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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
  06-15309431 WIJKGEBONDEN MEDEWERKEN HANDHAVING
 roy.joosten@maastricht.nl

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

 www.borgharen.nl
  
  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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Voorwoord 
van de redactie

Beste Lezer!

Nu eens niet als eerste het voorwoord van de 
voorzitter van het Buurtnetwerk (voorheen Buurt-
raad) maar een mijmering van de gehele redactie.

Voor u ligt een speciale uitgave van de Buurtpraat 
ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de 
Buurtraad en het 40 jarig bestaan van de Maas-
kluivers.

Een feestnummer met vele anekdotes en terugblik-
ken op 40 jaar lief en leed van beide verenigingen. 
Maar ook de andere verenigingen van Borgharen 
komen aan het bod. 

Om deze klus te klaren, hebben wij ons verzekerd 
van de éénmalige medewerking van  een professio-
nele journalist uit ons dorp. 

Dat de Buurtpraat dit jaar 37 jaar bij u in de bus 
valt is een aardige bijkomstigheid.

Begonnen als een gestencild blaadje op A5 formaat, 
waarbij de bladzijden nog handmatig bij elkaar 
geraapt en geniet moesten worden, zijn we via 
offsetdruk nu volledig digitaal. Zowel op papier 
alsook op de website www.borgharen.nl kunt u 
alles lezen over Borgharen. 

En binnenkort ook op facebook te vinden. Een van 
de nu nog actieve redacteuren heeft deze evolutie 
meegemaakt.

Wij als redactie maken de Buurtpraat en website 
met veel plezier en we hopen dat u net zoveel 
plezier beleefd aan het lezen van onze kronkels.

De redactie
Anke, Mien, Berrie, Nico, Wim en Ludo

Woord van 
de voorzitter

40 JAAR BUURTRAAD/BUURTNETWERK 
BORGHAREN

Dit is wel een heel bijzonder nummer van de 
Buurtpraat. Op de eerste plaats omdat het een 
jubileumeditie is en op de tweede plaats omdat 
het een dubbelnummer is in coproductie met 
Stichting De Maaskluivers. Ook die bestaat namelijk 
net zoals de buurtraad  40 jaar.

 
In 1977 nam een aantal inwoners het moedige 
en wijze besluit om een clubje op te richten met 
als doel de belangenbehartiging van het dorp 
Borgharen. Ik kan mij niet voorstellen dat de 
toenmalige oprichters ook maar het geringste 
vermoeden hadden dat het resultaat van hun 
initiatief 40 jaar later nog steeds zou bestaan. Dit 
bewijst toch wel dat hun initiatief nog steeds 
gewaardeerd wordt en beloond is.

Elders in dit jubileumnummer wordt de 40 jarige 
geschiedenis van de buurtraad apart belicht in 
een artikel van Chris Hoekstra en Jean Brandts. 

Feit is, dat een van die pioniers, Wim Vandermühlen, 
nog steeds lid is van de buurtraad. Wim van harte 
bedankt namens alle inwoners van Borgharen 
voor al die jaren dat jij je op zo veel verschillende
manieren verdienstelijk maakte voor het gemeen-
schapsleven in ons dorp. In de persoon van Wim 
bedank ik hier tevens alle anderen die zich 
gedurende vele jaren hebben ingezet voor dat 
gemeenschappelijke dorpsbelang. 
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Veel is er bereikt in al die jaren, maar veel ook 
niet. Ambities waren er door de jaren heen meer 
dan genoeg, maar soms ben je afhankelijk van 
anderen voor de realisatie ervan. Toch lieten de 
leden van de buurtraad zich 4 decennia lang niet 
ontmoedigen en bleven volharden in hun doel. Zij 
ontwikkelden talloze plannen en de netwerken 
om ze te kunnen uitvoeren.

Borgharen was en is nog steeds kwetsbaar; juist 
door zijn sterkte! Namelijk een (te?) kleine dorps-
gemeenschap met een relatief grote sociale samen-
hang. In 1970 tegen wil en dank geannexeerd door 
groot-Maastricht. Vanaf dat moment een “kleine” 
buurt in een “grote” stad. Met alle gevolgen van 
dien. Het bestuur verhuisde van de bekende  
wethawwer Michel Limpens en d’n oontvenger  
Pierre Depondt om de hoek, naar “vreemde” 
ambtenaren in het “verre” stadhuis.

De tijd dat het gezin zonder woonruimte in mijn 
herinnering ‘s nachts op de stoep van ons huis 
(mijn vader was de toenmalige verantwoorde-
lijke wethawwer) kwam “logeren” totdat er een 
woning voor hen beschikbaar werd gesteld, was 
definitief voorbij.

Alles verandert. Ook in Borgharen de afgelopen 
40 jaar. Maar bepaalde goede dingen zijn gelukkig
nog gebleven. Het rijke verenigingsleven zorgt 
nog steeds voor veel onderlinge sociale contacten. 
We hebben een goede basisschool in onze dorpskern, 
net als 40 jaar geleden. Maar we missen ook een 
aantal basisvoorzieningen in ons dorp als gevolg 

van de schaalvergroting in onze maatschappij. 
Dat kan de leefbaarheid van Borgharen aantasten. 
Maar Borgharen dat zijn wij - alle inwoners - zelf 
en dus bepalen wij zelf in grote mate de leefbaarheid 
van ons dorp. Waar de overheid om welke reden 
dan ook terugtreedt, hebben wij zelf een eigen 
verantwoordelijkheid om Borgharen leefbaar te 
houden. Dat hoeft niet altijd complex te zijn en 
veel geld te kosten. 

Het begint in de kern met vriendelijkheid en hof-
felijkheid. Met het besef dat we zelf ons eigen 
leefklimaat kunnen beïnvloeden als we willen.  
Het begint met initiatieven van de eigen inwoners 
al of niet ondersteund door overheid of andere 
instanties. Al onze Haarder verenigingen zijn daar 
een mooi voorbeeld van. De restauratie van de 
Kasteelboerderij en nu het Kasteel Borgharen 
ook, evenals de dagopvang Zorg aan de Maas en 
de Huiskamer aan de Maas. 

En leefbaar dorp begint met de betrokkenheid 
van de inwoners bij elkaar. 

ALLEEN BEN JE NIETS; 
SAMEN KUN JE ALLES!

Met vertrouwen, plezier, hoop en veel verwach-
ting kijk ik uit naar het BORGHAREN van 2057 en 
reken namens al mijn voorgangers buurtraadsle-
den van de afgelopen 40 jaar op U.

Joop van Sintfiet,
voorzitter Buurtnetwerk Borgharen.
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Veertig jaar 
Buurtraad Borgharen. 

Een nostalgische 
terugblik 

Enige tijd na de annexatie van Borgharen in 1970 
door het ‘grote’ Maastricht, vreesden  enkele 
Borgharenaren, Arno Bessems, Petra Demers en 
Charles van de Brandt, dat het zo gekoesterde 
dorpsgevoel en de afstand tot het nieuwe bestuur 
van de hoofdstad te groot zou worden. Op 7 februari 
1977 besloot het ondernemende drietal tot de 
oprichting van de buurtraad. Zij zagen het als hun 
opdracht om ideeën, wensen, klachten en opmer-
kingen die bij de bewoners leefden te bundelen 
en te zoeken naar oplossingen. En vooral de be-
woners te betrekken bij plannen door inspraak-
avonden te organiseren.

Uit een enquête kwamen drie actiepunten naar 
voren: parkeren van grote vrachtauto’s, honden-
toiletten en een bibliotheek. Snel gevolgd door de 
wens om meer te organiseren voor de jeugd. Uit 
het laatste idee is het jeugdwerk De Maaskluivers 
voortgekomen. Ook deze club viert dit jaar haar 
veertigjarig jubileum.

In de veertig jaren van het bestaan van de Buurtraad 
Borgharen zijn talloze onderwerpen op te noemen 
waar de Buurtraad bij betrokken was. Enkele daarvan 
zijn onder meer het verschijnen van de eerste 
‘Buurtpraat’ in april 1980. In april 1981 verschijnt 
de eerste Haarderkalender met historische foto’s 
van Borgharen en haar - vroegere - bewoners. 
 
