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Itterse Weerd
In de vorige editie van de Dorpsberichten werd
vermeld dat de Dorpsraad bezwaar zou aantekenen tegen het besluit van GS om geen milieueffectrapportage uit te voeren voor de aanpassing van de Itterse Weerd.
De achterliggende gedachte daarbij was dat
het wellicht nog mogelijk zou zijn een zodanig
ontwerp voor de Itterse Weerd te krijgen met
meer ruimte voor een natuurlijke ontwikkeling
met daarbij ook een aanpassing van de drempel bij Geulle zodat het karakter van een natuurlijke grindrivier behouden zou blijven. De
drempel is er de oorzaak van dat de rivier in
de zomer praktisch niet stroomt en daardoor
algenbloei optreedt.
Over deze zaken is nog eens goed nagedacht
en uiteindelijk is besloten om geen bezwaar in
te dienen. De reden om dat niet te doen is dat
uit het verleden maar al te vaak is gebleken
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dat het meer dan aannemelijk is dat zo’n bezwaar wordt afgewezen. Door bezwaar aan te
tekenen zou hooguit een vertraging in de
voortgang van de werken kunnen optreden en
dat levert niets op.
In de Klankbordgroep Itteren/Borgharen is inmiddels ook afgesproken om niet te blijven
terugblikken op wat er mis is gegaan met de
Itterse Weerd en te focussen op een zo optimaal mogelijke aanpassing. Rijkswaterstaat
Maaswerken heeft in de juni-bijeenkomst van
de Klankbordgroep opgemerkt zich voor te
kunnen stellen dat de radiostiltes over de Itterse Weerd niet goed zijn gevallen. Ook had de
communicatie op sommige momenten wellicht
meer proactief kunnen zijn.
Faunabrug over het Julianakanaal

