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Kick-off Recreatievisie Rivierpark Maasvallei 2.0
 
Onlangs is de werkgroep Recreatievisie weer 
aan de slag gegaan met de verdere uitwerking 
van de projecten zoals deze in de visie be-
noemd zijn. De lijst met projecten is inmiddels 
behoorlijk lang aan het worden, naast de pro-
jecten uit de Recreatievisie zijn er nieuwe pro-
jecten bijgekomen. Duidelijk is wel dat er een 
aantal projecten momenteel in een cruciale 
fase verkeren die een grote impact op de om-
geving zullen hebben. De verdere uitwerking 
en realisatie van deze plannen laat een beeld 
zien dat min of meer strijdigheid met de Re-
creatievisie oplevert. Dit gegeven is een sig-
naal voor de werkgroep om op zeer korte ter-
mijn met de betrokken partijen rond de tafel te 
gaan zitten om deze knelpunten te bespreken. 
In dit kader wordt er binnenkort een overleg 
ingepland met de gemeente Maastricht, Con-
sortium Grensmaas, Staatsbosbeheer en Wa-
terschap Roer en Overmaas. Een aantal van 

deze projecten die hoog op de agenda zullen 
staan zijn o.a. de eindafwerking van de Itterse 
Weerd, de dekgrondberging omgeving Hartel-
stein, en ontwikkelingen omtrent de fiets-/ fau-
nabrug over het Julianakanaal.   

Ontwikkelingen Itterse Weerd. 
In een hoog tempo wordt momenteel de Itterse 
Weerd ontgrind, dit in combinatie met afvoeren 
van de dekgrond. De verwachting is dat dit 
eind dit jaar/ begin volgend jaar afgerond zal 
zijn. Het definitieve eindontwerp laat een beeld 
zien van een tweetal stroomgeulen die, al naar 
gelang van de waterstand van de Maas, wel of 
niet mee gaan stromen. Het afwerkingsniveau 
van het gehele gebied levert een beeld op 
waarbij meer dan driekwart van de oorspron-
kelijke Itterse Weerd vrijwel permanent onder 
water komt te staan. Dit beeld strookt niet met 
hetgeen men de inwoners oorspronkelijk heeft 
voorgeschoteld. De Dorpsraad heeft dit in het 
verleden reeds meerdere malen aangekaart bij 
de betrokken partijen waarbij men telkens nul 
op het request heeft gekregen.  
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Het ziet er dus naar uit dat wij in Itteren-noord 
straks geconfronteerd worden met een enorme 
extra waterplas met daarin twee eilanden die 
nagenoeg ontoegankelijk zullen zijn voor de 
wandelaar. Absoluut een gemiste kans om dit 
gebied te transformeren tot een aantrekkelijk 
en vooral toegankelijk natuurgebied. De werk-
groep heeft als voornemen om middels een 
ultieme poging de Itterse Weerd toch toegan-
kelijk te maken voor de wandelaar. Hoe deze 
ontsluiting uiteindelijk nog vormgegeven kan 
worden en of dit nog in de plannen verwerkt 
kan worden zal de toekomst moeten uitwijzen. 
Feit is dat een prachtig wandelgebied, zoals dit 
in de oorspronkelijke situatie aan de orde was, 
als verloren beschouwd dient te worden. 

Dekgrondberging Hartelstein en omgeving 

Het Consortium Grensmaas en Bureau Stro-
ming zijn momenteel druk bezig met het ma-
ken van plannen voor de dekgrondberging in 
de omgeving van Hartelstein. Dit gebied zal 
een ander karakter gaan krijgen dan het on-
langs opgeleverde natuurgebied Borgharen. 
Het natuurgebied Borgharen is opgeleverd als 
een langzaam glooiend terrein met een afwa-
tering richting Maas. De ideeën die onlangs als 
concept voor het gebied Hartelstein zijn aan-
geleverd bieden een beeld van een geacciden-
teerd terrein met afwateringsgeulen richting 
monding Geul. Dit ontwerp maakt de verbin-
ding tussen Hartelstein en Itteren via ‘t Brook, 
zoals deze in de recreatievisie beschreven is, 

moeilijk, zo niet onmogelijk, door de ligging 
van de afwateringsgeulen. Daarnaast wordt 
ook de verbinding tussen Itteren en Geulle aan 
de Maas, parallel aan de nieuwe Geul, onmo-
gelijk. Deze verbinding staat ook hoog op het 
lijstje van de werkgroep uit Geulle aan de 
Maas.  

