
  Itterse Dorpsberichten                                                                                      zomernummer 2017 

 

!1

I 
t 
t 
e 
r 
s 
e

Dorpsberichten 

zomernummer 2017



  Itterse Dorpsberichten                                                                                      zomernummer 2017 

Foto in Itteren van Jo Smeets 

Recreatievijver 3 .......................................................................................................
Ontwikkeling brug(gen)  4 .........................................................................................
Start bouw passeervak Julianakanaal 8 ...................................................................
Steenuilen in Itteren, 9 ..............................................................................................
Beste jongens en meisjes, 10 ...................................................................................
Puzzel 11 ...................................................................................................................
In de tent … 11 ..........................................................................................................
Paaspuzzel: 12 .........................................................................................................
Een schaap op zijn rug? Kom in actie! 13 ................................................................
Voorbereid op vakantie: EHBO-diploma 13 .............................................................
Blaaskapel De Flippers 15 ........................................................................................
Café ’t Trefpunt 15 ....................................................................................................
Itterse Toerrit 15 ........................................................................................................
Schaken in de Aw Sjaol 16 .......................................................................................
Toekomst  Zuid-Limburgse platteland 17 .................................................................
Damesvereniging Itteren 18 .....................................................................................
De Bieb in de Aw Sjaol 18 ........................................................................................
Kindervakantiewerk Itteren 19 ..................................................................................
 Maaskluivers 19 .......................................................................................................
Film in Itteren over “Partners in Balans” 20..............................................................

!2



  Itterse Dorpsberichten                                                                                      zomernummer 2017 

Recreatievijver 

14 juni heeft er een overleg plaatsgevonden 
tussen Consortium Grensmaas, leden van de 
klankbordgroep (Sander Bastings, Paul Pau-
lissen en Han Hamakers van Dorpsraad Itte-
ren en Chris Hoekstra van Buurtraad Borgha-
ren), en vertegenwoordigers van visstandver-
betering Maas.  
Consortium gaf aan dat er op korte termijn, zij 
het enigszins vertraagd, gestart gaat worden 
met de afwerking van de recreatievijver. Het is 
de bedoeling dat de werkzaamheden eind au-
gustus zijn afgerond waarna de vijver met een 
officieel tintje geopend wordt. 
Bij afwerking moet men denken aan het plaat-
sen van de definitieve afrastering, het aanleg-
gen van wandelpaden, zorgen voor goede 
plekken voor vissers, toegankelijkheid van het 
gebied ook voor mensen die minder mobiel 
zijn, het plaatsen van een peilschaal, het 
plaatsen van een vlonderbrug en het aanpas-
sen van het talud. Er komen ook 10 parkeer-
plaatsen. 

Op dit moment staat de Maas historisch laag 
en hebben we te maken met een zeer droog 
voorjaar. Hierdoor is de aanvoer van water uit 
het plateau van het Heuvelland ontzettend 
laag. Sinds 1976 is de wateraanvoer niet meer 
zo laag geweest. Een uitzonderlijke situatie 
dus. Bij het ontwerp is daar uiteraard rekening 
mee gehouden. Het paaigebied ligt op dit mo-
ment grotendeels droog maar dat is geen pro-
bleem. In het diepste gedeelte staat nog 
steeds 4 tot 7 meter water en dat zal er ook 
altijd blijven staan, wat er ook gebeurt. We 
hoeven ons dus niet ongerust te maken als er 

vissen uitgezet gaan worden. Uitzetten van vis 
gebeurt door leden van de visvereniging. Deze 
mensen zorgen ook voor controle van het wa-
ter. Zij doen bijvoorbeeld regelmatig onderzoek 
naar het zuurstofgehalte van het water. Dit is 
dus allemaal in goede handen. 

Het Consortium denkt nog na over de plaat-
sing van een infobord met een stukje historie 
over het gebied. De voorkeur gaat daarbij 
naar een infopaneel in de huisstijl van Rivier-
Park Maasvallei. 

Er is verder nog afstemming nodig over de 
wijze van beheer van het gebied en de plaat-
sing van (verbods)borden. 
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Ontwikkeling brug(gen)  

Tijdens de klankbordgroepvergadering cluster 
Borgharen-Itteren van 18 april 2017 heeft Sander 
Bastings van de Dorpsraad zijn ongenoegen ken-
baar gemaakt over de voortgang en communicatie 
met betrekking tot de brug Itteren. We worden na-
melijk al jaren aan het lijntje gehouden, er worden 
beloften gedaan maar er gebeurt niks. Weliswaar is 
er in 2015 een variantenstudie gedaan maar hier-
over heeft geen besluitvorming plaatsgevonden. 
Het volledige verslag van de klankbordgroepverga-
dering is te lezen op de site van het Consortium 
maar gemakshalve is het gedeelte over de bruggen 
toegevoegd aan dit bericht (onderaan pagina). 
Naar aanleiding van de reactie van Sander heeft 
Koos Jans van de gemeente Maastricht vertegen-
woordigers van Rijkswaterstaat (RWS), Consortium 
Grensmaas (CG) en Dorpsraad uitgenodigd voor 
een overleg op 16 mei om de stand van zaken toe 
te lichten en een vooruitblik te geven over de ver-
dere gang van zaken. Tot op heden heeft men de 
aanleg van de fiets/faunabrug en de renovatie/ver-
nieuwing brug Itteren niet van elkaar willen zien. 
Leuk idee om dat aan elkaar te koppelen.  

