
BUURTPRAAT
O
R
G
H
A
R
E
N

Lente editie, juni 2017, nr. 2
jaargang 37

in deze zomer editie:



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       
 (post@maastricht.nl)
 en Afvalinfolijn.

  3876700 SPOEDEISENDE HULP MAASTRICHT UMC+    

  3633470 BUURTBEHEERBEDRIJF
 klachtenmeldpunt
  3637679 ZORGCENTRUM BORGHAREN
  06 23014513 BUURTZORG MAASTRICHT NOORD
  3437771 OPPAS- EN THUISHULPCENTRALE
  0900-2233440   ENVIDA 
  043-3690610 SERVICE  van ENVIDA
  3690660 ENVIDA  UITLEEN / THUISZORGWINKEL
  0900-0699  REGIOTAXI
  0900-1884 KLANTENSERVICE ZIGGO
  0800-9009 STORINGEN ENEXIS
  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
  06-15309431 WIJKGEBONDEN MEDEWERKEN HANDHAVING
 roy.joosten@maastricht.nl

Buurtpraat wordt uitgegeven onder de verantwoordelijkheid 
van de Vereniging Buurtraad Borgharen en verschijnt elke 
twee maanden.

 www.borgharen.nl
  
  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

Beste mensen van Borgharen,

Dinsdag 30 mei even op vakantie, genieten op 
een zonnig terrasje ver weg van Borgharen. 

Afstand nemen, ook letterlijk gesproken, kan zo 
nu en dan geen kwaad. Soms heb je een beetje 
afstand nodig om je eigen dagelijkse woonomge-
ving te kunnen relativeren en waarderen. Wat is 
er voor mij van waarde in Borgharen vraag je je 
dan af? Of beter nog wat mis ik in mijn dorp van 
waarde? En de volgende gedachte zou kunnen 
zijn; wat kan ik dan zelf doen om dat gemis op te 
heffen? Of is dit soms teveel vakantie optimisme 
van mijn kant?

Ondertussen loopt thuis alles gewoon door hoop 
ik. Maandag 5 juni is de Dag van het Kasteel en 
dan staat ons kasteel Borgharen weer open voor 
een bezoek en rondleiding. Ga vooral kijken wat 
de vrijwilligers het afgelopen jaar hebben bereikt 
met al hun inzet. De Rivierpark Maasvallei Loop 
op 18 juni  is een nieuwe andere versie van de 
oude Haarder Loop en wordt door een nieuwe 
generatie georganiseerd. Het parcours  leidt voor 
een deel door het natuurgebied langs de Maas 
en u wordt op die dag verwacht; of als deelnemer 
of als toeschouwer.

Op zondag 25 juni zien wij elkaar hopelijk op het 
grote Tractor Treffen, dit jaar georganiseerd door 
Erik Bessems en zijn zonen. Mis dit niet! Wat u gaat 
zien is spectaculair aan techniek en ambacht uit 
vervlogen tijden. Geweldig dat we dit soort initia-
tieven hebben in Borgharen! Erik bedankt.

Verder worden er concerten van fanfare en 
mannenkoor in en buiten Borgharen georganiseerd. 
Mis ook deze vooral niet! Informatie daarover 
treft u onder andere in deze  Buurtpraat aan.
Verdere ontwikkelingen met betrekking tot de 
keersluis Limmel en vooral de toegangsweg en 
bochten er naar toe heeft onze aandacht evenals 
de wandelpaden in en om Borgharen en de situatie
bij de recreatievijver tussen Borgharen en Itteren.

Verder wordt er samen met de verenigingen 
al een tijdje druk overlegd en gewerkt aan het 
programma van de Dag van het Dorp Borgharen 
ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van de 
Buurtraad Borgharen. Dit jubileum zal plaatsvinden 
op zondag 17 september en niet op zondag 
3 september zoals eerder aangekondigd werd. 
Hou 17 september dus in ieder geval vrij want 
dan gaan we met zijn allen vieren dat we een 
mooie dorpsgemeenschap zijn.

