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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.

  0900 3310550 VEOLIA

  3633470 BUURTBEHEERBEDRIJF
 klachtenmeldpunt
  3637679 ZORGCENTRUM BORGHAREN
  06 23014513 BUURTZORG MAASTRICHT NOORD
  3437771 OPPAS- EN THUISHULPCENTRALE
  0900-2233440   ENVIDA 
  043-3690610 SERVICE  van ENVIDA
  3690660 GROENEKRUISDOMICURA UITLEEN / 
 THUISZORGWINKEL
  0900-0699  REGIOTAXI
  0900-1884 KLANTENSERVICE ZIGGO
  0800-9009 STORINGEN 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

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

 
  Redactie adres:
  Anke Haegmans-Depondt  
  Kanjelkant 3 
  6223 AP Maastricht
  Tel: 043-3631487
  E-mail:
  buurtpraatborgharen@gmail.com

  Secretariaat Buurtraad:
  Mien Depondt
  Baron de Rosenstraat 34
  6223 EB Maastricht
  Tel.: 043-3631487
  E-mail:
  buurtraad-borgharen@ziggo.nl

  Vergadering Buurtraad
  Iedere 2e donderdag van de maand
  om 20.00 uur in de Haarderhof.
  Voor alle bewoners van Borgharen
  toegankelijk.
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Woord van 
de voorzitter

De afgelopen maanden is er weer veel gebeurd in 
en rondom Borgharen.

Op initiatief van  Stichting “kermis in de buurt” en in 
samenwerking met enkele Haarense ondernemers 
hadden we na vele jaren eindelijk weer eens een 
kermis in Borgharen. En op zondag zelfs een braderie. 
Ondanks het weer (dat beter kon) een mooi 
initiatief dat we volgende jaren misschien met 
wat meer overleg en samenwerking kunnen laten 
uitgroeien tot een mooi kermisweekend.

Aan de recreatievijver is stug doorgewerkt. Het 
project zit al in de afwerkfase en over de inrichting 
en het gebruik wordt al volop plannen gemaakt in 
de werkgroep recreatievisie.

Er is half april een bezoek gebracht aan het kasteel 
Borgharen. Zie voor een impressie het verslag elders 
in deze Buurtpraat.

Ook de burgemeester van de gemeente Maastricht, 
Mevrouw Anne-Marie Pen - ter Strake heeft een 
privé bezoek gebracht aan het kasteel. Zij was onder 
de indruk van het werk dat er al verzet is en de 
plannen voor de toekomst.

Het monument ter gelegenheid van het paardengraf 
is officieel geopend in april. Bent u nog niet wezen 
kijken...echt snel eens doen. Het is de moeite 

waard. En vergeet niet naar de landschapsopera 
te gaan kijken en luisteren. ‘T kost wat...maar dan 
heb je ook wat!

De mannenafdeling van de Konikspaarden hebben 
nogal voor wat opschudding gezorgd met hun 
natuurlijk hengstengedrag. Mooi om te volgen. 
Zie website www. borgharen.nl. De jonge kalfjes 
en veulens zijn een genot om naar te kijken.

Ook onder de bewoners van ons dorp wisselen 
geboorte en dood elkaar af. Blijdschap om het 
nieuwe leven en verdriet voor wie achterblijft. 
Als we hierin meeleven met onze buren en kennis-
sen hebben we een fijne leefgemeenschap. Geeft 
onszelf ook een goed gevoel. Mevrouw Mien 
Theunissen - Bastiaans werd 101 jaar. Proficiat!

Van de start van de Huiskamer aan de Maas 
hebben we helaas nog geen nieuws te melden. 
Hopelijk krijgen we snel goed nieuws. Goede 
ideeën en vrijwilligerssteun kunnen we altijd 
gebruiken. Ook zijn we nog steeds op zoek naar 
iemand die het secretariaat van de buurtraad wil 
doen. Aarzel niet!

Nu voorjaar...geniet  ervan en... straks is het weer 
zomer en kunnen we volop naar buiten. Dan ben 
je toch blij dat je in zo’n mooi dorp als Borgharen 
woont!

Joop van Sintfiet,
Duo voorzitter Buurtraad Borgharen
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Verzamelaar 
langs de Maas

We ontmoetten laatst Dhr. Bennie Gielissen, die 
ons vertelde dat hij het een en ander verzamelde 
wat hij langs de oever van de Maas had gevonden. 
Nieuwsgierig als wij zijn, hebben we een afspraak 
gemaakt. Wat we te zien kregen overtrof onze 
verwachtingen. Munten, medailles, lepeltjes, 
kruisjes voor aan een halsketting enz. enz.
Al meer dan 30 jaar loopt hij langs de maasoever, 
niet om van het uitzicht te genieten, maar om 
naar de grond te kijken. Het blijkt dat de Maas 
altijd wel iets achterlaat, meestal na een hoog-
waterperiode.

Ook aan de kop van het toenmalige stort van de 
beek, bij de meeste oudere Borgharenaren wel 
bekend, was altijd wat te vinden.
Gebruik je dan een metaaldetector? Nee, alleen door 
goed te kijken vind je van alles. En als je eenmaal 
besmet bent met dat virus, maakt het niet uit wat 
je vind, alleen de kik van het vinden geeft je een 
fijn gevoel.
Heeft zo’n collectie dan waarde? Waarschijnlijk 
niet veel, maar kijken naar en fantaseren over 
hoe het daar gekomen geeft veel meer dan waarde 
dan geld. 

Toen enkele jaren geleden de maaswerken begonnen 
werd het nog interessanter, er kwam van alles uit 
de grond. Bijvoorbeeld een Duitse helm, flink aan-
getast door de roest, maar nog duidelijk herkenbaar. 
Helaas voor hem, was toen een flink stuk van de 
maasoever afgesloten voor onbevoegden, maar 
op de stukken waar je nog wel langs de Maas kon 
lopen lagen soms interessante dingen.
Zo heeft hij diverse Belgische identiteitspassen 
gevonden uit Wallonië. Hij heeft wel geprobeerd de 
eigenaars op te sporen, maar vele van hun waren 
helemaal niet geïnteresseerd om hun spullen terug 
te krijgen. 

