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Itteren start met energiebesparing

Dorpsraad Itteren en Buurkracht bundelen hun krachten

In deze tijd van crisis en hoge brandstofprijzen wordt energie besparen aantrekkelijker. Toch komt het er in veel huishoudens
niet van: te druk, veel gedoe of geen idee
wat een investering oplevert. Om die hobbels weg te nemen werkt Dorpsraad Itteren
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samen met Buurkracht, een initiatief van
Enexis Holding N.V. Het doel: bewoners in
Itteren helpen bij besparingsmaatregelen.
Wat ze van plan zijn, vertellen ze tijdens
een dorpsbijeenkomst op 14 januari in Aw
Sjaol. Alle inwoners zijn van harte welkom.

Itterse dorpsberichten
Initiatiefnemers Vivian Thewissen-Horssels,
Angela Moberts en Wim Beijer trekken de kar
en stellen zich tijdens de bijeenkomst voor. Ze
vertellen over hun plannen en wat het dorp
van hen kan verwachten. Buurkracht vertelt
over makkelijker samen energie besparen met
inzicht en concrete hulpmiddelen. Een onafhankelijke energieadviseur presenteert de resultaten van zijn onderzoek in het dorp. Wethouder Gerdo van Grootheest van de gemeente Maastricht, wil de Dorpsraad persoonlijk feliciteren omdat Itteren de eerste buurt in Maastricht is, die dit zo organiseert. Daarnaast is
iemand van de provincie aanwezig om eventuele subsidiemogelijkheden toe te lichten.
Vanaf 19.00 uur is iedereen die energie wil
besparen van harte welkom in Aw Sjaol,
Kapelaanstraat 71.
Inzicht in energieverbruik
Het buurtteam trekt de kar. Buurkracht ondersteunt. Bijvoorbeeld door de besparingsmogelijkheden in de buurt te onderzoeken en bewoners te helpen bij het opvragen en beoordelen
van offertes. Bovendien kunnen bewoners via
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een persoonlijke pagina op buurkracht.nl hun
eigen energieverbruik nauwkeurig volgen en
vergelijken met het gemiddelde verbruik van
de buurt. Vivian Thewissen: “Je kunt je nu al
aanmelden op www.buurkracht.nl/itteren en
zien welke maatregelen in jouw huis of voor
jou persoonlijk interessant kunnen zijn.”
Samen besparen loont
Buurkracht is inmiddels in ruim 40 buurten actief. Samen doen betekent het verdelen van
werkzaamheden. En hoe meer mensen er
mee doen, hoe voordeliger het is. “Wij beslissen zelf welke maatregelen we aanpakken en
als inwoner bepaal je zelf of en aan welke
maatregel je wilt meedoen. Je bent nergens
toe verplicht”, aldus Vivian Thewissen. Het
buurtteam hoopt veel inwoners te begroeten
op 14 januari.
Neem voor meer informatie contact op met
een van onze Dorpsraadleden, info@itteren.nl
of met Patricia Vinclair van Buurkracht (06-52
691 385, patricia@buurkracht.nl). Kijk ook op
www.buurkracht.nl/itteren.

Itterse dorpsberichten
Wat hebben we aan dat
“Buurkracht”?
In onze vorige Dorpsberichten heeft u kunnen lezen dat
wij als Dorpsraad, op vraag
van verschillende inwoners
van Itteren, iets willen organiseren om SAMEN iets te
doen aan energiebesparende
maatregelen. Dat is goed
voor het milieu, goed om te
investeren in uw eigen woning en vooral: goed voor uw
eigen beurs.
U kunt dan denken aan samen zonnepanelen inkopen
om zo prijzen te kunnen
drukken of samen offertes
opvragen voor vloer- en dakisolatie, dubbel glas, nieuwe
cv-ketel en ga zo maar door.
Daarvoor is de dorpsbijeenkomst op 14 januari om 19.00
uur in de Aw Sjaol. (zie ander
artikel) Buurtbewoners vormen groepjes en gaan op
zoek naar geschikte aannemers en vragen offertes aan.
Buurkracht helpt bij het aanvragen en beoordelen van de
offertes. Het buurtteam maakt
uiteindelijk de keuze voor de
aannemer. Als eigenaar van
de woning beslis je uiteraard
zelf of je meedoet.
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Samen energie
besparen
in Itteren

Dorpsbijeenkomst in Aw Sjaol
Kapelaanstraat 71
Woensdag 14 januari om 18.00 uur
Kijk op buurkracht.nl/itteren

Itterse dorpsberichten

Voor buurtbewoners die serieuze interesse
hebben, wordt een individuele offerte gemaakt.
De verantwoordelijkheid voor de planning en
coördinatie van de werkzaamheden ligt bij de
buurt en de bewoners.
Wat doet Buurkracht dan?
Buurkracht zorgt ervoor dat een onafhankelijke
energieadviseur van Kies Groen Licht (www.kiesgroenlicht.nl) in een woning, die representatief is voor de buurt, een zogenoemde
schouwing uitvoert. Dat houdt in dat hij inventariseert met welke besparingsmaatregelen
snel veel energiewinst te halen valt. Daarnaast
maakt hij een globale scan van de buurt. De
kosten van de schouwing komen voor rekening van Buurkracht.