In 1984 wordt aan de Hertog van Brabantlaan 
door de bewoners een speelvoorziening aangelegd 
en in 1984 werd ook de eerste jeu de boulesbaan 
aangelegd. In 2002 volgt een speelvoorziening 
aan de Ireneweg. De structuurvisie voor de jaren 
1990-2000 (Borgharen naar 2000) wordt zelfs 
beloond met een landelijke prijs.

In 2013 gevolgd door de recreatievisie Borgharen-
Itteren waarin met name beschreven wordt hoe 
beide dorpen zich kunnen ontwikkelen als gevolg 
van de veranderingen na de realisatie van de 
Grensmaasplannen en de opening van de mooie 
Maasvallei.

Diverse overstromingen in 1980, 1984, 1993 en 
1995 leiden ertoe dat de toenmalige VVD-minister 
van Verkeer en Waterstaat Annemarie Jorritsma 
de bewoners belooft een halt toe te roepen aan 
de wateroverlast door de aanleg van een dijk die 
de Maas binnen haar grenzen moet houden. De 
minister houdt woord. Binnen een jaar wordt gestart 
met de aanleg van de dijk rondom Borgharen. 
Direct daarna wordt het Grensmaasplan gerea-
liseerd door onder meer de afvoercapaciteit  te 
vergroten  door middel van grintafgraving zodat 
het risico voor een overstroming momenteel 1 keer 
in de 250 jaar is. Vermeldenswaardig is dat een 
klankbordgroep uit Borgharen tot en met de 
oplevering van het gebied heeft gefunctioneerd 
als verbinding tussen uitvoerders en bewoners.

In september 1995 wordt een skelet uit de tweede 
helft van de vijfde eeuw na Christus opgegraven 
en bij het toenmalige waterpompstation de resten 
van een Romeinse villa gevonden. Opzienbarend 
was in 2010 de vondst van 65 skeletten van 
cavaleriepaarden. De paardenresten stammen uit 
1794. De dieren werden gedood tijdens een 
Napoleontische belegering van Maastricht in 1794.

In 2011 wordt een veilige fietsverbinding gerea-
liseerd tussen Borgharen en Itteren. De bomenrij 
aan de zijkant is dankzij een adoptieplan door de 
bewoners van Borgharen en Itteren tot stand 
gekomen. Ook wordt een fietspad aangelegd tot 
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aan de rotonde aan de Borgharenweg. Opvallend 
is dat de meeste veranderingen plaatsvinden tijdens 
en na het gereed komen van het Grensmaasplan. 
Over samenwerking gesproken. Wat te denken van 
de renovatie van kasteel Borgharen? 

Eigenaar Bessems trommelde tientallen bewoners 
bij elkaar die ervoor zorgden dat dit monumen-
tale gebouw weer als vanouds glorieert. En laten 
we de Huiskamer aan de Maas en de florerende 
Dorpstuin niet vergeten.

Borgharen. Je zult er maar mogen wonen.
Veel bovengenoemde zaken zijn gerealiseerd 
dankzij de samenwerking tussen de druk doende 
buurtraad en veel instanties. Zoals onder meer 
verscheidene afdelingen van de gemeente Maas-
tricht, Consortium Grensmaas, Rijkswaterstaat, 
Waterschap, Staatsbosbeheer en vele anderen. 
De intensieve samenwerking met de dorpsraad  
uit Itteren mag in deze niet onvermeld blijven.

Samen met de dorpsraad is in het natuurreservaat 
de Maasvallei een uitgebreid wandelgebied 
gerealiseerd en is geijverd voor fietsverbindingen 
met de omgeving.

Helaas zijn ook enkele negatieve ontwikkelingen 
te melden. Zoals onder andere de achteruitgang 
van het voorzieningenniveau door de sluiting van 
winkels van slager, bakker, kruidenier, fietsenzaak 
annex doe-hetzelfwinkel annex huishoudzaak en 
het verdwijnen van  bankfilialen en voetbalvereni-
ging VNB (Voetbal Na Bevrijding). De busverbinding 
werd teruggebracht van vier keer per uur naar 
één keer. Veel cafés sloten. Waren er in vroeger 
tijden dertien dranklokalen in het dorp, tegen-
woordig nog twee. In een aantal gevallen werd 
besloten tot samenwerking, zoals VNB met de 
Itterse voetbalclub SVI: IBC’03. De parochie ging 
samenwerken met Itteren en Limmel.

Betekent dit laatste inderdaad de achteruitgang 
van de leefbaarheid van het dorp? Absoluut niet. 
Dankzij de meer dan 10 verenigingen, die geheel 
door vrijwilligers worden gerund, kent Borgharen 
een bloeiend verenigingsleven. De verbindingen 
met andere wijken en naar de binnenstad van 
Maastricht zijn uitstekend te noemen. Maar de 
buurtraad is nog lang niet klaar. De verkeersveiligheid 
wordt nauwgezet in het oog gehouden; de aanleg 
van een overgang over de stuw naar de Boschpoort 
heeft de aandacht zoals ook de entrees over de 
kades naar een wandelpad.

Enfin. Er is nog veel te doen. Dat is dan ook de 
reden dat de leden van de buurtraad van Borgharen 
zijn onderverdeeld in verschillende werkgroepen. 
Zoals de werkgroepen verkeer, grensmaas, wande-
len, dorpstuin, financiën, communicatie, huiskamer 
aan de Maas en zwerfvuil om er een paar te noemen.

Interesse om mee te denken? Loop dan eens binnen 
in de Haarderhof. Daar vergadert de buurtraad 
elke tweede donderdag van de maand. Luister 
naar de inbreng van andere bewoners; deponeer 
uw eigen ideeën en discussieer mee over uw dorp. 
 

Want het mooie Borgharen verdient het tegen-
woordige beleid dat klinkt als de klok van de Sint 
Corneliuskerk. Mede dank zij de inbreng van de 
jubilerende buurtraad is dat tot nu toe uitstekend 
gelukt.

Chris Hoekstra
Jean Brandts
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Open Grensmaasdag boordevol activiteiten
 
Consortium Grensmaas en Rijkswaterstaat Maaswerken organiseren zaterdag 9 september de open 
Grensmaasdag. De imposante werklocatie Trierveld aan de Parallelweg tussen Schipperskerk en Illikhoven 
vormt van 10 tot 17 uur het decor voor een dag boordevol activiteiten voor jong en oud. 

De open dag biedt bezoekers een fascinerende beleving van alle facetten van het werk aan en rond de 
Limburgse Maas in het kader van het project Grensmaas. Van de imposante rivierverruiming, tot de 
ontwikkeling van nieuwe natuur en de inzet van bijzonder materieel voor het grondverzet en de grindwinning. 

Consortium Grensmaas is inmiddels tien jaar bezig met de hoogwaterbeveiliging, natuurontwikkeling en 
grindwinning tussen Maastricht en Roosteren. Op het einde van dit jaar zijn de rivierverruiming en 
dijkversterking zo ver gevorderd dat de inwoners van Zuid-Limburg het droog houden bij waterafvoeren 
zoals tijdens de overstromingen van 1993 en 1995. Het bereiken van die hoogwaterdoelstelling krijgt extra 
aandacht tijdens de open dag. 

Aan de Parallelweg ten noorden van Schipperskerk is de afgelopen maanden een grote werkhaven aangelegd 
met twee drijvende installaties voor de verwerking van zand en grind. 
Vanaf die haven vertrekt elk anderhalf uur een rondvaartboot voor een tocht over het Julianakanaal die 
onder meer door de sluis in Born leidt. Ook zijn er flyboard shows in de haven. Bezoekers kunnen tochten 
met paard en huifkar maken om een blik te werpen op de rivierverruiming. 
Kinderen kunnen als passagier ook een avontuurlijk ritje maken in een van de tientallen trucks. Voor de 
jeugd is er verder een gigantisch springkussen. Bovendien kunnen kinderen onder meer stenen beschilderen. 