De vormgeving van de plannen zijn in meerde-
re opzichten in strijd met onze Recreatievisie, 
hoog tijd om met de betrokken partijen aan 
tafel te aan zitten en de knelpunten te bespre-
ken. 

Fiets-fauna brug Julianakanaal 
Momenteel vindt er een variantenstudie plaats 
op basis van een aantal uitgangspunten die 
tijdens diverse workshops door de stakehol-
ders en betrokkenen zijn geformuleerd. Een 
van de thema’s is de ligging van de faunabrug 
en de mogelijke combinatie met een langzaam 
verkeer verbinding. De Dorpsraad heeft aan-
gegeven dat een veilige oversteek van het 
fietsverkeer absolute prioriteit heeft, dit gekop-
peld aan de bestaande brug bijvoorbeeld in de 
vorm van een aparte fietsbrug. Voor het recre-
atieve verkeer, in de vorm van wandelaars- en 
fietsers zou een combinatie met de faunabrug 
een optie kunnen zijn. Deze faunabrug zal 
hoogstwaarschijnlijk gekoppeld gaan worden 
aan de Geul aangezien hier ook een ecologi-
sche verbindingszone voorzien is.  
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Dit in combinatie met het gebied Buitengoed 
Geul en Maas (voormalige Landgoederenzo-
ne) zou Hartelstein een onderdeel kunnen 
gaan vormen in de ketting van Landgoederen 
en via een mooie recreatieve route ontsloten 
kunnen worden. 

Voortgang 
Helaas moeten wij, op dit moment, als werk-
groep Recreatievisie constateren dat afstem-
ming met de Recreatievisie op vele fronten 

behoorlijk tekort schiet. Projecten worden ge-
realiseerd zonder de consequenties voor het 
grotere geheel in ogenschouw te nemen. Onze 
ideeën om recreatieve verbindingen te optima-
liseren en het gebied een recreatieve impuls te 
geven worden hierdoor behoorlijk om zeep 
geholpen. Wij laten ons als werkgroep echter 
niet zo snel uit het veld slaan, kortom er is 
werk aan de winkel! 

Werkgroep Recreatievisie Rivierpark Maasval-
lei Itteren-Borgharen 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Een pionier in optima forma

Onlangs is hij gesignaleerd in het nieuwe na-
tuurgebied tussen Borgharen en Itteren en in 
de omgeving van Hartelstein. Tot voor kort was 
hij niet bekend als een bewoner van dit ge-
bied. Recente waarnemingen zijn bekend van 
het gebied rond de Enci-groeve en het gebied 
Belvedère aan de westkant van de Maas. Zijn 
voorkeur gaat uit naar gebieden die door de 
mens behoorlijk op de schop zijn genomen in 
het kader van bijvoorbeeld nieuwbouwlocaties, 
wegenaanleg e.d. Dat levert voor deze gebie-
den ook vaak problemen op aangezien we hier 
met een beschermde diersoort te maken heb-
ben. 

In ons geval is sprake van de aanleg van een 
‘nieuw’ natuurgebied. Hier heeft behoorlijk wat 
grondverzet plaats gevonden en dat vindt onze 
nieuwe bewoner prachtig. Hij heeft een abso-
lute voorkeur voor gebieden waar (tijdelijke) 
plasjes water blijven staan, een absolute 
voorwaarde om zich te kunnen voortplanten. 
Doordat deze ondiepe plasjes snel door de 
zonnewarmte opgewarmd worden, zullen zijn 
larven zich razendsnel ontwikkelen. In een kor-
te tijd zal hij als miniatuur van zijn ouders het 
land op kruipen. De meesten van jullie zullen 
denken aan muggen of libellen, dit ventje is 
echter ongeveer 7/8 cm groot en kan rennen 
als een muis. Over zijn rug loopt een gele 
lengtestreep die hem ook zijn naam heeft ge-

