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Laatste woord
van de Voorzitter
In de eerste warme lentezon schrijf ik mijn laatste
“Woord van de Voorzitter”.
Na zes jaar voorzitterschap wordt het hoog tijd
om plaats te maken voor de jonge generatie. Met
plezier en enthousiasme heb ik deze zes jaar het
voorzitterschap mogen invullen. Omdat Borgharen
mij “na aan het hart ligt” heb ik mij er graag voor
ingezet. Door al dit werk is mijn band met de
mensen die hier wonen nog verder versterkt. Ik
voel mij hier “THUIS” en hoop dat dat voor ons
allemaal geldt.

was een groot succes. Verder waren er gezellige
en carnavaleske evenementen ter gelegenheid
van hun 44 jarig bestaan. En tot slot verrasten
ons de Beerbieters met hun Haarder Prins
Darko (Hameleers) d’n Ierste. Goud waard zijn ze
deze (en ook al de andere) verenigingen voor de
leefbaarheid in Borgharen en daarom verdienen
zij onze steun, aandacht en beter nog ons lidmaatschap. Op de valreep in december 2018 heeft het
Buurtnetwerk Borgharen in samenwerking met
de Dorpsraad Itteren een herdenkingsmiddag
georganiseerd voor alle mensen die stil wilden
staan bij de heftige overstroming 25 jaar eerder
in december 1993. Wij waren volkomen verrast
door de enorme belangstelling, ook van buiten
Borgharen en Itteren.

In onze jaarvergadering half april zal mijn beoogde
opvolger Eline Gielissen het voorzitterschap naar
verwachting van mij gaan overnemen. Met Eline
hoop ik een waardige opvolgster gevonden te
hebben om het Buurtnetwerk Borgharen verder
vorm te geven de toekomstige jaren. Eline is nog
jong en beschikt over het jeugdig elan dat wij
goed kunnen gebruiken in ons dorp. Het bestaand
bestuur staat om Eline Gielissen heen met hun
jarenlange ervaring. Jong en oud samen voor
Borgharen. Ik doe hierbij graag een oproep aan
alle jonge mensen om zich in te zetten voor de
leefbaarheid in ons dorp al of niet in samenwerking met het Buurtnetwerk.

Elders in deze Buurtpraat leest u het verslag
van de drukbezochte en vruchtbare avond over
de“Omgevingsvisie Borgharen en Itteren 2025”.
Een veelbelovende start van een nieuw en zinvol
initiatief om onze leefomgeving te verbeteren.
Zo....met meer emoties dan verwacht en met pijn
in mijn hart schrijf ik nu deze laatste regels als
voorzitter van het Buurtnetwerk Borgharen.
Natuurlijk blijf ik mij graag inzetten voor Borgharen
en alle mensen die er wonen.

In december 2018 verscheen de laatste Buurtpraat.
Er is weer veel gebeurd tussen toen en nu. Amal
en Ronny Bessems hebben een geweldig geslaagde
kerstmiddag georganiseerd voor alle alleenstaanden
van Borgharen ouder dan 65 jaar. Meer dan 70
inwoners zijn op de uitnodiging ingegaan en hadden
een onvergetelijke middag. De fanfare Sint Cornelius,
Drumband en het Mannenkoor Sint Gregorius
Borgharen- Maastricht verzorgden wederom de
drukbezochte en sfeervolle Kerst en Nieuwjaarsconcerten in de Haarderhof. Carnavalsvereniging
de Beerbieters stond garant voor een goed
georganiseerd carnavals seizoen 2019. Hun
uitverkochte senioren middag

Tot slot wens ik iedereen een mooi, gezond en
gezellig voorjaar toe. Vergeet niet te genieten van
je leven want daar is het te kort voor.
Joop van Sintfiet,
voorzitter Buurtnetwerk Borgharen
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Hier had
uw advertentie
kunnen staan!
4

De Grensmaas

het Waterschap. In de komende periode is dit
voor ons een belangrijk punt van aandacht. Het
Grensmaasproject is bijna af, maar wij zijn nog
niet klaar. Er liggen nog veel wensen over de
inrichting van het buitengebied rond Borgharen
en Itteren. Help ons mee met het verbeteren van
onze leefomgeving en kom naar de maandelijkse
bijeenkomsten van het Buurtnetwerk Borgharen.

Regelmatig informeert het Consortium Grensmaas
ons over de voortgang van de werkzaamheden
aan de Maas. In Borgharen en Itteren zit het werk
er bijna op. Het gebied rond Hartelstein moet nog
worden afgewerkt en er komt nog een bruggetje
over de Geul. We maken daarom dankbaar gebruik
van de bijeenkomsten om ook andere onderwerpen
te bespreken. Op 26 februari is weer een vergadering
geweest van de Klankbordgroep.

