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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       
 (post@maastricht.nl) en Afvalinfolijn.
 
 Meldingen aan Gemeente Maastricht  Algemeen    
 (storingen/ Defecten/Gevaarlijke situaties/
 zwerfvuil e.d.) Kan nu ook via een
 (WHATSAPP)  NUMMER: 06-31 99 39 44   

  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 Buurtnetwerk Borgharen en verschijnt  
vier keer per jaar.

www.borgharen.nl
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  Anke Haegmans-Depondt  
  Kanjelkant 3 
  6223 AP Maastricht
  Tel: 043-3631487
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  Secretariaat Buurtraad:
  Mien Depondt
  Baron de Rosenstraat 34
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  Vergadering Buurtraad
  Iedere 2e donderdag van de maand
  om 20.00 uur in de Haarderhof.
  Voor alle bewoners van Borgharen
  toegankelijk.

Meldingen die de Buurtraad 
(BUURTNETWERK)  aangaan, 
doe dit via ons email adres:  
buurtraadnetwerkborgharen@gmail.com
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Woord 
van de Voorzitter

Koud hè? 
Tenminste op 1 maart terwijl ik dit schrijf.

Maar de lente 2018 komt er aan; daar kun je 
de klok op zetten. Wat gaat 2018 ons brengen? 
Hopelijk gaan we eindelijk eens oogsten dit jaar. 
Oogsten van de zaadjes die verleden jaar zo 
moeizaam geplant zijn. Ambtelijke molens draaien 
soms tergend langzaam. Dat is zo frustrerend dat 
ik mij wel eens afvraag of ik dit werk moet blijven 
doen. Positief en naïef als ik ben, klamp ik mij dan 
maar weer vast aan die kleine succesjes. Maar als 
de voortekenen ons niet bedriegen gaan we dit 
voorjaar het volgende meemaken.

Die afschuwelijke en gevaarlijke betonblokken 
bij de Sluis Limmel worden vervangen door een 
deugdelijke en veilige railing; ergens in mei is de 
planning. De gemeente Maastricht en Rijkswater-
staat zijn er eindelijk uit hoe de kosten verdeeld 
moeten worden. Dat waren zij blijkbaar vergeten 
vooraf te doen. Een soap?Zeg jij  het maar.

De gevaarlijke situatie voor fietsers op de 
Borgharenweg wordt in maart/april aan aangepakt 
door enkele maatregelen in afwachting van een 
structurele verbetering van de Borgharenweg 
laterin samenhang met de aanpak van het Trega 
terrein. Hier hebben we achter de schermen nog 
hard voor moeten knokken ook. Foei gemeente 
Maastricht!

De oversteken voor voetgangers bij de kades aan 
de Bovenstraat en de Spekstraat komen er, zodat 
die niet meer op de rijweg hoeven te lopen. 
Planning in mei volgens gemeente.

Op de Bovenstraat wordt door weggebruikers 
(ook door inwoners van Borgharen) veel te hard 
gereden. Dat levert ongelukken en gevaarlijke 
situaties op. Matig je snelheid in je eigen belang 
en dat van de andere dorpsbewoners.

De Dorpstuin Borgharen maakt zich klaar voor het 
nieuwe groeiseizoen. Meedoen in je eigen tuintje? 

Stuur een email aan: 
buurtnetwerkborgharen@gmail.com. 
Ook de Dorpstuin Borgharen wil oogsten. 
Kom jij de zaadjes planten?

De Groene Rivier is een hot item zo vlak voor de 
verkiezingen. Lees De Limburger en de websites 
van Borgharen en Itteren voor het laatste nieuws 
over de Groene Rivier.

Denk met ons mee, beter nog doe met ons mee. 
Graag. Laat zien hoe betrokken je bent bv op 
Facebook, maar dan liefst niet van dat vrijblijvende. 
Daar kunnen wij niks mee!!! Wij staan open voor 
veel en liefst opbouwende kritiek. Kom naar onze 
vergadering op iedere tweede donderdag van de 
maand en doe met ons mee.

Joop van Sintfiet,
voorzitter Buurtnetwerk Borgharen.

Uitnodiging jaarvergadering vereniging buurtraad Borgharen 12 April 2018.

Donderdag 12 april 2018 vindt in de Haarderhof om 20.00 uur 
de openbare jaarvergadering  plaats van Buurtnetwerk Borgharen.

Aan de orde komt o.a. de bestuursverkiezing. 
Aftredend zijn de secretaris en bestuurslid/vice voorzitterBerry Hermans. 

Momenteel is er geen secretaris, we zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe secretaris. 
Voor elke inwoner van Borgharen, boven de 18, bestaat de gelegenheid 

om zich kandidaat te stellen (voor alle open functies).  Dit laatste dient dan schriftelijk 
of per e-mail te gebeuren, tenminste drie weken voor de datum van de jaarvergadering.

