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Nieuws Fanfare & Drumband Sint Cornelius Borgharen
Haarderhof
Luierinzameling
Workshop online sociale veiligheid/weerbaarheid
Groene Loper Run

Woord
van de Voorzitter
Het is alweer tijd voor de Buurtpraat herfst-editie.
Een editie om tijdens dit echte herfstweer heerlijk
warm binnen te lezen. Ik wens u veel leesplezier
toe en mocht u nou na het lezen van de Buurtpraat zelf ook een idee hebben voor een artikel?
Dan ontvangen wij graag uw stukje voor onderstaande data!

winter 2021
lente 2022
zomer 2022
herfst 2022
winter 2022

deadline
13-12-2021
04-04-2022
11-07-2022
10-10-2022
12-12-2022

Ook bent u natuurlijk van harte welkom op onze
leden-vergaderingen. Deze vinden iedere tweede
donderdag van de maand plaats en worden gehouden in de Haarderhof. We starten om 19.30
uur.
Eline Gielissen
Voorzitter Buurtnetwerk Borgharen
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B.S. De Maasköpkes
Het nieuwe schooljaar is alweer in volle gang bezig!
Met een fris nieuw logo, een mooie uitgewerkte
visie, nieuw meubilair en nieuwe collega’s een top
start van schooljaar 2021-2022!
Ons logo verbeeldt onze missie “Samen Leren Groter Groeien”. We hebben elkaar nodig om te groeien
(gestapelde stenen), zijn allemaal verschillend, houden elkaar in balans en uiteraard de verwijzing naar
“Maasköpkes” met de stenen (köpkes) en de Maas
op de achtergrond.

Op onze website en facebookpagina is uiteraard
meer informatie te vinden over onze school of u
kunt een keer een afspraak maken indien u dat
wenst!
En dan “last but not least” ons fijne team. Op deze
foto verkleed voor de Kinderboekenweek, waar we
op dit moment net mee gestart zijn!
Hopelijk tot snel op de Maasköpkes!

Dan onze visie waarin staat waar we voor staan en
wat we belangrijk vinden.
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Ook uw
advertentie in de
Buurtpraat?
Voor meer informatie, mail ons:
buurtpraatborgharen@gmail.com
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De strijd tegen plastic zwerfafval
Plastic: handig materiaal. Het is licht, goedkoop en
voor van alles en nog wat te gebruiken. Maar het
hoort niet thuis in de natuur. Plastic wordt namelijk niet afgebroken in de natuur en het bevat vaak
giftige stoffen. Helaas belandt plastic toch vaak in
de natuur. Hoe er wordt samengewerkt om plastic zwerfafval tegen te gaan en wat je er zelf tegen
kan doen? Dat lees je in dit nieuwsbericht.

Wat kan ik zelf doen?
Om zelf plastic zwerfafval te voorkomen, kun je
een aantal dingen doen.
1. Voor de hand liggend, maar toch: koop geen
of minder plastic wegwerpproducten. Bedenk iedere keer of je het écht nodig hebt. Als je het niet
koopt, hoef je het ook niet weg te gooien. Geen
rietje is nog altijd beter dan ‘maar één’ rietje.

Plastic zwerfafval is een groot probleem, niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Denk
aan de plasticsoep in zee. Via de Maas en andere
rivieren komt plastic daar terecht. En wat niet
naar zee gaat, blijft als troep achter in ons landschap. Veel van het plastic zwerfafval bestaat uit
plastic voor eenmalig gebruik (Single Use Plastic),
zeg maar wegwerpplastic. Op Europees niveau
zijn er daarom afspraken gemaakt om dit soort
zwerfafval tegen te gaan.

2. Kies voor producten die je kunt (her)gebruiken. Neem bijvoorbeeld je eigen boodschappentas mee als je boodschappen doet. En gebruik
gewoon bestek in plaats van plastic bestek als je
gaat picknicken.
3. Let erop dat je producten koopt die gemaakt
zijn van materiaal dat hergebruikt kan worden.
Glas en blik kunnen we bijvoorbeeld goed opnieuw gebruiken.