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl

Een vast punt op de agenda is de brug Itteren
over het Julianakanaal. De brug is in slechte staat
en zorgt voor veel overlast in Itteren. Pas in 2024
komt er nieuwe brug, maar de gemeente wil niet
zo lang wachten. Daarom is het plan gemaakt om
een tijdelijke fietsbrug aan te leggen, naast de huidige
brug. Echter de aanbesteding is mislukt en daarom
blijft deze ongewenste situatie bestaan.

Een veilige
woonomgeving en een
gastvrije samenleving

Een andere brug is de voorgenomen verbinding
over de Maas bij de stuw van Borgharen. Deze is
belangrijk als verbinding tussen de Nederlandse
en Belgische natuurgebieden. Fietsers hoeven
dan niet meer de Noorderbrug te gebruiken. Voor
recreanten en toeristen is dit een aanwinst. De
gemeente wil een laagwaterbrug ter hoogte van
Borgharen. Dit is de goedkoopste variant maar wij
hebben onze bedenkingen. Een laagwaterbrug is
niet het hele jaar bruikbaar en we twijfelen of een
dergelijke brug bestand is tegen hoogwaters. Wij
houden vast over een brug over de stuw. Deze is
het hele jaar bruikbaar en minder kwetsbaar.

We zijn inmiddels met het tweede deel van ons
project gestart. Momenteel zitten we met de
basisschool om de tafel om te kijken hoe wij kunnen
aanvullen op het bestaande lesaanbod.
Zodra wij een samenwerking met de basisscholen
van Borgharen en Limmel op gang krijgen, kunnen wij
met de verschillende verenigingen in de dorpen
Borgharen, Itteren en Limmel activiteiten organiseren die aansluiten op bestaande activiteiten.
De onderzoeken die studenten van de Hotelmanagementschool Maastricht hebben uitgevoerd
zijn geanalyseerd en aan de hand van hun advies
stappen wij nu naar de verenigingen.

Een vast agendapunt is de fietsverbinding tussen
de recreatievijver en het fietspad om Sibelco. Met
dit fietspad wordt de afstand tussen Itteren en
het centrum van Maastricht een stuk korter.
Bovendien is het een mooie route om te fietsen.
Er zijn al diverse gesprekken gevoerd tussen
gemeente, Waterschap en de eigenaar maar dat
heeft nog geen concreet resultaat opgeleverd.
Wij gaan nu een formeel verzoekindienen bij de
gemeente om het fietspad te realiseren.

De rest van het jaar staat in het teken van het
bedenken en uitvoeren van verschillende activiteiten voor jeugd tot en met 23 jaar.
Eline Gielissen

Het Consortium geeft aan dat dit jaar nog twee
bijeenkomsten te organiseren. Daarna stopt het
overleg want de werkzaamheden zijn dan afgerond
in dit gebied. Als bewoners hebben wij behoefte
aan voortzetting van overleg met gemeente,
Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en
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Herhaalde oproep
dijkwacht
In de herfst editie van de buurtpraat stond een
oproep van het Waterschap dat dijkwachten zocht.

Om goed voorbereid de dijk op te gaan, wordt
gestart met de opleiding dijkwacht en het gebruik
van de IPhone waarop de dijkwachtapp zit. Tevens
vindt jaarlijks een bijeenkomst plaats (‘s avonds
of ‘s middags op diverse locaties) waarbij de dijkwachten bijgepraat worden over de laatste

Helaas hoorden we dat zich voor Borgharen 2 en
Itteren 4 personen hebben opgegeven, vandaar
dat we de oproep nogmaals maken.

Wat houdt het in?
In heel Limburg beheert het waterschap ongeveer 170 kilometer aan waterkeringen (dijken).
Ze bewaken het waterpeil langs de dijken en
repareren schade. Verder onderzoeken ze regelmatig of de dijken nog aan de nieuwste veiligheidsnormen voldoen.

ontwikkelingen van relevante waterschapprojecten,
zoals de verhoging en aanleg van nieuwe dijken.
Ook wordt tijdens de bijeenkomst buiten regelmatig op de dijk geoefend.
“Als dijkwacht heb je een belangrijke taak op het
gebied van hoogwaterveiligheid. Je hebt werk dat
er toe doet voor je omgeving. Daarvoor ontvang
je onze waardering in de vorm van vrijwilligersvergoeding, een jaarlijkse barbecue, een eindejaarsattentie en materialen voor het uitvoeren
van de dijkinspectie”, aldus Rein Dupont, Lid Dagelijks
Bestuur Waterschap Limburg.

Tijdens het hoogwaterseizoen (oktober tot en
met maart) inspecteren ongeveer 400 vrijwillige
dijkwachten de dijken in Limburg. De dijkwachtenorganisatie bestaat uit vrijwilligers die op afroep
de dijken inspecteren. Ze kijken tijdens de hoogwaterperiode of er scheuren in de dijk zitten, er
kwelwater onder de dijk doorstroomt en of dat de
dijk wordt beschadigd door drijfhout.

