40e jaargang
winter-editie 2020

Buurtpraat wordt uitgegeven onder de verantwoordelijkheid
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vier keer per jaar.

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
GEMEENTE MAASTRICHT
Algemeen toegangsnummer
Website: www.maastricht.nl
Burgerzaken, Belastingen, Meldpunt Zorg,
Burgerraadslieden, Klachtenmeldpunt
(post@maastricht.nl) en Afvalinfolijn.

14043

www.borgharen.nl
Redactie adres:
Eline Gielissen
Middenstraat 14
6223 BH Maastricht
M: +31(0)6 29 38 67 49
E-mail:
buurtpraatborgharen@gmail.com.
Secretariaat Buurtnetwerk:
Fabiôn Bovens
Adam van Harenstraat 13
6223 CA Maastricht
M: +31(0)6 20 96 52 60
E-mail:
buurtnetwerkborgharen@gmail.com
Vergadering Buurtnetwerk
Iedere 2e donderdag van de maand
om 19.30 uur in de Haarderhof.
Voor alle bewoners van Borgharen
toegankelijk.

Meldingen aan Gemeente Maastricht Algemeen
(storingen/ Defecten/Gevaarlijke situaties/
zwerfvuil e.d.) Kan nu ook via een
(WHATSAPP) NUMMER: 06-31 99 39 44
3876700

SPOEDEISENDE HULP MAASTRICHT UMC+

3633470

BUURTBEHEERBEDRIJF
klachtenmeldpunt
BUURTZORG MAASTRICHT NOORD
ENVIDA
ENVIDA LEDENSERVICE
ENVIDA UITLEEN / THUISZORGWINKEL
REGIOTAXI
KLANTENSERVICE ZIGGO
STORINGEN ENEXIS
GRATIS CONSORTIUM GRENSMAAS
Op werkdagen van 9.00 - 21.00 uur
OUDEREN ADVISEUR
PAROCHIE BORGHAREN
WIJKAGENT
hub.smeets@politie.nl
WIJKGEBONDEN MEDEWERKER HANDHAVING
jef.schellings@maastricht.nl

06 23014513
0900-2233440
043-3690610
0900-2887766
0900-0699
0900-1884
0800-9009
0800 62277777
3620066
3632967
0900-8844
06-15309431

Meldingen die het Buurtnetwerk aangaan,
doe dit via ons email adres:
buurtnetwerkborgharen@gmail.com
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Sterren van Maastricht
De heer is nabij, er is hoop!
Fanfare Sint Cornelius
Mannenkoor Borgharen Maastricht

Woord
van de Voorzitter
Deze feestdagen gaan er toch behoorlijk anders
uitzien dan we gewend zijn. Alle winkels dicht en
zo veel mogelijk thuisblijven, wat is het leven toch
anders geworden. De ‘donkere dagen voor kerst’
voelen nu echt donker.
In het voorjaar schreef ik het volgende in het
Woord van de Voorzitter:
“Deze tijd valt zwaar. We mogen niet bij elkaar zijn
en ons leven staat volledig in het teken van een virus dat in razend tempo om zich heen grijpt. Onze
dagen bestaan uit onzekerheid en misschien ook
wel uit eenzaamheid.
Voor eenieder die het even niet ziet zitten wil ik
een hart onder de riem steken. Ook dit gaat voorbij en die knuffel die we binnenkort weer mogen
geven zal extra dierbaar zijn. Ook wil ik iedereen
die zich in deze tijd extra hard inzet om mensen
te helpen bedanken. Maar ik wil ook iedereen bedanken die thuis blijft. Want door niet naar elkaar
toe te gaan en in een isolement te blijven zorgen
we er samen voor dat de zorg het nog aankan.
Dat het virus zich niet zo snel verspreid en dat we
situaties zoals elders in de wereld kunnen voorkomen.”
De woorden van toen passen nu nog steeds goed
bij de situatie. Ze zijn nu niet minder toepasselijk
en niet minder gemeend.
We willen u, ondanks de huidige omstandigheden, toch fijne kerstdagen wensen en een gelukkig nieuwjaar, in hopelijk goede gezondheid.

