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Woord van
de voorzitter

Vrijwilligers zijn nog steeds welkom en er is ook
nog grond beschikbaar voor je eigen moestuin.
Ook Rijkswaterstaat had een goede zomer 2016
omdat bouwconcern Besix voortvarend heeft
kunnen doorwerken aan de nieuwe keersluis Limmel.
Smaken mogen dan verschillen, maar ik heb nog
geen negatief commentaar gehoord op wat er tot
nu toe gerealiseerd is. Op zondag 21 augustus
wordt een belangrijke mijlpaal bereikt met het
inhangen van de nieuwe brug. Wij zijn allemaal
uitgenodigd om dat spectaculaire moment mee
te maken. Complimenten voor Rijkswaterstaat en
Besix over de wijze van communiceren met onze
gemeenschap rondom dit project.

De zomer van 2016
Nu op 17 augustus lijkt de zomer eindelijk te
beginnen. Strakblauwe lucht vandaag, evenals
gisteren en hetzelfde weer wordt verwacht voor
morgen. De zomer kan nooit te laat beginnen!
Wat Borgharen betreft heeft de zomer al veel
andere goede dingen opgeleverd.
Het paardengraf in het Rivierpark Maasvallei is
officieel geopend. De vier gladgepolijste gitzwarte
stenen nodigen ons, glimmend en glinsterend in
de zon, uit tot een bezoekje.

Bijna zou ik nog vergeten te vermelden dat de nijvere
vrijwilligersbijen op “ons” Kasteel Borgharen deze
zomer stug hebben doorgewerkt aan de renovatie
van dit grootse project. Na onze waardering te
hebben uitgesproken in een van de vorige Buurtpraatnummers, heeft nu ook de burgermoeder
van Maastricht Annemarie Penn - te Strake haar
waardering getoond door een werkbezoek aan
het kasteel af te leggen in het voorjaar. Zij was
zichtbaar onder de indruk!

De straten zijn flink aangepakt. En ook al is het
resultaat lapwerk; het is beter dan voorheen.
En mocht je klachten hebben over losliggende
stoeptegels en dergelijke meld het bij het klachtenmeldpunt van de Gemeente Maastricht.
Op 1 augustus is de Huiskamer aan de Maas
Borgharen in de Schoolstraat geopend. In de
eerste twee weken hebben al veel inwoners van
Borgharen en ook uit Itteren de weg er naar toe
weten te vinden. Iedereen is welkom. Jong en oud.
En je moet er niets, maar er kan van alles. Denk
maar eens met ons mee over de mogelijkheden.

Op de Open Monumentendag op zaterdag 10
september is iedereen welkom om het resultaat
van hun werk te komen bewonderen. Het kasteel
Borgharen opent wederom haar deuren. Laat
deze kans niet liggen en komt zien wat voor een
historische parel wij in ons dorp Borgharen mogen
koesteren.

De dorpstuin werd geplaagd door slecht voorjaarsweer (zeker voor tuiniers) en duizenden slakken,
naaktslakken wel te verstaan, vierden er hun
nudistenfestival. Nuttig waren ze niet in onze
dorpstuin Borgharen want ze vraten alles op wat
goedbedoeld gezaaid en uitgeplant was. Met
hernieuwde kracht en wijs overleg wordt er nu
gewerkt aan een groene doorstart.

Tot ziens op de wandel in het natuurgebied.
Haare väöroet!!
Joop van Sintfiet,
Duo voorzitter Buurtraad Borgharen
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De Grensmaas

Recreatievijver
Nu de vijver bijna is aangelegd komen langzaam
de zorgen naar boven. Het lijkt dat vooral wordt
gedacht aan de vissers. Met andere vormen van
recreatie lijkt men nauwelijks rekening te houden.
Ook zien we niets terug van de plannen om een
nieuwe fietsverbinding langs de vijver naar
Ankersmit te maken. Met name voor de mensen
uit Itteren is dit een flinke verbetering van de
fietsverbinding naar het centrum van Maastricht.
Samen met de Dorpsraad van Itteren houden we
de vinger aan de pols. Op 15 juli is overleg geweest
met het Consortium Grensmaas over de recreatieplas. Enkele opmerkingen uit het verslag:
- De recreatievijver wordt in het voorjaar van
2017 in detail afgewerkt;
- De noordrand krijgt een duidelijk recreatieve
functie met gras en eventueel zitelementen;
- De vissers kunnen met de fiets of scooter hun
stek bereiken;
- Er komt nog overleg over de wandelroutes;
- Het is verboden om te zwemmen in de
recreatieplas;
- De vijver is voor recreanten en vissers samen,
niemand heeft exclusieve rechten op het
gebied;
- Het Consortium zorgt tot in 2024 voor het
beheer.