Plaatsing slimme meter
In de Buurkrachtbuurt krijgen alle bewoners
gratis en met voorrang een slimme meter aangeboden. Via die slimme meter kun je inzicht
krijgen in je eigen energieverbruik via www.buurkracht.nl en dat kun je vergelijken met de
deelnemers in de buurt en ontvangt wekelijks
een gebruiksoverzicht per mail. Niet alleen in
kilowatturen, ook in harde euro’s.
Itteren heeft ook een eigen pagina’s op www.buurkracht.nl/Itteren. Dat is een afgeschermde
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pagina en alleen toegankelijk voor buurtbewoners die zich op buurkracht.nl hebben aangemeld. De buurtbegeleider zorgt dat het buurtteam op deze eigen pagina’s berichten kan
plaatsen om de buurt te informeren over de
activiteiten en voortgang.
Evaluatie
Gedurende het proces houdt Buurkracht regelmatig enquêtes en interviews. Na afloop
van de eerste maatregel gaan het buurtteam
en Buurkracht samen om de tafel om de
buurtactie te evalueren. Om te leren van de
ervaringen en te delen met andere buurten. En
om te kijken welke acties de buurt eventueel
verder kan oppakken.
Wat kunt u doen?
Als u nu mee wilt denken en/of mee-organiseren, geef u op via info@itteren.nl of login via
www.buurkracht.nl/itteren en schrijf je in voor
de bijeenkomst. Heeft u nog vragen? Bel, mail
of vraag één van onze Dorpsraadleden. Wij
zien u en uw buren graag komen op 14 januari
om samen te kijken hoe we geld kunnen besparen.
Wim Beijer.

Itterse dorpsberichten
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Brug Itteren geruime tijd dicht?
Via onze contacten hebben wij vernomen dat
RijksWaterStaat plannen heeft om bij de brug
van Itteren in het kader van een reparatie de
volgende acties uit te voeren:
1. nu tot aanvang reparatie (ergens in februari 2015) komen tijdelijke maatregelen met barriers en verkeersinstallatie
2. reparatieperiode van ca. 3,5 week; dan
is de brug afgesloten en moet alle (personen, fiets-, auto- en vracht)verkeer
via Borgharen gaan.
3. daarna komen barriers met verkeersinstallatie en stalen platen met coating,
dit duurt 3 tot 5 jaar
Voetgangers en (vooral) fietsers moeten dan
omrijden via de sluis; dat is niet te doen zeker
in de winter niet. Dorpsraad en Buurtraad willen dat tijdens de reparatie de brug open blijft
voor voetgangers met fiets aan de hand.
Werkzaamheden moeten toch zo ingedeeld
kunnen worden dat voetgangers er overheen
kunnen?
1. Er ontstaat een zeer onveilige situatie
op de aanvoerwegen naar en op de
opritten van de Sluis in Borgharen
wanneer daar vrachtwagens elkaar
moeten passeren. De weg ter plaatse
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is onmiskenbaar veel te smal om
vrachtwagens van dat kaliber elkaar te
laten passeren. (Nu al kunnen twee
bussen er elkaar nauwelijks passeren).
Voor alle verkeersdeelnemers maar
voor alle fietsers én met name voor de
fietsende schoolgaande jeugd van Itteren én Borgharen creëert Rijkswaterstaat en gemeente willens en wetens
een LEVENSgevaarlijke verkeersonveilige situatie op deze wegen.
2. De straten in Itteren en Borgharen zullen worden belast met alle verkeer naar
en van Itteren. Naar verluidt betreft het
hier op werkdagen een stroom zware
vrachtwagens van het Consortium
Grensmaas en Sibelco /Ankerpoort van
tussen de 300 tot 500 per dag. Tel
daarbij op al het gewone auto- (en
fiets)verkeer dat nu over Borgharen
moet rijden, voornamelijk overdag, dus
reken maar uit wat de verkeersintensiteit per uur zal worden overdag.
3. Het lijkt ons alleszins ongewenst en
getuigen van weinig empathie om de
schoolgaande jeugd van Itteren (en
enkelen uit Borgharen) in de winterperiode een half uur om te laten fietsen
naar hun basisschool en/of voortgezet
onderwijs in Bunde/Meerssen.
U kunt begrijpen dat zowel de Dorpsraad van
Itteren maar ook de Buurtraad van Borgharen
meteen acties ondernomen hebben om hier
tegen in bezwaar te gaan. Zodra meer bekend
is hoort u van ons.

Itterse dorpsberichten

De bomenrij langs het fietspad

In oktober is overleg geweest van de werkgroep bomen met alle partijen, die bij de levering en het planten van de bomen betrokken
zijn geweest, om de slechte conditie van een
aantal bomen te bespreken. Dat dit nodig was
bleek zowel uit vragen van diegenen die een
boom geadopteerd hebben als uit enkele inspecties die de werkgroep met extern deskundigen verricht heeft naar de toestand van de
bomen. Een duidelijke oorzaak waarom bomen kapot zijn of er erg slecht bij staan is niet
aan te geven; de deskundigen geven wel aan
dat eiken- en beukenbomen “moeilijke bomen”
zijn waarbij uitval een normaal verschijnsel is.
Men is wel van mening dat hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt en dat er een
herplanting moet komen van de ruim 30 kapot-
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te en niet levensvatbare bomen. Nog deze
maand zal als de weersomstandigheden gunstig blijven de herplanting met de nodige zorg
worden uitgevoerd.
Met dank aan Stadsbeheer, team Beheer en
Onderhoud, Bours AIL en Boomkwekerij Rob
Frijnts.