Dat zou efficiency voordelen kunnen opleveren 
maar in de praktijk leidde dat alleen maar tot ver-
traging omdat er veel verschillende en tegenstrijdi-
ge belangen zijn omdat er  
veel verschillende partijen betrokken zijn die ook 
nog eens hun eigen stokpaardjes berijden. Men 
heeft daarom nu besloten de twee projecten van 
elkaar los te koppelen. Er komt nu een twee sporen 
aanpak. Dat wil zeggen dat men de plannen voor 
de huidige brug en de fiets/ faunabrug gaat ont-
koppelen.  

Spoor 1. RWS gaat aan de slag met onderzoek 
naar een voorkeursvariant. Na de zomer wordt er 
een principebesluit genomen over renoveren huidi-
ge brug òf aanleggen nieuwe brug. Als dat besluit 
er is wordt in Den Haag geprobeerd budget voor de 
plannen te krijgen. Als het principebesluit is geno-
men en als er budget beschikbaar komt, begint het 
circus pas goed te draaien want dan moeten be-
stemmingsplannen aangepast worden, enginering 
opgestart, vergunningen aangevraagd                                                                                           
enz., enz, enz. Dit gaat zeker 4 jaar kosten! Voor 
2022 ligt er naar verwachting dus geen nieuwe of 
gerenoveerde brug!  

Spoor 2 CG gaat aan de slag met de aanleg van 
een gecombineerde fiets/faunabrug. Uitvoering als 
alles meezit start 2019. CG heeft eerdere engine-
ring gestopt vanwege onduidelijkheid van de plan-
nen van RWS. CG moet echter faunabrug aanleg-
gen op basis van contractuele verplichtingen.  
Men wil dit graag regelen voordat men hier vertrekt. 
Iedereen was het erover eens dat er in feite sprake 
is van een onmogelijke situatie. Aangegeven is dat 
er in ieder geval z.s.m. overleg moet komen over 
de veiligheid van de brug voor fietsers e.d. Wellicht 
dat de regeling van de verkeerslichten nog enigs-
zins geoptimaliseerd kan worden maar daar moe-
ten we ons niet te veel van voorstellen.  
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Koos heeft aangegeven dat over de verkeersveilig-
heid op korte termijn gesproken zal worden met de 
verkeerskundigen van de gemeente.  

Kortom: wederom teleurstellend. Met name het feit 
dat RWS nog steeds geen budget heeft geregeld 
baart ons zorgen. Zonder budget kun je plannen 
wat je wilt maar zal er niks uitgevoerd worden! 
Wordt vervolgd.  
Uit het verslag van de klankbordgroep Itteren van 
18 april 2017 Ontwikkelingen fiets-/fauna-/ ver-
keersbrug Itteren:  
‘Heel treurig’, zo vat Sander Bastings de ontwikke-
lingen samen rond de gecombineerde fauna- en 
fietsbrug in Itteren. In 2013 kondigde toenmalig 
gedeputeerde Patrick van der Broeck aan dat pro-
vincie en Consortium Grensmaas een overeen-
komst hadden gesloten die voorzag in de komst 
van een combineerde fauna- en 
fietsbrug. Vier jaar en dure on-
derzoeken verder, is er nog 
steeds geen concreet plan, zo 
concludeert Bastings. ,,Dit ge-
klungel is eigenlijk niet meer te 
tolereren. Het punt is bijna be-
reikt om andere stappen te on-
dernemen”, aldus Bastings. Koos 
Jans beaamt dat het ‘allemaal 
veel te lang duurt’. Hij maakt be-
kend dat er eerder op de dag 
nieuw overleg is geweest over 
de kwestie. Rijkswaterstaat gaat 
nu voor een volledig nieuwe ver-
keersbrug in Itteren, inclusief een 
fietspad, ter vervanging van de 
bestaande brug. In september 
valt daarover een definitief be-
sluit. Jans kondigt aan dat de 
omgeving in de loop van mei kan 
rekenen op een gedetailleerde 
terugkoppeling. Duidelijk is in elk 
geval dat de veilige fietsvoorzie-

ning voor de inwoners er niet is voor 2019 en vol-
gens Bastings wordt het wellicht wel 2025.  
Hij pleit voor een tussenoplossing waarbij in elk 
geval eerder een fietsvoorziening over het Juliana-
kanaal wordt gerealiseerd. Hermans (Buurtraad 
Borgharen) hekelt de wijze waarop Rijkswaterstaat 
communiceert met de inwoners in de brugkwestie 
maar ook in algemene zin. ,,Het is net een hoge 
toren waarin je met geen mogelijkheid kunt door-
dringen. Het is heel bijzonder dat een private partij 
als Consortium Grensmaas er wel in slaagt om 
open en goed overleg met de omgeving te voeren.” 
Volgens Theo Savelkoul en Saskia Janssen (bei-
den RWS) is dat overigens geen onwil. Savelkoul: 
“Het heeft te maken met de manier waarop wij ge-
organiseerd zijn.”  
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Brief naar Veilig Verkeer Nederland Geachte heer/
mevrouw van Bogaert,  