Itterse dorpsberichten
Ergens halverwege de brug over het Julianakanaal en de Geulduiker wordt voor de grote grazers en ander wild een faunabrug over
het kanaal aangelegd. Dat is een verplichting
die door de overheid aan het Consortium
Grensmaas is opgelegd. Deze beesten kunnen dan niet gehinderd door enig verkeer veilig het kanaal oversteken om vervolgens Itteren onveilig te maken.
Die veilige oversteek over het kanaal moet
voor deze beesten een geweldige luxe zijn.
De overheid heeft in haar al omvattende wijsheid besloten dat dieren dus veilig de overkant
van het kanaal moeten kunnen bereiken. Maar
diezelfde overheid lijkt te vergeten dat er in
Itteren ook mensen en mensenkinderen wonen die eveneens heelhuids het kanaal willen
oversteken. Door het vele vrachtverkeer is het
voor hen vaak een hachelijke onderneming om
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veilig te overkant te bereiken. De huidige brug
is daarvoor te smal. Daarbij moet niet vergeten worden dat de school in Itteren dit jaar
dicht gaat waardoor de kinderen elders naar
school moeten. De huidige situatie bij de brug
is er de oorzaak van dat dit voor kinderen niet
op een verantwoorde wijze kan plaatsvinden.
Een beter plan zou zijn de faunabrug aan de
bestaande brug te koppelen en de besparing
die dat oplevert te steken in een fietsbrug.
Het is toch niet uit te leggen dat er voor dieren
een aparte brug wordt aangelegd om veilig
aan de overkant van het kanaal te komen en
dat voetgangers en fietsers daar geen recht op
hebben.
Ik heb respect voor dieren maar ik acht het
recht op veiligheid voor mensen oneindig veel
hoger!!
Sander Bastings
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Bezoek op Dorpsraadvergadering
Op maandag 13 mei is "onze" Pieter van de Waa van de gemeente op de Dorpsraadvergadering
geweest en we hebben enkele wensen bij hem neer kunnen leggen. Eén van onze wensen was
een bankje bij de bomenlaan tussen Borgharen en Itteren. Op de splitsing met de Kruisweg, bij het
kruisje, is een "hufterproef" bankje geplaatst compleet met een prullenbak met het zicht richting
Maas. Als u dan toch lekker aan het wandelen of fietsen bent en u wilt even rusten, kunt u ook genieten van het uitzicht, richting Maas en België. Daarnaast is bij de brug de rood-witte afrastering
hersteld en binnenkort verwachten we nog meer. Als hierover meer duidelijkheid is, zullen we u
informeren via de Dorpsberichten of via www.itteren.nl. Ook Roer en Overmaas heeft aan Itteren
gedacht en op 't Brook twee nieuwe bordjes geplaatst aan weerszijde van "de Graaf" de bordjes
"Oude Kanjel" geplaatst. Mensen heel hartelijk dank.
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Hallo jongens en meisjes!
De zomervakantie staat weer voor de deur, tijd om weer leuke spelletjes met jullie te doen!
We hebben allerlei leuke activiteiten in petto, hopelijk komen jullie allemaal weer, zodat we er
samen een super zomer van kunnen maken!
“ Waterspektakel ‘editie 4’ “
Het is alweer het 4e jaar dat we de spellenmiddag met waterspektakel organiseren, en ieder jaar is
het een groot succes! Ook dit jaar gaan we lekker spetteren in het water, glijden over de zeepbaan
en nog zoveel meer! Kom je ook?
Wanneer: Vrijdag 5 juli van 13.00 uur tot 16.00 uur, Kosten: 2 euro, Verzamelen: Op ’t Brook /
Sint-Martinushoes, Activiteitenplaats: Itteren
“ Speeltuin ‘Klein Zwitserland’ ”
Op naar Tegelen, naar Klein Zwitserland. Een bos vol avonturen, spannend speelplezier, een
zwembad waar we verkoeling kunnen zoeken als het te warm is! Heb jij ook zo’n zin in deze leuke
dag? Ook hier mogen de kinderen zwemmen, voor degene die geen zwemdiploma hebben,
hebben we leiding wat hierop let!
Wanneer: Woensdag 10 juli van 8.45uur tot 18.00uur, Kosten: €10,90, Verzamelen: Op ’t Brook,
Activiteitenplaats: Tegelen
“ Mergel bewerken op St. Pieter“
Vandaag gaan we een leuke wandeling maken door de grotten van de Sint Pietersberg met een
ervaren gids, die van alles moois en interessants weet te vertellen over de grotten. Daarna gaan
we iets leuks maken van mergel, dat je naar eigen idee mag versieren en natuurlijk mee naar huis
mag nemen! Neem een trui of jas mee, ook als het warm is buiten!
Wanneer: Vrijdag 12 juli, van 12.00uur tot 17.30uur (bustijden kunnen nog veranderen), Kosten: €
2,50, Verzamelen: Op ’t Brook, Activiteitenplaats: St. Pieter-Maastricht
“ BBQ-avond“
Dit beloofd een vurige avond te worden, we verklappen natuurlijk niet alles wat we gaan doen deze
avond!
Wanneer: Dinsdag 16 juli, van 18.30uur tot 22.00uur, Kosten: 2 euro, Verzamelen: Op ’t Brook,
Activiteitenplaats: Itteren,
“ GaiaPark“
In GaiaPark reis je in één dag over de hele wereld; waan je in Afrika en sta oog in oog met ‘s
werelds mooiste dieren zoals machtige gorilla’s, imposante neushoorns, statige giraffen en Rae
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zendsnelle cheeta’s.
En nu zijn nog nieuw: de langverwachte leeuwen, de bushdogs en een kinderboerderij waar je de
dieren kunt aaien en knuffelen. En zou het toevallig slecht weer zijn, dan kun je je ook nog uren
amuseren in de dinodroom!
Wanneer: Donderdag 25 juli van 9.15uur tot 18.00uur, Kosten:€ 10,75, Verzamelen: Op ’t Brook,
Activiteitenplaats: Landgraaf. Opgeven: Donderdag 18 juli van 18.00 uur tot 19.30 uur
“ Zwemmen in Geulle“
Wij gaan met de fiets richting Geulle om daar lekker de dag door te brengen in het zwembad. Er
zullen genoeg vrijwilligers meegaan om de weg vrij te houden en goed op te letten in het
zwembad. Een zwemdiploma is verplicht! Bij slecht weer gaat deze activiteit niet door.
Wanneer: Maandag 29 juli van 11.00 uur tot 16.00 uur, Kosten: 3 euro, Verzamelen: Op ’t Brook,
Activiteitenplaats: Zwembad Geulle. Opgeven: Donderdag 18 juli van 18.00 uur tot 19.30 uur
“ Kermis-spelen”
Vandaag gaan we naar Heer om daar samen met andere wijken kermis te vieren.
Een springkussen, suikerspinnen, een patatje met.., grimeren, airbrush-tattoos, en heel veel leuke
spelen waar je punten mee kunt verdienen. Dat zijn een paar van de leuke dingen die zorgen voor
een te gekke dag!
Wanneer: Woensdag 7 augustus van 10.00uur tot 16.00uur (bustijden kunnen nog veranderen),
Kosten: € 6,50, Verzamelen: Op ’t Brook, Activiteitenplaats: Heer. Opgeven: Donderdag 18 juli van
18.00 uur tot 19.30 uur
“ Walibi “
Walibi Belgium heeft niet minder dan 16 attracties speciaal op maat van kinderen, verdeeld over
twee kindvriendelijke zones in het park. Ieder kind heeft er de kans om zich volledig uit te leven en
plezier te maken. Dat belooft een dag vol plezier voor het hele gezin !
Wanneer: Vrijdag 9 augustus van 8.30uur tot 18.00uur, Kosten:€23,40, Verzamelen: Op ’t Brook,
Activiteitenplaats: Walibi België. Opgeven: Donderdag 18 juli van 18.00 uur tot 19.30 uur. KOPIE
IDENTITEITSKAART MEENEMEN BIJ OPGEVEN!
OpgevenVoor alle activiteiten kun je je opgeven bij Steffy Lhomme in de Brigidastraat 64.
Als je je komt opgeven neem dan de ingevulde opgeefstrookjes en gepast geld mee. Dan ben je
zeker van je inschrijving.
Bij vragen of opmerkingen kunnen jullie altijd contact met ons opnemen.
Wijkcoördinator: Steffy Lhomme: 06 30 20 52 47
Assistent: Laura Bastings: 06 15 38 97 44
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De laatste dag van Op de Sterkenberg
Op woensdag 26 juni was de laatste schooldag van basisschool Op de Sterkenberg in Itteren. De deuren van onze school waar zoveel
Itterse kinderen kennis hebben opgedaan
maar ook hun sociale ontwikkeling hebben
meegekregen. Om 12.30 uur was er een welkomstwoord en meteen daarna een toneelvoorstelling door de kinderen. De directeur,
Lilian Knooren, hield nog een toespraak en
daarna waren allerlei foto’s met momenten uit
het laatste schooljaar te bekijken.
De kinderen liepen onder een erehaag door
die gemaakt wordt door de ouders en andere
aanwezigen. De kinderen hadden een wensballon bij zich die zij één voor één loslieten
aan het einde van de haag. Als laatste sloot
Mexx, de jongste leerling van de school, de
poort en wenste iedereen elkaar de allerbeste
wensen voor de toekomst. Toen was het over,
geen basisonderwijs meer in Itteren.
Wim Beijer.