Wim Beijer,
namens Dorpsraad Itteren en
Buurtraad Borgharen

Itterse dorpsberichten

herfstnummer 2014

Veiligheid in Itteren.
Naar aanleiding van een
brand in de Beatrixhaven vroeg een inwoner
van Itteren zich af of
onze veiligheid wel
enigszins gegarandeerd
is. Hij gaf aan: “Ook nu
weer blijkt dat de responstijd van de hulptroepen en de alarmering niet optimaal is. We
weten dat een aantal
chemische bedrijven
zich op zeer korte afstand bevinden van
onze leefomgeving. De
focus heeft altijd gelegen op de grillen van
moeder maas, maar
misschien gaat er meer
dreiging uit van de overzijde van het kanaal. Ik
weet ook niet of het rampenplan voorziet in
deze dreiging? Ik ben bereid evt. mijn bedrage
te geven aan een risico-inventarisatie mocht
die er niet zijn.”
Daarop heeft één van de Dorpsraadleden geantwoord: “Er zijn allerlei provinciale en gemeentelijke rampenplannen die in werking treden bij dit soort calamiteiten. Naast deze plannen gelden er bijv. voor de grotere bedrijventerreinen aparte scenario’s. De hulpdiensten
hebben daarnaast ook allerlei draaiboeken
liggen. Een compleet beeld van alle risico’s die
wij lopen is volgens mij niet zo gauw te geven.
Een overzicht van mogelijke risico’s die wij
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kunnen lopen is voor de burgers overzichtelijk
in beeld gebracht op de www.risicokaart.nl” De
bijgaande tekening en beschrijvingen gaan
over “Kwetsbare objecten, Luchtvaartongeval,
Verkeersongeval op land, Overstroming, Aardbeving, Weg, Buisleiding, LPG, Opslag, Overig
en BRZO (Besluit Risico Zware ongevallen).
Tevens is de vraag neergelegd bij de gemeente Maastricht, waarop Philippe Wolfs, adviseur
crisisbeheersing/ambtenaar openbare veiligheid team Veiligheid reageerde met: “Bij de
inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio’s
zijn alle gemeentelijke rampenplannen vervallen. Het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid

Itterse dorpsberichten
Limburg (18 burgemeester deelnemende gemeenten Zuid Limburg) heeft in 2011 hiervoor
in de plaats een Regionaal Crisisplan vastgesteld voor de periode 2012-2015. In dit plan is
onder andere beschreven hoe de bemensing,
de organisatiestructuur en de processen van
de hulpdiensten functioneren tijdens een crisis
of ramp. Ook de gemeentelijke processen maken onderdeel uit van dit deze structuur. Het
volledige document kunt u raadplegen op de
site van de Veiligheidsregio Zuid Limburg.
http://www.vrzuidlimburg.nl/files/

Burgerparticipatie
Tijdens een fijne wandeling langs de Maas zag
ik dat iemand (rond Sinterklaas) een paal aan
de leestafel "Grenspaal" had bevestigd, Nu is
de leestafel goed zichtbaar en valt deze de
wandelaar meteen op. Het moet een handig
iemand zijn geweest want het was keurig gelast en het zag er keurig uit. Wij willen de "Sinterklaas" hartelijk danken voor de bijdrage. Is
dit nu een stukje Burgerparticipatie waar de
regering het over had?
Wim Beijer
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1613/3555/2263/regionaal-crisisplan.pdf.” Dit
is een 90 pagina’s tellend document over processen en structuren bij crisissen inde “veiligheidsregio Zuid-Limburg”.
Dit is ook weer terug gerapporteerd aan de
inwoner en we gaan samen kijken of, en wat
we verder hiermee kunnen. Als er nog mensen
zijn die hier zich verder in willen verdiepen,
horen wij dat graag en kunnen zij zich opgeven bij een van onze Dorpsraadleden of via
onze website info@itteren.nl.

Itterse dorpsberichten

herfstnummer 2014

Boom zoekt Wei, heeft Wei gevonden binnen Itterse grenzen.
Bij twee zeer enthousiaste adoptantes zal de
jonge kastanje de ruimte krijgen om uit te
groeien tot een mooie, grote boom, die in het
voorjaar prachtige uitbottende knoppen geeft.
Ik kan u verzekeren dat de boom blij is met
deze mooie, ruime plek.

Bladerbak.
Op verzoek zijn er bladerbakken geplaatst .
Een staat aan Geneinde tegenover de afvalcontainers, en de andere in de Pater Alexanderstraat (kant Sterkenbergweg).
De gemeente heeft de “bakken” zelf een plek
gegeven. Het is een experiment om te kijken
hoeveel gebruik ervan wordt gemaakt. De
bakken zijn alleen bedoeld voor bladeren en
niet voor afval. De metalen openingen zijn van
een grootte dat er geen egeltjes in kunnen
kruipen die beschutting zoeken onder een
bladerhoop.