Graag wil ik, namens de dorpsraad Itteren, uw 
aandacht vragen voor de zeer verkeersonveilige 
verkeerssituatie op de brug Itteren. Ik heb gepro-
beerd een klacht in te dienen maar de situatie in 
Itteren is zo uitzonderlijk dat de vraagstelling niet 
aansluit bij de situatie ter plaatse. Brug Itteren is al 
jaren een groot probleem. Deze brug over het Juli-
anakanaal, daterend uit de jaren 30 van de vorige 
eeuw, is sterk aan vervanging toe. De brug is niet 
meer van deze tijd maar wordt helaas wel be-
schouwd als een nieuw monument vanwege de 
bijzondere constructie. De brug wordt dagelijks ge-
bruikt door honderden zware vrachtautobewegin-
gen (waarvoor ze eigenlijk niet geschikt is) en veel 
fietsers waaronder veel jeugdigen die scholen in 
Bunde en Meerssen bezoeken (de basisschool in 
Itteren is gesloten). Rijkswaterstaat is al jaren aan 
het bestuderen of de brug gerenoveerd moet wor-
den of dat er een nieuwe brug aangelegd moet 
worden. Besluitvorming is echter tergend lang-
zaam. In afwachting van een besluit wordt de brug 
met allerlei lapmiddelen begaanbaar gehouden. Op 
de brug zijn platen gelegd om verdere beschadi-
ging aan het wegdek te voorkomen. Tevens zijn er 
barriers geplaatst zodat twee richtingenverkeer niet 
meer mogelijk is.                                            
Om dit te voorkomen heeft de gemeente een VRI 
geplaatst en een 30 km zone ingesteld. Dit laatste 
is opmerkelijk omdat een 30 kmzone buiten de be-
bouwde kom redelijk uniek is.  

Bovendien geldt deze 30 km-zone alleen voor de 
brug. De 30-km zone leidt tot verwarring omdat een 
groot aantal automobilisten stopt voor de dubbele 
zonestreep i.p.v. voor de stopstreep VRI. Daardoor 
vindt er geen aanmelding plaats hetgeen weer tot 
filevorming en irritaties leidt. Ik kan er een boek 
over schrijven maar dat is niet de bedoeling. Het is 
zaak dat er nu eindelijk wat gaat gebeuren. De VRI 
is in principe geen slechte zaak. Echter het is geen 
normaal kruispunt. Gezien de lengte van de brug is 
er sprake van lange ontruimingstijden. Er is daar-
door sprake van roodlichtnegatie met name door 
fietsers maar ook door automobilisten. De groentijd 
is voor vrachtauto’s te kort. Soms rijden er twee 
achter elkaar (wat overigens niet is toegestaan) 
waardoor een richting weliswaar groen krijgt maar 
de weg nog niet vrij is. Afgezien van technische 
maatregelen (optimalisatie VRI) kan het gedrag van 
de verkeersdeelnemers ook wel een impuls krijgen. 
Kortom: een zeer onwenselijke situatie. Een nieu-
we brug zal er niet eerder liggen dan 2024. We ho-
pen wel op een aparte fiets/faunabrug in 2019. 
Maar ook dat is nog twee jaar wachten. Als Dorps-
raad zijn we in overleg met gemeente en RWS. 
Voor de gedragsbeïnvloeding zouden we graag in 
overleg met VVN treden. Gemeente wil ons hierbij 
graag ondersteunen.  
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons daar-
bij kunt helpen. Ik zie uw reactie met belangstelling 
tegemoet. Als Dorpsraad zijn wij uiteraard bereid 
e.e.a. nader toe te lichten, Met vriendelijke groet,    

Han Hamakers Namens Dorpsraad Itteren  
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Dave van Bogaert van 
Veilig Verkeer Nederland 
heeft meteen gereageerd 
en een afspraak gemaakt 
met één van de Dorps-
raadleden om ter plekke 
te gaan kijken. Naast 
allerlei mogelijkheden 
(Flyers, Dorpsberichten, 
bijeenkomst e.d.) om de 
situatie nog duidelijker te 
maken voor de bewoners 
van Itteren zag hij dat 
een auto voor de “ver-
keerde” stopstreep (30 
km.-zone) wachtte. Die strepen zouden wegge-
haald of verplaatst kunnen worden. En als de klei-
ne gele barriers op het noordelijk voetpad wegge-
haald worden, kunnen mensen met kinderwagen 
beter naar de overkant komen en hoeven niet op 
de openbare weg. Dave heeft toegezegd zijn me-
dewerking te verlenen bij al deze acties om mee te 
denken bij bijvoorbeeld het visualiseren van situa-
ties voor folders, of aanwezig te zijn bij een bijeen-
komst. 