Als je geïnteresseerd bent en je wilt een bijdrage
leveren aan de waterveiligheid van je buurt, kijk
dan voor meer informatie ed op de website:
https://www.waterschaplimburg.nl/overons/
taken/veilige-dijken-droge/vrijwillige/
of als je je wilt aanmelden mail je naar
dijkwachten@waterschaplimburg.nl.

Uiteraard ontvangen de dijkwachten een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden.
Wat verwacht het waterschap van een vrijwillige
dijkwacht?
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Kerstviering
Kasteel Borgharen
De kerstviering op Kasteel Borgharen was een
groot SUCCES!!!

“Nooit van zijn leven had ik gedacht dat ik ooit
met jou op het kasteel een walsje zou dansen” zo
vertrouwde Tiny Lahaye, die mij als kind in mijn
jeugd voor een deel heeft opgevoed, mij toe. En
eerlijk gezegd had ik mij dat zelf ook niet voor
kunnen stellen. Maar nu gebeurde het toch en
het voelde voor mij en veel mensen ontzettend
goed; alsof we “thuis” waren, onder elkaar en
met het juiste hart voor elkaar. Mijnheer Pastoor
Backus was er ook....en zag dat het goed was!!!

Op zondag 23 december de zondag voor Kerstmis
2018 verzamelden zich meer dan 70 genodigden in
de grote ontvangsthal van het Kasteel Borgharen.
Kasteelvrouwe Amal Bessems bijgestaan door
kasteelheer Ronny Bessems en een aantal vrijwilligers stonden klaar om alle alleenstaanden van
boven de 65 jaar in Borgharen gastvrij te ontvangen
voor een sfeervolle kerstviering in de feeëriek
ingerichte grote ontvangsthal van het kasteel.

Amal, Ronny, alle vrijwilligers, Hub Adriaans, alle
andere uitvoerenden en alle sponsors van die
middag ontzettend bedankt dat jullie dit met elkaar hebben weten te organiseren.

Kosten nog moeite zijn gespaard om de lege en
kille grote hal om te toveren in een warme en
sprookjesachtige eet- en balzaal. De gasten zaten
al snel aan met kaarslicht versierde lange tafels
uitbundig met elkaar te praten. Er werd een taost
uitgebracht door de gastvrouw en gastheer op de
gezondheid van alle aanwezigen en op al onze
geliefden die we helaas moeten missen. En dat
we vooral een gezellige middag met elkaar mochten
hebben. Nou dat laatste was zeker het geval! Een
leuk programma met kerstliederen en voorgelezen
kerstgedichten en prachtig mooi gezongen liedjes
bracht iedereen al gauw in een uitstekende feestelijke
stemming. Een heerlijk warm buffet met lekker
glaasje wijn of fris deed de rest en voor wij het
wisten was de dansvloer gevuld met geanimeerde
gelegenheidsparen. Dat laatste aangemoedigd door
de gezellige zang en muziek van onze bekende
zanger Hub Adriaans.

De hele Kerstmis heb ik thuis nog rondgelopen
met een ontzettend fijn en warm gevoel in mijn
hart dat we dit met zijn allen in Borgharen hebben
mogen meemaken.
Joop van Sintfiet
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Op 26 april bak ik mijn laatste frietjes in
Borgharen, en dan begint voor ons het
nieuwe avontuur, in Itteren!!

Lieve klanten, heel hartelijk dank voor uw klandizie en gezelligheid, en
hopelijk tot ziens in Itteren!!

Vanaf eind mei kunnen wij u verwelkomen
voor een lekker hapje en drankje aan de
brigidastraat 65 (voorheen het Trefpunt)
waar wij
Taverne d’n Tabbernakel gaan beginnen.
Mijn opvolgers zijn voornemens 6 mei te
starten, en wij wensen hun heel veel
succes.

Veel liefs Joris, Danielle, Stijn & Sofie
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Herdenking
hoogwater ‘93
25 jaar geleden in december 1993 vlak voor Kerstmis
kwam de Maas!! en hoe??

De dijkgraaf Patrick van de Broek van het Waterschap
Limburg kwam ons vertellen wat er sindsdien
gebeurd is om onze waterveiligheid te verbeteren.
Wethouder Gert Jan Krabbendam van de gemeente
Maastricht was er, toonde belangstelling voor
toen en maakte plannen bekend om de hoogwaterveiligheid in de toekomst te garanderen, rekening
houdend met de gevolgen van de klimaatverandering. Zelfs de Gouverneur van de provincie
Limburg (Commisaris van de Koning zo je wil) de
heer Theo Bovens was present en herdacht met
een knipoog het lief en leed van 25 jaar geleden.
Eddy Ensinck van Rijkswaterstaat liet ons de laatste
overstromingssimulatie-modellen zien waaruit
bleek dat we als gevolg van oa het GrensMaas
project de kans op overstromingen enorm is afgenomen. De directie van het Consortium Grensmaas
in de persoon van Cees van der Veeken was naar
Borgharen gekomen om hun rol toe te lichten;
grind voor veiligheid en natuur.

