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Woord van
de voorzitter

praktijk voor ons ook een praktische verbetering
zijn zullen we nog even moeten afwachten.
Op 13 april wordt de Huiskamer aan de Maas
officieel geopend na een veelbelovende start zo’n
zeven maanden geleden. We hebben wethouder
Jack Gerats daarvoor uitgenodigd. We hopen dat
het in zijn agenda past want wij willen graag laten
zien dat de Huiskamer een zinvol en succesvol
initiatief is voor veel inwoners van Borgharen.

2017... 40 jaar Buurtraad Borgharen.
Iets om te vieren?
Dit jaar bestaat de Buurtraad Borgharen 40 jaar.
Of we daarmee blij moeten zijn? Jij mag het zeggen.
Wij kijken in ieder geval liever voor uit dan achter
uit. Dus gaan we door met beide voeten op de
grond. Iedere kleine extra verbetering in onze
woonomgeving is mooi meegenomen. Daar gaan
we voor! Dat is onze ambitie!

Op 18 juni wordt er door sportieve inwoners uit
Borgharen een Natuurloop georganiseerd. Jong
en oud kunnen een mooi parcours lopen door het
natuurgebied tussen Itteren en Borgharen.
We hopen op een succesvol evenement dat voor
herhaling vatbaar is. Vergeet je niet in te schrijven.

Dit 40 jarig jubileum gaan we dus wel vieren met
een mooi dorpsfeest van, voor en door alle
inwoners van Borgharen. Elders in deze Buurtpraat
lees je er meer over.

Nog niet helemaal zeker is of dit voorjaar met de
restauratie van de muren van de kasteelgracht en
de brug gestart kan worden. De gemeenteraad
van Maastricht moet nog instemmen met haar
deel van de subsidie toe te kennen. Ik doe hierbij
een beroep op de gemeenteraadsleden dit voor
Maastricht belangrijke culturele erfgoed te behouden. Wij in Borgharen zullen het niet vergeten!

Carnaval 2017 is alweer achter de rug en het was
weer een mooi en gezellig in Haare. Het wordt
hoog tijd dat wij hier eens stil staan bij al die
verenigingen en mensen die de Haarder Carnaval
mogelijk maken. Met CV De Beerbieters voorop en
in hun gevolg De Neutetikkers van de Fanfare, de
fanfare Sint Cornelius met hun carnavalsconcert, de
Maaskluivers met hun jeugdcarnaval, IBC met zijn
carnavals activiteiten, de Haarderhof, de Haarder
horeca ondernemers, alle sponsoren, alle particuliere groepen die meelopen in de optocht en
vooral niet te vergeten al die vrijwilligers die vaak
ongemerkt hun bijdrage leveren. Ieder jaar weer
opnieuw een reusachtige inspanning van velen
die ons dorpsleven in stand houden. Chapeau!

Een druk jaar gaan we tegemoet. Meedenkers
en meedoeners kunnen we nog steeds gebruiken.
Kom naar onze vergaderingen iedere tweede
donderdag van de maand in de Haarderhof of
meld je aan bij het secretariaat van de Buurtraad
Borgharen.
Tot ziens!
Joop van Sintfiet

De weg tussen Maastricht en Borgharen is - op het
moment van schrijven - volop “onder konstruktie”.
Daardoor is het er druk en de verkeerssituatie
is soms onoverzichtelijk. Het blijft dus oppassen
voor alle verkeersdeelnemers. Denk vooral aan
onze jonge fietsers! Op het moment dat u dit
leest is het werk hopelijk grotendeels achter de
rug en de eindsituatie structureel verbeterd.
De contouren van de nieuwe keersluis Limmel
worden nu steeds duidelijker en getuigen van
een modern design passend bij een nieuwe tijd.
Complimenten aan Besix en Rijkswaterstaat met
hun duidelijke communicatie naar de inwoners van
Borgharen. Even wennen die nieuwe sluis, dat wel
natuurlijk. En soms zullen we in een nostalgische
bui de oude vertrouwde sluis nog missen. Of de
verkeersaanpassingen bij de Noorderbrug in de
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De Buurtraad
Borgharen viert haar
40 jarig jubileum!

Een oproep willen we nu al doen aan iedereen
van Borgharen. Als je een leuk idee hebt voor
deze bijzondere dag; laat het ons dan weten.
Verder willen we graag iedereen die een leuke
hobby heeft uitnodigen om de resultaten daarvan
te laten zien aan ons allemaal op deze dag van
het dorp. In de Haarderhof zullen we een expositie
organiseren van al deze uitingen van creativiteit
en kunst. Denk er alvast over na of je daaraan
mee wilt doen. Schilderen, borduren breien, poppen
maken, zingen, dansen, muziek maken...alles is
mogelijk!!!

De Buurtraad Borgharen bestaat dit jaar 40 jaar.
Als Wim Vandermühlen dat zegt... dan is dat zo!
Hij was er bijna vanaf het begin in 1977 zelf bij.
In 1977 dus 7 jaar na de annexatie van de gemeente
Borgharen door de gemeente Maastricht namen
een aantal inwoners van Borgharen het initiatief
tot het oprichten van een buurtraad. Deze is tot
op heden zonder onderbreking blijven bestaan en
functioneren met hoogte- en dieptepunten. Veel
is er gebeurd in die tijd en veel ook niet, maar er
is vooral veel veranderd in de afgelopen 40 jaar in
Borgharen en de wereld om ons heen.