Ook heeft er inmiddels een schouw plaatsgevon-
den met vertegenwoordigers van de gemeente en 
Dorpsraad. Evenals tijdens de schouw met Veilig 
Verkeer Nederland is hierbij geconstateerd dat er 
weliswaar sprake is van een zeer onwenselijke si-
tuatie maar dat de verkeersveiligheid niet in het 
gedrang is zolang iedereen zich maar aan de (ver-
keers)regels houdt.  
Toch zijn er een paar verbetermogelijkheden waar 
de gemeente nog naar zal kijken. We hopen daar 
op korte termijn uitsluitsel over te krijgen. 
We zullen er echter rekening mee moeten houden 
dat de eerste jaren er geen nieuwe brug ligt.  

Om de verkeersveiligheid 
te waarborgen is het dan 
ook zaak, ook al is dat 
soms moeilijk, dat ieder-
een zich aan de ver-
keersregels houdt. Een 
beetje begrip voor elkaar 
en een beetje geduld kan 
toch niet z’n probleem 
zijn. 

RWS heeft onlangs alle 
betrokkenen bij de brug 
bij elkaar geroepen om te 

bezien welke de beste 
oplossing is voor het probleem brug Itteren. Een 
nieuwe brug of een gerenoveerde brug met aparte 
fiets/faunabrug. Zoals al eerder aangegeven is het 
de bedoeling dat er na de zomer hierover een 
knoop wordt doorgehakt.  
Uit het feit dat RWS alle betrokkenen bij elkaar 
heeft geroepen geeft aan dat er beweging zit in de 
zaak. 
Volledigheidshalve merken we nog op  dat de 
meest voor de hand liggende (tijdelijke) oplossing 
niet mogelijk is. Het betreft dan het hangen van een 
fietsbrug aan de bestaande brug zoals dat ook in 
Meers en Urmond het geval is. Een oplossing die 
vaak geopperd wordt. In 2015 is door adviesbureau 
Haskoning echter al geconstateerd dat de techni-
sche staat van de huidige brug op dit moment zo-
danig is dat dit niet mogelijk is. 

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste stand van 
zaken raadpleeg dan regelmatig de website van de 
Dorpsraad. Zodra er nieuws is wordt dit op de web-
site bekend gemaakt. 

Han 
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Start bouw passeervak Julianakanaal 

Via de website van Rijkswaterstaat zagen we 
het volgende artikel: 

Het Consortium Grensmaas is gestart met de 
aanleg van het Passeervak Zuid bij de werk-
haven bij Itteren. In de werkhaven werd het 
grind en zand, dat werd gewonnen uit Geulle 
aan de Maas in Itteren, verwerkt en getrans-
porteerd. 
 

Nu de grindwinning in Itteren is gestopt, wordt 
de werkhaven ontmanteld en aangepast tot 
een passeervak waar grotere binnenvaart-
schepen op het Julianakanaal elkaar veilig 
kunnen passeren. De aanleg van het passeer-
vak moet in het najaar van 2018 helemaal ge-
reed zijn. 
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Steenuilen in Itteren, 

We hebben er even op moeten wachten 
maar dit jaar is het zover. In een van de 7 
nestkasten zijn er met succes twee steenui-
len jongen grootgebracht. Afgelopen week 
waren ze groot genoeg (20 dagen) om ge-
ringd te worden. Het ringen van de steenui-
len wordt in heel Limburg gedaan om meer 
inzicht te krijgen over de verspreiding en 
overlevingskansen van de steenuil. 

Itteren heeft al jaren een zeer stabiele popu-
latie. We schatten dat er, op grond van tel-
lingen in februari/ 
maart, dat er 7 of 8 
steenuilen paren in 
Itteren zitten. Die 
broeden bijna alle-
maal in de oude 
bomen die, geluk-
kig, nog steeds in 
Itteren aanwezig 
zijn.  Nestkasten 
zijn alleen vervan-
gers van natuurlijke 
broedplekken als 
oude bomen ver-
dwijnen. Mooi dat 
Itteren het oude 
landschap nog in 
stand houdt. 

Wie meer wil weten over het project van 
Steenuilen werkgroep Limburg kan kijken 
op: http://www.vogelwacht-limburg.nl/werk-
groepen/thema/steenuilen 

Guido Heijnen 

Walther van der Coelen 

namens Steenuilen werkgroep Limburg 
(SWL) 
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Beste jongens en meisjes, 

Op het moment dat jullie dit lezen is het “grote” 
vakantie. Na een jaar hard werken en leren op 
school mogen jullie nu heel lang vakantie vie-
ren. Leuke dingen doen, misschien gaan jullie 
wel op vakantie of leuke uitstapjes maken. In 
elk geval lekker even geen school….. 
Voor sommige kinderen is het eigenlijk ook wel 
spannend. Dat is voor de kinderen van groep 8 
natuurlijk, die zullen na de vakantie naar de 
middelbare school gaan. Wij wensen hun nu 
alvast veel succes op hun nieuwe school!!! 

In dit nummer vind je weer een puzzel, we vin-
den het fijn als zoveel mogelijk kinderen mee 
doen! Je kunt natuurlijk weer iets leuks win-
nen…. 

