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Geen klaphekjes op het voetpad langs 
de Maas 

Het is een of twee keer voorgekomen dat 
een konikspaard in het dorp aan de 
wandel ging en daarbij vrijpostig als het 
kan zijn om zonder aan te bellen brutaal 
een mensentuin bezocht. Het beest kent 
de menselijke regels niet die zeggen dat 
dit niet prijs wordt gesteld. Het heeft ook 
geen weet van de tsunami van regels 
waar een mens onder gebukt kan gaan. 
Een paard heeft daar geen last van. Het 
g a a t d a a r h e e n w a a r z i j n 
paardenverstand denkt dat iets te halen 
valt en in dat opzicht heeft het edele dier 
toch een menselijk trekje. 

Aan dat vrijpostige paardengedrag moet 
een eind komen. De ruimte voor het dier 
in de nieuwe natuur is erg royaal 
bemeten en het beetje oude natuur dat 
nog over is moet van de Itternaren 
blijven. 
Op de website van Itteren heeft Stichting 
Ark op 7 maart de oplossing voor dat 
probleem: klaphekjes! Dat zijn hekjes die 
na opening met een rotklap achter je 
dicht vallen. Zo’n klaphekje is voor het 
paardenverstand een raadsel, het 
begrijpt niet hoe dat werkt en het kan 
dus niet op avontuur.  

Volgens dat plan komen er 3 klaphekjes 
en dat moet dan te zien zijn op een 
tweetal wazige tekeninget jes op 
postzegelformaat. Met enige inspanning 
maar vooral omdat ik ter plaatse toevallig 
goed bekend ben, kan ik ontdekken dat 

er één hekje komt aan de noordkant van 
de kademuur en de twee anderen bij de 
veertrap. Vooral die laatste twee wekken 
mijn belangstelling. Komen die hekjes in 
de opening van de trap of op het 
voetpad? Dat is niet te hopen voor al die 
wandelende mensen met of zonder 
kinderwagen. Inzoomen op de tekening 
helpt niet, het beeld wordt als maar 
onduidelijker en mijn nieuwe leesbril 
helpt ook niet. Dan maar mijn oor te 
luisteren leggen bij mijn collega’s 
dorpsraadsleden daar zal toch zeker 
iemand zijn die weet hoe het zit; per slot 
van rekening staat het op de website van 
De Dorpsraad. Dat valt zwaar tegen, ik 
hoor alleen maar het is een plan en we 
zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van het bericht. Ik krijg een bruin 
vermoeden dat men het niet weet. 

Dan maar informeren bij de Stichting Ark. 
Er komen duidelijke tekeningen waaruit 
blijkt dat er op het voetpad aan 
weerszijde van de veertrap 2 hekjes 
komen.  
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Dat is een zware tegenvaller, zeker voor 
al die voetgangers met of zonder 
kinderwagen en personen die minder 
goed ter been zijn.  Bij de nadere uitleg 
van de St icht ing Ark t i jdens de 
do rps raadsve rgade r i ng ove r de 
noodzaak voor de hekjes bij de veertrap 
komen enkele andere oplossingen ter 
sprake. De hekjes in de opening van de 
trap plaatsen of voor de trap op het pad 
een wildrooster leggen.  
Voor de duidelijkheid het is enkele keren 
gebeurd dat een paard aan de noordkant 
van Itteren ontsnapt is. Er is tot nu toe 
geen enkele serieuze aanwijzing dat 
ontsnapping via de veertrap zal 
plaatsvinden. Vanwege de monumentale 
status van de trap moet er een streven 
zijn om dit monument, waarvan er in 
Itteren maar weinig zijn, ongemoeid te 
laten. Ingeval veranderingen aan de trap 
gaan plaatsvinden, zal de gemeente 
daarin gekend moeten worden. 
Zelf heb ik er moeite mee dat de 
wandelaar op het enige pad in Itteren 
waar geen verkeer komt en dat ook goed 
begaanbaar is voor mensen die minder 
goed kunnen lopen gehinderd wordt door 
hekjes.  
Om deze redenen is vervolgens aan de 
Stichting Ark verzocht om voorlopig bij 
de veertrap geen klaphekjes te plaatsen 
en dat er ingeval ontsnapping via de trap 
toch zou gebeuren naar een andere 
oplossing te zoeken.  
De reactie van de Stichting hierop is 
positief: het grootste probleem zit aan de 
noordkant van de kademuur bij de 
Holstraat en daar zal een afrastering met 
een klaphekje worden geplaatst. De trap 

zelf vindt men te mooi om daar iets aan 
te veranderen. Wel wordt nog een 
o n d e r z o e k i n g e s t e l d n a a r e e n 
wildrooster. Op het pad of in de opening 
van de veertrap komen dus geen 
klaphekjes. 
Tot slot wil ik nog iets kwijt wat ik niet 
begrijp.  
Er is slechts één mondelinge reactie 
geweest op de berichten over de 
klaphekjes. Daar kunnen  twee redenen 
voor zijn. 
- Ofwel de website wordt niet bekeken, ik 
neem aan dat dit niet het geval.  
- Of men vindt dat het niets uitmaakt.  
Als dit laatste het geval zou zijn dan is 
dat teleurstellend en bedroevend. Ik zou 
zeggen: 
Itteren: let op uw saeck!!! 

Sander Bastings 
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Nieuwe website itteren.nl! 

Het is inmiddels alweer zeven jaar 
geleden dat de website van Itteren flink 
werd vernieuwd. Dat was een flinke 
vooruitgang met mogelijkheden voor de 
mensen van de dorpsraad om berichten 
te delen van wat er allemaal in en rond 
het dorp gebeurt. Maar de tijd staat niet 
stil en in mensenlevens is een website 
van zeven jaar stokoud.  

De dorpsraad had mij, als bouwer van de 
oude website, gevraagd om deze te 
vernieuwen. Dat kostte wat meer tijd dan 
ik had verwacht, maar het is uiteindelijk 
toch gelukt. Op het moment van dit 
schrijven is het allemaal nog een beetje 
spannend of het allemaal gaat werken 
zodra hij is overgezet op de server, maar 
samen met Wim Beijer is de proefdraai-
website al goed gevuld en als ik eerlijk 
ben, ziet het er schitterend uit. Veel oude 
dingen komen terug, zoals een overzicht 
van verenigingen, de geschiedenis en 

voorzieningen. Maar nieuw is dat er ook 
fotoalbums kunnen worden toegevoegd. 
Dat was ook de bedoeling van de nieuwe 
site: veel ruimte voor mooie beelden. Ik 
hoop dan ook dat de nieuwe website nog 
meer dan de vorige gaat leven onder de 
mensen en verenigingen in Itteren.  
Mocht je iets opvallen wat niet werkt, 
stuur me dan vooral een mailtje op 
gkrabbendam@gmail.com. Als je input 
hebt voor op de site, stuur dan vooral 
een bericht aan info@itteren.nl of via het 
contactformulier op de site. Als je wilt 
reageren op berichten, kan dat direct op 
de site bij de berichten. En als je je wilt 
aanmelden voor de Itterse nieuwsbrief 
om op de hoogte gehouden te worden: 
daarvoor is rechts onderin een site een 
direct aanmeldknop te vinden. 

Veel lees- én kijkplezier op de nieuwe 
site toegewenst! 

Gert-Jan Krabbendam 
Pasestraat 33 
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Leren reanimeren? 