Als ik dit schrijf is het eindelijk zomer geworden
na een lang nat en koud voorjaar.
De natuur in het grensmaasgebied trekt zich
niets aan van het rare weer. Het terrein rond het
paardengraf kleurt paars van de kattestaart die er
weelderig groeit. Over de vele poeltjes in het gebied
scheren de zwaluwen op zoek naar voedsel. De
natuur vaart wel bij al die natte ellende.
Werkzaamheden
Inmiddels is het Consortium Grensmaas bezig om
de graafwerkzaamheden van de recreatievijver bij
Itteren af te ronden. In september zijn ze klaar en
kan de afwerking beginnen. In november wordt
de werkweg opgeruimd. Ook ten noorden van
Itteren is het werk bijna af, er wordt alleen nog
maar rond Hartelstein gewerkt. Voor het einde
van dit jaar vertrekt een van de baggermolens
naar Trierveld in het noorden. Dan start de verdere
afgraving van Bosscherveld. Naar verwachting
duurt dit tot de zomer van 2018. Daarna wordt de
verwerkingsinstallatie bij Hartelstein geheel ontmanteld en start de aanleg van het passeervak aan
het Julianakanaal. Wat dan nog rest is de aanleg
van de gecombineerde fiets/faunabrug over het
kanaal. Op dit moment loopt druk overleg over
de uitvoering. Met name de juiste onderdoorvaarthoogte van de brug schijnt een belangrijk
discussiepunt te zijn.

Meepraten
Het buitengebied van Borgharen is in volle
ontwikkeling. Er zijn genoeg onderwerpen die
ons als bewoners raken. Denk met ons mee en
kom naar de maandelijkse bijeenkomsten van de
Buurtraad.

Natuurgebied
We hebben Staatsbosbeheer (SBB) gevraagd om
wat kleine aanpassingen te doen om het gebied
beter toegankelijk te maken. SBB heeft toegezegd
om in het natste deel van het gebied een bruggetje
aan te leggen. De uitvoering start na het broedseizoen om verstoring van de vogels te voorkomen.
Ook komen er grote platte stenen bij de toegangspoortjes waar het nu erg modderig kan zijn.

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl

Infoborden:
Staatsbosbeheer gaat infoborden plaatsen bij
enkele toegangspoortjes van het gebied. Ook in
Borgharen zijn borden voorzien, bij het paardengraf
staat al een bord. Verder wil men borden plaatsen
aan het voormalige fietspad bij de Baron de
Rosenstraat en bij de entree achter het wegkruis
aan de kruising Middenstraat/Kasteelstraat/Daalstraat. Op de borden komt niet alleen informatie
over de natuur maar ook over de historie van
Borgharen. De gemeente heeft ons gevraagd om
ideeën aan te leveren voor de teksten.
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Huiszwaluwen in
Borgharen en Itteren

Gierzwaluwen gaat het slecht. Dit heeft te maken
met de nestgelegenheid. Ze nestelen graag onder
de daken van huizen. Die daken worden echter
steeds beter dichtgemaakt voor isolatie en mussen.
Gelukkig zijn er nog genoeg Gierzwaluwen in
Borgharen en Itteren.

Wandel door het dorp en je ziet de zwaluwen boven
de daken vliegen op jacht naar insecten. Het is
een beeld dat hoort bij de zomer, maar dat we
helaas steeds minder zien in Nederland. Gelukkig
geldt dat niet voor Borgharen en Itteren. Er zijn
meerdere soorten zwaluwen te zien rond de dorpen.

Omdat het niet goed gaat met de huiszwaluw
worden de nesten in het gehele land geteld. Door
de tellingen jaarlijks te herhalen hoopt men de

In Nederland kennen we de boerenzwaluw,
oeverzwaluw en de huiszwaluw, alle drie zijn ze
aanwezig, maar met de huiszwaluw gaat het niet
zo goed. De huiszwaluw is makkelijk herkenbaar
aan de korte zwaluwstaart en de witte band van
veren om het middel.

redenen van achteruitgang te achterhalen en, indien
mogelijk, maatregelen te nemen. Borgharen en
Itteren vormen samen één van de bolwerken van
de huiszwaluw in deze regio. Daarom worden de
nesten al jaren geteld. Ook dit jaar zijn we weer
op pad geweest.

Ook de nesten zijn makkelijk herkenbaar. Ze maken
een ondiep kommetje aan de buitengevel van
woonhuizen en andere gebouwen, goed beschut
onder een dakrand. Hoe hoger hoe beter. Geen
enkele andere vogel doet dit de huiszwaluw na.
De bekende boerenzwaluw maakt altijd een nest
in een gebouw, vaak in schuren of zolders met
een open verbinding naar buiten. De Oeverzwaluw
broedt in steile hellingen langs de rivieren. We
kennen ook nog de Gierzwaluw. Dit is een forse
vogel die sterk lijkt op de echte zwaluwen maar
thuis hoort in een andere vogelfamilie. Dit vrijwel
zwarte dier vliegt vaak in groepen op hoge snelheid over de dorpen. Daarbij maken ze een hard
gierend geluid, vandaar de naam. Ook met de

