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Itterse dorpsberichten
Recreatievisie Itteren – Borgharen
2014, een update.
De door de Buurtraad Borgharen en de Dorpsraad Itteren opgestelde Recreatievisie 2014 is
door een groot aantal partijen met enthousiasme ontvangen en heeft inmiddels een breed
draagvlak gekregen onder de belanghebbende
partijen. In de onlangs door de gemeente
Maastricht gepubliceerde Kaderbrief 2015 is
de recreatievisie als voorbeeld genoemd van
actief burgerschap waarmee een belangrijke
bijdrage wordt geleverd aan maatschappelijke
innovaties en initiatieven op basis van burgerkracht.
Inmiddels zijn er een aantal projecten die in de
recreatievisie benoemd zijn in ontwikkeling of
in uitvoering. Een van de projecten die binnenkort (juli 2015) uitgevoerd gaan worden betreft
de aanleg van wandel- en struinpaden in het
natuurgebied in Borgharen. Op 5 juni 2015 is
in Borgharen het eerste natuurgebied officieel
geopend door Gouverneur Theo Bovens.
Wandel- en struinpaden in de nieuwe natuur
De in 2014 opgerichte werkgroep wandel- en
struinpaden heeft een plan ontworpen om het
nieuwe natuurgebied tussen Borgharen en Itteren optimaal toegankelijk te maken. Door
middel van een aantal ingrepen in het terrein
wordt het bezoeken van het natuurgebied ook
in de nattere perioden mogelijk gemaakt. Het
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betreft hierbij de aanleg van verhoogde ‘ruggetjes’ en het aanbrengen van stapstenen in de
afwateringsgeulen. De wandelruggetjes worden door hun licht slingerend verloop optimaal
ingepast in het landschap. Doordat er ook
plaatselijk (beperkte) graafwerkzaamheden
worden verricht is het mogelijk om een aantal
paddenpoelen aan te leggen zodat ook de amfibieën een optimaal nieuw leefgebied krijgen.
Er zijn al een aantal meldingen van de aanwezigheid van de rugstreeppad in het gebied.
Deze beschermde paddensoort is een echte
pionier die vaak als eerste een nieuw gebied
koloniseert.
De ervaringen die bij dit nieuwe natuurgebied
door de betrokken partijen zijn opgedaan moeten als blauwdruk dienen voor het nieuwe natuurgebied ten noorden van Itteren. In dit gebied is het ontgrinden en het afgraven van de
toplaag al in een vergevorderd stadium. Na de
zomervakantie gaat de werkgroep ook hier
aan de slag om, in samenspraak met het Consortium en Staatsbosbeheer plannen, voor dit
gebied ontwikkelen. In dit gebied zijn een
tweetal stroomgeulen voorzien die, al naar gelang van de Maasafvoer, mee gaan stromen.
Dit heeft een grotere dynamiek in het gebied
tot gevolg waardoor hier een geheel ander
soort natuurgebied gaat ontstaan. Door deze
sterke wisseling van de waterstanden in het
gebied is de toegankelijkheid een belangrijk
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aandachtspunt. Kortom een
nieuwe uitdaging voor de werkgroep wandel- en struinpaden!
Recreatievisie versie 2.0
Het vormgeven van de wandelen struinpaden in de nieuwe
natuur is al een concrete uitwerking van de uitgangspunten
van de recreatievisie. Inmiddels
zijn er ook al andere projecten
voortvarend opgepakt door de
werkgroep recreatievisie. Een
afvaardiging van de werkgroep
heeft eind mei deelgenomen
aan een workshop Faunabrug
Julianakanaal die door de provincie werd georganiseerd. Het
doel van de workshop was om
samen met alle betrokken partijen de uitgangspunten voor
een (quick scan) variantenstudie te formuleren. Belangrijk
thema hierbij was een optimale
en veilige langzaamverkeer-/
fietsverbinding over het Julianakanaal al dan niet in combinatie
met een faunabrug.
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Inmiddels is duidelijk dat een dergelijke verbinding ook vanuit het project ‘Buitengoed
Geul en Maas’ (Landgoederenzone) meer dan
gewenst is.
Een ander knelpunt in de recreatieve verbindingen dat tijdens de officiële opening van het
natuurgebied ter sprake kwam, is het ontbreken van een oost-west verbinding over de
Maas. Bij Gouverneur Theo Bovens is nogmaals het belang van grensoverschrijdende
bereikbaarheid kenbaar gemaakt. Een van de
doelstellingen van het Grensmaasproject is
immers om te komen tot een grensoverschrijdend Rivierpark Maasvallei. Voor de natuurontwikkeling kan dit grensoverschrijdend aspect gemakkelijk gerealiseerd worden. Indien
er echter naar een grensoverschrijdende recreatieve verbinding gekeken wordt is hier
slechts op één plek een verbinding namelijk
het veerpont Uikhoven – Geulle a/d Maas. De
oversteekmogelijkheid via de Noorderbrug in
Maastricht en de oversteek langs de autosnelweg bij Stein is niet echt een aantrekkelijke route voor de recreatieve fietser/ wandelaar. In de huidige situatie is er dus nagenoeg
geen sprake van een optimale recreatieve
oost-west verbinding over de Maas. Wellicht
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zou een nieuwe veerpontverbinding bij het kapelletje in Itteren een mooi ‘rondje-pontje’ met
Uikhoven kunnen gaan vormen. De pontjes
kunnen elkaar op deze wijze versterken en
daardoor de extensieve recreatieve ontwikkeling van het achterland bevorderen. Het zou in
ieder geval een belangrijke impuls kunnen geven aan de grensoverschrijdende verbinding
Groene loper A2 vanuit oostelijk Maastricht,