Een dubbeldeks bus staat de hele dag klaar om bezoekers naar de nieuwe hoogwaterbrug in Visserweert 
te brengen. Die brug biedt een mooi uitzicht over de Maas in Illikhoven en levert ook een goed beeld op 
van de aanleg van de nevengeul rond Visserweert dat volgend jaar weer een eiland in de Maas wordt. 
Op de werklocatie hebben bezoekers ook de mogelijkheid om op een dertig meter hoge grindberg te 
genieten van een fascinerend panorama van de hele regio. Busjes rijden af en aan om bezoekers naar de 
bergtop te vervoeren. Een onderaardse wandeling door de tunnels van het grinddepot maakt eveneens 
deel uit van het programma. 

Op het terrein is ook een uitgebreide markt, waar natuurorganisaties Ark, Staatsbosbeheer en Natuur-
monumenten, grindproducenten, Waterschap Limburg, gemeenten en de Waterleiding Maatschappij 
Limburg zich presenteren en streekproducten worden aangeboden. De gemeente Sittard-Geleen 
presenteert zich als stad van de innovatie. Echt-Susteren als Cittaslow-gemeente. 

Leden van de modelvliegclub Swentibold, die haar terrein heeft nabij de werklocatie, tonen hun toestellen. 
Zaate hermeniekes, een schutterij, fanfares en harmonieën zorgen voor muzikale intermezzo’s. 
Het is de allereerste keer dat de werklocatie van Consortium Grensmaas in Sittard-Geleen voor het publiek 
wordt opengesteld. Eerdere open dagen in Itteren trokken tussen de 2000 en 3000 bezoekers. De toegang 
is gratis en voor elke bezoeker zijn er twee gratis consumptiebonnen. 

Zaterdag 9 september met rondvaarten, 
watershows, huifkartochten en 
adembenemende vergezichten 

Open Grensmaasdag
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De Haarder
verenigingen

Ook na de annexatie heeft Borgharen
haar dorpsstatus weten te behouden

Dat ons dorp, na de annexatie in 1970 met Limburgs 
hoofdstad Maastricht, haar unieke dorpsstatus 
heeft behouden, mag een wonder heten. Voor 
een buitenstaander wel te verstaan. Niet voor 
ons, bewoners. Mededorpelingen hebben zich 
vanaf het begin sterk gemaakt het dorpse karak-
ter te behouden. En dat is, ondanks de instroom 
van bewoners uit alle windstreken van Limburg, 
wonderwel gelukt. Veruit de meeste dorpelingen 
hechten aan deze verworven - door sommige 
buitenstaanders ‘kneuterig’ genoemde - dorpsstatus 
door dit niet door een min of meer gedwongen 
annexatie verloren te laten gaan.
Laten we ons gelukkig prijzen. Veel andere, in dezelf-
de tijd geannexeerde dorpen en buitenwijken van 
Maastricht, zagen hun wijk langzaam veranderen 
in de vaak onpersoonlijke richting die de stad aangaf. 
Borgharen is het dorp gebleven dat het altijd was. 
Een prachtig dorp aan de Maas. Gelukkig maar.
 

Waar een klein dorp groot in kan zijn?
Welke buitenwijk van een grote stad kan trots zijn 
op zijn prachtig gerestaureerde kasteelboerderij 
en de in gang zijnde restauratie van het kasteel; 
zijn bloeiende verenigingsleven; de aantrekkelijke 
wandelmogelijkheden langs de grillige Maas; unieke 
woonmogelijkheden; het jaarlijkse atletiektreffen 
voor jong en oud; een elk jaar terugkerend interna-
tionaal jeu-de-boulesfestijn georganiseerd door 
Le But, de jaarlijkse kermis; het treffen van historische 
tractoren; kasteelfeesten; de jaarlijkse processie 
en zelfs een heus circus dat onlangs het kermis-
terrein vulde?
Over het bloeiende verenigingsleven gesproken. 
Borgharen heeft onder meer de internationaal 

vermaarde Fanfare en Drumband Sint Cornelius, 
Mannenkoor Borgharen, Voetbalvereniging IBC, 
Tennisclub LTV Borgharen, Petanque Vereniging 
Le But, telt zelfs twee(!) carnavalsverenigingen: 
De Beerbieters en Neutetikkers, Jeugdwerk De 
Maaskluivers, Dartvereniging Café De Haarderhof, 
Hondenvereniging  ‘De Burcht’, De Zonnebloem, 
Balletgroep Borgharen. Oudervereniging BS De 
Maasköpkes, Vrienden Kasteel Borgharen,  Senioren-
vereniging, Dames Gymclub Keep Fit, Tafelvoet-
balvereniging, Stichting Huiskamer aan de Maas, 
de Vereniging Buurtwerk Borgharen, Dagopvang 
Zorg aan de Maas, Basisschool De Maasköpkes en 
de Stichting Gemeenschapshuis De Haarderhof.
We hebben lang gezocht naar een Limburgs dorp 
dat een rijker verenigingsleven kent dan Borgharen. 
We hebben het niet gevonden. Het kan best zijn 
dat we net niet goed genoeg hebben gezocht en/of 
vergeleken. Of komt hier ook een portie chauvinisme 
om de hoek kijken? Wie het weet mag het zeggen.
Hoe dan ook, we zijn trots zijn op ons mooie dorp. 
Én op de jubilerende Buurtraad. Met een hoofd-
letter B! Laten we dat niet vergeten.

Theo Aarts, Fanfare St. Cornelius:
‘Ons ledenaantal is redelijk stabiel’

Fanfare Sint Cornelius treedt tijdens de Dag van 
het Dorp samen op met Mannenkoor Borgharen. 
Dat is niet voor de eerste keer, maar steeds op-
nieuw een belevenis voor de toehoorders. Theo 
Aarts, voorzitter van Sint Cornelius: ‘Deze concerten 
zijn inderdaad niet nieuw, maar de omstandigheid 
en de reden is dit keer anders. De Buurtraad, die 
overigens uitstekend werk verricht, bestaat veertig 
jaar. Een mijlpaal. Wij doen graag mee met hun 
georganiseerde festiviteiten. Een van de stukken 
die we gaan opvoeren is het bekende Highland 
Cathedral. Wellicht dat we ook de jeugdige leden 
iets laten doen.’
Fanfare Sint Cornelius heeft de laatste tijd geen 
reden tot klagen voor wat betreft haar ledenaantal 
dat met 60 leden de laatste twee jaar ‘redelijk 
stabiel’ is te noemen. De laatste twee jaar was er 
zelfs een ledenaanwas. Het ‘blazersklasproject’ in 
Basisschool De Maasköpkes heeft negen nieuwe 
jeugdleden opgeleverd.
‘Ons optreden is niet direct de bedoeling om leden 
te werven’, zegt Aarts, ‘maar aanwas is natuurlijk 
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altijd welkom. Wij treden jaarlijks zo’n twintig 
keer in het openbaar op. De performance tijdens 
de Dag van het Dorp is extra. Wij kijken er reikhalzend 
naar uit.’

Theo Eymael, LTV Borgharen:
‘Tennissen niet aan leeftijd gebonden’

De drie uitstekend onderhouden tennisbanen 
aan de Burgemeester Limpensweg worden bijna 
dagelijks gebruikt door een groot percentage van 
de leden. Jong en oud, wel te verstaan. ‘Aan die 
opkomst merk je dat tennis niet aan leeftijd 
gebonden is’, legt ltv-secretaris Theo Eymael uit. 
‘Wij doen overigens graag mee met het ‘feest’ van 
het dorp. Hoe we de dag gaan indelen is nog niet 
helemaal bekend. Wellicht dat we op het laatste 
moment nog iets veranderen. Maar de bedoeling is 
eigenlijk dat we ons gaan manifesteren. De jeugd 
en de ouderen op een speelse manier animeren. 
Hen laten zien hoe leuk tennissen kan zijn. We laten 
iedereen een balletje slaan. Hoe? Dat is nog een 
geheim. En er zijn nog prijsjes te winnen ook.’
 