Want de Maas liet zich dit keer niet van haar
beste kant zien. Onverwacht als altijd maar nu
heftiger en wilder dan voorheen overstroomde
zij met een dagenlang durende hoogwatergolf
onze dorpen en tuinen, onze huizen, kamers en
keukens. Maar weinigen werden gespaard. Bijna
alle inwoners van Borgharen en Itteren moesten
er aan geloven.
Iedereen herinnert zich ongetwijfeld de beelden
op TV, de foto’s en artikelen in De Limburger en
de taferelen in ons dorp.
Er was water overal om ons heen. Zo ver je maar
kijken kon zag je water. Indrukwekkend en zelfs
mooi soms om te zien, maar het was moeilijk om
daar toen voor open te staan vanwege de wateroverlast en waterschade in eigen huis en haard.
De Maas op bezoek betekende ook een totale
sfeerverandering in het dorp zelf. Noodgedwongen
verlof van het werk, helpen waar nodig, redden
wat er nog te redden viel; het is vooral de spontane
onderlinge solidariteit die mij is bij gebleven uit
die dagen.

Tijdens de zeer levendige bijeenkomst zijn er inderdaad veel herinneringen aan vroeger opgehaald;
bitter en zoet! Het leed verzacht; het laatste restje
verwerking? Wie zal het zeggen.
Maar je weet maar nooit! Laten we vooral waakzaam blijven! Dat was de onderliggende boodschap, want voorkomen is beter dan herdenken.

Dat al deze herinneringen nog leefden vermoedde
ik wel, maar dat er zo veel belangstelling zou zijn
om dit 25 jaar later nog eens met elkaar te delen
heeft mij verrast. Meer dan honderd mensen
kwamen naar de Haarderhof om al die verhalen
nog eens aan elkaar te vertellen. De pers had grote
belangstelling voor deze lokale herdenking en
was duidelijk aanwezig. Ook van de zijde van de
overheid was er sprake van een welgemeende
betrokkenheid.

Joop van Sintfiet
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De toekomst leeft in
Borgharen en Itteren
De inwoners van Borgharen en Itteren vinden het
belangrijk dat ze betrokken worden bij de toekomst
van hun dorpen.

van een laagwaterfietsbrug richting Boschpoort
omarmd. De bewoners zien ook graag meer horeca
in de dorpen.

Dat was woensdag 20 maart de belangrijkste
conclusie van de eerste bewonersbijeenkomst
over de Omgevingsvisie van Borgharen en Itteren
in de Haarderhof. Ruim 90 bewoners reikten tijdens
die bijeenkomst vele tientallen ideeën, plannen
en wensen aan voor die omgevingsvisie. Ook
kwamen er allerlei knelpunten aan de orde.

Water
Gemeente moet actiever informatie verstrekken
over hoogwater. De overlast van de bever moet
ingeperkt worden. Bij hoosbuien zijn er rioolproblemen bij de Spekstraat; natuurontwikkeling
op Maasoever belemmert zicht op rivier. Groene
rivier is te duur en helpt te weinig. Hoe groot is
het risico van landbouwgif in oppervlaktewater
en de vervuiling van de oevers van de Grensmaas
is ook een zorgpunt.

De bewoners konden op basis van zes thema’s discussies voeren en hun inbreng leveren. Het ging
om de thema’s wonen, verkeer, recreatie, water,
samenleving en natuur. Een greep uit de wensen
en ideeën die zijn aangereikt:

Rijkswaterstaat moet zorg dragen dat Grensmaas
een meer natuurlijk karakter krijgt door vermindering
van waterstandsfluctuaties en het verwijderen
van de drempels in het zomerbed. In Borgharen
en Itteren zijn meer dijkwachten nodig.

Wonen
Er moet weer ruimte komen voor nieuwbouw
(bijvoorbeeld op voetbalveld Borgharen). Er is
behoefte aan kleinere woningen, aanleunwoningen
en appartementen voor senioren en jongeren.
Oude woningen vervangen voor nieuwe woningen
die beter bij behoeften aansluiten: energieneutraal
en duurzaam. Itteren wil ook graag een buurthuis
(huiskamer), eventueel met kookvoorziening. De
gemeente Maastricht moet zich soepeler opstellen
met haar woonbeleid met meer ruimte voor beroep
aan huis en de huisvesting van woongroepen.