Wij vonden één voorwerp in de collectie erg 
opmerkelijk, volgens Bennie een knoop van een jas. 
Maar bij nadere bestudering bleken de inscripties 
in spiegelschrift te staan. Le Gros Nicolas. Samen 
hebben we via Google gevonden dat het waar-
schijnlijk een zegelstift is van een aartsbisschop 
van de oud katholieke kerk uit Utrecht. Hij was in 
het ambt van 1734 tot 1739.
Zo zie je maar, dat de vergezichten over de Maas 
niet alleen mooi zijn, maar ook haar oevers voor 
geoefende ogen het bekijken meer dan waard zijn.
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Opening Paardengraf
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De Grensmaas: 
van grindafgraving 
naar natuurgebied

Het paardengraf is weer zichtbaar! In 2010 werd 
Borgharen even wereldnieuws door de vondst van 
65 paardenskeletten in de buurt van het voorma-
lige waterpompstation. Het graf is een overblijfsel 
van één van de vele belegeringen van de vesting 
Maastricht. Door de afgravingen van de grensmaas 
is de oorspronkelijke ligging verdwenen. Na zes 
jaar had ik moeite om de exacte locatie aan te 
wijzen. Dankzij het Consortium Grensmaas is nu 
een monument opgericht in de vorm van maas-
keien die de ligging van de paarden markeren. 
Hiermee is het paardengraf nu permanent zichtbaar 
en tastbaar geworden. Op vrijdag 23 april is het 
monument door wethouder Gerdo van Grootheest 
officieel geopend.       

Werkzaamheden
Rondom Borgharen wordt niet meer gegraven. 
Wel werken we samen met Staatbosbeheer aan 
het verbeteren van de toegankelijkheid van het 
gebied. Bij Itteren word nog gewerkt aan de 
recreatievijver. Het graafwerk zal in september 
klaar zijn, waarna de afwerking kan beginnen. 
Voor het einde van het jaar zal alles zijn afgerond 
en wordt de werkweg definitief opgeruimd. We 

zijn met de verschillende partijen in overleg over 
nieuwe wandelpaden en fietspaden rondom de 
vijver. De vijver is het laatste stukje van het grens-
maasproject in ons gebied. Wat overblijft is de 
verwerkingsinstallatie bij Itteren. Deze blijft naar 
verwachting tot 2017 in bedrijf. 

Fietsverbindingen      
Onverwachts is er nieuws over nieuwe fietsver-
bindingen. De Provincie stelt geld beschikbaar 
voor verbetering van de fietsverbindingen in 
Limburg. Twee projecten die worden genoemd 
zijn een fietsbrug over het Julianakanaal bij Itteren 
en een fietsbrug over de stuw Borgharen. De eer-
ste is belangrijk voor het woon- en werkverkeer, 
de tweede heeft voornamelijk een recreatieve 
functie. Beide projecten zijn belangrijk voor de 
bereikbaarheid en de ontwikkeling van de twee 
Maasdorpen. Er wordt al heel lang gepraat over 
nieuwe bruggen. Laten we hopen dat het er 
eindelijk concrete stappen worden gezet. 

Meepraten
Het Grensmaasproject is bijna afgesloten, maar 
de ontwikkelingen rondom het dorp zijn in volle 
gang.  Denk met ons mee over de toekomst van 
Borgharen en  kom naar de maandelijkse bijeen-
komsten van de Buurtraad. 

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl



8



9

Buurtzorg 
Maastricht-Noord 

Buurtzorg is een landelijke organisatie met een 
vestiging bij u in de buurt. Wij bieden persoonlijke 
verzorging en verpleging thuis.
Buurtzorgmedewerkers begeleiden u bij uw herstel 
of tijdens uw ziekteproces.

Wij zijn een klein verpleegkundig team en bieden 
zorg toegespitst op uw situatie en omgeving. 
Daarbij vinden wij persoonlijk contact met u en 
uw huisarts belangrijk.
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar en werken in 
de gebieden Limmel, Nazareth, Amby, Borgharen 
en Itteren.

Ons kantoor is gevestigd;
Populierweg 73B, 6222 CP Maastricht
Telefoonnummer 06 23014513

Op dinsdagmiddag van 13.00-14.00u kunt u 
vrijblijvend bij ons binnen lopen voor informatie, 
of u kunt telefonisch een afspraak met ons maken, 
dan komen we bij u thuis voor een gesprek.
Onze zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Prachtige boomgaard 
De laatste zestig jaar verdween de ene na de andere 
boomgaard, om Borgharen gelegen. Gelukkig bleef  
de transparante boomgaard Frijns, midden in het 
dorp, nog over. De kersen- en notenbomen op de 
kades , als vervangers van die vroegere boomgaar-
den,  geven nu weer een aardige aankleding van 
het dorp. De jaren geleden verouderde boomgaard 
van Jenny Balduin-Meyers werd echter de laatste 
jaren veranderd in een juweel. Zeker dankzij Jenny’s 
vriend. Vooral in het voorjaar is het een genot over 
het aanliggend kadefietspad te rijden.      

Math Paulussen

Gemeenschap 
Borgharen steunt 

Max Gerets 
Geachte inwoners van Borgharen.

U zult ongetwijfeld de afgelopen tijd wel kennis 
hebben genomen van de sportieve ambities van 
Max Gerets. Deelnemen aan de Paralympische 
spelen in Tokyo in 2020. 

Om dit doel te bereiken is de aanschaf van een 
op maat gemaakte wheelstoel noodzakelijk. Een 
aantal bezoekers van Gemeenschapshuis Haarder-
hof heeft onlangs het  initiatief genomen om een 
actie op te starten om Max te ondersteunen.

