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Hoogwaterveiligheid 

Maastricht Centrum hoogwatervrij dank-
zij ingrijpende maatregelen in het gebied 
Borgharen/Itteren? 

Het project Grensmaas, één van de groot-
ste rivierprojecten in Limburg, ligt op koers 
en stevent op een belangrijke tussen mijl-
paal af. De afgesproken hoogwaterbe-
scherming wordt eind dit jaar gehaald. Het 
gebied rond de Grensmaas loopt dan vijf 
keer minder risico op overstromingen zoals 
in de jaren ‘90. 

Om hierbij stil te staan, te vieren en te ge-
denken dat 10 jaar geleden in Borgharen/
Itteren is gestart met de werkzaamheden, 
komt donderdag 9 november 2017 de mi-
nister van Infrastructuur en Milieu naar Itte-
ren, locatie Kasteelhoeve Hartelstein. 
Is het nu tijd om onze lauweren te rusten. 
Nee, bepaald niet. Als gevolg van de op-
warming van de aarde is het niet uit te slui-
ten dat de waterafvoer als gevolg van ern-
stige regenval, weleens veel groter is dan 
de regenval die we in de jaren 90 hebben 
gekend. 

De gemeente Maastricht is dan ook  in sa-
menwerking met de gemeente Eijsden be-
zig met het opstellen van een Ontwikke-
lingsvisie voor het Zuidelijk Maasdal. Het 
projectgebied behelst het Maasdal dat glo-
baal gelegen is tussen de Belgische grens 
en de monding van de Geul. 

Aanleiding voor deze visie is de opgave die 
er ligt om de bewoonde gebieden binnen 
het Maasdal hoogwaterveilig te maken. 
Vanuit deze behoefte zijn er landelijk nieu-
we veiligheidsnormen geformuleerd, waar-
aan de verschillende gebieden langs de 
Nederlandse rivieren richting het jaar 2050 
zouden moeten voldoen. 

Er is sprake van een dubbele opgave. 
Enerzijds moet rekening worden gehouden 
met hogere waterafvoeren in de Maas en 
dus met hogere waterstanden. Anderzijds 
moet de kans op overstromingen worden 
verkleind. In 1993 had de hoogwatergolf 
een topafvoer van ruim 3100 m3/s. Naar de 
toekomst toe moet rekening worden gehou-
den met een hoogwatergolf met een topaf-
voer van 4600 m3/s. In combinatie met de 
hogere veiligheidsniveaus zouden de huidi-
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ge waterkeringen met gemiddeld 100 cen-
timeter ( één meter!) of meer moeten wor-
den verhoogd. 

Dat zou grote gevolgen hebben voor de 
voor Maastricht zo belangrijke relatie tussen 
de stad en de Maas. Daarom is beleidsma-
tig afgesproken om daar waar mogelijk 
meer ruimte te geven aan de rivier en al-
leen als het niet anders kan de huidige wa-
terkeringen (kades, muren) te verhogen. 

Vanuit de specifieke situatie in Maastricht, 
waarbij met name de (historische) binnen-
stad een bottleneck vormt in het Maasdal, 
zijn in principe de volgende type maatrege-
len mogelijk om de hoogwaterveiligheid te 
vergroten: 
- De afvoercapaciteit benedenstrooms ver-
groten, zodat het water met een hogere 
snelheid door Maastricht stroomt. 
- De doorstroomcapaciteit van de Maas 
vergroten door het profiel ruimer te maken, 
zodat er meer water kan worden doorge-
voerd. 
- Het water in de Maas stroomopwaarts op-
vangen en tijdelijke opslaan, zodat het aan-
bod van het vele water in de tijd wordt ver-
deeld. 
- Een oplossing zoeken om het water op de 
een of andere manier (via een nevengeul) 
om de stad heen te leiden, zodat de bottle-
neck wordt vermeden. 
- De bestaande waterkeringen (kades, mu-
ren) verhogen om het achterliggende ge-
bied ook bij een hogere waterstand te be-
schermen tegen hoogwater. 

Binnen de Ontwikkelingsvisie wordt een 
aantal, zogenaamde kansrijke maatregelen 

gericht op de hoogwaterveiligheid, nader 
uitgewerkt en onderzocht: 
- het realiseren van een groene rivier tus-
sen Borgharen / Itteren en het Julianaka-
naal, 
- het optimaliseren van het eiland Bos-
scherveld, 
- het verbreden van de Maas ter hoogte van 
de Franciscus Romanusweg en 
- het realiseren van een nieuwe stroombaan 
omgeving Pietersplas. 

Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of 
deze maatregelen ook daadwerkelijk ge-
wenst en uitvoerbaar zijn. 

Het is de bedoeling dat deze nieuwe ruimte-
lijke visie voor het Maasdal wordt opgesteld 
in de periode 2017-2018. De verwachte 
termijn waarin eventuele realisering zal 
plaatsvinden is 2025-2035. Maar wellicht 
zijn enkele onderdelen binnen dit pakket 
sneller uit te voeren. 

De verwachting is dat de uitgangspunten 
van deze visie al meegenomen zullen wor-
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den in het ontwerp bestemmingsplan 
Grensmaas dat momenteel wordt voorbe-
reid. Dit gegeven geeft aan dat de trein in-
middels aan het rollen is. 

Tijdens een aantal werksessies waarbij ook 
vertegenwoordigers van Itteren en Borgha-
ren aanwezig waren is gebleken dat met 
name het realiseren van een groene rivier 
tussen Borgharen/Itteren en het Julianaka-
naal een grote impact heeft op de omge-
ving. Zo is er in een variant sprake van een 
nieuwe nevengeul van de Maas die in het 
maximale scenario grotendeels gevuld zal 
zijn met water zodat Itteren en Borgharen 
als het ware permanente eilanden worden 
die via hoogwaterbruggen verbonden wor-
den (zie figuur 1). 

Buurtnetwerk Borgharen en Dorpsraad Itte-
ren realiseren zich dat een dergelijke in-
greep ingrijpende gevolgen heeft voor de 
bewoners , agrariërs en omgeving. Daarom 
is besloten om met een eigen visie te ko-
men waarbij alle knelpunten/mogelijkheden 
en ongewenste ontwikkelingen in beeld 
worden gebracht. We zijn ons er van be-
wust dat deze ontwikkelingen kansen kun-
nen bieden maar dan wel op een wijze die 
door de bewoners van Borgharen en Itteren 
gedragen kan worden.  

Zo zijn er mogelijk nog andere kansrijke 
maatregelen die een groene rivier in Borg-
haren en Itteren overbodig maken. 

Deze ontwikkelingen vormen een bijzonder 
complexe opgave voor alle partijen, vraag is 
of e.e.a. of korte termijn gerealiseerd gaat 
worden. In het kader van verdere planvor-
ming willen Buurtnetwerk Borgharen en 

Dorpsraad Itteren in ieder geval als serieu-
ze gesprekspartner gezien worden, iets 
waar gedurende de afgelopen discussie-
sessies de nodige twijfels over zijn gerezen. 

