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Zorg in Borgharen en Itteren.
Mededeling voor en oproep aan alle inwoners 
in Borgharen en Itteren. 

Recentelijk heeft de Buurtraad Borgharen met 
de Dorpsraad Itteren een werkgroep "Zorg in 
de buurt” in het leven geroepen. Aanleiding is 
de overdracht van zorgtaken van het Rijk aan 
de Gemeenten. De werkgroep wil in Borgha-
ren en Itteren inventariseren of er wellicht 
overgangsproblemen zijn op het gebied van 
zorg en zorgverlening in onze dorpen. 

De werkgroep heeft hierover inmiddels ge-
sprekken gevoerd met zorgverleners in de 
buurt zoals huisarts Wetzels, Envida (Vivre, 
Groenekruis/Domicura), de Zonnebloem, fysio-
therapie Giessen-Ploemen en Mantelzorg 
Rode Kruis. Uit die gesprekken zullen nog 
conclusies getrokken worden. 

Tot onze verrassing blijkt dat huisarts, dokter 
Wetzels, het initiatief heeft genomen om de 
(onlangs door Envida beëindigde) dagopvang 
voor ouderen in Borgharen, per januari aan-
staande opnieuw leven in te blazen. En wel 
door in de accommodatie naast zijn huidige 
huisartsenpraktijk een nieuwe dagopvang te 
starten. Hoe dat precies in zijn werk gaat kunt 
u lezen in de mededeling van de huisarts Wet-
zels, elders in deze Dorpsberichten/Buurt-
praat. 
Los van dit geweldige initiatief willen wij toch 
naar de mening en/of ervaring van de inwo-
ners van Borgharen en Itteren vragen, daar 
waar het om de thuiszorg en zorgverlening 
gaat. Met name van de ouderen, chronisch 
zieken en gehandicapten. Maar ook hun kinde-

ren, familieleden, buren kunnen reageren. Hoe 
zijn zij geholpen, indien zij gewone of meer 
dan gewone behoefte aan zorg hebben. Hoe 
verliepen de zogenaamde keukentafel-ge-
sprekken? Is er bijvoorbeeld ook sprake van 
eenzaamheid? Onze bedoeling is om op een 
zo objectief mogelijke manier inzicht te krijgen 
in mogelijke problemen, knelpunten, ervarin-
gen, negatief en positief, ideeën, voorstellen, 
toestanden op het gebied van de zorg in Borg-
haren en Itteren. 
Daartoe roepen wij de betrokken en geïnteres-
seerde bewoners van Borgharen en Itteren op, 
te reageren bij de werkgroep Zorg in de buurt 
en hun mening, ervaring, problemen, enz. op 
papier te zetten en ons te doen toekomen.  
Dat kan anoniem, maar ook met uw naam of 
adres. Reacties sturen aan het email-adres 
van de voorzitter van Buurtraad Borgharen 
“joop.vansintfiet@gmail.com” of schriftelijk 
t.a.v. voorzitter werkgroep Zorg in de Buurt op 
het adres Bovenstraat 29, 6223 AC Maastricht. 
En voor Itteren met het secretariaat Maria 
L'homme, emailadres info@itteren.nl, of schrif-
telijk t.a.v. werkgroep Zorg in de Buurt, post-
adres Ruyterstraat 18, 6223 GX Maastricht. 
Indien gewenst, is één van de werkgroepleden 
ook bereid e.e.a. thuis met u te bespreken. Uw 
reacties worden uiteraard vertrouwelijk behan-
deld. 
  
Met vriendelijke groet en dank voor uw mede-
werking, 

Namens de leden van de werkgroep Zorg in 
de Buurt,  

Joop van Sintfiet, voorzitter werkgroep. 

�3

mailto:joop.vansintfiet@gmail.com
mailto:info@itteren.nl


    Itterse dorpsberichten                                                                                        winternummer2015 

Het pleintje bij de kapel 

Over de inrichting van het pleintje bij de kapel 
bestond bij veel inwoners al langere tijd een 
zeker ongenoegen.  
In de zomer van 2014 is bij de dorpsraad sa-
men met de firma Bours AIL en Natuursteen-
werken P.Smeets & Zonen het idee ontstaan 
het pleintje grondig onder handen te nemen en 
er iets moois van te maken. De kapel ligt in 
een landelijke omgeving bij de entree van het 
dorp en een mooi pleintje zal ook een opwaar-
dering zijn van de entree van het dorp. 
 