In de bar van gemeenschapshuis Haarderhof staat 
een bus waarin geld ingezameld wordt om Max 
te ondersteunen. Zij hopen over enkele maanden 
Max een leuk bedrag te overhandigen om zo zijn 
doelen droom te kunnen verwezenlijken.

Wij wensen Max veel succes met het nastreven 
van sportieve uitdaging.
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Buurtraad Borgharen 
bezoekt 

Kasteel Borgharen

Op zondagmorgen 17 april 2016 om 10.00  uur 
bezocht de Buurtraad Borgharen op uitnodiging 
van Ronny Bessems het kasteel Borgharen. Acht 
leden van de buurtraad waren present bij de uit-
gebreide excursie door het kasteel. Ronny leidde 
ons rond door alle kamers en vertrekken van 
de hoogste vliering in de toren tot in de diepste 
krochten van de kelder. In ieder vertrek vertelde 
onze gastheer met passie over de geschiedenis, 
wat er aan interieur en kunst verdwenen was en 
zijn plannen om dit waar mogelijk weer zoveel 
mogelijk te herstellen en in de oude glorie terug 
te brengen. Daarbij laat hij zich adviseren door 
ervaren kunsthistorici en kastelenkenners die ook 
betrokken zijn bij de restauraties van andere 
kastelen in het land. Veel mooie zaken zijn er he-
laas verdwenen uit het kasteel sinds het in 1953 
verkocht werd. En in de laatste decennia van de 
vorige eeuw is het kasteel helemaal verprutst 
door de onverantwoorde wijze waarop er een 
veertigtal appartementen in het gebouw werden 
geperst. De tuinen en de muren van de kasteelvijver 
waren ernstig verwaarloosd. 

Het heeft inmiddels al meer dan 6000 uren van 
vrijwilligers en al veel (subsidie)geld gekost om de 
tuinen en het kasteelpark weer enigszins in een 
voorlopige goede staat terug te brengen en de 
appartementen in het kasteel op verantwoorde 
wijze te slopen. Dat tijdrovende karwij is nog in 
volle gang. Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers 
wordt hier een unieke inspanning geleverd om 
ons kasteel weer in oude glorie te herstellen. 
Iedereen die aan  dit reusachtig en bevredigend 
project een eigen bijdrage wil leveren als vrij-
williger is welkom op de zaterdag vanaf 10 uur. 
Onder de enthousiaste en inspirerende leiding 
van Ronny vindt hier een unieke metamorfose 
plaats. Wij inwoners van Borgharen kunnen blij 
zijn dat Ronny Bessems de euvele moed heeft om 
deze gigantische uitdaging aan te gaan. Als geboren 
en getogen Haarenaar neemt hij het lot van het 
kasteel na 65 jaar van verval en verderf in eigen 
handen om er weer de trots van ons dorp van 
te maken. Zijn motivatie is om het kasteel voor 
verder verval te behoeden, er een mooi kasteel-
museum en kasteelpark van te maken dat letter-
lijk en figuurlijk midden in de gemeenschap van 
Borgharen staat. Het kasteel zou in de toekomst 
weer de centrale plek in ons dorp kunnen inne-
men, die het vroeger had; decor van concerten 
door fanfare en mannenkoor en andere culturele 
manifestaties die passen in de stijl en grandeur 
van het kasteel; een open en voor iedereen 
toegankelijk kasteelpark om flanerend van te 
genieten op een mooie zomerdag.
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Wij als buurtraad willen de restauratie van het 
kasteel graag koesteren en ondersteunen waar 
we maar kunnen. Ronny Bessems heeft ons tijdens 
ons bezoek overtuigd van zijn goede bedoelingen 
met het kasteel en van zijn serieuze aanpak van 
de restauratie. Al onze kritische vragen zijn niet 
alleen met kennis van zaken maar vooral ook met 
veel passie en overtuigend beantwoord. Wij hebben 
vertrouwen in dit project en zijn projectleider. 
Sterker nog bewondering voor iemand die zo een 
geweldig uitdagende klus op zich durft te nemen. 
Hij verdient het draagvlak van de buurtraad en 
van ons allemaal, de inwoners van Borgharen. Wij 
hebben ons vertrouwen in het project uitgesproken. 

Bent u (nog) niet overtuigd, loop dan eens binnen 
op een zaterdag en laat u zelf overtuigen door 
Ronny en de vele vrijwilligers.
Dat lijkt mij de beste manier!

Joop van Sintfiet,
Duo voorzitter Buurtraad Borgharen

PS Ook onze burgemeester Anne-Marie Penn- ter 
Strake heeft laatst door een persoonlijk bezoek 
aan het kasteel en de vrijwilligers blijk gegeven 
van haar belangstelling en betrokkenheid bij het 
lot van het kasteel.
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Jeu de boules 
weekend in Borgharen

Het is nog enkele maanden weg, maar in het laatste 
weekend van augustus is het weer zover: Jeu de 
Boules weekend in Borgharen.

28 jaar geleden gestart door Jan Terhaar, namens 
de Buurtraad, eenvoudig van opzet en een beperkt 
aantal deelnemers. En nu uitgegroeid tot een 
evenement dat tot ver in de omtrek een grote 
bekendheid geniet.  Nu het grote Vrijthof toernooi 
definitief niet doorgaat, verwachten we op de 
wedstrijddag (zaterdag) een nog grotere belang-
stelling dan verleden jaar. Die dag is het vaak 
genieten van wedstrijden op hoog niveau, omdat 
top boulers uit binnen en buitenland de laatste 
jaren Borgharen steeds vaker weten te vinden.
En dan de Zondag. Dat is “DE” dag voor alle inwoners 
van Borgharen.