Verder nodigen wij je uit om als vrijwilliger deze
dag mee te organiseren en er een onvergetelijk
dorpsgebeuren van te maken. Volg de Buurtpraat
en onze Website voor het laatste nieuws. Wij
houden je op de hoogte.

Reden voor de buurtraad om de inwoners van
Borgharen te trakteren op een mooi dorpsfeestje.
We gaan dat doen op zondag 3 september 2017.
Een echt dorpsfeest van, voor, en door mensen
van Borgharen zelf.

Wij rekenen op jullie enthousiasme en medewerking
als vrijwilliger of straks als bezoeker en deelnemer.

Samen met de verenigingen hebben we de handen
al in elkaar geslagen om er een gezellige en actieve
dag van te maken. Je gaat er de komende tijd nog
meer over horen.

Reacties s.v.p. naar
joop.vansintfiet@gmail.com of bel 06-36056255

Namens de jubileumcommissie,
Joop van Sintfiet.
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Alzheimerconcert 2017

momenteel Mijn Breincoach. Dit is een preventiecampagne die mensen attendeert op het belang
van een goede hersengezondheid, je persoonlijke
risicofactoren in kaart brengt en middels een
persoonlijk preventief actieplan je ondersteunt
bij het verbeteren van hun hersengezondheid.
Muzikaal avontuur

In actie voor dementie

Het concert ‘Vergeet mij niet’ is een samenwerking
van stuk voor stuk geweldige artiesten uit Limburg
die het publiek onder leiding van Rob en Dré weet
mee te nemen naar alle uithoeken van het muzikale
spectrum, van klassiek tot jazz en popmuziek. De
artiesten zullen met uitdagende en avontuurlijke
acts voor jong en oud het podium opkomen. Het
belooft daarom een concert te worden vol contrasten. ‘Vergeet mij niet’ vindt plaats op zondag
23 april 2017 van 15.00 tot 17.00 uur | Koepelkerk,
Heerderweg 1 in Maastricht |Tickets € 15,- |
Kinderticket € 7,50 | Kaarten bestellen, kan via
mail: concert@hfl.nl of bel naar (043) 4077 361.

Benefietconcert ‘Vergeet mij niet’
Zondag 23 april 2017 geven Hubert Delamboye,
Fenna Ograjensek, Patrice van Ramshorst, Rob
Waltmans en Mannenkoor Borgharen Maastricht
samen met andere bekende muzikanten uit
Limburg een uniek concert in de Maastrichtse
Koepelkerk. De opbrengst van dit concert gaat
naar Alzheimeronderzoekfonds Limburg.
Daarmee steunen de artiesten en gasten direct
het wetenschappelijk onderzoek van Mijn
Breincoach van Alzheimer Centrum Limburg van
Maastricht UMC+. Dementieonderzoek in Limburg
vóór Limburgers.
Initiatiefnemer is componist en violist Pierre Colen,
jaren nauw betrokken bij de successen van Limburgs
Symfonie Orkest (Philharmonie Zuidnederland).
Vanuit zijn muzikale achtergrond wil hij iets voor
anderen betekenen en aan een oplossing bijdragen
voor deze impactvolle hersenziekte. Toen Dré Knols
van Mannenkoor Borgharen Maastricht en Rob
Waltmans hoorden dat Pierre dit concert wilde
organiseren, hoefden zij dan ook niet lang na te
denken op de vraag van Pierre om aan dit concert
mee te werken. Op 23 april zullen de muzikanten
daarom een onvergetelijk concert verzorgen met
optredens van onder meer Stéphanie Habets
(Voice Kids), Aïcha Cheriff (Winnaar Kunstbende
2016), Slim Vitz Kids (Kumulus Bigband), Hubert
Delamboye (tenor), Fenna Ograjensek (sopraan),
Patrice van Ramshorst (jazz), Rob Waltmans
(organist) en Mannenkoor Borgharen Maastricht.

Dementie en
bewegen
Michel Bleijlevens, onderzoeker verbonden aan de Academische
Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg van de Universiteit Maastricht,
vertelt over het belang van bewegen en hoe u uw naaste met dementie
kunt stimuleren te blijven bewegen.

Aanmelden is niet nodig. Toegang is gratis

Het goede doel: stimuleren van je
hersengezondheid

Woensdag 5 april 2017
Locatie:
Athos Eet- Maakt- Doet
Athoslaan 12A
Maastricht

Hoewel onderzoekers steeds meer te weten komen
over dementie, is dementie vooralsnog niet te
genezen. Wel komen onderzoekers steeds meer
te weten over de oorzaken van de ziekte! Met
deze kennis ontwikkelt Alzheimer Centrum Limburg

Meer informatie?
Elmy Kroeg
 088-0405907
 alzheimercafemaastricht@gmail.com
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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 3 april
aanmelden via de hiernaast genoemde
contactgegevens

DRUK

l

PRINT

l

MAIL

l

SIGN

UW IDEE. ONZE UITDAGING!
van mensen
met mensen
voor mensen

Watermolen 1
6229 PM Maastricht
Postbus 1585
6201 BN Maastricht
Telefoon: 043 - 382 44 11
Email: info@impreso.nl

WWW.IMPRESO.NL
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De Huisweide
Op zaterdag 4 februari hebben we weer gesnoeid
in de huisweide. Dit is enkele weken later dan
gepland vanwege het winterse weer in januari. In
2007 zijn we gestart met het onderhoud aan de
perenbomen. Ieder jaar nemen we enkele bomen
onder handen. Verleden jaar hebben we de laatste
bomen gesnoeid. Dit betekent dat alle bomen
minstens een keertje zijn aangepakt. Hiermee
blijven ze vitaal en kunnen we nog jaren genieten
van dit pareltje midden in het dorp. Dat het werk
zin heeft, kunnen we ieder voorjaar zien als de
bomen in volle bloei staan.