Jaren geleden is de weg opgehoogd waardoor 
het pleintje vanaf de weg schuin afloopt naar 
de kapel en de kapel zo naar beneden drukt 
waardoor bij zware regenbuien wateroverlast 
in de kapel kan ontstaan.  De gemeente (eige-
naar van de kapel en het pleintje) heeft samen 
met de ondernemers en de dorpsraad een 
plan opgesteld dat aan deze bezwaren tege-
moet komt. Om het hoogteverschil tussen de 
weg en de kapel visueel te verminderen wor-
den enkele traptreden aangebracht. Ook werd 
de eis gesteld dat de te gebruiken materialen 
voor de herinrichting afkomstig zijn uit het 
Maasland. 
Zo heeft het consortium Grensmaas de Maas-

keien beschikbaar gesteld en zijn 
de klinkers door de gemeente gele-
verd. In het plan is ook ruim aan-
dacht besteed aan beplanting zodat 
het pleintje een groen aanzicht 
krijgt. 
De financiering van het werk lag 
aanvankelijk moeilijk omdat bij de 
gemeente in het budget regulier 
onderhoud hiervoor geen geld ge-
reserveerd was. Ambtenaren heb-
ben hun uiterste best gedaan en het 
is hen uiteindelijk gelukt om via an-
dere budgetten een beperkte finan-
ciële bijdrage bij elkaar te sprokke-
len. Daarnaast is door de firma’s 
Bours AIL en P.Smeets & Zonen 
een aanzienlijk bedrag gesponsord.  
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Over die Maaskeien wil ik nog iets zeggen.  
Maaskeien zijn moeilijk te leggen omdat geen 
enkele steen hetzelfde is en voor het leggen 
van deze stenen is dus groot vakmanschap 
nodig. Toevallig was ik getuige hoe zo’n vak-
man met die stenen omgaat. Het is meten en 
passen wat de klok slaat en iedere steen krijgt 
een klap met hamer zodat hij zich neerlegt bij 
wat de man wil. Nadat er een paar meter ge-
legd zijn bekijkt hij het resultaat en schudt met 
zijn hoofd als hij ziet dat enkele stenen hun 
kop te ver boven het maaiveld uitsteken. Hij 
neemt een stevige paal en klopt die opstandi-
ge stenen keurig in het gelid met de 
andere stenen. Zo, zegt hij, voor die 
paal hebben die rekels meer respect 
dan voor mijn hamer! 

Met het plaatsen van een nieuwe 
bank is het werk is inmiddels afge-
rond en de nieuwe beplanting wacht 
met ongeduld op de lente. 
Samengevat: de werkelijkheid 
heeft de verwachting overtroffen! 

En daarom een woord van dank aan: 
- de ambtenaren van de gemeente,  
- de ondernemers Bours AIL en P.-
Smeets & Zonen voor het vakwerk 
en de sponsoring 
- het Consortium Grensmaas voor 
hun mooie maar soms ook weerbar-
stige Maaskeien. 

Hierbij moet natuurlijk ook genoemd worden  
Claar en Funs Willems die er altijd voor zorgen 
dat de kapel van binnen en buiten piekfijn uit-
ziet. 

Namens de Dorpsraad, 
Sander Bastings 

�5



    Itterse dorpsberichten                                                                                        winternummer2015 

Kerstconcert Flippers in Brigidahoeve.

Blaaskapel De Flippers nodigt iedereen uit om 
op zaterdag 19 december 2015 na de mis van 
19.00 uur te komen luisteren naar ons kerst-
concert. Het kerstconcert zal plaats vinden in 
de Brigidahoeve, aanvang 20.00 uur en zal 
ongeveer een uurtje duren. 
Wij hopen samen met U te genieten van een 
prachtige muzikale kerstgedachte. 

Blaaskapel De Flippers wenst verder iedereen 
een zalig kerstfeest en een gezond en geluk-
kig nieuwjaar 

De fritesvetcontainer

In de olie-en fritesvetcontainer graag alleen 
volle flessen met olie deponeren. Met de na-
druk op "volle". Dhr.Janssen van de Bio-diesel 
heeft daar speciaal nog voor gebeld omdat er 
nu veel halfvolle flessen inzaten. En graag al-
leen dichte flessen; geen open emmertjes! 

Mijn hartelijke dank, 

groeten, Angela 

De damesvereniging,
  
De damesvereniging heeft al weer een jaar 
gehad met leuke gezellige avonden b.v. 
bloemschikken optreden van een cabaret-
groep, pakjesavond en een kerstdiner. Er zijn 
ook weer een aantal nieuwe leden bijgeko-
men, dat is natuurlijk fijn. Nog meer nieuwe 
leden zijn altijd welkom. Een keer per maand, 
op woensdagavond hebben wij onze activitei-
ten in de Aw Sjaol aan de Kapelaanstraat 71. 
De volgende keer is op woensdag 20 januari 
2016. Wilt u meer informatie, bel dan met Ma-
ria Hendrikx, tel.: 043-3650307. 
  