Elke dag krijgen 80 mensen een 
hartinfarct in Nederland. Elke dag 
worden 1000 mensen opgenomen in het 
ziekenhuis met een hart- of vaatziekte. 
Er zijn meer dan 1 miljoen hart- en 
vaatpatiënten in Nederland. (Info 
Nederlandse Hartstichting) 
Hart- en vaatziekten vormen nog altijd de 
grootste doodsoorzaak in Nederland. 
Iedereen die een hartstilstand krijgt is 
gebaat bij snelle hulp. Hoe eerder er 
gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt 
des te beter.  

Nadat 112 is gebeld en er geconstateerd 
is dat het om een reanimatie gaat, wordt 
vanuit de meldkamer het AED-Alert 
systeem opgestart. De kracht van het 
systeem is het samenbrengen van een 
slachtoffer, een burgerhulpverlener en 
een beschikbare AED. 

Op het moment dat de meldkamer de 
postcode ingeeft van de locatie waar het 
slachtoffer zich bevindt, gaat AED-Alert 
aan het werk. Het systeem zoekt in een 
straal van 1000 meter rondom de 
postcode en huisnummer van de plaats 
van het slachtoffer naar ingeschreven 
burgerhulpverleners. 

Het systeem kan twee soorten berichten 
uitsturen: 
- E e n r e a n i m a t i e b e r i c h t a a n 
dee lnemers om d i rec t naar he t 
slachtoffer te gaan en te starten met 
reanimatie. 

- E e n d e f i b r i l l a t i e b e r i c h t a a n 
deelnemers om eerst een AED op te 
halen en vervolgens naar het slachtoffer 
te gaan en te starten met hulpverlening. 

Door scheiding aan te brengen tussen 
mensen die kunnen reanimeren en 
mensen die kunnen defibrilleren wordt 
nodeloos tijdverlies voorkomen. Met 
AED-Alert wordt een slachtoffer snelle 
en adequate hulp geboden waardoor de 
kans op overleven toeneemt. 

Wilt u ook vrijwilliger worden? 

Meld u nu aan via info@itteren.nl of duw 
een briefje in de bus bij een van de 
Dorpsraadleden en u krijgt binnen drie 
weken een (gratis) cursus reanimeren en 
gebruik AED. Geef dan uw naam, adres 
en GSM-nummer door. 

Wim  
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Protesteer tegen kerncentrale Tihange 

Het is inmiddels zes jaar geleden dat ik 
a l s k e r s v e r s S t a t e n l i d n a m e n s 
GroenLinks samen met een collega-
raadslid uit Eijsden-Margraten en twee 
fractiemedewerkers naar Luik afzakte 
om ons te laten voorlichten over wat er 
aan de hand was met de kerncentrale 
van Tihange. Weinig mensen hadden op 
dat moment nog gehoord van de 
kerncentrale waarvan in de loop der 
jaren steeds meer gebreken aan het licht 
zijn gekomen. De Belgische regering 
was van plan de oudste reactor 
(‘Tihange 1’) tien jaar langer open te 
houden, dus vonden we het een goed 
plan om de provincie en verschillende 
gemeentebesturen te vragen daartegen 
te gaan lobbyen . A l s subv raag 
formuleerde ik: ‘we hebben wel een 
r a m p e n p l a n , t o c h ? ’ , i n d e 
veronderstelling dat dat allemaal wel in 
orde zou zijn. Niets bleek echter minder 
waar. Wij schrokken en reageerden fel. 
De media schrokken en pakten flink uit. 
Dat was het moment dat we ons 
realiseerden: dit onderwerp laten we niet 
meer los. 

Wat is er aan de hand 
Inmiddels zijn we vele vragen, moties, 
d e m o n s t r a t i e s , i n t e r v i e w s e n 
informatieavonden verder. We zijn erin 
geslaagd om het onderwerp breed te 
agenderen, en hebben het in de 
landelijke én internationale politiek op de 
agenda gebracht. Er is ook wel wat aan 
de hand in Tihange en in de Vlaamse 
kerncentrale in Doel (bij Antwerpen): 

scheurtjes in reactorvaten (‘Tihange 2’ 
e n ‘ D o e l 3 ’ ) , e e n o n g e z o n d e 
veiligheidscultuur, slechte uitkomsten bij 
stresstests, lekkages in opvangbekkens 
voor splijtstofstaven, sabotage waarbij 
70.000 liter olie weglekte en de op de 
kerncentrale werkzame dader nog altijd 
niet gevonden is, activisten die claimen 
dat de beveiliging zo lek als een mandje 
is en gemakkelijk toegang te krijgen is tot 
het terrein van de kerncentrale, 
directieleden van de Belgische nucleaire 
industrie die geschaduwd zijn door bij de 
aans lagen van Par i js bet rokken 
terroristen… het houdt niet op, de lijst is 
eindeloos. 

Nederland heeft het niet voor elkaar 
Maar ook in Nederland hebben we het 
niet voor elkaar. Vorig jaar stelden we 
een lijst op  van 25 punten waarvan wij 
van opvatting zijn dat die niet goed 
geregeld zijn, mocht het misgaan in 
Tihange. Hoe evacueren we de stad, 
bijvoorbeeld, en wie krijgt daarbij 
voorrang? Kunnen leden van de 
vrijwillige brandweer worden gedwongen 
om ingezet te worden bij een kernramp 
en zo nee, hebben we dan wel 
voldoende capaciteit? En zo nee, waar 
halen we die capaciteit dan vandaan, en 
weten die mensen ook dat ze daarvoor 
kunnen worden ingezet? Zijn die er 
eigenlijk wel voor opgeleid? Is bekend 
welke vrouwen zwanger zijn bij de 
hulpdiensten en is geregeld dat zij 
(wegens het gevaar voor het embryo) 
onmiddellijk uit de dienst gehaald 
worden bij een kernramp, en wie 
vervangt hen? Hebben scholen eigenlijk 
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nagedacht wat te doen b i j een 
kernramp? Wat te doen als ouders aan 
de schoolpoorten staan om hun kinderen 
mee te nemen, maar de overheid heeft 
afgevaardigd dat iedereen (en vooral 
kinderen) binnen moeten blijven om te 
schuilen? Vragen, vragen, vragen…. 
( t e r u g t e v i n d e n v i a h t t p : / /
m a a s t r i c h t . g r o e n l i n k s . n l /
tihange-25punten). 

Gelukkig ook wat resultaten 
Gelukkig is er in de tussentijd ook wel 
wat gerealiseerd: er is in Zuid-Limburg 
decentrale opslag gekomen voor 
jodiumpillen (die lagen eerst alleen maar 
in Zoetermeer), we hebben afspraken 
gemaakt met onze Belgische en Duitse 
b u r e n , e r k o m t d i s t r i b u t i e v a n 
jodiumpillen voor kinderen en zwangere 
vrouwen die wonen tot 100 kilometer van 
een kerncentrale, de Tweede Kamer 
heeft net als Duitsland en Luxemburg 
voo r s lu i t i ng van de Be lg i sche 
kerncentrales uitgesproken en de 
minister opgedragen om dat aan België 
duidelijk te maken, en we hebben onder 
leiding van Maastricht, Aken en Wiltz 
samen met 80 gemeenten en regio’s uit 
Nederland, Duitsland en Luxemburg een 
juridisch proces opgestart tegen de 
Belgische overheid. 