Na de heerlijke lunch was er voor de liefhebbers
een korte rondleiding door het kasteel. Hiermee
sloten we deze dag in stijl af. Graag wil ik iedereen
van harte danken die deze zaterdag de handen uit
de mouwen heeft gestoken.
Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl

Dit jaar hebben we de 4 bomen aangepakt in de
eerste rij gezien vanaf de kasteelboerderij. Het
zijn hoge bomen, dus er is nog al wat kunst- en
vliegwerk voor nodig. Gelukkig hebben we weer
een beroep kunnen doen op de Werkgroep
Natuurbeheer van IVN Maastricht. De werkers
zijn weer prima verzorgd door José. Een van de
IVN-ers geeft aan dat dit het enige project is waar
ze na de arbeid een lunch krijgen aangeboden.
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De Grensmaas

bij het Waterschap. We hebben de belofte gekregen dat het Waterschap blijft deelnemen aan
het overleg.

Het Consortium Grensmaas is langzaam aan het
afbouwen. Het werk in Borgharen zit er bijna op.
De recreatievijver bij Itteren is klaar en de werkweg
is afgebroken. De verwerkingsinstallatie in Itteren
zal nog tot de zomer actief zijn, daarna volgt de
afbraak en start de uiteindelijke afwerking van
het gebied en oplevering als natuurgebied. Na de
zomer volgt de aanleg van de passeerhaven tussen
de bruggen van Itteren en Bunde. Het Consortium
verwacht in 2018 alles te hebben afgerond.

Het klankbordoverleg heeft zich voor ons bewezen
als een belangrijk overlegorgaan. Immers we zitten
aan tafel met organisaties die een grote rol spelen
in Borgharen en Itteren zoals het Consortium
Grensmaas, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer
en de gemeenten. Echter het Grensmaasproject
loopt langzaam ten einde en dan stopt ook dit
overleg. Gelukkig heeft het Consortium toegezegd
om in 2017 en 2018 het overleg te handhaven.
Dat geeft ons tijd om een nieuwe vorm van overleg
te starten met alle partners in ons gebied.

Er rest nog een grote klus en dat is de aanleg van
de brug voor dieren en fietsers over het Julianakanaal. Echter de betrokken organisaties hebben
nog geen overeenstemming bereikt over de
uitvoering.

Meepraten
Het grensmaasproject is bijna klaar, maar wij blijven
werken aan onze leefomgeving. Denk met ons
mee en kom naar de maandelijkse bijeenkomsten
van de Buurtraad.
Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl

Een detail dat de aandacht vraagt is de weg
langs het Julianakanaal tussen de brug Itteren
en Voulwames. Deze weg is bij het begin van het
project opgebroken om de verwerkingsinstallatie
te kunnen aanleggen. Het Consortium is verplicht
om deze weg weer terug aan te leggen. Er gaan
nu stemmen op om deze weg niet meer open te
stellen voor het gemotoriseerde verkeer. Zo krijgen
we een nieuwe rustige fietsverbinding richting
het noorden.

De beste start voor
baby’s is een TOP-mama!

Bosontwikkeling
In de klankbordvergadering van 17 januari hebben
we uitgebreid gediscussieerd over de bosontwikkeling langs de Maas te hoogte van het Kasteel en de
Daalstraat. We hebben de mening van de aanwezige organisaties gevraagd. Voor Rijkswaterstaat
is er geen probleem zo lang de hoogwaterveiligheid niet in gevaar komt, met de berekeningen is
rekening gehouden met spontane begroeiing van
de oevers. Staatbosbeheer geeft aan dat spontane
vorming van bos past in het concept van natuurontwikkeling dat men voor ogen heeft. Wel geven
ze aan om mee te denken om bijvoorbeeld op
enkele bomen weg te halen om doorkijkjes te
creëren. We krijgen een voorstel.

Wist je dat stoppen met roken voor en tijdens de
zwangerschap ervoor kan zorgen dat je ongeboren
kind minder risico loopt om astma te krijgen? En
dat een gezond voedingspatroon en voldoende
beweging helpt om sneller zwanger te worden?
Groeien in een gezonde mama: dat is de beste
start voor elke baby. TOP-mama is een nieuw initiatief in Maastricht om jou daarmee te helpen.
Als je een kinderwens hebt, helpt TOP-mama om
een gezonde zwangerschap te doorlopen en om
je kind een goede kans te bieden op een gezonde
start van het leven. Door bewust met je levensstijl
om te gaan kun je problemen tijdens de zwangerschap voorkomen en kan je baby ook gezonder
ter wereld komen.