Eline Gielissen
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Basisschool
De Maasköpkes
Beste buurtbewoners van Borgharen,
Wij, het team en de kinderen van basisschool de
Maasköpkes, willen u nog even meenemen in de
afgelopen maanden van ons schooljaar. Want ondanks de rare tijd, vanwege corona, hebben we
de afgelopen maanden ons onderwijs zo kunnen
geven dat de kinderen van onze school weer samen hebben geleerd en groter zijn gegroeid.
In groep 1/2 hebben we nieuwe kinderen mogen ontvangen, groep 3 heeft leren lezen, groep
4 werkt super goed met de computers, groep 5
leert de analoge en digitale klok, groep 6 speelt
allemaal een instrument door de lessen van de
blazersklas, groep 7 maakt kennis met werkwoordspelling en groep 8 heeft de voorlopige adviezen ontvangen.
Er werd geleerd over gezonde voeding en beweging, er werden dictees afgenomen, toneel
gespeeld, kunstwerken geknutseld en lekker gegymd. Sinterklaas was online toch aanwezig en
we hadden onze viering voor de kerk voorbereid.
En toen het bericht dat vanaf woensdag 16 december de scholen sluiten. We zetten samen de
schouders er weer onder, zorgen voor werkpakketten en online onderwijs, houden contact met
kinderen en ouders. En we hopen elkaar in 2021
snel weer te mogen ontmoeten.
We wensen jullie in de eerste plaats alle gezondheid toe, sterkte en we gaan hopelijk SAMEN van
2021 een heel mooi jaar maken.
Basisschool de Maasköpkes
Marloes Vreuls
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Ook uw
advertentie in de
Buurtpraat?
Voor meer informatie, mail ons:
buurtpraatborgharen@gmail.com
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C.V. De Beerbieters

Sterren van Maastricht

Lieve mensen uit Borgharen,

Het is weer mogelijk om vrijwilligers te nomineren voor de jaarlijkse Sterren van Maastricht
prijzen. Kandidaten kunnen via www.sterrenvanmaastricht.nl worden aangemeld tot uiterlijk 31
december 2020. De winnaars worden begin 2021
bekend gemaakt en ontvangen een geldbedrag
van €2000,- voor vrijwilligersactiviteiten.

Jullie hebben laten zien hoe jullie saamhorigheid,
verbinden en zorgdragen voor elkaar invullen. De
opbrengst van onze inzamelingsactie t.b.v. Stichting de Gouwe was overweldigend en mede namens de woordvoerster van Stichting de Gouwe
mogen wij Beerbieters onze hartelijke dank naar
jullie uitspreken voor de zeer gulle giften.

Corona en vrijwilligerswerk
Ook tijdens deze verkiezing kunnen vrijwilligers
worden aangemeld in zeven categorieën: zorg,
welzijn, groen, cultuur, sport, veiligheid en bedrijven. Dit jaar wordt aan iedere categorie een extra
component toegevoegd: hoe heeft de vrijwilliger
zich specifiek tijdens corona ingezet om met creatieve of innovatieve ideeën toch activiteiten te organiseren voor een ander in de stad. Corona heeft
namelijk ook invloed op vrijwilligerswerk, maar
veel vrijwilligers zijn enorm creatief gebleken. Dat
mag beloond worden.
  
Bekendmaking begin 2021
Uit alle inzendingen kiezen de winnaars van dit
jaar de winnaars per categorie voor 2021. Afhankelijk van de maatregelen rondom COVID-19 zullen de winnaars feestelijk in het zonnetje worden
gezet en kunnen zij zelf een vrijwilligersinitiatief
of vrijwilligersvereniging aanwijzen waar zij het
prijzengeld voor willen inzetten.

Daarnaast hebben jullie geweldig gehoor gegeven aan onze oproep om bij de actie een Kerstbal of artikel aan te leveren om onze Haarder
kerstboom op te tuigen, zodat dit een boom van
onze gemeenschap kan zijn. Met de aangeleverde
kerstspullen zouden wel 5 bomen opgetuigd kunnen worden. We zullen niet alle aangeleverde
artikelen in onze boom kunnen hangen. Hetgeen
wij niet in onze boom gaan hangen zal ook naar
Stichting de Gouwe gaan, zodat ze daarmee 5
door ons geschonken kerstbomen kunnen optuigen. Deze bomen zullen dan een goede bestemming krijgen.
Carnavalsvereniging de Beerbieters

gooje wien
good ete
gooj gezoondheid
good gezelsjap
gooje mood
& hiel väöl leefde

www.tabbernakel.nl - 043.343.4334
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De vieringen in onze kerk gaan ons daarbij zeker
helpen:
Donderdag 24 december
Kerstavond – 22.30 uur
Fer van de Winkel – solozang en Roger Moens –
orgelbegeleiding

De heer is nabij,
er is hoop!
In welke onwerkelijke wereld zijn we verzeild geraakt? Wij hebben afgeleerd elkaar de hand te
schudden. Mondkapjes zijn overal gewoon geworden. Wij hebben geleerd op 1,5 meter van
elkaar te leven. Is dat de toekomst?