Aanmeldadres:
Buurtnetwerk Borgharen

E-mail: buurtnetwerkborgharen@gmail.com

Iedereen is van harte welkom!
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De Grensmaas
In de afgelopen weken hebben we de effecten van 
het Grensmaasproject goed kunnen zien. De vele 
regen heeft de waterafvoer van de Maas enkele  
keren flink doen toenemen. Zelfs heeft één keer 
het gehele afgegraven gebied onder water gestaan. 
Tot problemen heeft dit niet geleid. Vroeger hadden 
al enkele wegen onder water gestaan, nu blijft al 
het water binnen het natuurgebied en kunnen we 
genieten van de mooie vergezichten. Op het moment 
dat ik dit stukje schrijf vriest het en zijn de vele 
plassen in het natuurgebied dichtgevroren.        

2018 wordt het laatste jaar dat het Consortium 
Grensmaas actief is in Borgharen en Itteren. De 
enige graafwerkzaamheden van betekenis zien we 
langs het Julianakanaal waar een passeervak voor 
de duwvaart wordt aangelegd en in Bosscherveld. 
Voor de zomer zijn  deze werken afgerond. Als het 
passeervak er ligt, komt ook de oude weg langs 
het kanaal terug in de vorm van een fietspad. We 
hebben gevraagd om het fietspad mooi slingerend 
door het landschap te leggen, maar dat is niet ge-
lukt. Het fietspad komt strak langs de dijk van het 
Julianakanaal. Een gemiste kans om het gebied 
aantrekkelijk voor recreatieve fietsers te maken. 
Ook komt er nog een fietspad van Itteren naar 
Hartelstein. Inmiddels is de verwerkingsinstallaties 
bij Hartelstein ontmanteld. Nog even en dan is niets 
meer te zien van de grootschalige grindindustrie 
in ons gebied. 

Na lang wachten is er eindelijk een oplossing voor 
de brug Itteren gevonden. Voor 2023 komt een 
nieuwe brug waarbij de fietsers gescheiden worden 
van het overige verkeer. Voor de tussenliggende 
periode komt een noodoplossing voor de fietsers. 
We wachten af!

Waar ook een oplossing voor komt is het wandelpad 
rond de recreatievijver. Een deel bij de Kanjelloopt 
al snel onder en daarom wordt een stukje van het 
pad in het voorjaar verlegd. De recreatieve inrich-
ting van de natuurgebieden is nog een punt van 
aandacht. In België is het Maasdal ingericht met 
fietspaden, picknick-plekken, zitbanken en infor-
matieborden. In Nederland blijft het voorlopig bij 
papieren plannen. De gezamenlijke gemeenten 
langs de Maas zijn verantwoordelijk, maar we 
zien nog weinig concrete resultaten.       

Nu het Consortium Grensmaas klaar is, wordt de 
gemeente Maastricht wakker. Als gevolg van de 

klimaatverandering verwacht men veel hogere 
waterstanden in de toekomst. Om de binnenstad 
droog te houden zijn allerlei plannen in de maak. 
Een belangrijkemaatregel is de aanleg van een 
groene rivier ten oosten van Borgharen en Itteren. 
We twijfelen aan de effectiviteit van deze maatregel 
en vrezen voor de gevolgen voor het huidige 
cultuurlandschap tussen de dorpen en het Juliana-
kanaal. We hebben onze bedenkingen in een lange 
brief aan de gemeente kenbaar gemaakt. 
Inmiddels hebben we een gesprek gehad met 
een van de betrokken ambtenaren. De hoogwater- 
plannen worden binnenkort voorgelegd aan de 
gemeenteraad. We zijn benieuwd wat uiteindelijk 
wordt beslist. 

U leest het goed: Het Grensmaasproject is afgelopen, 
maar er zijn allerlei ontwikkelingen rondom de 
dorpen. We blijven daarom alert en we nemen, 
indien nodig, actie. Daarom: Help mee, praat mee 
en denk meein de maandelijkse bijeenkomsten 
van de Buurtraad. 

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl

Takkenroute 2018
 

De Takkenroute voor voorjaar 2018 

staat gepland voor 16 april 2018. 

Bundels mogen niet zwaarder zijn 

dan 25 kg en dienen goed bij elkaar 

gebonden te zijn. 

De maximale lengte en omtrek 

is 1,5 meter.
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Beste Luij vaan Haare,
Nao 44 kier unne Prins of Prinses te höbbe oetge-
rope höbbede de Neutetikkers vaan Fanfare Sint 
Cornelius mét vöäl pein in ut vastelaovendshart  
beslote um te stoppe met hun activiteite. In die 
44 vastelaovendsseizoene höbbe vier väöl sjoen 
dinger maoge beleeve in de Haarder Karnaval.  

