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Woord
van de Voorzitter
Na bijna vier maanden begint het leven weer op
gang te komen. Persoonlijk kan ik het woord corona niet meer horen. Genoeg daarover.
Juli is aangebroken, de vakanties zijn begonnen.
Het is te merken dat veel mensen thuis blijven of
in eigen land op vakantie gaan. De recreatie rondom ons dorp is explosief toegenomen. Ik geef die
mensen geen ongelijk. Het is heerlijk vertoeven
langs de Maas. Over die Maas en dan vooral het
gebied eromheen leest u in deze Buurtpraat meer.
Ook willen we in deze editie stilstaan bij de annexatie van Borgharen. Dit jaar is het maar liefst
vijftig jaar geleden dat ons dorp bij gemeente
Maastricht werd gevoegd. De originele brief aan
de inwoners kunt u hier nalezen.

Ik wens u veel leesplezier en een fijne vakantie,

Vergaderingen
Buurtnetwerk

Eline Gielissen

De eerstvolgende vergadering zal op donderdag
10 september om 19.30 uur plaatsvinden in de
Haarderhof. Deze vergadering zal tevens dienen
als jaarvergadering.
Bestuur Buurtnetwerk Borgharen
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(OBI) wil graag dat een netwerk van wandelpaden wordt aangelegd in de nieuwe natuur rond
Itteren. Zo willen we voorkomen dat het gebied
slecht toegankelijk wordt voor wandelaars en natuurliefhebbers. Ook hebben we de bomengroei
langs de Daalstraat aangekaart. Staatsbosbeheer
heeft begrip voor onze standpunten en wil die
graag bespreken. We krijgen een uitnodiging.

De Grensmaas
Het Consortium Grensmaas had in maart een
klankbordvergadering belegd. Net in die week
werden de eerste reisbeperkingen opgelegd in
Brabant vanwege Corona. Geen probleem, de
vergadering werd 2 weken uitgesteld. Echter tegen die tijd zat het hele land lock-down en waren bijeenkomst verboden. Uitstel werd gelukkig
geen afstel en op 23 juni waren we welkom in
Hoeve Hartelstein.

In de laatste klankbordvergadering in 2019 hebben we onze zorgen uitgesproken over de natuurontwikkeling in de Maas zelf. De natuur op de
oevers groeit en bloeit, maar er zijn signalen dat
het natuurlijk leven in de Maas achterblijft bij de
verwachtingen. Op dit moment loopt er een ecologisch onderzoek, in oktober worden de resultaten gepresenteerd en weten we meer.

Het eerste agendapunt is altijd de voortgang van
de werkzaamheden. Dit punt is snel afgehandeld,
er ligt nog één klus voor het Consortium en dat is
de aanleg van een voetgangersbrug over de Geul
tussen Hartelstein en de Maas. Het vergunningenproces loopt nog en men denkt dat de brug
na de bouwvakvakantie kan worden aangelegd.
We hebben ook over de andere bruggen gepraat,
vooral over de nieuwe brug bij Borgharen. Volgens de gemeente zijn de financiën rond, maar de
aanbesteding en het vergunningenproces moet
nog starten. Men verwacht dat de brug in 2023
kan worden aangelegd. Het wordt een brug op
pijlers die voldoende hoog is om geen opstuwing
bij hoogwater te veroorzaken. De pijlers komen
niet te staan in het zomerbed maar op de oevers.
De gemeente heeft ook nieuws over het fietspad
bij Sibelco, de opdracht voor de aanleg is verstrekt
aan het Consortium Grensmaas maar de uitvoering wordt vertraagd door de verwerving van de
benodigde gronden.

De groene rivier is ook weer in beeld. Het Consortium wil deze gaan aanleggen en gaat hierover
in gesprek met de gemeente Maastricht. Het
Consortium wil graag de bewoners betrekken bij
dit project vanwege de fikse ingreep in het landschap. Zo gaan we samen op zoek naar de beste
oplossing. Ook ziet het Consortium weer mogelijkheden voor woningbouw bij Itteren en Borgharen nu de beperkingen voor bouwen in het winterbed worden versoepeld.
De klankbordvergaderingen zijn belangrijk voor
onze dorpen. Het is het enige overleg waarbij de
belangrijkste overheden en organisaties in dit gebied met de bewoners rond de tafel zitten. Wil je
ook meepraten over de toekomst van Borgharen?
Kom naar de maandelijkse bijeenkomsten van het
Buurtnetwerk Borgharen.

