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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.

  3876700 SPOEDEISENDE HULP MAASTRICHT UMC+    

  3633470 BUURTBEHEERBEDRIJF
 klachtenmeldpunt
  3637679 ZORGCENTRUM BORGHAREN
  06 23014513 BUURTZORG MAASTRICHT NOORD
  3437771 OPPAS- EN THUISHULPCENTRALE
  0900-2233440   ENVIDA 
  043-3690610 SERVICE  van ENVIDA
  3690660 ENVIDA  UITLEEN / THUISZORGWINKEL
  0900-0699  REGIOTAXI
  0900-1884 KLANTENSERVICE ZIGGO
  0800-9009 STORINGEN ENEXIS
  0800 62277777 GRATIS
 CONSORTIUM GRENSMAAS
 Op werkdagen van 9.00 - 21.00 uur
  3620066 OUDEREN ADVISEUR
  3632967 PAROCHIE BORGHAREN
  0900-8844 WIJKAGENT
 of via contactformulier wijkagent 
 op de website www.politie.nl

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 bereikbaarheid van Borgharen dreigt de laatste 
tijd steeds moeizamer te worden. Eerst was er en 
is er nog steeds de moeilijke passage bij de brug in 
Itteren. Uit berichten in de laatste Buurtraadver-
gadering maak ik op dat de huidige situatie hier 
wel erg duurzaam begint te worden en dat een 
nieuwe brug er voorlopig niet in zit.  Wel komt 
er een nieuwe fietsbrug in combinatie met een 
faunabrug over het Julianakanaal bij Itteren.

Aan de andere kant zitten we al een hele tijd met 
de werkzaamheden bij de Sluis Limmel. Dat daar 
niet alles van een leijen dakje gaat bleek onlangs 
maar weer toen de nieuwe sluisdeur retour 
afzender moest naar Gent België vanwege een 
ongelukje!

Bovenop dat alles komt nu nog de afsluiting van 
de Borgharenweg in verband met de aanleg van 
het Noorderbrug tracé. Extra drukte vraagt om 
extra voorzichtigheid. Rijd voorzichtig vooral voor 
onze fietsende jeugd op kwetsbare punten zoals 
bij de Willem Alexanderweg.

We zullen er geduldig doorheen moeten bijten in 
de hoop en de wetenschap dat het er straks 
allemaal beter(?) op zal worden.

De recreatievijver tussen Borgharen en Itteren is 
op een paar schoppen grond na klaar. Neem eens 
een kijkje. Nog een beetje kaal allemaal maar, de 
natuur zal ook hier zijn werk gaan doen.

Het Haarderwinkeltje gaat verdwijnen. Slechts 
nieuws voor die mensen uit ons dorp die er op 
aangewezen zijn, maar niks meer aan te doen. 
Hadden we er maar moeten kopen! Hebben we 
niet of te weinig gedaan. Dikke bult...zelf schuld! 
Stukje leefbaarheid minder in Borgharen. Jam-
mer! Er is nog maar één oplossing en dat is dat er 
op korte termijn een geschikte opvolger komt! Tot 
op heden heeft nog niemand zich gemeld. Mocht 
je iemand weten graag! 

De Huiskamer loopt lekker. Nog niet geweest? 
Dan wordt het hoog tijd. Jong en oud is welkom. 
“Alles” kan, niets hoeft. Het team van vrijwilligers 
ziet je graag eens komen dezer dagen.

De Seniorenbibliotheek verhuist naar de Huiskamer 
binnenkort. Zie artikel elders in dit nummer.

De herfst komt er aan. Lekker binnen met de kachel. 
Geniet van de gezellige dagen en van elkaar en 
van je dorp Borgharen.

Joop van Sintfiet

hallo 
 Herfst
hallo 
 Herfst
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Borgharen straks 
niet meer aan de 

Maas? 
Langzamerhand ontstaat tussen ons dorp en de 
nieuw gevormde Maas een gewenste of ongewenste 
struiken-/bomengordel. Het contact van ons 
dorpsbewoners met die Maas dreigen we 
misschien een beetje kwijt te raken, wanneer we 
visueel geen contact meer met die grillige Maas  
kunnen hebben. Dit vooral wanneer men bij een 
rondje om het dorp, over de rand van het niet 
vergraven gedeelte, langs de gordel van struiken 
en bomen loopt.

Toch wordt verschillend hierover gedacht. In de 
Nieuwsbrief Oktober 2016 van het Consortium 
Grensmaas kunnen we lezen: “... er zijn luchtfoto’s 
en detailopnames van de natuurontwikkeling in 
de Grensmaas gemaakt. Dat levert prachtige 
panorama’s op. Niet alleen van de natuur maar 
ook van de nieuwe gedaante van de Maas “... (velen 
van ons kunnen het hier helemaal mee eens zijn).

