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ENKELE BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
  

112  ALARMNUMMER  
 (als iedere seconde telt) 

  0900-8844 GEEN SPOED, WEL POLITIE NODIG
 Ook voor overlast, vernielingen, lawaai e.d.

  3877777 HUISARTSENPOST 
 Altijd vooraf telefonisch contact opnemen
 Weekdagen van 17.00 uur tot 08.00 uur
 Vrijdagavond van 17.00 uur tot maandag 08.00 uur
  14043 GEMEENTE MAASTRICHT
 Algemeen toegangsnummer
 Website: www.maastricht.nl
 Burgerzaken, Belastingen, Meldpunt Zorg,
 Burgerraadslieden, Klachtenmeldpunt       
 (post@maastricht.nl) en Afvalinfolijn.
 
 Meldingen aan Gemeente Maastricht  Algemeen    
 (storingen/ Defecten/Gevaarlijke situaties/
 zwerfvuil e.d.) Kan nu ook via een
 (WHATSAPP)  NUMMER: 06-31 99 39 44   

  3876700 SPOEDEISENDE HULP MAASTRICHT UMC+    

  3633470 BUURTBEHEERBEDRIJF
 klachtenmeldpunt
  3637679 ZORGCENTRUM BORGHAREN
  06 23014513 BUURTZORG MAASTRICHT NOORD
  3437771 OPPAS- EN THUISHULPCENTRALE
  0900-2233440   ENVIDA 
  043-3690610 SERVICE  van ENVIDA
  3690660 ENVIDA  UITLEEN / THUISZORGWINKEL
  0900-0699  REGIOTAXI
  0900-1884 KLANTENSERVICE ZIGGO
  0800-9009 STORINGEN ENEXIS
  0800 62277777 GRATIS
 CONSORTIUM GRENSMAAS
 Op werkdagen van 9.00 - 21.00 uur
  3620066 OUDEREN ADVISEUR
  3632967 PAROCHIE BORGHAREN
  0900-8844 WIJKAGENT
 of via contactformulier wijkagent 
 op de website www.politie.nl
  06-15309431 WIJKGEBONDEN MEDEWERKEN HANDHAVING
 roy.joosten@maastricht.nl

Buurtpraat wordt uitgegeven onder de verantwoordelijkheid 
van de Vereniging Buurtnetwerk Borgharen en verschijnt  
vier keer per jaar.

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

  Secretariaat Buurtraad:
  Fabiôn Bovens
  Adam van Harenstraat 13
  6223 CA Maastricht
  M: +31(0)6 22 37 46 18
  E-mail:
  buurtnetwerkborgharen@gmail.com

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

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

Precies vijfentwintig jaar geleden met Kerstmis in 
december 1993 werden wij met zijn allen in Borg-
haren verrast door een extreem hoge waterstand 
in de Maas. De hoogste waterstand gemeten bij 
Peil Borgharen was 45,86 meter boven NAP.  Zo 
veel water in ons dorp dat had onze generatie 
nog nooit meegemaakt. Al die ellende van toen 
ben ik bijna weer vergeten (tenzij ik er bewust 
aan wil terugdenken). Maar de saamhorigheid in 
ons dorp toen die vergeet ik nooit. We vochten al-
lemaal samen tegen één gemeenschappelijke 
vijand; het hoogwater in de Maas. Zef Roebroek 
- de toenmalige voorzitter van de Buurtraad Borg-
haren - attendeerde mij er net op dat met het 
hoogwater ook het gevoel van saamhorigheid 
weer snel uit Borgharen verdween. Ik ben bang 
dat Zef gelijk heeft. Jammer dat we blijkbaar alleen 
onder zulke extreme omstandigheden solidair met 
elkaar kunnen zijn.  Elders in dit nummer meer over 
de watersnoodramp in Limburg; Kerstmis 1993.

Op zaterdag 22 december 2018 herdenken we 
graag met  iedereen in de Haarder Hof tussen 
14.00 en 18.00 uur het Hoogwater van 25 jaar 
geleden. Iedereen is welkom liefst met verhalen, 
waadpak en foto’s. Zie elders in dit nummer voor 
de uitnodiging.

De takkenroute heeft dit jaar het een en ander 
losgemaakt. Op verschillende plaatsen is er al 
veel te vroeg - soms zelfs al weken van te voren 
- grof tuin- en snoeiafval aangeboden. Niet op de 
stoep, zoals de bedoeling is, maar aan de over-
kant van de weg gelegd in het talud. Verder was 
het snoeiafval vaak niet gebundeld en te groot 
van omvang. De dienst van de gemeente was niet 
te spreken over deze gang van zaken. Het is geen 
kwestie van: “dumpen maar  en de gemeente 
ruimt wel op”! Als we zo doorgaan kunnen we de 
takkenroute in de toekomst vergeten. Dus meer 
discipline graag bij de takkenroute in het volgend 
jaar anders kunnen we ernaar fluiten.

De CV De Beerbieters wil ik hier graag feliciteren 
met hun 4x11 jaar bestaansjubileum. Dank voor 
alles wat zij in die 44 jaar voor Haare en de Haarder 
carnaval hebben betekend. Verenigingen als deze 
zijn het cement van ons dorpsgemeenschap en 
moeten we op alle mogelijke manieren in ere zien 
te houden.

Tot slot wens ik iedere inwoner van Borgharen een 
fijne Kerst en een Gezond en Voorspoedig 2019 
toe. Hopelijk zien wij elkaar nog op een van de 
vele eindejaarsbijeenkomsten bijvoorbeeld tijdens 
het Sylvesterconcert van Fanfare en Drumband 
St. Cornelius en Mannenkoor Borgharen Maas-
tricht op 29 december 2018 in de Haarderhof.

Joop van Sintfiet.
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Stichting 
Zorg aan de Maas... 
Busje komt zo???? 
OPROEP ideeën!!!!

De Stichting Zorg aan de Maas probeert een bij-
drage te leveren aan een leefbaar woonklimaat 
in Borgharen en Itteren.  We hebben een bus ter 
beschikking die voor verschillende vervoersdoel-
einden ingezet kan worden. Momenteel wordt de 
bus al volop gebruikt voor het vervoer van de 
gebruikers van de dagopvang in Borgharen.

Maar daarnaast wordt de bus gedurende vele 
uren en op bepaalde dagen in de week niet 
gebruikt. Jammer als hij stil staat! De bus is er 
voor ons allemaal. We hebben geprobeerd de 
bus in te zetten om boodschappen te doen in 
Maastricht of Makado Beek onder de naam 
“De Kemissiebös”. Tot op heden heeft zich nog 
niemand gemeld om daar gebruik van te maken. 
Hierbij nogmaals een oproep. Als u van plan bent 
gebruik te maken van “De Kemissiebös” laat het 
ons dan even weten. In tegenstelling tot de ge-
ruchten, heeft U ter plekke tweeënhalf uur tijd 
om te winkelen. Zie contactgegevens onder aan 
dit artikel.

Maar de bus kan ook ingezet worden voor allerei 
andere vormen van vervoer voor clubjes en  groepen 
of verenigingen in Borgharen en of Itteren die een 
uitstapje willen maken met hun leden. Er kunnen 
maximaal 9 personen in de bus exclusief chauffeur. 
Wij zijn op zoek naar  ideeën over hoe we de bus 
zo veel mogelijk kunnen inzetten voor een leefbaar 
Borgharen en Itteren. 

Mocht je interesse hebben om de bus nu of in de 
toekomst te lenen laat het ons dan svp even weten. 
Wij noteren je naam en telnr of email adres en 
krijgen zo een bestand van clubs of verenigingen 
die de bus kunnen gebruiken. 