Doe mee aan de ‘mensenketen’  
De komende tijd zijn er twee dingen die 
u in elk geval zelf ook kan doen. 
Allereerst: noteer 25 juni 2017 in uw 
agenda en doe mee met de grootste 
manifestatie tegen de kerncentrale van 
Tihange ooit. Op die dag gaan we een 
zogenaamde ‘mensenketen’ maken: één 
lang lint van mensen die van Aken via 
Maastricht en Luik naar Tihange hand in 
hand duidelijk maken aan de Belgische 
overheid dat het gedaan moet zijn met 
de gevaarlijke Belgische kerncentrales. 
Een kleine 90 kilometer lang, waarvoor 
naar schatting 60.000 tot 80.000 mensen 
nodig zijn. En we hebben ú nodig om die 
keten te sluiten! 
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Meer informatie over de mensenketen en 
over hoe aan te melden, is te vinden op 
www.stop-tihange.org. 

Hang een protestaffiche achter het raam 
Daarnaast kunt u een protestaffiche 
achter het raam hangen. Onder 
aanvoering van GroenLinks is er samen 
m e t z e s a n d e r e p a r t i j e n i n d e 
M a a s t r i c h t s e g e m e e n t e r a a d 
(Seniorenpartij Maastricht, CDA, SP, 
PvdA, Partij Veilig Maastricht en de 
M a a s t r i c h t s e Vo l k s p a r t i j ) e e n 
affichecampagne gestart, waarmee we 
Maastricht (net zoals in Aken) geel willen 
kleuren. De affiches zijn gratis te 
verkrijgen bij alle deelnemende partijen. 
De mensen in Itteren kunnen er uiteraard 
eentje (of meer, om te verspreiden) bij 
mij krijgen (Pasestraat 33), maar ik kom 
de affiches ook graag persoonlijk 
brengen. Stuur me daarvoor een mailtje 
op gkrabbendam@gmail.com en dan 
kom ik zsm langs. 

Meer informatie? Ga daarvoor naar 
http://maastricht.groenlinks.nl/tihange. 

Gert-Jan Krabbendam 
Fractievoorzitter GroenLinks Maastricht 
Pasestraat 33 
06-43755393 

In gesprek met uw 
volksvertegenwoordiger 

Zes jaar geleden werd ik gekozen in de 
Provinciale Staten van onze provincie en 
drie jaar geleden maakte ik de overstap 
naar de gemeenteraad, waar ik 
fractievoorzitter ben voor GroenLinks. Bij 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
2014 had ik het voorrecht om de 
kandidaat te zijn die de meeste stemmen 
haalde in Itteren. Vertrouwen waarvoor ik 
de inwoners van ons dorp zeer dankbaar 
ben. Ik heb geprobeerd om in die zes 
jaar het vertrouwen terug te betalen door 
me in te zetten op allerlei thema’s: ik heb 
de problemen rondom de kerncentrale 
van Tihange geagendeerd, ik heb 
gezorgd voor omgangsbegeleiding voor 
k i n d e r e n e n o u d e r s b i j 
(vecht)scheidingen in Limburg, ik heb me 
ingezet voor gelijke rechten en tolerantie 
jegens holebi’s in onze stad. Ook heb ik 
me ingezet voor tegengaan van 
klimaatverandering en promoten van 
duurzaamheid, voor goede jeugdzorg, 
opvang voor zwerfjongeren, kinderen in 
armoede, een menswaardige opvang 
van as i e l zoeke rs / v l uch te l i ngen , 
tegengaan van loverboyproblematiek en 
heb ik aandacht gevraagd voor 
radicalisering en jihadisme onder 
Maastrichtse jongeren. Meer specifiek 
voor Itteren heb ik me (veelal achter de 
schermen in d i rec t contact met 
ambtenaren en wethouders) bemoeid 
met allerlei kleinere en grotere zaken die 
bijvoorbeeld in het belang zijn van de 
(verkeers)veiligheid in het dorp. 
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Overigens heb ik ook enkele jaren 
geleden (toen ik nog Statenlid was) 
gesproken en meegedacht met enkele 
ouders onder u, die mij benaderden of ik 
iets kon betekenen voor het openhouden 
van de school. Ik heb daarover 
vervolgens een goed gesprek gehad met 
een bestuurslid van Innovo. Innovo 
besloot vervolgens vooral door de inzet 
van de ouders zelf op dat moment nog 
de school een jaar langer open te 
houden, en dat heb ik niet als mijn 
verdienste beschouwd. De ouders liet ik 
eerlijk weten dat het enige middel dat mij 
als Statenlid ter beschikking stond, pas 
na vier jaar en negen maanden zoden 
aan de dijk zou zetten. Ons zoontje van 
drie gaat sinds kort naar de peuterschool 
en menigeen van u is de dikke buik van 
mijn echtgenote (het volgende kindje is 
op komst) alweer opgevallen. De sluiting 
van de school hebben we er 
helaas niet mee kunnen 
voorkomen, maar van de 
sporadische beloften die ik u 
als politicus maak, ben ik in 
elk geval deze nagekomen . 

K o r t o m , i k h e b m e d e 
afgelopen jaren keihard 
ingezet voor wat ik met mijn 
GroenLinkse bril op als het 
algemeen belang beschouw, 
het belang van u, mij en onze 
kinderen en kleinkinderen. 

Ik vraag me natuurlijk vaak af 
wat u daar nu eigenlijk van 
v indt . Sommigen van u 

spreken mij wel eens aan, maar naar wat 
de meesten van u persoonlijk vinden, 
moet ik gissen. Hoewel GroenLinks naar 
historische Itterse maatstaven prima 
scoo rde b i j de l aa t s t e Tweede 
Kamerverkiezingen in maart 2017, zou ik 
liegen als ik zou zeggen dat ik niet 
teleurgesteld bent over het feit dat de 
PVV in ons dorp de meeste stemmen 
krijgt. Ik kan allerlei theorieën erop los 
laten waarom zo velen van u die keuze 
hebben gemaakt, maar ik ga daar liever 
over met u in gesprek. Op welke partij u 
ook stemt, ik wil graag dat u mij als 
b e n a d e r b a a r e n l a a g d r e m p e l i g 
beschouwt en wil u dan ook graag 
uitnodigen mij uit te nodigen. Bel me, 
mail me of bel bij me aan, en ik maak 
graag een afspraak voor een gesprek, 
over uw zorgen en over uw visie op de 
toekomst. Dat mag over Itteren gaan, dat 
mag over onze gemeente gaan of over 

wereldpolitiek. Over dat wat u 
belangrijk vindt. En daar kom 
ik graag voor bij u langs of 
bent u welkom bij mij thuis. 
Wat mij betreft tot gauw! 

Gert-Jan Krabbendam 
Pasestraat 33 
gkrabbendam@gmail.com 
06-43755393 
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Schilderijen Theo Weijer in Aw Sjaol 

In de hal van de Aw Sjaol hangt sinds 1 juli 
2007 het schilderij “Vliegtuigongeluk 2e 
Wereld Oorlog”. In de nacht van 2 op 3 juli 
1 9 4 1 i s n a m e l i j k e e n E n g e l s e 
bommenwerper (een Whitley Z6658) 
neergestort in een weiland in Itteren. Hij 
was geraakt door een Duitse Messerschmitt 
Bf 110. Het verhaal gaat dat het brandend 
toestel waarschijnlijk op de woningen in 
Itteren zou storten. Maar doordat de piloot 
het brandend toestel nog net boven een 
woning van Op de Bos en Geneinde 
omhoog wist te trekken, werd een ramp 
voorkomen. 