Vrijdag 25 december
Eerste Kerstdag – 10.30 uur
Strijkerstrio Jean, Wilfred en Yannick Sassen

Als de wereld op slot gaat, wekken beelden van
lege straten, pleinen en gebouwen rare en nare
gevoelens in ons op. ‘Wat overkomt ons nou?’ En
we weten nog steeds niet hoelang het allemaal
gaat duren.

Zaterdag 26 december
Tweede Kerstdag – 10.30 uur
Voor deze vieringen is reserveren helaas noodzakelijk omdat wij maximaal 30 kerkgangers mogen
toelaten.

Maar wij gaan door:
De kerk is versierd voor Kerst. Kerststal en het
blijvende groen van de grote adventskrans is een
teken van hoop. De verlichte kerstkribbe en het
brandende licht van de kerstboom voor de kerk
ook. Er zijn veel andere tekens van hoop; ook in
úw leven.

U kunt een reserveringskaartje afhalen bij het parochiebureau op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag tussen 13.30 en 17.00 uur (Kerkstraat 6, Borgharen) of op afspraak bij mij: pastoor P. Horsch
(Kerkstraat 8, Borgharen, tel.: 06 – 123 26 463).
Pastoor, kapelaans en het kerkbestuur
wensen u gezegende kerstdagen toe en goede
moed, heil en vrede voor het nieuwe jaar!

Ons geloof in Jezus, de levende Christus, geeft ons
moed en genoeg redenen om door te gaan ondanks alle tegenspoed.

10

Potgrondactie
Op dit moment beraden wij ons nog of we de jaarlijkse potgrondactie wel door kunnen laten gaan.
Een optie is om vooraf uw bestelling (online) door
te geven en dat wij dan op afspraak uw potgrond
zullen bezorgen.

Fanfare Sint Cornelius
Borgharen
Beste inwoners van Borgharen,
Graag willen wij u informeren over het reilen en
zeilen van onze vereniging. Aan het einde van het
bizarre Coronajaar 2020 willen wij u laten weten
dat we ondanks deze rare tijden nog altijd een
springlevende vereniging zijn.

Oliebollenactie
U kunt onze vereniging dit jaar ook financieel ondersteunen door deel te nemen aan onze oliebollenactie. Deze wordt georganiseerd in samenwerking met Bakkerij Paulissen en verloopt geheel via
het online bestellingsysteem van Bakkerij Paulissen. Via onderstaande link komt u direct op de
juiste pagina.
https://ophalen.bakkerijpaulissen.nl/oliebollenactie-fanfare-sint-cornelius/artikelen/oliebollenactie-fanfare-sint-cornelius
Mocht online bestellen niet lukken dan kunt
u uw bestelling ook telefonisch doorgeven 06
28226990.

Daar waar de wet- en regelgeving dit toeliet, hebben wij als fanfare en drumband coronaproof
repetities gehouden. Met als achterliggende gedachte dat we wellicht aan het einde van dit jaar
en zeker in het voorjaar van 2021 onze openbare
en publiek toegankelijke activiteiten weer zouden
kunnen hervatten.
Niets van dit mooie voornemen hebben wij kunnen realiseren. Tijdens het schrijven van dit stuk
kondigt het kabinet vergaande maatregelen aan.
Graag hadden wij u willen begroeten tijdens een
van onze optredens zoals het Zonnebloemconcert, de Schoolviering, Magisch Maastricht, de H.
Mis op tweede kerstdag of ons jaarlijks Sylvesterconcert. Helaas, niets van dit alles is mogelijk.
Wij hopen van ganser harte dat we deze barre tijden snel kunnen vergeten.

Overige bestellingen Bakkerij Paulissen
Sinds december bemant Maurice Essers van Café
Haarderhof het afhaalpunt voor brood en banket
van Bakkerij Paulissen in Borgharen. Ook hiervoor
kunt u terecht op het online bestellingsysteem
op de site van Bakkerij Paulissen. Lukt het online
bestellen niet, dan kunt u ook in de Haarderhof
bestellen.
Voor meer informatie: Maurice Essers, telefoon
0625097730.

Gelukkig hebben onze jeugdleden en het jeugdorkest wel kunnen oefenen. Ook het blazersklasproject op basisschool de Maasköpkes hebben wij
kunnen laten doorgaan.