Een belangrijk deel van de vergadering gaat over
het beheer van de natuurgebieden langs de Maas.
De werkgroep Omgevingsvisie Borgharen-Itteren

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl
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Borgharen bestaat niet
meer?
Een persoonlijke notitie

Terwijl ik dit schrijf werd precies 50 jaar geleden
ons dorp geannexeerd door de gemeente Maastricht. Burgemeester Baeten schreef ons deze
welkomstbrief in Maastricht.
Toen was ik 20 jaar oud en woonde in Tilburg.
Maar via de telefoon - internet, email en watsapp
bestonden nog niet – en in de weekenden werd
ik door het thuisfront op de hoogte gebracht over
de annexatie en de felle strijd voor zelfstandigheid die eraan vooraf ging. Ik kan mij nog goed
herinneren dat mijn vader Selmus van Sintfiet nog
vóór zijn overlijden in 1965 in de gemeenteraad
van Borgharen al volop bezig was met allerlei verzetsplannen en akties tegen de annexatievoornemens van Maastricht. Helaas het heeft allemaal
niet mogen helpen. De grootste vrees was dat
Borgharen zijn eigenheid en dorpse karakter zou
verliezen. Eenmaal ondergesneeuwd door het bestuur van de stad zou het snel bergafwaarts gaan
met Borgharen. Ik weet niet zeker of ik het zo
opschrijven mag, maar misschien was het maar
goed dat mijn vader de annexatie in 1970 vijf jaar
na zijn dood niet meer heeft hoeven mee te maken. Wel zeker weet ik dat de annexatie van zijn
geliefde Borgharen dan alsnog een flinke nagel
aan zijn doodskist geweest zou zijn.
Gelukkig kan ik mijn vader in de “gesprekken”,
die ik nog regelmatig met hem voer, vertellen dat
Borgharen nog steeds springlevend is ondanks die
gevreesde annexatie. Ik geef toe er is veel veranderd in die 50 jaar na de annexatie. Maar dat was
natuurlijk ook het geval geweest als Borgharen als
zelfstandige gemeente was blijven bestaan. De
tijd kun je nu eenmaal niet tegenhouden en “de
plastic rozen op het dressoir van Mien” zijn inmiddels overal verdwenen.
Veel is er veranderd in positieve en in negatieve
zin. Iedereen mag voor zichzelf de balans opmaken. Ik voel mij in ieder geval heel erg rijk met de
herinneringen uit mijn Borgharen, zelfstandig of
geannexeerd dat maakt nu ook zoveel niet meer
uit.
Joop van Sintfiet.
zoon van Anselmus van Sintfiet.
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dat en krijgen we begrip en leuke gesprekken. Een
enkele keer zegt men “ja ja” en blijkt de dag erna
alles gewoon achtergelaten te zijn.

Borgharen:
Toeganspoort tot Rivierpark Maasvallei

Ik heb het idee dat het steeds beter gaat met het
milieubewustzijn van de bezoekers en de recreanten. De hondenbezitters vinden bij iedere ingang bordjes waarop duidelijk staat aangegeven
dat hun hond(en) aan de lijn moet(en) in het natuurgebied van StaatsBosBeheer. Logisch want de
paarden en runderen willen er ook graag op hun
gemak rondgrazen.

Borgharen is voor vele bezoekers de toegangspoort tot en dus eerste kennismaking met het
landschapspark Rivierpark Maasvallei. Dit prachtige natuurgebied strekt zich ter rechter- en linkerzijde van de Maas uit vanaf de stuw Borgharen
tot aan het witte plaatsje Thorn.

Een voordehand liggende vraag is; wie heeft het
beheer over het gebied en wie moet er
handhaven? StaatsBosBeheer (SBB) is officieel al
de beheerder en zal dan dus ook voor de handhaving moeten zorgdragen, denk ik. StaatsBosBeheer neemt haar verantwoordelijkheid door de
vrijwilligers opruimers te ondersteunen met de
afvoer van al het zwerfvuil.

Het is een grensoverschrijdend landschapspark in
Nederlands en Belgisch Limburg. De Maas heeft
door ontgrinding van haar oevers de ruimte gekregen en er is nu vrij baan voor planten, dieren
en mensen. Langzaam maar zeker begint flora en
fauna hun plaats te vinden in dit rustige natuurgebied. Alleen de mens is blijkbaar nog zoekende naar zijn plaats en rol in het indrukwekkend
mooie landschap.