Iedereen die woont of gelieerd is aan ons dorp 
mag meedoen. Samen maken we er een gezellige 
en sportieve middag van. Want, ligt zaterdag de 
nadruk op presteren, zondag staat de gezelligheid 
voorop. Alles met het olympisch motto: meedoen 
is belangrijker dan winnen. Sinds twee jaar mogen 
ook inwoners van Itteren meedoen, maar die 
schijnen het in hun broek te doen als ze sportief 
tegen Borgharen moeten aantreden. Maar wie 
weet, misschien dit jaar wel één of meerdere 
ploegen uit ons nabuur dorp. 

Dus noteer in uw agenda: 
Zaterdag 27 augustus vanaf 11.00 uur doubletten 
wedstrijdboulen voor spelers met een geldige 
licentie van een erkende boulesbond.
Zondag 28 augustus vanaf 12.00 uur gezellig boulen 
voor en door de inwoners van Borgharen en Itteren. 
Iedereen vanaf de brugklas mag deelnemen. 
Inschrijven voor beide dagen kan bij: 
S. Bemer,  Hertog v. Brabantlaan 89, 
tel.: 043-3624416
W. Vandermühlen, Trichtervoogdenstr.58, 
tel.: 043-3632745

De voorbereidingen en organisatie is in handen 
van de jeu de boules club “Le But Borgharen” en 
zoals altijd in samenwerking met de Buurtraad 
van Borgharen.

De Maaskluivers zullen weer een jeugdtoernooi 
organiseren op zondag. Meer hierover, kijk in de 
publicaties van De Maaskluivers. Wij hopen u 
allemaal te mogen begroeten op de op straat 
aangelegde banen aan de Hertog van Brabantlaan.

Zijn er deelnemers die willen oefenen? 
De gewone banen zijn op altijd open, behalve op 
de wedstrijddagen. 

Het organisatie comité van Le But Borgharen.

Milieuperron 
op het  Kermisterrein
Het milieuperron heeft verschillende bakken voor 
het brengen van afval.

De eerste twee bakken kunt u beiden gebruiken 
voor: Plastic, plastic tasjes, plastic verpakkingen, 
piepschuim, drinkkartons, aluminiumfolie en 
blikgoed.

De twee laatste bakken zijn voor glas: wit en gekleurd 
glas, de deksels hierop mag u laten zitten.

De middelste twee bakken zijn voor oud papier, 
maar doe U geen moeite om oud papier hier naar 
toe te brengen !!  De fanfare komt dit papier bij u 
thuis voor de deur ophalen !! 

U hebt vast wel ergens een kleine ruimte of achter 
een deur waar u het oud papier kunt bewaren. 
Doe het papier in een doos of doosjes, of in een 
krat of bak. 

Deze krat of bak wordt leeggemaakt en krijgt u 
weer terug voor de volgende keer!! 

Hiermee steunt U ook nog de Fanfare  !!!
De fanfare komt iedere 1ste zaterdag van de 
maand  bij U aan huis. 

(vanaf 8.00u !!) U  kunt het papier ook een dag 
eerder, dus op vrijdagavond, buiten zetten. 
Als het papier nat wordt is niet zo erg !!
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Onbedwingbaar bouwen
Vannacht werd ik wakker gemaakt door het geratel 
van eksters. Oei, dat is helemaal mis daar bij het 
nest. Ik kijk door de lamellen van de slaapkamer-
raam en zie in de maneschijn de ekster bij het 
nest, het geratel gaat door. Het is mislukt je hoort 
het verdriet, de schok, de wanhoop, het is voorbij. 
“Kom op Margriet je weet toch hoe het kan gaan 
“, ga slapen!! Af en toe is het rustig maar wat later 
is het er weer, zo eenzaam, allee slapen.
 
Het begon medio februari terwijl wij nog in de 
winterslaap rond liepen kwam de bouw van het 
nest op gang. Nu al!! Het ging traag sommige dagen 
was het in volle gang, dan zag je ze dagen niet zou 
het wel ? Ook was er protest  Kraaien...

Hun kleur is dominant, hun gedrag ook. Wat ik zie 
ia dat andere vogels verjaagd worden door hun. 
Buizerds, valken worden weg gepest omdat 2 of 
3 kraaien niks anders doen dan aanvallen en wat 
moet je in het luchtruim als je door de een of de 
ander geblokkeerd wordt? Je gaat naar rustiger ge-
bied, waar de vogelpolitie je met rust laat. 

Terwijl de eksters bouwen komt er een kraai, en 
begint aan het nest te pikken, hierbij luid krakend 
schreeuwen “wij zijn de baas”. Doe toch wat, denk 
ik. Jullie zijn met tweeën dus sterker. Soms doen 
ze dat ook, maar aarzelend  Ze wachten meer 
af. Zo gauw de kraai zijn overwinningsroes moe 
is,vliegt hij weg. De eksters herstellen de schade 
en bouwen gestaag door. We zien wel.
 
Begin april zie je ze aan komen met twijgen die 
60 tot 80 cm lang zijn, allerlei zijtakken van de 
boom dwarsbomen de weg naar het nest, met 
trekken en wringen bouwen ze door, mooi om te 
zien het gedrag van de kraaien lijkt af te nemen, 
waarschijnlijk zijn zij ook hun nesten aan het 
bouwen. Weer word ik wakker van hun druk ge-
krakeel, vanuit mijn bed  loop ik naar het raam en 
zie wel 10 kraaien in een hogere boom vlak naast 
het eksternest. De eksters zitten in de buitenrand 
van die boom en vliegen van links naar rechts. De 
kraaien hebben hun snavel allemaal dezelfde kant 
op, vliegen op, en strijken neer met veel geschreeuw, 
hun koppen van boven naar beneden, drukken zij 
hun......uit. Uiteindelijk verdwijnen ze, hè hè 
eindelijk weer rust.

Eind April, de eksters broeden, ze wisselen elkaar 
af, het gaat goed tegen alle verdrukking in.