Ook zijn we nog op zoek naar mensen die als 
chauffeur/vrijwilliger zouden willen meehelpen 
aan dit initiatief.
Neem contact met ons op!!!!
Teun Hamer: afmhamer@home.nl 
tel: 06-46830778
Joop van Sintfiet: joop.vansintfiet@gmail.com
tel: 06-36056255

Overlast
Kermisterrein

Bij het netwerk en de gemeente was een klacht 
binnen gekomen over serieuze overlast op en van 
het Kermisterrein.

Dit betrof: (lawaai)overlast van de schuilhut en 
het voetballen, brandstichting, drugsgerelateerde 
overlast met name in het weekend, diverse inbraken 
op het bouwterrein, op- en wegwaaiend vuil van 
het milieuperron etc. 

De gemeente heeft in reactie hierop de betrokken 
afdelingen gevraagd om extra te controleren en 
het buurtnetwerk heeft omliggende bewoners 
gevraagd of zij die overlast ook ervaren.

De wijkagent heeft zijn collega’s gevraagd vaker te 
controleren en langs te rijden. De resultaten hiervan 
zijn voor hun geen aanleiding om deze plek meer 
aandacht te geven.

Team handhaving openbare ruimte laat weten dat 
zij door de week dagelijks controleren op zwerfvuil 
etc. Natuurlijk wordt er af en toe zwerfvuil en 
dergelijke aangetroffen, maar het loopt hier 
beslist niet de spuigaten uit.

De klachten betreffende de inbraken zijn met de 
politie besproken. Hiervan moet aangifte worden 
gedaan.

Een paar leden van het buurtnetwerk hebben nog 
gesprekken gehad met de omwonenden maar 
ook daar is niet gebleken dat zij veel overlast 
ervaren. Wel staan er soms auto’s met een draai-
ende motor en is er last van wegwaaiend zwerfvuil 
dat naast de containers is gezet.

Bovenstaande wil niet zeggen dat we nu het 
hoofdstuk overlast afsluiten, maar wel dat we 
alert moeten zijn op overlast en dat niet alleen op 
het kermisterrein.

Naar aanleiding van bovenstaande actie is in het 
buurtnetwerk wel gesproken over een suggestie 
om het Kermisterrein een goeie opknapbeurt te 
geven. Wij willen dit nader onderzoeken.

Chris Hoekstra
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30e Editie van het 
Jeu de Boulestoernooi 

Borgharen
In het weekend van 1 en 2 september 2018 orga-
niseerde PC Le But Borgharen traditioneel haar 
jaarlijkse Jeu de Boules toernooi op de banen aan 
de Hertog van Brabantlaan. 

Op zaterdag streden 32 doubletten met licentie 
om de prijzen. 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. 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. De finale ging uiteindelijk tussen 
een Belgisch team en een team uit Maastricht. 
Ook deze finale was van een ongekend hoog 
niveau. Hier werd het spel gespeeld zoals het 
gespeeld moet worden. Zowel technisch als tac-
tisch een wedstrijd om niet snel te vergeten, met 
uiteindelijk het Maastrichtse team als winnaar.

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 21 teams aan het toernooi mee, 
waaronder enkele teams uit Itteren.

Na het welkomstwoord van de voorzitter, werd er 
een minuut stilte in acht genomen voor de dit jaar 
overleden Wim Vandermühlen, erelid van onze 
vereniging. Na deze indrukwekkende minuut stilte 
werd er nog even stil gestaan bij de kampioenen 
van 2017 bij de dames en de heren.
Om 12.00 uur was het dan zover: de eerste ronde 
kon beginnen. Dit jaar overigens voor het eerst 

in een nieuw systeem. Werd in het verleden het 
deelnemersveld na twee ronden in een A-poule 
en een B-poule verdeeld, dan was dat dit jaar anders. 
Nu werd voor een systeem gekozen waarbij er 
een competitie van 5 wedstrijden gespeeld werd, 
waarbij de loting vrij was. Na 5 ronden speelde 
de eerste twee van de ranglijst de finale en in 
een theorie kon dat ook een damesteam zijn. 
Ook dit jaar konden we weer nieuwe teams be-
groeten, waaronder  een aantal jeugdteams en 
zoals vermeld enkele teams uit ons buurdorp. 
Het toernooi verliep vervolgens soepel en alle 
teams speelden op een sportieve manier hun wed-
strijden, waarvoor onze complimenten. Het werd 
een spannend, maar vooral gezellig toernooi, 
waarin op het scherpst van de snede gespeeld 
werd. Uiteindelijk leverde dat een unieke finale 
op, want voor het eerst in de geschiedenis van 
ons toernooi werd de grote finale gespeeld tussen 
een herenteam en een damesteam. Het werd een 
leuke en spannende finale waarin de winst uitein-
delijk naar het herentriplette ging. Ondanks het 
verlies in de finale werd het damesteam automa-
tisch kampioen bij de vrouwen, omdat zij de grote 
finale hadden gehaald.
 
De titel ging uiteindelijk naar het triplette: Ashwin 
Hinssen, Rick Stevens en Stefan Winkens. 
De damestitel ging, net als het jaar ervoor naar: 
Jenny Koot, Els Stassen en Henny Royen.

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. We kijken nu al uit naar het 
toernooi van 2019. 

Tenslotte wil ik het organisatiecomité, alle vrijwil-
ligers en onze sponsoren bedanken voor hun 
bijdrage aan dit fantastische evenement. Zonder 
jullie kunnen wij een dergelijk toernooi niet 
organiseren. 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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Wat is verdacht 
gedrag ?

Op verzoek van het Buurtnetwerk wil ik u enige in-
formatie geven over verdacht gedrag in de wijk en 
wat je dan als buurtbewoner zou kunnen doen?

Om te beginnen: verdacht gedrag is moeilijk te 
omschrijven. U, als buurtbewoner, zult dit sneller 
in de gaten hebben dan iemand, die niet dagelijks 
in de wijk is. Er loopt b.v. iemand op en neer voor 
een woning en heeft daarnaast ook nog veel 
belangstelling voor deze woning. Verdacht gedrag?  
Als hij gekleed is in schilderkleren zou het mogelijk 
de winterschilder kunnen zijn die een offerte 

moet opmaken. Is het echter iemand, die in het 
donker gekleed is en schichtig om zich heen kijkt, 
wordt het weer een ander verhaal.  
Kortom, vertrouw op dat moment gewoon op uw 
onderbuikgevoel.

Wat ons, als politie opvalt is dat mensen schromen 
om bij verdacht gedrag 1-1-2 te bellen. Mensen 
weten vaak niet wanneer dit alarmnummer gebeld 
kan worden. 
Ook als u twijfelt, belt u de politie op 1-1-2. Want 
de politie komt liever een keer te veel dan te weinig. 
Dankzij uw tip kan de politie inbraken voorkomen.

Ziet u een verdachte situatie, kunt u betreffende 
persoon ook gewoon aanspreken en vragen of u 
hem kunt helpen of informeren of hij iets zoekt. 
Echte inbrekers vinden dit absoluut niet fijn en 
daarnaast geeft u een signaal af dat buurtbewoners 
op elkaar letten. 

Meer informatie kunt u via internet vinden in de 
brochure “Wat is verdacht gedrag” van de Nationale 
Politie. Het gemakkelijkste kunt u deze brochure 
benaderen door in een zoekfunctie (b.v. Google) 
de zoektekst “wat is verdacht gedrag” in te voeren. 