Ut doel vaan oos Karnavalsactiviteite woar ut 
spèkke vaan de kas van de Famfaar, wat in dein tied 
ouch hèl nuudig woar. In 1975 en 1976 woort door 
de toenmaalige bestuursleden Jacques Henssen, 
Jean Bastiaans en Breur Croux un Karnavalsbal 
georganiseerd boe met behöllup vaan alle Prinse-
lijke wierdighede vaan de Neutetiekers oet de jaore 
vieftig Prins Willie den Ierste en Prins Godfried den 
Ierste woorte oetgeroope. Die wierdighede kree-
ge vier dus van Mien en Sjef Bastiaans die dat ne-
tuurlijk nog allemaol op de zolder hadde ligge van 
hunne café. In 1977 bestoont der eigenluk neet 
mie zoeväöl annimooum mét dit Karnavalsbal door 
te goon. Boe op Godfried Duchateau en oonder- 
geteikende höbbe gezag tot ze de organisatie wel 
wouweveurt zette. Zoe gezag,zoegedoon.  

Same mét Jacques Henssen en Jean Bastiaans 
woort der gezoch nao unne nuije Prins en woorte 
contacte gelag met de Braniemeekers oet Lummel 
en de Vreigeleire oet Ittere. En zoe woort dat un 
groet succes.  In die ierste jaore woort der waal 
gét georganiseerd mèh der woars bijzunder väöl 
improvisaasie nuudig um van alles te kinne reigele. 
Cent woare der immers neet.  Es ieg dat hei allemaol 
moot besjrieve, höbbe vier waal gèt pagina’s nuudig. 

Daorumun paar dinger.
Mutse en capes die hadde vier neet, die liende 
vier um zeven oor s’aovunds beij Til van de Fok 
en brachte die dun daag de nao weer terök. Unne 
Karnavalswage hadde vier neet.  Zaoterdigs veur 
de Karnaval koume vier um tien oor bee Wiel 
Kleijnen beeein. Bedachte daan gét, hoalde gét 
plenk en  aander materiaale en knutselde unne 
wagen in ein.  En de beste ideeje woorte in dein 
tied daan op gedoon aan ut buffet vaan Café 
Veulemans. Dat woar unne oonvergeetelijke tied. 
Unnen tied boe in nog hiel väöl Haardeneire in 
Haare Karnaval vierde. Unnen tied boe in ste in 
Haare nog un echte kroegetoch kòs hawwe en al 
die dertien café’s nog genoeg klandizie hadde.

Vanaaf ut begin tot in de jaore 90 heit de kapel de 
Neutetikkers oos hiel déks vergezelt beeminnig 
activiteit. Zée sjpeilde déks de sterre vaan de hiemel 
tijdens optoch, bejaardenbal, karnavalsbals in  de 
café ‘s en zeker tijdens de kroegentoch noa den 
optoch op maondig. Mèh helaas, den tied verandert.

De Neutetikkers ontwikkelde ziechin de jaore 80 
en 90 langzamerhand tot un georganiseerde club 
met mútse, sjerripe, heische en jéskes. Haare vierde 
zoe wie gezag volop Karnaval. De Maaskluivers 
hadde altied volle bak bee hun activiteite met de 
Karnavalsdaag en ouch de Beerbieters tummerde 
good aan de weeg en woorte zellefs un offisjeel 
karnavalsvereiniging wie zee lid woorte van de 
SMV. De vastelaovend in Haare woort allein 
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mér beter en der waor sprake vaan un gooij 
saamewerking tösse Beerbieters, Maaskluivers 
en Neutetikkers, boevaan den Optoch noe nog 
altied un sjoen veurbeeld is. Gouwe jaore dus, 
méh zoe wie gezag teijje verandere.  

Sinds jaore weurt de Neutetikkers oondersteund 
door oos eige vrowluijj vaan d’n Aonhaank. Zoonder 
hun waore vier d’r neet geweis. Oug hun wélle vier 
oet de groond van eus hart hiel hartelijk bedaanke 
veur hunne steun, mét dinke, luusterend oer en 
zeker veur al die prachtige groepe in de Optoch.

Naojaore vaan greuijvollegeouchjaore vaan krimp 
en dat is helaas in Haareouchzoe met de Karnaval. 
En jao dat gèltouch veur de Neutetikkers.Gelökkig 
stoonde vier es Neutetikkersope veur vernuijing.
Vier zeen daanouch hartstikke blij met al de Prinses-
se die oos de aafgeloupe jaore zeen veurgegange. 
Vier zeen hun daankbaar veur de courage die zee 
hadde um dit te doon en zeker veur de meneer 
boe op al oos Prinsessen invulling höbbe gegeve 
aan hun taak es veurgengsters vaan de Neutetikkers. 
De huidige raod besteit oet väöl luijj die al hiel väöl 
jaore lid zeen vaan dees club en dus ouch aal u 
jaorke awwer weure. En aanwas is er helaas neet. 
Vandaor tot vier wel euverwoge en in groete eens-
gezindheid höbbe beslòteum te stoppe. 

Met pein in ut hart meh gruuts op wat vier veur de 
Haarder Karnaval en de gemeinschap vaan Haare 
höbbe moage beteikene.  De staonde ovatie die vier 
kraoge vaan de luij vaan Haare tijdens de lètste 
Seniorenmiddag vaan de Beerbieters bezörrigde 
oos minnig traon en sjevraoj.  Tijdens ut aaftrije 
vaan ooze lètste Prins Arnanto en ut officieel aaf-
sjeid vaan de Neutetikkers hadde vier allemaol un 
T-shirt aan met de teks: “NeutetikkerForever”. Un 
Cadeau vaan us vrun de Beerbieters. 