Samenleving
Pleidooi voor meer voorzieningen, zoals speelplekken en veilige hangplekken en programma’s
voor jongeren in samenwerking met basisschool
Borgharen. Er is meer aandacht nodig voor de
bestrijding van eenzaamheid onder ouderen en er
moet voldoende zorgaanbod in de dorpen blijven.
Natuur
Er is veel vraag naar meer struinpaden, meer
bankjes, meer fruitbomen, aanpak zwerfafval en
bloemrijke dijken. Ook wordt het idee gelanceerd
om gezamenlijk onderhoud op te zetten. Het zicht op
Sibelco en Beatrixhaven moet beter afgeschermd
worden met groen en voor windmolens is geen
plek in de dorpen. Ook pleiten de inwoners voor
meer prullenbakken en hondenpoepbakken.

Verkeer
Een nieuwe brug over het Julianakanaal in Itteren
en een fietsbrug over de stuw in Borgharen zijn
twee grote wensen op verkeersgebied.
Parkeerproblemen, vrachtverkeer en de toename
van recreanten zijn knelpunten. Er wordt gepleit
voor meer eenrichtingsstraten in Borgharen en er
moeten meer snelheidscontroles komen.
De inrichting van de Sluisweg en de Borgharenweg
en beter busvervoer zijn ook onderwerpen die
aangereikt werden.
Recreatie
Veel waardering voor de nieuwe Grensmaasnatuur,
maar die moet wel beter toegankelijk worden.
Verder is er brede steun voor de komst van meer
wandelpaden en wordt de komst
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Hoe nu verder?
De inbreng van de bewoners wordt nu op een
rijtje gezet en verwerkt in de concept versie van
de Omgevingsvisie. Eind april, begin mei wordt
de uitgewerkte versie van de Omgevingsvisie
Borgharen – Itteren 2025 op de website gepubliceerd. Naast de digitale publicatie zal er ook
een samenvatting van de visie huis aan huis in
Borgharen en Itteren bezorgd worden waar de
bewoners op kunnen reageren.
Naar aanleiding van de binnengekomen reacties
wordt bekeken in hoeverre bepaalde onderwerpen
nog een nadere toelichting nodig hebben, dit kan
dan bijvoorbeeld weer in de vorm van een bewonersbijeenkomst.

Dat is het document dat de gemeente als leidraad
gebruikt voor haar beleid in de komende jaren.
Voor verdere informatie over de omgevingsvisie
Borgharen Itteren 2025 zie onze website:
www.borgharenitteren.nl of
www.itterenborgharen.nl.

Werkgroep Omgevingsvisie
Borgharen – Itteren 2025

De definitieve versie van de Omgevingsvisie
Borgharen en Itteren zal mede input leveren aan
de Omgevingsvisie van Maastricht.

Nieuwe collectie
boeken in de Bieb

Planten lindenboom
Robbie Atol en Joop van Sintfiet hebben een
lindenboom geplant in de speeltuin aan het
Wetzerveld .
De boom is geschonken aan de gemeenschap van
Borgharen door Mirjam Depondt (CDA) in het
kader van de Nationale Boomplantdag.

De afspraak die het buurtnetwerk Borgharen
(vroeger de Buurtraad) heeft met de bibliotheek
is weer met 1 jaar verlengd.
Bewoners die lastig naar het Centre Ceramique
kunnen gaan, kunnen dus weer terecht in het
eigen dorp, maar ook anderen zijn van harte
welkom!

Hopelijk kunnen de jonge gebruikers van de
speeltuin en hun ouders snel genieten van zijn
schaduw op mooie zomerdagen.

Vorige week is de hele collectie vernieuwd. Er is
zoveel mogelijk gezocht naar verschillende genres
en vooral ook weer veel GROTE LETTERBOEKEN.

Mirjam bedankt!

Op maandagmorgen van 10 tot 12 uur is de bieb
geopend en kan iedereen komen om boeken te
lenen.
Dré Doms zit hier dan als onze bibliothecaris.
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Bijeenkomst OBI 2025 - 20 maart 2019
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Kennismaking
Boswachter Beheer
Staatsbosbeheer
Tussen de Maas en jullie dorpskern beheren wij
als Staatsbosbeheer een mooi nieuw en divers
natuurgebied. Sinds oktober 2018 ben ik werkzaam
als boswachter beheer voor Staatsbosbeheer
in Zuid-Limburg. Deze mooie functie maakt mij
meteen een trotse beheerder van zeer mooie
natuurgebieden in Zuid-Limburg. Van kalkgraslanden tot bossen en van schapen begrazing tot
begrazing met grote runderen. Veel uitdagingen
in het beheer passeren de revue.