Ik hoop dat de illegale dumping van meer dan
1000 autobanden eenmalig van aard blijkt te zijn.
Met een huilend hart heb ik er rondgelopen de
afgelopen woensdagen toen er steeds meer
autobanden tevoorschijn kwamen alsof zij door
het gebied werden uitgespuugd. Deze industriële
afval dumping is een vorm van criminaliteit die
bestraft zou moeten worden is mijn mening.

Als gevolg van de corona lock down in beginnen
ook recreanten van buiten de dorpen Borgharen
en Itteren de heilzame werking van het gebied te
ontdekken. Steeds meer recreanten tref ik aan op
mijn bijna dagelijkse zwerftochten langs de Maas.
Vooral tijdens de avondwandeling geniet ik dan
van de steeds weer spectaculaire kleurrijke zon
ondergang als één groot gratis openlucht schouwspel.

Hopelijk kunnen bomen, planten, vogels, vossen,
runderen, paarden én de mensen tot in lengte
van jaren genieten van de weldadige ruimte en
rust in dit prachtige natuurgebied.

Gelukkig ben ik niet de enige die dit ontdekt heeft
en komen er steeds meer inwoners en natuurliefhebbers van deze omgeving genieten. Door fasc
natie en respect voor de ontwikkeling van de natuur in het gebied ben ik samen met een wisselend aantal vrienden Angela Mobers (Itteren) en
Frank Terwindt (Borgharen) gaan helpen bij het
schoonhouden van het gebied en het opruimen
van zwerfvuil. Daardoor wordt de binding met het
gebied nog groter en begrijp ik de gedrevenheid
van Angela en Frank steeds beter.

Joop van Sintfiet

Jammer genoeg zijn er ook enkele recreanten die
de troep van hun kampvuurtje en pick nick gewoon achterlaten. Wij de opruimers mogen dan
de blikjes en plastic flesjes en de verpakkingen
van chips en ander “gezond” voedsel opruimen.
Soms spreek ik recreanten er op aan en vraag hun
heel beleefd of ze straks alles weer willen meenemen naar huis of milieuperron. Meestal helpt
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www.tabbernmakel.nl
043-343.43.34
DE DONDER-DAG-SCHOTEL
€10.CHECK SOCIAL MEDIA VOOR
DE SCHOTEL VAN DEZE
WEEK

DO-VR-ZAZO-MA
GEOPEND
VANAF
12.00

10

jao, gere
(meh hoof
neet)

11

Dorpstuin

Hiermee denken wij aan het opzetten en kweken
van groenten in de biobakken, salades, bonen,
paprika’s, courgettes en tomaten tijdens het seizoen. Er wordt inmiddels geoogst en gegeven of
verdeeld. Enkele producten waaronder eieren,
wordt een kleine vergoeding voor voldaan. Opbrengsten worden uiteraard besteedt aan hoognodige doelen zoals voer en brandstof.

In een eerdere editie van de Buurtpraat werd
reeds aangegeven in welke fase de dorpstuin zich
bevind, wat zijn de vooruitzichten en welke acties
zijn hiervoor ondernomen.
Welnu is het onderdeel tuinieren/moestuinen in
volle gang. Enthousiaste nieuwkomers graven en
planten er lustig op los. Opnieuw hebben 4 bewoners zich als lid aangemeld welke het totaal aantal
leden nu brengt op 15. Hierbij was het niet weg te
denken om een aantal spelregels onder de tuinders vast te leggen.

Er was een initiatief van het beheer om bewoners
te laten genieten van de heerlijke kersen in Borgharen. Joop van Sintfiet en Paul Balduin gaven
groen licht om in hun weiden de zoete robijntjes
te plukken waarbij de beheerder zorg heeft gedragen voor het plukken en verkopen. De opbrengst
is besteedt aan het onderhoud van onder andere
de waterpomp.

De percelen moestuinen zijn hiermee volledig
verdeeld. Er wordt op verschillende manieren geplant, gekweekt en geoogst. Er heerst een rustige
sfeer, onderling en met de buren welke een aangename samenwerking teweeg brengt. Een ander
onderdeel is de omheinde weide met onze dieren, schapen en leghennen. Met grote zorg wordt
dit onderhouden zoals ook de overige percelen.
De dieren leveren hun bijdrage en veel omwonenden genieten ervan, het bijvoeren is niet nodig in
deze periode, eerder gevaarlijk.