Van de gemeente
Beste bewoner(s),
Enige tijd geleden heeft u wellicht de berichten gelezen en gehoord over de sluiting en het vertrek
van de school uit het pand aan de Sterkenbergweg.
Wanneer een (basis)school besluit de locatie te
verlaten, wordt het schoolgebouw overgedragen
aan de gemeente. Momenteel wordt door de gemeente bekeken of er een nieuwe bestemming kan
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worden gegeven aan het (voormalige) schoolgebouw. Dit is echter afhankelijk van diverse factoren,
zodoende kan er momenteel nog geen besluit over
genomen worden.
Voorlopig zal het gebouw dan ook leeg komen te
staan, evenals de gymzaal. De gymzaal zal nog
geëxploiteerd worden door MaastrichtSport, de
komende tijd kunnen hier nog sportgerelateerde
activiteiten plaatsvinden. In de school zal leegstandsbeheer worden toegepast.
De firma AdHoc Leegstandsbeheer zal nog nader
bekijken op welke wijze dit kan worden toegepast
op het schoolgebouw. Hierbij kunt u denken aan
bijvoorbeeld een kunstatelier welke geplaatst wordt
in een klaslokaal waar een kunstenaar overdag zijn
werk kan uitvoeren. Overnachten in het gebouw zal
niet worden toegestaan.
Mocht u als buurtbewoner vragen hebben over bovenstaand, dan kunt u tijdens kantooruren contact
met mij opnemen middels telefoonnummer 0433505164 of per e-mail
lucien.vaessen@maastricht.nl.
Indien u zaken waarneemt in of rondom het
schoolgebouw welke hier niet thuishoren of wat u
niet vertrouwt, kunt u buiten kantooruren contact
opnemen met mijn collega Peter Jongen: 0433505469.
Uiteraard bij dringende zaken zoals inbraak en
dergelijke allereerst de politie bellen via telefoonnummer 112.
Met vriendelijke groet,

Dhr. Lucien Vaessen
Medewerker Vastgoed
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Frituur Onderweg
Waarschijnlijk hebt u de frituur al gezien op ’t Brook. De wagen staat iedere zondag op het parkeerterrein van 16.30 tot 19.30 uur en als het goed weer is vanaf ca. 13.00 uur. U kunt ze ook volgen op Twitter (@frituuronderweg) en Facebook (facebook.com\FrituurOnderweg) en dan kunt u
ook op de hoogte blijven van allerlei aanbiedingen. Wilt u ze bellen dan kan dat via GSM 0641640654 of mailen via frituuronderweg@ziggo.nl. De mensen van “Frituur Onderweg” maken gebruik van (bijna) alle communicatiemiddelen dus u kunt op de hoogte blijven van alle nieuwtjes. Wij
zijn in ieder geval blij dat we weer een frituur hebben in Itteren en wensen de uitbater heel veel
succes.
Wim Beijer
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Joop Sangen Koninklijk onderscheiden.
Onze voorzitter van fanfare St Martinus Itteren dhr. Joop Sangen heeft afgelopen vrijdag een Lintje
van Hare majesteit ontvangen vanwege zijn grote verdiensten voor het verenigingsleven in Itteren.
Vrijdagmorgen 26 april om 9 uur stond burgemeester Onno Hoes voor de deur om een totaal verraste Joop Sangen zijn Koninklijk Lintje te komen opsteken.
Wat heeft Joop Sangen allemaal betekent voor de gemeenschap Itteren;
1963 begonnen als tamboer bij de drumband al heel vlug concert trom bij de fanfare, dit jaar viert
hij zijn 50 jarig jubileum. 1975 als 20 jarige penningmeester bij de SJOWI (jeugdwerk Itteren) begonnen. 1977 prins van de Vreigeleire, daarna 15 jaar Prizzedent en penningmeester. Vanuit
SJOWI vice voorzitter geworden bij oprichting van de Aw Sjaol.
Vanuit Aw Sjaol mede oprichter van de voetbalclub SV Itteren. (voorganger van IBC-’03)
Daar secretaris alsmede wedstrijdsecretaris, elftalleider, scheidsrechter als ook spelend lid.
Toen Joop zijn kinderen op de basisschool in Itteren zaten is hij 11 jaar penningmeester van de
ouderraad geweest waarbij ook MR en GMR. Vanaf 2006 onze voorzitter van fanfare St Martinus
Itteren waar we samen trots zijn dat hij deze Koninklijke onderscheiding heeft mogen ontvangen.
Joop je hebt het meer dan verdient, chapeau!!
Fanfare St.Martinus Itteren heeft zijn voorzitter tijdens Koningsdag op gepaste wijze nog eens in
het zonnetje gezet.