Maar er kan nog iets anders over gedacht en ervaren 
worden. Toen begin jaren zestig de uitbreiding 
Borgharen-Noord begon, werden na het slopen 
van enkele kleine boerderijtjes en het flink 
verhogen van de Daalstraat aldaar de eerste 
bouwkavels gevormd. Dáár was direct veel interesse 
voor. Prachtig uitzicht over het Maasdal. 
Daarna werd Borgharen-Noord bijna helemaal 
ingevuld.                                                                                                                                        
Jaren later, in 1972, bleek na de annexatie, dat er 
aan de noordzijde van de gehele Baron de Rosen-
straat een ‘vergeten’ strook bouwterrein lag. Ook 
toen ging het vlug. In korte tijd waren al die kavels 
verkocht. Waarom? Begrijpelijk, want ook hier 
zouden de te bouwen woonhuizen een prachtig 
uitzicht over de Maas gaan bieden.  

Dertig jaar later kwamen de plannen voor het 
Grensmaaspark. Het waarom is iedereen bekend. 
Koeien en paarden zouden in dat park de nieuwe 
natuur in toom gaan houden en tevens ruimte 
creëren voor  wandelaars.

Maar... thans kunnen die koeien en paarden niet 
verhinderen dat aan de west- en noordkant van 
ons dorp een bosontwikkeling plaatsvindt die 
ons dorp langzaamaan visueel gaat scheiden van 
de prachtige steeds veranderende vormen in de 

uiterwaarden van de Maas. Die scheiding geldt 
zowel voor de vele wandelaars alsook voor de 
bewoners, die vroeger gekozen hebben voor een 
huis met prachtig uitzicht over de Maas en het 
totale landschap.

In januari 2017 vindt in een Klankbordgroep 
Grensmaas periodiek overleg plaats. In ons gebied 
zitten in deze groep naast vertegenwoordigers 
van Gemeente, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, 
Consortium Grensmaas ook enkele leden van de 
Buurtraad Borgharen en Dorpsraad Itteren.  

Mag ik degenen die zich betrokken voelen met 
de beschreven situatie om een reactie vragen. Dit 
kan met een paar zinnen op papier of met een 
emailtje. Een aantal opmerkingen van bewoners 
over deze bosontwikkeling zijn reeds ter ore van 
de Buurtraad gekomen. Uw reacties kunnen dan 
meegenomen worden naar het overleg in de 
Klankbordgroep van januari aanstaande.

Namens de Buurtraad, Math Paulussen
Baron de Rosenstraat 23    
email: mathenangele1@home.nl
 

Aanpassing Buurtpraat 

Veranderende tijden, veranderende budgetten… 
door deze ontwikkelingen zijn wij genoodzaakt 
om kritisch te kijken naar de Buurtpraat. Dit 
hebben wij onlangs gedaan, en wij zijn tot het 
besluit gekomen om de Buurtpraat vier keer 
per jaar uit te gaan brengen. Op dit moment 
komen er vijf edities van het blad uit, maar zoals 
gezegd, is dit niet meer haalbaar. 

De buurtpraat gaat vanaf 2017 vier keer ver-
schijnen, te weten in de lente, zomer, herfst en 
winter. De tijd tussen de edities zal dan ook wat 
langer zijn. 

Natuurlijk nodigen wij nog steeds een ieder die 
wil schrijven van harte uit om dit te doen. De 
deadline staat in het verenigingsnieuws en in 
de Haarderagenda. 

De redactie.
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De Grensmaas 
De werkweg tussen Borgharen en Itteren is 
opgebroken, in november volgt de brug voor het 
werkverkeer bij Itteren. Dit markeert het einde 
van de werkzaamheden van de Grensmaas bij 
Borgharen. Hiermee komt een einde aan een 
project dat ons dorp al 20 jaar bezig houdt. 

Werkzaamheden
Borgharen is klaar, maar dat betekent niet dat het 
project is afgerond. Er wordt nog gewerkt aan de 
afwerking van de recreatievijver. Daarna wordt 
nog een wandelpad rond de vijver aangebracht. 
De gemeente bekijkt de mogelijkheden om een 
aansluiting te realiseren met het fietspad rond 
Ankersmit. Voor de bewoners van Itteren is dit 
een flinke verkorting van de fietsverbinding 
richting Maastricht. 

In november stopt één van de baggermolens in 
het verwerkingsbekken bij Itteren. De molen 
wordt dan elders ingezet. Volgend jaar start de 
aanleg van een passeervak in het Julianakanaal 
bij Itteren, daarna volgt de aanleg van een ecoduct 
over het Julianakanaal. Volgens de laatste berichten 
wordt het ecoduct gecombineerd met een fiets-
verbinding. Dit is goed nieuws voor alle fietsers 
richting Bunde en Meerssen. 