  
De damesvereniging wenst iedereen Fijne 
Feestdagen en een gelukkig 2016!! 
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Een ommetje via Bosscherveld?
De ontwikkelingen in het Rivierpark Maasvallei 
vorderen gestaag. Langzaam maar zeker ont-
staat er een groene ketting van aaneengeslo-
ten natuurgebieden die al slingerend en 
grensoverschrijdend de loop van de Maas vol-
gen. Onlangs is het eerste natuurgebied Borg-
haren binnen de gemeente Maastricht opgele-
verd, de Itterse weerd nadert zijn voltooiing en 
de plannen voor de omgeving voor Hartelstein 
worden verder uitgewerkt.  

De werkgroep Recreatievisie is inmiddels druk 
bezig met het verder detailleren van de voor-
stellen zoals deze in de visie zijn opgenomen. 
Een van de belangrijke actiepunten vormt de 
(doorgaande) recreatieve verbinding over de 
Maas. Een toekomstige verbinding via een 
oversteek bij de stuw en/of middels een veer-
pontverbinding zou zeer welkom zijn. De bin-
nenstad van Maastricht wordt op deze wijze 
via een veilige wandel/ fietsroute prima ontslo-
ten voor de inwoners van Borgharen en Itte-
ren. Een mogelijke oversteek via de stuw is 
momenteel in studie, dit geeft aan dat er in de 
toekomst misschien toch mogelijkheden zijn 
om hier een voet-/fietsverbinding te creëren.-
De locatie Bosscherveld maakt onderdeel uit 
van deze mogelijke verbinding richting binnen-
stad. Binnenkort wordt de grindwinning op 
deze locatie opnieuw opgestart. Dit was het 
sein voor de klankbordgroep Bosscherveld om 
te gaan nadenken over een toekomstige invul-
ling van dit nieuwe natuurgebied. De wijze 
waarop Itteren en Borgharen hun plannen 
middels een recreatievisie verder hebben uit-

gewerkt sprak de klankbordgroep van Bos-
scherveld dusdanig aan dat men een overleg 
met de samenstellers van de recreatievisie 
heeft georganiseerd. Tijdens dit overleg is be-
sloten om gezamenlijk verder de plannen uit te 
werken zodat er meer gebiedseigen kennis 
kan worden ingebracht. Voordeel is verder dat 
er meer draagvlak komt voor een Maasover-
steek aangezien zowel de inwoners van Bos-
scherveld alsook de inwoners ven Itteren-
Borgharen hier baat bij hebben.Tijdens dit eer-
ste overleg zijn meteen al een aantal ideeën 
aangedragen die zeer zeker een nadere be-
studering waard zijn. Een van de voorstellen 
die geopperd werden is een verbinding Bin-
nenstad-Frontenpark-Natuurgebied Borgha-
ren- Rivierpark Maasvallei. Deze verbinding 
maakt het voor de bewoners van Maastricht-
West mogelijk om via een recreatieve route 
een bezoek te brengen aan het Rivierpark 
Maasvallei. Via de oostkant van Maastricht 
wordt dan de aansluiting Groene Loper- Land-
goederenzone-Rivierpark Maasvallei-Fronten-
park mogelijk gemaakt. Hierdoor is de recrea-
tieve ring rond Maastricht aan de noordzijde 
sluitend gemaakt.De samenwerking met Bos-
scherveld vormt weer een nieuwe mijlpaal in 
het project Recreatievisie dat alom geprezen 
wordt als bijzondere vorm van uitnodigingspla-
nologie. Door een groep enthousiaste bewo-
ners bij elkaar te brengen is inmiddels geble-
ken dat wij gezamenlijk veel kunnen bereiken 
indien het om onze eigen leefomgeving gaat.  

Paul  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Dode bever.

Op vrijdag 13 november kreeg ik een telefoon-
tje van Ben Gulikers. Tijdens een van zijn 
wandelingen langs “de Graaf” vond hij een 
dode bever. Tsja en wat moet je er dan mee. 
Officieel mag je niets met dat beest doen want 
dat is zelfs strafbaar. We zijn samen naar dode 
beest gaan kijken en hebben enkele foto’s 
gemaakt. ’s Middags hebben we een melding 
gemaakt naar Roer en Overmaas.  

Enkele dagen later kregen we het bericht van 
Hugo Jamin, van stafunit informatievoorziening 
R&O terug: “Bedankt voor uw melding, de 
dode bever is inmiddels door het waterschap 
weggehaald en ‘begraven’.” 