Daarnaast hangt er nu ook nog een 
schilderij “Itterse mannen” waarbij Theo 
Weijers karakteristieke Itterse mannen, die 
hier geboren, getogen en (hun leven lang) 
gewoond hebben, afgebeeld zijn. Het gaat 
om Jeu Scheepers Jeu van Zen), Bèr 
Schoonbrood, Jef Winkens, Zjer Horssels, 
Leo Hanssen (Leio van Fieke), Harry 
Smeets (Hary van Matsje), Eugène 
Gulikers (Gène van Sjaakske), Sander 
Lard inois , S jeng Chavagne, Frans 
Horssels, Funs Paulussen, en Pie Dolmans 
(Pie van Twajn).  

Het derde schilderij is een schildering van 
het gebeuren op Maria-Hemelvaart van 15 
augustus 1982. Toenmalig wethouder Jan 
Hoen bracht een Itterse Mariabeeld terug 
onder begeleiding van de Maastrichtse 
Stadsschutterij en onder begeleiding van de 
(toenmalige) fanfare Sint Martinus en het 
gemengd kerkelijk zangkoor St Caecila. Het 
Mariabeeld (uit 1566) stond in een boom 

achter de kapel (van voor 1846). Dit beeld 
was eerst van de paters van een abdij in 
Hocht (B) en is via omzwervingen bij koster 
Dyonisius Gulikers uit Itteren gekomen. Die 
bewaarde het 45 jaar in een kist en kreeg 
op een gegeven moment een zenuwziekte. 
Hij nam het Mariabeeld en genas. In 1860 
werd de kapel geschonken aan Francisca 
Smeets (tant Ciska). Zij was de zuster van 
voormalig burgemeester Smeets. Na een 
inbraak werd het Madonnabeeld uit 
voorzorg uit de kapel gehaald en tijdelijk bij 
de familie Smeets thuis gezet. Na de 
annexatie van Itteren bij Maastricht in 1970 
werd de gemeente Maastricht eigenaar van 
het kapelletje. 
Op 20 oktober 1979 is Leo Smeets, de 
toenmalige beheerder, overleden. Maar 
waar was het beeld? Omdat de familie 
Smeets alleen maar Belgische nazaten 
had, werd de (Belgische) 
Officier van Justitie ingeschakeld en kwam 
het beeld terug. Nu staat het veilig in een 
nis in onze kerk.  

Wim 
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Overstromingen in Itteren en 
Borgharen: toen en nu 

Alhoewel de grote overstromingen in Itteren en 
Borgharen alweer dateren van meer dan 20 
jaar geleden en de veiligheid is verbeterd 
dankzij nieuwe dijken en ruimte voor de rivier 
( doo r p ro j ec ten zoa l s Maaswerken /
Grensmaas), bestaat de kans nog steeds dat 
er in de toekomst (volgende week, volgend 
jaar, over 10 jaar…) overstromingen in jullie 
omgeving zullen plaatsvinden. Deze kans is 
klein, maar met het juiste bewustzijn en 
voorbereidingen kunnen eventuele ernstige 
gevolgen voorkomen worden. Het Instituut 
voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije 
Universiteit Amsterdam onderzoekt hoe dit 
bereikt kan worden middels activiteiten waarin 
lokale inwoners, autoriteiten (zoals de 
gemeente, veiligheidsregio, het waterschap) 
en andere belanghebbenden gezamenlijk 
participeren.   

Op zondag 7 mei 2017 zullen er twee van 
deze activiteiten plaatsvinden in Borgharen 
met het doel om de kennis van inwoners over 
hoogwater en overstromingen te delen en te 
a c t u a l i s e r e n , o m d a t t o e k o m s t i g e 
overstromingen waarschijnlijk een andere 
vorm aannemen dan vroeger. Om 14.00 
verzamelen we bi j De Haarderhof in 
Borgharen. Vanuit hier maken we een 
wandeling tijdens welke lokale inwoners 
verhalen vertellen over de overstromingen van 
de jaren ’90. De wandeling brengt ons langs 
locaties waar foto’s getoond worden van die 
tijd. De wandeling eindigt weer bij De 
Haarderhof, waar we na de wandeling kort 

borrelen met hapjes en drankjes. Op deze 
locatie zal een kleine tentoonstelling zijn van 
meer foto’s en posters over overstromingen. 
Om 16.00 zal een aantal vertegenwoordigers 
van publieke autoriteiten (bijv. gemeente, 
waterschap, veiligheidsregio, Rijkswaterstaat) 
op een interactieve manier vertellen over hun 
kennis en de huidige stand van zaken omtrent 
overstromingsrisico’s. Er zal ruimte voor 
vragen en discussie zijn. De activiteiten 
worden georganiseerd in samenwerking met 
de dorps- en buurtraden van Itteren en 
Borgharen, alsmede betrokken lokale 
autoriteiten. 

Lijkt het u interessant om deel te nemen aan 
deze activiteiten en/of heeft u nog vragen of 
suggesties hierover? Stuurt u (om u aan te 
melden)dan een email naar: 
douwe.de.voogt[at]vu.nl of bel naar (0)20 598 
1721. Wij hopen u te mogen verwelkomen in 
mei! 

Douwe de Voogt & Stefania Munaretto, IVM, 
Vrije Universiteit Amsterdam 

Overstromingen in Itteren en Borgharen: toen 
en nu  Zondag 7 mei 2017, 14.00-17.00 
Gemeenschapshuis Haarderhof, Schoolstraat 
8, 6223 BG Maastricht (Borgharen) 
M e e r i n f o r m a t i e o v e r h e t 
onderzoeksproject: http://capflo.net 
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Hallo jongens en meisjes 
 
Voor de tweede keer een stukje in de 
dorpsberichten dat speciaal voor jullie bedoeld 
is! 
 
Kerstpuzzel: 
Al le reers t w i l len we na tuur l i j k even 
terugkomen op de kerstpuzzel. Het antwoord 
van de woordzoeker was, hoe kan het ook 
anders   … KERSTMIS… 
Er waren 3 leuke prijzen te winnen en dat 
kwam heel goed uit want er waren 3 kinderen 
die het antwoord helemaal goed hadden. De 
drie prijswinnaars hebben we gevraagd om op 
een woensdagmiddag naar de AW SJOAL te 
komen. Twee kinderen waren er niet maar 
Micha Kerkhofs was er wel. Hij had zelfs een 
paar fans meegebracht. Micha heeft de eerste 
prijs gewonnen. Frans Falise van onze 
Dorpsraad heeft hem deze overhandigd. 
Bij de andere winnaars zijn we zelf even langs 
geweest. Dat waren Noa Bolk en Luna 
Hoogakker, die dus de tweede en derde prijs 
hebben gewonnen. Hier zien jullie een paar 
foto’s van de prijswinnaars: 

Paaspuzzel: 
In dit lentenummer van de dorpsberichten 
staat er weer een puzzel maar deze is een 
beetje moeilijker!!! 
Door dit hele boekje heen staan er plaatjes 
waarop je paaseieren ziet. GROTE EN 
KLEINERE. Tel de eieren allemaal bij elkaar 
en schrijf het antwoord op een briefje samen 
met je naam, leeftijd en adres. Breng dat 
briefje langs bij iemand van de dorpsraad of 
stuur een mailtje met het antwoord en de 
andere gegevens naar info@itteren.nl. 
Uiteraard hebben we weer een paar leuke 
prijsjes dus doe mee!!! 