Gezien het natte en koude voorjaar zijn de verwachtingen niet hoog gespannen. Voor Itteren
vallen de resultaten niet tegen, 29 nesten, eentje
minder dan in 2015. We hebben zelfs een nieuwe
locatie gevonden met 2 nesten. Misschien groeit
dit uit tot een nieuwe kolonie. Wel is het nieuwe
deel van Itteren weer verlaten door de huiszwaluw.
Een leuke waarneming is een nest waar de jongen
net zijn uitgevlogen. Ze hangen nog bangig aan de
muur net onder het nest om de eerste vlucht te
maken.
In Borgharen valt het resultaat erg tegen. Slechts
19 nesten hebben we gelokaliseerd, 11 minder
dan 2015 en het slechtste resultaat sinds 2009.
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De bekende locaties zijn bezet, maar het aantal nesten per locatie is minder. Het is moeilijk een oorzaak
aan te wijzen. Het kan niet aan het weer liggen, want anders zijn er in Itteren ook minder nesten. Des te
belangrijker dat we blijven tellen. De resultaten van dit jaar heb ik in een tabel gezet, samen met de cijfers
van voorgaande jaren:

Gemengde gevoelens over 2016. Het gaat goed in Itteren, maar niet in Borgharen.
Graag wil ik iedereen bedanken die mee heeft meegelopen en geteld. Maar ik wil ook iedereen bedanken die de
overlast voor lief neemt en de vogels rustig laat broeden aan de gevel van het huis.
Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl
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Door een fout van de redactie is dit artikel niet geplaatst in de vorige uitgave van de Buurtpraat.
Bij deze alsnog de update van de Maaskluivers over de eerste maanden van dit jaar.

Maaskluiverkes
update!!

hun neet gans metgezete, meh desoondaanks
waor ’t ouch veur hun ‘nne vastelaovend um
noets te vergete!!

De aofgelaope kier, hadde veer de deadline vaan
de buurtpraat gemis... vaandaor dat veer terök
kieke op de aofgeloupe 4 maond. Met naotuurlik
de vastelaovend es hoegtepunt!!

Heij beij ouch naomes Prins Jayme en prinses
Zonnne, nog ‘nne groete merci aon de raod vaan
éllef, de werrekgroep, de Beerbieters, en hunne
prins Pedro, de Neutetikkers met hun prinses
Wendy en alle luij boe ze zoevöl keertsjes en kedokes
vaan höbbe oontvaange…..’t waors geweldig!!
…Meh wie gaw es wie de vastelaovend d’r waor,
zoe gaw waor heer ouch weer verdwene!!
Langzaam weurt t tied veur ‘t veurjaor, en dat
heet Borghare gevierd met de kerremis. 4 daog,
en op zoondag ‘nne braderie… Veer, es vereiniging
de Maaskluivers, stoonte ouch op de braderie,
met get activiteite veur de jäög. Us doel; nuij
vrijwilligers….en dat is gelök!! Veer mage us
verheuge op get nuij geziechte, en daor zien veer
hiel content met!! (meh d’r is nog plaots genoog
huur..geer zeet nog steeds welkom!! )

Op dreij januari, met de oliebolle nog in uzze
maog, woorte de nuij prins en prinses vaan de
Maoskluivers oetgerope. Zoe es wie eder jaor,
maakte de wérrekgroep daor een prachtige oetvoering vaan, met dit jaor es thema; indiaane.
Alle raodslede danste vrolik met op ’t podium,
vermomd es wie cactusse… Oeteindelik waor ’t
binkelik momint daor en woorte Prins Jayme d’n
ierste en zien prinses Zonne bekind gemaak.

Noe goon v’r weer weijer…volgende week geit
keender vakantie werrek nog op stap, de ierste
vergadering euver ’t zomerkamp is geplend, en
ouch de datum veur de viering vaan us 40 jaorig
zjubileij steit al vas… noteer ’t meh alvas; ’t wiekent
vaan 8 & 9 juli 2017 viere veer fees!!
Veur hun waor ‘t een kort seizoen, meh wel eint
met völ hoegtepunte. De cortége in Mestreech,
de kinderzitting in de platte zaol en naotuurlik
de vastelaovend in Borghare. Helaas heet ’t weer

Kompliminte,
De Maaskluivers
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Muzikale Wereldreis

Iconen en Symbolen

Folk around the world

Open Monumenten Dag
in o.a. Kasteel Borgharen

Op zondagmiddag 20 november 2016 om 14.30
uur organiseert Fanfare en Drumband St Cornelius
uit Borgharen in samenwerking met Wieker Fanfare
St. Franciscus een groot galaconcert in het MECC
te Maastricht met solisten Beppie Kraft en Geralt
van Gemert.

