook en griezelkostuums mochten weer van zolder, en de Haarderhof was al snel gevuld met enge monsters en
griezelige schepsels, die in het normale leven
gelukkig stukken minder eng zijn…
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De sluis zoals ze was
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Paardengraf kunstwerk

Kunstenaar Adri Verhoeven heeft 65 grote grindblokken geselecteerd. Elke steen symboliseert één
paardenskelet. De grindblokken worden geplaatst
in de vorm en de afmeting die het blootgelegde
paardengraf ook had.

Zoals het er nu naar uitziet, krijgt het kunstwerk
in Borgharen, dat herinnert aan de vondst van
het vermaarde paardengraf in 2010, nog voor het
einde van dit jaar gestalte.

Bij de 65 stenen komt als extra eyecatcher een
groepje van vier grote, rond gepolijste, zwarte
natuurstenen. Die dienen als halteplek voor
recreanten die het kunstwerk, als onderdeel van
een wandeling, komen bekijken. Bij het kunstwerk wordt ook een infobord geplaatst met de
achtergronden van de vondst en een verwijzing
naar Kasteelhoeve Hartelstein waar een van de
paardenskeletten kan worden bekeken.

De vindplaats van het paardengraf is inmiddels
tot op de centimeter nauwkeurig uitgemeten.
Het terrein wordt op korte termijn geëgaliseerd,
voorzien van worteldoek en een laag grind. Daarop
wordt het kunstwerk geplaatst. Het wordt 50 meter
lang en twee meter breed.
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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 15 FEBRUARI 2016.

Gulle gevers in Borgharen
Het Nederlandse Kankerfonds:
De landelijke collecte van het Nederlandse Kankerfonds , die in de week van 7 t/m 12 september j.l. is
gehouden heeft in Borgharen een bedrag opgebracht van 549,17 Euro.
Het Nederlandse Kankerfonds dankt de collectanten voor hun inzet en iedereen die door middel van een
geldelijke bijdrage aan het welslagen van de collecte heeft bijgedragen.
De Nederlandse nierstichting:
De Landelijke collecte van de Nederlandse Nierstichting , die in de week van 21 t /m 26 september j.l is
gehouden heeft in Borgharen een bedrag opgebracht van 389,88 Euro.
De Nederlandse Nierstichting dankt de collectanten voor hun inzet en iedereen die door middel van een
geldelijke bijdrage aan het welslagen van de collecte heeft bijgedragen.

Haarderagenda
14 dec Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur
Basisschool De Maasköpkes
16 dec Kerstboom versieren
C.V. De Beerbieters
16 dec Seniorenkerstviering
Zonnebloem en Sint Corneliusparochie
17 dec Seniorenkienen
Seniorenvereniging
17 dec Kerstviering met kerstspel en fanfare 19:00 uur
BS De Maasköpkes en Sint Corneliusparochie
18 dec Kerstlunch in de Haarderhof
BS de Maasköpkes
19 dec Magisch Maastricht opluisteren 13:30-16:00
Fanfare St. Cornelius
21 dec Begin van Kerstvakantie
Basisschool De Maasköpkes
26 dec Heilige s
Opgeluisterd door Fanfare Sint Cornelius
27 dec Sylvesterconcert
Mannenkoor Sint Gregorius en Fanfare Sint Cornelius
30 dec K.E.K.
Jeugdvakantiewerk Stichting Jeugdwerk De Maaskluivers
2 jan Oud papier ophalen vanaf 8.00 uur
3 jan Prinsepaaroetroeping
4 jan Vuurwerkzakinzameling + Restafval
4 jan De school begint weer
4 Jan Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur
6 jan Driekoningen in Borgharen
7 jan Seniorenkienen
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Fanfare Sint Cornelius
C.V. De Maaskluivers
Basisschool De Maasköpkes
Basisschool De Maasköpkes
Seniorenvereniging

9 jan Prinsoetroeping en receptie
9 jan Feestavond nieuwe beetbietersprins
11 jan Kerstboominzameling + GFT afval
11 jan Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur
14 jan Seniorenkienen
14 jan Buurtraadvergadering
18 jan Vuurwerkzakinzameling + Restafval
18 jan Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur
20 jan Hobbymiddag
21 jan Seniorenkienen
23 jan Prins- of Prinssesoetroeping
24 jan Seniorenmiddag
24 jan I.B.C.03 1 – F.C.Bemelen 1
25 jan Kerstboominzameling + GFT afval
25 jan Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur
25 jan Actie Kerkbalans
27 jan Beerbieterboekje rondbrengen
28 jan Seniorenkienen
31 jan Donateurskaarten verkoop
31 jan Carnavalsconcert

C.V. De Beerbieters
C.V. de Beerbieters
Basisschool De Maasköpkes
Seniorenvereniging
Vereniging Buurtraad
Basisschool De Maasköpkes
Hobbyclub Stichting jeugdwerk De Maaskluivers
Seniorenvereniging
C.V. De Neutetikkers
C.V. De Beerbieters
V.C. I.B.C.03
Basisschool De Maasköpkes
R.K. Sint Corneliusparochie
C.V. De Beerbieters
Seniorenvereniging
C.V. De Beerbieters
C.V. De Neutetikkers

1 feb Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur
Basisschool De Maasköpkes
1 feb Donateurskaarten verkoop
C.V. De Beerbieters
4 feb Seniorenkienen
Seniorenvereniging
5 feb Schoolcarnaval
Basisschool De Maasköpkes
5 feb Kinderoptoch
Basisschool De Maasköpkes
5 feb Prinsebal Thema: Western
C.V. De Beerbieters
6 feb GFT ophalen
6 feb Oud papier ophalen vanaf 8.00 uur
Fanfare Sint Cornelius
6 feb Carnavalsmis
7 feb Beerbieter oplaote
C.V. De Beerbieters
7 feb Prins- en Prinsessebal
C.V. De Maaskluivers
8t/m12 feb Carnavalsvakantie
Basisschool De Maasköpkes
8 feb Haarder Optoch
C.V. De Beerbieters
8 feb Optochbal
C.V. De Maaskluivers
9 feb Gifbus in Borgharen van 12.30 – 14.30 op het Kermisterrein
9 feb Spek + Ei ete
C.V. De Neutetikkers
9 feb Medaaljebal + aoftreije Prins + Prinses
C.V. De Maaskluivers
9 feb Beerbieter aoflaote + Aoftreije Prins
C.V. De Beerbieters
10 feb Assekruisje haole
10 feb Hieringbiete
11 feb Buurtraadvergadering
Vereniging Buurtraad
14 feb I.B.C.03 1 – S.V.Nijswiller
V.C.I.B.C.03
15 feb Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur
Basisschool De Maasköpkes
15 feb Sluitingsdatum Kopie
17 feb Hobbymiddag
Hobbyclub Stichting jeugdwerk De Maaskluivers
18 feb Seniorenkienen
Seniorenvereniging
22 feb Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur
Basisschool De Maasköpkes
25 feb Seniorenkienen
Seniorenvereniging
29 feb Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur
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.

31

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.
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