Leef luij; Mèt dat geveul numme vier aafsjeid 
vaan de Haarder Vastelaovund. Vier hoope oet de 
grond vaan us hart tot dis groete tradiesie moag 
blieve veurtbestoon en tot nuij jong blood ziech
bee-ein pak um heij hun bijdraage aan te lievere.  
Vier winse uuch allemaol ut béste en roope uuch op: 
Blief de Beerbieters en Maaskluivers oonder-
steune en haw dei sjoenen Haarder Vastelaovund 
saame met hun in stand.

Netuurlijk ouch u woort vaan daank aan al oos 
Prinse en Prinsesse  die oos zeen veurgegange  en 
aan alle aaijd leede die samen mét oos de Neute-
tikkers höbbe gemaak  tot wat vier waore.  

Giert zalt oos dus neet mie teege koome es 
Neutetikkers, méh vier wille uuch d’r op wieze 
dat ut HaarderBuuttegala en ut Karnavalsconcér 
gewoen blieve bestoon.

Ut Buuttegala zal plaats vinde op zaoterdig 17 
november 2018 en oos 35e Vastelaovundscon-
cert kint giert alvast in uuche kalap insjrieve veur 
zoondig  24 fibberwarie 2019.

Mét Haarder kompleminte,
Naomens CV de Neutetikkers, They Aarts
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Deze actie is mede mogelijk gemaakt door:

Op zaterdag 17 maart aanstaande organiseert fanfare St. Cornelius

wederom de  POTGROND huis-aan-huis actie.

Vanaf 10.30 uur worden de zakken aan huis geleverd,
dus u hoeft ze zelf niet te dragen!

40-liter zakken topkwaliteit potgrond voor maar € 4.30 per stuk
(3 zakken voor € 12.50, 4 zakken voor € 16.30 en 5 zakken voor € 20.00)

Voor –en nabestellingen kunt u tussen 19.00 uur en 20.00 uur doen bij:
Stephanie Stevens (06-23 06 56 11) of Denise Jacobs- Hermans (06-23 40 62 80).

Zij zorgen ervoor dat de zakken, na afspraak, bij u thuis afgeleverd worden.
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Aangezien er de laatste tijd enkele veranderingen 
zijn geweest bij de vrijwilligers van de Zonnebloem 
Borgharen-Itteren; willen wij u voorstellen aan 
onze (deels nieuwe en deels oude) groep:

Ook dit jaar verzorgen wij weer leuke activiteiten 
voor onze gasten. In maart organiseren we een 
gezellig etentje in het Café van de Haarderhof en 
voor het voorjaar zijn we druk bezig met het plannen 
van een busreis. Verder verzorgt de Zonnebloem 
Regio Maastricht ook diverse activiteiten, waar 
onze gasten uit Borgharen en Itteren aan deel 
kunnen nemen. Informatie hierover vindt u op 
www.zonnebloem.nl/maastricht.
 
Als iemand nog suggesties of leuke ideeën heeft 
horen we die natuurlijk graag, dan kunt u bellen 
naar bovenstaand telefoonnummer of mailen 
naar zonnebloemborgharen@hotmail.com.

Melissa Winkens-Bessems           Heinsbergstraat 17                          06-10244089
Marika Huijdts                                Het Kempke 15                                 06-46614892
Lilian Bastings                                 St Martinusstraat 18                       06-18181014
Marleen Hofkamp                          Op de Bannet 12                             06-28159390
Marjo Janssen                                 Op de Bannet 14                             06-11386978
Marie-Louise Donkers                   Beatrixstraat 18                                06-20345589
Annette Keerssemeeckers            Op het Rooth 27                              06-50653384
Lilian Coumans                               Ireneweg 11                                      06-46097195
Clemence Linders-Bartels             Baron de Rosenstraat 5   06-21231417

Busje komt zo!
Dankzij een initiatief van Thijs Wetzels heeft de 
Stichting Zorg aan de Maas sinds begin vorige 
maand een mooi busje beschikbaar voor het 
vervoer van en naar de Dagbesteding van Zorg 
aan de Maas. Met dit busje zullen de bezoekers 
van de dagbesteding van en naar de nieuwe 
locatie van de dagopvang aan het schoolplein 
worden gehaald en gebracht. De rest van de tijd 
is het busje beschikbaar voor andere manieren 
van inzet om de mobiliteit van de inwoners van 
Borgharen en Itteren te vergroten en daarmee 
hun (sociaal) isolement op te heffen. Wij denken 
met name aan ouderen of  aan de inwoners die 
niet meer zo goed ter been zijn en die geen eigen 
individuele vervoersmogelijkheden hebben.