geven. Grote hoeveelheden insecten, 
in alle soorten en maten, staan op 
zijn menu. Vandaar dat hij ook een 
belangrijke rol vervult in ons ecosys-
teem. We hebben het hier over een 
pionier in onze nieuwe natuurgebie-
den, de rugstreeppad. Hij ziet er uit 
als een pad maar bij nadere be-
schouwing heeft hij prachtig een 
mooi kleurenpatroon. Dus als jullie 
ooit op een zwoele zomeravond iets 
in je ooghoek iets voorbij ziet rennen 
zou dit wel eens geen muis maar een 
rugstreeppad kunnen zijn. Meer dan 
welkom in onze nieuwe natuur. 

Paul Paulissen. 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Het pleintje bij de kapel

Het is er uiteindelijk dan toch van gekomen.  
De werkzaamheden voor de renovatie van het 
pleintje voor de kapel zijn gestart. Het plan dat 
met deskundige medewerkers van de ge-
meente tot stand is gekomen was al in het 
voorjaar gereed. Een bijdrage in de kosten 
was voor de gemeente minder eenvoudig te 
regelen. Een eerste verzoek werd afgewezen. 
Vervolgens hebben enkele ambtenaren de 
verschillende mogelijkheden, die bij de ge-
meente aanwezig zijn om de burgerparticipatie 
aan te moedigen, onder 
de loep genomen. De 
subsidie voor “Bewo-
nersinit iatiefgelden 
2015” en “Mijn Groen 
Maastricht” zijn op dit 
werk van toepassing. 
Een zeer gemotiveer-
d e b r i e f v a n d e 
Dorpsraad vergezeld 
van ruim honderd 
handtekeningen heeft 
succes opgeleverd.  
Voor de aankoop van 
de beplanting, het 
planten en het onder-
houd voor een perio-
de van tien jaar is 
3000, - en voor de 
overige inrichting van 
het pleintje, de aan-
koop van materialen 

en de verwerking daarvan, is 1500,-  euro be-
schikbaar gesteld. Dit laatste bedrag is bij lan-
ge na niet voldoende om de kosten te dekken. 
Bours AIL en Natuursteenwerken P. Smeets & 
Zonen, die ook een belangrijke bijdrage heb-
ben geleverd bij het opstellen van het plan, zijn 
bereid het resterende bedrag voor hun reke-
ning te nemen. Een genereus gebaar van 
deze mensen die hun dorp een warm hart toe-
dragen. 
Het gaat mooi worden bij de kapel. 
Sander Bastings. 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Waarom zijn die bomen bij “Ankersmit” weg? 

Deze vraag kregen wij van bewoners van Itte-
ren. Achter het fietspad van (‘t mergelfabriekje) 
“Ankersmit” (eigenlijk Sibelco), stond een serie 
oude bomen die gerooid zijn. Frans Falise, van 
de Dorpsraad, is hier achteraan gegaan waar-
om deze weggehaald zijn. Het blijkt dat die 
bomen op gemeentegrond staan. Na klachten 
van de pachters van de grond daar is een me-
dewerker van de gemeente gaan kijken naar 
de bomen. Deze waren dermate slecht dat ze 
gevaar opleverden en moesten daarom ge-

rooid worden. Omdat deze grond wordt ver-
kocht aan het Waterschap i.v.m. het herstel 
van de oude Kanjel, is afgesproken dat voor-
alsnog geen herplant uitvoeren gaat worden.  
Herplanten terwijl het Waterschap daarna gaat 
herinrichten is weggegooid geld, dus we wach-
ten af. 