Buitengoed Geul en Maas (het Geuldal) en de
Belgische Kempen met de uitgebreide fietsknooppuntennetwerken.
Op basis van allerlei ontwikkelingen is inmiddels duidelijk dat de recreatievisie Itteren –
Borgharen volop in beweging is en een belangrijk ijkpunt vormt voor de recreatieve ontwikkelingen in het gebied. Gesterkt door allerlei positieve reacties en voortvarende ontwikkelingen gaat de werkgroep recreatievisie na
de zomervakantie weer enthousiast aan de
slag met de recreatievisie Itteren-Borgharen
versie 2.0. Door de gestage groei van het aantal (recreatievisie)projecten wordt inmiddels
ook gewerkt aan een eigen website voor de
recreatievisie zodat de producten straks voor
iedereen gemakkelijk toegankelijk zullen zijn.
Wordt vervolgd!
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Bijen: goed voor natuur en uzelf!
Hoe belangrijk bijen zijn blijkt wel uit de uitspraak van Albert Einstein, hij wist dat als er
geen bijen waren er geen verstuiving plaats
kon vinden, en er zodoende ook geen bloesem
zou worden bevrucht, en geen vruchten zouden groeien, en geen vruchten zou resulteren
in geen eten voor mens en dier! Zo belangrijk
is dus de bij in het hele grote ecosysteem.
Bijen worden al van oudsher door mensen gehouden voor hun honing en hun was.
We staan er niet bij stil, we staan immers bij zo
weinig dingen stil, maar de wereld van de bijen
is een wonderlijke wereld! De manier waarop
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bijen leven, honing en stuifmeel verzamelen,
hun betekenis in de natuur - allemaal even
fascinerend. Alles dat de bij de mens schenkt,
blijkt ook voor onze gezondheid van groot belang te zijn. Al sinds mensenheugenis houden
mensen bijen. Terwijl het tegenwoordig voornamelijk gebeurt door imkers die dat als hobby
doen, was het bijen houden vroeger haast onlosmakelijk verbonden met de landbouw. Een
boer hield vaak ook één of meer bijenvolken
omdat de bijen waardevolle diensten verrichten voor de bestuiving van vruchtgewassen.
Natuurlijk, ook de wind zorgt voor bestuiving,
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maar de opbrengst van door bijen bestoven
gewassen ligt aanzienlijk hoger.
Nog langer geleden, ten tijde van Karel de
Grote, werd het bijen houden vooral beoefend
door monniken. De bijenwas gebruikten ze
voor het maken van kaarsen.
In Nederland schenkt een bijenvolk jaarlijks ca
30 kilo honing. Bijen maken de honing van de
nectar die zij verzamelen op de bloemen. De
bij verzamelt de nectar in haar honingblaas,
daar worden bepaalde stoffen toegevoegd en
begint het omzettingsproces. Als de bij in haar
woning komt, wordt de nectar in de cellen van
de raat gedeponeerd en vervolgens door andere bijen verder bewerkt. De bijen zorgen ervoor dat de nectar indikt en onder invloed van
de enzymen uit de honingblaas ontstaat zo de
honing. Als het suikergehalte van de honing
hoog genoeg is (>85 %), zal de honing niet
meer bederven en worden de cellen door de
werksters afgesloten met een wasdekseltje. Zo
is de honing bijna onbeperkt houdbaar en beschikbaar op momenten dat de bijen hem nodig hebben. De smaak en de geur van honing
worden bepaald door de aromatische stoffen
in de planten. Er zijn verschillende soorten,
zoals heidehoning, lindehoning, koolzaadhoning, enzovoort. De bijzondere eigenschappen
van honing blijken ook bij het, ook in de reguliere geneeskunde, gebruik van honing als
middel voor de verzorging van wonden. Al duizenden jaren geleden werd het zo gebruikt
door Grieken, Romeinen, Germanen en Egyptenaren. Ook de andere ‘geschenken’ van de
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bij blijken voor de mens heilzaam te kunnen
zijn. Zie het bericht over het onderzoek naar
het gebruik van bijengif bij multiple sclerose. In
de antroposofische geneeskunde wordt bijengif overigens al tientallen jaren op verschillende manieren aangewend, bijvoorbeeld bij
klachten als jicht, reuma, multiple sclerose en
hartklachten. Pollen (stuifmeel) wordt wel toegepast bij astma of allergische aandoeningen,
maar ook bij prostaatklachten. Propolis bestaat
uit sappen en harsen van bomen en planten
die door de bijen verzameld en bewerkt worden en waarmee ze vervolgens de binnenkant
van de korf insmeren om zich te beschermen
tegen bacteriële infecties. Propolis wordt aanbevolen bij o.a. maagzweren en wordt ook gebruikt als zalf voor de verzorging van de huid.
Van koninginnegelei is het bekend dat het de
mens in een lichte euforie kan brengen. Het
wordt wel toegepast bij depressieve aandoeningen, bij stoppen met roken e.d. Het is overigens niet verstandig om met dit alles in het
wilde weg te experimenteren. Van pollen, propolis en koninginnegelei is bekend dat ze
soms allergische reacties oproepen, niet iedereen verdraagt deze middelen.
De geschenken van de bij dragen de bijzondere kracht in zich die ook in het leven van een
bijenvolk tot uitdrukking komt. Het zijn krachten waar we behoedzaam mee om moeten
gaan.
Dit artikel is geschreven door Patricia Bunge
en verscheen in Antroposana, jaargang 1, nr.3,
juli 2005 Geraadpleegd: De bijen, Rudolf Steiner, Zeist 1982.
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Willen we bijen?
Hallo Itteren,