Het weekend van 10 en 11 september staat in het
teken van Iconen en symbolen. Monumenten staan
stuk voor stuk symbool voor onze cultuur en onze
individuele en nationale identiteit. Veel monumentale iconen zullen dit weekend in Maastricht opengesteld worden. Maar vanzelfsprekend worden
rond het thema ook veel nieuwe monumenten
voor het voetlicht gebracht. Op Zondagmiddag
11 september bieden veel monumenten tevens
een podium voor het cultuurevenement Het Parcours. Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum
van Maastricht Underground wordt door de VVV
Maastricht een speciaal programma aangeboden
op diverse Undergroundlocaties. Dit jaar wordt
ook aandacht geschonken aan de herdenking van
25 jaar Verdrag van Maastricht. De EuropaTour
leidt ons langs plaatsen en monumenten die
herinneren aan de Eurotop van 1991 en de ondertekening van het Verdrag van Maastricht in 1992.
Aan het slot van de EuropaTour volgt een rondleiding
langs gedenkwaardige herinneringsplekken in het
Provinciehuis

Wij gaan een wereldreis maken door verschillende
landen en werelddelen. Zo heeft ieder land zijn
eigen volksmuziek, van bekende en minder
bekende componisten.
We gaan van Afrika naar Amerika, van Duitse
schlager naar Franse chanson, van Hongaarse
czardas naar Spaanse passo doble. Een warm
welkom verzorgt Serenata Mexicana met hun
mariacchi muziek en… een verrassing.
Beppie Kraft neemt u mee in de Limburgse volksmuziek en Geralt van Gemert gaat voorop in de
Duitse schlagers. Voel u vrij om mee te zingen en
te sjoenkelen.
Voor de pauze is het podium voor Drumband
St. Cornelius uit Borgharen, Slagwerkgroep
Schutterij St. Nicolaas uit Heythuysen en slagwerkgroep Semper Avanti uit Grashoek. Zij treden
gezamenlijk op met zangsolisten Heidi Pittie en
Nadine Maes. Dit alles onder de enthousiaste
leiding van Erik Wegberg.

Kasteel Borgharen | Kasteelstraat 4 Borgharen
| Zaterdag 10/09 van 10.00 tot 16.00 uur |
open huis in het kasteel waarvan de bouw teruggaat
tot de 13de eeuw met rijke interieurs uit de 18de
eeuw. Na een periode van ver- waarlozing wordt
het kasteel thans door de nieuwe eigenaar Ronny
Bessems en vele tientallen vrijwilligers weer naar
de oorspronkelijke toestand hersteld.

Na de pauze is het podium voor de fanfares van
Borgharen en Wyck die samen een zeer gevarieerd
programma ten gehore zullen brengen. Vanuit
eigen gelederen zal Lenny Gerards soleren op de
altsax in Pequena Czarda. De fanfares musiceren
onder de bezielende leiding van Wilfred Sassen.
Als apotheose van deze muzikale middag volgt
een gezamenlijk optreden van alle deelnemers.

Stap in en ga met ons mee
op wereldreis
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.mecc.nl
Tijdens de Open Monumentendag worden ieder
kwartier rondleidingen verzorgd. Expositie van
de verdwenen schilderingen van de Luikse schilder
Pierre-Michel de Lovinfosse in samenwerking
met het Buitengoed Geul & Maas
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Benutten wij wel
alle fiscale en
sociale regelingen?

voor zorgtoeslag. Het vermogen mag dan niet
hoger zijn dan € 82.504 boven de vrijstelling.
Ook studerenden van wie de ouders de ziektekostenpremie betalen komen voor zorgtoeslag in
aanmerking.

Dat zou zich iedereen weleens moeten afvragen.
Vandaar dat wij een paar zaken op een rijtje zetten.
De hypotheekrente is nog nooit zo laag geweest
als nu. Toch maken huiseigenaren, met een
hypotheek, nog steeds geen gebruik van de
mogelijkheid hun hypotheek over te sluiten en/of
via rentemiddeling hun maandelijkse kosten te
beperken.

De schenkingsvrijstellingen worden jaarlijks
verhoogd. In 2017 komt er weer de mogelijkheid
om kinderen, die een eigenhuis willen kopen, te
helpen met een schenking die mag oplopen tot
€ 100.000.
Ook is het de vraag of men wel voldoende profiteert
van de belastingaftrek van de huidige hypotheek.
Indien de te betalen hypotheekrente het bedrag
van de huurwaarde van de woning nadert, is het
zinvol om extra aflossing van de hypotheek te
overwegen.

In 2016 zijn de vrijstellingen:
Kinderen € 5.304 kleinkinderen € 2.122 kinderen
tot 40 jarige leeftijd € 25.449.
Vooral nu de studiekosten van kinderen zo drastisch
zijn verhoogd is de mogelijkheid van schenken
een oplossing t.o.v. de opbouw van studieschuld.
De pensioenen zullen de komende jaren onder
druk blijven staan. Vooral werkenden moeten zich
realiseren dat de pensioenen die men in het
verleden kon opbouwen, in de toekomst, niet
meer mogelijk is. Maar deze werkenden kunnen
zelf fiscaal vriendelijk voor aanvulling van hun
pensioenrechten zorgen.
Laat u terdege adviseren!
Binnen uw woongemeenschap beschikt u nog
over een bank waar men dagelijks kunt binnenlopen
voor inlichtingen en advies.