Wim 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Hoogwater en het 
klimaat 

Vanwege de maat-
schappelijke behoefte 
om het veiligheidsni-
veau tegen hoogwater 
langs de Maas te ver-
hogen, heeft de rege-
ring besloten hieraan 
g e v o l g t e g e v e n . 
Daarnaast wordt ge-
steld dat door klimaat-
v e r a n d e r i n g h e t 
steeds harder gaat 
regenen en er dus 
meer en nog hogere 
hoogwaters zullen op-
treden (althans dat 
denkt men).  
Een betere veiligheid tegen hoogwater is een 
goede zaak. Tot 2020 geldt voor Maastricht 
een veiligheidsnorm van 1:250 en dat betekent 
een overstromingskans van 1 keer in de 250 
jaar bij een Maasafvoer van 3275 m3/s. Door 
klimaatverandering kan de maasafvoer uitein-
delijk oplopen tot 3950 m3/s in 2100 en dat 
nog steeds bij de veiligheidsnorm van 1:250. 
In 2100 wordt voor het centrum van de stad de 
veiligheidsnorm opgetrokken tot 1:1000 voor 
het westelijke deel en tot 1:3000 voor het oos-
telijke deel omdat in deze gebieden van de 
stad de schade bij een overstroming veel ho-

ger is dan in landelijke gebieden. Voor landelij-
ke gebieden waar Itteren en Borgharen toebe-
horen wordt de norm verhoogd van 1:250 naar 
1:300 met een Maasafvoer van 4025 m3/s. 

De gemeente Maastricht heeft het initiatief ge-
nomen om samen met bewoners, onderne-
mers enz. hiervoor de komende 2 jaar ideeën 
te inventariseren die een bijdrage kunnen leve-
ren aan een betere veiligheid tegen overstro-
mingen. Dit project is onder de naam www.-
mijnMaas.nl op 22 oktober met een eerste bij-
eenkomst van start gegaan. 
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Ik heb aan deze bijeenkomst deelgenomen. 
Het was een zeer geanimeerde avond met een 
veertigtal deelnemers, bewoners, onderne-
mers en natuurlijk ook ambtenaren. Het mooie 
van zo’n avond is dat iedereen, hoe gek dat 
ook moge zijn, zijn ideeën kan spuien. En ik 
moet zeggen dat ik in zo’n korte tijd nog maar 
zelden zoveel fantasie (onzin?) heb horen uit-
kramen, waarbij ook Itteren het moest ontgel-
den. Maar het was wel gezellig.  

Hier enkele van die zogenaamde fantastische 
ideeën voor het centrum: 
- pijpleidingen onder het centrum tussen 
St.Pieter en Borgharen.  
- de A2-tunnel laten vollopen. 
- het weer in gebruik nemen van de Heugemse 
overlaat. 
Deze ideeën zijn denk ik niet haalbaar vanwe-
ge het geringe effect, hoge kosten enz. Het 
verdiepen van de Maas tussen St.Pieter en 
Borgharen zou een betere oplossing zijn voor 
het probleem van het centrum. In Luik is de 
Maas na het rampzalige hoogwater van 1926 
rigoureus aangepakt door o.a. uitbaggeren. 
Het resultaat hiervan is dat nu bij hoogwater 
aan de Luikse Maas nauwelijks te zien is dat 
er een hoge afvoer doorheen gaat. 
Het verdiepen van de Maastrichtse Maas zal 
wellicht op weerstand stuiten o.a. vanwege de 
restanten van de Romeinse brug die zich daar 
nog ergens bevinden. Het bezichtigen van die 
restanten is tot nu uitsluitend het voorrecht van 

enkele duikers. Die restanten zijn op te graven 
en als monument op de oever te plaatsen zo-
dat iedereen die kan bezichtigen. 

Hier enkele ideeën voor Itteren. 
- graaf het nog resterende gebied van Itteren 
en Borgharen verder af zodat er twee eilanden 
ontstaan. 
- het “opengooien” van de Oude Kanjel (De 
Graaf); Itteren wordt dan bij hoogwater in 
tweeën gesplitst.  
Beide ideeën zijn onzinnig en verdienen vol-
gens mij geen verdere aandacht. Over het 
opengooien van de Oude Kanjel wel nog een 
opmerking. Itteren is nu bij hoogwater één 
badkuip maar dan worden het er twee; een 
voor Gening en een voor ’t Törrep. Ik denk dat 
met twee badkuipen niemand blij is. Misschien 
is het wel iets voor de toekomst als in Itteren 
een andere cultuur de kop gaat opsteken. 
Wat voor Itteren een goede maatregel zal zijn, 
is een verhoogde weg tussen de kade en de 
oprit van het Julianakanaal met onder de ver-
hoogde weg een stroomgeul die eventueel 
doorgetrokken wordt tot bij de stuw Borgharen. 
Itteren is dan bij hoogwater veel minder afhan-
kelijk van hulpdiensten. De huidige ligging van 
de weg is nu bij hoogwater een behoorlijk ob-
stakel.  
   