Bij deze wil ik een bijdrage leveren aan Itteren. Ik woon hier nu dik een half jaar en ben nog geen
honingbij tegengekomen Mijn naam is Fred Verseijden en ik ben Faunabeheerder voor Maastricht
en Valkenburg en ook in dienst van hun. Maar ik weet niet of je/jullie hier op zitten te wachten. Ik
geef les aan imkers (bijenhouders) en zou graag een bijenvolk willen introduceren in Itteren.
De Dorpsraad heeft een mooie plek in een stukje land onderweg naar de uitkijkpost. Ik zou daar
graag een bijenvolk willen neerzetten, maar dan geen honing oogsten en ze een beetje laten verwilderen, ik denk dat de fruitbomen en alle andere planten die de bijen bezoeken meer
vruchten gaan dragen. En daar het al niet zo goed gaat met de honingbij wij hier een goede bijdrage kunnen leveren ...dus mijn vraag is zijn er mensen die dit toejuichen of juist niet graag hoor ik
de voor en tegens op mijn Email: Fred.verseijden@maastricht.nl
Vriendelijke groet,
Fred Verseijden
Vriendelijke groet
Fred Verseijden I Faunabeheerder
Beheer en onderhoud I Stadsbeheer I Gemeente Maastricht
T (043) 3505313 of 06 21884154 E fred.verseijden@maastricht.nl
Ankerkade 275,6222 CL| Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht | www.gemeentemaastricht.nl
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Gedrag van konikpaarden & bezoekers
Wie regelmatig in het natuurgebied van Borgharen komt, heeft gezien dat de paarden
doorgaans ruim afstand nemen van wandelaars. Dat is een uitstekende gewoonte van de
paarden. Houden zo!. Bezoekers kunnen
meehelpen om het gedrag van de paarden
goed te houden door de aanwijzingen op de
borden altijd te respecteren: afstand houden,
niet aaien en niet voeren.
Oplettende wandelaars hebben misschien
gemerkt dat de nieuwgekomen konikpaarden
de "gouden regel" van afstand houden iets
minder strikt naleven. Zij moeten nu het voor
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beeldige gedrag van de andere paarden gaan
overnemen. Dat lukt echter alleen wanneer
bezoekers de nieuwe paarden zo veel mogelijk
negeren, ook als deze nieuwsgierig zijn en je
heel schattig aankijken. Besteed er a.u.b. géén
aandacht aan. Dus geen hand uitsteken om te
laten snuffelen of om te aaien.
Laten we samen ervoor zorgen dat de paardengroep zijn natuurlijke karakter behoudt en
niet opdringerig achter mensen gaat aansloffen. Zo kan iedereen blijven genieten van het
mooie nieuwe natuurgebied!
hettie
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Nieuwe harem voor Borgharen
Donderdag 21 mei is een nieuwe groep Konikpaarden in Borgharen gearriveerd. Het betreft
een haremgroep, bestaande uit een leidhengst, een volwassen merrie met haar veulen
en twee jonge merries. De groep is losgelaten
op het akkertje naast het kapelletje bij Itteren.
De paardenkudde die al een jaar in het gebied
leeft, stond op dat moment honderden meters
verderop, in de buurt van het Eiland Daal.
Het duurde niet lang voordat de hengst van de
oude groep de nieuwkomers in de gaten
kreeg. Hij stapte er meteen op af. Barstensvol
zelfvertrouwen en een flinke portie mannelijke