Tot afgelopen nacht van 1 naar 2 mei. Uiteindelijk 
van ik in slaap, rond 8 uur word ik wakker, blauwe 
lucht zonneschijn, fijn!  Weer hoor ik geratel. Ik 
kijk met de verrekijker, de ekster hij (zij) rondom 
het nest, onrustig zijn kop van links naar rechts, 
weg vliegend, toch weer terug.

Weten het is voorbij, ratelend verdriet heeft het 
luchtruim gevuld. De tranen biggelen over mijn 
wangen. Ik hou geeneens van eksters. Maar bouwen 
willen we allemaal, hoe dan ook.
 
Margriet Pleune

Rivierpark Maasvallei
Staatsbosbeheer plaatste kortgeleden verbods-
borden bij de ingangen van het nieuwe “natuur-
gebied”. Daarop staat vermeld dat betreding van 
zonsondergang tot zonsopgang verboden is.

Sportvissers met de juiste Vispas hebben echter 
het  recht om in de Rijkswateren ook ‘s nachts te 
vissen. De grondeigenaar dient daartoe “recht 
van overpad” te verlenen. Dus voor degene met 
hengelgerei en visvergunning geldt ten aanzien van 
de Grensmaas dit nachtelijk betreding verbod niet!
Waarom voor alle anderen dan wel ? Dat kun je je 
afvragen. Voor dat stukje vrijheidsbeperking zie ik 
geen noodzaak. Nederland Regeltjesland?

Hoe dan ook, Hengelsportverenigingen Visstand 
Verbetering Maas en Sportvisserij Limburg hebben 
nu met Staatsbosbeheer afgesproken dat aan het 
nachtvisrecht niet getornd mag, kan en zal worden.    
Dat er (nu nog) maar een enkele sportvisser daar 
wil nachtvissen, doet niet ter zake. Ook minder-
heden hebben rechten, zeker waar ze er ook nog 
eens voor betalen…  
Zo zit het dus !

Ludo Spronck                                                                                                                                          
                   

vist u met een vergunning?
nee, met

wormen....
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Beste dorpsgenoten,

Sinds 29 februari 2016 is er in Borgharen iets heel moois aan het gebeuren. Want sinds die datum hebben 
wij, Daniëla Hermans en Alec van Dobben, vanaf onze eigen locatie op de hoek van de Adam van Harenstraat 
en de Hertog van Brabantlaan onze praktijken samengevoegd tot Praktijk Gelukkig. Wij merken elke dag 
zelf dat onze slogan – “Gelukkig dat wij er zijn!” – voor ons op elke manier waar is. Probeer maar eens op 
hoeveel manieren je de klemtoon in die zin kunt verleggen, telkens klopt het!

Daniëla geeft Energetische- en Wellness-massages, wat zij eerder in Schalbruch (Selfkant) en Meerssen 
deed en Alec is (al sinds 2003, eerder o.a. op de Buitenplaats Vaeshartelt) werkzaam als Body Stress 
Release practitioner – een haal-de-stress-uit-je-lijf therapeut.

Wij vonden elkaar (ook) op dit vlak en wij ontdekten dat we door onze technieken te combineren een 
gouden formule in handen hebben. Door het ondergaan van de techniek Body Stress Release wordt het 
lichaam vrij gemaakt van spierspanning – klachten, pijn en stijfheid verdwijnen – en het (eventueel 
aansluitend) ondergaan van een milde, weldadige massage versterkt dit resultaat enorm. Ook worden de 
kosten van Body Stress Release door sommige zorgverzekeraars deels vergoed!

Het derde dat wij vanaf medio 2016 te bieden hebben zijn trainingen om bewust je Leven vorm te geven 
– gebaseerd op de techniek “Infinite Possibilities” (oneindige mogelijkheden) van Mike Dooley (USA). – 
In deze training ga je aan het werk met het veranderen van processen in je leven. Zo ontstaan nieuwe 
kansen om dingen voor elkaar te krijgen en kun je oude, ongewenste patronen doorbreken. 

Als u meer wilt weten over wat wij doen of als u een afspraak wilt maken, dan kunt u ons bellen op 
06-81837096 (Daniëla) of 06-45208059 (Alec). 

Ook kunt u voor meer informatie terecht op onze website www.praktijkgelukkig.nl. 

Met gelukkige groet,
Daniëla en Alec, Praktijk Gelukkig
Adam van Harenstraat 31,
6223 CA Borgharen.
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Daar maak je je toch sterk voor?EEN VEILIG THUIS

Bel gerust voor hulp en advies 0800 2000 of kijk op www.vooreenveiligthuis.nl

Huiselijkgeweld_stoptnooitvanzelf_420x594_A2.indd   1 20-11-14   16:52



Dit was echt de laatste klap…
Kom in actie als je geweld in huiselijke kring vermoedt in jouw omgeving!

Je zit met trillende handen aan de keukentafel, omdat je partner bijna thuis komt. Of je probeert jezelf 
onzichtbaar te maken, zodat je ouders geen aanleiding hebben om wéér boos op je te worden. Jaarlijks zijn 
naar schatting een miljoen volwassenen en kinderen slachtoffer van geweld in huiselijke kring. 
Slachtoffers en plegers vinden het vaak moeilijk om erover te praten of hulp te zoeken. Kinderen zijn 
vaak te jong om voor zichzelf op te komen. Ook voor ouderen die afhankelijk zijn van anderen is dat lastig. 
Daarom is het belangrijk dat omstanders actie ondernemen. Heb jij vragen over geweld in huiselijke 
kring of vermoed je dat een gezin in jouw omgeving er niet uit komt? Praat erover of bel gerust voor 
hulp en advies met ‘Veilig Thuis’.  