Wim  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Nieuwe Keersluis Limmel

in uitvoering
Omdat het kanaal ge-
schikt gemaakt moet 
worden voor grotere 
schepen gaat Besix- 
groep in samenwerking 
met Rijkswaterstaat de 
oude sluis weghalen en 
een nieuwe keersluis 
plaatsen. De nieuwe 
keersluis is 46.90 meter 
breed en 22 meter hoog. 
Het is een staal-beton-
brug met een stalen hef-
deur en twee cilindrische 
torens.  
Op de foto van uitvoering 
sluis ziet u dat het fiets-
pad langs het kanaal omgeleid is langs het 

werkgebied en men bezig is met de nieuwe 
weg over het kanaal. De brug zal altijd open 
blijven en ook de scheepvaart kan gewoon 
doorgaan. Natuurlijk zal soms wel wat overlast 
zijn. Men gaat ook nog een tijdelijke fietsbrug 
maken en als het laatste wordt ook een rust-
punt ingericht.  

Heeft u vragen over de uitvoering? Neem dan 
contact op met Jel le Kieboom GSM: 
06-46087606 of jkieboom@besix.com. U kunt 
ook contact opnemen met de landelijke infor-
matielijn van de Rijkswaterstaat: 0800-8002. 
Op de website www.rijkswaterstaat.nl/keer-
sluislimmel vindt u meer informatie over het 
project.   

eindresultaat 
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Financieel overzicht 2014
Een overgangsjaar was 2014. Voor een aantal 
activiteiten was er al geen budget meer. Zo 
werd door de gemeente de bijdrage voor een 
aantal activiteiten al geschrapt en werd er flink 
gesneden in de budgetten. In 2014 was voor 
de diverse activiteiten nog maar € 3.700,00 
beschikbaar. Terwijl in 2012 en 2013 nog ruim 
€ 6.000,00 beschikbaar voor het organiseren 
van diverse buurtactiviteiten, die zorgen voor 
de versterking van de sociale samenhang in 
Itteren, de veiligheid in de buurt, het behoud 
van de kwaliteit van de woonomgeving, de in-
formatieverstrekking in de buurt en de verbete-
ring van het imago van de buurt. Het budget 
van 2014 is met bijna € 200,00 overschreden. 
(zie de eerste tabel). 
Net als voorgaande jaren doen wij als dorps-
raad wat we kunnen en wij hopen dat jullie ons 
daarin steunen en mogelijk ook helpen. Maar 
dit betekent dat net als jullie, ook wij via ande-
re kanalen moeten proberen om zaken te or-
ganiseren. Dit houdt in dat veel meer een be-
roep zal worden gedaan op de zelfredzaam-
heid.  
Via vrijwilligerssubsidies zullen steeds meer 
initiatieven georganiseerd moeten worden. Be-
langrijk is dus dat men zelf verantwoordelijk is 
voor het aanvragen van subsidie bij de Ge-
meente. Houdt daarom de informatiekanalen 
van de Gemeente goed in de gaten. Belangrijk 

onderdeel bij een subsidieaanvraag is de 
draagkracht binnen de gemeenschap. In 2015 
zijn er al een tweetal handtekeningen acties 
geweest. Zo heeft de organisatie van de jaar-
lijkse toerrit, met aansluitend het straatfeest, 
bij hun 20e toerrit een handtekeningactie ge-
houden en heeft de Dorpsraad zelf, tijdens het 
Hoeve Bours feest, een handtekeningactie ge-
houden om extra financiële steun voor het op-
knappen van de omgeving van de kapel. In-
middels is er met veel pijn en moeite wat geld 
losgekomen. Het is goed om te zien dat de 
werkzaamheden bij de kapel zijn gestart.     

Hieronder vinden jullie het financiële overzicht 
over 2014, zoals dit aan de gemeente werd 
verantwoord en waar inmiddels ook de goed-
keuring voor is ontvangen. 
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Activiteiten in 2014 vergoed uit het budget van Geld voor de Buurten  