Oh en ehm….. tel ALLE eieren in dit boekje 
mee!!! HEEL VEEL SUCCES ! 

Verder hebben we voor jullie nog een 
Paasverhaaltje dat je kunt lezen of je ouders 
kunnen het misschien voorlezen.  

Als je nog leuke ideeën of tips voor ons hebt 
dan horen wij dat heel erg graag. Wij gaan 
meteen kijken of we er iets mee kunnen doen. 
Misschien nodigen we je wel uit om ons uit te 

leggen wat je bedoelt!!! 
Dus heb je een leuk idee of 
een tip voor Itteren….vertel het 
de Dorpsraad!!! 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De paashaas die niet kon tellen..........

"Oh … ik moet opschieten”, Pluim rent heen 
en weer tussen de eieren die hij al geverfd 
heeft en de eieren die nog helemaal wit zijn. 
Hij telt ze maar raakt steeds opnieuw weer in 
de war. "Eenendertig, tweeëndertig, ehhh … 
zesendertig. Nee dat was fout. Hoe moest dat 
nou verder? Op de hazenschool was Pluim 
ook al niet goed in tellen. Meester Langoor 
had het hem al vaak gezegd. "Pluim pluim, 
pluim, zo kan dat niet hoor, als jij straks een 
echte goede paashaas wil worden dan moet je 
toch de eieren goed kunnen tellen”! 
Oh… had hij toch maar beter opgelet op de 
hazenschool, dan zou het nu beter gaan. De 
tranen drupten uit zijn oogjes. Snif… snif "Ik 
kan niet tellen"! 

Nog maar eens opnieuw. Tot dertig ging alles 
goed maar dan raakte hij wéér helemaal in de 
war. Pluim ging zitten midden tussen de eieren 
in het gras, hij was zo verdrietig, de tranen 
stroomden over zijn wangetjes en alle 
geverfde eieren werden nat van zijn tranen 
zodat de verf vlekte. Pluim begon nog harder 
te huilen… "Foei kijk nou toch… nu zijn mijn 
eieren ook nog gevlekt, mijn verfwerk komt 
nooit meer op tijd af". 

Liesje en Mark waren in de tuin aan het 
spelen. Achter de tuin was een groot weiland 
dat hoognodig gemaaid moest worden. Het 
gras stond er al heel hoog en daardoor kon je 
er heel fijn verstoppertje in spelen.  

Als je plat op je buik lag kon niemand je zien. 
"Hé Lisa, zullen we gaan spelen op het grote 
weiland" vroeg Mark. "Ja leuk” riep Lisa vrolijk 
“dan kruipen we door het gras en dan kan 
niemand ons zien”. Mark had nog een ander 
idee: " ik ga koekjes en limonade vragen aan 
Mamma, dan kunnen we picknicken”. “Wat is 
dát een goed idee, dan haal ik het grote kleed" 
zei Lisa.  

Samen gingen ze op pad door het hoge gras. 
Ze droegen een mandje met koekjes, 
limonade en het grote kleed. Nu nog een mooi 
plekje waar ze konden gaan zitten. 

"Oh oh, snif snif" … “Sst…. Hoorde jij dat ook”, 
Mark ging recht op staan maar zag niets. Ook 
Lisa had het geluid gehoord maar zij kon ook 
niets zien. "Ik kan het niet… had ik maar beter 
opgelet! Oh, het komt allemaal nooit meer op 
tijd klaar”! 
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Nu hoorden Lisa en Mark het toch wel heel 
duidelijk.  
"Er heeft iemand verdriet, ik hoor iemand 
huilen" zei Lisa. Heel voorzichtig liepen ze de 
kant op waar het geluid vandaan kwam. "Oh 
kijk”…  Mark stond gebukt tussen het gras 
beiden zagen ze het kleine haasje huilend 
tussen de eieren zitten in het hoge gras.  

Pluim begon nog harder te huilen "ook dat 
nog… jullie mogen dat helemaal niet zien. Dat 
mag pas als de eieren geverfd en verstopt zijn! 
Dan mogen jullie ze zoeken maar nou gaat 
alles mis. Ik ben geen goede paashaas, 
meester Langoor heeft het altijd al gezegd”.  
“Stil nou maar" suste Lisa de verdrietige 
paashaas, "misschien kunnen we je helpen. 
We zullen niets tegen pappa en mamma 
zeggen… kom, zeg eens waar we mee 
kunnen helpen”? 

"Zouden jullie dat willen doen”? Pluim veegde 
de tranen van zijn hazensnoetje en vertelde 
dat hij niet goed opgelet had op de 
hazenschool en dat hij niet goed kon tellen.  
IJverig begon Lisa de eieren te tellen. Ze telde 
40 eieren voor de mensen die woonden op 
nummer 3 want die hadden wel 8 kleine 
kinderen. Mark deed de eieren in een mandje 
en verstopte ze een voor een op het juiste 
adres.  
Op nummer 4 woonden 4 kinderen dus daar 
moesten 20 eieren verstopt worden. 
Zo gingen ze nog een hele tijd door, totdat de 
hele straat voorzien was van eieren. 

Pluim had zijn best gedaan om alle eieren 
mooi te verven en zo kwam toch alles goed.  

Mark vond dat Pluim de eieren moest 
verstoppen op het adres waar Mark en Lisa 
zelf woonden. Dat deed Pluim maar al te 
graag. “Dank jullie wel dat jullie mij zo goed 
geholpen hebben” zei Pluim.  
 
Mark en Lisa gingen snel terug naar huis. Ze 
vertelden niets aan hun Pappa en Mamma 
maar keken elkaar geheimzinnig aan en 
lachten.  

"Wat is er toch" vroeg mamma? 
 "Morgen is het Pasen, gaan we dan eieren 
zoeken in de tuin” vroeg Mark.  
"Nou ik weet niet of de paashaas eieren komt 
verstoppen hoor" antwoordde mamma. 
 Lisa en Mark keken elkaar aan en lachten. 
"Vast wel” zeiden ze beiden. 
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Ron for Run Maasvalleiloop – 18 juni 
2017 (Vaderdag)

Op zondag 18 juni om 14:00 uur zal het 
startschot gegeven worden voor een nieuw 
opgezette natuurloop rondom  de kerkdorpen 
Borgharen en Itteren.  
Nadat medio 2016 bleek dat de Haarderluip 
niet door zou gaan, hebben een aantal 
enthousiaste hardlopende Borgharenaren een 
nieuwe aanpak voorgelegd aan de bestaande 
organisatie, Fanfare St.. Cornelius Borgharen.  
Deze waren b l i j met n ieuw en vers 
organisatiebloed en hadden oor voor onze 
plannen.  
Een jaar eerder al hadden wij al een aantal 
succesvol le en drukbezochte k inder- 
hardlooptrainingen georganiseerd op de 
voormalige voetbalvelden van VNB ( de 
huidige plek van de hondenclub), dit ook met 
het oog op om meer lokale jeugd aan de start 
te krijgen bij het jaarlijks dorpsportevenement. 