!
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Zwerfvuilruiming Najaar Op de Bos.
Voor de oproep heeft zich niemand aangemeld. In overleg met een betrokken gemeenteambtenaar, zal er alsnog aan de slag gegaan
worden op Op de Bos en de omgeving. Er ligt
minder groot grof vuil dan afgelopen jaar ( dat
ook een verzameling was van Jaren ). Veel
klein wegwerpspul zoals flesjes, blikjes, bekertjes. Maar ook bijvoorbeeld twee bankstellen:
een tweezitter en een driezitter, zijn in de bosjes gedumpt , evenals diverse vuilniszakken
en een verkeersbord.

Zwerfvuilruiming Voorjaar 2015.
In het voorjaar , rond 30 Maart, wil ik weer
gaan ruimen langs de Maas. Dit keer zou ik
een gezamenlijke aanpak achter de huizen
aan de Maas (achter de dijk) leuk vinden. Daar
is het overzichtelijk, alleen de oever- kanten
zijn wat stijl voor sommige mensen. Maar mijn
ervaring is dat het goed te doen is . Natuurlijk
als het Hoog Water is geweest. Daarvoor zal ik
weer een oproep plaatsen in de Dorpsberichten van het Voorjaar. Natuurlijk zal er nu voor
vlaai en broodjes en koffie en thee gezorgd
worden, maar voor het weer moet u een berichtje naar Boven sturen. Daar heb ik geen
invloed op.

Itterse dorpsberichten

Extra startpunt in Itteren.
De gemeente Maastricht overweegt om in de
recreatieve fietsroute Borgharen – Itteren, een
extra startpunt op te nemen in Itteren.
Voorheen was een dergelijk startpunt voorzien
in Borgharen en bij Haertelstein, maar niet in
Itteren.
Men denkt daarbij aan de hoek Brigidastraat /
Ruijterstraat.
Voor wat betreft de inrichting zal er daar niet
veel veranderen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld
een informatie-bord, een fietsrek en een bank.
De parkeerplek is reeds aanwezig.

Info van Waterschap Roer en Overmaas.

Zwerfvuil in en buiten het water is een toenemend probleem. Maar het Waterschap heeft
hulp gevonden. Afgelopen tijd presenteerden
leerlingen uit 8 technasiumklassen van het
Sophianum College uit Gulpen, vuilvanginstallaties aan het Waterschap. De ontwerpen bleken heel creatief te zijn. Er is dus hoop voor de
toekomst.
Het klimaat verandert. Kijk maar naar de afgelopen zomer die bestond uit langere hittemaar ook hevige regenperiodes. De overheid
is druk bezig met het klimaatbestendig maken
van dorpen en steden, maar ook Uw bijdrage
is nodig!
Hoe U kunt bijdragen vindt u via de nieuwe
site www.waterklaar.nl en de handige app
Huisje Boompje Beter en/of www.huisjeboompjebeter.nl.
Ik wens U Prettige Kerstdagen en het beste
voor 2015.
Angela Moberts
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Victor Reinders 1931

Oet "'T Kerstmannetje"
Noe die sjoen daag vaan devotie
Obbenuits in aontoch zien
Zaog iech achter winterroete
Roed pepier en roeje sjien.
Hijj en dao auch al e kribke
Met 't Zjezuskinneke drin
En Slevruike en Sint Joezep
En e staar op 'nne pin.
En de herderkes en sjaopkes
En de ezel en de os
En de ingelkes die zonge
Tot de wereld soort verlos.
'T doch miech good aon miene upper
Wie iech die sjoen kribkes zaog
Want veer wete allemaol toch
Wee veur us in 't kribke laog.

Namens de Dorpsraad Itteren
Fijne Feestdagen

Itterse dorpsberichten
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Een Broedstoof voor het Vliegend Hert.
Nee, dit is geen speciaal eetrecept voor de
Kerst.
Een broedstoof is een gat in de grond, waarin,
in dit geval houten palen rechtop worden geplaatst, en daarna bedekt worden met aarde.
Het Vliegend Hert is Limburgs grootste kever,
die het moeilijk hebben in hun voortbestaan.
Dit insect wordt “vliegend hert” genoemd, omdat de kaken van het mannetje op de hoorns
( het gewei ) van een jong hert lijken. Het
vrouwtje heeft geen kaken.
Vliegende Herten paren ’s zomers. In de
schemering gaan twee aanbidders bij een
vrouwtje landen, en leveren een gevecht dat
gelukkig nooit dodelijk is. De winnaar van het
gevecht krijgt de gumsten van het vrouwtje, en
de verliezer ligt op zijn rug.
Het vrouwtje legt haar witte eitjes in een
boomstronk of in een verrotte boomstam, het
liefst in een eik of een tamme kastanje.