Een betere beveiliging tegen hoogwater is no-
dig omdat het klimaat aan het veranderen is 
en het daardoor meer gaat regenen. En het 
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klimaat verandert omdat we teveel CO2 uitsto-
ten. Conclusie: we hebben dit onheil aan ons 
zelf te danken! Daarom moet wereldwijd de 
uitstoot van CO2 gestopt worden, zo niet dan 
staan ons rampzalige gebeurtenissen te wach-
ten. Maar het kan nog gekker. Recent onder-
zoek heeft aangetoond dat koeien teveel sche-
ten produceren en dat blijkt ook slecht te zijn 
voor het klimaat. Zal de volgende stap dan zijn 
dat van ons gevraagd wordt om ook geen 
scheten meer te laten terwijl het laten van een 
ferme scheet toch aardig kan opluchten. Maar 
is dat wel allemaal waar?  
We leven nu in het tijdperk van de CO2-dicta-
tuur. Als je niet in het CO2-isme gelooft of twij-
felt ben je een afvallige en wordt je niet serieus 
genomen. De urgendatisten, volgelingen van 
Marjan Minnesma, hebben zelfs een bede-
vaart ondernomen naar de klimaattop in Parijs 
met de smeekbede voor minder CO2. Rege-
ringsleiders zeggen dat er nú moet worden 
ingegrepen. Maar hoe vaak hebben deze lei-
ders ons in het verleden al voorgelogen? 
  
Het klimaat is een chaotisch en razend inge-
wikkeld proces. Klimaatmodellen proberen het 
toekomstig klimaat te voorspellen. Simpel ge-
zegd voorspellen deze modellen dat met het 
stijgen van de CO2 uitstoot, door het versto-
ken van fossiele brandstoffen, ook de tempe-
ratuur stijgt. De uitstoot van CO2 neemt al 
sinds het begin van het industriële tijdperk 
zonder onderbreking gestaag toe. De tempera-

tuur zou dan ook gestaag moeten toenemen 
en dat is echter niet het geval. Tussen 1940 en 
1980 is de temperatuur met 0,2 graad ge-
daald, tussen 1980 en 1998 is de temperatuur 
met 0,4 graad gestegen en vanaf 1998 is de 
temperatuur gemiddeld gezien ongeveer con-
stant gebleven. Klimaatmodellen kunnen de 
temperatuurdaling tussen 1940 en 1980 en de 
constante temperatuur vanaf 1998 niet repro-
duceren. Anders gezegd de modellen kunnen 
iets wat op waarnemingen berust niet correct 
reproduceren. Waarom zouden deze modellen 
dan wel betrouwbaar zijn voor het toekomstige 
klimaat? 
Het gedrag van de zon en dan vooral de cy-
clus van zonnevlekken zijn ook van invloed; 
weinig zonnevlekken geven een lagere en veel 
zonnevlekken geven een hogere temperatuur. 
Klimaatdeskundigen zeggen dat de invloed 
hiervan gering is maar geven ook toe daar 
weinig van te begrijpen. Dat is natuurlijk 
vreemd. 
Zo zijn er meerdere factoren die van invloed 
zijn op het klimaat maar waarvan het gedrag te 
weinig gekend is.  
Ik pretendeer niet te zeggen dat CO2 geen 
invloed heeft op het klimaat maar ik denk wel 
dat de rol daarvan zwaar overschat wordt. 
Vergeet niet dat het klimaat inmiddels een gi-
gantische industrie is geworden waarin miljar-
den worden verdiend en vele instanties er baat 
bij hebben doemscenario’s te schetsen die 
aandacht trekken en dus geld opleveren. 
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Ik zeg ook niet dat het ontwikkelen van alter-
natieve energie onzin is. Integendeel, het is 
juist goed om veel minder afhankelijk te wor-
den van fossiele brandstoffen en daardoor ook 
minder afhankelijk van het Midden-Oosten. 
Dat zal ook de luchtkwaliteit ten goed komen 
en dat is goed voor iedereen. 

Een betere bescherming tegen hoogwater is 
een goede zaak maar om nu al rekening te 
houden met zaken waarvan de invloed bij lan-
ge na niet vast staat en die over meer dan een 
halve eeuw heel misschien gaan plaatsvinden 
is een stap te ver. Het klimaat is niet te voor-
spellen!  
Het kan zijn dat bovenstaande met kromme 
tenen gelezen wordt. Ik weet ook dat de 
Dorpsraad in grote meerderheid het CO2-isme 
aanhangt en hier niet achter staat. Daarom 
staat hieronder mijn naam. Ik heb het allemaal 
niet zelf verzonnen maar overgenomen uit een 
lezing van Dick Thoenes, em. prof. chemische 

procestechnologie TU Eindhoven en uit artike-
len van andere wetenschappers. 

Als het klimaat in de komende maanden niet 
teveel verandert, zal ik weer naar een volgen-
de hoogwaterbijeenkomst van de gemeente 
gaan. Ook als het klimaat wel veel verandert 
zal ik  gaan maar dan zal ik wel nog diep in de 
buidel moeten tasten en mij daarheen bege-
ven in een spiksplinternieuw tropenpak met 
tropenhelm! 
Sander Bastings 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Kinder Vakantiewerk Itteren 
De kerstvakantie staat alweer bijna voor de deur, tijd om weer iets leuks te gaan doen samen. 
Deze vakantie hebben we 2 activiteiten, we gaan Kerst-Kienen en we gaan een dagje zwemmen in 
een super zwembad! Lees maar snel verder…. 