 
Activiteit 2014 2013 2012

Koninginnedag €        0,00 € 1.050,00 € 1.300,00

Seniorenbibliotheek €        0,00 €        0,00 €    545,00

Sint Martinusviering €    125,64 €    252,52 €    250,00

Straatfeest/tourrit €    500,00 €    335,00 €    427,50

Dorpsberichten € 1.665,48 € 1.250,00 € 1.322,50

Defibrillatoren (AED’s) €    373,98 € 1.250,00 €    475,00

Carnavalsoptocht € 1.000,00 €    900,00 € 1.135,00

Bomenlaan €        0,00 €        0,00 €    500,00

Jubileumweekend Fanfare Sint Martinus €        0,00 €    790,00 €        0,00

Onvoorzien €    231,79 €    375,00 €    195,00

Totaal € 3.896,89 € 6.202,52 € 6.150,00
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Financieel overzicht 2014 

  

Ontvangsten 2014 2013 2012

Donaties inwoners (19) - (17) - (16) 
Sponsors 
CNME - Schone Maas / Oranjefonds 
Rente 
Donaties en bijdragen in bomenlaan 
Voorschot Gemeente Maastricht

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

€    342,50 
€    250,00 
€        0,00 
€      62,76 
€        0,00 
€ 3.350,00 

€      312,50 
€      250,00 
€      300,00 
€        77,67 
€ 13.241,50 
€   3.500,00

Totaal ontvangsten  € 4.236,01 € 4.005,26 € 17.681,67

Uitgaven 2014 2013 2012

Website en overige automatisering 
Lidmaatschappen 
Vergaderkosten, vergoeding bestuur inza-
ke:  telefoon, computer, reiskosten etc. 
Huur Aw Sjaol 
Representatiekosten 
Diversen 
Aanleg en aanplant bomenlaan 
Verzekeringen 
Onvoorzien/Hoogwaterplaquette 
Activiteiten niet via GvdB / KKB 
Afrekening Gemeente 2012 
Recreatievisie

€    107,23 
€      52,00 

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

€    181,66 
€      40,00 

€ 1.419,85 
€    300,00 
€    343,30 
€    162,25 
€        0,00 
€    726,00 
€    289,00 
€    471,90 
€        0,00 
€        0,00

€      127,82 
€        75,08 

€   1.035,72 
€      302,50 
€      205,30 
€      249,14 
€ 13.311,77 
€      658,21 
€          0,00 
€   1.552,33 
€          0,00 
€          0,00

Totaal uitgaven  € 5.099,21 € 3.933,96 € 17.517,87

Totaal ontvangsten  € 4.236,01 € 4.005,26 € 17.681,67

Verschil  €    863,20 - €      71,30 + €     163,80 +
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Zoals jullie kunnen zien is het aantal donaties 
de laatste jaren vrij stabiel. Wij als dorpsraad 
zijn erg blij met deze trouwe steun. Hiermee 
worden wij gesterkt in alles wat wij doen en 
voelen ons gewaardeerd door de Itterse be-
volking.  

Jullie steun zien wij dan ook als blijk van 
waardering voor alle onze activiteiten en zijn 
dan ook erg blij met financiële, maar zeer ze-
ker ook morele steun. Zonder jullie bijdrage 
hadden wij in het financieel zware jaar 2014 
met een nog groter tekort moeten afsluiten. 
Alles bij elkaar hebben wij ruim € 1.000,00 in-
geteerd op het eigen vermogen. 

Iedere vorm van ondersteuning is dan ook van 
harte welkom en geeft ook ons een goed ge-
voel. Zo blijven we gemotiveerd en betrokken 
bij het reilen en zeilen van ons mooie dorp Itte-
ren, midden in het RivierPark Maasvallei.  

Een vrijwillige bijdrage kan worden overge-
maakt naar: 

IBAN: NL93 RBRB 0979 2525 47 t.n.v. Stich-
ting Dorpsraad Itteren. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage!!  

Harry Jonkhout 
Penningmeester. 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Beleving op wielen.