Met ons team bekijken wij momenteel waar wij
over een aantal jaar willen zijn met het gebied.
Dit zorgt dan ook voor bepaalde keuzes waar
bijvoorbeeld spontane opslag van bomen mag
komen en hoe groot de samenstelling van de
aantal dieren is in de kudde. Al een aantal jaren
is Staatsbosbeheer al aan het beheren en met de
afronding rondom Hartelstein, zijn de gebieden
vanuit het Consortium Grensmaas geheel ingericht
en afgerond.

Mijn beheerders ervaringen heb ik opgedaan
binnen de gebieden van Natuurmonumenten in
de westelijke mijnstreek en Parkstad. Toen was
ik beheerder van de nieuwe natuur langs de
Geleenbeek en nu langs de Maas. Een mooie
groei in mijn carrière.

Bij verspreiding van de Buurtpraat zullen de
runderen het gebied bij Itteren rondom Hartelstein
al begrazen.
Voor ons zijn de gebieden nieuw en de natuur zal
het nu snel gaan overnemen. Aan ons de taak om
dit te volgen en het beheer goed af te stemmen,
zodat we een mooi gebied krijgen met veel
verschillende planten, insecten en vogels waar
we met zijn allen kunnen genieten.
De Maas is eigenwijs en brengt veel moois en
uitdagingen met zich mee. Mochten er vragen zijn
of toevoegingen op ons beheer, kunnen deze via
de Buurtraat aan Staatsbosbeheer gemeld worden.

Vanaf nu zal ik jullie via deze weg op de hoogte
houden van onze terreinen en eigendommen
langs de Maas en zal nieuwe feiten en weetjes
met jullie delen. Graag informeer ik jullie over ons
werk, zodat jullie betrokken zijn bij het beheer
van jullie omgeving. Samenwerken en samen doen
met omwonenden om een gebied te optimaliseren,
is voor mij waardevol en belangrijk.

Niki Jasper
Boswachter beheer

Voor ons als Staatsbosbeheer zijn dit nieuwe
terreinen en we zijn dan nu ook bezig om een
goede beheervisie te krijgen voor de komende
jaren. Het beheer langs de Maas wordt verzorgd
door de konikspaarden en galloway runderen.
Deze kudde is van Staatsbosbeheer en is in beheer
gegeven bij FREE Nature. FREE Nature verzorgd
voor ons het hele kudde beheer. Dat is een vak
apart en dat moet je ook bij kenners laten die
daar voor zijn opgeleid.
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de Rosenstraat. Ook hier geen inlooppoortjes en
zit er eveneens een slot op het grote hek.
Het pad langs de binnenkant van de kademuur en
lopend langs de tuinen van de bewoners Op den
Dries behoort bij de kade en is eigendom van
het Waterschap maar is wel toegankelijk voor
wandelaars. Dit pad werd bij een besluit van de
Raad van State in 1996 als publiekrechtelijk pad
vastgesteld.

Toegang tot de kades
rondom Borgharen
Ongeveer vijftien jaar geleden kon de buurtraad
Borgharen een afspraak maken met de eigenaar
van de kades rondom ons dorp, het Waterschap
Zuid-Limburg. Afgesproken werd dat over een
aantal kades gewandeld mocht worden indien
deze niet op dat tijdstip begraasd werden door de
koeien van de agrariër waarmee een overeenkomst
was gesloten.

De laatste jaren streeft het Waterschap naar
hogere betrouwbaarheid van de kades. Bomen
die met hun wortels de kade zouden kunnen
ondermijnen worden gekapt maar ook alles wat
een kade kan ondermijnen wordt grondig bekeken
(mollen, konijnen, enz).
Veiligheid moet gegarandeerd worden voor een
situatie dat niet één dag Maaswater tegen de
kade drukt maar zoals in 1995 een week lang.
Na deze informatie hoopt het buurtnetwerk dat
enkele wandelaars ophouden met draden door
te knippen en de afspraken respecteren die het
Waterschap met ons bewoners heeft gemaakt.

In hun beleid stelde het Waterschap dat kades
waaraan tuinen van bewoners grenzen niet voor
wandelaars toegankelijk waren. Dit in verband
met veiligheid en privacy van deze bewoners.
Ook na de samenvoeging van de beide waterschappen volgt het Waterschap Limburg dit beleid.
In Borgharen is de kade aansluitend aan de tuinen
van de families Gulikers en van Sintfiet aan de
Bovenstraat niet toegankelijk. Dit is duidelijk omdat
het waterschap hier ook geen inlooppoortjes
heeft gemaakt. Dezelfde situatie bestaat voor de
kade langs de tuinen van de bewoners aan de Baron

Buurtnetwerk Borgharen.