Spaargeld levert thans een negatief rendement
op, zeker bij degenen die meer dan € 24.437 voor
alleenstaanden en voor gehuwden € 48.874 als
banksaldo moeten aangeven.

W.J.H. Dolmans,
fiscalist

Iedereen in Nederland heeft een verplichte ziektekostenverzekering. Voor degenen die ouder zijn
dan 18 jaar en een jaarinkomen genieten van
minder dan € 27.015 voor alleenstaanden of voor
gehuwden tot € 33.768 komen in aanmerking

PS – Voor belangstellenden is het mogelijk
maandelijks ons Fiscaal Journaal te ontvangen.
U hoeft alleen maar aan het kantoor van de
Regiobank uw e-mailadres op te geven en u
wordt voortdurend op de hoogte gehouden.
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Nieuwe Keersluis
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Hier
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.

had uw

Wij zorgen ervoor dat u wordt ingedeeld in een vaste zwemgroep, op de
dag en het tijdstip dat u het beste
uitkomt. Tijdens de zwemuren wordt

ADVERTENTIE

er onder deskundige leiding een
kwartier therapeutische oefeningen
gegeven. Deze zijn uiteraard vrijblijvend, dus u bent niet verplicht tot
deelname.
Interesse? Neem contact op met
onze stichting via onderstaande
contactgegevens.

kunnen
Therapeutisch zwemmen in het Geusselt Zorgbad (33°)

staan!!!

T
E
W

14

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

“Huiskamer aan de
Maas Borgharen“
opent haar deuren

plaatsvinden.
Vrijwillig(st)ers die eenmaal of meerdere malen
drie uur per week als gastheer/vrouw willen aanwezig zijn zijn van harte welkom. Even aanmelden
bij Kitty Jacobs op mobiel telnr. 06-46541473.
Kitty maakt de roosters in overleg met de aangemelde vrijwillig(st)ers.

Ideeën???
Meld je aan en Doe mee!!!
Al twee weken, nu ik dit schrijf, staat de Huiskamer
aan de Maas Borgharen open voor iedereen uit
Borgharen en Itteren die er even tussen uit wil
en een ander gezicht wil zien. Op maandag en
woensdag van 10.00 tot 16.00 uur is jong en
oud welkom voor een praatje en een teske
koffie of thee.

Heb je nog spullen om de inrichting helemaal af
te maken? Overleg dan even met Marij Pagnier
mobiel nr. 06-15382257. We hebben ook een
keuken die we graag willen inrichten en waar later
misschien gekookt kan worden voor bezoekers
die dat graag willen.

Voor de koffie of thee vragen we een onkostenbijdrage van 50 eurocent per kopje.
Als je ons initiatief sympathiek vindt en graag wilt
ondersteunen kan dat ook met wat goederen zoals
koffie, thee, keukenspullen, schoonmaakmiddelen
etc. Graag ook weer in overleg met Marij Pagnier.

Na maandenlange voorbereiding is het dan
eindelijk zover. Met subsidie van de Gemeente
Maastricht en medewerking van Huisartsenpraktijk Wetzels konden we op maandag 1 augustus
eindelijk van start gaan. Er is een stichting opgericht
met vier bestuursleden uit de werkgroep Zorg aan
de Maas van de Buurtraad Borgharen. De overige
leden van de werkgroep zijn ook nauw betrokken
bij de uitvoering van de plannen.

Heb jij leuke ideeen voor aktiviteiten, cursussen
en workshops of iets anders? Wij hebben een leuke
ruimte om ze te realiseren. Meld je aan bij Kitty
Jacobs en werk ze samen met ons uit.
Namens het bestuur van de Stichting Huiskamer
aan de Maas Borgharen,

We hopen met de huiskamer te voorzien in de
behoefte van de inwoners van Borgharen en Itteren
om er zo nu en dan eens even tussen uit te zijn.
Waar kun je dan naar toe? Naar een gezellige en
veilige plek/huiskamer waar je anderen treft, een
praatje maakt en samen met hen verschillende
aktiviteiten kunt doen en afspreken.

Joop van Sintfiet

Als alles naar wens verloopt ontwikkelt zich
“vanzelf” een programma waar de bezoeker
behoefte aan heeft. Dat blijft overigens niet
beperkt tot de huidige openingstijden, maar kan
eventueel ook op andere momenten in de week
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Oude foto’s Jan Hensen
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Oet de aajd
Buurtpratedoes

Els Pletzers van de afdeling hondenbeleid van de
gemeente Maastricht las het stukje over Piets
bekering en stuurde hem als beloning een setje
pennen, sleutelhangers, naamlabels en andere
speeltjes met het gemeentelijke hondenlogo van
haar afdeling.