Kerstgroet
Het worden helaas hele andere feestdagen dan
dat we allemaal hadden gedacht. Toch hopen we
er mooie dagen van te maken met elkaar. Niet fysiek samen, maar wel in elkaars hart. Zo kunnen
we deze moeilijke tijd vol kracht en liefde doorstaan.

Daar waar de wet- en regelgeving dit toelaat zullen wij in ieder geval blijven repeteren. Tevens
zullen wij al een aantal activiteiten gaan plannen
voor 2021, waarbij wij hopen u allen in goede gezondheid te mogen verwelkomen.

Bestuur, ereleden en leden van Fanfare & Drumband Sint Cornelius Borgharen wensen u fijne
Kerstdagen en een heel gelukkig 2021.

Het project Passion, Percussion & Friends van
onze drumband in samenwerking met de drumband van Fanfare Sint Blasius uit Cadier en Keer
komt onder de huidige omstandigheden ook
weer op lossen schroeven te staan. We zullen u in
ieder geval op de hoogte houden van de verdere
ontwikkelingen omtrent deze activiteit.
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UW IDEE. ONZE UITDAGING!
van mensen
met mensen
voor mensen

Watermolen 1
6229 PM Maastricht
Postbus 1585
6201 BN Maastricht
Telefoon: 043 - 382 44 11
Email: info@impreso.nl

WWW.IMPRESO.NL
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Mannenkoor
Borgharen Maastricht

Wij hopen als Koor ons 120 jarig bestaan in 2022
te mogen vieren. Om deze mijlpaal te bereiken is
uitbreiding en verjonging van ons ledenbestand
zeer gewenst.

In de maart-editie van ons digitale Verenigingsblad De Gregoriër eindigde ik mijn “Voor(zitter)
Woord” met:
“Terwijl ik dit Voor(zitter)Woord schrijf wordt de
wereld geteisterd door het Coronavirus. Ik spreek
de hoop uit dat het Mannenkoor Borgharen
Maastricht desondanks de uitdagingen welke in
onze concert-en acitviteitenkalender 2020 staan
zal kunnen waarmaken.”

Daarom hierbij een oproep aan alle mannelijke
lezers van De Buurtpraat: meld je aan als Lid van
Mannenkoor Borgharen Maastricht., bij secretaris@mannenkoor-borgharen.com .
Zingen in een koor brengt niet alleen vreugde,
maar is onder normale omstandigheden, ook zeer
gezond voor geest en lichaam!
Jules Nabben, Voorzitter MKBM.
Maastricht, 15 december 2020.

Deze hoop is ijdel gebleken, want nog voordat bij
wijze van spreken “de inkt van deze tekst droog
was” hebben we moeten besluiten onze repetities stop te zetten en een aantal geplande activiteiten te cancelen.
Onze laatste repetitie vond plaats op 10 maart
2020. Tot op heden hebben we die repetities niet
kunnen hervatten en hebben we ook alle geplande optredens moeten annuleren. Medio september hebben we de leden geconsulteerd over het
eventueel weer opstarten van kooractiviteiten.
De opvattingen hierover waren zodanig verdeeld,
dat het bestuur toen heeft besloten daar vooralsnog niet toe over te gaan.
De animo om weer te beginnen onder het bestuur en de leden was medio september niet erg
groot. Het is de vraag of dit momenteel veel anders zal zijn. Hierbij kan zeker een rol spelen dat
tijdens deze tweede besmettingsgolf het virus
ook enkele koorleden en/of familieleden van hen
zodanig heeft getroffen, dat dit voor enkele van
hen heeft geleid tot ziekenhuis/IC opname.
Inmiddels hebben we sinds vandaag, 15 december 2021, te maken met de Landelijke Lockdown
tot 19 januari 2021.
Dit is een hard gelag voor het bestuur, de directie
en de koorleden. De consequenties van deze situatie zijn vooralsnog niet te overzien.
Waar het Mannenkoor Borgharen Maastricht al
sedert 2016 te maken heeft met een gestadige terugloop van het leden aantal, rijst de bange vraag
wat de impact van de huidige situatie op dat ledenaantal zal zijn.
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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.

Therapeutisch zwemmen in het Geusselt Zorgbad (33°)

T
E
W

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

Frituur “RANO”
Bovenstraat 9A,
6223 AC Borgharen-Maastricht
0643758230
Heerlijke verse frietjes met uitsluitend
huisgemaakte sauzen
Gratis bezorgd in Borgharen en Itteren
Openingstijden:
maandag 16-22 uur
dinsdag GESLOTEN
woensdag-donderdag-vrijdag 16-22 uur
zaterdag & zondag 15-22 uur
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