Hub Smeets, wijkagent
Facebook : @wijkagent.Hub.Smeets

Twitter : @wijkagentSmeets
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Van ‘Samen voor de 
stad’ naar ‘Samen 
voor het dorpen’

de Omgevingsvisie Borgharen – Itteren 2019

In het herfst nummer van de Buurtpraat hebben 
jullie kunnen lezen dat er een intentie bestond om 
onze Recreatievisie 2014 op te waarderen naar 
een Omgevingsvisie Borgharen – Itteren 2019. 
Inmiddels is er een werkgroep Omgevingsvisie 
geformeerd bestaande uit mensen van Itteren en 
Borgharen. 

Tijdens een aantal bijeenkomsten is door deze 
werkgroep het eerste raamwerk voor deze 
Omgevingsvisie opgesteld. Met de gemeente 
Maastricht is afgesproken dat de ontwikkeling van 
onze visie min of meer parallel gaat lopen met de 
ontwikkeling van de Omgevingsvisie Maastricht 
die de gemeente momenteel aan het opstellen 
is en die naar verwachting de 2e helft van 2019 
vastgesteld wordt. De bewonersvisie kan op deze 
wijze input leveren aan de gemeentelijke visie, 
daarnaast is het voor beide partijen een ‘leerproces’ 
in hoeverre bewonersparticipatie input kan leveren 
aan het op te stellen gemeentelijk beleid. 

Om deze nog op te stellen bewonersvisie ook een 
financiële impuls te geven is er door de werkgroep 
een subsidie aanvraag ingediend in het kader van 
het thema ‘Samen voor de stad’. Begin December 
wordt duidelijk of deze aanvraag positief beoor-
deeld is.

In onze visie gaan wij streven naar een veilige en 
gezonde leefomgeving in een kwalitatief hoog-
waardige leefomgeving. Het dient een bewonersblik 
op de toekomst te zijn waarbij het behoud en het 
versterken van de karakteristiek van de Maasdorpen 
centraal staat. Om deze karakteristiek van onze 
Maasdorpen te kunnen bepalen is lokale kennis 
van cruciaal belang. In het ontwikkelingsproces 
wil de werkgroep dan ook veel aandacht gaan be-
steden aan de communicatie met de bewoners. 
Het uiteindelijke doel is dan ook een visie die 
breed gedragen wordt door de inwoners van 
Itteren en Borgharen, ieders inbreng is hierbij 
van belang. 

Tijdens het communicatietraject willen wij gebruik 
gaan maken van folders, websites, buurtkrantjes 

e.d. Aangezien de beide dorpen gezamenlijk deze 
visie gaan opstellen wordt er een nieuwe website 
ontwikkeld voor de Omgevingsvisie Borgharen-
Itteren 2019. Op deze site worden de laatste ont-
wikkelingen in beeld gebracht en is het mogelijk 
om als bewoner te reageren. De site krijgt een eigen 
webadres maar zal ook te benaderen zijn via 
www.borgharen.nl.

Naast deze vormen van communicatie willen wij 
bewonersbijeenkomsten gaan organiseren. Met 
behulp van thematafels en gespreksgroepen willen 
wij proberen om het DNA van onze dorpen te 
achterhalen. Insteek hierbij is om vooral op zoek 
te gaan naar kansen en mogelijkheden voor onze 
toekomst. Dit kan bijvoorbeeld betrekking heb-
ben op onze leefomgeving maar zeker ook op 
onze maatschappij, cultuur en mentaliteit. 
Onze omgeving is de laatste jaren ingrijpend 
gewijzigd, na jaren van grindwinning is de natuur 
in de vergraven gebieden aan zet. Een ontwikkeling 
die door de meesten van ons gewaardeerd wordt 
en waar zeker ook onze grootste kansen voor de 
toekomst liggen. Wij willen ons dan ook nadruk-
kelijk gaan positioneren als karakteristieke Maas-
dorpen in het Rivierpark Maasvallei met behoudt 
van een eigen identiteit.

De komende weken gaat de werkgroep aan de 
slag met het opstellen van een concept-visie en 
de voorbereiding van de bewonersbijeenkomsten. 
Naar verwachting zullen deze bewonersbijeen-
komsten in de maanden januari en februari van 
2019 gaan plaatsvinden. Via de website www.
borgharen.nl zullen wij jullie op de hoogte houden 
van de voortgang. Hopelijk kunnen wij ons 
enthousiasme als werkgroep ook op de bewoners 
overbrengen en samen gaan werken aan die stip 
op de horizon.

De omgevingsvisie, waar gaat het ook alweer om.
De Omgevingsvisie is de strategische visie voor de 
fysieke leefomgeving van Maastricht: de doelen 
en de gewenste ontwikkelrichting van de stad tot 
2040, dus ook voor Borgharen en Itteren. Het gaat 
over onderwerpen als mobiliteit, groen, natuur, 
water, infrastructuur, veiligheid, cultureel erf-
goed, gezondheid, milieu, gemeentelijk vastgoed 
en ontwikkellocaties.

De input komt van een visie op verschillende 
terreinen zoals economie, groei van aantal stu-
denten en ouderen, onderwijs (afnemend aantal 
kinderen) toerisme, veiligheid, wonen, gevolgen 
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van klimaatveranderingen, hoogwaterveiligheid enz.)
De effecten van deze ontwikkelingen hebben 
allemaal hun doorwerking in de openbare ruimte 
(aanleg wegen en fietsverbindingen, bouwpro-
gramma’s voor studenten en ouderen,  bedrijf-
sterreinen, voorzieningen, wel of niet meer over-
nachtingen bijvoorbeeld air B&B of hotels en 
waar dan enz.
Uit de eerste concepten blijkt dat de visie voor 
een groot deel gericht is op het centrum en dat 
de buurten maar mondjesmaat aan bod komen.

De werkgroep omgevingsvisie is van mening dat 
we het samenstellen niet over moeten laten aan 
gemeente en politiek maar zelf inbreng moeten 
hebben.
De gemeente wil bij het voortraject zoveel mogelijk 
burgers en belanghebbenden betrekken en de 
werkgroep is van mening dat wij in het belang 
van Borgharen en Itteren hiervan gebruik moeten 
maken. Immers, nu kunnen we invloed hebben 
op plannen die gevolgen kunnen hebben tot 2040
 
Dit willen we samen met de bewoners doen met 
de lokale kennis en deskundigheid over onze dorpen 
onder de titel “een bewonersblik op de toekomst 
van Borgharen en Itteren”.

Dit willen wij doen door:
• U te betrekken bij onze activiteiten door u 

regelmatig op de hoogte te houden door de 
Buurtpraat en de Dorpsberichten en tussendoor 
indien nodig door een huis aan huis bulletin

• Een vragenlijst(tje) te maken voor een steek-
proef onder de bewoners

• Bewonersavonden te organiseren om uw 
mening te horen. 

• Een website te maken waarop ieder zijn of 
haar mening kwijt kan over onderwerpen die 
relevant zijn 

• Inbreng te hebben in de bijeenkomsten die de 
gemeente organiseert

Voelt u zich aangesproken, borrelen er al ideeën 
op of wilt u hierbij betrokken worden, neem dan 
contact op met: info@itteren.nl of chrishoekstra@
home.nl of met een van de leden van de Dorpsraad 
of het buurtnetwerk Borgharen.
Buurtnetwerk Borgharen: Joop van Sintfiet, Carlo 
Poolen, Eline Gielissen, Math Paulussen of Chris 
Hoekstra. Dorpsraad Itteren: Paul Paulissen, Sander 
Bastings, Han Hamakers of Jitske Michielsen

Uit de buurtmonitor van de gemeente blijkt dat in 
Borgharen 77% de Buurtpraat leest en in Itteren 
96% de Dorpsberichten, maar ook dat in Borg-
haren 79% zich medeverantwoordelijk voelt voor 
de buurt en in Itteren 86%.