November 1994
Lof voor hondenbezitter Piet:
Dat het ook anders kan liet hondenbezitter Piet in
het vorige nummer van de Buurtpraat zien.

Goed voorbeeld doet goed volgen, vindt de
gemeente.

Hij Schreef een cursiefje waarin hij zijn bekering
tot het groepje poepopruimers wereldkundig
maakte. Tot voor kort was Piet er tijdens zijn
uitlaatronde met de hond weinig aan gelegen de
onderweg geproduceerde drollen op te ruimen en
in de poepafvalbakken te deponeren. Hij liet zijn
hond weliswaar hurken in de straatgoot, maar als
het dier midden op de stoep aandrang kreeg vond
hij het wat ver gaan om de drol op te scheppen.

Dus hondenbezitters in Borgharen:
Doe als Piet en ruim de drollen die Uw huisdier
tijdens de uitlaatronde in het dorp achterlaat op.
De dank van Uw dorpsgenoten die geen hond
hebben en de voetballende jeugd is groot.

Dat veranderde plotsklaps na een bezoekje –met
hond– aan de glascontainer. Piet had het glas
meegedragen in een plastic zak en toen zijn hond
onverwacht een drol produceerde midden op de
stoep, besloot hij de drol in een opwelling in de
plastic zak te verpakken en in de dichtstbijzijnde
drollentrommel te gooien. “Een overwinning op
mezelf”, schreef Piet die trots was op zijn “Bekering”.
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we willen dat iedereen volop van het leven kan
genieten.
Om dat voor elkaar te krijgen, denken we altijd
in oplossingen. Dat geldt voor onze vrijwilligers,
voor onze donateurs en voor de partners waarmee
we samenwerken. Stuk voor stuk doen zij er
alles aan om mensen een onvergetelijk moment
te bezorgen.
Daarom blijven we dat doen waar we altijd al
goed in waren: contacten leggen, gezelligheid
brengen, activiteiten organiseren en vakanties
mogelijk maken. Zo is er ook een rolstoelauto die
te huur aangeboden wordt door de Zonnebloem.
Voor ons als vrijwilligers is het ook heel belangrijk
om te weten wat onze gasten graag zouden willen doen, dus tips en voorstellen zijn altijd welkom. Dan kunnen we het programma zo maken
dat er voor iedereen wel een keer iets leuks is om
aan mee te doen. Bij een activiteit van de Zonnebloem worden er natuurlijk ook kosten gemaakt
en wij proberen om deze altijd zo laag mogelijk te
houden zodat de eigen bijdrage van de gast ook
niet zo heel hoog is.

Over de Zonnebloem
Bij de Zonnebloem draait het om mensen, al meer
dan 65 jaar. We brengen ze bij elkaar en staan
voor ze klaar. We zetten alles op alles om mensen
met een lichamelijke beperking een onvergetelijke
dag te bezorgen. Een lichamelijke beperking hoeft
wat ons betreft nooit een belemmering te zijn,

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op
met jouw lokale Zonnebloemafdeling. Je kunt je
ook gelijk inschrijven. Meedoen met de Zonnebloem is mogelijk voor iedereen vanaf 18 jaar met
een lichamelijke beperking.

Voor wie is
de Zonnebloem??
De Zonnebloem is er voor iedereen met een
lichamelijke beperking. Jong en oud, wie je ook
bent en wat je ook graag doet.

In Borgharen en Itteren zijn we met 9 vrijwilligers
waar je altijd terecht kunt met vragen. Ook als het
je leuk lijkt om een keer mee te doen aan een
activiteit van de Zonnebloem, meld je bij een van
onze vrijwilligers en dan nemen we contact op als
er een activiteit is.

Wil jij mensen leren kennen met wie het klikt? Wil
je eropuit, om dat te doen wat je leuk vindt? Eens
een keer mee op vakantie? Of ken je iemand met
een fysieke beperking die dat graag zou willen?
Neem dan contact op en kijk met ons naar de
mogelijkheden.

Dus hopelijk tot bij een van onze volgende
activiteiten!

Dit zijn momenteel de vrijwilligers:
Melinda Winkens-Bessems
Marleen Hofkamp
Maria v.d. Bosch-Machiels
Monique Machiels-Loenis
Rita Slangen
Wendy van Gennip
Lilian Bastings
Marika Huijdts
Daniella Coumans

Heinsbergstraat 17
op de Bannet 12
op ’t Rooth 15
Geneinde 41
Schoolstraat 37
Hertog v brabantlaan 62
st Martinusstraat 18
’t Kempke 15
Bosveldweg 4
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tel: 043-3644198
tel: 043-3641058
tel: 06-52243998
tel: 06-26499169
tel: 06-25071716
tel: 06-52658045
tel: 043-3626345
tel: 06-46614892
tel: 043-3624264

De ergotherapeut
vertelt…
Hoe omgaan met problemen in het dagelijks leven bij dementie.