Het idee is al geopperd om bijvoorbeeld op 
woensdag- en of vrijdagmorgen naar de markt te 
rijden en op een vast tijdstip iedereen weer op 
te halen. Op die manier kunnen ook de mensen 
waarvoor de Arriva stadsbus geen optie is toch 
hun boodschappen gaan doen op de markt. 

Wij dagen jullie uit om met meer ideeën te komen 
om het busje te kunnen inzetten. Voorwaarde is 
natuurlijk wel dat we rekening houden met een 
“sociaal wenselijk” gebruik van het busje. Een 
avondje op stap naar Luik voor één persoon zit er 
helaas niet in....haha!

Heb je goede ideeën? 
Geef  ze door aan het emailadres van het 
Buurtnetwerk Borgharen:  
buurtnetwerkborgharen@gmail.com of bij de 
balie van de Zorg aan de Maas Huisartspraktijk.

Heb je soms zelf interesse om chauffeur/vrijwilliger 
te zijn, geef dat dan ook aan ons door s.v.p. Goede 
chauffeurs kunnen we altijd gebruiken. 
Geen brokkenpiloten s.v.p.!

Namens de Stichting Zorg aan de Maas,

Thijs Wetzels, Teun Hamer en Joop van Sintfiet  
(bestuursleden)
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Communicatie en 
dementie 

 
 
Met en zonder woorden maken we contact met elkaar, communiceren 
we met elkaar, delen we informatie, herinneringen en belevenissen. 
Dementie maakt dat proces steeds moeilijker. Wat kun je doen om 
toch ‘in gesprek’ te blijven met elkaar? 
 
Samen met Gerrit Wermink, gespreksleider bij het Alzheimer Café in 
Hellendoorn, bespreken we dit thema.  

 
 

Aanmelden is niet nodig. Toegang is gratis 
 
 

Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die op de café avonden de rol van gastvrouw/heer willen vervullen. Interesse? Laat het ons weten! 

  

Woensdag 4 april 2018 
Locatie:  
Athos Eet- Maakt- Doet 
Athoslaan 12A 
Maastricht 
 
Meer informatie?  
 
 Judith Lansink 06-23 13 88 29 
 alzheimercafemaastricht@gmail.com 

Hoe laat? 
Zaal open:  vanaf 19.00u.  
Programma: 19.30u tot 21.30u. 
 
Het is mogelijk om voorafgaand aan het 
programma een gezonde, goedkope 
maaltijd te nuttigen bij “Athos Eet”. Hiervoor 
kunt u zich tot uiterlijk maandag 2  april 
aanmelden via de hiernaast genoemde 
contactgegevens. 
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Alzheimercafé 
Maastricht
Op 4 april 2018 is er weer een bijeenkomst van 
het Alzheimercafé Maastricht.
 

Thema: communicatie en dementie

Met en zonder woorden maken we contact met 
elkaar, communiceren we met elkaar, delen we 
informatie, herinneringen en belevenissen. 
Dementie maakt dat proces steeds moeilijker. 
Wat kun je doen om toch ‘in gesprek’ te blijven 
met elkaar? Samen met Gerrit Wermink, gespreks-

leider bij het Alzheimer Café in Hellendoorn, gaan 
we hierover met elkaar in gesprek.
 
U bent allen van harte welkom bij Athos Eet- Maakt- 
Doet, Athoslaan 12A, Maastricht. De zaal is open 
vanaf 19.00u en  het programma start om 19.30u.
Aanmelden is niet nodig. Toegang is gratis.
 
U kunt voorafgaand aan het programma een 
gezonde en goedkope maaltijd gebruiken bij 
Athos Eet. Hiervoor kunt u zich tot uiterlijk 2 april 
2018 telefonisch of per e-mail aanmelden. 

Meer informatie via 06-23 13 88 29 of via 
alzheimercafemaastricht@gmail.com

Hoe waardevol ons 
verenigingsleven is!
Dat realiseerde ik mij weer eens ten volle op 
carnavalsmaandag tijdens de optocht in Borgharen.
Ondanks het frisse winterweer leefde ons dorp 
volop met een optocht en bonte stoet van vereni-
gingen en vriendengroepen. Mooi om te zien vol 
van beweging, humor, kleur, muziek en vooral vol 
van enthousiaste mensen die samen plezier hebben 
en de Haarder carnaval in leven houden. En dat 
gaat niet vanzelf. Er wordt hard aan gewerkt door 
onze carnavalsverenigingen De Beerbieters en De 
Neutetikkers en de Maaskluivers. Met al hun activi-
teiten voor oud en jong zorgen zij voor een dorp 
dat leeft.

Het begon al met een drukbezochte (uitverkocht) 
Buuttereedners avond georganiseerd door de 
Neutetikkers (Fanfare/Drumband). Een geweldig 
gezellige en geslaagde avond vol humor en met 
pijn in de buik van het lachen naar huis. 

De seniorenmiddag georganiseerd door de 
Beerbieters is ook ieder jaar weer een geweldig 
succes. In een bomvolle sfeervolle Haarderhof 
werd de oudjes van Borgharen (ben er zelf ook 
een) een onvergetelijke middag aangeboden.