Dit was echt de laatste klap
“Ik vind het achteraf moeilijk te begrijpen dat ik zo ver ben gegaan. Ik ben niet zo’n prater en uitte mijn 
emoties door te schreeuwen”, vertelt de 36-jarige Pieter. “Het werd steeds erger en tijdens een woede-
aanval sloeg ik mijn vriendin zelfs. Ik schaamde me kapot en beloofde dat het nooit meer zou gebeuren. 
Maar ik kon mij niet aan mijn belofte houden. Mijn dochter werd steeds angstiger en haalde slechtere 
cijfers op school. Toen de juf ons hier op aansprak, besefte ik dat mijn woede-uitbarstingen niet vanzelf 
stoppen. Ik moest hulp zoeken om te voorkomen dat het volledig zou escaleren. De lerares wees mij op 
‘Veilig Thuis’, het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Met lood in mijn schoenen 
heb ik ‘s avonds de telefoon gepakt. Inmiddels gaat het met hulp van buiten weer vrij goed met ons. Ik heb 
natuurlijk nog wel eens woorden met mijn vriendin, maar ik ga niet meer door het lint. En zeker niet waar 
mijn dochter bij is.”

Huiselijk geweld stopt niet vanzelf
Pieter is niet de enige die te maken heeft met geweld in huiselijke kring. Het is een van de meest voorkomende 
vormen van geweld in Nederland. En het kan iedereen overkomen. Geweld in huiselijke kring is veel meer 
dan slaan en schelden. Vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik, financiële uitbuiting en stalken zijn 
óók vormen van geweld in huiselijk kring. Bijna altijd is hulp van buiten nodig om mishandeling te stoppen. 
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Bomen met jasjes in 
Borgharen

Langs de Maas bij Borgaren tegenover het kasteel 
ontwikkelt zich spontaan een klein ooibosje met 
onder andere vlier, vlinderstruik, meidoorn, wilde 
kers en boswilg. Tal van vogels profiteren hiervan. 
Afgelopen winter heeft een aantal van deze jonge 
bomen een juten jasje gekregen…..

De onbekende couturier heeft er een aardige klus 
aan gehad om de jasjes met touwtjes en duck 
tape om de stammetjes te bevestigen. Het lijkt er 
niet op dat de jasje tegen de winterkou moesten 
beschermen. Waarschijnlijk moesten ze beschermen 
tegen wintervraat. Want de konikpaarden en 
gallowayrunderen knabbelen in de tweede helft 
van de winter, als de sapstroom weer op gang 
komt, enorm graag aan de stammetjes en de 
twijgen. Het mineralenrijke vocht is een welkome 
aanvulling op het dorre wintermenu.

De vraag is nu natuurlijk: gaan de jonge bomen 
dood door deze aanvallen van de grote grazers? 
Sommige bomen wel. Andere bomen niet. Bij 
enkele bomen sterft alleen het bovengrondse 
deel af, maar vanuit de grond komen even later 
toch weer nieuwe gezonde scheuten tevoor-
schijn. Het wortelstelsel is immers nog in tact. 
Meestal is het de combinatie van vraat, schuren 
en omduwen die bomen uiteindelijk de das om 
doet. Soms dienen woekerplanten zoals haagwin-

de nog een laatste slag toe. In het voorjaar kunnen 
ze de jonge scheuten zodanig overwoekeren dat 
deze niet meer bij het licht komen.

Jasje of geen jasje, het maakt voor de overleving 
van de boom niet uit. De grazers weten het geliefde 
sap uit de bast en het levend hout altijd wel te 
vinden. Ze trekken net zo lang tot ze erbij kunnen 
komen. Het jasje, de touwtjes en de tape blijven 
dan als ongewenst afval in het terrein achter….

Is het erg dat er bomen sneuvelen? Helemaal niet. 
Grazers houden het landschap half open door een 
deel van de bomen en struiken te mollen. Welke 
bomen ze aanpakken en waar deze staan, dat 
bepalen de grazers zelf. Een halfopen landschap 
is veel rijker aan soorten dan alléén een gesloten 
bos of alléén maar een uitgestrekte open vlakte 
met grasland. Halfopen betekent een mozaïek 
van beide. Veel soorten planten en dieren voelen 
zich hierin thuis.

Grote grazers zorgen voor een natuurlijke manier 
van bos uitdunning, zonder motorzaag, herrie en 
diesellucht. Bovendien: alle aangevreten hout blijft 
achter in de natuur. Het dode hout is onmisbaar voor 
paddenstoelen, mossen, insecten en insecteneters. 
Omgevallen dode boompjes vormen bovendien een 
prima verstopplek voor allerlei klein grut zoals 
muizen, vogeltjes of padden.

Natuurlijke begrazing kun je eigenlijk zien als een 
spannend duel tussen planteneters en planten. 
De een valt aan, de ander verdedigt zich met doorns, 
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stekels, stevige schors, brandharen, bitterstof en zelfs 
gifstof. Planten zijn dus beslist geen weerloze, 
passieve slachtoffers! Integendeel. Vraat activeert 

verdediging. Planten vormen nóg meer stekels, nóg 
meer bitter- en giftstof, of nóg steviger weefsel. 
Overleven ze de aanval niet, dan is er altijd nog 
zaad waarmee ze terugkeren. Miljoenen jaren van 
evolutie hebben er voor gezorgd dat planten en 
planteneters volledig aan elkaar zijn gewaagd. 
Als dat niet zo was, dan zouden uiteindelijk beide 
uitgestorven zijn.

De conclusie is dan ook: als de jasjes bedoeld waren 
als bescherming tegen vraat, dan kunnen ze snel 
aan de wilgen worden gehangen. 
Geniet van het gebied!

Meerssen
Speed & Sound Fest

Op zaterdag 4 en zondag 5 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 8e keer 
gehouden en vindt plaats op de terreinen van 
het clubgebouw aan de Burg. Kisselsstraat 75 in 
Meerssen (voormalig Amicitas voetbalterrein).

Op zaterdagavond wordt het 2-daags S&S Fest 
geopend met een spectaculaire avond vol goede 
Livemuziek. 