MAAR…. Ook willen we jullie vragen om iets 
te schrijven over jullie vakantie. Dat hoeven 
jullie niet persé in de vakantie te doen, het 
mag ook ná de vakantie.  
Het mag een verhaal zijn over je vakantie of 
iets dat je hebt meegemaakt deze zomer óf al 
eerder. Het mag ook een verhaal zijn dat je 
zelf hebt verzonnen.  
Het leukste of spannendste verhaal (of verha-
len) zetten we in de volgende editie van de 
dorpsberichten. Iedereen in Itteren kan dan 
jouw verhaal lezen! Natuurlijk hangt ook hier 
een prijsje aan vast! 
Dit verhaal kun je per e-mail sturen aan 
info@itteren.nl 

Graag vóór 1 september a.s. mét je naam, 
adres en leeftijd erbij! 

Verder willen we even stilstaan bij het jeugd 
vakantiewerk. 
Heel jammer dat er is besloten om te stoppen 
maar alle vrijwilligers hebben heel erg hun 
best gedaan en we willen hun bedanken voor 
hun inzet en alle leuke dagen!! 

Nou.. dat was het zo’n beetje… oh ja… we 
wensen jullie een hele fijne vakantie met heel 
veel zon, plezier in de hele vakantie… en 
daarna weer met veel goede zin terug naar 
school! 

!10
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Puzzel 

Alle onderstaande woorden zitten 
horizontaal , verticaal  of diagonaal  verstopt in 
de puzzel. Streep ze door en maak van de 
overgebleven letters het puzzelwoord. 

bal       emmer kasteel     strand     zon   
bikini   grens    schelp      tent        zwemmen  
boot     hotel    schepjes  wandeling    
duinen huisje   sorbet      ys 

Je oplossing kun je per mail voor 1 september 
sturen naar:  info@itteren.nl 
Zet je er je naam, adres en leeftijd bij? 

In de tent … 

‘Welterusten jongens’ roept mama en ze ritst 
de tent dicht. ‘Welterusten mam’.Sam en Suus 
mogen een nachtje in de tuin kamperen, in de 
kleine tent. 
‘Spannend hè?’ fluistert Sam. ‘Waarom fluister 
je?’ vraagt Suus. ‘Het is zo stil hierbuiten.’In-
eens klinkt er gesjirp naast de tent. ‘Wat is 
dat?’ Sam gaat rechtop zitten. ‘Dat is een kre-
kel,’ weet Suus. En die krekel kan niet in de 
tent komen, hè Suus?’‘Nee Sam, dat kan niet.’ 
De kerkklok slaat. Boing. Boing. 
Twaalf keer. ‘Het is al midden in de nacht,’ 
fluister Suus nu ook. ‘Ik hoor iets?’ Sam rolt 
een beetje dichter naar zijn zusje. ‘Schuif eens 
een beetje op, ik krijg het warm,’ moppert 
Suus, ‘ik hoor helemaal niets.’ ‘Luister dan.’ 
Ze liggen allebei heel stil op hun luchtbed en 
dan hoort zij het zachte geritsel ook. Het lijkt 
wel, alsof er iemand door de tuin schuifelt. ‘ 
Misschien is het de krekel.’ ‘Ik denk het niet.’ 
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Suus gaat rechtop zitten en zoekt in het don-
ker naar de zaklamp. ‘Wat ga je doen?’ Sam 
zit nu ook rechtop. ‘Ik ga op onderzoek uit.’ 
‘Ik ga mee.’  
Suus ritst de tent open. Achter elkaar kruipen 
ze de donkere tuin in. Het licht van de zaklamp 
schijnt door de tuin en dan zien ze waar het 
geritsel vandaan komt. ‘Het is Flip,’ fluistert 
Sam en hij wijst naar de stekelige bol die over 
het grasveld hobbelt. Flip is een egel, die iede-
re nacht eten komt zoeken in hun tuin. Slak-
ken, wormen, muisjes, hij lust het allemaal. 
Ze vonden hem, toen pappa op een dag alle 
bladeren in de tuin bij elkaar harkte. Ineens lag 
daar Flip in een holletje te slapen.  

Vlug had pappa de bladeren er weer overheen 
geveegd. Stel je voor dat het egeltje uit zijn 
winterslaap wakker zou worden. 
Gelukkig had Flip er niets van 
gemerkt. 
Snel kruipen Sam en Suus te-
rug en ritsen de tent dicht. 
‘Zo,’ zegt Suus, terwijl ze in 
haar slaapzak kruipt ‘nu gaan 
we slapen.’ 
‘Welterusten Sam, welterusten 
Flip.’ Suus draait zich op haar 
zij. 
‘Welterusten Suus, welterusten 
Flip.’ Sam trekt de slaapzak tot 
over zijn neus. 
Dan is het stil, bijna stil, want 
Flip snuffelt, zoekt en smakt 
rustig verder. 

Vivian 

Paaspuzzel: 

Vijf kinderen hebben de Paaspuzzel goed op-
gelost en ingestuurd. Maandag 26 juni heeft 
de prijsuitreiking plaatsgevonden in de Aw 
Sjoal .Jip Claessen heeft zijn prijs al ontvan-
gen in de Aw Sjaol in het bijzijn van zijn moe-
der en een vriendje. 
Narnia en Noa Bolk, luna Hoogakker en Mi-
scha Kerkhofs gaan hun prijs nog krijgen. Leuk 
dat jullie meededen en nu maar wachten op de 
volgende puzzel. 