Burgemeester Onno Hoes van
Maastricht, Joop en Aldegonda
Sangen.
André van Oerle.
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Nieuwsbrief Scouting de Eburonen
Juni-Juli-Aug 2013
Verslag vorige activiteit
Op zaterdag 25 hadden we weer een grote
groepsactiviteit in en rondom het gebouw. We
gingen allemaal op avontuur in het Jungleboek. We hadden een panter, een beer en
zelfs een olifant die met ons mee deed. Er
worden broodjes gebakken boven het kampvuur, over de Kanjel geklommen en spelletjes
gedaan. Zo mochten we allemaal in een grote
luchtbal rondrennen over het terrein. Na de
activiteit werden weer bevers en welpen geïnstalleerd.

Zomerkamp
Op zaterdag 29 juni gaan we op zomerkamp.
Dit jaar is gekozen een mooie boerderijkamping in Epen. De omgeving is prachtig en op
de camping bevinden zich veel dieren, zoals
pony’s, kippen, konijnen, ezels, koeien etc. Het
leukste van alles is dat de kinderen mee mogen helpen op de boerderij. Dieren voeren en
misschien zelfs koeien melken. Het wordt gegarandeerd fantastisch.
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Nieuwe leiding gezocht!
Heb je interesse om wekelijks en gedurende
kampen de kinderen van onze scoutinggroep
te vermaken, leuke programma’s te verzinnen,
lekker buiten bezig te zijn en lid te worden van
een leuke vereniging? Dan zijn we op zoek
naar jou. Vanaf het nieuwe seizoen (half augustus) zijn we op zoek naar nieuwe leiding.
Lijkt dit je leuk en wil je tijd investeren in een
leuke nieuwe hobby? Neem dan contact met
ons op: eburonen@eburonen.nl
Op zoek naar een mooie locatie?
Ons gebouw is tevens te huur voor kampen en
feestjes (communiefeesten, familiebijeenkomsten, kinderfeestjes etc.). Voor meer info:
eburonen@eburonen.nl
Nieuwsgierig naar Scouting De Eburonen?
Wil je eens een keertje komen kijken of Scouting De Eburonen misschien iets voor jou is,
dan kun je je aanmelden via de website van
De Eburonen of via eburonen@eburonen.nl
We zijn vanaf begin juli op vakantie, maar
vanaf half augustus zijn we weer elke zaterdag
in ons gebouw te vinden.
Staf en bestuur scouting de Eburonen
Ankerkade 161
Beatrixhaven te Maastricht
http://www.eburonen.nl/
eburonen@eburonen.nl
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IBC’03/RKVCL JEUGD
Terugkijkend op het voorjaarsseizoen 2013
verdient de jeugd van IBC’03/RKVCL een stevig compliment met de behaalde resultaten.
De mini-F heeft het uitstekend gedaan. De E
en D eindigden in de midden klasse en de B
jeugd heeft zich uitstekend herpakt na een
valse start te hebben ondergaan. De F van
IBC’03/RKVCL is zelfs ongeslagen kampioen
geworden!
Mede door de inzet van de leiders en vrijwilligers (en met een beetje hulp van de weergoden) is binnen een kort tijdbestek een zeer geslaagde seizoens-afsluitings-dag georganiseerd. Met een geweldig “4X4” toernooi (die
heeft geleid tot groot spelplezier bij de jeugd
van mini-F t/m D) en een zeer geslaagde BBQ
heeft de organisatie er voor gezorgd dat iedereen met een zeer tevreden gevoel terug kijkt
op deze dag. De kinderen hebben zich goed
ingezet en hebben voor een zeer geslaagd
toernooi gezorgd. Door de grote opkomst van
de ouders met hun kinderen is er een bruggetje gemaakt met de senioren teams die hier op
hun beurt ook zeer van hebben genoten.
“Geweldig, dit hebben we hier bij IBC nog
nooit meegemaakt”, was de reactie van velen.
De BBQ en de Muziek waren wederom zeer
goed verzorgd en de sfeer was gezellig. Dit
alles leverde weer voldoende contacten op om
volgend seizoen goed van start te kunnen
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gaan. Na een fijne zomerstop hopen we iedereen weer terug te zien in het nieuwe seizoen
(Najaars-competitie van 2013). Verdere informatie wordt aan het begin van het seizoen beschikbaar gesteld.
Mochten er nog vragen of aanmeldingen zijn
van mensen die zich ook meer willen inzetten
voor jeugd van IBC’03/RKVCL dan horen we
dit uiteraard graag, via de mail:
j.moris@ziggo.nl .Ook ideeën en eventuele
nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom.
Micha Juffermans (Trainer mini-F), Jordi Kraft
(Jeugdcoördinator RKVCL) en Mick Sour
(Jeugdcoördinator IBC`03)
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Longfonds
n Nederland zijn ruim een miljoen mensen met
een longziekte. Het Longfonds zet zich voor
hen in, want longen zijn van levensbelang. Wij
strijden voor gezonde longen en tegen longziekten. Op de pagina’s hieronder leest u meer
over het Longfonds, ons beleid en behaalde
resultaten.Longfonds
Het Longfonds strijdt voor gezonde longen en
tegen ongeneeslijke longziekten. Daarom financieren ze wetenschappelijk onderzoek.
Werken aan gezonde lucht binnen en buiten
voor iedereen. En komen als patiëntenvereniging op voor de belangen van
longpatiënten.De naam Longfonds is vanaf
januari 2013 gekomen in plaats van het Astma
Fonds. Astma werd vroeger gezien als een
psychische aandoening. Die vooral voorkwam
bij mensen met een klein postuur, vaak met
blond haar en blauwe ogen. Als deze mensen
zich druk maakten of zenuwachtig waren, dan