De gedane aanpassingen in en rondom het park/
vijver gedeelte laten hun inspanningen belonen.
Fruitbomen en berkenbomen vormen een mooie
aanvulling op de omgeving en looppaden.
Er zijn meerdere terrassen opgezet om onze bezoekers te verwelkomen, eenieder is welkom.
De tuinders en beheerders kijken uit naar een
mooie en leefbare zomer , want ik geloof dat wij
dat wel inmiddels hebben verdiend.

Nuttige dieren in een landelijke omgeving dragen
bij aan een gezond leefklimaat. De leiding van
deze dorpstuin heeft bewust initiatief genomen
om te voldoen aan de wens van vele ouderen.

Tot de volgende keer. ....
Robbie Atol (beheerder)
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dat dit bericht je rijgedrag zal veranderen. Mocht
ik mij daarin vergissen dan zeg ik graag CHAPEAU
en DANKJEWEL!

Komt Max Verstappen
toch naar Borgharen?

Namens de woordvoerder van Max Verstappen
spreken wij hier onze dank uit aan al die inwoners
van Borgharen (gelukkig de royale meerderheid)
die zich wel aan de toegestane snelheid houden.

De onderhandelingen om Formule 1 coureur Max
Verstappen naar Borgharen te halen zijn helaas
mislukt! Deze afgelasting heeft niets te maken
met de door de regering getroffen corona maatregelen.

Namens vele bewoners van de genoemde straten,

Max is namelijk ter ore gekomen dat er in Borgharen al genoeg Max Verstappens rondrijden. “ In
Borgharen is er voor mij geen eer te behalen” aldus een woordvoerder van Max, want daar zijn al
genoeg automobilisten die veel harder rijden dan
Max. Vooral in de straten van de Arriva-busroute
wanen deze mede coureurs zich op het toekomstig circuit van Zandvoort en wordt er al volop
getraind voor de Grand Prix 2021.

Joop van Sintfiet
Bewoner van de Bovenstraat
en bestuurslid van het Buurtnetwerk Borgharen

Zo worden in de Bovenstraat, Middenstraat en de
Van Hamalstraat regelmatig snelheden geconstateerd van ver boven de toegestane 50 km per uur.
Ontzettend stoer en sportief uiteraard, ware het
niet dat er ook nog mensen zijn die er een beetje
normaal willen wonen – zich verplaatsen en wandelen.
Het is niet te hopen dat er ooit een ongeluk met
onze kinderen of ouderen gaat plaatsvinden. Toch
kun je er de klok op zetten dat het een keer gaat
gebeuren bij dit soort a-sociaal rijgedrag . En als
het dan te laat is, Leiden in last, dan hebben ze
spijt, hadden ze het niet zo bedoeld of ontkennen
zij gewoonweg dat er onverantwoord gevaarlijk
hard gereden werd.
Ik daag iedere stoere, roekeloze snelheidsduivel
uit om zijn/haar oefencircuit te verleggen naar
Francorchamp (B), Zandvoort (NL) of Hockenheim
(D) en zich in ons eigen dorp als een gentlemanverkeersdeelnemer te gedragen. En ga me nou
niet vertellen dat “die van Haare” dat niet doen
want ik weet wel beter. Ik zie het namelijk dagelijks met lede ogen gebeuren.
Het Buurtnetwerk heeft de wijkagent gevraagd
om te gaan controleren en handhaven, maar het
zou mij veel liever zijn als deze snelheidsovertreders hun rijgedrag uit eigen beweging en motivatie aanpassen aan de regels die voor ons allemaal
gelden. Bovendien maak je je eigen dorp er zoveel
veiliger door. Tegen beter weten in blijf ik hopen
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‘t Winkelke Itteren
Zoals jullie allemaal misschien al weten is er sinds
22 mei een kleine winkel geopend in Itteren. De
winkel genaamd `t Winkelke verkoopt vers broodbeleg, heerlijke ambachtelijke kaas, een klein assortiment streekproducten, vers gebakken broodjes, belegde broodjes, eigenbereide producten en
niet te vergeten een eigen huiswijn.
De afgelopen maand is geweldig geweest! Er
was veel animo uit eigen dorp maar ook vanuit
Borgharen, Bunde en Geulle werd veel interesse
getoond, we hopen dat dit de trend voor de toekomst zal zijn.
De covid-19 regels zullen we nog geruime tijd in
acht moeten nemen, er mogen maar 2 klanten
tegelijk naar binnen, komt u uit een gezin dan telt
u samen voor 1 klant. Het buiten wachten hoeft
geen straf te zijn want u kunt met goed weer
plaatsnemen in de tuin en bij slecht weer in de
aangrenzende ruimte.
Het winkeltje is geopend van dinsdag tot en met
vrijdag van 8.00 uur – 17.00 uur en op zaterdag
van 8.00 uur – 12.00 uur, zondag en maandag zijn
wij gesloten.
Voor vragen of als u eventueel bestellingen wilt
doorgeven kunt u bellen op 043 – 2340200. `t
Winkelke is ook te volgen via onze Facebookpagina.
Tevens willen wij iedereen bedanken voor de gelukwensen op welke wijze dan ook, ik hoop u in
de toekomst allen te verwelkomen in `t Winkelke.
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Dagopvang Zorg aan
de Maas