Frans 
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Een schaap op zijn rug? Kom in actie! Voorbereid op vakantie: EHBO-diploma 
Nog even en we vertrekken weer op vakantie, 
naar ’t strand of de camping.  Genieten van de 
zon of een lekkere BBQ.  Maar een ongeluk zit 
in een klein hoekje ..je trapt op ’t strand op een 
kwal; tijdens die wandeltocht verstuikt je je en-
kel of toch even te lang in de zon gelegen. 

Veel mensen zouden graag Eerste Hulp verle-
nen wanneer dat nodig is maar doen dit niet 
omdat ze niet weten wat ze moeten doen. 
Snelle hulpverlening staat of valt met goede 
EHBO-kennis. In een EHBO-cursus leert ie-
dereen op een snelle manier de basisvaardig-
heden om wél te kunnen helpen, inclusief rea-
nimeren en het gebruik van de AED. 

Dit jaar bestaat het Rode Kruis 150 jaar in 
Nederland, daarom bieden wij het gehele jaar 
de Eerste Hulp cursus van 20 uren aan voor 
de jubileumprijs van € 150,-.  Schrijf je dus in 
voor deze cursus, zodat je jezelf maar ook an-
deren kunt helpen als ’t nodig is. 

De cursusdata zijn 10,17,24 juni,1 en 8 juli as 
van 09.00 – 13.00 uur en zal worden gegeven 
in het Rode Kruis gebouw, Cortenstraat 7 te 
Maastricht.  Meld je aan via 043-3215111, of 
via info@rodekruism3.nl of via www.fa-
cebook.com/rodekruismaastricht 
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1. Ga achter het schaap 
op je knieën zitten en 
plaats je armen onder de 
oksels van het schaap.

2. Laat het dier even 
bijkomen en geef het 
een zetje naar voren.

3. Lukt het niet? Bel dan 144 
en blijf het schaap in dezelfde 
positie ondersteunen.

In iedereen schuilt 
een dierenvriend. 

Het dier kan zelf niet meer overeindkomen omdat het 
drachtig is of de vacht te zwaar is geworden. 

Het heeft jouw hulp nodig!

De organen hebben even nodig om weer 
op gang te komen.

Let erop dat je het schaap NIET vanaf zijn 
zij overeind helpt!

help!
help!

Een schaap op zijn rug?
Kom in actie!

mailto:info@rodekruism3.nl
http://www.facebook.com/rodekruismaastricht
http://www.facebook.com/rodekruismaastricht
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Blaaskapel De Flippers 

Beste mensen als eerste willen de Flippers 
natuurlijk iedereen bedanken die deel geno-
men heeft aan ons jubileumfeest. 
Het is natuurlijk ook niet niks, 50 jaar. Zeker 
iets waar Itteren trots op kan zijn. 
Wij hebben dit weekend als een groot genot 
ervaren.  
Op zaterdag was het leuk om oud-collega 
muzikanten te mogen begroeten en de zon-
dag was geweldig. 
De muzikale opluistering in de jubileummis en 
daarna het kapellentreffen bij Hoeve Bours 
m.m.v. de Boemelkapel, De boere blaoskapel 

en de Burchwache kapel uit Geulle. 
Dit geeft ons genoeg motivatie om verder te 
gaan, op na de 60 jaar. 

Verder kunnen we jullie nog berichten dat ons 
volgende optreden gepland staat op 6 augus-
tus. We spelen dan in het Kurpark in Aken, 
dus als U zich verveelt……. 

Café ’t Trefpunt 

Voordat je echt op vakantie gaat wil je toch 
echt even uitpuffen in je eigen omgeving. Chi-
ara en Will zorgen op 22 juli voor een vakan-
tierelaxte avond met "leventig" muziek van "No 
Credit” vanaf 21.00 uur. Geniet er maar van…. 

 

Itterse Toerrit 

Op 26 augustus kunnen we weer genieten van 
de ronkende motoren die 's morgens zich ver-
zamelen bij het café 't Trefpunt. Ze maken met 
zijn allen hun toertje en komen dan weer terug 
om 's avonds bij het straatfeest te zijn. Dan 
speelt het bekende orkest Six Pack. 
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Schaken in de Aw Sjaol 

De Stichting Limburg Schaakt start met ingang 
van september 2017 een nieuw schaakinitiatief 
in Maastricht. De zogenoemde Aw Sjaol, aan 
de Kapelaanstraat in Itteren is het clublokaal 
waar een en ander zal plaatsvinden. 
Aanbod voor volwassenen 
Op 20 vrijdagavonden van 19:30 tot 00:00 zal 
er een gevarieerd programma worden aange-
boden dat bestaat uit: 
1. Schaaktrainingen 
2. Een schaakcompetitie met speeltempo van 
één uur p.p.p.p. 
3. Rapidschaak 
4. Snelschaken 
5. Simultaanschaak 
6. Vertoningen van schaakfilms gecombineerd 
met lezing en 
7. Afsluitend een schaaknacht. 