Vervolgoverleg
Na afloop van het klankbordoverleg hebben we
onze ideeën over een nieuwe recreatievisie
gepresenteerd. We hebben nogmaals het belang
van goede fiets- en wandelverbindingen benadrukt.
Het Waterschap is ook uitgenodigd en gelukkig is
iemand aanwezig. Het is een belangrijke speler in het
gebied want de kades en de Kanjel zijn in beheer

Het beste voor je kind
Vrouwen willen graag het allerbeste voor hun
aankomende baby en henzelf. Helaas kan het
ook heel erg lastig zijn om gezond te leven en de
juiste informatie over een gezonde levensstijl te
vinden. Met TOP-mama willen we vrouwen daar
graag bij helpen. Nog voordat er sprake is van een
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zwangerschap begeleiden we vrouwen bij het
veranderen van hun levensstijl. In een speciaal op
maat gemaakt programma begeleiden we vrouwen bij een gezonde voeding, meer beweging en
eventueel stoppen met roken en alcoholgebruik.
In het leefstijlprogramma werken verschillende
partijen samen, waaronder het Maastricht UMC+,
voedingspraktijk Rond en Gezond, CO-EUR, de
gemeente Maastricht (onder andere Maastricht
Sport) en Fysiotherapiepraktijk Medisch Centrum
Sint Pieter.

autoriteiten (zoals de gemeente, veiligheidsregio,
het waterschap) en andere belanghebbenden
gezamenlijk participeren.
Op zondag 7 mei 2017 zullen er twee van deze
activiteiten plaatsvinden in Borgharen met het
doel om de kennis van inwoners over hoogwater
en overstromingen te delen en te actualiseren,
omdat toekomstige overstromingen waarschijnlijk
een andere vorm aannemen dan vroeger. Om
14.00 uur verzamelen we bij de Haarderhof in
Borgharen. Vanuit hier maken we een wandeling,
waar tijdens de wandeling lokale inwoners verhalen
vertellen over de overstromingen van de jaren
’90. De wandeling brengt ons langs locaties waar
foto’s getoond worden van die tijd. De wandeling
eindigt weer bij de Haarderhof, waar we na de
wandeling kort borrelen met hapjes en drankjes.

Onderzoek
TOP-mama gaat in eerste instantie van start als
een onderzoeksprogramma. Vrouwen met een
kinderwens en een BMI hoger dan 25 komen in
aanmerking voor deelname. Tijdens het onderzoek
wordt het effect van het leefstijlprogramma op
moeder en kind voortdurend gemeten. Als blijkt
dat het programma positieve resultaten oplevert,
dan is het doel om TOP-mama standaard aan te
bieden aan alle vrouwen die in Zuid-Limburg wonen
en een kinderwens hebben.

Op deze locatie zal een kleine tentoonstelling zijn
van meer foto’s en posters over overstromingen.
Om 16.00 zal een aantal vertegenwoordigers van
publieke autoriteiten (bijv. gemeente, waterschap,
veiligheidsregio, Rijkswaterstaat) op een interactieve manier vertellen over hun kennis en de
huidige stand van zaken omtrent overstromingsrisico’s. Er zal ruimte voor vragen en discussie
zijn. De activiteiten worden georganiseerd in
samenwerking met de dorps- en buurtraden
van Itteren en Borgharen, alsmede betrokken
lokale autoriteiten.

Meer informatie
Ben jij, of ken jij iemand die een kinderwens
heeft? Dan kun je meer informatie over TOP-mama
vinden via topmama.mumc.nl of door contact op
te nemen met Yvon Timmermans (arts-onderzoeker)
via top.mama@mumc.nl of +31 (0)6 83 04 90 82.

Lijkt het u interessant om deel te nemen aan deze
activiteiten en/of heeft u nog vragen of suggesties
hierover? Stuurt u dan een email (om u aan te
melden) naar douwe.de.voogt@vu.nl of bel naar
020 - 598 1721. Wij hopen u te mogen verwelkomen
in mei!

Overstromingen in
Itteren en Borgharen:
toen en nu

Douwe de Voogt & Stefania Munaretto
IVM, Vrije Universiteit Amsterdam

Alhoewel de grote overstromingen in Itteren en
Borgharen alweer dateren van meer dan 20 jaar
geleden en de veiligheid is verbeterd dankzij nieuwe
dijken en ruimte voor de rivier (door projecten
zoals Maaswerken/Grensmaas), bestaat de kans
nog steeds dat er in de toekomst (volgende week,
volgend jaar, over 10 jaar…) overstromingen in
jullie omgeving zullen plaatsvinden. Deze kans is
klein, maar met het juiste bewustzijn en voorbereidingen kunnen eventuele ernstige gevolgen
voorkomen worden. Het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit
Amsterdam onderzoekt hoe dit bereikt kan worden
middels activiteiten waarin lokale inwoners,

Overstromingen in Itteren en Borgharen:
toen en nu
Zondag 7 mei 2017, 14.00-17.00
Gemeenschapshuis Haarderhof
Schoolstraat 8
6223 BG Maastricht (Borgharen)
Meer informatie over het onderzoeksproject:
http://capflo.net
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Vastelaovend 2017 in Haare!
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VACATURE!!

OPROEP!!

LEUKE JOB!!

UITDAGING!!