Ik ga graag op vakantie maar ik kom ook graag  
weer thuis en hoop u snel weer te zien in ons 
mooie dorp Borgharen.

Joop van Sintfiet

Fijne
Vakantie!!!
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Zondag 17september: 
40 jarig jubileumviering Buurtraad Borgharen  

Uitnodiging  Jubileumviering 
40 jaar Buurtraad Borgharen

Houdt u zondag 17 september alvast  vrij in uw agenda? Op die dag vieren wij namelijk graag samen met 
u het feit dat de Buurtraad Borgharen in 1977 is opgericht en dit jaar dus 40 jaar bestaat. Moeten we dat 
nou vieren hoor ik u al denken? Nou nee niet echt maar het leek de Buurtraad Borgharen een leuk idee 
om op 17 september een feestje te bouwen voor alle inwoners  van Borgharen. 
Een Dag van het Dorp; van, voor en door zoveel mogelijk mensen uit Haare.

De jubileumcommissie is al  volop bezig om samen met de Haarder verenigingen een mooi programma te 
maken voor jong en oud. Bij mooi weer op het schoolplein en anders in de Haarderhof. Dit aantrekkelijke 
familie programma is nog niet helemaal definitief. We beginnen in ieder geval na de Sint Cornelius mis in 
de kerk met een mooi openingsconcert door fanfare St. Cornelius en mannenkoor Borgharen-Maastricht 
gezamenlijk. 

Daarna volgen allerlei  sportieve en creatieve activiteiten door de andere verenigingen op het schoolplein. 
In ons volgend jubileumnummer van de Buurtpraat leest u er meer over. We maken er graag een mooi 
Dorpsfeest van!

Zijn er nog mensen met een hobby zoals fotograferen, schilderen, bloemschikken, beeldhouwen, breien of 
borduren of een mooi ambacht dat gezien mag worden, bel mij even dan geven we u graag de gelegenheid 
om dit te exposeren in de Haarderhof. (Joop van Sintfiet 043-3632552).

Hebt u soms nog leuke ideeën voor deze dag, laat het ons weten.

Namens de jubileumcomissie, Joop van Sintfiet
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Voor de kleintjes....... kleuren maar
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De Grensmaas 
Het werk aan de Grensmaas zit er bijna op, maar 
we zijn nog altijd volop in overleg. Het Consortium 
Grensmaas heeft toegezegd om het klankbord-
overleg in stand te houden zo lang ze nog actief 
is in Borgharen en Itteren. Voor ons is dat goed 
nieuws. De klankbordgroep brengt ons direct in 
contact met gemeente, Rijkswaterstaat, Waterschap 
en Staatsbosbeheer. Allemaal belangrijke spelers 
in ons gebied. 

Op 18 april is weer overleg geweest. Het Consortium 
is bezig met het ontmantelen van de verwer-
kingsinstallaties in Itteren. Een baggermolen is al 
vertrokken naar Trierveld, de andere volgt voor 
de zomer. Dan wordt het laatste gewonnen grind 
uit deze omgeving afgevoerd. Na de zomer wordt 
een damwand geslagen tussen het kanaal en de 
haven. Dan kan het leegpompen en aanvullen 
beginnen. Daarna start de aanleg van het pas-
seervak in het Julianakanaal ter hoogte van de 
brug Bunde.  In de loop van 2018 wordt de her-
inrichting afgerond en kan het Grensmaasproject 
in Borgharen en Itteren worden afgesloten. Alleen 
bij Bosscherveld wordt nog grind gewonnen. 

Er resten nog twee grote klussen en dat zijn de 
aanleg van een ecoduct over het Julianakanaal en 
vernieuwing van de brug Itteren. De gemeente 
heeft ons uitgenodigd om bij te praten. 
De fietsroutes vragen nog onze aandacht. De 
gemeente Maastricht werkt aan een fietspad tus-
sen de recreatievijver en het fietspad om Ankersmit. 
Voor de mensen uit Itteren zorgt dit voor een 
kortere fietsverbinding met Maastricht. Maar 
de gemeente heeft nog geen overeenstemming 
bereikt met de pachter van de gronden. De weg 
langs het Julianakanaal ter hoogte van Hartelstein 

komt waarschijnlijk terug als fietspad. Echter onze 
wens om er een fraai slingerend fietspad van te 
maken vindt geen gehoor. De weg wordt waar-
schijnlijk strak langs de voet van de dijk gelegd.   