Kerst-Kienen: 

Wanneer:    Dinsdag 22 december 2015 
Hoe laat:    18.00 uur tot 20.00 uur 
Kosten:     4 euro  
Activiteitenplaats:  in de Brigidahoeve in Itteren 
Leeftijd:  van 4 t/m 12 jaar (of t/m groep 8) 
Denken aan:  de kiendopjes! Voor iets lekkers wordt er 
gezorgd ! We hebben leuke prijsjes voor te winnen !  
Wij hopen dat jullie er allemaal weer zijn en dat we er zo 
een superleuke en spannende avond van kunnen 
maken!   
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Dagtocht Tongelreep in Eindhoven: 

Dit zwembad staat bekend om het golfslagbad, de suisbuis, de stroomversnelling, de turbobol en 
familieglijbaan. Natuurlijk kun je hier ook in het bubbelbad of gewoon baantjes trekken. Een heus 
zwemfestijn dus! Voor deze activiteit heb je wel een zwemdiploma nodig! dus zwembandjes, kur-
ken en vestjes zijn niet voldoende. 
Wanneer:    Woensdag 30 december 2015 
Hoe laat:    08.30 uur tot ± 18.00 uur 
Vertrekplaats bus: Op ’t Brook in Itteren 
Kosten:     15,50 euro  
Activiteitenplaats:  Eindhoven 
Leeftijd:  van 6 t/m 12 jaar (of t/m groep 8) 
Denken jullie aan: zwemkleding, voldoende eten en drinken voor de hele dag en 
evt. een beetje geld voor een ijsje of zoiets. 

Wij hopen dat jullie allemaal weer meegaan en dat we er zo een superleuke dag van kunnen ma-
ken!     

Informatie bij Peggy, Geneinde 13 in Itteren. 
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Huisartspraktijk Wetzels blaast dagopvang nieuw leven in

Huisartspraktijk Wetzels start vanaf januari 2016 met dagopvang voor ouderen in het pand waar 
ook de praktijk gevestigd is. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Het aantal ouderen in 
Borgharen en Itteren neemt toe en daarmee nemen ook eenzaamheid, lichamelijke beperkingen 
en geheugenproblemen toe. 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 voe-
len maar dagopvang is meer, het dagprogramma is gericht op het stabiliseren van het functioneren 
en het voorkomen van verergering van klachten. De opvang kan er aan bijdragen dat mensen lan-
ger op een verantwoorde manier in de vertrouwde thuissituatie kunnen blijven wonen en de druk 
op mantelzorgers afneemt. Dagopvang is bedoeld voor mensen met een WMO-indicatie groeps-
begeleiding. Via het WMO loket van de gemeente (tel. 14043) kunt u een gesprek aanvragen met 
een van de WMO-consulenten, tijdens dit gesprek wordt bekeken of u in aanmerking komt voor 
dagopvang. Voor vragen over de dagopvang kunt u ook terecht bij de praktijk. Wij hebben er in ie-
der geval veel zin in en we houden u op de hoogte. 

Hartelijke groeten van het dagopvang-team (Roos, Lien, Kim, Brenda en Thijs) 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Fanfare St.Maetinus Juliana

Zo aan het eind van het jaar is het goed om even terug te denken en nieuwe plannen te maken 
voor het komende periode. 2015 is het eerste jaar van onze fusievereniging door het samengaan 
van de fanfares van Limmel en Itteren. Naast de problemen die het samensmeden van beide clubs 
met zich meebrengt zijn er natuurlijk ook de extra mogelijkheden die hierdoor ontstaan.  
We prijzen ons gelukkig dat zeker het muzikale weer in een stijgende lijn is gekomen, maar door 
de vergrijzing zijn we genoodzaakt om de invulling van onze optredens hierop aan te passen. We 
zullen u hierin ook meenemen en informeren blijven. Voor het komende jaar is een van onze doe-
len om u zo enthousiast te krijgen dat u graag bij onze muzikanten wil aansluiten om mee te gaan 
musiceren. Blijft u ons volgen, we zullen u zeker gaan verrassen. Neem ook vaker eens een kijkje 
op onze website, www.fanfaremartinusjuliana.nl , hier vindt u ook altijd informatie over onze optre-
dens en andere activiteiten. 
Ook bent u altijd van harte uitgenodigd om eens te komen kijken en luisteren op onze repetitie 
avonden, die iedere maandag om 19.30 uur in het Martinushoes beginnen. Ook willen we iedereen 
hartelijk bedanken die ons het afgelopen jaar op welke manier dan ook gesteund heeft. Zeker ook 
de toehoorders die bij onze optredens aanwezig waren. De sponsoren en andere begunstigers 
welke zonder hun steun en bijdragen wij geen activiteiten kunnen organiseren, heel hartelijke dank 
hiervoor. 
De muzikanten, het (ere)bestuur, beschermheer en ere-voorzitter wensen u fijne kerstdagen en 
een muzikaal, voorspoedig en vooral een gezond 2016 toe. 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Nuijts vaan de kaffee