De Borgharense tennisclub (LTV Borgharen) organi-
seert jaarlijks drie toernooien. Het openingstoernooi 
in april; midsummertoernooi half juli en het slot-
toernooi eind september. Tussendoor worden er 
wandelingen of andere evenementen, die in de 
gezellige kantine worden gehouden, georganiseerd.
‘Onze tennisclub is al jaren zeer geanimeerd bezig’, 
zegt Eymael. ‘De Buurtraad ook. Door deel te nemen 
aan de Dag van het Dorp willen we het bestuur 
van de Buurtraad een hart onder de riem steken.’

Peter Groothausen, De Beerbieters:
‘Wij laten een stukje historie zien’

Nee, wat Stichting Carnavalsvereniging De Beer-
bieters zoal doet, hoeft secretaris Peter Groothausen 
niet uit te leggen, vindt hij. Dat weten de mensen 
zo onderhand wel, luidt zijn credo. Hij wil tijdens 
de Dag van het Dorp vooral de gelegenheid te 
baat nemen een stukje geschiedenis te laten zien. 
‘En zo nodig, uit te leggen’, zegt Groothausen.
‘Wat onze stichting allemaal presteert behoeft 
geen uitleg. Ik zei het al. We merken dat de mensen 
op de hoogte zijn van onze activiteiten als we 
langs de deuren gaan. Tijdens deze speciale dag 
willen we ons vooral manifesteren door middel 
van historisch film- en fotomateriaal. Natuurlijk 
vertellen we desgewenst ook over onze werk-
zaamheden tijdens het carnavalsseizoen. Er zijn 
altijd mensen die even bijgepraat willen worden. 
Wat wij zoal doen? Het uitroepen van de prins; 
het organiseren van het prinsenbal c.q. thema-
bal; huisbezoek bij zieken; organisatie van de 
optocht; aanwezig bij het uitroepen van de prins 
van Maastricht; regelen van de seniorenmiddag 
en het schoolcarnaval. Dit alles vergt veel geregel 
en inspanning van ons Beerbieters. Trouwens, 
het zijn allemaal sociaal vaardige, gemotiveerde 
mensen met een hoog verantwoordelijkheids-
besef. Noodzakelijk in zo’n kleine gemeenschap 
als Borgharen’.

 

Servé Bemer, Le But Borgharen:
‘Petanque sport voor jong en oud’

Hij herinnert er constant aan dat petanque - het 
sjiekere woord voor het Franse balspel jeu de 
boules - een heuse sport is die absoluut niet alleen is 
weggelegd voor de oudere, met vrije tijd overladen 
mannen en vrouwen. Secretaris Servé Bemer van 
Le But herhaalt meerdere malen dat ook jongeren 
veel plezier kunnen beleven aan deze sport.
‘Tijdens de Dag van het Dorp gaan we een baan 
aanleggen waar iedereen balletje kan gooien’, 
zegt Bemer. ‘Geen materiaal? Geen probleem. 
Wij hebben alles wat een aanstaande ‘bouler’ zou 
moeten hebben. Onze leden zullen die dag iedereen 
met raad en daad bijstaan.’

Jeu de Boulestournooi 
Borgharen 2010 

 
Op zaterdag 4 september 2010 vond voor de 
negende keer het Jeu de Boulestournooi voor 
licentiehouders in Borgharen plaats. Ook dit 
jaar weer georganiseerd door de plaatselijke 
Jeu de boulesclub “Le But Borgharen” Een 
kleine 60 doubletten streden om de 
hoofdprijs. Het werd een mooie dag, met goed 
weer en prima en vooral met spannende 
wedstrijden. De eerste partijen startten om 
11.00 uur en al gauw werd duidelijk dat het 
een “latertje” zou worden, want zoals gezegd 
waren er vele spannende wedstrijden die dan 
ook veel tijd in beslag namen. Uiteindelijk 
werd de finale rond de klok van 21.00 uur 
gespeeld en konden om ongeveer 21.45 uur 
de winnaars gehuldigd worden. Een lange dag  
waaraan het bestuur en de leden van de 
organiserende vereniging Le But Borgharen 
met veel plezier terugdenken, vanwege het 
hoge niveau waarop er gespeeld werd en 
vanwege het feit dat organisatorisch alles op 
rolletjes liep. 
Op zondag 5 september 2010 volgde het 
toernooi voor de inwoners van Borgharen. De 
organisatie had van tevoren een 
reglementswijziging doorgevoerd die ertoe 
zou moeten leiden dat er meer teams kans 
maakten om in de prijzen te vallen. Vanaf dit 
jaar mocht er in elk deelnemende triplette nog 
maar één licentiespeler meedoen en moesten 
minstens twee spelers een band met 
Borgharen hebben. Deze reglementswijziging 
pakte goed uit, want dit toernooi gaf meer 
spannende wedstrijden dan voorgaande jaren. 
Ook op deze zondag waren de weergoden ons 
gunstig gezind en viel er veel te genieten. 
Tussen de partijen door konden spelers en 
publiek genieten van een natje en een droogje 
als ook van de gezellige klanken van de muziek 

die door Breur Croux en Etienne Caron ten 
gehore werd gebracht. Na een lange en mooie 
dag konden rond de klok van 20.00 uur de 
finalewedstrijden in de diverse poules 
beginnen. Uiteindelijk ging de titel bij de 
dames naar: Chantal Hinssen, Arlette 
Bisscheroux en Marie-José ? (achternaam 
helaas niet bekend). In de hoogste categorie 
bij de heren ging de titel en de Jan Ter Haar 
wisselbeker naar: Mark Hoeberichs, Norman 
Hinssen en Eric Doms.Vermeldenswaardig is 
ook nog de derde plaats in de A-poule die 
door de jongste deelnemers van het tournooi 
werd behaald. Toby Rouwhorst, Ashwin 
Hinssen en Thomas Rouschop leverden een 
knappe prestatie door in het mannengeweld 
overeind te blijven. Chapeau!!! Voor de 
complete uitslagenlijsten kunt u terecht bij het 
secretariaat van JBC Le But Borgharen. 

 
Tenslotte wil ik langs deze weg alle vrijwilligers 
die dit toernooi ook dit jaar weer op een 
fantastische manier mogelijk hebben gemaakt, 
heel hartelijk bedanken voor hun inzet en hun 
toewijding. Zonder jullie kunnen we een 
dergelijk evenement niet organiseren. Ook 
onze sponsoren dank ik heel hartelijk voor hun 
ondersteuning. Dit jaar waren onze sponsors: 
Brasserie Amadeus, Taverne De Ster (Eric 
Crauwels), Flamingo Maastricht, Fam. Kleijnen 
Borgharen, De heer Jean Gerets Borgharen 
(Mora), De heer M. Limpens (Wiegershof), 
Rooswinkel Maastricht, Franssen-Franken 
Maastricht, Kapsalon Jos Verzijlberg, De heer 
Luc Habets Maastricht, SNS Regio Bank 
Borgharen, Drankenhandel Gebr. 
Koekkelkoren, Jefkes Tenten Roermond, Firma 
De Cocq Borgharen, Klussenbedrijf Rouwhorst, 
Aannemersbedrijf Gerets, Klussenbedrijf 
Cremers, Spie Maastricht, DJ Milo. 
 
Hans Hinssen, 
Voorzitter JBC Le But Borgharen            
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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

T 

E

W

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.
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Net als de meeste andere verenigingen zit ook Le 
But Borgharen verlegen om nieuwe leden. Tijdens 
de Dag van het Dorp hoopt de club dan ook vers 
bloed te verwelkomen.
‘Ik zou bijvoorbeeld na schooltijd best eens wat 
kinderen een uurtje willen begeleiden tijdens het 
jeu de boulen’, zegt Bemer. ‘En met mij ook andere 
leden, hoor. En dat niet alleen omdat wij nieuwe 
leden nodig hebben, maar ook om deze jeugd te 
laten zie hoe leuk en enerverend deze sport kan 
zijn. Trouwens, mensen van Zorg aan de Maas komen 
elke vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur een 
balletje gooien. Gezelligheid ten top.’