In 2018 wordt de verwerkingsinstallatie bij Itteren 
geheel ontmanteld en worden de werkzaamheden 
bij Itteren afgerond. 

Inmiddels is de baggermolen in Bosscherveld weer 
opgestart. De eerste maanden is deze machine 6 
dagen per week en 12 uur per dag in bedrijf om 
een voldoende voorraad grind en zand aan te 
leggen. Naar verwachting is Bosscherveld in 2019 
gereed.       

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 ruggetje 
aan te leggen. Dit is inmiddels gebeurd. Ook zijn 
de toegangspoortjes voorzien van een kunststof 
mat om de toegankelijkheid te verbeteren. Met 
name bij slecht weer is het er erg modderig. 

Er zijn enkele ontwikkelingen die ons zorgen baren: 
De Bevers langs de Kanjel hebben enkele mooie 
oude wilgen aangevreten. Het zou jammer zijn 

als de bomenrij langs de Kanjel op deze wijze   
gaat verdwijnen. Een oplossing is niet zo eenvou-
dig omdat bevers beschermd zijn. Dit probleem 
speelt niet alleen bij ons, maar langs vele rivieren 
en beken in Limburg waar dit mooie dier zich 
helemaal thuis voelt. 

Een ander probleem is de bomengroei langs de 
Maas ter hoogte van de Daalstraat. Op enkele 
plekken is het zicht op de Maas volledig verdwenen 
door de opslag van voornamelijk Els. Dit moeten 
we samen bespreken met Staatsbosbeheer en 
Rijkswaterstaat. 

Het derde punt is voor de illegale kampeerders 
die al zijn gesignaleerd. Het is prima dat ons 
gebied door steeds meer mensen wordt ontdekt, 
maar men moet zich wel gedragen. Ook dat is iets 
dat we met Staatsbosbeheer als beheerder van 
de natuurgebieden moeten bespreken.   

Om positief af te sluiten is het leuk om te melden 
dat het natuurgebied inmiddels is ontdekt door de 
vogelliefhebbers. In de afgelopen periode zijn en-
kele bijzondere of zeldzame vogels gesignaleerd 
zoals een pelikaan, kemphanen, kuifaalscholvers, 
zilverplevier, witoogeenden enz. enz.   

Infoborden: 
Enkele toegangen tot de natuurgebieden worden 
omgebouwd tot entree met een zitbank, een fiets-
rek  en infobord. In Borgharen gaat het om twee 
locaties: het voormalige fietspad bij de Baron de 
Rosenstraat en bij de Spekstraat. Op de borden 
komt niet alleen informatie over de natuur maar 
ook over de historie van Borgharen. Helaas is het 
bord aan de Spekstraat al beklad met graffiti voor 
de tekst is aangebracht.      

Meepraten
De ontwikkelingen gaan snel, we moeten daarom 
de vinger aan de pols houden. Dit is mogelijk als 
mensen alert zijn en reageren op ongewenste 
situaties. Denk met ons mee en kom naar de 
maandelijkse bijeenkomsten van de Buurtraad. 

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl
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DRUK  l  PRINT  l  MAIL  l  SIGN

van mensen

met mensen

voor mensen

UW IDEE. ONZE UITDAGING!

WWW.IMPRESO.NL

Watermolen 1
6229 PM Maastricht

Postbus 1585
6201 BN Maastricht

Telefoon: 043 - 382 44 11
Email: info@impreso.nl
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Wat en voor Wie is de 
Huiskamer aan de 
Maas nou precies?

Na bijna drie maanden kunnen we voorzichtig 
stellen dat de Huiskamer aan de Maas aanslaat. 
Tijdens de openingstijden op de maandag en 
woensdag is de belangstelling boven onze ver-
wachting. Steeds meer inwoners van Borgharen 
weten de weg naar De Huiskamer te vinden. Ook 
de inwoners van Itteren zijn trouwens van harte 
welkom.

Dat is bemoedigend en dus gaan we door. 
Sterker nog we gaan de openingstijden uitbreiden 
en vanaf 1 november 2016 zijn we ook op de 
dinsdagmiddag open van 13.00 – 16.00 uur.

Om alle onduidelijkheid hierover te voorkomen 
willen we nogmaals uitdrukkelijk vermelden dat 
iedereen ongeacht zijn leeftijd welkom is in De 
Huiskamer aan de Maas voor een kopje koffie of 
thee, zomaar een praatje en wat gezelligheid. Je 
kunt er ook een kaartje leggen, spelletje doen of 
samen andere aktiviteiten afspreken en doen.