De Huiskamer aan de Maas is op zoek naar een (of meer) enthousiaste
en creatieve vrijwilliger(s) die de organisatie en planning van de
programma activiteiten van de Huiskamer op zich wil(len) nemen.
Jij bent enthousiast, jong van hart, organiseert graag en communiceert
goed en hebt een brede belangstelling in allerlei leerzame en ontspannende activiteiten voor onze huiskamer bezoekers.
Wij bieden een uitstekende beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden
bestaande uit: leuke contacten met collega vrijwilligers en dankbare
deelnemers/huiskamer bezoekers en de bevredigende ervaring je
eens in te zetten voor de ander!

Ben jij degene die wij zoeken?
Bel of email ons: Johan Smit
e-mail: jam.smit@ziggo.nl Tel.nr.: 043-3210963

Joop van Sintfiet

e-mail: joop.vansintfiet@gmail.com Tel.nr.: 06-36056255
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Uitnodiging!!
Officiële Opening
Huiskamer aan de Maas
op Witte Donderdag 13 April 2017

Nu steeds meer mensen de weg naar de Huiskamer
weten te vinden willen we deze dan ook graag
officiëel openen. We hebben de betreffende
wethouder Jack Gerats uitgenodigd om aanwezig
te zijn en samen met de bezoekers van de Huiskamer
de opening op een originele en symbolische wijze
verrichten. Samen met het bestuur van de Stichting
Huiskamer aan de Maas Borgharen en enkele
andere genodigden kunnen we dan met elkaar
kennismaken en praten over het belang van de
Huiskamer voor de leefbaarheid van onze dorpsgemeenschap.

De Huiskamer aan de Maas is toch al in augustus
2016 geopend? Dit is terecht je eerste reactie! Ja,
dat klopt inderdaad. Sinds augustus ontvangen
we in de Huiskamer al op maandag, dinsdag en
woensdag een steeds groeiend aantal bezoekers.
De Huiskamer lijkt dus aan te slaan en te voldoen
aan onze doelstelling om de inwoners van
Borgharen en Itteren een paar maal per week in
de gelegenheid te stellen er even uit te zijn. Even
contact te hebben met je dorpsgenoten bij een
lekker kopje koffie of thee. Even bijkletsen en de
zinnen te verzetten. Soms koken en eten we samen
of leggen een kaartje.

Wij hopen van harte dat je ook even binnenloopt
op Witte Donderdag om kennis te maken met de
Huiskamer, haar vrijwilligers en het bestuur.
Namens het bestuur,
Joop van Sintfiet, voorzitter
Johan Smit, secretaris/penningmeester
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Dit koor zoekt nieuwe leden

Het Mannenkoor Borgharen Maastricht bereikt dit jaar de
respectabele leeftijd van 115 jaar.
Wil het koor over 5 jaar zijn 24e lustrum kunnen vieren dan is
uitbreiding en verjonging van zijn ledenbestand noodzakelijk.
Om mannen in de leeftijdscategorie van ±35 tot ±65 jaar te
laten kennismaken met koorzang nodigen wij hen uit om op
dinsdag 16 mei 2017 naar De Haarderhof, Schoolstraat 8
in Maastricht-Borgharen te komen.
Zij kunnen daar dan, eventueel met partner, een open repetitie
van het koor bijwonen, gevolgd door een mini-concert.
De zaal zal open zijn om 19.30 uur.
De open repetitie start om 20.00 uur, en na een pauze van
30 minuten begint om 21.30 uur het mini-concert. In het
programma daarvan zijn ook enkele meezingstukken
opgenomen.
In de pauze en ook na afloop van het mini-concert
is informatie beschikbaar over het lidmaatschap van
het koor en kan men zich eventueel ook al als lid
aanmelden.
Het bestuur van Mannenkoor Borgharen Maastricht
rekent op een grote belangstelling .
www.mannenkoor-borgharen.com
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Basisschool de
Maasköpkes
Groepsoverstijgend werken
in groep 1 t/m 4

Wat vinden de kinderen zelf van het groepsoverstijgend werken?
“Het werken met onze eigen groep en groep 1-2
vind ik best wel leuk. Ik vind het leuk om jongere
kinderen uit te leggen hoe de skoolmates (laptopjes)
werken, omdat ik al goed weet hoe ze werken en
het goed kan uitleggen.”
Raf, groep 4

Op basisschool De Maasköpkes wordt er een
keer per twee weken groepsoverstijgend gewerkt.
Op donderdagmiddag worden de kinderen uit
de vier groepen gehusseld en wordt er samen
gewerkt aan een opdracht zoals: samen spelen
in de poppenhoek, samen met de lego bouwen,
samen woorden schrijven en stempelen en er
wordt voorgelezen.

“Ik vind het werken met groep 1 en 2 erbij heel
leuk. Ik kan de kleuters dingen leren, zoals het
stempelen van woorden. Dat heb ik in groep 3
namelijk al geleerd. Ook vind ik het nog leuk om
af en toe in de hoeken, met de kinderen en met de
materialen van groep 1 en 2 te spelen.”
Ilvy, groep 3
Voor de kinderen van groep 1 en 2 is het spannend
en leerzaam om al eens een keertje te proeven aan
het onderwijs in groep 3: ze stempelen woordjes en
ze zoeken een letter in een tijdschrift die ze hebben
geleerd en plakken deze op. Voor de kinderen van
groep 3 en 4 is het leerzaam om de kleuters te
ondersteunen en begeleiden bij de activiteiten én
om zelf nog eens op bezoek te gaan in groep 1-2.
Ook is het heel belangrijk om sociale relaties te
leggen, want wie weet zit je over een jaar wel bij
elkaar in de klas.
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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.