Verder waren er nog de Prinsen/Prinsessen-
uitroepingen en de Prinsen/Prinsessenbals, het 
carnavalsconcert van de Fanfare en Drumband            
St. Cornelius. Al met al een scala van activiteiten 
om als dorp trots op te zijn. Als voorzitter van 
de ons Buurtnetwerk Borgharen krijg ik dan een 
prettig gevoel en ben ik ook een beetje trots dat ik 
deel uitmaak van deze gemeenschap. Maar ik besef 
dan tegelijkertijd hoeveel energie en tijd gaat zitten 
in al die organisatie. Dat komt niet zomaar uit de 
lucht vallen!

Het mag wel eens gezegd worden en al die mensen 
vrijwilligers mogen wel eens bedankt worden voor 
al die vrijwillige uren en aandacht die zij besteden 
aan de Haarder Carnaval. Nou bij deze dan!!

Jammer dat de CV Neutetikkers besloten heeft om 
er op hun hoogtepunt mee te stoppen, maar ook 
wel weer begrijpelijk. Na 4 x 11 jaar mogen zij met 
trots terug kijken op hun grote bijdrage aan de 
Haarder carnaval in de afgelopen 44 jaar. Chapeau!!

Laten we onze verenigingen, ook al die andere 
verenigingen, koesteren en in ere houden, een 
warm hart toedragen en waar mogelijk onder-
steunen met ons lidmaatschap of op een andere 
manier. Soms denk ik wel eens; we weten niet half 
hoe rijk wij zijn met al onze Haarder verenigingen.

Joop van Sintfiet 
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Schoolnieuws
Opvang voor peuters in Borgharen en dagopvang 
en buitenschoolse opvang in Wyck; we bieden 
verschillende mogelijkheden aan bij Samen Spelen 
Kinderopvang!

Twee jaar geleden heeft Samen Spelen de peuter-
opvang in Borgharen overgenomen. De opvang 
is gevestigd in basisschool de Maasköpkes en 
gedurende vier ochtenden in de week geopend. 
Naast dat wij samen een gebouw delen met de 
basisschool, gaat onze samenwerking inmiddels 
nog veel verder. Peuters, kleuters en andere 
schoolgaande kinderen komen elkaar tegen op de 
gang, spelen samen buiten of in de speelzaal en 
ondernemen samen verschillende activiteiten. 

In Wyck bieden wij de hele dag opvang aan in 
baby- en peutergroepen. Net als in de peuter-
opvang werken we met Voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE). Dat betekent dat kinderen 

spelenderwijs kennis maken en spelen binnen 
verschillende thema’s, die aansluiten bij hun leef- en 
belevingswereld. Denk bijvoorbeeld aan de rituelen 
rondom opstaan en slapen gaan en de viering van 
het Paasfeest.

Daarnaast komen er een aantal kinderen uit 
Borgharen na schooltijd naar onze BSO in Wyck. 
Kinderen kunnen hier (samen) spelen in de 
verschillende hoeken en ruimtes. Ook bieden 
wijnaast het reguliere BSO aanbod ook dagelijks 
een extra activiteitenaanbod aan. Elke periode 
stellen wij een aanbod van activiteiten samen,
waarin er aandacht is voor talentontwikkeling.
Er wordt door professionals bijvoorbeeld 
zwemles,programmeerles, acteerles, bootcamp, 
etc. aangeboden. 

Benieuwd naar ons aanbod? Kijk voor een 
sfeerimpressie en meer informatie op onze 
website www.samenspelen.net.

Tot ziens, bij Samen Spelen!



13

Herhaling AED

Woensdag 28 februari 2018, rond 19.15 uur komen 
zenuwachtig en bibberende personen het lokaal 
binnen waar een streng kijkend duo hen naar de 
trainingspop leidt.

Dit zou het begin van een spannende en lugubere 
triller kunnen zijn, maar niets is minder waar.

Het is de bijeenkomst waar de vrijwilligers, die 
de opleiding om de AED’s  te kunnen bedienen           
hebben gevolg, worden bijgespijkerd in een 
herhalingsuurtje.Dat ze bibberden was van de 
snijdende koude buiten. Toch is het goed je vaar-
digheid te testen. Want als het echt nodig is, dan 
moet je wel weten dat je het goed doet.

Onsopleiding duo, Ans en Alex Ackermans, is streng 
maar rechtvaardig en mede door gebruik te maken 
van een pop met allerlei elektronisch sensoren zie 
je zelf waar hier en daar wat moet worden bijge-
schaafd. Gelukkig kreeg iedere deelnemer een 
dikke voldoende. Dat is maar goed ook, want we 
kunnen best nog mensen gebruiken die, als in 
Borgharen iemand een hartstilstand krijgt, opge-
roepen kunnen worden om de AED te bedienen.

Ook op mensen die door hun beroep of vrijwilliger 
bij verenigingen een certificaat hebben gehaald 
doen we een oproep, meld je aan bij “Hartslagnu” 
en maak daardoor de groep groter die opgeroepen 
kan worden. www.hartslagnu.nl is het adres, daar 
vindt je alle verdere gegevens.