Regels voor wegwerpplastic
De Nederlandse overheid heeft die afspraken vertaald naar nieuwe regels tegen wegwerpplastic.
Zo zijn sommige plastic wegwerpproducten sinds
3 juli 2021 verboden, zoals plastic bordjes, bestek, roerstaafjes, rietjes, wattenstaafjes en ballonstokjes. Winkels mogen hun bestaande voorraden nog wel verkopen. Maar langzaam maar
zeker verdwijnen deze plastic producten uit het
schap en worden ze vervangen door betaalbare,
duurzame oplossingen. We zien dat bedrijven
(ook in Maastricht) goed op weg zijn en allerlei
slimme alternatieven bedenken voor wegwerpproducten.
De overheid wil dat producenten van wegwerpplastic mee gaan betalen aan de kosten voor het
opruimen van (zwerf)afval. Daarnaast wil ze dat
producenten de consumenten informeren over
hoe zij zwerfafval kunnen voorkomen. Hierover
worden afspraken gemaakt.

4. Vermijd onnodige verpakkingen. Vers gekochte
groenten en fruit zonder verpakking zijn gezonder en duurzamer dan voorgesneden en verpakte
groenten en fruit.
5. Probeer minder of geen kleinverpakkingen
(voor kinderen) te kopen. Koop bijvoorbeeld een
grote pot appelmoes waarvan je de inhoud in
kleinere herbruikbare bakjes verdeelt. Het kost
iets meer tijd maar de milieuwinst is groot.
6. Gooi schoon plastic verpakkingsmateriaal gratis weg bij de milieuperrons. Ander plastic kun je
kwijt bij de milieuparken of in de restzak. In de afvalscheidingswijzer van de gemeentelijke Milieu
App zie je wat waar hoort.
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Geinen Daank
HEEFT U EEN PAAR UURTJES PER WEEK TIJD?
STICHTING OUDERENPROJECT “GEINEN DAANK”
ZOEKT VRIJWILLIGERS/STERS

PC Le But Borgharen
viert haar 25-jarig
bestaan

Stichting Ouderenproject “Geinen Daank” heeft als
doel eenzame ouderen in Maastricht éénmaal per
week te bezoeken, om zodoende de eenzaamheid
onder ouderen enigszins te verlichten. Dit doet zij
d.m.v. vrijwilligers. Een vaste en passende vrijwilliger
zorgt voor een beetje gezelligheid, een praatje, sociaal contact etc., zodat de persoon in kwestie ook
langer zelfstandig kan blijven wonen. Volledige reiskosten zullen door de stichting vergoed worden.
Voelt u zich door het bovenstaande aangesproken,
heeft u een paar uurtjes per week tijd en denkt u: dit
is iets voor mij, aarzel dan niet, we hebben u nodig
en neem contact op met

Op 2 oktober 2021 vierde PC Le But Borgharen
haar 25 jarig bestaan. Eigenlijk had dat al in 2020
moeten plaatsvinden, want onze vereniging is op
1 september 1995 opgericht, maar door de coronapandemie kon dit vorig jaar geen doorgang
vinden.
Met een rondleiding op het kasteel en een gezellig samenzijn in de bar van de Haarderhof was
het een zeer geslaagde dag. Tevens hebben we
onze vijf jubilarissen: Jo Gilissen, Ludo Janssen,
Luigi Catulini, Harie en Jenny Koot in het zonnetje
kunnen zetten. Het deed mij deugd dat alle leden
aanwezig waren, hetgeen aangeeft hoe goed de
sfeer binnen onze vereniging is.

Stichting Ouderenproject “Geinen Daank”
Tel: 06-10513441 of tel: 043-3218989.
Een briefje sturen kan ook naar:
Stichting Ouderenproject “Geinen Daank” Bontwerkersdreef 14 e , 6216 SH Maastricht. Of mailen naar:
hans@bindels.demon.nl

Wil je ook deel uitmaken van onze gezellige en
warme club, schroom dan niet en geef je op als
lid.

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
Zie ook onze website: www.geinendaank.nl

Voor nadere informatie over het lidmaatschap
of andere zaken kun je terecht op het volgende
emailadres: info@pclebutborgharen.nl
Met sportieve groet,
Hans Hinssen,
voorzitter
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Nieuws Fanfare &
Drumband Sint Cornelius Borgharen
Beste inwoners van Borgharen,
Gelukkig komt het einde van het Corona tijdperk in
zicht. Na de recente versoepelingen is onze
drumband en fanfare weer kunnen starten met de
repetities. Weliswaar zijn er nog een aantal
beperkingen en houden wij ons uiteraard aan de coronavoorschriften, maar we zijn weer met veel
plezier gestart met onze muzikale activiteiten. Binnen concerten geven is nu gelukkig weer mogelijk.
In juli kon dat nog niet. Daarom hebben wij op zondag 18 juli een openluchtconcert op het
dorpsplein gegeven. Dit concert werd mede door de
grote belangstelling voor ons een fijne muzikale
afsluiting van het korte seizoen.