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.
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.

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, we willen
dat iedereen volop van het leven kan genieten.

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.

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,

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.

Dit zijn momenteel de vrijwilligers:
Melinda Winkens-Bessems
Marleen Hofkamp
Maria v.d. Bosch-Machiels
Wendy van Gennip
Lilian Bastings
Marika Huijdts
Daniella Coumans-Pagnier
Marjo Janssen
Clemence Linders-Bartels

Heinsbergstraat 17
op de Bannet 12
op ’t Rooth 15
Hertog v brabantlaan 62
st Martinusstraat 18
’t Kempke 15
Bosveldweg 4
Op de Bannet 14
Baron de rosenstraat 5

Dus hopelijk tot bij een van onze volgende activiteiten!
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tel: 043-3644198
tel: 043-3641058
tel: 06-52243998
tel: 06-52658045
tel: 043-3626345
tel: 06-46614892
tel: 06-48497603
tel: 043-3650677
tel: 043-3648982

Activiteiten:

Begeleiders
Ook graag gasten vermelden, die zonder begeleider niet in de gelegenheid zijn om een voorstelling bij te wonen.
Vervoer
Er is voldoende parkeerruimte vlakbij het
gebouw, parkeergarage Sphinx, Frontensingel,
€ 1,14 per uur.
Voor de buslijnen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 9 vanuit
Maastricht-Oost is de afstand bushalte
Boschstraat. Naar het biosgebouw lopen is
ca.60 meter.
Voor de buslijnen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 9 is de
bushalte Boschstraat /Markt. Loopafstand
ca.120 meter.
Voor de busjes van VOM is het adres:
Pathé, Sphinxcour 1, 6211 XZ Maastricht.
Voor afzetten van gasten met personenvervoer
gelieve u gebruik te maken van het parkeervak
van het Bastionhotel aan de overkant van de
Boschstraat.
Melden
De ingang van het gebouw is voor onze gasten
het restaurant.
Betaling entreebewijs
Contant, liefst gepast In het restaurant.

• 25 Januari hebben we een leuke activiteit gehad
in het Trefpunt in Itteren. De jumbo sponsort
ieder jaar een aantal pakketten om een geheel
verzorgd diner mee te maken. Daar nodigen
we dan een aantal gasten voor uit en dan
maken we er een gezellige middag/avond van.
De vrijwilligers maken dan in samenwerking
met Chiara en Wil van het Trefpunt een diner
en dat is altijd gezellig, zowel in de keuken als
aan de tafels. Ook dit jaar weer een geslaagde,
gezellige activiteit.
• Zonnebloem 50+ bios bij Pathé Maastricht
Elke dinsdagmiddag om 13.30 uur is er een
gezellig uitje, waarbij speciaal geselecteerde
films worden vertoond op wat rustige momenten
in de bioscoop aan de Boschstraat, Maastricht.
Bovendien ontvangen de gasten van de Zonnebloem koffie of thee en iets lekkers in de pauze
van 15 tot 20 minuten.
De te vertonen films worden voor een langere
termijn, (enkele maanden) via flyers bekend
gemaakt.
Rolstoelen
Per voorstelling is er plaats voor 2 rolstoelers
in de zaal. Graag vooraf opgave, zodat we teleurstellingen kunnen voorkomen.

Mocht u interesse hebben dan kunt u zich
opgeven bij een van onze vrijwilligers!

Wandelen in Borgharen
In Borgharen zijn er twee gelegenheden voor wandelaars om gezamenlijk als groep van 5 tot
ongeveer 10 personen een wandeling mee te maken.
a.

De DOORSTAPPERS op iedere donderdagochtend vertrek om 9.30u tot 10.30u verzamelen bij de brievenbus schoolplein Kerkstraat.

b.

De rustige wandelaars op iedere maandagmiddag vertrek om 13.30u tot 14.30u verzamelen bij de Haarderhof.

Iedereen die iets aan bewegen wil doen is dit DE oplossing !!!
Doe mee, aanmelden hoeft niet, kom gewoon en doe mee !!!
Denk aan uw conditie en gezondheid.
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Nog maar 1x per uur
een bus

Dat ik veel meer moet plánnen wanneer ik moet
vertrekken vanuit thuis, maar ook wanneer ik
weer terugreis. Ik moet er toch niet aan denken
dat ik de bus hebt gemist op 1 minuut, en dat ik
vervolgens een heel uur moet wachten om een
afstand van slechts 5km te overbruggen.

De nieuwe dienstregeling van Arriva is ingegaan
afgelopen december. Het zal de meesten van ons
niet ontgaan zijn dat er sindsdien nog maar 1x per
uur een bus door ons dorp rijdt.

Juist voor de reizen op lange afstanden (van
Maastricht naar Rotterdam bijvoorbeeld), is het
behoorlijk vervelend als je lang in de trein hebt
gezeten, om dan voor het laatste stukje nog zo
lang op de bus te moeten wachten om thuis te
komen.

Terwijl overal in Maastricht meer en snellere
bussen rijden, hebben wij in Borgharen en Itteren
pech. Daarom heb ik een klacht ingediend bij
Arriva, en het antwoord was dat ze mijn opmerkingen zullen meenemen bij de evaluatie. Tja, ik
hoop dat het zoden aan de dijk zet.