De Huiskamer aan de Maas vind je in de school-
straat op nummer 27A naast de huisartsenpraktijk 
van dokter Wetzels. In datzelfde pand zitten op de 
bovenverdieping de mensen uit Borgharen en 
Itteren die gebruik maken van de Dagopvang. Dat 
is dus iets anders dan de Huiskamer. De mensen 
die hier komen hebben een indicatie in het kader 
van de WMO voor deze professioneel georgani-
seerde Dagopvang. Als je daarvoor in aanmerking 
wilt komen kun je kontakt opnemen met de huis-
artsenpraktijk van dokter Wetzels. Huiskamer en 
Dagopvang willen/gaan wel graag samenwerken.

Vanaf maandag 29 november zal ook de Senioren- 
bibliotheek met de nieuwe collectie gevestigd 
zijn in de Huiskamer. De Seniorenbibliotheek zit 
nu nog in de basisschool en is daar voor oudere 
mensen minder toegankelijk in verband met de 
lift. De bibliotheek is open op iedere maandag-
ochtend. Leen een boek, maak een praatje en 
drink ’n tèske koffie!

Daarnaast kun je in de boekenkast van de Huis-
kamer zelf een leesboek aanbieden of halen om 
te lezen. Dat staat dus helemaal los van de Senio-
renbibliotheek.

De Huiskamer aan de Maas kan ook gebruikt 
worden door kleinere (vrienden)groepjes en 
inwoners voor aktiviteiten, bijeenkomsten, ver-
gaderingen etc. buiten de vaste openingstijden 
van de Huiskamer.  Alles wat ons bindt en verbindt 
kan, zolang het geen commerciële doelstelling 
heeft! Dit geldt dus ook voor de verenigingen in 
Borgharen en Itteren die de Huiskamer kunnen/
willen gebruiken voor trainingen, coachingbijeen-
komsten en dergelijke. Interesse? Neem gerust 
kontakt op met onze sekretaris/penningmeester 
Johan Smit 043-3210963. 

Voor grotere groepen en gezelschappen verwijzen 
wij je graag door naar De Haarderhof.

Als je dit initiatief leuk vindt en de Huiskamer aan 
de Maas wilt ondersteunen meld je dan aan als 
vrijwilliger bij Kitty Jacobs 06-46541473. 
Geen tijd voor vrijwilligerswerk; geen nood: Ook 
sponsoring in natura is altijd welkom bv koffie, 
thee, koekjes en huishoudelijke (poets)middelen, 
af te geven in de Huiskamer of bij Marij Pagnier 
043-3259094.

Met de feestdagen organiseren wij een paar leuke 
middagen bv Kerst en Nieuwjaar. 
Het programma maken we nog bekend via het 
raam en via www.borgharen.nl. 

Graag “tot snel ziens” in de Huiskamer aan de 
Maas in Borgharen. 

Joop van Sintfiet
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STAP IN OP 20 NOVEMBER VOOR EEN WERELDREIS 
 
Op zondagmiddag 20 november 2016 organiseert Fanfare&Drumband St. Cornelius 
Borgharen i.s.m. Wieker Fanfare St. Franciscus een groot galaconcert in het MECC te Maastricht. 
Aanvang van het concert is 14:30 uur. 
U wordt met warme Mexicaanse klanken verwelkomd door Mariachiband “Serenata Mexicana” . 
 
Voor maar €2,50 reist u retour naar het MECC 
Voor meer informatie neem contact op met Marc Cauberg 
m.cauberg@home.nl 
+31 6 46632367 
 
Kaarten zijn verkrijgbaar via: www.mecc.nl 

 
PROGRAMMA 
 
 Spanish Adventures (Henk Martens) 
 The legend of Troy (Menno Bosgra) 

Solisten: Heidi Pittie en Nadine Maes (zang) 
PAUZE 
 La Primitiva / Jef Penders 
 Pequena Csarda (Peter Utteralda) 

Solist: Lenny Gerards (altsax) 
 Schlagermedley (arr.Frits Kessels) 

Solist: Geralt van Gemert (zang) 
 West Side Story (Leonard Bernstein, arr. Manfred Schneider/Hans van der Heide)  
 Serenata Mexicana (arr. Huub Kleijnen) 

 Granada 
 Cielito Lindo 
 Bestel mar 
 Cascabel 

 Vive la France (arr. Frank Bernaerts) 
 Beppie Kraft (arr.Conny Peters) 

 Heer späölde accordeon 
 V’r leve 
 Laot de zon in dien Hart 
 Danse tot ’t mörregeleech 

 Riverdance (Bill Whelan) 
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28e Editie van het 
Jeu de Boules toernooi 

Borgharen
In het weekend van 27 en 28 augustus 2016 
organiseerde JBC Le But Borgharen traditioneel 
haar jaarlijkse Jeu de Boules toernooi op de banen 
aan de Hertog van Brabantlaan. 