Enkele leden van de Dorps- en Buurtraad 
hebben daarom op 11 september jl. de bij-
eenkomst hoogwaterveiligheid bijgewoond. 
Tijdens deze bijeenkomst presenteerde de 
gemeente de belangrijkste kansrijke projec-
ten om op termijn de hoogwaterveiligheid te 
waarborgen. Opvallend was daarbij dat het 
meest kansrijke project, het aanleggen van 
de groene rivier, grote consequenties heeft 
voor Itteren en Borgharen. Maar met name 
Maastricht Centrum profiteert van deze in-
greep. Itteren en Borgharen echter nauwe-
lijks. Mogelijk dat Itteren zelfs te maken 
krijgt met een verhoging van de waterstan-
den. Grootste probleem is echter dat de 
plannen al onze ideeën zoals beschreven in 
de recreatievisie blokkeren. De mensen die 
de plannen nader hebben uitgewerkt waren 
niet eens op de hoogte van de onze recrea-
tievisie! Voor de leden van de werkgroep 
recreatievisie reden om met spoed bij el-
kaar te komen om de strategie te bepalen 
hoe we hiermee moeten omgaan.  
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We hebben namelijk het onbehaaglijke ge-
voel dat de plannen met de groene rivier 
veel verder zijn dan werd aangegeven en 
dat we binnenkort voor voldongen feiten 
worden geplaatst. Het kan en mag niet zo 
zijn dat plannen die ooit (wel of niet) maar 
in ieder geval pas op de lange termijn (na 
2030 want er is geen geld) worden gereali-
seerd onze plannen met betrekking tot de 
recreatievisie blokkeren. Opvallend was 
overigens dat de scope heel beperkt was. 
Alleen het stukje tussen Belgische grens bij 
Eijsden en Itteren werd in ogenschouw ge-
nomen. Voor de hand liggende oplossingen 
zoals ingrepen op Belgisch gebied,(Hoch-
terbampd) waren niet bespreekbaar. 

We willen zo snel mogelijk met gemeente 
en andere betrokken partijen aan tafel. Zo-
als gezegd heeft de aanleg van een groene 
rivier grote consequenties voor onze leef-
omgeving. Niet alleen zullen we weer jaren-
lang geconfronteerd worden met overlast, 
maar ook onze leefomgeving zal drastisch 
wijzigen. Waar we tot op heden als gevolg 
van de Grensmaaswerkzaamheden mooie 
nieuwe natuurgebieden hebben terugge-
kregen zal dat bij de aanleg van de groene 
rivier een ander verhaal worden. Grote 
stukken landbouwgrond zullen worden op-
geofferd en daarvoor in de plaats komt een 
kale nevengeul. Kaal omdat de nevengeul 
zo nodig moet dienen als afvoer van grote 
hoeveelheden water. Het kan dan niet zo 
zijn dat er dan allerlei obstakels zoals bo-
men deze afvoer belemmeren. Voor de 
agrariërs blijft nauwelijks grond beschik-
baar. 

We willen niet alleen aan tafel om onze be-
langen te waarborgen maar ook om te zor-
gen dat gemeente en Rijkswaterstaat ook 
eens een keer iets terug doen voor ons. Tot 
nu toe komt de liefde maar van een kant. 
Denk maar aan de soap over de verkeers-
brug in Itteren. Voor wat hoort wat en dat 
gaat zeker gelden voor de toekomstige 
plannen. 

figuur 1. Mogelijke ligging van een groene 
rivier in het gebied Borgharen / Itteren. 
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Internationale Maas fietsroute

Onlangs is een internationale fietsroute geo-
pend die loopt van de bron van de Maas op 
het plateau van Langres in Frankrijk tot de 
monding in zee bij Hoek van Holland. Bij be-
studering van de route door Dorpsraad bleek 
dat de route niet via Borgharen en Itteren leidt, 
maar via Amby, Rothem en Bunde. Voor ons 
een onbegrijpelijke route. Dorpsraad Itteren en 
Buurtnetwerk Borgharen hebben zich de laat-
ste jaren sterk gemaakt voor vrijliggende fiets-
paden (tussen Itteren en Borgharen). Onlangs 
is ook een vrijliggend fietspad bij de Sluisweg 
aangelegd. In Itteren is specifieke horeca ge-
richt op wandel- en fietsrecreatie, er zijn B&B’s 
en Hartelstein moet startpunt worden voor 
toegang tot het gebied in het kader van Rivier 
Park Maasvallei. Allemaal gegronde redenen 
om fietsroute langs Nederlands bekendste 
Maasdorpen te leiden. De Dorpsraad heeft 
daarom actie ondernomen en e.e.a. op ver-
schillende niveau’s (gemeente en Provincie) 
aangekaart. Uiteindelijk zijn we doorverwezen 
naar de Coördinator Routepunt van de Stich-
ting VVV Zuid-Limburg. Met hem is op 29 sep-
tember overleg gevoerd over deze situatie. 
Tijdens dit gesprek is niet alleen gekeken naar 
de route via Borgharen en Itteren maar is het 
hele fietsknooppuntennetwerk in onze omge-
ving in ogenschouw genomen. Al snel bleek 
dat een update van het fietsknooppuntennet-
werk geen slechte zaak zou zijn en dat gaat 
dan ook gebeuren. Er is de laatste jaren nogal 
wat gewijzigd in de (fiets)infrastructuur in onze 
omgeving. Denk b.v. aan de aanleg van de 
fietsbrug over de A2 die op korte termijn ge-
koppeld wordt aan de groene loper. 

 

Ook wordt er 
gewerkt aan 
goede f ie ts-
verbindingen 
r icht ing Val-
kenburg in het 
kader van het 
project Buiten-
goed Geul en 
Maas. 
Wat de inter-
n a t i o n a l e 
Maasroute be-
treft wordt ge-
keken naar een verbinding in Maastricht via 
het Charles Eyckpark, Griendpark en vervol-
gens via Borgharenweg naar Borgharen en 
Itteren. Zo ontstaat een echte Maasroute. Vol-
gend jaar is de verbinding tussen Itteren (‘t 
Brook) via de Meebruggenweg naar Hartel-
stein klaar zodat deze route ook in het netwerk 
opgenomen kan worden. Van/naar Geulle kan 
men tegen die tijd ook weer fietsen via 
Voulwames waar vervolgens gebruik gemaakt 
kan worden van het mooie vrijliggende fiets-
pad naar Geulle aan de Maas. 