werden ze benauwd. Maar artsen ontdekten
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dat er lichamelijke oorzaken waren.
Zij ontdekten bijvoorbeeld dat patiënten in bepaalde seizoenen meer of minder benauwd
waren. Door stuifmeel van pollen, zoals we nu
weten, in het voorjaar. En door allergie voor de
huisstofmijt, vooral in augustus en september
als het warm en vochtig is.
Toen eenmaal bekend was dat astma een
ziekte was, wilden artsen en burgers daar iets
tegen doen. Burgers zamelden bijvoorbeeld
geld in om vakantiekampen voor kinderen met
astma te organiseren. En artsen wilden graag
wetenschappelijk onderzoek doen.Er was
daarom behoefte aan één overkoepelende
landelijke organisatie. Die zou geld moeten
inzamelen voor wetenschappelijk onderzoek
naar de oorzaken van astma en betere behandelmethoden. Zo ontstond in 1959 de Vereniging het Nederlands Astma Fonds.In Itteren
zijn er ook mensen die zich inzetten voor het
Longfonds en hebben een collecte gehouden
die € 396,17 heeft opgebracht. Melanie
Smeets – Royen zorgt ervoor dat er voldoende
collectanten zijn en dat het geld verzameld en
naar de bank gebracht wordt ten name van het
Longfonds. Zij is naar ons gekomen en vroeg
of wij alle mensen van Itteren willen bedanken
voor hun vrijwillige bijdrage. Wij willen haar en
alle collectanten bedanken dat zij zich de
moeite getroosten om langs de deur te gaan
voor dit mooie doel. Zij doen het echt niet voor
zichzelf maar voor de medemens die last heeft
van hun longen. Daarom een hele grote pluim
voor alle collectanten.
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Omgangsbegeleiding voor kinderen en ouders bij (vecht)scheidingen in Limburg
Wat doet een scheiding met een kind? Door verdriet, boosheid, onmacht, onvermogen of misschien soms rancune, sneeuwt die vraag onder bij veel ouders die in scheiding liggen. Ze volharden in een ex-partnerstrijd en sleuren hun kinderen daarin mee. Het lukt ze niet meer om de ander
als ouder van hun gezamenlijke kind te zien. Kinderen worden op ouderniveau bij de ruzies betrokken, soms zelfs uitgespeeld. Kinderen als speelbal om de ander te raken; het gebeurt nog veel
te vaak dat ouders hun kinderen op die manier zwaar belasten. Dat kan jaren doorgaan en soms
gaat die strijd zelfs nooit voorbij.
Jaarlijks gaan in Nederland van ongeveer 70.000 kinderen de ouders uit elkaar. Gelukkig slagen
ouders er vaak in goede afspraken met elkaar te maken over hun kinderen. Soms lukt het niet en
dan is begeleiding nodig. Mediation wordt opgestart of de rechter neemt een beslissing, vaak na
een maanden- of jarenlange procedure. Blijkt de scheiding problematisch, dan is hulpverlening nodig om ouders uit de ex-partnerstrijd te krijgen en elkaar weer te gaan zien als ouder van hun beider kind(eren). De kinderen komen bij een verharde ex-partnerstrijd in een loyaliteitsconflict terecht
en voelen zich gedwongen te kiezen tussen twee ouders voor wie ze beide loyaliteit voelen. Door
de traumatische ervaringen die dit veroorzaakt, is vervolgens therapeutische behandeling noodzakelijk, mede om te voorkomen dat kinderen om rust te krijgen daadwerkelijk de keuze maken en
contact met een van beide ouders zullen afwijzen. Vaker kiezen zij dan voor de ouder van wie zij
het meest afhankelijk zijn, namelijk de ouder van hun hoofdverblijfplaats. Dit kan vervolgens tot
grote gedragsproblemen leiden naarmate de puberteit vordert.
Kortom: hoe langer de problemen voortduren, des te onduidelijker wordt de context en des te meer
komen kinderen in de knel. De problemen worden dan ernstig. Het gaat – ieder jaar opnieuw –
over 4.600 kinderen in Limburg, waarvan naar schatting 10% (460) trauma’s oplopen. De probleemscore van deze groep is gemiddeld anderhalf tot twee keer zo hoog als die van kinderen en
jongeren in intacte gezinnen. De verschillen zijn het grootst met betrekking tot algemeen welbevinden, riskante gewoontes, delinquent gedrag en depressieve gevoelens. Daarnaast duren de negatieve gevolgen voort, ook al vond de scheiding langer geleden plaats. Het is niet ongebruikelijk dat
de problematiek aan volgende generaties doorgegeven wordt.
Het is voor een kind enorm belangrijk om beide ouders te mogen liefhebben. De eigen identiteit
komt immers voor de helft voort uit de moeder en voor de andere helft uit de vader. Juist bij vechtscheidingen komt dat enorm onder druk te staan. De ouders houden niet meer van elkaar en laten
dat, bewust of onbewust, duidelijk merken. Dat levert onherroepelijk bij kinderen de vraag op of het
nog oké is van de andere ouder te houden. Het wordt helemaal ingewikkeld als kinderen moeten
wisselen van repertoire, telkens wanneer ze wisselen van het ene naar het andere huis. Kinderen
zijn loyaal naar beide ouders toe, maar als het te ingewikkeld wordt, kiezen ze voor rust. Kinderen
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voelen namelijk haarfijn aan dat de spanning door de ruzies van hun ouders niet goed voor ze is
en een vrij natuurlijk verdedigingsmechanisme treedt dan in werking. Kiezen voor rust betekent