Op zaterdag was het de beurt aan de doubletten 
met licentie om voor de prijzen te strijden. Dit jaar 
streden 38 teams om de hoofdprijs. Om 11.00 uur 
werd begonnen met de eerste wedstrijden en na 
drie wedstrijden werden de teams onderverdeeld 
in de A-poule en de B-poule. Onder tropische 
omstandigheden vonden de wedstrijden plaats. 
Er viel voor de liefhebbers veel te genieten, want 
er waren zeer spannende partijen bij.  Het was een 
internationaal deelnemersveld, met veel Belgische, 
maar ook Italiaanse en Duitse spelers. Na de 
splitsing in A- en B-poule, gingen de teams die 
in de A-poule werden ingedeeld in een knock-
out systeem verder en de teams in de B-poule 
speelden allen nog twee wedstrijden, waarna een 
eindstand opgemaakt werd. We waren getuige 
van een aantal spannende partijen, waarin ook 
de nodige verrassingen te noteren vielen. Tegen 
19.30 uur waren de vier halve finalisten bekend 
en iedereen maakte zich op voor twee geweldige 
wedstrijden en dat werd het ook. Beide halve 
finales waren erg spannend en voor de echte 
jeu-de-boules liefhebber was er veel te genieten. 
Dat de finale uiteindelijk tussen twee Belgische 
teams ging, was geen verrassing. Ook deze finale 
was van een ongekend hoog niveau. Hier werd 
het spel gespeeld zoals het gespeeld moet worden. 
Zowel technisch als tactisch een wedstrijd om 
niet snel te vergeten.

Op zondag was het traditiegetrouw de beurt aan 
de bewoners van ons dorp. Het recreatietoernooi 
werd gespeeld door tripletten waarvan slechts 

één speler een licentie mocht hebben.
Dit jaar deden er 32 teams aan het toernooi mee.

Na het welkomstwoord van de voorzitter, de hul-
diging van de kampioenen van 2015 bij de dames 
en de heren en een indrukwekkende minuut stilte 
voor ons dierbare lid André Rassin, die helaas in 
april is overleden, was het om 12.00 uur zover: De 
eerste ronde kon beginnen. Ook dit jaar konden we 
weer nieuwe teams begroeten, waaronder  een 
aantal jeugdteams. Het toernooi verliep vervolgens 
soepel en alle teams speelden op een sportieve 
manier hun wedstrijden, waarvoor onze compli-
menten. Ook vandaag werden de wedstrijden in 
tropische temperaturen gespeeld. Het werd een 
spannend, maar vooral gezellig toernooi, waarin 
op het scherpst van de snede gespeeld werd. 
Uiteindelijk leverde dat 3 winnende triplets op in 
drie categorieën.

Bij de dames ging de winst, voor de derde keer 
naar de dames: Chantal Hinssen, Arlette Beckers 
en Marjon Stassen. 
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De finale in de B-categorie werd dit jaar gewonnen 
door: Stefan Winkens, Wesly Gielissen en Roger Retz. 
In de A-poule werd de finale gespeeld door: Toby 
Rouwhorst, Peter Groothausen en Dennis Cretz 
die het opnamen tegen Raoul Duchateau, God-
fried Duchateau en Wil Winands. Het werd een 
spannende finale die uiteindelijk door het team 
van Toby gewonnen werd.
 
Voor de volledige uitslag verwijs ik graag naar 
onze website: www.pclebutborgharen.nl. Hier 
staan ook talloze foto’s van ons toernooiweekend.
Samenvattend kunnen we terugblikken op een 
succesvol weekend. Met zowel op de zaterdag 

als op de zondag voldoende teams, laat JBC Le 
But Borgharen zien dat haar toernooi nog steeds 
volop in de belangstelling staat en dat we vooral 
moeten doorgaan met het organiseren ervan. 

Tenslotte wil ik het organisatiecomité, alle vrij-
willigers en onze sponsoren bedanken voor hun 
bijdrage aan dit fantastische evenement. Zonder 
jullie kunnen wij een dergelijk toernooi niet orga-
niseren. Ik hoop dat we ook in de komende jaren 
op jullie medewerking, in welke vorm dan ook, 
mogen en kunnen rekenen.

Hans Hinssen, Voorzitter
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043 - 325 05 62
INFO@TSRM.NL
WWW.TSRM.NL
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Therapeutisch zwemmen in het Geusselt Zorgbad (33°)

Goed nieuws voor iedereen die wil 
zwemmen en relaxen in warm water! 
Onze stichting huurt op verschillende 
dagen en uren het Geusselt Zorgbad. 
Iedereen vanaf 18 jaar kan hieraan 
deelnemen.