De vertegenwoordiger van de VVV stond heel 
positief tegenover onze plannen en was erg 
blij met de lokale inbreng en kennis. Het over-
leg zal dus zeker een vervolg krijgen. 
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Verkeersveiligheid

Naast aandacht voor de Grensmaas, recrea-
tievijver/visie heeft de Dorpsraad de laatste tijd 
veel aandacht besteed aan verkeersveiligheid. 
Evenals met de plannen voor de recreatievisie 
doen we dit in goed en nauw overleg met onze 
buren in Borgharen. Immers verkeersonveilige 
situaties zoals de sluis in Limmel, de Borgha-
renweg en natuurlijk ook onze brug gaan zo-
wel Borgharen als Itteren aan omdat we de-
zelfde infrastructuur gebruiken. 

Voor fietsers is de sluis Limmel een aanzienlij-
ke verbetering. Daar valt niks op aan te mer-
ken. Dat geldt echter absoluut niet voor het 
autoverkeer. Van enige verbetering is nauwe-
lijks sprake. De brug is te smal en de bochten 
onoverzichtelijk, te meer daar het onkruid ook 
nog eens alle zicht ontneemt. Ook de Borgha-
renweg is met name voor fietsers een stuk on-
veiliger geworden. Het is echter een grote op-
gave om de gemeente mee te krijgen. We lo-
pen al snel vast op ambtelijk niveau. Dat geldt 
ook voor de brug Itteren. Na meer dan een 
jaar soebatten heeft men een extra bord ge-
plaatst met het opschrift “doorrijden tot ver-
keerslicht”. Het kleine bordje met als opschrift 
“doorrijden tot de stopstreep” hing op de ver-
keerde plaats. Het viel niet op en als dat al wel 
het geval was, was het niet te lezen vanwege 
de grote afstand en te kleine lettertjes. Helaas 
heeft men het oude bordje laten hangen zodat 
de automobilist het helemaal niet meer be-
grijpt. Eerst moet hij doorrijden tot de verkeers-
lichten en vervolgens tot de stopstreep! Dat 
wordt zoeken want hij staat als het goed op de 
stopstreep. Gemeente blijft echter halsstarrig 
de onzinnige 30-km zone handhaven terwijl 

iedere automobilist uit Borgharen en Itteren 
weet dat de dubbele strepen als aanduiding 
van die zone alleen maar zorgen voor verwar-
ring en leiden tot verkeersonveilige situaties. 
We zien dagelijks automobilisten op de ver-
keerde plaats stoppen voor het verkeerslicht. 
Het zijn met name automobilisten die hier niet 
bekend zijn die regelmatig de fout ingaan. 
Vanuit het gemeentekantoor in Maastricht is 
dat echter moeilijk te zien. Het zou goed zijn 
als men eens een uurtje hier aan de brug zou 
komen staan kijken. Als men dan toch perse 
een snelheidsbeperking wil handhaven kan 
men het beste een bord met max. 30 km 
plaatsen zoals dat overal gebeurt waar weg-
werkzaamheden plaatsvinden. Zo moeilijk kan 
het toch niet zijn! Van de zijde van de Dorps-
raad zijn medio 2017 verschillende verbeterop-
ties aangegeven. Hierop hebben we helaas 
nog geen antwoord gekregen. 
We willen echter nogmaals benadrukken dat 
de verkeersveiligheid niet direct in het gedrang 
is. Met mensen van Veilig Verkeer Nederland 
hebben we de situatie grondig bestudeerd. De 
conclusie is dat men af en toe wellicht wat lang 
moet wachten bij het verkeerslicht maar dat is 
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het gevolg van het feit dat er veel tijd nodig is 
om de brug verkeersvrij te maken, de zoge-
naamde ontruimingstijd. Bij ieder verkeerslicht 
is altijd een paar seconden ingeruimd om een 
kruispunt vrij te maken van verkeer. Alleen bij 
de brug kost dit veel meer tijd dan bij een ge-
woon kruispunt. Daar is niks tegen te doen. 
Verkorten van de ontruimingstijd zal alleen 
maar gevaarlijke situaties gaan opleveren en 
dat voor een paar secondes, want daar heb-
ben we het tenslotte over. 
Als zich momenteel al gevaarlijke situaties 
voordoen is dat vrijwel altijd het gevolg van het 
feit dat verkeersdeelnemers zich niet aan de 
verkeersregels houden. Fietsers die door rood 
rijden, twee vrachtauto’s achter elkaar, auto-
mobilisten met veel haast die nog snel aanslui-
ten aan de rij voorgangers en dan ook door 
rood rijden enz. Iedereen die regelmatig ge-
bruik maakt van de brug kan zelf tig voorbeel-
den aanhalen.

Opening recreatievijver 

De recreatievijver wordt 13 oktober om 16.00 
uur in aanwezigheid van wethouder Gert-Jan 
Krabbendam officieel geopend. De vereniging 
v iss tandverbeter ing 
Maas zal die dag een 
honderdtal vissen uit-
zetten. Nu de werk-
zaamheden zijn vol-
tooid heeft Itteren er 
weer een schitterend 
wandelgebied bij ge-
kregen. 

Overlast jongeren Kruisweg 

Tijdens de vergadering van de Dorpsraad 
hebben we bezoek gehad van een aantal ver-
ontruste bewoners die overlast hadden van 
jongeren bij de recreatievijver. Het betrof 
klachten over geluidsoverlast, gebruik en ver-
moedelijk handel van verdovende middelen en 
dumpen afval. De signalen, gestaafd met 
voorbeelden en foto’s, waren dermate veront-
rustend dat de Dorpsraad een brief heeft ge-
schreven aan de Directeur Veiligheid & Leef-
baarheid van de gemeente Maastricht. Onder 
deze directeur valt o.a. de afdeling handhaving 
van de gemeente. We weten allemaal wat er in 
de ENCI-groeve is gebeurd en in Houthem 
Noord. Zo erg is het in Itteren natuurlijk nog 
lang niet maar voorkomen is beter dan gene-
zen.  
Sommige zaken moet je zo snel als mogelijk in 
de kiem smoren. Naast de genoemde direc-
teur is ook de buurtgebonden medewerker en 
de wijkagent ingelicht. Beiden waren aan de 
hand van binnengekomen klachten al op de 
hoogte. Gemeente heeft aangegeven de 
klachten serieus te nemen en de recreatievij-
ver en omgeving de komende tijd extra aan-

dacht van het team 
handhaven openbare 
ruimte te geven. Bij 
constateringen van wet- 
en rege lgev ing za l 
handhavend worden 
opgetreden. Dorpsraad 
is blij met deze toezeg-
ging en hoopt dat tijdig 
ingrijpen erger zal voor-
komen. 
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Financieel overzicht 2016 