Dit geeft ons hoop 
dat wij niet tevergeefs 
een beroep doen op 
uw inzet voor dit 
onderwerp.

Alle vrijwilligers van de 
Zonnebloem Borgharen-Itteren 

wensen iedereen hele fijne feestdagen 
en een gelukkig en gezond 2019
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De leden van de redactie van de Buurtpraat hebben het bestuur van het Buurtnetwerk Borgharen la-
ten weten met ingang van januari 2019 te willen stoppen met hun redactielidmaatschap. Het bestuur 
vindt het heel jammer dat zij ermee willen stoppen, maar hebben alle begrip voor hun overwegingen 
en motieven. Wij danken hierbij dan ook de redactieleden van harte voor de vele jaren waarin zij de 
Buurtpraat lieten verschijnen en het vele werk dat zij daarvoor verzet hebben. 

Dit betekent echter niet het einde van de Buurtpraat maar wel een nieuw begin! We kunnen de 
Buurtpraat namelijk niet missen als verbindend communicatie orgaan in Borgharen. Ondanks het 
bestaan van de website wordt de Buurtraad nog steeds door veel mensen in ons dorp gelezen.

Wij zijn dan ook op zoek naar nieuwe redactieleden. Een nieuw begin met nieuwe mensen! Wil je iets 
betekenen voor onze gemeenschap meld je dan aan als nieuw redactielid. Ben je geInteresseerd of 
wil je meer informatie. Stuur dan een email naar buurtnetwerkborgharen@gmail.nl ter attentie van 
Eline Gielissen of Joop van Sintfiet van onze werkgroep Communicatie.

Bestuur Buurtnetwerk Borgharen

 
 

 
 
 
UITNODIGING 

 
 
 

       U bent van harte welkom: 
 

Sylvesterconcert 
 

    Op zaterdag 29 december 2018 
 

  in de Haarderhof om 19.00 uur 
 

 
Dit concert wordt zoals gewoonlijk georganiseerd 

 
in samenwerking met 

 
 Mannenkoor Borgharen Maastricht 

 
 
 

 
 

 
 
 

   
 

 
WENST U 

           PRETTIGE KERSTDAGEN 
     EN EEN GEZOND EN MUZIKAAL 2019 
 

Oproep: de buurtpraat zoekt nieuwe redactieleden en

Dank aan de redacieleden die afscheid nemen!
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Nieuws van de 
Maasköpkes

We zijn alweer een aantal maanden bezig met 
het schooljaar 2018-2019. De tijd vliegt voorbij. 
Op het moment van schrijven staat de Sint voor 
de deur en liggen de kerstbomen te wachten om 
weer mooi versierd te worden. De kinderen zullen 
ook weer de grote kerstboom bij het schoolplein 
gaan versieren, dus ga dit zeker bekijken. 
Op donderdag 20 december is er een mooie 
kerstviering in de kerk, waar o.a. de blazersklas zal 
laten horen wat ze dit jaar geleerd hebben.

In groep 3 zijn de kinderen hard bezig met leren 
lezen en schrijven. Ze kunnen kleine teksten lezen 
en al heel mooi schrijven. Ze zijn ook al echte 
sommetjes aan het maken.

In groep 4 zijn we met 
IPC bezig met het thema 
Tijd-detectives. We gaan 
op zoek naar sporen uit 
ons verleden. We leren 
over de Middeleeuwen, 
de tijd van de kastelen en 
ridders. Laten we nu net 
een kasteel in ons eigen 
mooie dorp hebben! We 

hebben van Ronny Bessems zelfs een mooie steen 
gekregen die uit een haard van het kasteel komt. 
We zijn gaan kijken, samen met groep 3, naar de 
buitenkant van het kasteel. Zagen we alles terug 
wat we geleerd hadden, zoals de slotgracht, op-
haalbrug, torens, stevige muren? We weten nu 
ook dat de straatnamen van Borgharen niet zo-
maar gekozen zijn, maar dat de meesten te ma-
ken hebben met het kasteel en z’n bewoners. De 
kinderen zijn 
natuurlijk su-
per enthousi-
ast. We hopen 
dat we ook nog 
een keer in het 
kasteel mogen 
kijken. 

In groep 5/6 en 7/8 zoeken ze het iets verder van 
huis, want daar wordt geleerd welke mensen 
belangrijk zijn in de geschiedenis, de kunst, de 
wetenschap enz. en ze leren over de geschiedenis 
van Nederland.

Er werd door iedereen weer ijverig 
gespaard voor de Jumbo spaarpun-
ten, samen met de leerlingenraad 
zal het team weer mooie spullen 
uitzoeken. Bedankt voor uw bijdrage!

Heeft u ook de uitzending van 
het jeugdjournaal gezien? Hierin 
werd gefilmd hoe onze kinderen 
op zoek gingen naar zwerfvuil 
langs de Maas. Dit in het kader 
van de dag van de duurzaamheid.

Tot slot wensen we u vast fijne feestdagen en een 
heel gelukkig 2019!

Team basisschool De Maasköpkes

Prachtige natuurfilm 
van Laurent Beckers 

op TV L1
Op donderdag 27 december 2018 om 20.30 uur 
is een fantastische natuurfilm over de Grensmaas 
op L1TV te zien in het programma “Cinelova Laat 
Zien”.

Onze dorpsgenoot Laurent Beckers heeft deze 
film opgenomen in de mooie natuur van het 
Grensmaasgebied tussen Borgharen en Itteren. 
U zult verstelt staan van het geweldige vakman-
schap van Laurent als amateur filmer. De opnames 
zijn over alle seizoenen heen gemaakt en laten u 
kennis maken met fauna en flora in het natuur-
gebied.

AANRADER; noteer in uw agenda en vergeet niet 
te kijken.
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Hallo

Wij zijn Stijn de Moor en Manon Hermans van het 
Stella Maris College en wij wonen in Borgharen. 
Wij gaan aankomende zomer naar Peru met de 
organisatie Global Exploration.

“Xplore - Together One World” is een project 
georganiseerd en uitgevoerd door Stichting Global 
Exploration, namens de deelnemende scholen. 
Tijdens een drie weken durende reis maken de 
leerlingen van middelbare scholen kennis met 
andere culturen en levenswijzen in landen in 
ontwikkeling. Ze leggen contact met lokale leef-
tijdgenoten en werken samen met hen aan de 
uitvoering van uiteenlopende goede doelen.”

Wij gaan een hoop doen en zien! In Peru zullen 
we 3 weken optrekken met onze leeftijdsgenoten. 
Daar gaan we van elkaars cultuur leren. We hebben 
in Peru ook enkele doelen en zullen onze handen 
uit de mouwen steken. 

Onze hoofdgroep is onderverdeeld in 4 crew. 
Deze crews zijn: cultuur en economie, educatie 
en recreatie, gezondheid, en natuur en omgeving. 
Iedere crew heeft een andere taak. Bijvoorbeeld 
crew gezondheid leert de mensen daar hoe het 

menselijk lichaam in elkaar zit door middel van 
spelletjes. We gaan naar een basisschooltje, en 
zullen daar onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, 
en voor de kinderen een feestdag organiseren. 