Smokin Tubes opent de zaterdagavond met, zoals 
zij het noemen, “High Energy Old School Blues 
Rock”. Deze 5-koppige band speelt covers van o.a 
Rory Galagher, Ten Years After, Cream, Alman 
Brothers Band en nog veel meer. 
Daarna on stage “René Innemee & the Revival Band”. 
Deze band, onder leiding van René Innemee (o.a. 
The Walkers, the Press)  behoeft nauwelijks nog 
introductie en bestaat louter uit rasartiesten die 
hun sporen al lang verdiend hebben. 
Bekend in binnen en buitenland, als de beste 
coverband van Creedence Clearwater Revival 

spelen ze elke zaal en feesttent plat. Doe je ogen 
dicht en je waant je terug in begin jaren 70-tig 
met hun karakteristiek “Swamp- Blues”.
Een avond om niet te missen dus. 
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. De entree is helemaal gratis.
Voor degene die er vorig jaar niet bij zijn geweest, 
een gigantisch spektakel waarbij auto’s en motoren 
zo snel of zo ver mogelijk door een pratsjbak van 
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, 
gecustomizede en originele auto’s en motoren 
te bewonderen, standhouders, food truck en een 
spectaculaire Truck trial show. Voor de kinderen 
zijn er diverse springkussens aanwezig. Rond de 
klok van 16.00 uur zal Vintage Solid Rock hun 
show starten. Deze band, heeft al een aantal keer 
tijdens clubavonden het dak eraf geblazen met 
hun pumpin’ (hard)rock & metal!
VINTAGE gaat terug in de tijd en brengt - op een 
verfrissende en spetterende wijze - stevige (hard)
rock covers. Lekker uit je dak gaan met ruig gitaarspel, 
een solide ritmesectie en een zeer dynamische 
zangeres! Van Billy Idol tot Iron Maiden, van Halen 
en Whitesnake tot Ozzy!

Dus voor een leuk en afwisselend weekend, in een 
ontspannen sfeer genieten van “Speed & Sound” 
zien we je graag op 4 en 5 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 muzieklief-
hebber, dit is een feest voor iedereen!
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De eenzame hengst
-  een paar weken geleden kreeg eenzame 

hengst gezelschap van 2 jonge kameraden 
 uit Loevestein
-  hengstengroep bleek geen stabiele situatie
-  verstoten hengst keerde (even) terug naar 

geboorte groep
-  een van de nieuwe hengsten stoeit met 
 leidhengst
-  andere nieuwe hengst blijft (schichtig) in 
 zuidhoek achter
-  daarna kortstondige hereniging van de 
 3 hengsten

maar dan:
-  eerste veulen wordt geboren
-  de lucht hangt vol hormonen want  merrie 

met veulen kan na 10 dagen alweer worden 
gedekt

-  leidhengst wordt fel en duldt geen andere 
hengsten in de buurt

-  de verstoten hengst is zoek
-  verstoten hengst blijkt stoer de maas over 
 gezwommen te zijn naar Hochter Bampd, 

waar merries staan zonder hengst (helaas)
-  de twee uit loevestein worden door de 
 leidhengst steeds verder de zuidhoek in 
 gedreven en worden bang
-  ze springen over de afrastering de dijk op
-  terugzet actie heeft geen zin; leidhengst jaagt 

ze weer de dijk op; 
-  een hengst heeft nu best veel schrik voor de 

leidhengst
-  free nature haalt de twee hengsten weg uit de 

enge zuidhoek en brengt ze naar de noordkant 
( bij kapel)

-  gedachte hier achter: daar is meer ruimte, dan 
kunnen ze bij een achtervolging beter rennen

-  de twee uit Loevestein gaan vrij snel daarna 
ook de maas over 

-  ze zijn soms in Hochter Bampd en soms in het 
aangrenzende Herbricht

-  beheerder Belgisch Limburgs landschap wordt 
op de hoogte gebracht

-  het gesprek is nog gaande, wat nu te doen: 
alle hengsten Belgische nationaliteit geven? 

 of terug halen?

conclusie:
het was wellicht beter geweest om een hengsten-
groepje in te brengen na de veulen periode, als 
alle merries weer gedekt zijn, en de hengst weer 
wat rustiger is; 

dan hebben de nieuwe hengsten meer tijd om te 
aarden in het gebied en de leidhengst heeft meer 
tijd om te wennen aan hengsten in de buurt.

Dit jaar was het een ongelukkige timing; de 
hengsten van Loevestein waren pas  in het voorjaar 
beschikbaar. De vorming van een hengstengroep 
is geprobeerd, maar niet gelukt.

het blijft nodig om te proberen, liefst op een ander 
moment, zodat uitgestoten hengsten zich kunnen 
aansluiten bij andere vrijgezellen; dan kunnen ze 
rustig, met de mannen onder elkaar,  volwassen 
worden dat de uitgestoten puberhengst van 
borgharen nu dekhengst is van de volwassen 
merries in Hochter Bampd is eigenlijk een beetje 
raar; het is een gevolg van het ontbreken van een 
leidhengst op Hochter Bampd. 

De Oudste en de (toen nog) 

Jongste inwoner van Borgharen!

Mevrouw Mien Theunissen-Bastiaens is op 7 april 
2016 honderd-en-één jaar geworden en daarmee 
de oudste inwoner van Borgharen. Proficiat met 
deze uitzonderlijke leeftijd Mien. Wij zijn trots op 
U en hopen U nog lang in ons midden te hebben.

Mevrouw Theunissen staat hier op de foto met 
Senn Gulikers. Deze foto is gemaakt op 1 januari 
2015. Mien was toen ook al de oudste inwoner 
van Borgharen en Senn de jongste.
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Verenigingsnieuws
Verenigingen, die graag hun verenigingsnieuws en dergelijke kenbaar willen maken, maar ook anderen 
zoals bijvoorbeeld inwoners die ergens  over willen schrijven, kunnen dit doen in de Buurtpraat. 
Dit kan gratis en regelmatig. 
Dit blad verschijnt elke twee maanden. 
Ook opgave voor de haarderagenda naar: redactie: 
      Baron de Rosenstraat 34,  6223 EB Maastricht.
      E-mail: buurtpraatborgharen@gmail.com

Copy voor de volgende Buurtpraat inleveren voor 30 JULI 2016.