De gemeente Maastricht heeft sinds 2015 alle buurtplatforms 
van Maastricht gevraagd of zij wilden uitgroeien tot buurtnet-
werk. Dat was nodig om aan te sluiten op de huidige tijdgeest. 
Ook de dorpsraad Itteren heeft aangegeven om deze transitie 
in te gaan. Doel van het nieuwe netwerk is om bewoners te 
verbinden. Mensen moeten meer zelf gaan doen en onder-
nemen. De gemeente wil daarin vooral faciliteren, kortom mo-
gelijkheden scheppen. Het buurtnetwerk is daarbij de praat-
paal, de coach die bouwt aan de kracht van de bewoners, al-
dus de gemeente en wil op deze manier inzetten op de zelf-
sturing door de inwoners. Een doe-het-zelf-netwerk dat dus in de plaats komt van het "oude" 
buurtplatform. De buurtplatforms krijgen de tijd om door te groeien naar buurtnetwerk. Het 
doel is om burgers in positie te brengen om zelf verantwoordelijkheid te nemen. 
Dit betekent dat steeds minder initiatieven, financieel door de dorpsraad kunnen worden on-
dersteund. De geldstromen lopen niet langer meer via de buurtplatforms, lees de dorps- en 
buurtraden. Burgerinitiatieven zullen zich rechtstreeks bij de gemeente moeten melden voor 
financiële ondersteuning. Deze activiteiten en initiatieven moeten uiteraard aan bepaalde 
voorwaarden voldoen, willen zij voor subsidie van de gemeente in aanmerking komen. Meer 
informatie hierover krijgt u bij de gemeente. 

Activiteiten in 2016 vergoed uit de basissubsidie van de Gemeente Maastricht.  
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Activiteit 2016 2015 2014
Sint Martinusviering € 138,66 € 98,08 € 125,64
Straatfeest/tourrit € 0,00 € 0,00 € 500,00
Dorpsberichten € 1.667,93 € 1.458,32 € 1.665,48
Defibrillatoren (AED’s) € 436,12 € 424,43 € 373,98
Carnavalsoptocht € 0,00 € 0,00 € 1.000,00
Onvoorzien € 99,83 € 50,00 € 231,79
Totaal € 2.342,54 € 2.030,83 € 3.896,89
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Het aantal donaties door de inwoners van Itteren is de laatste jaren stabiel. De dorpsraad is 
erg blij met deze trouwe steun. Ook in 2017 zijn inmiddels al weer enkele donaties ontvan-
gen op IBAN: NL93 RBRB 0979 2525 47 t.n.v. Stichting Dorpsraad Itteren. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 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Ontvangsten 2016 2015 2014

Donaties inwoners (16) - (17) - (15) 
Sponsors 
CNME / Vetinzameling / Buurkracht 
Rente 
Voorschot Gemeente Maastricht 
Project Groen Maastricht 
Bewonersinitiatief omgeving Kapel 
Subsidie 2016 Gemeente Maastricht

€    340,00 
€    500,00 
€    380,00 
€        0,75 
€        0,00 
€        0,00 
€        0,00 
€ 2.625,00

€    360,00 
€    500,00 
€    485,00 
€      41,12 
€        0,00 
€ 3.025,00 
€ 1.500,00 
€ 2.625,00

€    332,50 
€    250,00 
€    300,00 
€      53,51 
€ 3.300,00 
€        0,00 
€        0,00 
€        0,00

Totaal ontvangsten € 3.845,75 € 8.536,12 € 4.236,01

Uitgaven 2016 2015 2014

Website en overige automatisering 
Lidmaatschappen 
Vergaderkosten, vergoeding bestuur inzake:  
telefoon, computer, reiskosten etc. 
Huur Aw Sjaol 
Representatiekosten 
Diversen 
Verzekeringen 
Onvoorzien/Hoogwaterplaquette 
Activiteiten niet via GvdB / KKB 
Afrekening Gemeente 
Recreatievisie 
Opknappen omgeving kapel 
Beplanting omgeving kapel

€      98,13 
€      55,00 

€    986,73 
€    300,00 
€    445,35 
€    258,42 
€    739,87 
€    747,00 
€       0,00 
€       0,00 
€       0,00 
€       0,00 
€       0,00

€    101,12 
€      40,00 

€ 1.151,82 
€    300,00 
€    331,25  
€      51,99 
€    732,60 
€    294,95 
€        0,00 
€        0,00 
€        0,00 
€ 6.553,36 
€ 3.025,01

€    107,23 
€      52,00 

€ 1.347,31 
€    300,00 
€    229,39 
€    191,75 
€    726,00 
€    155,80 
€    500,00 
€ 1.139,63 
€    350,10 
€        0,00 
€        0,00

Totaal uitgaven € 3.630,50 € 12.582,10 € 5.099,21

Totaal ontvangsten € 3.845,75 € 8.536,12 € 4.236,01

Verschil €   215,25 + -€ 4.045,98 -€ 863,20
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Jullie financiële steun zien wij dan ook 
als blijk van waardering voor al onze ac-
tiviteiten. Mede door deze donaties heb-
ben wij in 2016 weer veel kunnen doen 
en hebben we afgelopen jaar met een 
bescheiden positief saldo kunnen afslui-
ten. 

De dorpsraad wil ook in 2017 zich verder 
blijven ontwikkelen als buurnetwerk. 
Hierbij kunnen wij alle steun gebruiken, 
niet allen financieel, maar zeer zeker ook 
door de mensen die iets voor Itteren wil-
len betekenen. Diverse initiatieven ver-
dienen het om verder uitgewerkt te wor-
den en daar kan de dorpsraad als buurt-
netwerk mee helpen.  

Heb je een voorstel, idee, initiatief? Meld 
het bij een van de dorpsraadleden of 
kom naar onze maandelijkse - openbare 
- vergadering. Deze vindt plaats iedere 
tweede maandag van de maand om 
20.00 uur, in de Aw Sjaol. Je bent van 
harte welkom. 

Harry Jonkhout 
Penningmeester 

Kap bomen en struiken bij kades

Tot onze grote verbazing en van menig wande-
laar en natuurliefhebber, waren plotseling op 
de kades de zogenaamde poortwachters ge-
kapt en had het Waterschap stevig ingegrepen 
aan de voet van de kades. Alhoewel we een 

goede verhouding hebben met het Water-
schap was ons van de kap niks bekend. Nor-
maal gesproken moeten dergelijke ingrepen 
ook bekend worden gemaakt. 
Inmiddels is ons gebleken dat de kap niks te 
maken heeft met ziektes van de bomen of iets 
dergelijks. De bomen waren kerngezond. De 
kap heeft alles te maken met aangescherpt 
beleid van het Waterschap met betrekking tot 
de hoogwaterveiligheid. Zoals in een ander 
artikel in de dorpsberichten is te lezen wordt 
rekening gehouden met hogere afvoeren als 
gevolg van de klimaatsverandering. Dat noopt 
Waterschap als beheerder van de kades ertoe 
om te voldoen aan de nieuwste veiligheids-
normen. In de praktijk houdt dit in geen be-
planting op de kades en geen begroeiing bin-
nen een straal van een meter of 4 gemeten 
vanaf de teen van de kade. Doodzonde na-
tuurlijk voor de bomen en struiken maar veilig-
heid gaat voor alles. 