AED

Het aantal ouderen in Maastricht en omgeving
neemt toe en daarmee ook de eenzaamheid, de
lichamelijke beperkingen en eventuele geheugenklachten. Al deze problemen zorgen ook voor
meer druk bij de mantelzorgers. We willen met
de dagopvang op de eerste plaats ouderen een
plek geven waar ze zich thuis voelen en een stukje
daginvulling krijgen maar dagopvang is meer! Het
programma is gericht op het stabiliseren van het
functioneren en het voorkomen van het verergeren van klachten. 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.

Ook tijdens de coronapandemie krijgen mensen
een hartstilstand. En dan sta je daar bij en weet je
niet wat je moet doen, is dat niet verschrikkelijk?
Meld je daarom aan als burgerhulpverlener en
grijp direct in, volgens de richtlijnen die je geleerd
hebt bij de cursus BHV die het Buurtnetwerk weer
organiseert. Een gespecialiseerd en gecertificeerd
bedrijf geeft de lessen waar je onder andere leert
hoe je een AED moet gebruiken.
Het kost je 1 hele avond per jaar. Dat is toch niet
teveel gevraagd om een leven te kunnen redden.
De opleiding/ herhalingsles is op 14 september
2020 om 19.30 uur in de Haarderhof.

Aanmelden
Dagopvang is bedoeld voor mensen met een
WMO-indicatie groepsbegeleiding. Via het WMOloket van de gemeente kunt u een gesprek aanvragen met een van de WMO-consulenten, een
zogenaamd keukentafelgesprek. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of u in aanmerking komt
voor dagopvang. Ook mensen met een WLZ-indicatie kunnen terecht bij ons.

Aanmelden kan via het secretariaat van het Buurtnetwerk Borgharen.
De nu bestaande groep wil graag uitbreiding,
want hoe meer mensen kunnen reageren, hoe
groter de kans op succes bij een oproep.
Wij zien jullie graag komen.
BHV groep Borgharen.

Contact
Voor meer informatie kunt u Lieneke Haker bellen op 043-38554973. Wij zijn ook bereikbaar
per email via dagopvang@zorgaandemaas.nl of
op facebook: zorg aan de maas dagopvang en op
www.zorgaandemaas.nl
Kom gerust een keer
een kop koffie drinken bij de dagopvang!
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B.S. De Maasköpkes

ste groepers er uit en kon iedereen gaan genieten
van een welverdienden zomervakantie.

Na een periode van thuisonderwijs, werkpakketjes, beeldbellen, halve groepen in school is Basisschool de Maasköpkes de laatste weken van het
schooljaar weer volledig open.

Na de vakantie hopen we iedereen gezond en uitgerust weer terug te zien en maken we er SAMEN
weer een leerzaam schooljaar van!
Team Basisschool de Maasköpkes

We kijken tevreden terug op de afgelopen periode. Er was met alle leerlingen, meerdere keren
per week contact en er werd hard gewerkt door
kinderen, ouders en leerkrachten.
Op school waren we de laatste weken druk bezig
met het afronden van het jaar, er werd nog volop
les gegeven, toetsen gemaakt, maar ook lekker
buiten gymmen en groep 8 werkte hard aan hun
musical. De musical was een mooie film met een
passende rol voor iedere leerling en op zaterdag 4
juli werd er een hele dag op school georganiseerd
voor onze groep 8.
Met sport, hersenen werden gekraakt, lekker eten
en drinken, kortom een onvergetelijk afscheid.
En dan op vrijdag 10 juli, “gooiden” we onze acht-
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pc Le But

Beeldhouwen.

Net als alle sportverenigingen hebben ook wij
onze activiteiten moeten staken door de corona
pandemie. Dat betekende dat de wintercompetitie abrupt werd afgebroken, de zomercompetitie
niet werd gestart, geen toernooien, geen schoolboulen, totaal niets.