Ook gaan we naar Mama Alice. Dit project is op-
gezet door Frederique Kallen uit Limburg. Mama 
Alice is een hulporganisatie in Ayacucho, één van 
de armste gebieden van Peru waar 75% van 
de bevolking onder de armoedegrens leeft. Zij 
zet zich middels verschillende projecten in voor 
straatkinderen, kinderen uit arme gezinnen en 
tienermoeders. Mama Alice is ook bezig met het 
bouwen van een ecolodge waarin ze in de toe-
komst gasten en toeristen kan ontvangen. Hier 
kunnen de straatjongeren een opleiding volgen, 
zodat hun kansen op de arbeidsmarkt worden 
vergroot. Ook hier zullen we de handen uit de 
mouwen steken, met onze Peruaanse vrienden en 
meehelpen aan de opbouw van dit mooie project. 

Het wordt zeker geen relax vakantie, maar een 
kennismaking met een heel andere cultuur, en 
naast een onvergetelijke ervaring, zullen we 
vriendschappen voor het leven sluiten!!!

Om deze reis mogelijk te maken moeten we 
beiden 1800 euro ophalen. Op 17 november j.l. 
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hebben we bij u statiegeld flessen opgehaald, en 
heeft u ons al goed geholpen. Wij hebben die dag 
maar liefst over de €400,- opgehaald, dus de kop 
is eraf!

We hebben nog een aantal leuke acties bedacht! 
En we staan hierin niet alleen…zo hebben Huub 
en Ashley van café de Komiek aangeboden samen 
met ons een jeugdfeest te organiseren, waarvan 
de opbrengst voor een groot gedeelte voor ons 
zal zijn Dit zal op 23 februari zijn. (verdere details 
volgen nog!) Supersjiek!!

We hopen dat we u genoeg geïnformeerd hebben 
en duidelijk is wat we in Peru willen bereiken. 
We zouden erg leuk vinden als u misschien ons 
wilt helpen met een sponsoring of mee te doen 
aan een van onze acties. We hebben er in ieder ge-
val veel zin in en kijken erg uit naar dit leerzaam 
avontuur.

Bedankt voor u aandacht
Groetjes,

Stijn de Moor en 
Manon Hermans.
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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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Wandelpaden
De VVV Limburg komt binnen afzienbare tijd uit 
met een wandel-fietskaart van onze regio. Men 
wil hierop ook de wandelrondjes rondom dorpen, 
zo ook dus van de Maasdorpen Borgharen en 
Itteren, afbeelden. De wandelaar om Borgharen 
kan op die manier de Maas in haar winterperiode 
optimaal beleven.  

Wandelpadenwerkgroep van BNW Borgharen, MP.

Agenda CV de Beerbieters 2018/2019
Agenda CV de Beerbieters 2018/2019

Datum Activiteit tijdstip waar

19-12 Keersboum versere door sjaolkinder 10.30 oor ? dorpsplein
19-01 Prinsoetrope Beerbieters 15.11 oor
10-02 Seniorenmiddag Haarderhof
20-02 Beukske roondbringe v.a. 19.00
24-02 Donateurskaarte verkoup runde 1 v.a. 11.00
25-02 Donateurskaarte verkoup runde 2 v.a. 18.00
01-03 Sjaolcarnaval
01-03 Themabal/prinsenbal 20.11 oor Haarderhof.

Thema: prinsen 
en prinsessen

Bezeuk zorg aan de maas ?
02-03 Heilige mès
03-03 Beerbieter oplaote 12.11 oor dorpsplein
03-03 Optoch in mestreech
04-03 Haarder Optoch Start vanuit de 

daal
05-03 Beerbieter aoflaote + aoftreije Prins 24.00 oor
06-03 Assekruiske hole
06-03 Hieringbiete



De Grensmaas
Dinsdag 27 november heeft de Klankbordgroep 
Borgharen-Itteren weer vergaderd. Het werk van 
de Grensmaas is zo goed als klaar. Toch valt er genoeg 
te bespreken. De vergadering is goed bezet. Naast 
de bewoners zijn het Consortium Grensmaas, de 
gemeente, Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg, 
Staatsbosbeheer en het Rivierpark Maasvallei 
aanwezig. Het is fijn dat alle instanties dit voor 
ons zo belangrijke overleg bijwonen.       

Over de voortgang van het Grensmaasproject 
kunnen we kort zijn, de werkzaamheden zijn bijna 
af. Het passeer vak in het Julianakanaal ligt er en 
de wegen zijn aangelegd. Wat rest zijn nog afras-
teringen, poortjes, infoborden en nieuwe bomen 
langs het kanaal. Ook moet nog een werkbrug 
worden afgebroken. De verwachting is dat alles 
dit jaar nog wordt afgerond. Wel moet er nog een 
bruggetje over de Geul komen, naar verwachting 
midden 2019.    

Rijkswaterstaat vertelt dat er als proef dode bomen 
zijn gelegd in de Maas. Bij Borgharen, ter hoogte 
van het kasteel liggen enkele exemplaren. De be-
doeling is dat allerlei kleine  dieren een schuilplaats 
vinden. Dit trekt weer andere dieren. Hierdoor 
ontstaat een interessant leefklimaat voor dieren 
die anders geen plek vinden in de rivier. De bomen 
zijn stevig verankerd om te voorkomen dat ze 
wegspoelen bij hoogwater.    

Er lijkt beweging te komen in het dossier van de 
brug Itteren. Deze brug is ook voor ons belangrijk, 
met name voor kinderen die in Bunde of Meerssen 
naar school gaan of mensen die er werken. 
Volgens de gemeente komt volgend jaar de tijdelijke 
fietsbrug waardoor de oversteek van het Juliana-
kanaal een stuk veiliger wordt. Op 12 december 
is een informatieavond over de brug in de Brigida-
hoeve.

Verder lijkt er een oplossing te komen voor het 
Bundervoetpad. Deze weg is verdwenen door de 
grensmaaswerken, maar de bewoners hebben 
behoefte aan een verbinding tussen Itteren en 
de brug Itteren. Staatsbosbeheer en Consortium 
gaan in overleg over de mogelijkheden. 

Andere knelpunten worden minder voortvarend 
opgepakt. Het overleg over de aanleg van een 
fietspad tussen de recreatievijver en Sibelco zit 
muurvast. Knelpunt blijft de Houtbemdervloedgraaf. 

Mag deze worden gedempt of niet. Daarnaast 
spelen eventuele kosten voor de gemeente een 
grote rol. Ook is er slecht nieuws over de fietsbrug 
over de stuw. In verband met de vergunning voor 
een waterkrachtcentrale naast de stuw worden 
de kosten hoger. De gemeente heeft daar niet in 
voorzien, dus moet er geld bij.    

Gelukkig is er ook positief nieuws. Het lijkt er op 
dat de plannen voor de groene rivier op de lange 
baan zijn geschoven. Dit geeft weer kansen voor 
nieuwe ontwikkelingen zoals onze langgekoes-
terde wens voor een wandelpad langs de Kanjel. 
We gaan binnenkort praten met het Waterschap 
over de mogelijkheden. Ook goed nieuws is het 
aanschuiven van het Rivierpark Maasvallei. Dit 
samenwerkingsverband van gemeenten in Neder-
land en België langs de Maas houdt zich bezig met 
ontwikkelingen op het gebied van cultuurhistorie, 
natuurontwikkeling, recreatie en toerisme. Voor 
ons is dit een belangrijke partner bij het realiseren 
van onze recreatievisie en het opstellen van onze 
omgevingsvisie. 
Kasteelhoeve Hartelstein is voor de fietsers goed 
bereikbaar, er is een fietspad aangelegd vanaf de 
brug.
   
Als afsluiter geeft het Consortium Grensmaas aan 
om dit overleg ook in 2019 door te laten gaan. 
Een besluit waar we zeer tevreden over zijn.    
   
Het is een vruchtbare avond. Er zijn positieve 
ontwikkelingen, maar er zijn ook tegenslagen. Be-
langrijk is dat we overleg blijven met de belang-
rijkste partners in ons gebied. Help mee en denk 
mee. Kom naar de maandelijkse bijeenkomsten 
van het Buurtnetwerk Borgharen. 