Eerst maar eens bekennen dat ik in Itteren te 
weinig aan activiteiten deelneem. Daardoor 
ken ik veel dorpsbewoners niet of maar half. 
Sinds ik vier jaar geleden mijn motorrijbewijs 
heb gehaald, moet ik maar eens meedoen met 
de Itterse toertocht. 
Bij de organisatoren was ik niet bekend als 
motorrijder. Dus maar zelf aanmelden. Ja ik 
mocht meedoen met de ervaren jongens en 
meisjes. 
Zaterdagmorgen om 9.30 u gezellig ontbijten 
bij de Brigidahoeve. Dit in het kader van de 
twintigste rit. Na een korte uitleg starten een 
kleine 50 motoren. Met zonnig weer werden 
we uitgezwaaid. Best indrukwekkend, 
meerijden in een lange rij ronkende motoren. 
Stoere mannen met gele hesjes op grote 
motoren zet ten het verkeer s top op 
kruispunten en rotondes. Zodoende vallen er 
geen gaten in de groep. 
Er werd gedisciplineerd gereden. De route was 
mooi uitgezet door de Ardennen. De 
organisatie heeft vooraf de route meerdere 
keren gereden. 
Bij de eerste stopplaats waren ze al op onze 
komst voorbereid. Je rook de frieten al op 
afstand. 
De motoren werden netjes geparkeerd achter 
een rood wit lint Je kon plaatsnemen in de 
tent. Binnen korte tijd stonden de gehaktballen 
voor je neus. De organisatie liet niets aan het 
toeval over. 
Verder ging het door de prachtige omgeving. 
Wel oppassen geblazen en de groep 

bijhouden. 
Voor de laatste pauze werd een rotonde 
“bezet”. Van het terras moesten we naar 
binnen vluchten voor de regen. Het laatste 
stuk hebben we in de regen terug naar Itteren 
gereden, waar we rond 17 uur aankwamen. 
Nog even wat drinken in het Trefpunt. 
Aan de tocht is een straatfeest gekoppeld. Zo 
rond half negen ben ik in de regen naar het 
Trefpunt gelopen. Hier zijn ze goed in het 
binnen organiseren van een buiten feest. 
Een goed orkest, een gesmeerd caféteam, 
gesprekken met motorgenoten. Een grote 
kerel met en grote grijze snor vertelt mij dat hij 
in een busje achter de groep is aangereden. 
Niemand blijft bij pech achter. Indien nodig 
gaat de motor in het busje. 
Het bier smaakte goed en ik heb meer 
dorpsgenoten leren kennen. En ‘s avonds een 
vent, ‘s morgens op de bank. Eigen risico 
volgens de organisatie. 
O v e r o r g a n i s e r e n 
gesproken. 
De organisatoren van 
deze tocht leveren een 
belangri jke bi jdrage 
binnen ons dorp. Ze zijn 
gemotiveerd en nemen 
hun verantwoording 
ieder jaar. Gelukkig zijn 
er meerdere mensen in 
ons dorp die besturen 
en organiseren. Het 
maakt het leven in 
Itteren leuker. 
Frans Falise  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Blaaskapel De Flippers

Blaaskapel de Flippers uit Itteren gaat 
vanaf oktober weer beginnen met de 
wekelijkse repetitie omdat er enkele 
gebeurtenissen op het programma 
staan. 
Als eerste zal de kapel op zaterdag 
19 december 2015 na de mis van 
19.00 uur een klein kerstconcert ver-
zorgen bij de Brigidahoeve. U bent 
van harte uitgenodigd om samen met 
ons, onder het genot van een kopje 
koffie en kerstbrood, een aanloop te 
nemen naar de komende kerstdagen 
die dan snel volgen. 
Wij hopen dan ook velen van U te 
mogen begroeten tijdens dit concert. 

Verder gaat de Blaaskapel De Flippers van 28 
mei t/m 4 juni 2016 op concertreis naar Arn-
brück. 
Dit is een plaatsje in Beieren. We zullen diver-
se malen een concert verzorgen en hebben 
natuurlijk ook  meerdere excursies. 
Wanneer er mensen zijn die deel willen nemen 
aan deze reis kunt U contact opnemen met 
Sandra Gielissen tel. 0622606111. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij. 

Frietuurvet kwijt?

Een tijdje geleden hebben wij via de Dorpsbe-
richten aangegeven dat u het oude frietenvet 
kwijt kunt in een container die bij de Aw Sjaol 
staat. Hier hebben al veel mensen gebruik van 
gemaakt. In een half jaar is er al een container 
opgehaald en een tweede container dit jaar 
wordt ook makkelijk gehaald. Dank aan alle 
gebruikers hiervan.  