Denk je nu, dat zou ik ook wel moeten kunnen, 
meld dat dan bij het secretariaat van buurtnetwerk 
Borgharen, wij kijken dan wanneer we je de oplei-
ding kunnen aanbieden. En moeilijk is het niet, 
maar het wordt aanbevolen één avond per jaar 
een herhalingsles te volgen. En het zal je maar 
gebeuren dat iemand in jouw buurt een hart-
stilstand krijgt, en jij niet weet wat je moet doen.

Dus aanmelden bij:
buurtnetwerkborgharen@gmail.com. 
Oh ja, je moet natuurlijk wel een mobiele telefoon 
hebben die ook aanstaat.
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DRUK  l  PRINT  l  MAIL  l  SIGN

van mensen

met mensen

voor mensen

UW IDEE. ONZE UITDAGING!

WWW.IMPRESO.NL

Watermolen 1
6229 PM Maastricht

Postbus 1585
6201 BN Maastricht

Telefoon: 043 - 382 44 11
Email: info@impreso.nl
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De Huisweide
Ook dit jaar hebben we weer gewerkt in de 
Huisweide. Op 13 januari stonden de snoeiers 
van IVN Maastricht weer paraat om de oude 
perenbomen te onderhouden. 

5 bomen hebben we deze ochtend onder handen 
genomen. Allemaal bomen die in 2007 voor het 
laatst zijn aangepakt. Hiermee zijn ze klaar voor 
de bloesem in het voorjaar. 

Deze keer is er geen lunch voor de werkers, maar 
een stukje vlaai gaat er wel in. 

Ik wil graag iedereen bedanken die heeft mee-
gewerkt aan het in stand houden van dit pareltje 
van Borgharen. 

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl
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Huiskamer 
aan de Maas 

opgeknapt

De Huiskamer aan de Maas kreeg onlangs een 
nieuw jasje! Het plafond en alle muren zijn 
voorzien van een frisse en nieuwe laag verf 
onder de professionele inspirerende leiding van 
Rob Bastings.

Kom eens snel kijken naar het resultaat van ons 
vrijwilligerswerk in de Huiskamer aan de Maas.

Rob, Edy, Joop, Marij, Miriam en Corrie
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Oproep voor 
Speeltuin 

Fort Willem
Heb je zin om onder de (jonge) mensen te komen?

Hou je van de natuur?

Vind je het leuk om iets te betekenen voor de jon-
ge mensen in Maastricht?

Ben je handig?

Heb je 1 of 2 rechterhanden?

Zou je minimaal 0,5 dag per week willen helpen 
als vrijwilliger om onze speeltuin weer mooi te 
maken, en kleine onderhoudswerken en snoei-
werkzaamheden te doen? 

Of wil je werken als beheerder in weekenden? 

De werkzaamheden en verantwoordelijkheden 
bestaan o.m. uit het openen en sluiten van de 
speeltuin, het aanspreekpunt voor bezoekers,  het 
innen van entreegelden, toezicht op de naleving 
van de spelregels in de speeltuin, het aansturen 
van de aanwezige vrijwilliger(s) en tot slot alle in 
de speeltuin voorkomende werkzaamheden.

Wij zorgen ervoor dat je leuk en afwisselend werk 
mag doen, en onder de mensen komt. Voor deze 
inzet is een beperkte  vergoeding beschikbaar.

Met vragen over deze functie of aanvullende 
informatie  kun  je terecht bij  Lou Custers
gsm:  06-83 54 22 30 of 
per mail  l.custers@home.nl
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LUCKY TIMES AHEAD!
Vrijdag 13 april Museumnacht 
Maastricht 2018
VRIJDAG DE 13E, 13 ART VENUES, EEN AVOND IN HET TEKEN VAN LUCKY 13!
Op vrijdag 13 april 2018 gaat Maastricht weer los tijdens de derde editie van Museumnacht 
Maastricht. Leeftijd-maakt-niet-uit gelukszoekers en pechvogels, (blind) dates, Maastrichtse pleziermakers 
en wereldse geliefden, hardcore Museumnachtfans en onzekere ontdekkers, genieten met één ticket een 
avond lang van een geweldige line-up. Ontdek van 20.00-01.00 uur een gelukzalige dosis experimentele 
kunst, zalige strippers en bedwelmende jungle dreams, in-your-face performances, opmerkelijke historische 
artefacten, opzwepende muziek, prachtige verzamelingen, exclusieve workshops, geheime bodemschatten, 
cuttingedge video-art en de nodige drinks, bites& beats in 13 kunstinstellingen verspreid door de hele stad.

Hop-on hop-off
Museumnacht Maastricht belooft wederom een avondje uit tot ware kunst te verheffen! Lopen is de beste 
manier. Fietsen is ook goed. Zelfs joggen kan. Maar er rijden ook speciale hop-on hop-off Museumnacht-
bussen, die je niet alleen gratis van A naar B brengen, maar ook al voor het nodige a(rt)musement zorgen.