dan in eerste instantie kiezen voor de verzorgende ouder; de niet-verzorgende ouder wordt afgewezen. Die rust is maar tijdelijk en relatief, zeker wanneer de verzorgende ouder zijn of haar negatieve gevoelens over de ex-partner blijft projecteren op het kind. Het kind lijkt immers toch zoveel
op de ander en je wilt toch niet dat het kind dezelfde fouten maakt als je ex-partner, toch...? Hoe
goed bedoeld ook, het is de ideale cocktail voor de toekomstige relatieproblematiek van de volgende generatie.
Omdat in Limburg een dekkend aanbod ontbrak, heb ik dit voorjaar een initiatiefvoorstel ingediend
in het Limburgs Parlement om dat probleem aan te pakken, en met succes! Eind maart 2013 werd
mijn voorstel om voor de komende twee jaar in Limburg een structuur voor omgangsbegeleiding
neer te zetten unaniem aangenomen. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hulpverleningsaanbod
direct na de zomervakantie van start. Daarmee kan die vicieuze cirkel in zo vele families wellicht
eindelijk worden doorbroken.
Gert-Jan Krabbendam
@groenlinkser / gkrabbendam@gmail.com / 06-43755393 / Pasestraat 33
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Van Ankersmit naar Sibelco Europe MineralsPlus
De inwoners van Itteren die regelmatig de
bocht vanuit de Beatrixhaven naar Itteren
passeren is het misschien opgevallen: het
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bord met daarop de naam Ankerpoort is in
de laatste 1,5 jaar 2x veranderd. De eerste
keer is het logo aangepast en een jaar later
ook de naam. Ankersmit, ’t mergelfebrikske
dat in 1939 is gestart, is gegroeid.
Zo begon het 75 jaar geleden…
Eind jaren ’30 van de vorige eeuw was Hendrik Jan Ankersmit , eigenaar van Ankersmit
Textiel Fabrieken, op zoek naar een terrein dat
geschikt was om zijn nieuwe bedrijf te starten:
een carbidfabriek. Maar omdat er nóg een bedrijf was dat plannen had in deze richting, besloten de heer Ankersmit en zijn rechterhand
de heer Gribnau, uit Limburgs krijt gebrande
kalk en poederkalk te gaan produceren. Ze
gingen op zoek naar een locatie langs het kanaal.
Door een gelukkige samenloop van omstandigheden, kwamen ze in contact met de heer
Meyer, de toenmalige burgemeester van
Borgharen. Hij zocht in dezelfde periode naar
werkgelegenheid voor de vele werklozen in
zijn gemeente. De heer Meyer liet de heren
een, overigens kletsnat, perceel langs het kanaal zien. De koop was gauw gesloten en dat
was de start van Ankersmit in Borgharen. Snel
daarna, in 1939, verrezen de eerste gebouwen
en konden de eerste inwoners aan de slag in
de ‘Chemische Fabriek’.Van Limburgs Krijt tot
Dolokal
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Het oorspronkelijke idee om kalk te branden
mislukte en Ankersmit schakelde over op het
vermalen van kalk. De heer Gribnau en de
heer Van der Stegen, een landbouwkundige
die inmiddels het team had versterkt, richtten
zich op de vervaardiging van kalkproducten
voor de veeteelt en de landbouw. In de beginperiode lag de nadruk op de productie van krijt
voor de veevoederindustrie, maar later kwam
het accent steeds meer te liggen op kalkmeststoffen. De mergel die Ankersmit verwerkte
was afkomstig uit de ondergrondse groeve in
Kanne (België) en uit groeves in Cadier en
Keer en de Pietersberg. Een deel werd ingekocht. Om zich te verzekeren van een constante aanvoer van hoogwaardige mergel,
sloot het bedrijf in de jaren vijftig een overeenkomst met de bedrijven Mekog en Nekami
voor het gezamenlijk exploiteren van Groeve ’t
Rooth in Margraten.
Vanaf de oprichting heeft Ankersmit geprobeerd in te spelen op de behoeften van zijn
afnemers en gezocht naar gaten in de markt.
Productontwikkeling en –verbetering waren en
zijn heel belangrijk. De concurrentie met de
Winterswijkse Steengroeve, een latere dochteronderneming, was dan ook de aanleiding
om de bestaande landbouwkalk, Emkal, te
verbeteren met magnesium. Zo werd Dolokal
geboren, het product dat de basis werd voor
de groei van Ankersmit.
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Groei
In de opbouwfase, van 1945-1960, verwierf
Ankersmit een riante marktpositie. Het productenpakket werd uitgebreid en bestond in de
jaren ‘50 uit kalk-magnesium-meststoffen, vulstoffen voor de weg- en waterbouw, krijtproducten voor de veevoeder- en de baksteenindustrie en nog enkele andere, iets kleinere,
producten.
De mechanisatie van de landbouw en de sterke stijging van de woningbouw en de asfaltproductie zorgden voor een stormachtige
groei. Het aantal molens groeide mee. De grote kogelmolens werden ingezet voor de productie van landbouwkalk, waardoor op de kleinere pendelmolens speciale producten konden
worden vermalen. Daarmee startte in het begin van de jaren ’70 de productie van industriële mineralen.
Ankersmit groeide niet alleen op het terrein in
Borgharen. De overname van de Winterswijkse Steen- en Kalkgroeve in 1961 was de eerste in een lange rij, waardoor ook verkoop,
vervoer en opslag in eigen hand kwamen. Om
verzekerd te zijn van voldoende grondstoffen
kocht Ankersmit Groeve ’t Rooth in Margraten