Het besluit van Arriva is voor mij des te meer
onduidelijk, omdat Borgharen en Itteren wijken
van Maastricht zijn, net zo goed als Amby of de
Heeg, en daar rijden per uur wel 4 bussen naartoe.
Waar buslijn 9 voorheen een echte stadslijn was,
is het nu gedegradeerd naar een buslijn naar een
gebied waar niemand woont?

Maar als meer mensen contact opnemen met
Arriva, dan helpt het misschien wel. Samen staan
we sterk! Je vindt op de website van www.arriva.nl
verschillende mogelijkheden om contact op te
nemen.
Hieronder de brief die ik schreef.

Sinds 11 december ben ik dus af en toe verplicht
om andere vervoersmiddelen te kiezen. De fiets
bijvoorbeeld, dan ben ik flexibeler in mijn reismomenten, maar daardoor kan ik geen zwaardere
bagage meenemen. Of ik laat mij door een huisgenoot naar het station brengen met de auto,
maar dat kan toch niet de bedoeling zijn van de
plannen van de provincie om Maastricht beter
bereikbaar te maken.

Maartje Boer
-------------------------------Beste,
Graag wil ik u vragen om de dienstregeling van
buslijn 9 in Maastricht te herzien.
Het is mij opgevallen dat de nieuwe dienstregeling
die 11 december 2016 van kracht ging tot een
vermindering van het aantal bussen op deze lijn
heeft geleid.
Ik vind dat een negatieve ontwikkeling.

Vandaar nogmaals mijn verzoek om de dienstregeling van buslijn 9 in Maastricht te herzien, en
te besluiten om deze bus meerdere malen per uur
te laten rijden.
Mijn dank daarvoor en met groet

Voorheen, via Veolia, was het standaard mogelijk
om 2x per uur van Borgharen naar het centrum
van Maastricht te reizen. Deze dienstregeling is
nu door Arriva teruggedraaid
naar 1x per uur. Terwijl door
Arriva in alle berichtgevingen
enthousiast wordt gesproken
over méér treinen en bussen,
snellere verbindingen en een
hogere frequentie.
Ik vraag mij af waarom dat
voor buslijn 9 niet geldt.
Het betekent voor mij als bewoner van de
Maastrichtse wijk Borgharen dat ik niet
meer flexibel ben in mijn reismomenten.
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Wandelgebieden in
Maastricht
Weet U dat U woont in één van de twee grote
natuurwandelgebieden van Maastricht?
De Gemeente Maastricht laat ons dat zien in de
Structuurnota Maastricht naar 2030 in onderstaande kaart.
Toekomstige wandelmogelijkheden.
De foto geeft, met zijn donker- en lichtgekleurde
gebieden, aan waar in Groot-Maastricht de natuurwandelmogelijkheden liggen. Zoals te zien is het
gedeelte van Rivierpark Maasvallei in BorgharenItteren een van de twee grotere gebieden. Voor
wandelaars zijn via de licht ingekleurde gedeelten
de grotere gebieden al met elkaar verbonden of
worden daarvoor mogelijk gemaakt.
Maar daarvoor moeten wel nog in de komende
tijd een paar projecten afgerond en/of gerealiseerd
worden, zoals de nieuwe Keersluis (2017), afgraving
Bosscherveld (2018), de Groene Loper (2017),
de fiets-faunabrug in Itteren (2018), twee nieuwe
bruggetjes over de Geul (2018) de recreatievijver
(2017) , het gebied rondom Hartelstein (2018)
en waar langzamerhand zicht op komt, een
fietsbrug die aan de stuw komt te hangen.
Het Waterschap Limburg heeft plannen om de
Kanjel, die het gehele gebied Borgharen en Itteren
doorkruist, meer tekening en waterfuntie in het
landschap te geven met nieuwe wandelmogelijkheden langs die Oude en Nieuwe Kanjel.
Interessant is het om het Rivierpark tussen Maas
en Julianakanaal te vergelijken met de andere
parken in Maastricht. De Maasvallei tussen
Borgharen en Itteren heeft droge hoger gelegen
gedeelten en nattere lager afgegraven gedeelten,
deze laatste liggen eigenlijk in het winterbed van
de Maas. Een aantal paden zijn daarom iets
verhoogd. In drogere perioden zijn deze paden
goed te belopen. Het lager gelegen terrein heeft
een ‘nattere’ flora en fauna gekregen dan de andere
parken in Maastricht.
Met de aanleg van een fiets-wandelbrug over de
Stuw is Rijkswaterstaat accoord gegaan. De
gemeente heeft 30% van de financiering rond,
naar de resterende 70% wordt nog gezocht. Na
meer dan dertig jaar lijkt deze verbinding er nu
toch te komen. Deze fiets-wandelbrug maakt
straks een verbinding mogelijk tussen de
Maasvallei en andere, rondom de stad liggende,
natuurparken en ook naar België.