Van inspiratie tot beeld op sokkel.

Een aantal jaren geleden rondde ik een jarenlange
opleiding beeldhouwen af op de Genk Academie.
Na deze opleiding gaan de meeste afgestudeerden door met hun werkstukken aan geïnteresseerden te verkopen. Na heel veel dagen van piekeren en ploeteren kan ik echter moeilijk van mijn
beelden afscheid nemen. Ze vinden meestal een
plek in ons huis of tuin of bij onze kinderen.

Voor onze vereniging bijzonder zuur, want dit jaar
is het 25 jaar geleden dat PC Le But Borgharen
werd opgericht. We hadden dit feit graag met
de mensen van Borgharen willen vieren. Helaas
hebben we ook moeten besluiten, dat een groot
toernooi organiseren begin september, door alle
restricties die dan nog gelden, geen optie is. Een
teleurstellend begin van wat een geweldig zomerseizoen had moeten worden.

De opleiding beeldhouwen heb ik gevolgd om te
weten te komen hoe men wat men dagelijks ervaart natuurgetrouw of abstract in een beeld kan
proberen weer te geven. Noodzakelijk hiervoor is
uiteraard bepaalde ambachtelijke vaardigheden
eigen te maken maar nog belangrijker is hoe inspiratie te krijgen om iets in een bepaalde vorm
weer te geven of om dat nog sterker ‘prikkelend’
in een abstracte vorm te laten overkomen.

Maar nu er begin juni enige versoepelingen zijn
ingegaan, ziet u toch wat beweging op de boules
banen. De oude banen zijn geschraapt en ontdaan
van gras en onkruid en nieuwe kiezel gespreid. Tevens zijn de takken voor de verlichting verwijderd
en kunnen we weer goed zien waar we de boules
moeten werpen.

Wanneer U geïnteresseerd bent welke tussenstappen er gemaakt moeten worden om een
beeld (van hout, steen, gietsteen, kunststof, cement of van ijzer) uiteindelijk op een ‘beeldversterkende’ sokkel te kunnen neerzetten dan kunt
U dit in mijn tuin komen bekijken op 29 en 30
augustus 2020. Tussen 13.00 en 17.00u. Dit kan
alleen wanneer het droog weer is.

Onze activiteiten zullen dit zomerseizoen allemaal
kleinschalig zijn. Maar we gaan vrolijk verder, dus
als u een boule wilt gooien, u bent van harte welkom op de banen aan de Hertog van Brabantlaan.
Wel moeten we rekening houden met de 1,5 meter regel. Het bestuur en de toernooi commissie
zijn aan het onderzoeken of een klein toernooi
voor Borgharen en Itteren begin september toch
mogelijk is. Als dat kan, zullen wij u zo snel mogelijk informeren.

Van harte welkom.
Math Paulussen, Baron de Rosenstraat 23 (mobiel
06 1427 1240, alleen smsjes)

Denk er om, bewegen is altijd goed en boulen is
ook bezig zijn.
Blijf gezond en tot op de boulesbanen.
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Mannenkoor
Borgharen

Gelet op de voor de Koorsector van toepassing
zijnde Protocollen/Richtlijnen heeft het bestuur
van MKBM op 4 juni j.l. de conclusie moeten trekken dat het op verantwoorde wijze hervatten van
repetities en het geven van uitvoeringen met publiek tot nader order onmogelijk is. 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. Wij prijzen ons
gelukkig dat het Coronavirus bij ons niet tot (dodelijke) slachtoffers onder de leden heeft geleid.
Helaas is dit bij menig ander koor in binnen- en
buitenland wel ’t geval geweest.

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.”
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.
In verband met de toen in voorbereiding zijnde
verbouwing van de Haarderhof konden we voor
de partij-repetitie geen gebruik maken van de bovenzaal. Terwijl de bassen en baritons repeteerden in de benedenzaal, deden de 1e en 2e tenoren dit in Basisschool De Maasköpkes.

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.
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!

Het was de bedoeling dat dit tijdens de verbouwingsperiode zo zou blijven. De koor-vakantie
was gepland van 7 juli tot 25 augustus. Eind juli
zal de verbouwing
weliswaar voltooid zijn, maar dat betekent nog
geenszins dat we op 25 augustus
weer kunnen beginnen met repeteren.

Jules Nabben, Voorzitter MKBM.

Bedankt
Ik wil iedereen bedanken voor de vele kaarten en
steunbetuigingen bij het overlijden van mijn man.
Tonny Gubbels
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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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