Gelukkig tot in de laatste uurtjes
Uiteraard ontbreekt de afterparty ook dit jaar niet. Van 00.00-05.00 uur (<18 jaar tot 03.00 uur) kun je in de 
Muziekgieterij het Museumnachtbraken voortzetten en je (un)lucky dance moves tonen tijdens een strakke 
line-up van DJ’s en artistiek vermaak. Tickets voor de afterparty zijn gelimiteerd beschikbaar, dus wees er 
snel bij!

Ontdek dat Vrijdag de 13e alles behalve ‘UNLUCKY’ is in Maastricht!
Tenzij je natuurlijk geen ticket hebt kunnen bemachtigen…

Museumnacht Maastricht vindt plaats tijdens de Nationale Museumweek (9 t/m 15 april 2018). Het volledige 
programma verschijnt vanaf 20 februari 2018 online. Houd de website www.museumnachtmaastricht.nl en
social media in de gaten voor tussentijdse updates!

VROEGE GELUKSVOGELS 
Zorg dat je er weer bij bent en scoor alvast je ticket met korting. De gelukkige vroege vogels die niets willen 
missen kopen vóór 16 januari 2018 hun ticket online tegen gereduceerd tarief:
€10,- / €12,50 (+ afterparty), student €5,- / €7,50 (+ afterparty)

Hint hint, de Lucky Early Bird is natuurlijk ook een mooi cadeau om te geven en te krijgen! Verras hem, haar 
of jezelf met een ‘Lucky 13 Night Out’ en duik samen het Museumnachtleven in.
Plezier verzekerd.

 
 
PRAKTISCHE INFORMATIE 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

Vrijdag 13 april 2018: 20.00-01.00 uur
Afterparty Muziekgieterij: 00.00–05.00 uur ( <18 jaar tot 03.00 uur)
Art Venues: Boekhandel Dominicanen, Bonnefantenmuseum, Brouwerij Bosch, Bureau Europa, Centre 
Céramique, Drukkunstmuseum, Lumière Cinema, Marres, Museum aan het Vrijthof, Natuurhistorisch 
Museum, Museum Sjoen Limburg en Van Eyck & B32. Afterparty: Muziekgieterij.

TICKETS

t/m 15 januari 2018
Online

Regulier:                                            € 10,-
Student/CJP-pas:                          € 5,-*
Combi-ticket(+ afterparty):      € 12,50 | Student/CJP-pas € 7,50 *
Kinderen t/m 6 jaar:                     Gratis

Vanaf 16 januari 2018
Online & Voorverkoopadressen

Regulier:                                            € 12,50
Student/CJP-pas:                          € 7,50*
Combi-ticket(+ afterparty):       € 15,- | Student/CJP-pas € 10,-*
Kinderen t/m 6 jaar:                     Gratis

* Op vertoon van studenten/CJP-pas.

Tickets zijn inclusief toegang tot venues, hop-on hop-off bussen, al dan niet afterparty (combi-ticket). De 
Museumkaart is niet geldig. Voorverkoopadressen: Bonnefantenmuseum, Centre Céramique, Boekhandel 
Dominicanen, Marres en Jules Maastricht.
 
GRATIS NOG EEN KEER!
Is het niet gelukt om alle venues te bezoeken tijdens Museumnacht Maastricht? Niet getreurd, je polsbandje 
kan na de Museumnacht ingeruild worden voor één gratis herhaalbezoek! Vergeet dus niet je polsbandje na 
afloop te bewaren. Aan je pols of afgeknipt, dat maakt niet uit. Lever het in bij de kassa van één van de 
deelnemende art venues (m.u.v. Muziekgieterij) en je kan gratis naar binnen. Geldig t/m 15 mei 2018.

Museumnacht Maastricht wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van sponsoren+partners.
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FINANCIËLE DIENSTVERLENING

U kunt bij ons terecht voor o.a.:

- aangifte inkomstenbelasting

- aangifte successierecht en schenkingsrecht

- financiering woningen en overige financieringen

- alle verzekeringen

- betalen, sparen en overige bankzaken

- boekhoudingen MKB / ZZP

Bunde
Sint Rochusstraat 37
043 - 358 00 66
info@dolmansgroep.nl
www.dolmansgroep.nl

Borgharen
Past. v Kanstraat 14
043 - 362 60 18

Geulle
Essendijk 2
043 - 364 73 47

Ma-di-do-vr:
16:00 uur - 18:00 uur
Woensdag gesloten

Ma-di-do-vr:
10:00 uur - 13:00 uur
Woensdag gesloten

Ma-di-do-vr:
09:30 uur - 12:30 uur
13:30 uur - 17:00 uur
Woensdag 09:30 uur - 12:00 uur
Administratiekantoor op afspraak

b e t a le n  -  s p are n  - hy p ot h e ke n - ver ze ke ren  - a d m i n i s t rat i e s  -  b e l a s t i n g a a n g i f te n

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