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl
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Eerste rivierhout in de 
Grensmaas geplaatst
Begin november 2018 zijn in de Grensmaas ter 
hoogte van Borgharen 3 dode bomen in het water 
gelegd. Dit zogenoemde rivierhout is bedoeld om 
een impuls te geven aan het waterecosysteem; 
dood hout werkt als een soort koraal waar het al 
snel krioelt van het leven.
 

© Jaco van der Eijk
Rijkswaterstaat werkte voor het plaatsen van dit 
rivierhout in de Grensmaas samen met Consortium 
Grensmaas en ecoloog Alphons van Winden van 
Bureau Stroming.

Gezond waterecosysteem
‘Voor een gezond waterecosysteem is het belangrijk 
dat er veel variatie in leefgebieden voor planten 
en dieren is. Het rivierhout moet samen met enkele 
grote keien voor afwisseling in stroomsnelheid 
zorgen, wat meer soorten vis aantrekt’, vertelt 
Van Winden, die de maatregel uitwerkte. ‘Ook 
kan zich achter deze ‘obstakels’ een laagje zand en 
fijn grind ophopen, precies zoals in een natuurlijke 
rivier normaal gesproken gebeurt. Aan het dode 
hout hechten zich allerlei kleine waterdiertjes als 
insectenlarven, kokerjuffers en mosselen, maar 
ook wieren en algen, die weer een belangrijke 
voedselbron voor vissen en vogels vormen. De 
wortels en takken dienen tevens als schuil- en 
paaiplaats voor jonge vis. Zo komt de voedsel-
kringloop weer op gang.’
 
© ARK Jeroen Helmer

Borgharen geschikte locatie plaatsen rivierhout
Borgharen is als startlocatie gekozen omdat het 
Grensmaasproject hier al afgerond is en er geschik-
te bomen voorhanden waren. Ze zijn buiten de 

hoofdgeul neergelegd, in een wat dieper gedeelte 
tussen 2 grindeilanden in. Zodoende ligt een deel 
van de stammen permanent onder water en 
zullen waterrecreanten als kajakkers, zolang ze 
de hoofdstroom volgen, er naar verwachting geen 
hinder van ondervinden. Om wegdrijven te voor-
komen, zijn de bomen met kettingen vastgemaakt 
aan zware betonplaten, die op hun beurt stevig in 
de bodem zijn ingegraven.

Behalve een grote kei bij het rivierhout, zijn nog 
eens 10 keien in de nabijheid daarvan op grind-
eilanden neergelegd, eveneens buiten de hoofd-
stroom. Op basis van de technische, financiële en 
ecologische uitkomsten wordt bekeken welke 
andere plekken in de Grensmaas geschikt zijn om 
de komende jaren bomen en keien neer te leggen.

Werken aan ecologisch herstel van de Maas
Zorgdragen voor een goede ecologische water-
kwaliteit is volgens de Europese Kaderrichtlijn 
Water een belangrijke taak voor Rijkswaterstaat. 
Dat geldt voor alle oppervlaktewateren en dus 
ook de Maas. Rijkswaterstaat voert daarom 
in samenwerking met andere partijen langs de 
gehele Maas in Nederland ecologische herstel-
maatregelen uit. Dat varieert van het realiseren 
van natuurvriendelijke oevers en aanleggen van 
ondiepe geulen tot het herstellen van beekmon-
dingen en plaatsen van rivierhout. Vaak kunnen 
maatregelen voor de hoogwaterveiligheid worden 
gecombineerd met verbetering van het waterleven, 
zoals hier bij de Grensmaas, waar tevens Natura 
2000-doelen zijn meegenomen.
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Borgharen december 1993, mijn verhaal
“Al op zondag 19 december zie ik op de Belgische 
tvzender BRT spectaculaire beelden van ontwor-
telde bomen en losgeslagen caravans die door 
het wild kolkende water van de Ourthe worden 
meegesleurd. Dat voorspelt niet veel goeds. Lang-
zaam maar zeker zie ik ook het waterpeil in de 
Maas in Borgharen stijgen. De weilanden rondom 
ons dorp lopen tergend traag en stil maar gestaag 
onder water. Als een sluipmoordenaar maakt de 
Maas zich midden in de donkere nacht onheil-
spellend meester van de omgeving die haar van 
nature toebehoort.  Het zal toch niet waar zijn. 
Weer hoogwater in de Maas. De dagen daarna 
stijgt het peil in de Maas tot ongekende hoogten. 
We raken geïsoleerd van de buitenwereld en het 
lijstje met de kerstboodschappen verdwijnt al 
snel van tafel want er dringen zich andere priori-
teiten op. De huisraad moet worden veilig gesteld 
tegen het oprukkende water. Dat had ik niet gedacht 
dat wij ooit in dit huis hoogwater zouden krijgen. 
Dus wel! Vermoeidheid en teleurstelling maken 
zich van mij meester. Maar andere mensen in de 
buurt moeten ook geholpen worden dus geef ik 
nog maar niet niet toe aan mijn zelfmedelijden.  
Wat te denken van het echtpaar met jonge kinderen 
die sinds kort iets verder wonen. Totaal verrast en 
verlamd  zijn zij door dit onaangekondigde natuur-
geweld. Beteuterd zitten zij tussen hun overspoelde 
huisraad niet wetend waar te beginnen. Graag 
maak ik mij hier verdienstelijk door een geveinsde 
kalmte en rust over te brengen op het jonge gezin.”

Kom jij ook jouw verhaal vertellen op zaterdag-
middag 22 december 2018 in de Haarderhof? 
Neem dan ook je foto’s, krantenartikelen, filmpjes, 
videobanden en herinneringen mee van wat ons 
25 jaar geleden is overkomen? Zoek een tafel uit 

en leg je spullen er op. Vertel je verhaal of luister 
naar dat van anderen. 

Het hoogwater crisis centrum.... Im Weissen Rössl 
waar verdriet, hulp en troost hand in hand gingen. 
Was je erbij kom? Kom het ons vertellen. Het 
verdriet, de troost en de lol en humor van toen; 
laten wij dat nog een keer delen ook met de jeugd 
die er nog niet bij was. Was je er niet bij kom dan 
ook om te luisteren naar en te genieten verhalen 
van je dorpsgenoten.

Het bestuur van het Buurtnetwerk Borgharen nodigt  
iedereen uit om naar de Haarderhof te komen en 
een stukje geschiedenis van Borgharen te laten 
herleven. Er wordt gezorgd voor koffie en een 
stukje vlaai in het begin van de middag en een 
drankje op het eind van de middag in om de 
verhalen wat aan te dikken en waar nog nodig 
troost te bieden.

Voor de Die Hards: (lies)laarzen en waadpakken 
verplicht!

Met vriendelijke groet, namens,
het Bestuur van het Buurtnetwerk Borgharen,

Joop van Sintfiet (voorzitter), Helmi Riepen, Eline 
Gielissen, Chris Hoekstra

PS: Laat ons in verband met de organisatie 
svp even weten of je komt. Uiterlijk zondag 
16 december aanmelden.