Naast de kap van bomen en struiken gaat het 
Waterschap ook de strijd aan met de Japanse 
Duizendknoop. De Japanse Duizendknoop 
groeit razendsnel, verdringt bestaande planten 
en kan door scheuren van funderingen groeien 
en door asfalt breken. Het probleem van de 
JDK is dat hij zich razendsnel verspreidt via 
een zeer uitgebreid wortelstelsel, waarbij ieder 
stukje duizendknoop weer kan uitgroeien tot 
een volwaardige plant. Dit is nadelig voor de 
grasmat van de dijk, wat weer nadelig is voor 
de erosiebestendigheid van de dijken. Bestrij-
ding gebeurt door middel van ontgravingen en 
chemische bestrijding. 

De Japanse Duizendknoop is ook langs de 
oevers van de Maas in Itteren te vinden. 

!12
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Bezoek burgemeester van Maastricht

Op 5 oktober heeft de burgemeester van 
Maastricht, op uitnodiging van de voorzitter 
van de Dorpsraad, een kort bezoek ge-
bracht aan Itteren. Tijdens dit informele be-
zoek ten huize van de voorzitter, heeft een 
kleine delegatie van de Dorpsraad de bur-
gemeester bijgepraat over allerlei actuele 
zaken die in Itteren spelen. Daarbij is na-
drukkelijk ook de moeizame communicatie 
en stroperige besluitvorming binnen de ge-
meente aan de orde geweest. Vervolgens is 
er met de burgemeester een bezoek ge-
bracht aan de brug, de recreatievijver en de 
Maas. Ter plaatse is uitgelegd wat de pro-
blemen zijn. Met name is natuurlijk aandacht 
gevraagd voor de zaken van de brug waar 
de gemeente voor verantwoordelijk is (ver-
keersveiligheid) en 
voor de recreatievij-
ver.  

Bij de vijver is ge-
sproken over voor-
komen even tue le 
overlast, illegale stort 
van afval en mogelijk 
drugsgebruik c.q. 
drugshandel . Dat 
laatste niet zo zeer 
omdat er nu al grote 
problemen zijn maar 
vooral om problemen 
zoals deze zich el-
ders al hebben voor-
gedaan te voorko-
men. De burgemees-
ter met integrale vei-

ligheid en openbare orde in haar portefeuille 
is daarbij een belangrijke partner om zaken 
goed geregeld te krijgen. Het bezoek aan de 
Maas was vooral bedoeld om haar te laten 
zien in wat voor een mooie omgeving wij 
wonen. Ze was hiervan erg onder de indruk. 

De burgemeester heeft toegezegd de pro-
bleempunten die we haar hebben voorge-
legd te laten uitzoeken. Bij het afscheid ne-
men hebben we de burgemeester de vlag 
van Itteren als aandenken meegegeven. 

!13
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Herkent u dit ook? 

Misschien kent u het wel. Dat het soms 
moeilijk is om contact te leggen met een 
nieuwe buur, of te ontdekken wie er in uw 
omgeving dezelfde interesses heeft. Na het 
wegvallen van bijvoorbeeld de school en 
winkels in het dorp kan het moeilijker zijn 
om iemand te treffen. Niet iedereen vindt het 
makkelijk om op staat op een ander af te 
stappen en kennis te maken. 

Er zijn in het dorp een hoop mensen die iets 
betekenen voor het dorp en de omgeving.  
Maar er zijn wellicht ook mensen die ideeën 
hebben voor het dorp of behoefte hebben 
om aansluiting met buurtbewoners te vinden 
met betrekking tot het delen van hobby`s of 
interesses. 

Middels een nieuw buurtnetwerk willen we 
die mensen bij elkaar brengen. Als toevoe-
ging aan alle goede initiatieven die al wor-
den genomen willen we een beweging ont-
wikkelen zodat men elkaar kan ondersteu-
nen bij het tot uitvoering brengen van nieu-
we initiatieven en activiteiten. Zonder verde-
re verplichtingen. 

We willen het aanbod vergroten van geor-
ganiseerde activiteiten die onder andere in 
teken staan om mensen (jong, oud en alles 
wat daar tussen valt) met elkaar te verbin-
den, elkaar te leren kennen of bijvoorbeeld 
samen de buurt te onderhouden.  

 
Benieuwd hoe we dat voor elkaar willen krij-
gen? 

Kom dan naar onze eerste netwerkbijeen-
komst op woensdag 15 november a.s. om 
19.30 uur in “de Aw Sjaol”  
Dan informeren we u graag over onze visie. 
We hopen op deze avond veel dorpsbewo-
ners te ontmoeten die samen met ons hier 
vorm aan willen geven. 

Jitske, Vivian, Frans en Paul. 

!14
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Huiskamer Zorg aan de Maas Borgha-
ren. 
Verleden jaar Juli ging de huiskamer in 
Borgharen van start. Maria l’Homme en on-
dergetekende werd gevraagd mee te den-
ken over de opzet hiervan en....misschien 
wel een doorstart  te maken in Itteren. He-
laas had dat niet voldoende draagvlak, ter-
wijl het in Borgharen heel goed loopt. Vijf 
dagdelen zijn ze open en altijd met toch een 
kleine tien bezoekers per keer. Wat ze 
doen? Koffie drinken, wat bijkletsen en la-
chen.... 
Na de gymclub of een wandeling komt men 
er samen koffiedrinken! Na een bezoek aan 
de huisarts wat bij praten. 
Op dinsdagmiddag wordt er aan een tafel 
gekaart...en vast gelachen! Niet veel dus 
maar dat is waarschijnlijk hun kracht, er 
MOET niets! 

 
Ook de mensen van Itteren zijn er van harte 
welkom. 

Openingstijden : 
maandag een lange dag van 10- 16 uur 
dinsdag             13- 16 uur 
woensdag         13- 16 uur 
donderdag        13- 16 uur 
Probeert U het ook eens, loop eens binnen 
als we straks de natte donkere dagen weer 
ingaan.U vindt er heerlijke koffie, een koekje 
en veel gezelligheid! Hartelijk welkom aan 
de Schoolstraat 27a in Borgharen! 