Huidige wandelmogelijkheden.
Sportieve wandelaars (en dat zijn er tegenwoordig
héél wat), kunnen nu ook in onze directe omgeving aardige tochten maken (geen verre autoritten
meer!). Fraaie rondjes om de dorpen, maar men heeft
ook de keuze uit zeer gevarieerde wandelingen in
onze Maasvallei, van 5-10-15 km. (zie onze wandelroutekaart op de website Buurtraad Borgharen).
Vanuit onze dorpen en het Rivierpark kunnen
wandelaars ook naar de Landgoederenzone, dit zijn
de gebieden rondom Kasteel Betlehem, Jerusalem,
Vaeshartelt, Meerssenhoven. Tussen kasteel
Betlehem en kasteel Vaeshartelt loopt de Beukenlaan.
Eén verbinding met deze Beukenlaan begint bij de
nieuwe Keersluis. De Ankerkade oversteken en bij
de transformatorkast (tussen Eburonen en Zuivering)
de groengordel inlopen, verder ongeveer de Kanjel
volgen, de Willem-Alexanderweg oversteken,
de kanjel weer volgen achter langs de vroegere
gevangenis tot aan de kastelen Betlehem en
Jerusalem.
Een ándere verbinding met de Beukenlaan gaat
over de toekomstige fiets-faunabrug Itteren
(nu nog even de bestaande brug). Dan naar een
8oom lange laan, die loopt langs de oostelijke
kant van Kasteel Meerssenhoven, verder over
de Boekenderweg (langs de kippenfarm) tot een
poortje dat een doorsteek door het park van
Vaeshartelt mogelijk maakt.
Namens werkgroep wandelpaden van de Recreatie
Visiegroep Itteren-Borgharen,
Math Paulussen
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Op´t Veld

Boerderijwinkel
Borgharen

Nieuwe aangepaste openingstijden:
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

10.00 - 13.00 uur
12.00 - 16.00 uur
10.00 - 16.00 uur
10.00 - 15.00 uur

In de aangegeven openingstijden is de poort open en lopen de honden
niet los. Buiten deze openingstijden helpen wij u ook graag (van 9.00
tot en met 17.00 uur) als er iemand aanwezig is.
Telefonisch contact is wenselijk, zodat u niet voor een gesloten poort staat.
Agnes
Harma

06 - 558 214 68
06 - 229 639 90

U kunt bij ons terecht voor:
- ruime keuze uit groente en fruit, onder andere appels, peren en noten
- verse kruiden
- zelfgemaakte jam, appelmoes, sapjes en (diepvries)producten.
Bestellen en bezorgen is geen enkel probleem.
Bel ons even: 06 - 558 214 68, 06 - 229 639 90
Boerderijwinkel Op ´t Veld Borgharen
Bosveldweg 9
Borgharen
Kom, kijk, proef.
Graag tot ziens,
Agnes en Harma
en ons team van vrijwilligers
Kvk nummer 61342351
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HAARDERAGENDA
Maart t/m Juni

Vaste data

Maart
13 t/m 17 Veegwagen in Borgharen
		 DENK AAN UW AUTO
15 Tweede Kamerverkiezingen
26 IBC 03 1 – Vijlen 1

5
13
14
		
21
23
		

Huiskamer aan de Maas
Schoolstraat 27, naast huisartsenpraktijk
Openingstijden:
Maandag
10:00 – 16:00 uur
Woensdag 10:00 – 16:00 uur
Vrijdag
13:00 – 16:00 UUR

April
Schoolfotograaf, BS de Maasköpkes
Opening Huiskamer aan de Maas
Paasviering + braderie, BS de Maasköpkes
(voor iedereen uit Borgharen en omgeving).
Koningsspelen, BS de Maasköpkes
Alzheimerconcert Mannenkoor Borgharen
in de Koepelkerk

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

Seniorenbibliotheek 55+
Maandag

Mei
7 Bijeenkomst overstroming toen en nu
		 in de Haarderhof, Capflo

10:00 – 12:00 uur

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

Seniorenkienen 55+

VERENIGINGEN LET OP!

Donderdag

Door omstandigheden is er
deze editie een korte agenda.

13:30 – 16:30 uur

In de Haarderhof.
Gratis kopje koffie of thee met …

Willen jullie agendapunten
opgenomen zien in de
Haarderagenda?
Deze dan graag doorgeven
aan de redactie!

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

Wandelen in Borgharen

De redactie neemt geen
contact meer op
om de agenda te vullen.

Maandag
Donderdag

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

Opgave voor de Haarderagenda
Redactie Buurtpraat:
Baron de Rosenstraat 34
6223 EB Maastricht.
E-mail: buurtpraatborgharen@gmail.com
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FINANCIËLE DIENSTVERLENING

Goed nieuws voor iedereen die wil
zwemmen en relaxen in warm water!
Onze stichting huurt op verschillende
dagen en uren het Geusselt Zorgbad.
Iedereen vanaf 18 jaar kan hieraan
deelnemen.
Wij zorgen ervoor dat u wordt ingedeeld in een vaste zwemgroep, op de
dag en het tijdstip dat u het beste
uitkomt. Tijdens de zwemuren wordt

er onder deskundige leiding een
kwartier therapeutische oefeningen
gegeven. Deze zijn uiteraard vrijblijvend, dus u bent niet verplicht tot
deelname.

U kunt bij ons terecht voor o.a.:
- aangifte inkomstenbelasting
- aangifte successierecht en schenkingsrecht

Interesse? Neem contact op met
onze stichting via onderstaande
contactgegevens.

- financiering woningen en overige financieringen
- alle verzekeringen
- betalen, sparen en overige bankzaken
- boekhoudingen MKB / ZZP

Therapeutisch zwemmen in het Geusselt Zorgbad (33°)

T
E
W

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

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