Als de eitjes na anderhalve maand opengaan,
wordt er een larve uit geboren, die zich met
verrot hout voedt. De larve groeit: zij wordt 10
cm! lang. Daar doet ze dan gemiddeld 5 tot 6
jaar over.
En wordt daarna een nimf.
De nimf sluit zich op in een harde koker; heel
de winter blijft zij in die schaal, totdat het mooi
weer wordt. En op een dag komt er een nieuwe kever uit, die ook kan vliegen. Vandaar
Vliegend Hert. En de cyclus begint weer van
voor af aan.
De broedstoof bootst een grote boom na, die
diep in de aarde zit met de wortels. Er wordt
een gat gegraven in de grond, van ongeveer
een meter diep !, bij een meter breed.( De larves moeten hier meerdere jaren overleven ).
Deze wordt gevuld met stammetjes, dik en dun
van de eik en/of de tamme kastanje. Daarna
vul je de gaten weer met aarde.
De stammetjes steken boven de grond uit en
de buitenrand kan nog aangestampt worden
met aarde.
Dat ziet er niet alleen leuk uit, maar voila, er is
een nieuwe landingsplek gemaakt voor het
Vliegend Hert. En nu maar afwachten wat
Moeder Natuur doet.
Angela Moberts

!
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Paden en Paarden
Zo'n beetje in opdracht van de 'werkgroep
wandelpaden' van de Buurtraad ben ik in de
nieuwe Maasvallei gaan zoeken naar het geschiktste pad, ofwel het hoogst gelegen pad,
om van Borgharen naar Itteren te kunnen
wandelen. Met behulp van een kaart met NAPgegevens en vroegere ervaringen als landmeter, heb ik gezocht naar die plaatsen waar het
wassende water van de Maas zo laat mogelijk
kan komen. Met palen, die als drijfhout langs
de Maas lagen, eerst dit denkbeeldige pad
gemarkeerd, daarna de zeis gepakt en... ziedaar.. ligt het pad naar Itteren.
Het gemarkeerde pad moet nu vlot belopen
gaan worden want de heel moeizaam in de
kiezelbodem gegraven oriëntatiepalen zijn ook
gewenste schuurpalen voor de koeien en
paarden. Dus ze kunnen weer vlug naast het
gegraven gat liggen.Goede hulp kreeg ik van
de koeien die ook al uit nieuwsgierigheid vaker
om me heen hadden getrappeld. Gelukkig
bleef de stier dan wel op afstand want stieren
zijn echt geen vriendjes van mij. De koeien
vonden het nadien ook comfortabeler over het
gemaaid pad te lopen met als gevolg dat het
pad steeds zichtbaarder maar helaas ook een
beetje modderiger werd. Maar over een tijdje
zal het pad prima te belopen zijn. Naast mijn
verkenning in de uiterwaarden wordt vanuit de
werkgroep bij- en- met allerlei diensten en or-
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ganisaties bekeken wat er verder gedaan kan
worden om b.v. passages over de afwateringsgreppels 'modderloos' te kunnen maken
(stapstenen?). Omdat een gedeelte van dit
pad naar Itteren over een lengte van achthonderd meter 2,5 meter lager ligt dan de onvergraven plateaus zal in de winter dat gedeelte
tientallen dagen overstroomd worden. De dynamiek van in- en uitstromend water zal dan
vanaf de hoger gelegen gebieden te bewonderen zijn. Die hoger gelegen onvergraven gebieden zullen maar eens in de zoveel jaren
overstroomd worden, heb ik me laten vertellen.
Onlangs wilde ik nog een paar markeringspalen plaatsen op de plek, waar bij wassend water, de terp (het 'eiland') nog juist bereikt kan
worden. Vlak voor Itteren lag nog een lange
dikke paal langs de Maas, lang genoeg om er
twee markeringspalen van te maken. Met
kruiwagen, zaag en schop, op pad naar Itteren. Al vlot constateerde ik, dat ook de kudde
Konikspaarden op mijn pad liepen. Een omweg door het hogere kruid maken? Waarom!
Gewoon doorlopen en...ook zïj moeten maar
een beetje afstand houden. De rammelende
schop en beugelzaag in de metalen kruiwagen
gaven de paarden een duidelijk signaal dat ik
verder wilde over 'mijn' pad. De hengst hield
me goed in de gaten en naarmate ik vorderde
maande hij zijn vrouwtjes aan iets op te schuiven en dat gebeurde steeds in galopperende
rondjes. Prachtig.
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Vlak voor Itteren vond ik de lange paal, zaagde hem in stukken, laadde ze op mijn kruiwagen en begon mijn terugweg. Nu liever geen
paarden of koeien op mijn pad. Dit mocht niet
zo zijn. Halverwege mijn terugtocht dook de
kudde weer op. Aan de gebaren van de hengst
leek hij te denken: 'Daar heb je hem weer, oppassen'. Ik liep rustig door en hij maakte ook
nu weer met zijn merries, steeds opschuivend,
galopperende rondjes. Plots leek het of zij van
het (onverstandige?) spel dat we samen deden, genoeg hadden. De hele kudde zwenkte
zijwaarts af en bleef op verre afstand staan
kijken. Maar... de hengst kwam alléén terug.
Op veertig meter afstand liep hij een lange tijd
evenwijdig met mij mee. Stond ik stil, hij ook,
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totdat hij vond dat ík de kudde geen kwaad
meer kon doen. Hij keerde tevreden terug naar
zijn vrouwtjes. Daar in de buurt kon ik mijn
twee palen plaatsen en keerde daarna, een
ervaring rijker, terug naar huis. Ik loop het toegangspoortje uit en lees het advies: ' blijf vijfentwintig meter van de paarden verwijderd '.
De paarden zorgden daar zelf voor. Doen ze
dat altijd?