Bosontwikkeling 
In de vorige klankbordvergadering hebben we 
de bosontwikkeling langs de Maas ter hoogte 
van het Kasteel en de Daalstraat op de agenda 
geplaatst. Over dit onderwerp is weer verder 
gepraat. Staatsbosbeheer heeft aangegeven dat 
bosontwikkeling thuis hoort in natuurontwikkeling 
langs de rivieren en dat het afzetten van bosopslag 
niet past binnen de beheersmaatregelen die worden 
toegepast. Bovendien komt een deel van het 
uitzicht weer terug als de bomen verder groeien. 
Bomenkap is pas aan de orde als de veiligheid in 
gevaar komt.    

Meepraten
Het was weer een vruchtbare vergadering. De 
discussies gaan veel verder dan de uitvoering van 
het grensmaasproject. We hebben Rijkswaterstaat 
gewezen op de gebrekkige samenwerking en 
communicatie bij de verschillende projecten 
in ons gebied. Denk maar aan de sluis Limmel, 
Grensmaas, ecoduct, passeervak en het onderhoud 
aan de bruggen. De vertegenwoordiger van Rijks-
waterstaat erkent het probleem en geeft aan dat 
dit komt door de wijze zoals de organisatie ge-
structureerd is. Maar hij heeft wel beloofd om het 
intern te bespreken.

Het is belangrijk dat we als bewoners betrokken 
blijven bij de projecten in onze leefomgeving. 
Denk  daarom met ons mee en kom naar de 
maandelijkse bijeenkomsten van de Buurtraad.

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl
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1e Haarder 
Buutte Gala

Op zaterdagavond 18 november 2017 organiseert 
Carnavalsvereniging De Neutetikkers ten gevolge 
van haar 4 x 11 jarig jubileum het 

1e HAARDER BUUTTE GALA. 
Dit evenement vindt plaats in gemeenschapshuis 
Haarderhof te Borgharen.

Tijdens dit Buutte Gala zullen 6 gerenommeerde 
buuttereedners een optreden verzorgen. Onder 
hen 3 meervoudige Limburgse kampioenen, dus 
dat belooft een spektakel te worden.

Wilt u deze avond bijwonen, noteer dan alvast 
deze datum in uw agenda. Er zijn slechts zo’n 200 
plaatsen beschikbaar, dus vol = vol. 

Wees er daarom snel bij en reserveer uw kaarten 
nu. Dat kan d.m.v. het sturen van een mail naar 
m.cauberg@home.nl . Vermeld in deze mail uw 
naam, adres, telefoonnummer en emailadres en 
het aantal kaarten dat u wilt reserveren, of per 
telefoon via: 06-46632367 (Marc Cauberg). 

De kaarten kosten € 11,00 in de voorverkoop en   
€ 12,50 aan de kassa op de avond zelf.

Zodra de kaarten beschikbaar zijn, krijgt u van ons 
bericht en na betaling zorgen wij ervoor dat u de 
kaarten tijdig in huis heeft.
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Zondag 11 juni 2017 
voorjaarsconcert

in Borgharen 
Op zondag 11 juni 2017 om  11.00 uur wordt in 
de Haarderhof te Borgharen een koffieconcert 
gehouden door Fanfare en Drumband St. Cornelius 

De Drumband o.l.v. Erik van Wegberg zal dit concert 
openen met de volgende werken: War van 
Kensington, Elois van Paul Ryan en El Mismo Sol 
en Sofia van Alvero Soler

Na de pauze zullen enkele jeugdleden in opleiding 
en jeugdleden van de blazersklas hun beste beentje 
voorzetten en ons verrassen met hun muziek.
Vervolgens zalFanfare St. Cornelius Borgharen 
o.l.v. Wilfred Sassen het concert afsluiten.