   

Na intensief en goed overleg met diverse 
instanties zoals Staatsbosbeheer, stichting 
Ark, Consortium Grensmaas, Waterschap 
Limburg, Buitengoed Geul & Maas een brede 
basis verworven om meer focus te gaan 
leggen op de prachtige nieuwe natuur rondom 
Borgharen en Itteren. Tegenwoordig is deze 
manier van hardlopen bekend onder de naam 
“trailrunning”, kort gezegd: rennen door de 
natuur. 
Ook verheugd dat wij  niet veel later als 
nieuwe hoofdsponsor  de welbekende 
hardloopspecialist en winkel in Maastricht 
“Ron for Run” konden verwelkomen.  Dit 
betekent dat we nu echt groen licht hebben om 
het nieuwe hardloopevenement wereldkundig 
te maken ondermeer via Facebook en website.  
 In nauwe samenwerking met de Fanfare 
wordt dit hardloopevenement georganiseerd 
en als eerste direct zichtbare verandering is de 
naamstelling, 

Ron for Run MAASVALLEI-LOOP 

De route:  
Er zal gestart worden bij Kasteel Borgharen 
om vervolgens over de dijken, langs de Maas 
en langs het paardengrafmonument door het 
prachtige natuurgebied Rivierpark Maasvallei 
te lopen (mede mogelijk gemaakt door de 
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verschillende natuurinstanties van dit gebied). 
Een unieke mogelijkheid om dit prachtige 
stukje natuur met unieke flora en fauna en 
prachtige vergezichten op een sportieve 
manier te verkennen.  

Er is de keuze voor 2 afstanden, namelijk: 6km 
en +/- 15km. De langere afstand(15km) zal 
tevens langs de nieuw aangelegde visvijver en 
d o o r K a s t e e l h o e v e H a r t e l s t e i n 
(bevoorradingspost) lopen waarna er via de 
dijken en door het natuurgebied terug wordt 
gelopen richting Borgharen. Beide afstanden 
eindigen bij gemeenschapshuis de Haarderhof 
(Schoolstraat 8) in Borgharen waar tevens het 
inschrijfbureau en de prijsuitreiking zal 
plaatsvinden.  

Tevens wordt er een kinderloop georganiseerd 
voor de groepen 1 t/m 8. Deze zal starten om 
13:00 uur en plaatsvindenop het kermisterrein 
in Borgharen(nabij de Haarderhof). 
Daarnaast zullen er korte wandelingen 
georganiseerd worden zodat ook de niet-
renners kennis kunnen maken met de 
Maasvallei.  Onder begeleiding van een 
boswachter is er gratis de mogelijkheid om 
een kleine ronde door de natuur te maken.   

In de Haarderhof kunt u als vanouds terecht 
voor een gezellig drankje.

Meer informatie is te vinden via de website: 
https://maasvalleiloop.jimdo.com/ of via de 
M a a s v a l l e i l o o p 
Facebookpagina.

Via bovengenoemde 
website kunt u zich 
inschrijven  voor dit 
evenement. 

Kosten van inschrijving 
zi jn 6 euro bi j een 
voorinschrijving(kan tot 
en met 10 juni) of 7,50 
euro op de dag zelf. 
Kinderen zijn gratis.  

Graag tot ziens op 18 juni! 

   

namens de werkgroep en 

Fanfare St. Cornelius,

Roger, Anouk, Kirsten, Bianca, 
Micha, They en Marc.
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De beste start voor baby’s is een TOP-
mama! 

Groeien in een gezonde mama: dat is de 
beste start voor elke baby. TOP-mama is 
een nieuw initiatief in Maastricht om jou 
daarmee te helpen. Als je een kinderwens 
hebt, helpt TOP-mama om een gezonde 
zwangerschap te doorlopen en om je kind 
een goede kans te bieden op een gezonde 
start van het leven. Door bewust met je 
levensstijl om te gaan kun je problemen 
tijdens de zwangerschap voorkomen en 
kan je baby ook gezonder ter wereld 
komen. 

Het beste voor je kind 

Vrouwen willen graag het allerbeste voor 
hun aankomende baby en henzelf. Helaas 
kan het ook heel erg lastig zijn om gezond 
te leven en de juiste informatie over een 
gezonde levensstijl te vinden. Met TOP-
mama willen we vrouwen daar graag bij 
helpen. Nog voordat er sprake is van een 
zwangerschap begeleiden we vrouwen bij 
het veranderen van hun levensstijl. In een 
speciaal op maat gemaakt programma 
begeleiden we vrouwen bij een gezonde 
voeding, meer beweging en eventueel 
stoppen met roken en alcoholgebruik.  

Onderzoek 

TOP-mama gaat in eerste instantie van 
start als een onderzoeksprogramma. 

Vrouwen met een kinderwens en een BMI 
hoger dan 25 komen in aanmerking voor 
deelname. Tijdens het onderzoek wordt het 
effect van het leefstijlprogramma op 
moeder en kind voortdurend gemeten. Als 
bl i jkt dat het programma posit ieve 
resultaten oplevert, dan is het doel om 
TOP-mama standaard aan te bieden aan 
alle vrouwen die in Zuid-Limburg wonen en 
een kinderwens hebben. 

Meer informatie 

Ben jij, of ken jij iemand die een kinderwens 
heeft? Dan kun je meer informatie over 
TOP-mama vinden via topmama.mumc.nl 
of door contact op te nemen met Yvon 
Timmermans (arts-onderzoeker) via 
top.mama@mumc.nl of +31 (0)6 83 04 90 
82. 
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Luchtkwaliteitsmeting. 

De gemeente Maastricht heeft een project 
Luchtkwaliteitsmeting. Hiervoor zijn een 60-
tal vrijwilligers actief door heel Maastricht. 
Het project duurt een jaar en een maal per 
maand, op een vaste dag en een vast 
tijdstip, worden de buisjes, die voor die 
meting gebruikt worden, verwisseld.  

Ook in Itteren hangt sinds februari zo’n 
koker met buisjes aan het balkon. Vanaf 
donderdag 30 Maart zijn de meetresultaten 
van de eerste periode bekend. Die vindt u 
op www.luchtmeetnet-maastricht.nl onder 
het kopje "particulier".Aan deze resultaten 
mogen nog geen conclusies verbonden 
worden i.v.m. de natte en droge periode in 
de zomertijd en de centrale verwarming in 
de wintertijd. Het is heel belangrijk dat er 
een jaar lang wordt gemeten om een 
kloppend resultaat te krijgen. 

Angela Moberts 

 

Itteren ruimt op!

Net als vorig jaar 
t r o k w e e r e e n 
grote groep, 20 
personen onder 
e e n l e k k e r 
zonnetje en een 
fris windje het veld in om plastiek te ruimen.
Enerzijds om hier de oevers schoner te krijgen 
anderzijds om te voorkomen dat er nog meer  
van dat spul in zee terecht komt. De groep is 
wel opvallend, er zijn nauwelijks originele 
Itterenaren, vrijwel allemaal import. Onze 
Pierre Bastings was er natuurlijk ook en verder 
vond ik het goed om te zien dat Saskia Jansen 
van Rijkswaterstaat en Hettie Meertens er ook 
waren, die hebben beroepsmatig met Itteren 
van doen maar zijn nu toch op hun vrije 
zaterdag vroeg uit hun bed gekropen. Op de 
foto’s op Facebook werd druk gereageerd. Er 
waren 60 Iterenaren die positief reageerde, om  
volgende keer mee te doen……… Alles bij 
elkaar werden 50 zakken kleinspul verzameld 
en daarnaast nog wat zaken als autobanden: 
mooie, lelijke oogst.
Na afloop gingen we naar de Brigidahoeve 
voor een gezellige nababbel. Daar werd ook 
nog een groep geïnformeerd die bomen met 
gaas gaat beschermen tegen bevervraat. Op 
zaterdag 30 april en zaterdag 6 mei gaan we 
weer aan de slag. Wilt u meedoen, geef u op 
bij amoberts@kpnmail.nl. 