Haarderagenda 

14 mei GFT ophalen
16/17 mei Pinkster vrij                                                                                         Basisschool De Maasköpkes 
17/18 mei Zomeravondcompetitie Jeu de Boulesclub Le But
19 mei Seniorenkienen                                                                                                        Seniorenvereniging
21 mei Gifbus op kermisterrein van 12.30 – 14.30 uur                                                Klein Chemisch afval
23t/m31 mei knippen van hagen in Borgharen
23 mei Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 -11.45 uur                                   Basisschool De Maasköpkes
24 mei Schoolboulen                                                                                                       Jeu de Boulesclub Le But
24/25 mei Zomeravondcompetitie Jeu de Boulesclub Le But
26 mei Seniorenkienen                                                                                                         Seniorenvereniging
29 mei Sacramentsprocessie door Borgharen                                                   R.K. Parochie Sint Cornelius
30/31 mei maaien obstakels in gazons in Borgharen
30 mei Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur                                 Basisschool De Maasköpkes
31 mei Schoolboulen                                                                                                       Jeu de Boulesclub Le But 
31 mei Zomeravondcompetitie                                                                                     Jeu de Boulesclub Le But

  1t/m10 juni knippen van hagen in Borgharen
  1t/m  3 juni maaien obstakels in gazons in Borgharen
  1 juni Hobbymiddag                                                                        Hobbyclub Jeugdwerk De Maaskluivers  
  1 juni Zomeravondcompetitie                                                                                      Jeu de Boulesclub Le But           
  2 juni Seniorenkienen                                                                                                         Seniorenvereniging    
  4 juni Oud papier ophalen vanaf 8.00 uur                                                                  Fanfare Sint Cornelius   
  6 juni Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur                                 Basisschool De Maasköpkes
  7 juni Schoolboulen                                                                                                        Jeu de Boulesclub Le But 
  7/8 juni Zomeravondcompetitie                                                                                      Jeu de Boulesclub Le But        
  9 juni Seniorenkienen                                                                                                         Seniorenvereniging
  9 juni Buurtraadvergadering                                                                                          Vereniging Buurtraad         
13 juni Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur                                  Basisschool De Maasköpkes 
13t/m17 juni Oudergesprekken groep 5t/m7                                                   Basisschool De Maasköpkes
14 juni Schoolboulen                                                                                                    Jeu de Boulesclub Le But          
14/15 juni Zomeravondcompetitie                                                                                  Jeu de Boulesclub Le But
16 juni Seniorenkienen                                                                                                     Seniorenvereniging
20 juni Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur                              Basisschool De Maasköpkes                     
20t/m24 juni Oudergesprekken groep 1t/m7                                               Basisschool De Maasköpkes       
21 juni Schoolboulen                                                                                                   Jeu de Boulesclub Le But
21/22 juni Zomeravondcompetitie                                                                                 Jeu de Boulesclub Le But
23 juni Seniorenkienen                                                                                                    Seniorenvereniging  
27t/m30 juni Snoeien en randsnoeien van bos- en sierplantsoen 
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27 juni Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur                             Basisschool De Maasköpkes           
27t/m30 juni Oudergesprekken groep 1t/m4                                              Basisschool De Maasköpkes
28 juni t/m 1 juli      Schoolkamp voor de kinderen van groep 7+8
28/29 juni Zomeravondcompetitie                                                                                 Jeu de Boulesclub Le But 
30 juni Seniorenkienen                                                                                                    Seniorenvereniging

  1t/m29 juli Snoeien  van bos- en sierplantsoen
  1 juli Oudergesprekken groep 1t/m4                                                          Basisschool De Maasköpkes
  2 juli Oud papier ophalen vanaf 8.00 uur                                                              Fanfare Sint Cornelius
  4t/m8 juli Vegen van straten in Borgharen                  DENK AAN DE WAGENS  
  4 juli Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur                             Basisschool De Maasköpkes
  5/6 juli Zomeravondcompetitie                                                                                 Jeu de Boulesclub Le But
  7 juli Schoolreis voor alle kinderen van de basisschool 
  7 juli Seniorenkienen                                                                                                   Seniorenvereniging
11t/m15 juli maaien  obstakels in gazons in Borgharen  
11 juli Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00- 11.45 uur                              Basisschool De Maasköpkes           
12/13 juli Zomeravondcompetitie                                                                                Jeu de Boulesclub Le But
14 juli Seniorenkienen                                                                                                   Seniorenvereniging
14 juli Buurtraadvergadering                                                                                    Vereniging Buurtraad
18 juli Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur                            Basisschool De Maasköpkes           
19/20 juli Zomeravondcompetitie                                                                                Jeu de Boulesclub Le But
21 juli Musical                                                                                                  Basisschool De Maasköpkes
22 juli Viering einde schooljaar                                                                     Basisschool De Maasköpkes
25 juli Begint zomervakantie                                                                    Basisschool  De Maasköpkes
30 juni Sluitingsdatum copy                                                                                                           Buurtpraat 

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

De vernieuwde website 

www.borgharen.nl 

is al van 10 Maart online.

 Komt dat zien. 
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UT HAARDER WINKELKE
KERKSTRAAT 12 BORGHAREN

VLEESWAREN – BROOD – KAAS

OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG: GESLOTEN

DINSDAG:  08.30-12.30 – 13.30-18.00 UUR

WOENSDAG: 08.30-13.00 UUR

DONDERDAG:  08.30-12.30 – 13.30-18.00 UUR

VRIJDAG: 08.30-12.30 – 13.30-18.00 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.