Aanvang concert: 11.00 uur.
Zaal open: 10.30 uur.

De entree is gratis. En de koffie staat klaar.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd.

Collecte 
Hartstichting 

Van 2 t/m 9 april heeft de collecte voor de Hart-
stichting plaatsgevonden. In Borgharen hebben 
wij een bedrag opgehaald van € 378,59. 

Via deze weg wil ik graag namens de Hartstichting 
bedanken voor uw gift en de collectanten voor 
hun inzet.

Wij hadden in Borgharen niet genoeg collectanten 
om in alle straten te collecteren. Mocht u het leuk 
vinden om ons volgend jaar te helpen, kunt u zich 
melden bij ondergetekende via 06-43031305.

Met vriendelijke groet,
Heleen Souren, wijkhoofd Borgharen

Bericht voor de donateurs van de jaarlijkse kienavond 
van Mannenkoor Borgharen Maastricht

Misschien hebben sommigen zich afgevraagd wanneer zij van Mannenkoor Borgharen Maastricht 
weer de uitnodiging ontvangen om een bijdrage te leveren aan de grote jaarlijkse kienavond in 
gemeenschapshuis De Haarderhof in Borgharen-Maastricht.
Immers in de afgelopen jaren vond deze kienavond steeds plaats in de maand maart.

Echter, als gevolg van organisatorische omstandigheden is Mannenkoor Borgharen Maastricht 
genoodzaakt de kienavond dit jaar uit te stellen tot zaterdagavond 28 oktober a.s.

In de loop der jaren heeft het koor met dit evenement een stevige reputatie opgebouwd. Dit was 
vooral te danken aan de vele fraaie prijzen die er steeds waren te winnen. Hiermee heeft deze 
kienavond in de regio Maastricht-Heuvelland inmiddels grote bekendheid verworven. 

Ook dit jaar wil het organisatiecomitéweer zijn uiterste best doen om een groot aantal mooie prijzen 
bijeen te brengen. Daartoe zal het comité o.a. een beroep doen op een reeks vaste sponsors van 
Mannenkoor Borgharen Maastricht.

Over enige tijd zal het organisatiecomité dus graag contact met deze sponsors opnemen om te horen 
of zij weer bereid en in staat zijn prijzen of cadeaus beschikbaar te stellen voor dit mooie evenement.

Bestuur van Mannenkoor Borgharen-Maastricht

Nico Craft, secretaris
secretaris@mannenkoor-borgharen.com
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PC 
Le But 

Borgharen 
zoekt leden 

Borgharen heeft een bloeiend verenigingsleven; 
we hebben o.a. een voetbalclub, een tennisvereni-
ging, een mannenkoor, een fanfare en drumband, 
een carnavalsvereniging, het jeugdwerk en we 
hebben ook een jeu de boulesvereniging.

PC Le But Borgharen is in 1995 opgericht en bestaat 
momenteel uit zo’n 30 leden. In de periode april 
t/m september neemt onze vereniging deel aan 
de ZAC (ZomerAvondCompetitie). In de winter-
maanden gooit een deel van onze leden een balletje 
in de hal van PC Sparrendal te Lanaken.

Ook op sociaal vlak draagt Le But haar steentje 
bij, want sinds een jaar of vijf organiseert onze 
vereniging i.s.m. BS De Maasköpkes in de periode 
mei/juni het schoolboulen, waarin de kinderen 
van de groepen 5 t/m 8 gedurende zes weken de 
beginselen van het boulen krijgen bijgebracht. 