Passion, Percussion &Friends 2022
Oorspronkelijk gepland in 2020. Maar door Corona
is het er nog steeds niet van gekomen. Maar we
blijven volhouden. Daarom bij dezen alvast de nieuwe data.
Op zaterdag 9 april en zondag 10 april 2022 zullen
we op dezelfde locatie, Rebelle te Maastricht
(voormalige Awwe Stiene), dit unieke concert voor
u gaan uitvoeren. Gelukkig ziet het er naar uit dat
we dezelfde cast kunnen aanbieden als oorspronkelijk gepland was.
Drumbands van Borgharen en Cadier en Keer olv
Eric Crauwels, koor Emotion olv Heidi Pittie, Emma
Spons, Rik Heinen, Carmen Hupperts, Isabelle Jennes, Dwayne Horbach en vele andere… Ook onze
verteller Martin Hurkens zal waarschijnlijk van de
partij zijn.

Overige activiteiten
Vanaf december 2020 tot en met juni 2021 hebben
er geen muzikale activiteiten kunnen plaats
vinden. Gelukkig hebben wij wel een aantal acties
kunnen houden. Deze acties hebben ervoor
gezorgd dat wij onze verenigingskas een beetje op
peil kunnen houden. De potgrondactie was dit
jaar een bijzonder groot succes. Wij danken u nogmaals voor het ondersteunen van deze actie en de
diverse andere acties. Gelukkig zijn de coronamaatregelen inmiddels verder versoepeld en hopen wij
dat we u de komende tijd weer mogen begroeten
op de muzikale activiteiten die gepland staan.

Originele slagwerkmuziek, arrangementen van pop, musical-, film en klassieke muziek zullen de
revue passeren. Vanaf september zal de kaart verkoop via www.tickli.nl weer van start gaan. Bezoek
onze facebook en instagram pagina of “Visit ZuidLimburg”.
Voor informatie cq vragen kunt u een mailbericht
sturen naar passionpercussionfriends@gmail.com,
of telefonisch contact opnemen met Eric Crauwels:
06-81417273.

Haarder Buutte Gala
Helaas kan het 4e Haarder Buutte Gala niet doorgaan.

Uiteraard hopen we veel mensen te mogen begroeten op een van onze concerten in 2022.
FEEL THE PASSION…
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Programma september t/m december 2021

125-jarig jubileum fanfare
In 2022 bestaat fanfare St. Cornelius Borgharen 125
jaar. En dit bijzondere jubileum willen we graag
groots met u vieren.
Inmiddels is er vanuit de leden een jubileumcomité
samengesteld dat voor het jubileumjaar een
aantal activiteiten gaat organiseren. Er zal in ieder
geval iets voor de jeugd georganiseerd worden,
maar ook de senioren van ons dorp zullen niet vergeten worden.
Op dit moment zijn we aan het brainstormen welke
activiteiten het meest geschikt zijn, maar één
activiteit zal zeker niet ontbreken: een groots jubileumconcert. Hierover zijn we reeds in gesprek
over o.a. de locatie waar dit concert moet plaatsvinden.

Bestuur en leden Drumband en
Fanfare Sint Cornelius

Op dit moment kunnen we niet meer kwijt, dus hou
de media de komende tijd in de gaten, want na
de zomervakantie zullen er regelmatig berichten
verschijnen over ons a.s. jubileum.
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Cafe- Bar

HaarderHof

NOVEMBER
2021

Op locatie dineren met familie of vrienden? Gezellig!!
We denken graag met u mee dus vraag naar de mogelijkheden!

CAPRESE (V)

€ 9.50

Tomatensaus, kaas, tomaat,
mozzarella, basilicum, balsamico

PARMA

€ 9.50

PICCANTE

€ 9.50

Vanaf nu, ELKE WOENSDAG, eten wat de pot schaft!