overmoed meende hij de nieuwe merries tot
de zijne te kunnen maken. Een hengstengevecht kon dan ook niet uitblijven. Beide heren
stonden op hun achterste benen, rechtop tegenover elkaar.
Na deze kennismakingsknokpartij probeerde
de oude hengst de nieuwe merries weg te drijven. De merries renden rondjes, hij er achteraan. Op zijn beurt probeerde de nieuwe
hengst de merries van zijn rivaal te veroveren.
De nieuwkomer deed geenszins onder voor de
oude hengst. Na een poosje stoeien zagen
beide hengsten in dat verder vechten weinig
zin had. Hinnikend blaften
en bluften ze nog wat tegen
elkaar, maar uiteindelijk
ging elk met z'n eigen
groepje zijnsweegs.
De heer Laurent Beckers,
dorpscineast van Borgharen, heeft een en ander op
film vastgelegd. Binnenkort
zal het vast op youtube te
zien zijn of wellicht als
fragment in de Borgharense versie van 'De Nieuwe
Wildernis'.
Groeten,
Hettie Meertens
Stg. de Ark
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Steenuilenkasten Itteren
Het nestkastenproject voor de steenuil in ZuidLimburg is 1998 gestart om de achteruitgang
van de steenuilenpopulatie te stoppen. In 1999
zijn via het IKL steenuilenkasten geplaatst in
Itteren, afgelopen mei zijn enkele vrijwilligers
van de steenuilenwerkgroep samen met de
eigenaren van deze betreffende percelen de
kasten gaan controleren. Bij een eerste rondgang in het veld van ons dorp werden 8 roepende mannetjes geteld. De uitkomst van
steenuilenkasten controle was verassend. In