 
Daniëlle van der Linden, Maaskluivers:
‘Eén keer meedoen betekent blijven’

De Stichting Jeugdvereniging De Maaskluivers uit 
Borgharen manifesteren zich tijdens de Dag van 
het Dorp met onder meer schminken, spelletjes 
en vooral voorlichting over de organisatie van 
activiteiten gedurende het jaar. Woordvoerder 
van de stichting Daniëlle van der Linden: ‘Onze 
stichting organiseert best veel. Dans/Bewegen 
op Muziek; Kindervakantiewerk; carnaval; Hobby 
(knutselen) en een jaarlijks kamp. Voor elke activiteit 
hebben we gemiddeld drie coördinatoren nodig 
omdat elke activiteit veel inspanning vereist. Drie 
coördinatoren is niet veel omdat er gemiddeld 
zo’n 40 à 50 jongens en meisjes deelnemen. Kennelijk 
doet onze stichting het goed, want elke activiteit 
trekt veel belangstelling. Zelf ben ik een van de 
coördinatoren van het jaarlijkse ‘kamp’.
Eén keer deelnemen aan een van onze activiteiten 
van Stichting Jeugdvereniging De Maaskluivers 
betekent meestal niet dat het bij één keer blijft. 
Kinderen die meedoen praten met hun leeftijd-
genoten over hun ervaringen. Het spreekt zich 
rond, zogezegd.’
Ook deze stichting zal tijdens de Dag van het Dorp 
met een stand, waar deskundig advies en voor-
lichting wordt gegeven, aanwezig zijn.

 

Jules Nabben, Mannenkoor Borgharen:
‘Gerenommeerd koor van hoog niveau’

Om op te mogen treden tijdens de jaarlijkse, druk-
bezochte Memorial Day op het oorlogskerkhof in 
Margraten, moet je een klinkende reputatie hebben 
opgebouwd. Mannenkoor Borgharen, sinds jaar 
en dag een gerenommeerd koor met uitstekende 
zangers, viel die eer al twee keer te beurt.
‘Een hele eer’, vindt koorvoorzitter Jules Nabben. 
‘Het koor bestaat nu nog uit 56 leden. Niet allemaal 
uit Borgharen, hoor. Veel zangers wonen in andere 
Maastrichtse wijken. Waar we voor moeten waken is 
de toenemende vergrijzing van ons koor. Ik denk 
dat de gemiddelde leeftijd  rond de zeventig jaar 
schommelt. Merkwaardig is wel dat een groot-
scheepse ledenwervingsactie, waarbij honderden 
flyers zijn verspreid, geen enkele reactie heeft 
opgeleverd. Jammer. En teleurstellend.’
Tijdens de Dag van het Dorp zal Mannenkoor 
Borgharen optreden in samenwerking met de 
fanfare, terwijl er ook enkele à capellastukken 
worden opgevoerd.
‘Het niveau van Mannenkoor Borgharen is nog 
steeds kwalitatief hoog’, stelt Nabben. ‘Gedurende 
de jaren heeft het koor dat niveau behouden. Ons 
koor zal dat tijdens de Dag van het Dorp aan het 
publiek laten horen.’

Mien Depondt, Senioren Borgharen:
‘We hebben zestien actieve leden’

De Seniorenclub Borgharen heeft eigenlijk maar 
één activiteit: kienen. Maar dat wordt dan ook 
geregeld en op gezette tijden gedaan. Elke don-
derdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur zoeken de 
zeventigers en tachtigers, die kienen als een 
ontspanning zien, zich dan op. Iedereen vanaf 
een jaar of vijftig is welkom om op donderdag-
middag een uurtje te komen kienen.
‘Het is inderdaad de enige activiteit die we 
onderhouden’, zegt Depondt. ‘Maar gezien het 
enthousiasme weten we dat onze ouderen dat 
zeer waarderen. Het is gewoon leuk om een uurtje 
te kienen. Er zijn leuke prijzen te winnen en met 
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de Kerst, Pasen en bijvoorbeeld Moederdag hebben 
we voor de deelnemers iets extra’s in petto.’

 
Net als (ongeveer) alle Borgharense clubs, vereni-
gingen en stichtingen staat ook de Seniorenclub 
Borgharen te springen om leden. Dat deze aanwas 
voorlopig uitblijft is geen reden voor de vrijwilligers 
die de Seniorenclub Borgharen draaiende houden, 
om te stoppen met hun activiteit.
‘Integendeel’, vindt Mien Depondt. ‘We blijven 
die kienmiddagen organiseren. We zijn al meer 
dan vijftig jaar lang bezig en zijn van plan dat nog 
heel lang te blijven doen.’

Maurice Schoonbrood, VV IBC:
‘Kom eens kijken naar onze jeugd’

Ook Voetbalvereniging IBC (Itteren Borgharen 
Combinatie) stelt zich voor tijdens de Dag van het 
Dorp. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet 
bekend. Maar dát er iets wordt gepresenteerd 
staat vast. IBC-secretaris Maurice Schoonbrood: 
‘We denken aan een klein toernooitje voor onze 
kleinste jeugdleden. Er zal behoorlijk geselecteerd 
moeten worden omdat we inmiddels een kleine 
tachtig jeugdleden hebben. Dat komt omdat RKVCL 
(Limmel) sinds kort haar jeugdleden naar ons 
heeft overgeheveld. Misschien dat we de aller-
kleinsten hun kunsten laten tonen. Via een soort 
voetvolley, bijvoorbeeld.’
Schoonbrood denkt verder aan een stand waarin 
o.m. het roemruchte verleden van de VNB (Voetbal 
Na Bevrijding) wordt tentoongesteld. Er zijn zelfs 
bekers uit de zestiger jaren van de vorige eeuw 
teruggevonden.

‘Misschien heeft iemand nog tenues uit die tijd. 
Die passen er natuurlijk ook bij. Het is overigens 
niet direct de bedoeling om leden te werven, 
wel om te laten zien hoe belangrijk het is  om te 
zien hoe we de jeugd in beide dorpen voetballend 
bezig houden. Ik zou iedereen op zaterdagmorgen 
- tijdens de competitie - willen uitnodigen eens te 
komen kijken naar de jeugd van 7 tot en met 16 
jaar. Trouwens, ook dames zijn welkom. IBC heeft 
al een dames- en een meisjesteam. Ik zou zeggen: 
‘ join the club’.

 
Jane Groteclaes: ‘Bij Keep
Fit mag alles en hoeft niks’

Gymclub Keep Fit hoort tot de oudste clubs van 
Borgharen. Dit jaar viert het selecte gezelschap 
topfitte vrouwen zelfs haar 50-jarig bestaan. Het 
jongste lid is vijftig jaar. De oudste is tachtig. Dat 
er alleen vrouwelijke leden actief zijn ligt niet aan 
een eventueel verbod voor mannelijke leden. ‘Zeker 
niet’, legt Jane Groteclaes, zowel secretaris als 
penningmeester van Keep Fit, uit. ‘De belangstelling 
van mannelijke leden is nu eenmaal minder. Zeg 
maar nihil. De enige man is onze trainer  Jo Coster. 
Hij is al tweeëndertig jaar bij ons en komt elke 
dinsdagavond vanuit Cadier en Keer naar Borgharen 
om ons te trainen. We zijn blij met hem, we dragen 
hem op handen. Als hij een uurtje onze billen, 
buik, armen, rug en benen onder handen hebben 
genomen plakt hij er nog een tien minuten durende 
cooling down achteraan. Ook belangrijk. Keep Fit 
is een gezellig clubje.’
Het ledenaantal van Keep Fit schommelt tussen 
de 14 en 20 leden. De club traint elke dinsdag-
avond van september tot en met juni in de sportzaal 
aan de Pastoor van Kanstraat.
‘Lid zijn van Keep Fit is niet leeftijdgebonden’ 
zegt Jane Groteclaes. ‘Het is geen krachttraining, 
overigens. Dat zal de reden zijn waarom we geen 
jongeren in onze club hebben. Wij willen ons tijdens 
de Dag van het Dorp graag voorstellen aan het 
publiek.’
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Maurice Essers is door de
wol geverfde organisator

Nee, hij heeft geen moment wakker gelegen van 
het vele werk dat de organisatie van de Dag van 
het Dorp met zich meebrengt. Maurice Essers, al 
achttien jaar kastelein van buurthuis De Haarderhof 
heeft, zo zegt hij: ‘voor hetere vuren gestaan’.