Takkenroute
Ook dit jaar hebben we de medewerking van de
gemeente om weer een takkenroute in te stellen.
Dit jaar is de takkenroute voor Itteren en Borgharen
op: Maandag 29 april 2019 vanaf 8.30 uur
Let goed op! Dit zijn de spelregels:
Per huishouden mogen maximaal 4 bundels
geleverd worden die maximaal 25 kg wegen,
maximaal 1,50 meter lang, 0,50 meter breed en
0,50 meter hoog zijn.
Uw takkenbos(sen) ’s morgens op de stoep leggen
en de rest van GFT in de groene bak.
De bundels mogen pas voorafgaand aan de dag
van inzameling vanaf 19 uur maar dienen uiterlijk
op de dag van inzameling ’s ochtends om 6 uur
aangeboden te worden.
Nota Bene! Als we ons niet aan de spelregels houden
worden de takkenbossen niet meegenomen én
zetten we de takkenroute op hetspel.
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Zij dankt haar naam aan Wim Dijkman die haar
zo genoemd heeft om een associatie met Itteren
te leggen. Itta was niet uit deze streek zo blijkt uit
hetzelfde isotopisch onderzoek maar van elders.
Of Itta en Bobo een “stel” waren weten we niet
zeker, maar we willen het graag geloven, temeer
omdat er ook kinderen vlak bij hun begraven lagen.
Bobo en Itta onze voorouders uit een ver verleden!
Wat willen we nog meer?
Blijkbaar woonden zij hier ook al graag net als wij!
Duidelijk is in ieder geval dat we een rijke oudheidkundige cultuurhistorie hebben in Borgharen en
Itteren. Iets om trots op te zijn.

Even voorstellen:
Bobo & Itta
Voor onze cultuurhistorische identiteit is het goed
om te weten dat Borgharen en Itteren sinds de
oudheid een geliefde plek was om te wonen en
verblijven. De Maastrichtse stadsarcheoloog drs.
Wim Dijkman heeft mij er onlangs nog op gewezen
dat Borgharen en Itteren binnen de gemeente
Maastricht in vergelijking met andere buurten
gezegend zijn met een royaal oudheidkundig
cultureel erfgoed.

Volgende keer meer over het Paardengraf.
Het begint allemaal met archeologisch interessante
vondsten van de Bandkeramiekers van enkele
eeuwen voor Chr. in Itteren rondom het huidige
Hartelstein. Daarna volgde de ontdekking van
de restanten van een Romeinse villa langs de
Maas tussen Borgharen en Itteren. (zie Publikatie
“Merovingers in een villa 2” Rapportage Archeologische Monumentenzorg 222 van Lauwerier en
de Kort).

Joop van Sintfiet

Deze in natuursteen opgetrokken villa met herenboerderij lag er in de tweede eeuw na Chr.
Vervolgens hebben in de zesde en zevende eeuw
na Chr. Merovingers de plaats en de resten van de
Romeinse villa gebruikt om er hun begraafplaats
van te maken. Hier zijn de overblijfselen vanmannen,
vrouwen en kinderen die daar gevonden zijn,
tezamen met de giften die hun in het graf vergezelden en zelfs twee paarden in een graf zijn er
gevonden. Al met al unieke vondsten
Van één van de mannen in het Merovingische graf
weten we zelfs zijn naam. Hij heette BOBO, een
Frankische naam, zo is vastgesteld door dat zijn
naam in runenschrift is gegraveerd in zijn bronzen
riemgesp. Dat is dus onze eerste stichter van
Borgharen/Itteren of wellicht voorvader die we
met naam kennen. BOBO een belangrijke man uit
Borgharen!
Uit de giften in zijn graf bleek het een man (ridder)
te zijn met een hoge sociale status. Een BOBO
“avant la lettre” dus! Uit isotopisch onderzoek
bleek BOBO uit deze streek afkomstig te zijn.
Een echte autochtone Haarenaar derhalve. Iets
verderop in dezelfde begraafplaats is Itta gevonden.
Ook zij had veel mooie spullen in haar graf
waaronder halssnoeren met kralen van barnsteen
en sierschelpen uit de Middellandse zee.
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Zorg aan de Maas
dagopvang
Zorg aan de Maas Dagopvang opent haar deuren.
Moeite om buitenshuis activiteiten te ondernemen?
Wilt u meer contact met dorpsgenoten?

Voor meer informatie kunt u Lieneke Haker
bellen op 043-38554973.
Wij zijn ook bereikbaar per mail via
dagopvang@zorgaandemaas.nl

Met onze dagopvang bieden wij u een fijne dag in
een gezellige omgeving. Maar dagopvang is meer!

Bezoekadres: Kerkstraat 1A01 6223BK Maastricht

Zorg aan de Maas kan er voor zorgen dat mensen
langer op een verantwoorde manier in de
thuissituatie kunnen blijven en de druk op
mantelzorgers afneemt.

www.zorgaandemaas.nl
We hebben ook een facebookpagina:
https://www.facebook.com/Zorg-aan-de-MaasDagopvang-1646158892291273/

Daarom nodigen wij u van harte uit om eens binnen
te lopen voor een praatje en een kop koffie.
Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
zijn we geopend van 10.00 - 16.00 uur.