Tevens organiseren we jaarlijks ons grote 2-daagse 
jeu de boulestoernooi, waarbij de zaterdag 
gereserveerd is voor de wedstrijdspelers met 
een licentie en waarbij op zondag de bewoners 
van Borgharen hun talenten kunnen laten zien. 
Het feit dat het toernooi voor de bewoners van 
Borgharen bijna 30 jaar bestaat, toont aan dat dit 
evenement nog steeds leeft in Borgharen. Ook 
het toernooi op zaterdag trekt elk jaar veel spelers 
uit binnen- en buitenland en momenteel is dit 
toernooi, sinds het wegvallen van het Vrijthof-
toernooi, het grootste in Maastricht en omgeving 
en daar zijn we best trots op.

Om onze club ook op langere termijn te kunnen 
voortzetten, zijn we op zoek naar nieuwe, sportieve 
en enthousiaste leden. Heb je een aantal avonden 
in de week niets te doen en zit je alleen maar voor 
de buis, of verveel je je, dan is lid worden van 
onze club wellicht een optie. Het lidmaatschap 
geeft vele voordelen: je bent sportief bezig, wat 
goed is voor de gezondheid; je bent sociaal bezig, 
want je komt met andere mensen in aanraking en 
je draagt bij aan de leefbaarheid van ons dorp. 

We kunnen leden gebruiken in alle leeftijdsgroepen. 
Iedereen is welkom. De contributie bedraagt 
slechts € 27,50 per jaar. 
Wil je ook competitie en/of toernooien spelen, 
dan komen er nog licentiekosten bij. Deze kosten 
bedragen momenteel € 32,30 per jaar.

Mocht je interesse hebben, of wil je meer informatie, 
stuur dan een mail naar: info@pclebutborgharen.nl. 
Je kunt ook onze website: www.pclebutborgharen.nl 
bezoeken, of kom gewoon eens langs op onze banen 
aan de Hertog van Brabantlaan. 

Met sportieve groet
Hans Hinssen
Voorzitter

Maastricht 
Meldt-app 

vervangt 
BuitenBeter App 

De ‘openbare ruimte’ is een verzamelnaam voor 
de plekken die wij allemaal gebruiken. 
Zoals pleinen, wegen, sportvelden en parken. 

Is er iets in de openbare ruimte niet in orde? 
Met de Maastricht meldt App kunt u dit snel 
melden. Meteen op de plaats én op het moment 
dat u het signaleert. Denk bijvoorbeeld aan 
overlast door hondenpoep, gladheid in de winter, 
een verstopte put, of gaten in het wegdek. De app 
kunt u downloaden voor iPhone in de App Store 
of voor Android via Google Play. 

Meer informatie vindt u op www.gemeentemaas-
tricht.nl/meldingen-app .
 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.
 
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op 
via onderstaande contactgegevens. 
 
Hartelijke groet,
Petra Limpens,Communicatieadviseur 
publieke en online dienstverlening | Communicatie
T +31 6 27 42 76 75
E Petra.Limpens@maastricht.nl
www.gemeentemaastricht.nl
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Op zaterdag 24en zondag 25 juni organiseert 
de Harley-Davidson Club B.I.G. (Bunde-Itteren-
Geulle) weer hun jaarlijkse Speed & Sound Fest.

Het evenement wordt dit jaar voor de 9e keer 
gehouden en vindt plaats op de terreinen van 
het clubgebouw aan de Burg. Kisselsstraat 75 in 
Meerssen (voormalig Amicitas voetbalterrein).

Nieuw dit jaar is dat we op zaterdagmiddag, vanaf 
16.00 uur, aftrappen met de Pratsj-warmup. 

Dit biedt de deelnemers aan dePratsjracede 
mogelijkheid om de definitieve mappings van 
injectie & ontsteking, afstellingen van schokdem-
pers, veren, bandenspanning en downforce te 
bepalen! Op de zaterdagavond wordt het 2-daags 
S&S Fest geopend met een spectaculaire avond 
vol goede livemuziek. Na het succes van vorig jaar 
meent de organisatie wederom een band van 
formaat in huis gehaald te hebben: Marshall Art.