Trudy Teunissen 

!15
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Voor alle jongens en meisjes 

De blaadjes vallen van de bomen, de dagen 
worden langzaam korter en we hebben de 
warme jassen alweer aan. Kortom het is 
herfst. En dus ook herfstvakantie…. Lekker 
weer even vrij van school en misschien 
gaan jullie wel iets leuks doen. Maar er is 
ook tijd genoeg om te puzzelen en te lezen 
dus….                                          
Jammer dat er zo weinig kinderen waren die 
de oplossing van de zomerpuzzel hebben 
ingezonden. Alleen Micha Kerkhoffs en 
Luna Hoogakker hebben het goede ant-
woord gestuurd. Zij hebben inmiddels een 
prijs gekregen.  
Ook zitten we nog altijd te wachten op jullie 
verhalen. Het zou leuk zijn als jullie zelf iets 
schrijven voor in de dorpsberichten van 
Kerst. Dat duurt nog even dus jullie hebben 
alle tijd! Je kunt je verhaal sturen naar 
info@itteren.nl óf schrijven en in de brieven-
bus stoppen bij Vivian Thewissen-Horssels, 
Op de Bos 8 
Van Micha Kerkhofs hebben we een klein 
verhaaltje gekregen: 
 

Itterse natuuur: 
In de vakantie ging ik lekker wandelen met 
mijn hond Steff. We kwamen aan bij het na-
tuurgebied bij Hoeve Hartelstein, de afgra-
vingen van de berg schoten al goed op. 
Toen kwam er een vos aanrennen hij zag 
ons en rende er weer snel vandoor toen 
ging mijn hond Steff er achter aan. Na een 
tijdje rennen en razen kwam Steff eindelijk 
terug. We liepen toen weer lekker terug! 

Micha Kerkhofs 
12 jaar 

Wat een spannend verhaal en fijn dat jouw 
hond Steff weer terug is gekomen, blijf maar 
goed op hem letten!  

Herfstverhaal 

Juf Angela vertelt vanmorgen een verhaal 
over de herfst. De hele klas zit in een kring 
om de juf heen. Iedereen luistert heel stil, 
want juf Angela kan heel mooi vertellen. Het 
is vandaag herfst geworden. En dan verlie-

zen de bomen hun blaadjes. Eerst 
zijn de blaadjes nog groen. Dan 
worden ze rood, oranje en bruin. 
En dan vallen ze naar beneden. 
Lotte zit met open mond te luiste-
ren. Het verhaal van de juf is ook 
zo mooi, maar ook een beetje 
zielig. Het gaat over een klein 
boompje. En nu het herfst wordt 
is het boompje verdrietig omdat 
het zijn blaadjes verliest. 

!16

mailto:info@itteren.nl


  Itterse Dorpsberichten                                                                                      Herfstnummer 2017 

Juf Angela vertelt over de kabouters die juist 
blij zijn met de blaadjes. Die repareren er 
hun dak mee. En de wormpjes en de torren, 
die eten van de afgevallen blaadjes. En dan 
is het verhaaltje klaar. Lotte vind dat wel 
jammer. Een beetje verdrietig kijkt ze naar 
buiten. Daar staan op het schoolplein een 
paar grote bomen. De bladeren gaan heen 
en weer in de wind. Sommigen hebben al 
een mooi kleurtje. Dan ziet Lotte een blaad-
je vallen. Ze rent naar het raam en drukt 
haar neus tegen het glas. “Wat zie je daar 
Lotte?”, vraagt juf Angela. “Die boom heeft 
een blaadje verloren”, zegt Lotte. 

“Dat is heel normaal, want dat hoort bij de 
herfst”, zegt juf Angela. Alle kinderen mogen 
nu een tekening maken over de herfst. 
Ze pakken hun stoeltjes en zetten deze bij 
hun tafeltjes. Juf Angela verdeelt het papier 
en de potloden. Jeroen en Robin maken ru-
zie over de potloden. Jenny is al druk aan 
het tekenen en Saskia ook. Lotte niet. Zij 
kijkt een beetje zielig naar de boom op het 
plein. “Ga je ook een herfsttekening maken 
Lotte?”, vraagt de juf. Dan begint Lotte 
voorzichtig wat lijntjes op het papier te zet-
ten. Even later zijn alle kinderen muisstil aan 
het tekenen. 
TRINNNNGGGGGG. De bel gaat. Nu is het 
weekend en alle kindjes zijn vanmiddag vrij. 
Lotte levert haar tekening in bij de juf. “Laat 
eens kijken Lotte, wat heb je daar gete-
kend?”.  “Oh, dat is een boom”, zegt Lotte. 
Ze rent gauw naar de deur, waar mama 
staat te wachten. 

Achterop de fiets kijkt Lotte goed om zich 
heen. Er zijn een heleboel bomen met ge-
kleurde blaadjes. Ook op straat en in het 
gras ziet Lotte al veel blaadjes liggen. Al 
gauw zijn ze thuis. Mama heeft de tafel al 
gedekt. Lotte eet kleine hapjes van haar bo-
terham. “Was het leuk op school?”, vraagt 
mama. Lotte knikt. “Heb je nog iets leuks 
gedaan?”, wil mama weten. Lotte haalt haar 
schouders op.

“Juf Angela heeft een verhaal verteld en we 
hebben een herfsttekening gemaakt”.  “Dat 
is leuk”, zegt mama. Lotte haalt weer haar 
schouders op. 
“Mag ik zo naar buiten mama?”, vraagt ze. 
Mama vindt het goed, als ze haar boterham 
op heeft. Lotte eet meteen iets sneller. Ze 
trekt dan gauw haar jas en regenlaarzen 
aan. Lotte loopt buiten meteen naar de rand 
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van de tuin. Ze pakt er alle blaadjes uit het 
gras en legt ze op een hoopje. Dan loopt ze 
naar het kleine boompje dat er staat en slaat 
haar armpjes om de boomstam.  Mama kijkt 
door het raam naar haar. Lotte ziet mama 
staan en zwaait. Dan pakt ze het stapeltje 
bladeren op en loopt ermee naar de deur. 
Mama doet de deur open. “Ach wat lief van 
je Lotte”, zegt mama en ze doet vast de 
groene bak open. “Neeeee”, roept Lotte. 
Mama dacht dat Lotte wilde helpen de tuin 
op te ruimen. “Wat wil je dan met de blaad-
jes doen Lotte?”, vraagt mama verbaasd. 
“Die ga ik goed bewaren voor de boom”, 
zegt Lotte. Mama snapt er niets van. En dan 
vertelt Lotte van het verhaal van juf Angela. 
Van de herfst die is begonnen. En van het 
boompje dat zo verdrietig was omdat het 
alle blaadjes verloor.  En van al die anderen 
die er juist blij mee waren. Mama snapt er 
nog niets van. “Maar waarom wil je dan de 
blaadjes bewaren?”. Lotte begint te huilen. 
“Ik vind het gewoon zielig”, zegt ze.
Lotte legt met tranen in haar ogen uit dat ze 
het boompje wil helpen. Dat ze alle blaadjes 
gaat bewaren om ze later terug te plakken 
aan de boom. “Opa zegt ook altijd dat het 
niet leuk is als je kaal bent”, zegt Lotte. 
Mama begint heel hard te lachen en  om-
helst Lotte. “Maar meisje toch”, zegt mama, 
”bomen blijven toch niet kaal”. Mama neemt 
Lotte mee naar de bank en pakt er een boek 
bij. Samen kijken ze in het fotoboek over 
bomen. Mama legt uit dat bomen die in de 
herfst hun blaadjes verliezen in de lente 
nieuwe blaadjes krijgen. Lotte kijkt met grote 