Bewegen, bewegen en
nogmaals bewegen!
Doe mee met een van onze wandelgroepen in
Borgharen!
Op Maandagmiddag: Vertrek om 13.30 vanaf
Schoolstraat nr. 10
Deze groep wandelt ongeveer 1 uur.
Dit zijn de rustige lopers/wandelaars.
Donderdag ochtend: Vertrekt de groep “doorlopers”
vanaf de Brievenbus hoek Kerkstraat/Schoolstraat.
Deze groep wandelt ongeveer 1,5 uur en de afstand
ongeveer 6 tot 8 km.
Denk vooral aan uw gezondheid door veel te
bewegen, dat doet u goed!
Er zijn géén kosten aan verbonden!
Géén entree-geld en ook géén contributie!
Als u niet alleen wilt komen, neem dan gerust
iemand mee, hoe meer zielen hoe meer vreugd.
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Jeu de boulesclub pc
“Le But Borgharen”

Haarder Toernooi
Het toernooi comité is weer volop bezig met de
voorbereidingen.
Noteer en reserveer de onderstaande data:
Zaterdag 31 augustus
voor wedstrijdboulers met licentie
Zondag 1 september
voor alle inwoners van Borgharen en Itteren of
met een binding met Borgharen.

In dit bericht willen wij u informeren over de activiteiten van Jeu des Boulesclub pc “Le But Borgharen”
voor het komende seizoen.
Het seizoen loopt van april tot oktober en de
volgende evenementen staan op het programma:
Deelname aan Zomeravond competitie, organisatie
Haarder Toernooi, schoolboulen BS de Maasköpkes,
boulen met de mensen van de ouderzorg (Zorg
aan de Maas) en oefenavonden.

Met binding wordt bedoeld dat een speler ofwel:
a. Inwoner van Borgharen of Itteren is
b. Werkt in Borgharen/Itteren of een vestiging
van een bedrijf in Borgharen/Itteren heeft
c. Lid van een vereniging uit Borgharen/Itteren is
d. Naaste familie is van een speler die in
Borgharen/Itteren woont.

Graag nodigen wij iedere inwoner van Borgharen
e.o. uit voor de oefenavonden, waarop jullie samen
met de clubleden vrijblijvend kunnen boulen.
Deze oefenavonden zijn op maandag, woensdag,
donderdag en vrijdag.
Dinsdag en woensdag zijn competitieavonden
van District Zuid waaraan onze vereniging met vijf
teams deelneemt; op de dinsdagavond met vier
teams in de Hoofdklasse en op de woensdagavond met een team in de Ere klas.

Tenslotte: Onze vereniging zoekt een penningmeester geïnteresseerde kunnen contact opnemen
met onze secretaris.
Servé Bemer
Hertog van Brabantlaan 89
Tel. 043 3624416

Kun je nog zingen,
zing dan mee
Het Mannenkoor Borgharen Maastricht (MKBM)
bereikte in 2017 de respectabele leeftijd van 115 jaar.
In dat jaar organiseerde het koor een drietal
ledenwerfavonden onder het motto “ Wil het
koor over 5 jaar zijn 24e lustrum kunnen vieren
dan is uitbreiding en verjonging van zijn ledenbestand noodzakelijk”.

Loop hier gerust eens binnen en ontvang vrijblijvende informatie over de mogelijkheid om te
zingen bij het Mannenkoor Borgharen Maastricht.
Wie niet in de gelegenheid is om bij ons op een
dinsdagavond binnen te lopen kan voor het krijgen
van nadere informatie contact opnemen via
secretaris@mannenkoor-borgharen.com
en/of bellen met de secretaris 06-21894865
en/of een bezoek brengen aan
www.mannenkoor-borgharen.com

Dit motto is nog onverminderd van kracht, nu het
koor geen nieuwe leden mocht verwelkomen.
Daarom een oproep aan mannen die een gezonde
hobby voor lichaam en geest zoeken: “Kom en
zing met ons mee!”

Wordt lid van MKBM en krijg nieuwe vrienden
voor het leven!

De muzikale leiding van het koor is in handen
van Fried Dobbelstein, dirigent, organist en
muziekpedagoog. Het koor repeteert 1 keer per
week, en wel op dinsdagavond van 20.00 – 22.15 uur
in De Haarderhof, Schoolstraat 8 te Maastricht,
Borgharen.
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FINANCIËLE DIENSTVERLENING

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

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

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

Therapeutisch zwemmen in het Geusselt Zorgbad (33°)

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

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

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

Geulle
Essendijk 2
043 - 364 73 47

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

Borgharen
Past. v Kanstraat 14
043 - 362 60 18

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

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