Deze band voert je terug naar de tijd dat de Mars-
hall stacks overal stonden te pronken, terwijl de 
‘Les Paul’ en ‘Fender’ gitaren te zien en te horen 
waren.Zij nemen je mee terug naar die tijd, de 
tijd van ‘classic rock’. Met nummers die bij vrijwel 
iedereen onuitwisbaar in het geheugen staan 
gegrift en alleen zij kunnen deze muziek zó ten 
gehore te brengen, dat iedereen die herinnering 
herbeleeft.

Doobiebrothers - Grand Funk Railroad - DireStraits 
- Police - Eric Clapton - BBKing - Stevie Wonder -   
The Eagles - Led Zeppelin- The Free - The Rolling 
Stones - Joe Walsh - WineryDogs - White Snake 
- Mink de Ville - Pink Floyd - Gary More - Marmalade 
- Jimi Hendrix - Cream - FleetwoodMac - John Hiatt 
- Marvin Gaye - AC/DC - Steve Harley - Counting 
Crowes en veel en veel meer, deze 4-koppige 
band met jarenlange bühne ervaring gaat de tent 
platspelen.

Aanvang zaterdagavond 20.00 uur
entree € 7,50.

Op zondag is er de gehele dag een afwisselend 
programma van 11.00 uur tot 20.00 uur.

Vanaf 11.00 uur zal er gestart worden met de 
Pratsjrace, en de entree is helemaal gratis.

Voor degene die er in 2015 niet bij zijn geweest, 
een gigantisch spektakel waarbij auto’s en motoren 
zo snel of zo ver mogelijk door een pratsjbakvan 
50 meter proberen te komen. Deze race zal meer 
dan alleen stof doen oplaaien.Meedoen? 

Opgeven kan nog via de site van de HDC B.I.G. 
Natuurlijk zijn er ook de nodige oldtimers, custo-
mized en originele auto’s en uiteraard motoren 
te bewonderen, daarnaast zijn er weer diverse 
standhouders op het terrein aanwezig en zullen 
er spectaculaire shows van o.a. de plaatselijke 
brandweer te zien zijn.Voor de kinderen zijn er 
diverse springkussens aanwezig en is er dit jaar 
de mogelijkheid om, zittend in een Truck, zelf mee 
door de pratsjbak te rijden. Uiteraard gratis!

Rond de klok van 16.00 uurzal Hard2Get hun show 
starten. Deze band, hoeft eigenlijk geen aankon-
diging meer. Het drietal won in 2012 de landelijke 
finale van Kunstbende en heeft inmiddels een 
eigen EP opgenomen. Hun inspiratiebronnen?

O.a. Led Zeppelin, DeepPurple, Pink Floyd, Toto, 
Eagles, FooFighters!! Deze band gaat zo hard dat 
het ons niet zou verrassen als ze binnen een aan-
tal jaren op een Pinkpop podium aan te treffen 
zijn. Mensen die deze band hebben zien spelen 
op een van onze clubavonden kunnen dit alleen 
maar bevestigen.

Dus wil je een leuk en afwisselend weekend en in 
een ontspannen sfeer genieten van “Speed & Sound” 
dan zien we je graag op 24 en 25 juni bij de 
Harley-Davidson Club B.I.G. op de terreinen van 
het clubgebouw aan de Burg. Kisselsstraat 75 in 
Meerssen. Iedereen is welkom, jong en oud, 
motorrijder of muziekliefhebber, dit is een feest 
voor iedereen!

Meerssen
Speed & Sound Fest
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Circus in het dorp!!

Circus Sijm komt naar Borgharen!

Georganiseerd door de dagopvang Zorg aan de Maas.

Omdat het circus voor jong en oud leuk is, 

willen we jullie allemaal uitnodigen.

Datum: dinsdag 11 juli 2017

Tijden: *11.00 uur. *13.30 uur. *15.30 uur.

Kosten zijn 5 euro per kaartje.

Deze kunt u kopen bij Huisartspraktijk Wetzels.

Schoolstraat 27b

6223BD Borgharen.