Wat opvalt aan het programma is dat er geen 
lange partijen worden gespeeld. Het pro-
gramma is gericht op veel variatie en op scha-
kers die het leuk vinden om beter te leren 
schaken. 
De kosten deelna-
me zijn 35 euro voor 
het hele jaar. Deel-
nemen aan een los-
se avond kan ook 
en kos t €5 pe r 
avond. 

Aanbod voor jeugd 
Op 17 vrijdagen van 17:00 tot 18:00 is er 
jeugdschaken in de Aw Sjaol. Ervaren schaak-
trainer Ton Montforts verzorgt de schaakles-
sen. Hiermee komt het jeugdschaak weer te-
rug in Maastricht. Er is geen leeftijdsgrens. 
Kinderen maken spelenderwijs kennis met het 
schaken door middel van Raindropchess en 
ook weggeefschaak. Daarnaast zijn er regulie-
re schaakpartijen. Voor kinderen die interesse 
hebben is het mogelijk om zich via een aange-
boden internetprogramma (chessmagnet-
school) verder te verdiepen. 

Kosten voor de jeugd zijn 30 euro 
voor 17 bijeenkomsten. Het is niet 
mogelijk om losse bijeenkomsten te 
komen. 

Hans Hoornstra
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Toekomst  Zuid-Limburgse platteland 

LEADER ondersteunt burgerinitiatieven voor 
sociale en economische ontwikkeling
Heeft u projectideeën om de kwaliteit van 
uw leefomgeving en het Zuid-Limburgse 
landschap te verbeteren? Doe dan mee aan 
LEADER Zuid-Limburg. LEADER biedt fi-
nanciële ondersteuning, kennis en netwerk 
om uw idee te kunnen realiseren. Hierdoor 
legt u zélf de basis voor een toekomstbe-
stendige regio, waar het landschap de kern 
van de samenleving en economie vormt.

Wat is LEADER?
LEADER is een Europees programma voor 
plattelandsontwikkeling. Burgerparticipatie, 
lokaal initiatief, ondernemerschap en zelfstu-
ring vormen de kern. Europa, de Provincie 
Limburg én de achttien Zuid-Limburgse ge-
meenten, stellen via LEADER geld beschik-
baar voor initiatiefnemers met goede plannen. 

Waar richt LEADER zich op?
De ideeën voor projecten voor LEADER moe-
ten antwoord geven op (één van) de volgende 
drie vragen:

• Hoe bevorderen we de betrokkenheid 
van burgers en sociale cohesie?

• Hoe kunnen we in en met het Zuid-
Limburgse landschap ondernemen?

• Hoe kunnen we stad en platteland in 
Zuid-Limburg met elkaar verbinden?

Is LEADER iets voor mij?

Het programma is er voor 
iedereen: inwoners, onder-
nemers, verenigingen en 
maatschappelijke organisaties. LEADER fo-
cust zich op het Zuid-Limburgse platteland, 
plus de groene buitengebieden van het Heu-
velland, Maastricht, Parkstad en de Westelijke 
Mijnstreek.

Hoe werkt LEADER?
U kunt uw idee indienen bij de Lokale Actie-
groep (LAG). De LAG bepaalt of het idee 
kansrijk is, waarna u aan de slag kunt met het 
opstellen van een projectplan, inclusief begro-
ting. Indien uw project wordt goedgekeurd, 
komt u in aanmerking voor een bijdrage van 
55 procent van de totale kosten. Het overige 
deel brengt u zelf in; door zelf te financieren, 
met bijdragen van derden of door het inbren-
gen van uren.

Hoe kan ik meedoen?
U wilt meedoen? Ga dan naar www.leader-
zuidlimburg.nl. U kunt ook direct contact op-
nemen met Henk Schmitz, coördinator LEA-
DER-programma, via tel. 06 21953444 of via 
e-mail: henkschmitz@eijsden-margraten.nl. 
Kijk ook op de site http://www.leaderzuidlim-
burg.nl/
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Damesvereniging Itteren 

De vakantie is ook voor de damesvereniging 
begonnen. Wij hebben een heel gevarieerd 
jaar gehad. 
  
  t.w. Hotelschool Maastricht bezocht. 
          Naar het provinciehuis geweest. 
          Bloemschikken, carnavalsavond etc . 
  
En als afsluiting barbecue met muziek van de 
Flippers het was geweldig. 
  
Als er nog dames zijn die interesse hebben in 
een leuke avond een keer per maand, op 
woensdag avond meestal 2e week v.d.maand. 
Kom gerust eens een kijkje nemen in  de Aw 
Sjaol. 

De rommelmarkt is er 
dit jaar ook weer en 
wel op 10 SEPTEM-
BER. 
  
  
De Damesvereniging 
wenst iedereen een 
fijne vakantie. 
  

Maria Hendrikx 
043-3650307 

De Bieb in de Aw Sjaol 

Ook de bieb gaat op “vakantie”. Van 17 juli tot 
17 augustus is het door de week niet meer 
open tussen 10.00 en 16.00 uur. Op dinsdag-
middag is, tijdens de activiteiten van de Senio-
ren, de Aw Sjaol wel open en dan kunt u wel 
een bezoekje nemen aan de bieb.  