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

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

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

Hier 

had uw

ADVERTENTIE

kunnen 

staan!!!
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Zonnebloem Collecte

Bedankje namens de Zonnebloem voor de giften 
tijdens de collecte voor de nationale ziekendag, in 
Itteren € 40,55 euro en in Borgharen € 14,40 euro.

Binnenkort is er weer een 
zonnebloem activiteit

Muziek jong voor oud
Dankzij de medewerking van provinciale afdeling 
Limburg van de Zonnebloem is de regio Maas-
tricht Oost ook dit jaat weer in de gelegenheid om 
een concert van lichte klassieke muziek te organi-
seren voor onze gasten.

Het concert wordt verzorgd door de Stichting 
Muziek Jong voor Oud. Deze stichting wil een ver-
binding maken tussen jongeren en ouderen en een
link leggen tussen muziek, cultuur, welzijn en zorg.
Het concert wordt verzorgd een tweetal ensembles 
t.w. het Eurasia Duo en La Vita.

Het concert vindt plaats op woensdag 9 november 
a.s. in de Amyerhoof, Severenplein 27. 
De aanvang is om 14.30 uur en het concert zal tot 
circa 16.45 uur duren.
Voor dit concert vragen wij een bijdrage van de 
gasten van € 6,-, dit is inclusief een kop koffie of 
thee en een stuk vlaai in de pauze.

Opgeven kan bij een van onze vrijwilligers:

Melinda Winkens-Bessems Heinsbergstraat 17 tel: 043-3644198
Marleen Hofkamp op de Bannet 12  tel: 043-3641058
Maria v.d. Bosch-Machiels op ’t Rooth 15 tel: 06-52243998
Monique Machiels-Loenis Geneinde 41 tel: 06-26499169
Rita Slangen Schoolstraat 37 tel: 06-25071716
Wendy van Gennip Hertog v brabantlaan 62 tel: 06-52658045
Lilian Bastings st. Martinusstraat 18 tel: 043-3626345
Marika Huijdts ’t Kempke 15 tel: 06-46614892
Daniella Coumans-Pagnier     Bosveldweg 4 tel: 043-3624264

Stichting Ouderenproject  Geinen Daank:

PRETTIG GEZELSCHAP VOOR EENZAME OUDEREN.
Bent u een alleenstaande thuiswonende oudere, die zich eenzaam voelt en die graag wel eens 
iemand op bezoek zou willen hebben voor een praatje of om een eindje te wandelen of 
gezellig samen boodschappen te doen, neem dan gerust contact met ons op.

Een vaste en bij u passende vrijwilliger komt een middag per week  naar u toe om samen  iets  
te doen wat u leuk vindt. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Tevens zoeken wij voor deze werkzaamheden gemotiveerde vrijwilligers!

Hebt u belangstelling, neem dan contact op met Hans Bindels van Stichting Ouderenproject 
Geinen Daank, Telefoon (043) 321 89 89, of  06 105 134 41.E-mail: hans@bindels.demon.nl
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Dorpstuin Borgharen 
in Gezonde Beweging 

NIEUW CONCEPT: 

JE EIGENGEKWEEKTE GROENTEN 
IN MAKKELIJKE GROEIBAKKEN.

Zoals al eerder gemeld, was 2016 niet het beste 
jaar voor de Dorpstuin Borgharen tot nog toe.

Het begon met een veel te nat én te koud voorjaar. 
Daarna hadden we zoals overal een enorme 
slakkenplaag en werd bijna alles wat we met veel 
moeite hadden door duizenden slakken opgevreten. 
Een ongelijke strijd; de slijmige slakken waren 
ontelbaar en bleven maar komen.

Sommige aktieve dorpstuiniers waren door privé 
omstandigheden vaak druk en niet in staat om de 
inzet te geven die we in voorgaande jaren van hen 
gewend waren. Onze nieuwe pompwatervoor-
ziening liet ons soms in de steek. Kortom niet alles 
zat mee dit jaar. Alhoewel; nu hebben we zelfs 
mooie passievruchten aan de passiebloemstruiken 
groeien. 

Al met al tijd voor een bijeenkomst waar we een 
aantal zaken eens goed op een rijtje gezet hebben. 
Er zijn nieuwe heldere afspraken gemaakt over 
gebruik van de tuin en gezamenlijke inzet en de 
taken zijn opnieuw verdeeld. Verder is er een 
nieuwe grasmaaier aangeschaft. 

Om nieuwe gebruikers voor de Dorpstuin Borgharen 
aan te trekken hebben we een nieuw concept 
bedacht. We richten ons hiermee voornamelijk 
op oudere en jongere tuingebruikers die graag 
zonder al te zwaar werk zoals spitten toch hun 
eigen groenten willen zaaien, laten groeien en 
oogsten. Geen zwaar spitwerk in de volle grond 
maar makkelijk tuinieren in vierkante bakken van 
één vierkante meter op werkhoogte. Dus geen 
rugpijn meer van spitten en bukken, maar makkelijk 
tuinieren op werkhoogte in met vruchtbare grond 
gevulde bakken.