043-362 77 67

Openingstijden: 08.00-12.00uur en 14.00-17.00uur.
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Zomer in Borgharen
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Beste Dorpsgenoten,

Wij, De Limburgse Tractor Vrienden, zijn verheugd 
u te kunnen mededelen dat het 17de tractor-
treffen van De Limburgse Tractor Vrienden gaat 
plaatsvinden midden in ons dorp en wel aan de 
Kasteelstraat 2.

Het tractortreffen vindt zijn oorsprong in Lanaken 
domein Pietersheim. Toen zat er ook al een sausje 
van Borgharen over, namelijk: de familie Vossen 
uit ons dorp zijn jarenlang de spil figuren geweest 
van dit geweldige evenement. Zelf ben ik, Eric 
Bessems, ook vanaf het eerste jaar hierbij betrokken 
geweest. Jaarlijks kijken we uit naar deze dag.

Toen 3 jaar geleden bijna het doek viel voor de 
DLTV hebben wij gedacht dat dit evenement niet 
verloren mag gaan met als gevolg dat dit jaar 
alweer voor de 17de keer het treffen wordt 
organiseert.

Oude tractoren is onze passie en deze worden 
geheel gerestaureerd en er worden kosten nog 
moeite gespaard om er telkens weer een uniek 
stukje erfgoed van te maken.

Op 25 juni 2017 kunnen de inwoners van borgharen 
genieten van de passie van deze tractorliefhebbers.

Wat wij verwachten op deze dag zijn ongeveer 
200 oldtimer tractoren. Hierbij zullen ook gloei-
kop tractoren aanwezig zijn. Om deze tractoren 
te zien met draaiende motor is een spektakel, 10 
liter – 1 cilinder. Ook zullen er  dit jaar weer een 
aantal antieke woonwagens aanwezig zijn. 
Prachtige oude authentieke woonwagens en bij-
behorende tractoren, een lust voor het oog. 

Daarnaast zullen er oude vrachtwagens, landrover 
defenders en oldtimer auto’s aanwezig zijn 
(aanmelden voor deze kan nog). 

Wat is er nog meer, er zijn een tal van oude 
ambachten te zien zoals een authentieke smid 

en een ambachtelijke brood bakker zal ter plekke 
brood bakken. Daarnaast is er een kleine onder-
delen markt en worden spullen verkocht van het 
oude boeren leven.

Tevens hebben wij georganiseerd dat er eet- en 
drinkgelegenheden zijn en waar een nostalgische 
ijswagen niet mag ontbreken. Milo zal voor ons 
de hele dag muzikaal invullen.  Voor de kinderen 
is zelfs een springkussen en ander animatie 
aanwezig.

Heeft u ook nog een bijzonder voertuig in de garage 
en wilt u deze graag tentoonstellen op ons treffen 
dan kan dat uiteraard. Even aanmelden kan 
telefonisch onder nummer: 06-53496242 of per 
mail naar info@dltv.be.

Wij zien u graag op zondag 25 juni 2017 aan de 
Kasteelstraat 2.

Met ronkende tractorgroet, 
De Limburgse Tractor Vrienden,

Eric Bessems (voorzitter)

Vlnr: Eric Bessems, Dylan Bessems, Eric Bessems jr.
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Dus hopelijk tot bij een van onze volgende activiteiten!

Huiskamer aan de Maas
Schoolstraat 27, naast huisartsenpraktijk

Openingstijden:
Maandag  10:00 – 16:00 uur
Woensdag  10:00 – 16:00 uur
Vrijdag  13:00 – 16:00 UUR

Voor gezelligheid en een praatje
Koffie, thee of fris  50 cent

Seniorenbibliotheek 55+

Maandag  10:00 – 12:00 uur

In de Huiskamer aan de Maas.                                    
Boeken gratis te lenen. 