Schone Maas project 

Dit jaar worden alle mensen, waarvan een 
email adres bekend is omdat ze een keer mee 
hebben gedaan aan het Schone Maas project, 
uitgenodigd om weer mee te doen. Mensen 
waarvan ik geen email-adres heb en toch mee 
willen doen, kunnen zich gewoon bij mij aan-
melden via een briefje of telefoontje. Als het 
weer het tegen die tijd toelaat, zal  de actie in 
het laatste weekend van maart plaatsvinden. 

Angéla 

Takkenrpute
Takkenroute is 9 november.
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Grote kienavond

  
Op 28 oktober is er in het café ’t Trefpunt een 
grote kienavond georganiseerd door spaarclub 
’t Trefpunt. Er zijn mooie prijzen te winnen en 
natuurlijk wordt het weer een gezellige avond. 

Sint Martinusfeest in Itteren

Op zaterdag 14 november organiseert de 
Dorpsraad het St. Martinusvuur in Itteren. Ie-
der jaar gaan vele kinderen met hun zelfge-
maakte krotelèmpkes om 18.00 uur naar de 
Heilige Mis aan de Brigidastraat. Daar speelt 
ook fanfare Sint Martinus - Juliana. Na de mis 
lopen we naar het St. Martinusvuur dat aange-
stoken wordt door de “Itterse Gangsters”. Na 
afloop is er warme chocomel in café ’t Trefpunt 
en kunnen de kinderen een klein presentje ha-
len, dankzij het Kinder Vakantie Werk Itteren.  

Feestavond

’s Avonds begint dan ook de “winterkermis en 
Will en Chiara hebben weer voor een fantasti-

sche l i fe-band ge-
zorgd: No-Credits. Ze 
beginnen om 21.00 
uur en iedereen is van 
harte uitgenodigd.  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Kindervakantiewerk.
De herfstvakantie staat alweer bijna voor de deur, tijd om weer iets leuks te ondernemen. Dit keer 
houden we een bioscoop-avond, gezellig met z’n allen een leuke film kijken met veel kussens, de-
kens en iets lekkers erbij ! 

Wanneer:     Dinsdag 27 oktober 2015 
Hoe laat:     18.30 uur tot 20.30 uur 
Kosten:      2 euro  
Activiteitenplaats:  in de zaal in Itteren 
Leeftijd:   van 4 t/m 12 jaar (of t/m groep 8) 
Opgeven:   Woensdag 21 oktober a.s. van 17.30 uur tot 19.00 uur,  

bij Peggy, Geneinde 13. 
Denken jullie aan: het meenemen van deken, slaapzak, kussen e.d. zodat je je 

heerlijk kunt nestelen. 
Voor iets lekkers wordt er gezorgd ! 

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

Groetjes team Kindervakantiewerk Itteren 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Kankerbestrijding

Kanker raakt ons allemaal. Eén op de drie Nederlanders krijgt deze ziekte, per 
jaar sterven er 42.000 mensen. Daarmee is kanker doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. KWF 
Kankerbestrijding gelooft in de dag dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker. Die dag die 
komt. We weten alleen nog niet wanneer. Wat we wel weten is dat we samen deze dag dichterbij 
kunnen brengen. 

Ook dit jaar zijn de collectanten van de kankerbestrijding weer bij u aan de deur geweest om een 
bijdrage te vragen voor deze ziekte. Margot Scheffers heeft met “haar” groepje het geld van alle 
bussen bij elkaar geteld en kon een bedrag van € 451,28 overschrijven op de rekening van het 
Koningin Wilhelmina Fonds kankerbestrijding. 