Spreker: Rylana Martens
Aanmelden is niet nodig. Toegang is gratis

Woensdag 7 september 2016
Locatie:
Athos Eet- Maakt- Doet
Athoslaan 12A
Maastricht
Meer informatie?
Elmy Kroeg
 088-0405907
 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
5 sept. telefonisch of per e-mail aanmelden.
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Alzheimercafe
Maastricht

Scootmobiel te leen
ook in Borgharen!

Na een korte zomerstop is er op 7 september 2016
is weer een bijeenkomst van het Alzheimercafé
Maastricht. Het Alzheimercafé is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie en hun
mantelzorgers.

Kunt u niet meer overal te voet of met openbaar
vervoer komen? Zou u op sommige dagen een
scootmobiel willen gebruiken om uw dagelijkse
dingen te doen, zoals de boodschappen of een
bezoek aan de kapper of bieb? Dat kan! Bij de
Scootmobiel uitleen in Huisartspraktijk Wetzels
kunt u ook een scootmobiel lenen. Voor een hele
of een halve dag.
Hoe werkt dit?
U belt eerst met Welzorg omdat het belangrijk
is dat u een keer met een scootmobiel geoefend
heeft en rijvaardig bent. Met het pasje dat u dan
ontvangt, gaat naar het scootmobiel uitleenpunt
en leent de scootmobiel. Dit is zonder indicatie
of eigen bijdrage. U kunt een afspraak voor de
rijvaardigheidsbeoordeling met Welzorg maken
via: kerkrade@welzorg.nl of 045-5609880.
Zij komen dan bij u thuis.

Het thema van deze bijeenkomst betreft:

De ergotherapeut vertelt…
Tijdens deze avond zal worden ingegaan op de
problemen in het dagelijks leven zoals mensen
met dementie en hun naasten deze kunnen ervaren.
Denk hierbij aan problemen bij dagelijkse activiteiten zoals aankleden, koken, tuinieren en het
uitoefenen van hobby’s. Samen zoeken we naar
mogelijk oplossingen.

Waar?
Huisartspraktijk Wetzels
Schoolstraat 27b
Bellen naar: (043) 362 77 67
Geopend op: ma. t/m. vrij van 8.00- 17.00 uur

Spreker op deze avond :
Rylana Martens, ergotherapeut
U bent allen van harte welkom bij Athos EetMaakt- Doet, Athoslaan 12A, Maastricht. De zaal
is open vanaf 19.00u en het programma start om
19.30 u. Aanmelden is niet nodig. Toegang is gratis.
U kunt voorafgaand aan de avond een gezonde en
goedkope maaltijd gebruiken bij Athos Eet.
Hiervoor kunt u zich tot uiterlijk 5 september
telefonisch of per e-mail aanmelden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Elmy Kroeg
088-0405907
alzheimercafemaastricht@gmail.com

Er zijn meer scootmobiel uitleenpunten in
Maastricht! Kijk op
www.gemeentemaastricht.nl/scootmobiel
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Verenigingsnieuws
Verenigingen, die graag hun verenigingsnieuws en dergelijke kenbaar willen maken, maar ook anderen
zoals bijvoorbeeld inwoners die ergens over willen schrijven, kunnen dit doen in de Buurtpraat.
Dit kan gratis en regelmatig.
Dit blad verschijnt elke twee maanden.
Ook opgave voor de haarderagenda naar:
redactie:
						
Baron de Rosenstraat 34, 6223 EB Maastricht.
						
E-mail: buurtpraatborgharen@gmail.com
Copy voor de volgende Buurtpraat inleveren voor 15 OKTOBER 2016.