en de Curfsgroeve tussen Meerssen en Valkenburg.
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Industriële mineralen
Met de energiecrisis in het begin van de jaren
’70 kwam een einde aan de groei. De kalkmarkt was verzadigd. De heren Ankersmit waren inmiddels geen directeur meer, dus de
nieuwe directie moest op zoek naar andere
groeimarkten. Die vonden ze in de industriële
mineralen: grondstoffen die worden gemaakt
van minerale gesteentes en die worden gebruikt in de productie van glas, staal, keramiek, verf, kunststoffen, bouw en wegenbouw.
De grondstoffen die daarvoor nodig waren
kwamen voortaan uit de hele wereld. De productie werd verder geautomatiseerd en de laboratoria werden uitgerust met betere onderzoeksfaciliteiten. Zo ontwikkelde het bedrijf
zich gestaag tot één van de grotere Europese
leveranciers van minerale grondstoffen.
Groeve ‘t Rooth
In 1989, het jaar waarin Ankersmit het 50-jarig
bestaan vierde, besloot de Maastrichtse cementfabrikant ENCI een plan in te dienen om
een aanzienlijke oppervlakte (443 km2 ) van
het Plateau van Margraten af te graven. Verschillende natuurbeschermingsorganisaties
kwamen in verzet en bij een bezoek aan het
gebied werd de toenmalige minister SmitKroes langs de al lang bestaande Groeve ’t
Rooth, aan de rand van het plateau, geleid. De
gevolgen voor Ankersmit waren groot. Kon het
bedrijf tot dat moment nog uitgaan van een
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uitbreiding van de bestaande groeve met 48
ha., door de uitspraken van de minister werd
dit helemaal teniet gedaan. Dat was het begin
van een jarenlange juridische strijd. Mergel
was immers essentieel voor het voortbestaan
van Ankersmit. Zonder de inkomsten uit mergel zou het bedrijf niet kunnen worden omgebouwd voor de productie van andere grondstoffen. Uiteindelijk werd in 2004 een uitbreiding van de groeve met 17 ha. afgewezen en
kwam pas in 2009 een definitieve uitspraak
waarin Ankerpoort, zoals het bedrijf inmiddels
heette, toestemming kreeg voor uitbreidingvan
de groeve met 5,8 ha.
Verdere ontwikkeling
Niet alleen het dreigende grondstoffentekort
speelde een rol in de verdere ontwikkeling van
het bedrijf. Wereldwijd ontstonden er samenwerkingsverbanden tussen mineraalverwerkende bedrijven. Om zich te kunnen handhaven waren ook Ankersmit en Jan de Poorter
(Geertruidenberg) gedwongen de krachten te
bundelen en samen verder te gaan als één
bedrijf: Ankerpoort. Het nieuwe bedrijf werd
eigendom van Sibelco.
De interne organisaties werden samengevoegd en in het hoofdkantoor, in Maastricht,
werden alle overkoepelende afdelingen gecentraliseerd. Op het terrein in Maastricht zijn nu
Ankerpoort, het hoofdkantoor, én één van de
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dochterondernemingen, Ankersmit Maalbedrijven - de fabriek, gevestigd.
Met de fusie werd Ankerpoort weer één van de
grootste mineraalverwerkende bedrijven in Eu
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ropa. Ankerpoort leverde bulkproducten en
specialiteiten. Ankersmit was immers al actief
op de Europese markt en beschikte voor de
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belangrijkste activiteiten over eigen grondstoffen. Jan de Poorter richtte zich, vooral met
specialiteiten, op de Europese en de mondiale
markt.
MineralsPlus