“Ik heb vaker feestjes voor 200 tot 300 man geor-
ganiseerd en in goede banen geleid”, zegt Essers. 
“Bijvoorbeeld toen de Buurtraad haar 25-jarig 
bestaan vierde. Dat is toen ook een fantastisch 
evenement geworden. En dat wordt de Dag van 
het Dorp ook. Geen twijfel mogelijk.”
Ondanks het feit dat het feest voor het overgrote 
deel in zijn ‘tempel’ plaatsvindt - zeker als het 
regent - is Maurice Essers de kalmte zelf. Het is 
duidelijk te zien dat de kastelein weet wat hem te 
wachten staat en daar op voorbereid is.
“We moeten de toestand van het weer afwachten”, 
mijmert Essers. “Als het regent gaan we over op 
Plan B. Dan zal het feest zich grotendeels afspelen 
in de Haarderhof zelf. Plek zat. Toch plaats tekort? 
Dan zetten we gewoon buiten een tent op. We 
zijn niet voor één gat te vangen. Het zou echter 
leuk zijn weer eens iets buiten te organiseren. Ik 
kijk uit naar die dag. Ik merk dat iedereen die bezig 
is met de organisatie van deze bijzondere dag, dat 
optimaal geconcentreerd doet. Het kan dus niet 
mis gaan”.

Bundermijt 2017

Op zondag 17 september 2017 zal in Bunde weer 
de gezellige Bundermijt Braderie plaats vinden. 
Vanaf 11 uur zal het centrum van Bunde weer 
worden omgetoverd tot een heus festijn van 
marktkraampjes, muziek en attracties. Dit jaar keert 
ook de kindermarkt weer terug op de Bundermijt. 
Aanmelden voor de kindermarkt kan via www.
bundermijt.nl . Op het Sint Agnesplein zal een 
podium staan waar vanaf 12.30 tot 21 uur diverse 

artiesten zullen optreden. De harmonie Sint Agnes 
zal om 12.30 uur de officiële opening muzikaal op-
luisteren en daarna nog een optreden verzorgen. 

Dansstudio Op den Camp zal voor de nodige 
dans en beweging zorgen. Onder het genot van 
een hapje en een drankje kunt u daarna genieten 
van een optreden van Vocal group Get Real uit 
Bunde in samenwerking met de slagwerkgroep 
St.Cornelius uit Borgharen. Aansluitend staat de 
bekende band ANDERKOVVER op het podium op 
het sint Agnesplein. Voor de inwendige mens zullen 
diverse foodtrucks aanwezig zijn en uiteraard een 
drankbuffet. Noteer 17 september in je agenda 
want de Bundermijt mag je toch zeker niet mis-
sen. Neem ook eens een kijkje op onze nieuwe 
website www.bundermijt.nl of op onze Facebook 
pagina facebook.com/Braderie-Bundermijt

Verenigingen en ondernemers nodigen wij van 
harte uit om aan de Bundermijt Braderie deel te 
nemen door een berichtje via www.bundermijt.nl
Stichting Bundermijt Braderie.
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Begin van het 
nieuwe schooljaar 
28 augustus 2017

Basisschool de Maasköpkes

Vandaag was er even een korte opstopping voor 
de basisschool in Borgharen. Kinderen dachten 
hun eerste schooldag rustig te kunnen beginnen 
maar de leerkrachten waren tot grote zorg van 
directeur Dhr. E. Venhorst niet aanwezig. Niemand 
begreep wat er aan de hand was tot, tot ieders 
opluchting, zich een auto toeterend aandiende 
waar alle leerkrachten uitgedost in vakantie outfit 
inzaten. Parasol, luchtbed, roeispaan en badmin-
tonracket staken uit de ramen waar de leerkrach-
ten uit tevoorschijn kwamen. Met deze ludieke 
actie begonnen we vanmorgen aan onze eerste 
schooldag van dit nieuwe schooljaar. We hebben 
er weer allemaal zin in, kinderen, leerkrachten en 
directie. Het team is veranderd. Vertrouwde 
gezichten zijn verdwenen, nieuwe zijn er voor 
in de plaats gekomen. Er is ook een nieuw aantal 
mensen gekomen om het team te versterken. 
Nieuwe gezichtjes in groep 1 en hier en daar ook 
in de hogere groepen en natuurlijk even wennen 
dat de oude vertrouwde groep 8 er niet meer is. 
In ieder leerjaar starten nu andere leerlingen die 
zich verheugen op het nieuwe wat dit schooljaar 

zal brengen. En veranderen zal er zeker wat want 
afgelopen schooljaar hebben we met het team 
besloten, na eerst, een uitgebreide oriëntatie en 
studiemomenten te hebben gehad, dat we vanaf 
dit schooljaar, drie middagen in de week, met IPC 
(International Primary Curriculum) gaan werken. 
IPC is thematisch gericht onderwijs waarin de 
volgende vakken zijn opgenomen: aardrijkskunde, 
geschiedenis,  natuur, techniek,  ICT, kunstzinnige 
vorming, muziek en lichamelijke opvoeding. 

’s Morgens wordt er aan de basisvakken (taal/
rekenen) gewerkt waardoor ’s middags ruimte is 
voor het IPC onderwijs. De leerlingen gaan binnen 
deze setting veel meer zelf onderzoekend aan 
de slag met een zelf gesteld leerdoel binnen een 
vraagstelling/thema. Kinderen triggeren, dat is 
wat IPC wil bereiken. Een onderzoekende houding 
waarbij samenwerking belangrijk is naar een door 
de leerling(en) zelf opgesteld doel. Begeleid door 
de leerkracht. In ieder klaslokaal wordt een wand 
vrij gemaakt waar bij ieder thema de resultaten 
van onderzoeken of opdrachten zichtbaar worden 
gemaakt en kinderen kunnen zien waar ze staan 
in hun proces. Samen met het team van BS de 
Geluksvogel volgt het team een scholing om zich 
deze werkwijze eigen te maken. Wij hebben er zin 
in en aan de gezichten van de kinderen vanmorgen 
te zien zij ook.

Team Bs de Maasköpkes.

Nieuw logo 
Buurtnetwerk Borgharen

Bij een nieuwe naam hoort een nieuw logo. Dat 
is gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar toch 
geschiedde het zo. Eline Gielissen is aan de slag 
gegaan om een modern logo te maken voor de 
40 jaar oude vereniging. U heeft het logo al 
kunnen bewonderen in de colofon, verder zult 
u dit logo zeker tegen gaan komen op de 
website en op facebook. Democratisch gekozen 
door de leden van het buurtnetwerk, hiernaast 
eenmalig de grote versie van het nieuwe logo.

buurtnetwerk
orgharen
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Huiskamer aan de Maas
Schoolstraat 27, naast huisartsenpraktijk

Openingstijden:
Maandag  10:00 – 16:00 uur
Dinsdag  13:00 – 16:00 uur
Woensdag  13:00 – 16:00 uur
Vrijdag  13:00 – 16:00 uur

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

Seniorenbibliotheek 55+

Maandag  10:00 – 12:00 uur

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

Seniorenkienen 55+

Donderdag  13:30 – 16:30 uur

In de Haarderhof.                                                 
Gratis kopje koffie of thee met … 

Opgave voor de Haarderagenda

Redactie Buurtpraat:
Baron de Rosenstraat 34
6223 EB Maastricht. 
E-mail: buurtpraatborgharen@gmail.com 

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

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

HAARDERAGENDA
Vaste data

VERENIGINGEN LET OP!