ONS AANBOD

Wij zorgen voor een plek in de kweekkast waar 
vanaf vroeg in het voorjaar je eigen  zaadjes kunnen 
worden gezaaid en opgroeien. Wij zorgen voor 
een bak op werkhoogte, gevuld met vrucht-

bare tuinaarde. Wij zorgen voor aanwezigheid 
van water. Jij krijgt een sleutel van de Dorpstuin 
Borgharen zodat je altijd toegang hebt tot de 
kweekkast en de bakken. Jij kunt één of meerdere 
bakken huren voor de prijs van € 2,- per bak 
inclusief plaats in de kweekkast per maand, met 
een minimum van 8 maanden per jaar.  Jij kunt 
van zonsopgang tot zonsondergang gebruik maken 
van ons terrasje om -  na gedane arbeid - te 
genieten van de rust en de zon in onze Dorpstuin 
en nog wat gezellig na te kaarten met je mede-
gebruikers.

Vind je dit een aantrekkelijk aanbod? Neem dan 
even contact op met Joop van Sintfiet, mob. tel. 
06-36056255 en meld je aan of maak een 
afspraak en dan kom je eerst eens kijken.

Opmerking: 
Perceeltjes in de volle grond blijven gratis 
beschikbaar zolang de voorraad strekt. 

Takkenroute 
najaar 2016

In overleg met Buurtbeheerbedrijf Heer en de 
Buurtraad Borgharen is wederom de takkenroute 
in het najaar van 2016 op:   7 NOVEMBER 2016.
Snoeihout en dergelijk worden tussen 8:00 uur en 
15:30 uur opgehaald door Buurtbeheerbedrijf Heer. 
Dus de avond voor 7 november aan de stoeprand 
leggen, niet vroeger s.v.p.  Een mooie kans om 
zonder slepen van het snoeisel af te komen. De 
takken en takkenbossen mogen niet langer dan 
1,50 meter zijn en moeten gebundeld zijn in kleine 
hoeveelheden.

Alle ander afval blijft liggen, zoals wortelkluiten 
en losse hopen snoeisel,  ook  grote boomstronken 
worden niet meegenomen. Houdt  U zich a.u.b. 
aan de voorwaarden, we hebben als Borgharen 
een voorrangspositief!

Laten we zuinig zijn op onze takkenroute.
Het is mogelijk dat als er zeer veel snoeisel wordt 
aangeboden het Buurtbeheerbedrijf het werk 
niet op een dag afkrijgt.

Laat dan het snoeisel maar liggen tot de volgende 
dag(en), het wordt opgehaald.  
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Hoe ver van een kruispunt mag ik mijn voertuig parkeren?
Weet u precies welke afstand u bij het 
parkeren moet respecteren tussen uw 
voertuig en een oversteekplaats voor 
voetgangers/fietsers, een kruispunt, een 
verkeersbord/verkeerslicht, een ander 
voertuig, of een bushalte?

De artikels en subartikels 23 tem 27 
van de wegcode handelen over het 
stilstaan en parkeren.

Artikel 24 van de wegcode bepaalt als 
algemeen principe dat een stilstaand/
geparkeerd voertuig nooit een gevaar 
mag vormen voor de andere weggebruikers en dat het hen ook niet onnodig mag hinderen. Stilstaan en 
parkeren zijn dus verboden op de voetpaden, oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers, fietspaden, 
overwegen, enz.

De verschillende gevallen waarbij stilstaan en parkeren verboden is, vanop op een bepaalde afstand:
•   Op minder dan 5 meter van beide kanten van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige 

bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten 
om op het fietspad te rijden.

•   Op de rijbaan op minder dan 5 meter voor de oversteekplaatsen voor voetgangers en voor fietsers en 
bestuurders van tweewielige bromfietsen.

•   In de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de naast bijgelegen 
rand van de dwarsrijbaan.

•   Op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de kruispunten;
•   Op minder dan 20 meter voor de verkeersborden en de verkeerslichten buiten de kruispunten. Uitzondering: 

de voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen niet meer dan 1,65 m bedraagt, en wanneer de 
onderkant van die verkeersborden of lichten zich tenminste 2 meter boven de rijbaan bevindt.

 
De verschillende gevallen waarbij parkeren verboden is, vanop op een bepaalde afstand:
•   Op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd voertuig en op elke 

plaats waar het voertuig het instappen in of het wegrijden van een ander voertuig zou verhinderen.
•   Op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een autobus-, trolleybus- of tramhalte aanwijst.
•   Wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden.