Emailadres secretariaat: 
buurtnetwerkborgharen@gmail.com

Telnr: Joop van Sintfiet: 06-36056255

Uitnodiging Herdenkingsbijeenkomst

Watersnoodramp in Limburg 

Kerstmis 1993 Hoogwater in Borgharen

OP ZATERDAG 22 DECEMBER 2018

IN DE HAARDERHOF 

VAN 14.00- 18.00 UUR

Kom jij ook jouw verhaal vertellen of luisteren naar dat van een ander?
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Hoogwater ´93
Sjmörges vruig om hauf zös sjtonge ze onger de 
sjlaopkamerroet te roupe dat ich wakker mousj 
waere. “De maos is oet, ut waater is oet, ut lup 
al door de Sjoolsjtraot”.  Zo begoosj veur mich 
ut hoogwater van 93.  Ich hauw in dae tied ut 
“onbesjriefelikke gelök” om veurzitter van de 
buurtraad te maage zeen.  Es ich aan dees daag 
trök denk, dan is ut gein sjoon doorloupend verhaol 
waat ich mich herinner. Ut zeen meer korte 
momente en indrukke die mich bie gebleeve 
zeen oet die daag, die es eine wirbelende stroum 
aan òs veurbie zeen gegaon. Ei paar van die 
momente en indrukke wil ich mit uch deile. 

In de loup van dae eesjte daag is ut waater blieve 
stiege. Zellef hub ich dao neit veul van gezeen.  Ich 
waar in ut krisissentrum, in de biljartzaal van de 
kafee en hauw ut raozentig druk. Waat ich waal 
zoug waare de brandjweerluuj, die hauwe gein 
waadpak of lang sjtevele, maar van die korte 
zjwarte sjtevele. Es die effe koume oetruste dan 
trokke die zich die zjwarte sjtevelkes oet en ginge 
mit de naate veut taege de verwerming zitte. Nao 
ei kwarteijerke ginge die sjtevelkes dan weijer 
aan en dan mooste die sjus werme veut weijer 
dat kauwe waater van de maos in. Kent geer uch 
veursjtelle wie dat geveuld mot hubbe. Ich krieg 
ut d’r noe nog kaud van.

Die eesjte daag waar ut eine heksekaetel in ut 
crisiscentrum. D’r waare meer vraoge wo veer es 
buurtraad gein antjwoord op hauwe dan vraoge 
wo veer waal ein antjwoord op hauwe. Ouch de 
gemeinte hauw ut lestig. Die waare kompleet 
euvervalle door dit hoogwater en hubbe ei paar 
daag neudig gehad om te gaon begriepe waat hiej 
aan de handj waar en waat ze d’r mit aan mousj-

te.  Beelde die ich nog veur mich zeen: Twee luuj 
die bie hun mooder op bezuik waare en noe in 
ut durp vas zoute, vrouge mich of ich get aete 
koosj raegele. Ich hub die ut hauve krispakket 
van mien werk gebrag.  Later heurde ich dat die van 
zaeker zös man get te aete hubbe gekrege. Onger 
aan de sjtraot waar d’r eine dae ziene krisboum 
nao boute sjmeet, mit de weurd dat dae heum 
tog maar allein door de kamer dreef. Vanoet ut 
krisissentrum hub ich veur de sjipper medicijne 
mitgenomme en die nao heum gebrag. Agterom 
mousj ich nao bènne. Dao bènne hub ich motte 
leere om door waater van eine maeter hoog wo 
ut vloerkleid op drif te loupe. Ich kan neit zegge 
dat dat mekkelik waar. Ouch in ein hoes ut zjwarte 
waater oet de wc omhoog zeen komme, weitende 
dat dit de kamer van de luuj zouw bènne loupe, 
op dae sjus nuut gelagde grindvloer. De ineingezakde 
taarte bie de bekker, de lektrisj waar netuurlik 
oetgevalle en de kuilkas deich ut neit mee. Thoes 
ut waater tussje de planke van de houte vloer 
omhoog zeen komme. De krisboum dae de sjool-
kenjer jeder jaor verseijere sjtong einsaam en 
allein in ut waater.

De luuj van de buurtraad hubbe die daag ut krisis-
sentrum bemand. Die waare aafwisselend baezig 
mit de elenj van ut dörp en es ze toeskoume dan 
koosjte zich baezig hauwte mit de eige elenj. Ut 
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krisissenttrum waar de plaatsj wo jederein mit 
vraoge en verzuike  tereg koosj. Saame mit de 
brandjwaer en die van de gemeinte hubbe ze veul 
luuj  kènne helpe. Maar d’r waare ouch vraoge en 
verzuike wo ze gein antjwoord op hauwe of wo 
nei op gezag moosj waere. Geer kent uch veurstelle 
dat dat eine enkele keer tot ut gebroek van sjtevige 
weurd geleid haet.  Begriepelik netuurlik, maar 
neit gemekkelik. Nao ei paar daag koum ouch ut 
euverlek mit de gemeinte op gang. Dat ging neit 
alleein euver de nood en de vraoge die d’r jedere 
daag louge, maar ouch euver waat d’r allemaol 
gedaon mousj waere es ut waater weijer gezak 
waar. Aan de buurtraad woord gevraog te bedenke 
waat d’r dan neudig waar. Dat euverlek ging euver 
ut algemein goud maar ouch dao leip ut neit jedere 
keer aeve mekkelik.  Waat mich waal helder en 
klaor veur de geis sjteit is dat ich bie alle luuj van 
Haare eine enorme inzet hub gezeen om saame 
oet dae elenj te komme. Ouch al ware veer ut neit 
ummer ens, dae inzet om d’r saame in al dae elenj 
get van te maake waar bie jederein dao.

Wie ut waater gezak waar zeen veer langsaam 
oet dae elenj kènne komme. Eesj opruime, ich 
zeen die kònteeners in de sjaolstraot nog sjtaon. 
Dan zörge veur gaas en lektrisch, veur wermte 
en leech. Ut pòtse neit te vergaete en dan alles 
weijer op boewe. Veur dae dae veul sjaa haet gehad 
haet dat netuurlik langer gedoerd es bie degein 
dae d’r get baeter vanaaf gekomme waar. Op de 
vergaderinge van de buurtraad is ut nog maonjelank 
gegange euver wie noe alles geloupe waar. Waat 
is d’r neit goud gegange en waat waal. D’r waar 
d’r zelfs eine dae wilde de buurtraad aan-
sjpraokelik sjtelle veur de sjaa  die hae geleeje 
hauw.  Gelökkig ging dae vogel neit op.  Gedag 
woort d’r ouch aan waat veer koosjte doon bie 
eine volgende keer. Waat koosjte veer zellef doon 
en waat mousjte veer aan de gemeinte euverlaote. 
Ein van de denger wo de buurtraad dat jaor hel 
aan gewirk haet waar ein sisteem om de luuj in 

kaart te brenge die vlot en ekstra hulp zouwe neudig 
hubbe. .  
Wie ut krisissentrum in de kafee gesjlaote woord, 
is dat bie mich thoes nog zaeker ei hauf jaor door-
gegange. Wie ich dao euver gezag hub dat dat 
naeve wirke tog waal get zjwaor woort zag eine:  
“Zeiver neit, dat heurt bie ut gelök om veurzitter 
van de buurtraad te maage zeen”.