Elke week een wisselend
hoofdgerecht voor slechts
€ 7,50 pp

Tomatensaus, kaas, parmaham,
rucola, Parmezaanse kaas

(ter plekke nuttigen)

Tomatensaus, kaas, salami, ui,
champignons, jalapeño pepers

TACO

€ 10.50

TONNO

€ 10.50

Tomatensaus, kaas, gekruid gehakt,
witte kool, knoflooksaus

Tomatensaus, kaas, tonijn, rode ui,
kappertjes, rucola

POLLO

€ 10.50

Tomatensaus, kaas, gemarineerde
kip, pepperoni, ui, paprika

QUATRO STAGGIONI € 10.50
Tomatensaus, kaas, ham,
champignons, artisjok, olijven

BAMBINO (1/2 pizza)
Margherita of Salami

€ 5.00

MENU NOVEMBER

*Eten wat de pot schaft*
■ 3 november
Kipsaté met rijst
■ 10 november
Gehaktbal, gekookte

aardappelen en bloemkool

■ 17 november
Schnitzel met friet en sla
■ 24 november
Zuurkoolstamppot met worst

LASAGNE

€ 6.50

Rijk gevuld met gehakt en groenten

€ 7,50 pp, opgeven vóór
maandag 20.00uur

AFHALEN, ELKE VRIJDAG 17-20uur
BESTEL NU! T0625097730
Ons nieuwe
€ 6.50
interieur met
fotowand
Rijk gevuld
metnog
niet gezien?
gehakt enLoop
groenten
gerust eens
binnen!

DIVERSE SOORTEN
UIT DE DIEPVRIES!
ZELF THUIS OPWARMEN!
€ 5.00/ 500ml

Meer dan 10 Bieren
op Fles! Nu van ’t vat:

IETS TE VIEREN?
___________________
Bruiloft, verjaardag,
zakelijke borrel of gewoon
zin in een gezellig
samenzijn?
INFO: messers@home.nl

********************

KERSTMARKT
********************

4&5 December 2021
elke zaterdag

BAKKERIJ PAULISSEN
Liever niet online bestellen? Geen
probleem! App of bel T0625097730

Diverse kraampjes &
Kerstbomenverkoop
houd de agenda alvast vrij!
meer info volgt!

********************

OPENINGSTIJDEN CAFÉ-BAR HAARDERHOF
ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG Eten wat de pot schaft
DONDERDAG
VRIJDAG
Afhaal Pizza&Pasta

10 – 14 uur
GESLOTEN
19 – 02 uur
18 – 22 uur
19 – 02 uur
17 – 20 uur

met op
WOENSDAG: va 12
19 uur Eten wat de pot schaft!
DONDERDAG & VRIJDAG: va 17-20 uur Afhaal Pizza&Lasagne

Luierinzameling
Inwoners van Maastricht kunnen vanaf 1 oktober
a.s. op 27 milieuperrons (ongeveer de helft van het
totaal) babyluiers en incontinentiemateriaal deponeren in speciale containers, die werken met een
toegangssysteem. Inwoners die er gebruik van willen maken, kunnen vanaf vandaag zich (liefst) online
aanmelden bij de gemeente Maastricht. Er wordt bij
aanmelding niet gevraagd of het baby-of incontinentiemateriaal betreft. Na aanmelding wordt binnen
5 dagen de bestaande milieupas geactiveerd voor
gebruik van de container. Gebruikers die geen koppeling willen aan de milieupas kunnen een aparte
pas krijgen. De luiers en het incontinentiemateriaal
moeten worden aangeboden in speciale zakken, die
vanaf vandaag gratis verkrijgbaar zijn bij de bestaande verkooppunten van de restzak in Maastricht.

Babyluiers en incontinentiemateriaal

Vana
1 okto f
ber
2021

Van restzak naar aparte bak
Speciale container op diverse milieuperrons

De containers voor babyluiers en incontinentiemateriaal worden voorzien van een toegangssysteem
omdat de kwaliteit en zuiverheid van de afvalstroom
een groot aandachtspunt is. Indien er namelijk ander afval in de container wordt gedumpt wordt de
hele partij afgekeurd en verbrand. Dat is duur en
slecht voor het milieu.
De gemeente brengt de inhoud van de container
naar de eerste volwaardige luierverwerkingsinstallatie in Nederland van ARN in Weurt. Daar wordt
het afval onder hogedruk en hoge temperatuur
gerecycled. Hierdoor worden niet alleen ziektekiemen gedood, maar ook restanten van medicijnen
afgebroken die mogelijk in het materiaal zitten. Uit
de verwerkte baby- en incontinentieluiers worden
biogas, compost en herbruikbare plastics geproduceerd.