Math Paulussen,
werkgroep wandelpaden v.d. Buurtraad Borgharen

Itterse dorpsberichten
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Wandel en Struinpaden
De “Werkgroep wandel- en struinpaden” hebben een mooi document gemaakt waar de
mogelijkheden en knelpunten in staan in het
natuurgebied Grensmaas. Het gehele document is te lezen op www.itteren.nl onder het
kopje “Dorpsberichten (linker kolom) en hier
vindt u een inleiding.

het gebied bijna ontoegankelijk. Dit is jammer,
want het gebied is voor iedereen meer dan
aantrekkelijk genoeg.

“Het grensmaasgebied tussen Borgharen en
Itteren is opgeleverd als natuurgebied. De
laatste werkzaamheden zijn verricht, runderen
en paarden zorgen voor het onderhoud. De
natuur ontwikkelt zich in een snel tempo waardoor het gebied er ruig en ontoegankelijk uitziet. Voor wandelaars en natuurliefhebbers is
het mooi en uitdagend om te bezoeken, maar
er zijn wel enkele kanttekeningen te plaatsen.
Het gebied is toegankelijk vanuit enkele poortjes. Er zijn paadjes, maar die sluiten niet op
elkaar aan.

1. Er ontbreekt een duidelijke structuur
van paden;

Wie niet bekend is in het gebied raakt al snel
de weg kwijt. De lagere delen van het gebied
zijn na regenval nauwelijks toegankelijk door
het vele oppervlaktewater dat achterblijft. Grote stukken van het gebied zijn in de natte perioden alleen maar toegankelijk met laarzen.
Het gevolg is dat het gebied niet uitnodigt om
te gaan struinen. Zeker voor mensen die niet
bekend zijn is er een grote drempel om het
gebied binnen te gaan en te gaan verkennen.
Voor ouderen en minder mobiele mensen is
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In het gebied zijn enkele concrete knelpunten
aan te wijzen die de toegankelijkheid van het
gebied beperken:

2. De toegangspoortjes zijn vanuit het
gebied nauwelijks zichtbaar. Bezoekers
weten niet waar ze het gebied kunnen
verlaten;
3. De ontwateringsgeulen zijn in een natte, maar ook in een langer durende
droge, periode nauwelijks te doorkruisen waardoor het niet mogelijk is om
langs de Maas van Borgharen naar
Itteren te lopen;
4. De zuidelijke ontwateringsgeul loopt
vlak langs het poortje bij de Wiegershof. Bij nat, maar ook bij droog weer is
het gebied vanuit dit poortje nauwelijks
toegankelijk;
5. Hetzelfde geldt voor het poortje dat wat
meer in de richting van Itteren ligt;

Itterse dorpsberichten
6. De historische verbinding tussen Borgharen en Itteren via de Pasestraat en
Kruisweg wordt door de afwateringsgeul onderbroken;
7. Het pad dat om Borgharen, over de
rand van de rivierverbreding loopt stopt
waar de vroegere akker heeft gelegen,
ter hoogte van het "eiland in de Maas".
Het vervolg van de rand is moeilijk begaanbaar terwijl dit een mooie route is
om ver in het gebied te komen.
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8. De zitbank bij het voormalige pompstation is verdwenen. Dit is jammer voor
minder- validen omdat hier de enige
verharde weg in het natuurgebied
loopt.
Bent u geïnteresseerd? Mail naar info@itteren.nl of vraag één van onze Dorpsraadleden.

Wim Beijer
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Het Trefpunt
Veer winse uuch:
Kriebelkes in eure boek
Ingelkes om uuch heen
Knuffelkes in bed
Kaboutertkes in de keuken
Eendjes in ‘t bad
Roze olifentjes op het behang
Maar veural een fantastisch sjoen,
Gezellig en schitterend jaor in 2015
Wil en Chiara

Van de Flippers.