Kanker in cijfers 
101.214 mensen krijgen in een jaar kanker 52.817 Mannen 48.397 Vrouwen 
1 op de 3 mensen krijgt ooit kanker  
Bijna 90% is 50 jaar of ouder 
42.343 mensen overlijden in een jaar:  

62% is 5 jaar na de diagnose nog in leven (Gebaseerd op cijfers uit periode 2008-2012) 
52% is 10 jaar na de diagnose nog in leven (Gebaseerd op cijfers uit periode 2004-2007) 
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Oud Papier
 
Iedere tweede zaterdag van de maand is het 
een gewoonte geworden om ’s morgens even 
het oud papier buiten te zetten: papier uit de 
krat, touwtje erom en/of in een doos en dan 
buiten zetten. Lekker gemakkelijk en dan hoef 
ik niet naar het milieupark. De Vreigeleire ha-
len het papier (en karton) op en krijgen daar 
ook wat voor dat ze voor (het behoud van) de 
Itterse Carnaval gebruiken.  
Via de gemeente is een seintje gekomen dat 
een (groot) aantal mensen uit Itteren hun oud 
papier niet aan de straat zetten maar zelf naar 
het milieupark brengen. Dat is natuurlijk jam-
mer: én de mensen moeten verder lopen/rijden 
met hun papier, én de Vreigeleire krijgen min-
der geld! De Vreigeleire kunnen iedere euro 
goed gebruiken ook al omdat de subsidie voor 
de optocht sinds dit jaar helemaal is vervallen. 
Wij willen allemaal op carnavalsmaandag een 
optocht in ons dorp, we zijn allemaal nieuws-
gierig welke Prins weer onder het masker van-
daan komt en willen gewoon dat er leuke Car-
naval is in ons dorp? Dan kunnen wij, als in-
woners van Itteren, de Vreigeleire (en onszelf) 
helpen om het oud papier iedere tweede za-
terdag buiten te zetten en niet een paar kilo-
meter verder naar het milieupark brengen. 

Ik weet ook dat er vele inwoners zijn die het 
papier wel buiten zetten en die de Vreigeleire 
ook op allerlei andere manieren steunen. De 
Vreigeleire zijn al deze mensen heel dankbaar 
en hebben ons gevraagd om niet alleen alle 

sponsors en donateurs maar ook gewoon de 
mensen die een warm hart voor de Vreigeleire 
hebben en ook hun papier buiten zetten, heel 
hartelijk te danken. Bij deze dus….. 

Wim  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Teken en schilderlessen volgen? 

Zoals u waarschijnlijk weet hebben wij in Itteren verschillende kunstenaars. Twee ervan wonen op 
de Pasestraat: Doris Becke en Geert Mols. Geert heeft o.a. "het bootje" gemaakt dat op 't Vrijthof 
staat, het pleintje "bovenaan" de Pasestraat vlak bij Brigidastraat. Datzelfde bootje is ook gebruikt 
bij onze Itterse vlag. Deze beide kunstenaars geven nu teken- en schilderlessen voor beginners en 
gevorderden. Dit is de tekst die zij ons lieten toekomen: 

De cursussen beginnen vanaf 28 oktober en duren 20 lessen. (2 x  10 lessen à euro 150,00 per 
blok) Eerste les wordt gezien als proefles voor € 7,50. 
  
 woensdagochtend     9.30 uur - 12.00 uur 
 woensdagavond      19.30 uur - 22.00 uur 
 donderdagochtend    9.30 uur - 12.00 uur 
 donderdagavond     19.30 uur - 22.00 uur 
  
Wij geven de lessen in kleine groepen, max.7 
cursisten, in ons eigen atelier, zo krijgt U een 
zeer persoonlijke, intensieve begeleiding. Er 
wordt gewerkt met: aquarel, pastel, acryl en alle 
tekenmaterialen, eventueel ook modellessen. 

Geert Mols 
Doris Mols-Becke 
Pasestraat 16  
6223HB Itteren 
Tel.: (043)-3641069 
e-mail: dorisbecke@hotmail.com 
www.dorisbecke.com 
www.geertmolsart.com 
Wellicht heeft U al eens onze ateliers tijdens de Maasland Kunstroutes bezocht. 
Wij heten iedereen welkom!” 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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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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 land-
bouw.  
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.si-
belco.com 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Sq1q  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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 
 

�24