Omdat er altijd activiteiten in ons café ’t Trefpunt zijn, lijkt het ons verstandig om een vaste rubriek 
in onze Dorpsberichten te zetten van “Nuijts in de kaffee”. Wat is er te doen: 

18 december 
Kerst inn met muzikale omlijsting van leerlingen van Adrienne Coenegracht. 
Als U deze avond ook wilt genieten van enkele hapjes wilt opgeven in café ’t Trefpunt,  
kosten € 7.50 

31 december. 
Gezellig samenzijn om het oude jaar in te luiden, voor iets lekkers te eten wordt gezorgd. 

24 januari  
Dames fruhshoppen aanvang 11.11uur. 
Artiesten: Spoor Veer, Ludy van Dijk, Bert en Angelique, May 
Entree € 8.50, tussendoor wordt voor broodjes gezorgd. 

Onze wens voor het nieuwe jaar: 
Veer winse uuch alle goods veur 2016. 
Vaol gelök, leefde en gezoondheid. 
Wil en Chiara 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Tradities 

De tijden veranderen en ie-
dereen heeft hiermee te ma-
ken. Ook in ons mooie dorpje 
merken we hiervan de ge-
volgen. Door al deze ontwik-
kelingen wordt de leefbaar-
heid sterk aangetast. Naast 
alle sociale gevolgen, zoals 
geen winkel, geen school 
komt daardoor ook het vere-
nigingsleven in zwaar weer. Is 
dit wat we willen, dat er geen gezamenlijke 
activiteiten meer kunnen bestaan? Daar moe-
ten we toch niet aan denken.  
 
Ook voor de komende activiteiten in ons mooie 
dorpje maken we ons zorgen. De Vreigeleire 
zijn weer druk bezig met het organiseren van 
hun komende activiteiten en ook hiervoor loopt 
men in Itteren niet meer warm maar ze gaan 
er gelukkig wel mee door en proberen ook 
nieuwe activiteiten zoals de onlangs gehouden 
Itterse bonte avond. 
Natuurlijk kan men altijd een reden bedenken 
waarom ze hier niet aan mee willen doen, er is 
immers op vele plaatsen iets te doen. Maar 
waarom niet in eigen dorp blijven ? 
Je hoeft dan geen reiskosten extra te maken 
en kan ook een biertje of wijntje drinken en 
dan fijn lopend huiswaarts gaan. Kan men zich 
niet meer de tijden herinneren dat iedereen 
meedeed aan de Itterse carnaval? 
Hetzelfde probleem geldt voor de kindermid-
dag in de zaal op carnavalsdinsdag. Al tiental-
len jaren was dit de middag dat de kinderen 
onbezorgd hun carnaval konden vieren en de 

ouders met een drankje "toezicht" hielden.  

Maar nu komen bijna geen kinderen meer, 
soms worden ze zelfs afgezet en gaan de ou-
ders weer weg. We willen deze traditie niet 
verloren laten gaan en zullen iets anders moe-
ten bedenken, maar die kar willen we nog altijd 
graag gezamenlijk trekken. 
Graag zouden we eens van de inwoners willen 
horen wat er zou moeten worden georgani-
seerd om het weer aantrekkelijk te krijgen om 
in ons eigen dorp zijn vertier te hebben? Ver-
ras ons! Laten we het gesprek aangaan hoe 
we verder kunnen gaan waarbij ook steun en 
aanvulling uit ons eigen dorp kan helpen. 
Laten we alstublieft niet al onze tradities verlo-
ren gaan! 
U bent natuurlijk vrij om te reageren maar wij 
horen of zien uw reactie graag tegemoet. Een 
belletje of mailtje kan naar 3646445 of joop-
sangen@hotmail.com  
 