Beste inwoners van Itteren
Nog even en dan nemen we weer afscheid van 2014 en begroeten het nieuwe jaar.
Laten we hopen dat het voor iedereen veel gelukkige momenten zal
brengen.
Fijne kerst en gelukkig Nieuwjaar
dat zeggen we nonchalant tot elkaar
Een paar simpele woorden snel gezegd.
Maar wij menen ze wel oprecht.
Wij als Blaaskapel “De Flippers” willen jullie dan ook allen een zalig
kerstfeest wensen en een heel gelukkig en gezond 2015.
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Veranderingen op het gebied van zorg, ondersteuning en jeugdhulp/-zorg
Vanaf 1 januari 2015 verandert de organisatie van zorg en ondersteuning. Gemeenten, zorgverzekeraars en het rijk worden hier samen verantwoordelijk voor.
Wie is in 2015 waarvoor verantwoordelijk?
Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)
Ondersteuning thuis wordt een taak van de gemeente.
Voorbeelden van ondersteuning thuis:
• begeleiding
• dagbesteding
• beschermd wonen
Jeugdwet
Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor:
• informatie en advies bij opvoeden
• alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals geestelijke gezondheidszorg, zorg
voor jongeren met een beperking of de gesloten jeugdzorg;
• de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
• de uitvoering van de jeugdreclassering;
• advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling.
Zorgverzekeringswet (Zvw)
Verpleging en verzorging thuis (bijvoorbeeld het toedienen van medicijnen en hulp bij het douchen)
zijn vanaf 1 januari 2015 onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering.
Wet langdurige zorg (Wlz)
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Het Rijk blijft verantwoordelijk voor de zorg aan mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Er komen meer mogelijkheden om deze zorg thuis te ontvangen. Mensen die deze zorg niet thuis willen krijgen, kunnen naar een zorginstelling.
Verandert er iets voor mij?
Als u een van de hierboven genoemde indicaties heeft die doorloopt in 2015 dan ontvangt u deze
ondersteuning tot en met 31 december 2015. Behalve als uw indicatie eerder in 2015 afloopt. Dit is
een overgangstermijn. Vóór 1 januari 2016 gaat de gemeente met u in gesprek om uw situatie opnieuw te beoordelen.
Vragen?
Meer informatie vindt u op www.gemeentemaastricht.nl/decentralisaties
U kunt ook bellen: 14 043, keuze 2 voor Wmo en keuze 3 voor Jeugd
Mailen kan via wmo@maastricht.nl of jeugd@maastricht.nl

!
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De Damesvereining.

Wat is MS?

De Damesvereniging van Itteren bedankt al
haar sponsoren,vrijwilligers en dorpsgenoten
voor alle steun en hulp in het jaar 2014.

Het is een misverstand om te denken dat MS
een spierziekte is. MS kan wel verlamming van
spieren tot gevolg hebben, maar het is een
aandoening van het centrale zenuwstelsel. De
naam Multiple Sclerose verwijst dan ook naar
de hersenen: Multiple betekent veelvuldig en
Sclerose betekent verharding. In de witte stof
van de hersenen bevinden zich meerdere
(vandaar de term ‘multiple’) sclerotische haarden. Sclerotische haarden bestaan uit littekenweefsel, ontstaan doordat het beschermende omhulsel van de zenuwbanen stelselmatig wordt afgebroken.Het Nationaal MS
Fonds strijdt voor een beter leven voor mensen met MS.
Het opgehaalde collectegeld wordt besteed
aan onderzoek (voor een beter leven nu én
een toekomst zonder MS), begeleiding en
voorlichting.

Wij wensen jullie allemaal fijne kerstdagen
en een voorspoedig en gezond 2015
De Damesvereniging Itteren.

In Itteren is ook een collecte gehouden en dit
heeft € 232,91 opgebracht. In heel Maastricht
werd € 1760,61 opgehaald. Namens alle collectanten willen wij de gulle donateurs uit Itteren heel hartelijk danken.
Lilian Speetgens

21

Itterse dorpsberichten
OPROEP
Op 1 december was er een lichte aanrijding
tussen een auto en een brommer op het kruispunt komende van de brug uit Itteren over de
Klipperweg en linksaf slaan naar Meerssenhoven
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Gevolg: dit punt staat niet bekend als een gevaarlijke kruising.

Op dit punt is er naast de weg een 2richtingen
fietspad. In dit geval wilde de automobiliste
linksaf naar Meerssenhoven. Hierbij had zij
niet in de gaten dat zij een 2 richtingen fietspad zou kruisen.

Als de praktijk echter uitwijst dat dit anders is
dan zal de Dorpsraad contact opnemen met
de gemeente en met hun bespreken of er
(waarschuwings-)maatregelen genomen kunnen worden die erop wijzen dat een 2 richtingen fietspad gekruist wordt.

Op dit fietspad reed in dezelfde richting, dus
ook komende van de brug, een brommer.
Deze reed tegen de zijkant van de auto met
als gevolg nogal wat blikschade.
Omdat alles mbt verzekering en schuld (de
automobiliste) onderling geregeld kon worden
is er geen politie bij geweest.
Over dit ongeluk pratende met verschillende
mensen uit Itteren hoorden wij dat op dit punt
vaker ongelukken (ongelukjes) gebeuren.
Aangezien het tot heden altijd alleen materiële
schade betrof die onderling geregeld kon worden, wordt hiervan nooit aangifte gedaan bij de
politie.
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Vandaar de OPROEP:
wilt u de redactie laten weten of u zelf op dit
punt een ongeluk(je) heeft gehad of er weet
van heeft dat anderen dit is overkomen?
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Kindervakantiewerk.

De Kerstvakantie staat alweer voor de deur, tijd voor weer met z’n allen iets leuks te gaan
doen.We houden dit keer een kienavond, met z’n allen gezellig kienen, met leuke prijsjes en in de
pauze een lekker broodje frikandel en een glaasje Limo.
•
•
•
•
•
•

Wanneer: Dinsdag 23 december 2014
Hoe laat: 17.00 uur tot ± 19.00 uur
Kosten: 5 euro
Activiteitenplaats: Cafe ’t Trefpunt in Itteren
Leeftijd: van 4 t/m 12 jaar (of t/m groep 8)
Opgeven: Maandag 15 december a.s. van 18.00 uur tot 19.30 uur, bij Steffy thuis,
Brigidastraat 64 !
Activiteit: “ Kienen “
▪

Naam: ……………………………………………………………………………..