Dat waar ut waater van 93 veur mich, eine elenj 
en chaos, dae wie eine sjtòrm euver òs haer 
gegange is en wo veer maar langsaam van bie-
gekomme zeen. Neit weitende dat de Maos òs 
jannewarie 95 weijer zou verassje.
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Naderend afscheid…
Wat gaat de tijd toch snel, dat hoor je de laatste 
tijd steeds vaker. Is dat zo of ervaren wij dat zo? 
De tijd zal niet sneller als vroeger wegtikken, dus 
ervaren wij het zo. En zeg nou zelf na zo’n schit-
terende zomer, waarin een reis naar Benidorm of 
Rhodos als weggegooid geld ervaren kon worden, 
werd het herfst. Met Sinterklaas, begin december 
ligt Kerstmis al snel in het verschiet. En kijken 
we dan weleens terug? Wie heeft eraan gedacht 
dat precies 25 jaar geleden “Moeder Maas” vlak 
voor de Kerst uit haar bed wenste te komen en 
ons meer dan natte voeten bezorgde? Wie kent 
de vele vrijwilligers nog die de hulpverlening zo 
goed mogelijk organiseerde, want een uitgekiend 
draaiboek van de professionele hulpverleners was 
er toen nog niet. Wie kent de “Blokhoofden” nog, 
die in hun toebedeeld gedeelte van Hare samen 
met straathulpverleners bijna anoniem hun taak 
uitvoerden? Komen de herinneringen en anekdotes 
weer naar boven? Denk van wel en misschien 
moeten deze verhalen eens opgeschreven worden 
zodat ze echt niet verloren gaan.

Een voorbeeld? 
Dag voor Kerstmis begaf de dompelpomp van de 
kerk het. Hij lag in de verwarmingskelder, met 
gevolg geen warmte in de kerk. En de bisschop 
komt morgen de mis van Kerstmis opdragen. Na 
wat heen en weer gebeld te hebben bleek de fa. 
Brouwers in de Beatrixhaven nog voor één dom-
pelpomp te kunnen zorgen. Werden twee mannen 
met de militaire wagen op weg gestuurd om de 
pomp en nieuwe slang op te halen. Een andere 
persoon pendelde om het uur met zijn dompelpomp 
op en neer om zowel de kelder van de kerk maar 
ook zijn eigen kelder op pijl te houden. Maar de 
motor van de ventilator had in het water gestaan. 
Deze aanzetten zou volgens de deskundigen gelijk 
staan aan een ontploffing. Nou, zei Jo Hermans, 
dan droog ik hem toch. Samen uitgebouwd en in 
zijn combimagnetron in enkele uren alle delen 
gedroogd. Motor weer ingebouwd en met een 
“in Gods naom” werd de schakelaar omgedraaid. 
Geen kortsluiting en de verwarming deed het 
weer. Dat de kerk een waas van waterdamp naar 
binnen geblazen kreeg, was op dat moment niet 
relevant.
Natuurlijk zijn er nog vele andere verhalen die de 
moeite waard zijn om te worden opgeschreven.

Vergeten we veel? Natuurlijk, wie weet nog dat in 
Borgharen veel mensen bijnamen hadden? 

Ja “De Neger” bijna iedereen weet wel wie bedoeld 
wordt, René draagt die bijnaam met veel gevoel 
voor humor. Maar wie weet nog wie de “Paolen 
Dokter” was? Hij werd tijdens het Haarder Buutegala 
nog genoemd. De Blutsch, de Platte, de Nejje, den 
Hoege, ’t Buurke, de Kawwe en nog vele ander 
namen hebben in Borgharen rondgelopen. Wie 
kent ze nog? En toch worden die verhalen helaas 
niet opgeschreven.
Maar alles heeft zijn tijd, zo ook de redactie van 
de Buurtpraat. Deze heeft besloten om er mee te 
stoppen. Als er geen nieuwe redactie wordt gefor-
meerd, zal dat betekenen dat dit kerstnummer helaas 
de laatste uitgave in de huidige vorm zal zijn.
Met heel veel plezier hebben we de afgelopen 
jaren alles uit de kast gehaald om een zo profes-
sioneel mogelijk buurtblad te laten verschijnen. 
Maar de laatste jaren was de lol er snel vanaf 
want vanuit de gemeenschap kwam bijna  geen 
reactie als wij dringend om copy verlegen zaten. 
Vele verenigingen hebben hun eigen website en 
delen via andere sociale media hun gegevens met u. 
Ook het feit dat we maar per kwartaal uitkwamen 
was een van de reden om het geheel tegen het 
licht te houden. We waren vaak te laat of veel te 
vroeg voor publicatie van stukjes die we soms wel 
kregen. Alles opgeteld ziet de huidige redactie 
geen heil meer in verder werken.

Wij wensen u toch veel leesplezier in deze uitgave.
Dat wij U een zalig Kerstfeest en een goed en 
gezond 2019 toewensen is natuurlijk vanzelf 
sprekend.

Mogelijk vind u nog wel eens een van onze 
hersenspinsels in andere vorm, het gaat u goed.
 

De redactie
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Buurtpeiling invullen 
over Borgharen

Eind november worden alle Maastrichtenaren 
uitgenodigd om mee te doen aan de Buurtpeiling 
2018. Door een enquête in te vullen kunnen 
inwoners hun mening en beleving geven over 
wonen en leven in Maastricht. Met de uitkomsten 
onderzoeken we of we op de goede weg zitten 
met de uitwerking van plannen en projecten.

De buurtpeiling vindt plaats in november en 
december 2018:

• Via www.gemeentemaastricht.nl/bp2018 kan 
de enquête ingevuld worden. In het Nederlands 
en Engels. Onder de deelnemende inwoners 
aan de buurtpeiling worden 20 VVV-cadeau-
bonnen ter waarde van 20 euro verloot.

• Op 10 december wordt een steekproef 
getrokken en ontvangen 40.000 inwoners 
de vragenlijst op papier in de brievenbus. Dat 
doen we om ervoor te zorgen dat alle buurten 
en leeftijden vertegenwoordigd zijn. 

 
Uitkomsten
De antwoorden op de vragen worden geanalyseerd 
en gepresenteerd op www.maastricht.buurtmo-
nitor.nl. Op deze pagina staan ook de uitkomsten 
van eerdere buurtpeilingen zodat een ontwikkeling 
in de tijd gevolgd kan worden.
Als nu veel mensen deze enquête invullen, krijgen 
we misschien ook een beeld wat de mensen van 
Borgharen vinden en willen. Dus klik en typ!
 

Chris

Een veilige 
woonomgeving 

voor een weerbare jeugd 
van Borgharen en Itteren

Met het einde van 2018 in zicht, sluiten we de 
eerste periode van het project ”Een veilige woon-
omgeving & een gastvrije samenleving” af.

In maart 2018 startte de eerste groep studenten 
van Hotelmanagementschool Maastricht met een 
onderzoek bij basisschoolkinderen. Dit deden zij 
in het kader van hun minor: Horizons in hospitality.
Voor de zomervakantie sloot deze groep hun 
onderzoek af met een adviesrapport. Het advies 
bestond uit een aantal voorgestelde activiteiten 
en een aanbeveling voor verder onderzoek. 

Dit verdere onderzoek ging in oktober 2018 van 
start. Een tweede groep studenten heeft inmiddels 
hun onderzoek afgerond en de resultaten zullen 
zij binnenkort met ons delen. 

Met deze resultaten op zak en het advies van de 
vorige groep kunnen wij de nieuwe periode van 
het project beginnen. In 2019 zullen wij dan ook 
een programma gaan samenstellen van activiteiten 
die bijdragen aan een veilige woonomgeving voor 
jongeren tot en met 23 jaar.

Hoe dit programma er uiteindelijk uit zal komen 
te zien, zullen we in de volgende Buurtpraat met 
u communiceren.

Eline Gielissen
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FINANCIËLE DIENSTVERLENING

U kunt bij ons terecht voor o.a.:

- aangifte inkomstenbelasting

- aangifte successierecht en schenkingsrecht

- financiering woningen en overige financieringen

- alle verzekeringen

- betalen, sparen en overige bankzaken

- boekhoudingen MKB / ZZP

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

Borgharen
Past. v Kanstraat 14
043 - 362 60 18

Geulle
Essendijk 2
043 - 364 73 47

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

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

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

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

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

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

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

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

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