ogen naar de foto’s.  “Kijk maar Lotte, deze 
boom lijkt wel zielig kaal in de herfst. Maar 
kijk eens hoe mooi hij is in de lente. Deze 
boom heeft in de herfst ruimte gemaakt voor 
de nieuwe blaadjes”. Mama geeft Lotte een 
dikke kus op haar hoofd. “Ben je nu niet 
verdrietig meer Lotte?”, vraagt mama. Lotte 
glimlacht naar mama. “Zal ik de blaadjes 
dan maar voor je in de groene bak doen? 
Dan gaan we erna verder kijken in het boek 
en er lekkere limonade bij drinken”, zegt 
mama. Lotte is het hier helemaal mee eens. 
Wat fijn dat bomen die in de herfst hun 
blaadjes verliezen, niet altijd kaal blijven. 
Lotte wil het eigenlijk opa ook wel vertellen. 
Misschien dat opa in de lente ook nieuwe 
haren krijgt?
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Sociaal Team 

Iedereen kent momen-
ten waarop het even 
wat minder gaat. Zo 
kan het zijn dat het 
thuis niet zo lekker 
loopt, of dat je je een-
zaam voelt of merkt 
dat je bepaalde hande-
lingen minder goed aankan. Op zo’n mo-
ment heb je behoefte aan ondersteuning 
maar weet je niet waar je eerst zelf kunt be-
ginnen.  
Dan kan het Sociaal Team Limmel-Nazareth 
je op weg helpen! Kom langs en stel je 
vraag of maak kennis. 

In Maastricht zijn 8 sociale teams actief. 
Deze zijn verdeeld over de verschillende 
buurten van de stad, zodat elke buurt bij een 
Sociaal Team terecht kan met vragen, pro-
blemen, ideeën.  
Sociaal Team Limmel- Nazareth is er voor 
de buurten Limmel, Nazareth, Beatrixha-
ven, Meerssenhoven, Borgharen, Itteren.  

Hoe kunt u het Sociaal Team Limmel 
Nazareth bereiken? 
• Bel via 06 46 00 36 24 
• Stuur een bericht via www.sociaalteam-
maastricht.nl  
• Kom naar het inloopspreekuur elke 
dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur in Naza-
reth 
Stichting Bureninitiatief, Kasteel Scha-
loenstraat 54, Maastricht 
• Volg ons op Facebook: facebook.com/
sociaalteamlimmelnazareth 

Wat is het Sociaal Team? 

Het Sociaal Team Limmel-Nazareth is een 
team waarbij verschillende deskundigen 
zeer nauw samen werken. Dat heeft als 
voordeel dat wij voor veel vragen goede ad-
viezen kunnen geven. Als wij het antwoord 
niet weten, schakelen wij ons netwerk in. 
Het kan ook zo zijn dat er andere buurtbe-
woners zijn die dezelfde vraag hebben of u 
kunnen helpen. Het Sociaal Team kan u als 
buurtbewoners met elkaar in contact bren-
gen. 

Een van de uitdagingen waar we voor staan 
met de kanteling  is dat we hulpvragen en 
problemen zo veel mogelijk informeel kun-
nen oplossen, voor we grijpen naar dure 
voorzieningen en zorg.  
Eerst kijken naar persoon zelf, zijn eigen 
kracht, zijn eigen netwerk, informele voor-
zieningen in de buurt. Dat vraagt een ande-
re manier van kijken.  
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Zo werken we als Sociaal Team volgens de 
visie van Positieve Gezondheid waarbij niet 
zozeer het gebrek aan gezondheid centraal 
staat, maar wat iemand nodig heeft om zich 
beter te voelen. En, eerlijk is eerlijk, het is 
soms nog best zoeken. Ook  naar wat er 
aan (informele) mogelijkheden is en of dat 
past. Daarvoor moeten we elkaar beter le-
ren kennen en ook vraag en aanbod beter in 
beeld krijgen.  

We zijn er wel alvast van overtuigd dat veel 
informele hulp begint bij ontmoeting. Pas als 
je elkaar kent, kun je vanuit dat informele 
contact iets voor elkaar willen betekenen. 
Dus alle koffiehoekjes, huiskamers, eetca-
fés, dansgroepen - noem maar op -  dragen 
meer bij aan informele oplossingen dan we 
wellicht in eerste instantie zouden denken, 
of dan waar we zicht op hebben.  

We kijken uit naar een prettige samenwer-
king! 
Sociaal Team Limmel Nazareth 

Meer info? Kijk op www.sociaalteammaas-
tricht.nl 

Mosselavond 

Op 20 oktober organiseren de Vreigeleire in 
samenwerking met café ’t Trefpunt een Mosse-
lavond. Opgeven had al voor 10 oktober moe-
ten gebeuren….  
Wel leuk dat we het weten! 

Itteren schaakt 

De kersverse inwoner 
van Itteren en voorzit-
ter van de stichting 
L i m b u r g S c h a a k t , 
Hans Hoornstra, biedt 
in de Aw Sjaol aan de 
Kapelaanstraat in Itte-
ren, om de week, op 
vri jdagavonden een 
gevarieerd schaakprogramma aan. Er is een 
apart aanbod voor kinderen en voor volwasse-
nen. Het programma voor volwassenen is in-
middels van start gegaan. Vanzelfsprekend is 
het mogelijk om in te stromen. Het niveau in 
speelsterkte is heel divers: van huisschaker tot 
sterke clubschaker. Kom gerust vrijblijvend 
een keer kijken. Het programma voor kinderen 
gaat van start in januari. Aanmelden en meer 
informatie is beschikbaar op de site www.lim-
burgschaakt.nl.   
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Fanfarenieuws  

Hierbij ons verenigingsnieuws voor de ko-
mende tijd.

Op 14 oktober 
is er weer een 
concertavond 
in het Marti-
nushoes, als 
gasten ontvangen wij de mu-
zikanten van de Koninklijke Fanfare Een-
dracht uit Waubach. Beide korpsen zullen 
met een gevarieerd en verrassend pro-
gramma u een fijne avond brengen. De zaal 
is geopend om 19.00 uur en de aanvang 
van het concert is om 19.30 uur.                                                                                     

Op 11 november zullen wij met een ensem-
ble de H. Mis ter ere van St. Martinus opluis-
teren.