Willen jullie agendapunten 

opgenomen zien in de 

Haarderagenda? 

Deze dan graag doorgeven 

aan de redactie! 

De redactie neemt geen 

contact meer op 

om de agenda te vullen. 
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Programma dag van het dorp
  

Dag van het Dorp     17 september 2017 van 12.00 - 21.00 uur

Locaties: Schoolplein/Haarderhof/het eerste deel van de Schoolstraat
Wat is er te doen op het Schoolplein?:

 12.00  Openingsconcert door de Fanfare St Cornelius en 
  het Mannenkoor Borgharen-Maastricht gezamenlijk.
 12.30  Aankomst Burgemeester Annemarie Penn - te Strake en wethouder Jack Gerats
 13.00   Opening Dag van het Dorp door Burgemeester Annemarie Penn - te Strake
 Vanaf 14.00 Straatvoetbaltoernooi georganiseerd door IBC in meerdere sessies.
 Vanaf 14.00 Petanque demonstraties door Le But in meerdere demo’s 
 Vanaf 14.00 - 17.00 Accordeonmuziek Etienne Caron meerdere optredens  
 Vanaf 14.00   “Tennis is ook leuk” door LTV Borgharen meerdere demonstraties
 16.00   Demonstratie door Hondenvereniging De Burght
 Vanaf 16.30   Dart en tafelvoetbal demonstratie in Cafe De HaarderHof 
 Vanaf 14.00   DJ Muziek Dennis Theunissen afwisselend tot 21.00 
 Vanaf 14.00 – 16.00 OpenHuis in de Huiskamer aan de Maas met koffie en appeltaart
 21.00  Sluiting programma

De diverse doeactiviteiten van de vereniging kunnen afwisselend en of naast elkaar lopen op het schoolplein. 

Wat is er te doen in de Haarderhof ? (doorlopend van  13.00 - 17.00 uur)

Podium; Optreden balletgroep van de Maaskluivers (Heidi Politsch)
Teken- en knutselworkshop door Jeugdwerk de Maaskluivers (Daniëlle van der Linden) 
(Bij goed weer buiten)

Diverse kramen/stands zoals:

Tentoonstelling schilderijen van Mien Bastings
Foto’s van Haare door Pieter Luiten
Kruidenwandelingen rondom Borgharen door Bets Frijns
CV de Beerbieters door Peter Groothausen
Zonnebloem 
Seniorenvereniging  
Huiskamer a/d Maas Kitty Jacobs en Marij Pagnier
Dagopvang Zorg a/d Maas Lieneke en Roos Wetzels
Clubje Ouderengym Jane Groteclaes
Vrienden van het Kasteel/ Stand met fotomateriaal restauratie Peter Geujen
BuurtNetwerk Borgharen 

In de Schoolstraat:

Drankbuffet (Maurice Essers) Organisatie Haarderhof en Maurice Essers
Springkussens en andere spellen (toezicht olv de Maaskluivers)
Diverse Foodkramen 
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De Maoskluivers !!
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Oets, 40 jaore geleije is Stiechting jeugvereiniging de Maoskluivers bedach, um de keender, vaan luij die 
neet zoe hiel väöl te besteije hadde, toch een plezeerke te gunne. Dit door activiteite te organisere veur 
zoe wienig meugelik cent, zoedat ederein met kin doen.

De Maoskluivers bestoon tegewoordig oet 5 versjellende 
groeppe; Dans, knutsel, vastelaovend, keendervekantie 
werrek en kamp. Dat helt in dat veer ’t ganse jaor bezig 
zien um de keender op de ein of aander meneer te 
ammezere.  Dit kin door subsidie vaan de gemeinte, 
meh ouch door inzamelings activiteite zoe es wie de 
speculaasactie, of tappe op ’t preuvenemint.

Iech vroog mien keender wat de hoegtepunte noe zien… 
mèh eigelik kwaome ze d’r neet oet… vastelaovend 
viere met ‘nne sjieke groep keender um zich heen, en 
met vrijjwilligers die eve hél metspringe… Lekker  gezellig  op goonsdagmiddag get in ein knutsele, tegewoordig 
op sjoal…. en ’t kamp! Daor loere ze ’t ganse jaor naor oet!

’t Ganse jaor door is d’r ‘t Keender-vekantie-werrek. (KVW)  Zie werreke same met Traject.  Traject beejt in 
eder vekantie oetstepkes aon, veur alle keender in Mestreech, boe v’r in met kinne goon. Deenk heij beij 
aon oetstepkes naor de Efteling of Bobbejaanland. En daor neve, bedeenke de vrijwilligers nog hiel get 
activiteite, in ’t dörrep. Bijveurbeeld;  hutte bowwe, fèllemaovend, halloweendisco of speurtoch.  Veur de 
keender zien dit de leukste daog… in eige dörrep, met eige vrunsjes plezeer höbbe…
En daan dans… Wie leuk is ‘t, este daan eindelik, same met dien vriendinnekes in ’n roze tutu-ke maags 
danse. En de oetvoeringe… eine kier op de twie jaor kinne us vrowluij in de spotlights stoon, en dat doen 
ze met flair!!

De Maoskluivers weure gedrage 
door ‘nne groep gedreve, gewel-
dige vrijwilligers. Veur unne 
geweldige groep keender. Us 
keender, die tegewoordig in 
groete getalle met koume 
speulle, kutsele en feeste! 

En noe bestoon veer meh leefs 
40 jaor… op 30 september 
viere veer dat, met ‘nne fees-
aovend veur alle vrijwilligers 
die oets höbbe beijgedrage 
aon ’t reijle en zeijle vaan 
us clubke. (veur op te geve, 

zeuk ‘t formulierke weijer in dit beukske) want geer verdeeent allemaol ‘nne dikke, groete chapeau en 
Merci!! Want zoonder uuch… gein Maoskluivers…
Komplimite…

Naomes de Maaskluivers
Daniëlle

P.S.: Sjus wie in eder vereiniging, kinne veer zekers nog nuij vrijwilligers gebruke… informeer ins, kom ins kieke… 
en ervaar wie leuk ’t is um met de towkoms vaan Borghare bezig te zien!!

40 jaor De Maoskluivers !!!!
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Met op kamp es leijer…. Miene ierste kier…. wat 
weet iech ’t nog goot…

Augustus 2013. Daor stoonte ze daan, 35 kinderen, 
groet en klein, mèh allemaol wel een bitteke 
zenuwachtig. Het is ook neet niks, veer daog 
zoonder pap en mam! Ouch iech bin ’n bitteke 
zenuwachtig…. Dat jaor ging iech veur d’n ierste 
kier mét, op snuffelstage. Ins kieke of dat zomer-
kamp ech zoe leuk is es ze vertelde, en wat ze 
die veer daog doen met uzze keenderkes!! 

Het zomerkamp besteit al sinds de opriechting van de 
Maaskluivers, en zoals vaöl keender oet ’t dörrep  bin ouch 
iech in mien jeugdjaore, oets mét geweest op zomer-
kamp. De herinnering heijaon heet gemaak dat iech, 
samen met Ronald Vrieselaar de coördinatie verzörrig 
van het zomerkamp... in 2013 dus veur d’n ierste kier, 
spannend!! 

Kepotmekerij is ‘t, mèh zoe leuk!!! Veer daog ammezuur. 
Gruuts wie hun eige mam bin iech, op de keender die 
hun angste euverwinne… die gekke deenger preuve… 
door d’n duuster sjravele terwijl ze in hun brook sjiete… 
en same zoe oontzettend vaol plezeer höbbe…
Iech bin noe sjus terök vaan ’t zomerkamp. En iech bin 
zoe contént wie ’n kinneke in ’n sjlokwinkelke… Wat höbbe 
veer ’t sjiek gehad, en wat höbbe veer leuke keender.  
Mèh bovenal hiel, hiel groete kompliminte aon us team, zoonder uuch gein kamp!!