Zomernummer 2013
hoofdkantoor in Maastricht ook de Europese
verkoopafdeling gevestigd voor de verf- en de
kunststoffenmarkt: Sibelco Specialty Minerals
Europe. Daarnaast wordt er gewerkt aan de
ontwikkeling van nieuwe producten voor deze
markten.

Het streven van Ankerpoort bleef om zowel
grondstofwinning, productie als verkoop zoveel
mogelijk in eigen hand te houden. Zo was het
bedrijf in staat een constante en hoge kwaliteit
grondstoffen te leveren tegen een juiste prijs.
Deze formule heeft door de jaren heen haar
succes bewezen en ervoor gezorgd dat Ankerpoort steeds een stabiele onderneming is
gebleven.

Industriële mineralen
Het is jammer dat veel mensen niet precies
weten wat bedrijven als SIBELCO EUROPE
MineralsPlus nu produceren. Dat komt doordat
je in het uiteindelijke product de natuurlijke
grondstoffen niet meer kunt herkennen. Toch
zou de wereld er heel anders uitzien zonder
industriële mineralen.

Ankerpoort is door het brede productenpakket
lang een ‘vreemde eend’ gebleven binnen Sibelco, een wereldwijd concern dat zich richt op
het leveren van met name zand en klei.
Inmiddels wordt de combinatie zand-klei met
industriële mineralen door Sibelco gezien als
een nieuwe basis voor verdere optimalisering
en groei. Ankerpoort heeft in deze ontwikkeling
een belangrijke rol gekregen. Om deze positie
te benadrukken hebben we sinds 1 januari
2012 ook een andere (handels)naam: SIBELCO EUROPE MineralsPlus.

De verkoop van Sibelco-producten wordt
steeds meer gecentraliseerd. Zo is in het
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SIBELCO EUROPE MineralsPlus (v/h Ankerpoort) wint
minerale gesteentes en bewerkt ze tot natuurlijke (hoogwaardige)
ducten voor de landbouw.
Daarbij werken we steeds volgens de modernste kwaliteitsnormen

Je wereld is gemaakt van mineralen.
Wij zorgen voor de beste kwaliteit!
SIBELCO EUROPE MineralsPlus is een dochteronderne-
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Servicepagina
Landelijk alarmnummer voor am- Meldingen aan de Gemeente?
(043) 14-043
bulance, brandweer en politie:
112
Drugsmeldpunt:
(043) 350 51 11
Wel politie, maar geen spoed:
0900 - 8844
Vuil in en om water:
Wel brandweer, maar geen
0800-0341 (RWS)
spoed: (043) 350 53 87
Meld misdaad anoniem:
0800 - 7000

Provinciale milieuklachtenlijn:
(043) 361 70 70

Website: www.itteren.nl
e-mail: info@itteren.nl

Weekenddiensten:
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

Groene Kruis Domicura:
(043) 3690 690
Verplegen en verzorgen:
(043) 3690 670 (24u per dag)
Kraamzorg:
(043) 3690 630 (24u per dag)

foto’s Itteren:
www.ittereninbeeld.nl
www.picasaweb.google.nl/
fotoalbum.dorpsraad.itteren

Secretariaat: Ruyterstraat 18
6223 GX Maastricht
Incidenten schapen op de kades Banknummer: 97.92.52.547
KvK
: 41077062
Apotheekdienst alleen bij spoed- (046) 433 18 14
gevallen:
Voorzitter:
St. Martinushoes:
Apotheek Straver
Joop Verhulst 06 - 8142 7142
(043)
364
10
01
(043) 361 2829
Secretaris:
Maria Lhomme
365 2040
Aw Sjaol (beheerder):
Tandartsen:
Penningmeester:
06
81427142
Alleen bij spoedgevallen,
364 9967
Basisschool Op de Sterkenberg: Harry Jonkhout
spreekuur op zaterdagen
en zon- en feestdagen van 11.00 (043) 364 14 21
Leden:
uur tot 12.00 uur en van 17.00 tot
Sander Bastings 364 6107
Storingsnummers:
18.00
Wim Beijer
364 4126
Gas
en
stroom
0800
9009
0900 – 4243434
Han
Hamakers
364 6734
Water
0800 - 0233040
Paul
Paulissen
343
2470
Kabel
0800
0760
Dierenambulance:
Richard
Smeets
364
1638
(043) 352 04 55
Vivian Thewissen 364 0407
’s nachts en in het weekend:
06 - 5131 9518
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