Bespaar geld
Minder opslag en stank in huis
Goed voor onze aarde

Gratis toegang tot
deze bak? Meld u aan!
gemeentemaastricht.nl/afval-en-milieu

Meld u bij voorkeur
digitaal aan.
Kan of lukt dit niet,
bel dan 14 043.

Wethouder Aarts: “Ik ben blij dat we een volgende
duurzame stap zetten omdat dit afvalmateriaal ook
op een verantwoorde wijze wordt hergebruikt. Voor
de gebruiker is het een verbetering omdat ze dit afval op ieder gewenst moment kwijt kunnen. Dat is
wel zo prettig en het scheelt voor hen ook restzakken en dus geld.” Maastricht streeft naar een afvalloze stad. Dat wil zeggen dat huishoudelijk afval niet
meer verloren gaat, maar alles wordt hergebruikt of
gerecycled. Bijvoorbeeld: Groente-, Fruit- en Tuinafval + Etensresten (GFT+E) worden compost voor
een vruchtbare bodem. Plastic, Blik en Drinkpakken
(PBD) en oud papier worden nieuw verpakkingsmateriaal. En uit luiers worden ook herbruikbare materialen gemaakt.
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Samen halen we
het beste uit afval

Ga naar onderstaande link voor meer informatie en
om uw interesse kenbaar te maken.

Workshop online
sociale veiligheid/
weerbaarheid

https://forms.gle/g9JPPZFRgN98gDxJA
of scan de volgende QR-code:

In kader van online sociale veiligheid/weerbaarheid
heeft het Buurtnetwerk Borgharen het plan opgevat
om op woensdag 17 november 2021 een tweetal
workshops in de Haarderhof in Borgharen te organiseren. Een workshop in de middag om 15.00 uur
voor de jeugd en in de avond om 19.00 uur voor de
oudere jeugd, ouders en volwassenen.
Tijdens deze gratis, laagdrempelige en interessante Workshop vertelt onderzoeksjournaliste Maria
Genova (www.mariagenova.nl) over de nieuwste
trucs van hackers. De sessie is interactief, met veel
voorbeelden uit de praktijk en er komen veel vragen aan bod. Hoe onthoud je bijvoorbeeld tientallen verschillende wachtwoorden? Trap je in een vals
Whatsapp bericht? Hoe herken je goede nep mails
of trap je erin? Sturen hackers ook fysieke brieven?
Waarom worden steeds meer jongeren een geldezel
en wat zijn de gevolgen? Hoe gaat een sexy foto een
eigen leven leiden en kun je dat ook voorkomen?
Kan een wifi-deurbel of een beveiligingscamera toegang geven tot alles op je laptop? Hoe herken je een
kwaadaardige app? Wat gebeurt er als je je school
hackt?

Met vriendelijke groet,
Bestuur Buurtnetwerk Borgharen
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Groene Loper Run
Op 14 november vindt de Groene Loper Run plaats.
Het parcours van de hele en halve marathon zal
langs Borgharen en door Itteren lopen.

Voor een compleet overzicht van alle afgesloten
straten, meer informatie en omleidingsroutes kunt
u terecht op de website:
www.groeneloperrun.nl/bewoners.
Daarnaast kunt u voor verdere vragen contact met
opnemen via de mail: info@groeneloperrun.nl.
Ook is de organisatie telefonisch te bereiken op +31
(0)43 351 1807.

Het hardloopevenement is verdeeld over vier afstanden: 5 km, 10 km, halve marathon en de hele
marathon. Inschrijven kan nog via www.groeneloperrun.nl.
Voor Borgharen zullen er geen wegafsluitingen
plaatsvinden, maar er kan wel hinder worden ondervonden in Itteren. Hieronder een overzicht van
de afsluitingen in Itteren.
Op 14 november zullen de volgende wegen afgesloten worden tussen 09.00 en 13.45 uur:
-Fietspad langs de Maas
- Op De Bos
- Op de Hoogmaas
- Op de Warreij
- Keizerstraat
- Geneinde
- Meebruggenweg
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