De werrekgroep Carnaval besteit oet ‘nne leuke groep enthousiastelinge. Zie organisere de Vastelaovend 
veur de jäög van Borgharen. Aajt-gedeende Nellie & Willy zien heij in, al jaore ‘t creatieve brein. Zie 
verzinne tezame met de vastelaovendsgroep ‘n spectaculair optreije. Dit steit altied in het teike  vaan ein 
bepaald thema. De fantasie kreig daan de vrije loup en de lede vaan de werrekgroep knutselen d’r op los. 
‘t Kin ze neet gek genoog zien... Zoe heet d’r al een echte waterval op het podium gestande, meh ouch 
veur paddesteul, ‘nne levensechte brögk of de 
Moulin Rouge dreije zie hun hand neet um. 

Tijdens dit optreije weurt ‘t nuije Prinsepaar 
en de Raod van Ellef bekint gemaak, met vaol 
bombarie... Dees optreijes zien inmiddels door 
gans Mestreech een begrip gewore, en daor 
door weurt het oetrope door vaole jeugdver-
enigingen oet Mestreech op hunne callepin 
gezat. Beijnao alle leden van het jäögd SMV 
höbbe al ins us optreije gezeen, en daor zien 
veer gruuts op!!

Zomerkamp

Carnaval
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De weke nao ‘t bekind make vaan ‘t Prinsepaar en Raod vaan Ellef goon ze op bezeuk beij diverse vereiniginge 
in Mestreech. Ze goon oonder aandere in de cortége mee, boe de groete Prins van Mestreech weurdt 
oetgerope. ‘t jaorlikse prinsentreffe in de Platte Zaol, same met de aandere SMV jeugdvereiniginge. Heij is 
‘t fees veur de keenderkes, op de steul stoon en springe mèh!!! Eigelik is de oanloup naor de vastelaovend  
ein groet hoegtepunt!! 
Naotuurlik weure de eveneminte in ‘t eige dörrep zeker neet vergete. Bezeukskes aan collega vereiniginge 
Beerbieters en Neutetikkers zien vaste agendapunte. Met hunne prins of prinses viere us prinsepaar ‘nne 
geweldige vasteloavend. Ouch beij ‘t Carnavalskonzer en de Seniorenmiddag zien alle prinse en prinsesse 
vaan de partij. En naotuurlik weure de kraanke luij, zoewel toes, es op ‘t hospitaol neet vergete. 
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Zie weure altied met een bezeukske verierd um hun zoe toch ‘n hart oonder de reem te kinne steken, get 
wat altied es hiel biezunder weurt ervare. Met de Vastelaovend zellevers, geit us Prinsepaar met hun gevolg  
3 daog tot het oeterste, um de Vastelaovend in us dörrep levend te hawwe. Veural de optoch op maondag 
weurt door väöl keender nog altied es absoluut hoegtepunt gezeen.
Veurgeenger zien beij de Maaskluivers is ‘nne onvergetelikke tied, dee helaas veulste kort duurt. 
Dat is ‘n oetspraak vaan ‘nne aajt prins, dee eederein kin beame!!
Veur noe, is ‘t aoftelle... vastelaovend same!!!!

Tijdens de vakanties organiseert de werkgroep kindervakantiewerk 
leuke tripjes of workshops. We doen dit in samenwerking met Trajekt. 
(vrijwilligersorganisatie in welzijnswerk, regio Maastricht en 
Heuvelland) De ene keer stappen we bij kinderen uit andere 
Maastrichtse wijken in de bus om samen naar een pretpark te 
gaan, de andere keer organiseren we iets in Borgharen. 

Voor iedere vakantie komen de vrijwilligers bij elkaar, en bedenken 
we leuke workshops, of uitstapjes die we kunnen maken met de 
jeugd van Borgharen. Zelf beleven we veel plezier aan het verzin-
nen van thema avonden, en de kinderen vinden het super om in het 
eigen dorp leuke activiteiten te doen.

Ieder jaar houden  we onder andere een Halloween-disco 
of speurtocht, een kienmiddag en een filmavond gehouden. 
Ook proberen we samen te werken met verenigingen in en 
om het dorp. Het jeu de boules toernooi is er een mooi voor-
beeld. Voordat de kinderen aan de jeu de boules wedstrij-
den meedoen, krijgen ze een avond les, vol tips en trucjes. 

Aan het kindervakantiewerk mogen alle kinderen vanaf 
groep 3 tot en met groep 8 meedoen, en zijn wij (leiders van 
het kindervakantiewerk), trots op de goede samenwerking 
met al deze “brave” kinderen!!

De knutselgroep vaan de Maoskluivers is ouch al zoe creatief. De sjoenste deenger koume veurbeij.  Deze 
groep weurt op ’t momint aongestuurt door Maxine, en same met hörre trowwe groep dames, verzinne 
zie al dees sjoen creaties. 
De keenderkes mage op goonsdagmiddag ( 9 x kier per jaor) daan naor 
sjaol terókkoume, um in ’t handvaardigheidlokaal aon de slag te goon. Oonder 
’t genot vaan een keukske en get te dreenke, goon zie aon de slaag, gehollepe 
door us vrijwilligers.
Zoe weure oonder andere moeder- en vaderdagkadokes beij us geknutseld. 
Valentijndaag is ‘n stök mekelikker este al get höbs gemaak beij de knutsel, 
en de aller, aller drukste daag is de middag veur st. Maarten. Daan knutsele 
zie in twie sjiegte, umdat daan zoeget de ganse sjaol ziene lampion zellevers 
welt make… Af en tow ’n gekkehoes, méh es die keenderkes daan gans 
gruuts met hun zellef gemaakte creatie naor hoes goon, zien veer weer 
gans content!!! Welt geer koume knutsele? Haw daan uzze facebook in de 
gate, of check de sjaolkalender!!

Kindervakantiewerk

Hobby
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De balletgroep bestaat al langer dan de 
Maaskluivers. In 1972 werd er al gedanst in de 
Haarderhof, en in 1977 kwam de balletgroep 
bij de nieuwe stichting De Maaskluivers. 
Als meisje (en heel soms jongen) was als vierjarige 
vaak de leeftijd om te beginnen bij “het ballet”. 
Helemaal in het roze begon je… naast je nieuwe 
school was dat best spannend. 
Wat ook erg spannend is zijn de uitvoeringen 
en optredens die de kinderen geven. Tijdens de 
seniorenmiddag, het ontvangst van Sinterklaas, 
en vele andere middagen, kunnen zij hun dansen 
laten zien. Zo leren de kinderen niet alleen ritmisch 
te bewegen, maar ook omgaan met zenuwen en 
werken in groepsverband mag niet onderschat worden. Wij kijken vanaf de zijlijn met veel bewondering mee….
Uiteraard is ook hier een hele groep vrijwilligers achter de schermen aanwezig. Zij zorgen dat de dansjuf 
zich kan concentreren op de dans, en zorgen voor alle andere dingen, die achter de coulissen nodig zijn. 
Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan gerust eens op maandag kijken!!

Tot slot, naotuurlijk ‘nne groete merci… 

aon ederein dee de Maaskuivers hellep te bestoon. 
Al uzze trowwe (aajd) vrijwilligers, sponsore en 
naotuurlik al die generaties keenderkes die oets 
aon uzze activiteite höbbe metgedoon. 

Zoonder uuch allemaol gein Maaskluivers!!!

Merci, Merci, Merci…

Bewegen op muziek
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Bessems evenementen service, Linders steigerbouw, van Duurling bandenbedrijf, Ivizi, B&B het klooster, 
Patty’s Cleaning Service, Light-love-audio, Haco glas, Maison de la Mayonnaise, Bfresh, Ster Fysio, The 
Transporter, dakdekkersbeedrijf Hameleers, mindfullinsight, BPSystems, Rijschool Will Janssen, Schildersbedrijf 
Leon Bastings, Dolmansgroep, De Haarderhof, Schoonheidssalon Natasja, Hoveniersbedrijf Slangen, 
Vishanddel de dolfijn, Nagelstudio Niecky, Rijschool Jeurissen, en Smeets bouw.

Sponsors Maaskluivers
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