Ons activiteitencomité zal 17 november we-
derom een kien avond organiseren waarbij 
vele kleine en grote prijzen te winnen zijn 
(geen geldprijzen). Ook hier wordt u van 
harte voor uitgenodigd. De zaal gaat ook 
hier om 19.00 uur open en de aanvang van 
het kienen is 19.30 uur.

Ons kerstconcert zal dit jaar plaatsvinden op 
zaterdag 16 december, als gasten deze 
avond in het Martinushoes ontvangen wij 
het bekende Vocal Group Get Real uit Bun-
de. Deze avond zal met een fijne afwisseling 
van zang en fanfare klanken worden inge-

vuld. Ook dit beloofd weer mooie muzikale 
avond te worden.

Gedurende deze avond zullen wij tevens 
onze j ub i l a r i ssen , t e we ten Guus 
Horssels-50 jaar, Peter Mors en Femke 
Hanssen-25 jaar en Luc van Oerle-10 jaar in 
het zonnetje zetten.

Scouting De Eburonen 

Voor jongens en 
meisjes vanaf 5 jaar  

Heb je interesse om 
eens te komen kijken 
en mee te spelen?  Kom drie keer gratis 
meedoen met kinderen van je eigen leeftijd. 
Je bent elke zaterdagmorgen welkom van 
10 tot 12 uur. 
Voor meer informatie: www.eburonen.nl  

Scouting De Eburonen, Ankerkade 161 in 
Maastricht 
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De Zonnebloem  

Op maandag 30 oktober, organiseert de 
Zonnebloem in de Brigidahoeve te Itteren, 

Kienen anders 
dan anders... 

Van 14.00- 16.30 
uur 

Kosten: € 6,00  

inclusief koffie, 
vlaai en een hoop 
plezier! 

Aanmelden kan bij: 

Borgharen:   Wendy van Gennip 
  (06-52658045) 
  Clemence Linders   
  (06-21231417) 

Itteren:          Melinda Bessems   
  (06-10244089) 
  Marjo Janssen   
  (06-11386978) 

Op woensdag 15 november organiseert de 
Zonnebloem in Aan de Wan, Einsteinstraat 32, 
Heer: 

Muziek Jong 
voor Oud 

Van 14.00- 16.30 
uur 

Kosten: € 7,50  

inclusief koffie en 
vlaai 

Aanmelden kan bij: 

Borgharen:  Wendy van Gennip 
(06-52658045)      

  Clemence Linders  
  (06-21231417) 

Itteren:         Melinda Bessems 
(06-10244089) 

                     Marjo Janssen  
(06-11386978) 
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Prinsoetrope Vreigeleire 

Op d’n daag nao de 11e vaan de 11e (oftewel 
12 november) weurt um 15.11 oor de 

Zjubbeleijprins  

vaan de Vreigeleire oetgerope. De Vreigeleire 
bestaon 44 jaar dus ze höbbe dit jaar ‘nne hie-
le specjaole… 
Daonao is in café ’t Trefpunt e welkomsfieske 
met levendig meziek vaan e super gezellig 
orkès boe veer us good mèt kinnen ammeze-
re. Heijveur krijg geer ‘nne folder in de bös en 
vink geer alles in de gezètsjes.  

Takkenroute 
We hebben aan de gemeente gevraagd 
wanneer de takkenroute zal plaatsvinden 
maar hebben (nog) geen antwoord gekre-
gen. We hebben nu gevraagd of de ge-
meente zelf u wilt informeren wanneer dit 
gaat gebeuren.  

Sint Martinusfeest 

Het St. Martinusfeest is 
dit jaar gepland op 
VRIJDAG 10 novem-
ber. U krijgt nog een 
folder in de bus.  

Vrijwilliger worden bij Dagopvang Zorg 
aan de Maas? 

Wij van Dagopvang 
Zorg aan de Maas te 
Borgharen zijn op 
zoek naar een actief 
en positief ingestelde 
vrijwilliger voor de 
maandag en/of dins-
dag. Lijkt het je leuk 
om samen te werken 
met een sprankelend 
team……  
neem dan contact op 
met de huisartsen 
praktijk Wetzels of bel 
met 06-81927990. 
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Itterse bier-
feesten 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SIBELCO EUROPE  
MineralsPlus  

(v/h Ankerpoort) wint minerale gesteentes en be-
werkt ze tot natuurlijke (hoogwaardige) grondstoffen 
voor tal van toepassingen, van kunststoffen tot pro-
ducten 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! 

SIBELCO EUROPE  
MineralsPlus 

is een dochteronderneming van Sibelco, een we-
reldwijde 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 
spullen, speelt een grote rol in de kringloopwinkel. Er wordt een groot assortiment aangeboden 
van uiteenlopende spullen waaronder kleren, gebruiksvoorwerpen, boeken meubels, snuisterij-
en, 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 be-
zoeken. 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 
andere 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 

!26

mailto:kringloophartelstein@gmail.com


  Itterse Dorpsberichten                                                                                      Herfstnummer 2017 

!27



  Itterse Dorpsberichten                                                                                      Herfstnummer 2017 

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  
Wijkagent Hub Smeets  
E: hub.smeets@politie.nl  
T: 0900-8844  
BOA Roy Joosten  
E: roy.joosten@maastricht.nl  
T: 14-043  

Meldingen gem. Maastricht  
T: 14-043  
Milieu:  
Provinciale milieuklachtenlijn  
(043) 361 7070  
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  

Huisarts Itteren-Borgharen  
Dr. T. Wetzels (043) 362 77 67  

Apotheek bij spoedgevallen:  
Poliklinische apotheek bij 
MUMC+ in het AzM  

Tandartsen bij spoedgevallen,  
op zaterdagen en zon- en feest-
dagen 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  

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  

Envida  
Algemeen 0900 - 22 33 440  
service (043) 369 06 10  

Voorzieningen Itteren:  
Aw Sjaol (beheerder J. Verhulst)  
06 - 8142 7142  
Brigidahoeve: (043) 851 7149  
06 - 50706185 / 06 - 40666537  
Café ’t Trefpunt (043) 364 9911  
Sint Martinushoes (043) 364 
1001  

Website: www.itteren.nl  
e-mail: info@itteren.nl  
foto’s Itteren:  
www.ittereninbeeld.nl  

Secretariaat:  
Ruyterstraat 18  
6223 GX Maastricht  
IBAN: NL93 RBRB 0979 
252547  
KvK: 410 77 062  

Dorpsraad Itteren:  
Voorzitter:  
Joop Verhulst  06 - 81427142  

Secretaris:  
Maria Lhomme      365 2040  

Penningmeester:  
Harry Jonkhout     364 9967  

Leden:  
Wim Beijer            364 4126  
Frans Falise         364 8167  
Han Hamakers     364 6734  
Paul Paulissen     343 2470  
Vivian Thewissen 364 0407 
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