Haarderagenda
27 aug 16de Licencietournooi
Jeu de Boulclub Le But
27 t/m 30 aug Zomerkamp
Jeugdvakantiewerk de Maaskluivers
28 aug 28ste Kampioenschap van Borgharen (en Itteren)
Jeu de Boulclub Le But
28 aug 20de Jeugd Jeu de Boultournooi
Jeugdvakantiewerk De Maaskluivers
29t/m31 aug Vegen van straten
DENK AAN UW AUTO
29 aug Huiskamer aan de Maas van 10.00 - 16.00 uur
werkgroep Zorg aan de Maas
30 aug Gifbus KCA op kermisterrein van 17.00 – 19.00 uur
31 aug Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur
werkgroep Zorg aan de Maas
1+2 sept Vegen van straten
DENK AAN UW AUTO
1 sept Seniorenkienen
3 sept Oud papier ophalen vanaf 8 uur
5t/m30 sept knippen van hagen en bijmaaien van obstakels in gazons
5 sept De school begint weer
5 sept Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur
5 sept Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur
7 sept Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur
7 sept Zomeravondcompetitie
8 sept Seniorenkienen
8 sept Buurtraadvergadering
10 sept OMD Kasteel Borgharen 10.00-16.00 uur
11 sept Nationale ziekendag
11 sept Kerkcollecte t.b.v. de Zonnebloem
12 sept Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur
12 sept Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 12.00 uur
13 sept Zomeravondnacompetitie
14 sept Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur
14 sept Zomeravondcompetitie
15 sept Seniorenkienen
15t/m23 sept Corneliusoctaaf
18 sept Haardergaank
19 sept Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00- 12.00 uur
19 sept Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur
20 sept Zomeravondnacompetitie
21 sept Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur
21 sept Zomeravondcompetitie
22 sept Seniorenkienen
22 sept Stille Lichtprocessie
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Seniorenvereniging
Fanfare Sint Cornelius
Basisschool De Maasköpkes
Basisschool De Maasköpkes
Werkgroep Zorg aan de Maas
Werkgroep Zorg aan de Maas
Jeu de Boulclub Le But
Seniorenvereniging
Vereniging Buurtraad
De Zonnebloem
De Zonnebloem
Basisschool De Maasköpkes
Werkgroep Zorg aan de Maas
Jeu de Boulclub le But
Werkgroep Zorg aan de Maas
Jeu de Boulclub Le But
Seniorenvereniging
R.K. Sint Corneliusparochie
R.K. Sint Corneliusparochie
Basisschool De Maasköpkes
Werkgroep Zorg aan de Maas
Jeu de boulclub Le But
Werkgroep Zorg aan de Maas
Jeu de boulclub Le But
Seniorenvereniging
R.K. Sint Corneliusparochie

26 sept Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur
26 sept Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur
28 sept Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur
28 sept Zomeravondcompetitie
30 sept t/m 3 okt Najaarskermis

Basisschool De Maasköpkes
Werkgroep Zorg aan de Maas
Werkgroep Zorg aan de Maas
Jeu de Boulclub Le But

1 okt Oudpapier ophalen vanaf 8.00 uur
Fanfare Sint Cornelius
3t/m7 okt knippen van hagen en bijmaaien van okstakels in gazons
3 okt Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur
Basisschool De Maasköpkes
3 okt Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur
Werkgroep Zorg aan de Maas
5 okt Huiskamer aan de Maas van 10.00 - 16.00 uur
Werkgroep Zorg aan de Maas
6 okt Seniorenkienen
Seniorenvereniging
10 okt Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur
Basisschool De Maasköpkes
10 okt Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur
Werkgroep Zorg aan de Maas
12 okt Huiskamer aan de Maas van 10.00 - 16.00 uur
Werkgroep Zorg aan de Maas
13 okt Seniorenkienen
Seniorenvereniging
13 okt Buurtraadvergadering
Vereniging Buurtraad
15 okt Sluitingsdatum copy
Buurtpraat Borgharen
17 okt Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur
Basisschool De Maasköpkes
17 okt Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur
Werkgroep Zorg aan de Maas
19 okt Huiskamer aan de Maas van 10.00 - 16.00 uur
Werkgroep Zorg aan de Maas
20 okt Seniorenkienen
Seniorenvereniging
24t/m28 okt Vegen van straten
DENK AAN UW AUTO
24t/m28 okt Herfstvakantie
Basisschool De Maasköpkes
24 okt Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur
Werkgroep Zorg aan de Maas
24 okt Trekking zonnebloemloterij		
26 okt Huiskamer aan de Maas van 10.00 - 16.00 uur
Werkgroep Zorg aan de Maas
27 okt Seniorenkienen
Seniorenvereniging
30 okt Allerzielenlof
R.K. Sint Corneliusparochie
31 okt Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 12.00 uur
Basisschool De Maasköpkes
31 okt Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur
Werkgroep Zorg aan de Maas
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
FINANCIËLE DIENSTVERLENING

KERKSTRAAT 12 BORGHAREN
VLEESWAREN – BROOD – KAAS

U kunt bij ons terecht voor o.a.:

OPENINGSTIJDEN:

- aangifte inkomstenbelasting

MAANDAG:

GESLOTEN

- aangifte successierecht en schenkingsrecht

DINSDAG:

08.30-12.30 – 13.30-18.00 UUR

WOENSDAG:

08.30-13.00 UUR

- betalen, sparen en overige bankzaken

DONDERDAG:

08.30-12.30 – 13.30-18.00 UUR

- boekhoudingen MKB / ZZP

VRIJDAG:

08.30-12.30 – 13.30-18.00 UUR

ZATERDAG:

08.30-16.00 UUR

- financiering woningen en overige financieringen
- alle verzekeringen

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.

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

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

Geulle
Essendijk 2
043 - 364 73 47

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

Borgharen
Past. v Kanstraat 14
043 - 362 60 18

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

b etalen - sparen - hyp otheken - ver zekeren - administraties - b elastingaangif ten
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