Namens de bestuurders, 
Joop Sangen 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Onze handhaver.
Zoals de politie de wijkagent heeft ingevoerd 
zo heeft Team Handhaving van de gemeente 
Maastricht, de Wijk Gebonden Medewerker 
aangesteld. De wijkgebonden medewerker is 
een buitengewone opsporingsambtenaar. Hij 
of zij is belast met het toezien van taken de 
gemeente betreffende, bv Algemene Plaatse-
lijke Verordening. De Wijkgebonden medewer-
ker en de Wijkagent werken nauw samen om 
de wijk Sjiek, Sjoen en Veilig te maken en te 
houden. In hun werkzaamheden is een groot 
grijs veld van zaken die zij samen kunnen op-
pakken.    
Voor de wijken Borgharen, Itteren, Sint Maar-
tenspoort en Heugemerveld  is Roy Joosten 
als Wijkgebonden medewerker te werk ge-
steld. Hij werkt samen met BOA’s openbare 
ruimte en Handhavers die voor hem rapporte-
ren en signaleren. Hij krijgt ook informatie over 
betreffende wijkproblemen van de Nationale 
politie en verstrekt informatie aan de Nationale 
politie. Op straat is Roy het aanspreekpunt 
voor de burger. Hij is verantwoordelijk voor het 
oppakken en afhandelen van allerlei klachten. 
De doelstelling van Roy is: om samen met 
burgers en partners de buurt leefbaar en veili-
ger te maken. Tot de taken van Roy behoren 
parkeertoezicht en handhaving, handhaving 
milieuregels openbare ruimte, Milieuregels bij 
ondernemers, voorkomen en signaleren van 
overlast, controleren  van vergunningen voor 
het gebruik van de openbare ruimte, bv bouw-
steigers, containers,  (ver)bouwwerkzaamhe-
den, algemene plaatselijke verordening (APV) 
enz.  

Team Handhaven van Gemeente Maastricht 
Werkt met twee diensten namelijk ochtend-
dienst & Middagdienst. De ochtenddienst van 
07.30 uur tot 16.00 uur, middagdienst van 
14.00 uur tot 22.30 en de zondagen van 09.30 
uur tot 18.00 uur 7 dagen in de week. Omdat 
wij in de middagdienst met een kleine bezet-
ting gemeente breed inzetbaar zijn worden 
allereerst urgente meldingen opgepakt. Is het 
geen urgente melding zal deze de dag erna in 
behandeling worden genomen.  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kerstboodschap 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SIBELCO EUROPE MineralsPlus 
(v/h Ankerpoort) wint minerale gesteentes en bewerkt ze 
tot 
natuurlijke (hoogwaardige) grondstoffen voor tal van toe-
passingen, 
van kunststoffen tot producten voor de landbouw. 
Daarbij werken we steeds volgens de modernste kwali-
teitsnormen 
voor productie en milieu. 

Je wereld is gemaakt van mineralen. 
Wij zorgen voor de beste kwaliteit! 
SIBELCO EUROPE MineralsPlus 
is een dochteronderneming van Sibelco, een wereldwijde 
producent van minerale grondstoffen. 

U vindt onze activiteiten en producten op  
mineralsplus.sibelco. 
com 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Kringloop Hartelstein 
Vanaf het moment dat woonwerkgemeenschap kringloop Hartelstein gestart is, is duurzaamheid 
voor de kringloopwinkel in Maastricht het primaire uitgangspunt. De tijdloze waarde van veel spul-
len, 
speelt een grote rol in de kringloopwinkel. Er wordt een groot assortiment aangeboden van 
uiteenlopende spullen waaronder kleren, gebruiksvoorwerpen, boeken meubels, snuisterijen, 
kunstvoorwerpen en nog veel meer. Allemaal spullen die een tweede leven verdienen. Zo kunnen 
we mensen blij maken met spullen van andere die voor hun niet meer van waarde zijn. 
Kringloop Hartelstein heeft een groot klantenbestand van mensen die periodiek de winkel bezoe-
ken. 
En wij maken het als kringloopwinkel in Maastricht en buiten, extra gemakkelijk met onze 
“breng-en-haal-service”. Hebt u spullen en die zijn voor u overcompleet, dan komen wij graag 
langs. 
Tevens vangen wij in onze woonwerkgemeenschap boerderij ook mensen op die op de een of an-
dere 
manier dakloos zijn geworden en bij onze stichting een kans krijgen om alles weer op een 
rijtje te zetten om straks weer mee te kunnen doen in 
de maatschappij. 
Winkel is open: 
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur 
Zondag 13.00 – 17.00 uur 
Woensdag 13.00 – 17.00 uur 
Vrijdag 13.00 – 17.00 uur 
Coördinator: Henk Willems 
Adres: Hartelstein 214 
6223 HV Maastricht 
Telefoon.: 043 - 364 55 15 
Mobiel: 06 – 211 52 840 
Website: www.kringloop-hartelstein .nl 
E-mail: kringloophartelstein@gmail.com 
!  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Servicepagina
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
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

Meldingen gemeente
Maastricht
14043
Dieren
Dierenambulance
0900 - 4433 224
Schapen op de kades
(046) 433 18 14
Kuddebeheerder galloways
06 - 5398 1714
Alcohol & Drugs
Alcohol infolijn
0900 - 500 2021
Drugsmeldpunt
(043) 350 5111
Drugs infolijn
0900 - 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 
47
KvK: 410 77 062
Dorpsraad Itteren:
Voorzitter:
Joop Verhulst 06 - 8142 7142
Secretaris:
Maria Lhomme 365 2040
Penningmeester:
Harry Jonkhout 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
Vivian Thewissen 364 0407
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