de 1e kast zaten veel oude uitwerpselen van
de steenuil, de kast werd schoongemaakt. Een
grote verassing bij de 2e kast, daar zat helaas
geen steenuil in maar bleek een steenmarter
in te wonen die hard weg rende toen er op de
kast werd getikt. Mogelijk een mannetje dat
alleen is? In een volgende kast werd een oud
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nest van een andere vogel gevonden, mogelijk
van een kauw? Ook die kast werd schoon gemaakt. In 2 kasten werd helaas geen teken
van activiteit gevonden. In slechts een kast
lagen eieren van de steenuil. Uit deze gegevens zou je mogen concluderen dat er hier
veel natuurlijke broedplekken aanwezig zijn. In
totaal hangen hier 7 steenuilenkasten waarvan
er destijds 6 geplaatst zijn geworden via het
IKL (deze zijn genummerd). Er is ook een onbekende kast die dichtgeschroefd is en niet
gecontroleerd kon worden. Er zijn mogelijkheden om nieuwe kasten te krijgen via de steenuilenwerkgroep, T. Custers 043-3649649.
Steenmarters blijken vaker in oude kasten te
komen, daarom zijn er nu kasten ontworpen
waar de steenmarter niet meer in kan. informatie van de steenuilen werkgroep is te vinden op: www.vogelwacht-limburg.nl Kies:
werkgroep steenuilen
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Algemene informatie over de steenuil
Activiteitspatroon
Steenuilen zijn vooral actief in het donker. Als
er jongen zijn is de kans groot om steenuilen
ook in de avond of ’s morgens waar te nemen;
er zijn dan vele hongerige monden te voeden.
Hun dagtaak wordt gevormd door de verzorging van het verenkleed, de jacht en de verdediging van het territorium tegen ongewenste
indringers (bv. concurrenten van de eigen
soort, roofdieren). Op zijn tijd wordt er gerust.
De steenuil doet dat rond middernacht en
overdag; hij verblijft dan meestal op vaste
"roestplaatsen": in de dekking van beplanting
of gebouwen, of in de nestholte. Bij mooi weer
kan je hem vaak ergens in de luwte zien genieten van het zonnetje.