Parkeren in de wijk
Op veel verjaardagsfeestjes is ‘parkeren’ onderwerp van gesprek. Vrijwel iedereen heeft er wel een 
mening over. Maar wat zijn nu eigenlijk de rechten en plichten rond het parkeren van auto’s in woonwijken?

Hieronder vindt u belangrijke informatie:
• In woonwijken is de parkeergelegenheid vaak openbaar. Iedereen mag hiervan gebruikmaken. 
 Automobilisten parkeren bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de bestemming.
• Géén parkeerverbod? Dan is parkeren buiten de vakken toegestaan. Uiteraard wel met in achtneming 

van de algemene verkeersregels. Hierdoor is (hinderlijk) parkeren, bijvoorbeeld op trottoirs, toch strafbaar. 
• Parkeren is niet toegestaan bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan, voor 

een inrit of uitrit en langs een gele onderbroken streep. 
• Ook bij een zebrapad geldt een parkeerverbod. Sterker nog, het is zelfs verboden om stil te staan om 

bijvoorbeeld een passagier uit te laten stappen.

Meer weten over de Verkeerswet- en regelgeving? Neem een kijkje op www.overheid.nl
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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 20 NOVEMBER 2016.

Haarderagenda 

  2 nov Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur                           Werkgroep Zorg aan de Maas
  3 nov Seniorenkienen                                                                                                   Seniorenvereniging
  5 nov Oud papier ophalen vanaf 8.00 uur                                                             Fanfare Sint Cornelius
  7 nov Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur                           Basisschool De Maasköpkes
  7 nov Takkenroute door Borgharen van 8.00 – 15.30 uur                                     Buurtbeheerbedrijf Heer
  7 nov Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur                          Werkgroep Zorg aan de Maas
  9 nov Nationaal Schoolontbijt                                                                     Basisschool De Maasköpkes
  9 nov Huiskamer aan de Maas                                                                  Werkgroep Zorg aan de Maas
  9 nov Hobbymiddag                                                                  Hobbyclub Jeugdwerk De Maaskluivers
10 nov Kledinginzameling                                                                              Basisschool De Maasköpkes
10 nov Seniorenkienen                                                                                                  Seniorenvereniging 
10 nov Buurtraadvergadering                                                                                  Vereniging Buurtraad
11 nov Sint Maarten in Borgharen
14t/m18 nov bijmaaien van obstakels in gazons
14 nov Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur                          Basisschool De Maasköpkes          
14 nov Huiskamer aan de Maas  van 10.00 – 16.00 uur                        Werkgroep Zorg aan de Maas
14 nov Sint Martinusrondgang                                                                       R.K. Sint Corneliusparochie
16 nov Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur                         Werkgroep Zorg aan de Maas
17 nov Seniorenkienen                                                                                                 Seniorenvereniging
20 nov H.Mis opgeluisterd door                                                                   Mannenkoor Sint Gregorius
20 nov Galaconcert Mecc Fanfare en Drumband St. Cornelius
21t/m30 nov Bladruimen
21 nov Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur                          Basisschool De Maasköpkes
21 nov Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur                         Werkgroep Zorg aan de Maas
21t/m31 nov Oudergesprekken groep 1 t/m 8                                            Basisschool De Maasköpkes
23 nov Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur                         Werkgroep Zorg aan de Maas
24 nov Seniorenkienen                                                                                                  Seniorenverenigng
27 nov Sint Nicolaas in Borgharen                                                               Jeugdwerk De Maaskluivers
28t/m30 nov Speculaasactie                                                                        Jeugdwerk De Maaskluivers  
28 nov Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur                         Basisschool De Maasköpkes
28 nov Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur                         Werkgroep Zorg aan de Maas     
30 nov Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur                         Werkgroep Zorg aan de Maas
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  1 t/m 30 dec Bladruimen
  1 dec Seniorenkienen                                                                                                  Seniorenvereniging
  3 dec Oud papier ophalen vanaf 8.00 uur                                                            Fanfare Sint Cornelius
  5 dec Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur                          Huiskamer aan de Maas
  5 dec Huiskamer aan de Maas van 10.00 – 16.00 uur                         Werkgroep Zorg aan de Maas                         
   5 dec Sinterklaas op school                                                                        Basisschool De Maasköpkes

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. 

Oet de aajd Buurtpratedoes
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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.

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

U kunt bij ons terecht voor o.a.:

- aangifte inkomstenbelasting

- aangifte successierecht en schenkingsrecht

- financiering woningen en overige financieringen

- alle verzekeringen

- betalen, sparen en overige bankzaken

- boekhoudingen MKB / ZZP

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

Borgharen
Past. v Kanstraat 14
043 - 362 60 18

Geulle
Essendijk 2
043 - 364 73 47

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

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

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

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