Joop Verhulst
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De Flippers
 
Zoals jullie al in het 
logo kunnen zien, 
bestaan onze kapel dit 
jaar 50 jaar. In de 
vorige uitgave hebben 
we hier al een beetje 
o v e r v e r t e l t .                           
1967  -  2017

Ons jubileumweekend zal dan ook plaats 
vinden op 24 en 25  juni 2017.

Zaterdag 24 juni vieren we in met een 
receptie in het Martinushuis het feit dat 
Itteren al 50 jaar kan genieten van de 
muziek een heuse Egerländer kapel.  Na 
afloop van de receptie zal er een gezellige 
avond zijn onder de muzikale klanken van 
orkest Universe. Deze is voor iedereen 
toegankelijk.

Op zondag 25 juni zal er Bij Hoeve Bours 
een gezellig kapellentreffen zijn m.m.v. zeer 
bekende kapellen.

Het beloofd dus een gezellig weekend te 
worden in Itteren, waarbij wij natuurlijk 
hopen dat iedereen ons een warm hart 
toedraagt.

Houd uw brievenbus in de gaten voor meer 
informatie.

Vreigeleirkes 

Bedankt! 

Wij willen graag iedereen bedanken voor 
alle kaarten, cadeaus en andere felicitaties 
die wij hebben ontvangen, 
We hebben echt genoten! Een speciaal 
woord van dank aan de Vreigeleirkes, Prins 
John III en de Vreigeleire.  
Enorm bedankt voor deze onvergetelijke tijd. 
  
Prins Karsten I en Prinses Evy 
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Fanfare activiteiten
  
Orkest en reis door Itteren en Limmel. 

Graag willen we u informeren over onze 
volgende activiteit. Op 13 mei a.s. zal in het 
Martinushoes een uniek multimediaconcert 
worden gepresenteerd in samenwerking met 
de bekende coverband “2 the limit ”   
Aanvang van deze avond is om 19.30 uur, 
de zaal is open voor publiek om 19.00 
uur. Wij bieden u deze avond geheel gratis 
aan.  

Tijdens een avondvullend programma wordt 
u als publiek meegenomen op een reis door 
onze dorpskernen van Itteren en Limmel en 
d e m o o i s t e , k a r a k t e r i s t i e k e e n 
noemenswaardige plekken als ook de vele 
e v e n e m e n t e n d i e d a a r h e b b e n 
plaatsgevonden zullen via muziek en beeld 
tot leven gebracht worden. Dit belooft een 
spektakel voor oor en oog.  

Na afloop van dit unieke concert zal de 
avond, onder het genot ven een drankje, 
worden voortgezet met een vervolg 
optreden van de coverband “ 2 the limit ”.  
De band, opgericht in maart 2015, speelt op 
een mooie en verantwoorde wijze covers uit 
de jaren 70, 80, 90 tot en met de 
hedendaagse muziek. Ook aan het vocale 
gedeelte wordt veel aandacht besteedt. 
Alom een heel goede reden om met uw 
aanwezigheid hun optreden bij te wonen.  
Graag tot ziens op zaterdag 13 mei 2017.  
  

Bestuur, leden  
en directie van 
Fanfare  
St. Martinus-
Juliana  
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Reumafonds 

Het Reumafonds is de 
patiëntenorganisatie voor 
ruim 2 miljoen Nederland-
ers met een vorm van reuma. Het 
Reumafonds werkt samen met ruim 80 
lokale reumapatiëntenvereningen en 11 
landelijke reuma-specifieke patiënten-
verenigingen. 

Ze streven naar een toekomst zonder reuma 
en zetten zich in voor mensen met reuma 
vandaag. Dit doen ze op drie verschillende 
manieren: 

• D o o r h e t o n d e r s t e u n e n e n 
organiseren van activiteiten voor en 
door mensen met reumatische 
aandoeningen; 

• Door het geven van goede en 
volledige patiënteninformatie; 

• Door inhoudelijk mee te werken aan 
de verbetering van de reumazorg en 
collectieve belangenbehartiging. 

Wat is reuma?  
Reuma omvat meer dan 100 chronische 
aandoeningen aan gewrichten, spieren en 
pezen. Bijna 2 miljoen Nederlanders hebben 
een vorm van reuma. Iedereen kan reuma 
krijgen, op elke leeftijd. 
Veel mensen denken dat alleen oude 
mensen reuma krijgen. Dat is niet zo: 61% 
van de mensen met reuma is jonger dan 65 
jaar. Ook kinderen kunnen reuma krijgen. 
 

Categorieën reuma 
Reuma is onderverdeeld in drie categorieën: 
Ontstekingsreuma. Hieronder val len 
aandoeningen  waarbij ontstekingsreacties 
in het lichaam onder andere gewrichten 
beschadigen. Ongeveer 420.000 mensen 
hebben een vorm van ontstekingsreuma. 
Artrose. Hierbij verslechtert het kraakbeen in 
de gewrichten. Ongeveer 1,1 miljoen 
mensen hebben artrose in een of meerdere 
gewrichten. 
W e k e d e l e n r e u m a . H i e r o n d e r  
vallen aandoeningen aan onder andere 
spieren, banden, pezen en het kapsel om 
gewrichten. Zo'n 240.000 mensen hebben 
een vorm van wekedelen-reuma. 
S o m m i g e m e n s e n h e b b e n 
meerdere vormen van reuma. 

Ook dit jaar hebben de vrijwilligers van 
Itteren de moeite genomen om voor dit 
goede doel te gaan collecteren. Zij hebben 
het mooie bedrag van € 502,07 opgehaald 
en gestort op de rekening van het 
Reumafonds. De collectanten willen u 
hartelijk danken voor de gulle bijdragen en 
wij als redactie bedanken Elly Dolmans en 
haar vrijwilligers voor het langs de deuren 
gaan in ons dorp en/of ook bij het 
ziekenhuis staan met de collectebus van het 
Reumafonds. 