Fijne vakantie! 
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Kindervakantiewerk Itteren 

Hallo kids van Itteren, het 
kindervakantiewerk van 
Borgharen heeft ons laten 
weten jullie graag bij hun 
activiteiten te willen betrek-
ken. Zij hebben een aantal 
leuke activiteiten op het pro-
gramma staan deze zomer. Voor verdere info 
kunnen jullie deze dorpsberichten in de gaten 
houden. Zelf heb ik ook het programma, dus 
mochten jullie info willen hebben, loop gerust 
even binnen bij me of kijk op Facebook kin-
dervakantiewerk Itteren.  

Groetjes, Peggy. 
 Maaskluivers 

Helaas ligt het kindervakantiewerk van Itteren 
momenteel stop. Er wordt gezocht naar een 
oplossing maar we willen jullie, voor wat be-
treft de zomeractiviteiten, van harte uitnodigen 
om aan te sluiten bij het kindervakantiewerk 
van Borgharen. Bijgaand alle folders met de 
belangrijkste informatie.  
Opgeven kan bij de Brigidahoeve op ma 17 
juli of di 18 juli. Daarna kan dat (bij wijze van 
uitzondering) via mail: Vakantiewerk@maas-
kluivers.nl (ook voor overige vragen). 

Hieronder staat een samenvatting van het 
programma. Meer info is te zien op de Fa-
cebookpagina van de Maaskluivers. Heeft u 
vragen? mail naar vakantierk@maasklui-
vers.nl.  

Programma: 
wo 19 juli  Hutten bouwen 
  11.00 uur Ireneweg tot 
  16,00 uur 
  € 6,- 
vr 28 juli Speelparadijs Irrland 
  8,20 uur kermisterrein  
  terug ±19.30 uur 
  kopie ID bij opgeven! 
vr 4 aug. Filmavond en Kampvuur 
  19,30 uur Eburonen Ankerkade 
  ± 22.30 uur 
  € 4,- 
wo 9 aug. Bustocht Bokrijk 
  8.50 uur Kermisterrein 
  terug ± 19.00 uur 
  € 7,50 
  kopie ID bij opgeven! 
Vr 25 aug. Bustocht Efteling 
  8,50 uur Kermisterrein 
  ± 19,30 uur 
  € 30,- 
zo 27 aug. Jeu de Boulestoernooi 
  13,45 uur A.van Harenstraat 
  tot 15,30 uur 
  € 2,50 
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Film in Itteren over “Partners in Balans” 

Een paar jaar geleden heeft de universiteit 
Maastricht een digitale cursus voor mantelzor-
gers ontwikkeld, namelijk Partners in Balans! 
Nu is deze cursus genomineerd voor de medi-
sche inspirator 2017! 
Wij gaan met een groepje een filmpje maken 
om de cursus te promoten. Vanaf half oktober 
kan er vier weken gestemd worden en de film 
met de meeste stemmen wint de eerste prijs,  
€ 75.000,- om deze cursus verder te ontwikke-
len. 

De Medische Inspirator is een aanmoedi-
gingsprijs voor het meest inspirerende sa-
menwerkingsverband van patiënten en een 
onderzoeker ter waarde van € 75.000. Dit be-
drag is bedoeld voor de financiering van een 
(onderzoeks)project dat overtuigend aansluit 
bij een patiëntbehoefte en gericht is op het re-
aliseren van een medisch product. 

De procedure 
Een deskundige jury bepaalt 
welke drie projecten strijden 
om de prijs. Van deze top 3 
projecten wordt een promotie-
filmpje gemaakt onder bege-
leiding van professionele 
filmmakers. Het algemeen pu-
bliek speelt een belangrijke rol 
bij het bepalen van de uitein-
delijke winnaar van de € 
75.000. De nummers twee en 
drie krijgen respectievelijk € 
50.000 en € 25.000. 

Naast “Partners in Balans” zijn ook de volgen-
de twee projecten geselecteerd: 
  
·        Een Slimme App voor Adem 
·        IV-Wear 

Wilt u meer weten over de de medische inspi-
rator zoek dan op YouTube naar medische In-
spirator en dan ziet u diverse films van voor-
gaande jaren. 

Wij willen straks iedereen vragen om dan op 
onze film van Itteren te stemmen. Houdt onze 
website www.itteren.nl in de gaten en dan kunt 
u de film vanaf september zien en vanaf okto-
ber stemmen. 
Ook internationaal  kan gestemd worden, alles 
wordt in het Engels ondertiteld! 
We hopen op jullie aller steun! 

J.T. 
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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 kwali-
teitsnormen voor productie en milieu. 

Je wereld is gemaakt van mineralen.  
Wij zorgen voor de beste kwaliteit! 

SIBELCO EUROPE  
MineralsPlus 

is een dochteronderneming van Sibelco, een wereldwijde 
producent van minerale grondstoffen.  

U vindt onze activiteiten en producten op:  

mineralsplus.sibelco.com 
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Kringloop Hartelstein  
Vanaf het moment dat woonwerkgemeenschap kringloop Hartelstein gestart is, is duurzaamheid 
voor de kringloopwinkel in Maastricht het primaire uitgangspunt. De tijdloze waarde van veel 
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 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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 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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