▪

Leeftijd:…………………………………………………………………………..

▪

Jongen/Meisje (doorhalen wat niet van toepassing)

▪

Telefoonnummer:……………………………………………………………….

Jullie ouders zijn na de pauze, vanaf 18.30 uur van harte welkom om de sfeer te kunnen snuiven
en wat lekkers te drinken aan de bar

Wij hopen dat jullie allemaal weer meedoen en er zo een superleuke avond van te maken! Groetjes Team
KVW Itteren!
23
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B.C. Onder Ons ’64
50 jaar.
Op 22 en 23 november hebben wij ter gelegenheid van ons 50 jarig jubileum het jaarlijks biljarttreffen georganiseerd met op zaterdagavond
een gezellig samenzijn.
Tijdens het informeel samenzijn waren een groot aantal familieleden
van onze jubilarissen (Henk Sangen, Ludo Huijts en Edward Kerkhofs) aanwezig.
Verder was er een delegatie van het KNBB districtsbestuur en enkele geliefde zusterverenigingen
vanuit de regio Maastricht en Zuid Limburg aanwezig.
Onder het genot van een goed, door Neil Gielissen verzorgd, hapje en de nodige drankjes was het
een gezellig samenzijn.
Ook het biljarttreffen eindigend met een goed verzorgd buffet was weer een groot succes.
Ik wil langs deze weg iedereen bedanken die, op welke manier dan ook, door zijn/haar gelukwensen en/of financiële bijdrage ons jubileum hebben doen slagen.
Vooral een woord van dank aan Chiara en Wil (van café ’t Trefpunt) voor hun grote medewerking
aan de viering van het jubileum.
Tot slot maak ik van de gelegenheid gebruik om alle lezers fijne feestdagen te wensen en een
voorspoedig 2015.Namens BC Onder Ons ’64.
Harry Keijdener,
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ANKERPOORT / ANKERSMIT MAALBEDRIJVEN wint
minerale gesteentes en bewerkt ze tot natuurlijke (hoogwaardige)
grondstoffen voor tal van toepassingen, van kunststoffen tot
producten voor de landbouw.
Daarbij werken we steeds volgens de modernste kwaliteitsnormen
voor productie en milieu.

Je wereld is gemaakt van mineralen.
Wij zorgen voor de beste kwaliteit!
ANKERPOORT NV is een dochteronderneming van Sibelco,
een wereldwijde producent van minerale grondstoffen.
Kijk voor onze activiteiten en producten op www.ankerpoort.com.
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Servicepagina

Meldingen gemeente Maastricht
14043

Ambulance, brandweer en politie: 112
Wel politie, maar geen spoed
0900 - 8844
Meld misdaad anoniem
0800 - 7000
Wel brandweer, maar geen
spoed (088) 450 7 450

Dieren
Dierenambulance
0900 - 4433 224
Schapen op de kades
(046) 433 18 14
Kuddebeheerder galloways
06 - 5398 1714

Huisartsenpost:
Weekdagen van
17.00 - 08.00 uur en in het
weekend vanaf vrijdag 17.00
uur tot maandag 08.00 uur
(043) 387 77 77
Apotheek bij spoedgevallen:
Poliklinische apotheek bij
MUMC+ in het AzM
Tandartsen bij spoedgevallen,
op zaterdagen en zon- en feestdagen van 11.00 tot 12.00 uur
en van 17.00 tot 18.00 uur
0900 - 4243434
Parochie / Pastorie
(043) 363 29 67
Parochie wachtdienst
06 - 5361 5117 of
06 - 5369 1450
Storingsnummers:
Gas en elektra 0800 - 9009
Water 0800 - 023 3040
Ziggo 1200 of 0900 - 1884
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Alcohol & Drugs
Alcohol infolijn 0900 - 500 2021
Drugsmeldpunt(043) 350 5111
Drugs infolijn0900 - 1995
Milieu:
Provinciale milieuklachtenlijn
(043) 361 7070
ENVIDA (voorheen Vivre,
Groene Kruis Domicura)
Algemeen
0900 - 22 33 440
service
(043) 369 06 10
Voorzieningen Itteren:
Aw Sjaol (beheerder J.Verhulst)
06 - 8142 7142
Brigidahoeve: 06 - 2398 9972
Sint Martinushoes (043) 364
1001
’t Trefpunt (043) 364 9911

Website: www.itteren.nl
e-mail: info@itteren.nl
foto’s Itteren:
www.ittereninbeeld.nl
www.picasaweb.google.nl/
fotoalbum.dorpsraad.itteren
Secretariaat:
Ruyterstraat 18
6223 GX Maastricht
IBAN: NL93 RBRB 0979 2525
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KvK: 410 77 062
Dorpsraad Itteren:
Voorzitter:
Joop Verhulst
06 - 8142 7142
Secretaris:
Maria Lhomme
365 2040
Penningmeester:
Harry Jonkhou t
364 9967
Leden:
Sander Bastings 364 6107
Wim Beijer
364 4126
Frans Falise
364 8167
Han Hamakers
364 6734
Angéla Moberts
364 9456
Paul Paulissen
343 2470
Richard Smeets
364 1638
Vivian Thewissen 364 0407