Wim 
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Over de Zonnebloem 
Bij de Zonnebloem draait het 
om mensen, al meer dan 65 
jaar. We brengen ze bij elkaar 
en staan voor ze klaar. We 
zetten al les op al les om 
mensen met een lichamelijke 
b e p e r k i n g e e n 
o n v e r g e t e l i j k e d a g t e 
bezorgen. Een lichamelijke 
beperking hoeft wat ons betreft 
nooit een belemmering te zijn, we 
willen dat iedereen volop van het leven kan 
genieten.   
Om dat voor elkaar te krijgen, denken we 
altijd in oplossingen. Dat geldt voor onze 
vrijwilligers, voor onze donateurs en voor de 
partners waarmee we samenwerken. Stuk 
voor stuk doen zij er alles aan om mensen 
een onvergetelijk moment te bezorgen.  
Daarom blijven we dat doen waar we altijd 
al goed in waren: contacten leggen, 
g e z e l l i g h e i d b r e n g e n , a c t i v i t e i t e n 
organiseren en vakanties mogelijk maken. 
Zo is er ook een rolstoelauto die te huur 
aangeboden wordt door de Zonnebloem. 
Voor ons als vrijwilligers is het ook heel 
belangrijk om te weten wat onze gasten 
graag zouden willen doen, dus tips en 
voorstellen zijn altijd welkom. Dan kunnen 
we het programma zo maken dat er voor 
iedereen wel een keer iets leuks is om aan 
mee te doen. Bij een activiteit van de 
Zonnebloem worden er natuurlijk ook kosten 
gemaakt en wij proberen om deze altijd zo 
laag mogelijk te houden zodat de eigen 
bijdrage van de gast ook niet zo heel hoog 
is.   

Voor wie is de Zonnebloem? 
  
De Zonnebloem is er voor iedereen met een 
lichamelijke beperking. Jong en oud, wie je 
ook bent en wat je ook graag doet. Wil jij 
mensen leren kennen met wie het klikt? Wil 
je eropuit, om dat te doen wat je leuk vindt? 
Eens een keer mee op vakantie? Of ken je 
iemand met een fysieke beperking die dat 
graag zou willen? Neem dan contact op en 
kijk met ons naar de mogelijkheden.  

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact 
op met jouw lokale Zonnebloemafdeling. Je 
kunt je ook gelijk inschrijven. Meedoen met 
de Zonnebloem is mogelijk voor iedereen 
vanaf 18 jaar met een l ichameli jke 
beperking. 

In Borgharen en Itteren zijn we met 9 
vrijwilligers waar je altijd terecht kunt met 
vragen. Ook als het je leuk lijkt om een keer 
mee te doen aan een activiteit van de 
Zonnebloem, meld je bij een van onze 
vrijwilligers en dan nemen we contact op als 
er een activiteit is.  

Dit zijn momenteel de vrijwilligers: 

Melinda Winkens-Bessems  
Heinsbergstraat 17    tel: 043-3644198 
Marleen Hofkamp  
Op de Bannet 12    tel: 043-3641058 
Maria v.d. Bosch-Machiels   
Op ’t Rooth 15   tel: 06-52243998 
Wendy van Gennip    
Hertog v Brabantlaan 62   06-52658045  
Lilian Bastings    
St Martinusstraat 18   tel: 043-3626345 
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Marika Huijdts   
’t Kempke 15   tel: 06-46614892 
Daniella Coumans   
Bosveldweg 4   tel: 043-3624264 
Marjo Janssen    
Op de Bannet 14  tel: 043-3650677 
Clemence Linders-Bartels  
Baron de Rosenstraat 5   043-3648982 

Dus hopelijk tot bij een van onze volgende 
activiteiten! 

25 Januari hebben we een leuke activiteit 
gehad in het Trefpunt in Itteren. De Jumbo 
sponsort ieder jaar een aantal pakketten om 
een geheel verzorgd diner mee te maken. 
Daar nodigen we dan een aantal gasten 
voor uit en dan maken we er een gezellige 
middag/avond van. De vrijwilligers maken 
dan in samenwerking met Chiara en Wil van 
het Trefpunt een diner en dat is altijd 
gezellig, zowel in de keuken als aan de 
tafels. Ook dit jaar weer een geslaagde, 
gezellige activiteit. 

Zonnebloem 50+ bios bij Pathe Maastricht 
Elke dinsdagmiddag om 13.30 uur is er een 
gezellig uitje, waarbij speciaal geselecteerde 
films worden vertoond op wat rustige 
momenten in de b ioscoop aan de 
Boschstraat , Maastr icht . Bovendien 
ontvangen de gasten van de Zonnebloem 
koffie of thee en iets lekkers in de pauze van 
15 tot 20 minuten. De te vertonen films 
worden voor een langere termijn, (enkele 
maanden) via flyers bekend gemaakt. 
Per voorstelling is er plaats voor 2 
rolstoelers in de zaal. Graag vooraf opgave, 
z o d a t w e t e l e u r s t e l l i n g e n k u n n e n 
voorkomen. 

Ook graag gasten vermelden, die zonder 
begeleider niet in de gelegenheid zijn om 
een voorstelling bij te wonen. 

Er is voldoende parkeerruimte vlakbij het 
g e b o u w, p a r k e e r g a r a g e S p h i n x , 
Frontensingel, € 1,14 per uur. 
Voor de buslijnen (Arriva) 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 
9 vanuit Maastricht-Oost is de afstand 
bushalte Boschstraat. Naar het biosgebouw 
lopen is ca.60 meter. Voor de buslijnen 
(Arriva) 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 9 is de bushalte 
Boschstraat /Markt. Loopafstand ca.120 
meter. Voor de busjes van VOM is het adres 
: Pathé, Sphinxcour 1, 6211 XZ Maastricht. 
V o o r a f z e t t e n v a n g a s t e n m e t 
personenvervoer gelieve u gebruik te maken 
van het parkeervak van het Bastionhotel 
aan de overkant van de Boschstraat. 

De ingang van het gebouw is voor onze 
gasten het restaurant. 
- Betaling entreebewijs 
Contant, liefst gepast In het restaurant. 

Mocht u interesse hebben dan kunt u zich 
opgeven bij een van onze vrijwilligers! 
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Dankbetuiging.
Wij willen dankzeggen, voor het medeleven, 
kaarten en aanwezigheid bij het overlijden 
van: 

Jo Gulikers. 

Het was hartverwarmend, dat doet goed! 

Hartelijk dank 
Gerda, 
Bert en Karin Gulikers 
 

 

Kindervakantiewerk Itteren 

De leiding van het Kindervakantiewerk 
heeft weer een leuke activiteit in petto. 
De folder zullen jullie binnenkort in de 
bus krijgen. Hieronder lees he wat er 
gaat gebeuren: 

Wat:    
 Cupcakes bakken 

e n v e r s i e r e n i n 
combinatie met een 
mooie  
lentewandeling, 

Wanneer:    
 Donderdag 4 mei 

van 13.00 – 16.00 u. 
Waar:     
 Brigidahoeve. 
Voor wie:    
 voor alle kinderen 

op de lagere school. 
Opgeven:    
 t/m 25 april a.s. bij 

Peggy Hendr ikx, 
Geneinde 13. 
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SIBELCO EUROPE
MineralsPlus

(v/h Ankerpoort) wint minerale gesteentes en
bewerkt ze tot natuurlijke (hoogwaardige)

grondstoffen voor tal van toepassingen, van
kunststoffen tot producten voor de landbouw.

Daarbij werken we steeds volgens de modernste
kwaliteitsnormen voor productie en milieu.
Je wereld is gemaakt van mineralen.

Wij zorgen voor de beste kwaliteit!

SIBELCO EUROPE
MineralsPlus

is een dochteronderneming van Sibelco, een
wereldwijde producent van minerale

grondstoffen.

U vindt onze activiteiten en producten op
mineralsplus.sibelco.com
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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 
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  

 
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:  
Sander Bastings  364 6107  
Wim Beijer  364 4126  
Frans Falise  364 8167  
Han Hamakers  364 6734  
Paul Paulissen 343 2470  
Vivian Thewissen  364 0407 