Seniorenkienen 55+

Donderdag  13:30 – 16:30 uur

In de Haarderhof.                                                 
Gratis kopje koffie of thee met … 

Opgave voor de Haarderagenda

Redactie Buurtpraat:
Baron de Rosenstraat 34
6223 EB Maastricht. 
E-mail: buurtpraatborgharen@gmail.com 

Oud Papier

Iedere eerste zaterdag van de maand vanaf 
8 uur ’s ochtends wordt het oud papier 
opgehaald door Fanfare St. Cornelius. Wandelen in Borgharen

Maandag 13:30 uur bij de Haarderhof
Donderdag  09:30 uur bij de brievenbus
  Schoolstraat

Dag van het Dorp
is op

17 september 2017!
In de vorige buurtpraat stond 3 september 2017.

HAARDERAGENDA
Vaste data

VERENIGINGEN LET OP!

Willen jullie agendapunten 
opgenomen zien in de 

Haarderagenda? 
Deze dan graag doorgeven 

aan de redactie! 

De redactie neemt geen 
contact meer op 

om de agenda te vullen. 
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Noorderbrug 
Noorderbrug afgesloten van zondagnacht 

6 tot maandagochtend 21 augustus
Tijdens de bouwvak van 2017 - vanaf zondagnacht 
6 tot maandagochtend 21 augustus - wordt de 
nieuwe aanlanding van de Noorderbrug aangesloten 
op de bestaande brug. Gedurende de werkzaam-
heden is de Noorderbrug twee weken lang voor 
alle verkeer afgesloten. Tijdens de afsluiting wordt 
een deel van de bestaande brug gesloopt, een 
nieuw brugdeel ingeschoven (zie afbeelding) en 
voorzien van asfalt en markeringen. 
Naar verwachting kan verkeer vanaf maandag-
ochtend 21 augustus via de nieuwe aanlanding 
rechtstreeks doorgaan naar de Belvédèrelaan en/of 
Maastricht-West.

Druk najaar ontzien, één keer hinder 
voor weggebruikers

De operatie om het nieuwe brugdeel tijdens de 
bouwvak in één keer in te schuiven en aan te sluiten 
is een optimalisatie van eerdere plannen. 
Oorspronkelijk was het idee om het autoverkeer 
tijdelijk (voor 4,5 maanden) via een bypass te laten 
rijden. In die plannen was het noodzakelijk om de 
brug drie keer een weekend lang af te sluiten. Om 
de najaarsdrukte te ontzien en om weggebruikers 
maar één keer met hinder en nieuwe situaties te 
confronteren is besloten de hele operatie in één 
keer tijdens de relatief rustige bouwvak te plannen. 
We kiezen dus voor eenmalige ‘korte en hevige’ 
hinder.

Samen houden we Maastricht Bereikbaar
In nauwe samenwerking met Maastricht Bereikbaar 
zorgen we er voor dat de stad en omgeving tijdens 
de afsluiting van de Noorderbrug zo goed mogelijk 
bereikbaar blijven. Dat doen we aan de voorkant 
door slim te plannen: we voeren de operatie uit in 
de rustige vakantieperiode met minder autoverkeer 
op de weg. Daarnaast werken we met grootscha-
lige omleidingsroutes en zetten we een pakket aan 
maatregelen in om Maastricht bereikbaar te houden. 
Denk aan een uitbreiding van de P+R voorzieningen, 
acties met voordelige trein- en buskaartjes, fiets- en 
e-bike acties, stimuleren van parkeren aan de zijde 
van de Maas waar u vandaan komt en het inzetten 
van het beloningsprogramma ‘Kom in Beweging‘ 
om het aantal Maaskruisende bewegingen terug 
te dringen. Tot slot wordt door slimme ingrepen de 
capaciteit van de Kennedybrug tijdelijk vergroot. 
De komende maanden worden alle maatregelen 
verder onderzocht en uitgewerkt.

Operatie volgen
De hele aansluitoperatie zal via online media te 
volgen zijn. Ook plaatsen we een tribune voor 
toeschouwers.

Via deze website en de website van Maastricht 
Bereikbaar blijft u op de hoogte. U kunt zich hier 
ook aanmelden voor de nieuwsbrieven. In de 
aanloop naar de afsluiting van de Noorderbrug zal 
verder uitgebreide communicatie plaatsvinden, 
ook euregionaal.