pupil op (zie ook het logo van STONE). De poten zijn lang en wit bevederd.
Geluid
Steenuilen communiceren met elkaar d.m.v.
een reeks van geluiden. Het vrouwtje heeft
zelfs contact met haar jongen, vlak voordat
deze uit het ei kruipen; dat hebben beeld en
geluid op de webcams van Beleef de Lente
getoond.

Uiterlijk

In najaar en einde winter/vroege voorjaar klinkt
de karakteristieke territoriumroep van het
mannetje. Daarmee maakt hij zich bij zijn
soortgenoten bekend als vaste bewoner van
een territorium dat voldoet aan de belangrijkste eisen van de steenuil aan de leefomgeving:
- een geschikte nestplaats
- aanbod van voldoende prooidieren
- aanwezigheid van voldoende beschutting

De steenuil is de kleinste in ons land broedende uilensoort. Door de bolle kop en het relatief
dikke verenpak lijkt hij groter dan hij is. Met
een lichaamsgrootte van 21 – 23 cm en een
vleugelspanwijdte van 54 – 58 cm is hij echter
nauwelijks groter dan een zanglijster of merel.
Gemiddeld zijn vrouwtjes iets groter en zwaarder dan mannetjes (170 à 260 gram vs. 150 à
240 gram). Ook het verenkleed is zo goed als
gelijk. Beide geslachten zijn dan ook niet van
elkaar te onderscheiden in het veld.
Steenuilen hebben een gevlekt verenkleed. De
bovenzijde is bruin met witte spikkels en de
onderzijde witachtig en dicht bruin gestreept.
Door de lichte wenkbrauwstrepen vallen vooral
de grote ogen met felgele iris en zwarte
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Deze informatie komt van: http://www.steenuil.nl/steenuil/

!
Maria Lhomme
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Zwerfvuilruiming Maart.
Het was, bij mijn weten, een geslaagd concept: in de ochtend twee uurtjes ruimen en daarna
lunch.Er waren circa 20 mensen aangemeld en niet-aangemeld, die meegedaan hebben.
Iedereen Hartelijk Dank, alles wat u heeft geruimd komt niet meer in de grote “Plastic Soep” van
de oceanen.
Voor volgend seizoen staat het weer gepland, de laatste zaterdag van maart.

Angela Moberts
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Een schoon milieuperron
Maastricht is kampioen afvalscheiding van de
grotere steden. Al jaren zamelen we veel afval
gescheiden in voor hergebruik en recycling.
Dat is goed voor het milieu en voor uw portemonnee! Wist u dat tegenwoordig afval steeds
meer geld oplevert? Grondstoffen raken op en
ons afval is hard nodig om nieuwe producten
te maken. Een van de plekken om afval gescheiden aan te bieden zijn de milieuperrons.
Hier wordt gelukkig steeds meer gebruik van
gemaakt. Soms komt het voor dat vervuiling
van het perron optreedt. Een vervuild perron is
geen prettig aanzicht, zeker niet voor omwonenden van het milieuperron. En afval dat
eenmaal naast de container ligt, waait vaak
weg met alle gevolgen van dien.
Sjiek en Sjoen? Samen doen!

Is de container vol? Meld het ons zodat we het
zo snel mogelijk kunnen oplossen.
Maak karton klein voordat u het in de container
werpt. Dit voorkomt verstopping van de container.
Controleer of een container vol is als er afval
naast staat. Soms zit het afval een beetje vast
bij de ingang en kunt u toch uw afval erin
stoppen. Plaats geen afval bij een verstopte of
volle container.
Vlak glas (van deuren en ramen) kunt u gratis
kwijt bij een van de milieuparken. Het past niet
in de glascontainer en hoort er ook niet thuis.
Het heeft een andere smelttemperatuur waardoor het apart ingezameld moet worden.
Ook ander grof afval kunt u meestal gratis kwijt
bij een van de milieuparken.

De gemeente probeert de vervuiling zoveel
mogelijk te voorkomen door de containers elke
dag en vaak zelfs meerdere keren per dag te
legen, zodat u altijd uw afval kwijt kunt. Geef
onze medewerkers de ruimte als ze het perron
komen leeg- en schoonmaken. Een schoon
milieuperron is niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente maar van ons allemaal.
Samen kunnen we de milieuperrons sjiek en
sjoen houden! Helpt u mee?
Tips voor een schoon milieuperron:

Kunt u het niet zelf wegbrengen? Dan kunt u
een beroep doen op onze ophaaldienst, uitgevoerd door de MTB. http://www.gemeentemaastricht.nl/product/grofvuil/. Heeft u spullen
die nog herbruikbaar zijn? Geef het dan een
tweede leven bij Kringloop Zuid.www.kringloop-zuid.nl
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Volle en/of verstopte containers kunt u melden
via de BuitenBeter-app, post@maastricht.nl of
telefonisch via 14 043. Kijk voor meer informatie opwww.sjiekensjoen.nl.
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Aan Roer en Overmaas is de vraag neergelegd of ze verharding konden aanbrengen bij de toegangspoortje van de kades zoals houtsnippers, silex of grind omdat het daar vaak erg modderig en
glibberig is vooral na regenachtig weer. Al snel werd toegezegd dat dit zo spoedig mogelijk zou
gebeuren en enkele dagen later was het al gerealiseerd. Hartelijk dank aan Roer en Overmaas
voor de snelle reactie en actie hierop. Vooral de mensen die “minder goed ter been” zijn of ouderen kunnen nu met minder gevaar om te vallen genieten van een heerlijke wandeling over de kades in Itteren.
Maria Lhomme
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Damesvereniging

Itterse Toerrit

Beste dorpsgenoten

Daar issie weer: de Itterse toerrit! Vele mensen
verheugen zich ieder jaar weer op dit festijn:
Op ZATERDAG 15 AUGUSTUS is het ’s morgens genieten van de ronkende motoren en ‘s
avonds het straatfeest met een geweldig orkest.

De damesvereniging is met hun programma
alweer halverwege het jaar 2015. Zo hebben
we al een aantal leuke en gezellige avonden
achter de rug.
Voor iedereen begint zo langzaam de vakantietijd aan te breken zo ook voor onze vereniging. In september beginnen we weer, en wel
met een gezellige muziek avond. In oktober
hebben we een avond in het teken van kunst
en kitsch, de Sinterklaas avond in november.
Ook hebben we onze jaarlijkse rommelmarkt
noteert U zich alvast de datum, deze zal zijn
op 18 oktober. Wij sluiten het jaar weer met
een gezellige kerstavond.
Mochten er nog dames zijn die zin hebben om
een avondje alleen met dames onder elkaar,
jullie zijn van harte welkom. Rest ons nog om
iedereen een fijne vakantie toe te wensen en
weer veilig terug te keren.
De Damesvereniging.
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Dit jaar is hebben ze het orkest Marshall Art
met Roy Ginsel, Raoul van Geel, Gordon
Smith en Bert Bessems. Ze willen ze Itteren
“gouwe oudjes” laten horen maar ook van de
hits van nu. Een dag om nooit te vergeten, dus
kom erbij en geniet mee in de Brigidastraat en
het café ’t Trefpunt van Chiara en Will.Water
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Water

Want noe 't water keump
En as 't water weer geit
Dao is ein dink det wie eine paol baove water sjteit
Det waat t'r ouch moog komme
En wie 't ouch moog gaon
Mit dich aan mien zie
Euverlaef ich
Zelfs de watersnood oppe maon

Dit is het refrein van het liedje “Water” van Gé Reinders dat hij tijdens het hoogwater van 1993 geschreven heeft. Het water stroomde toen door zijn huis en hij kon geen kant meer op. Het liedje is
te beluisteren via Youtube: “Gé Reinders water”.
Het refrein is ook opgenomen in "Limburg, literaire reis langs het water”. Dit boekje is een uitgave
Stichting Achterland www.achterland.nl
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Jeu de boule weekend in Borgharen.
Het laatste weekend
van augustus staat in
Borgharen, traditie
getrouw, in het teken
van Jeu de Boule.
Op zaterdag 29 augustus is het de dag
voor de wedstrijdspelers. Vanuit binnen en
buitenland komen
dan spelers om deel
te nemen aan het
Borgharen toernooi,
in de hoop mooie prijzen in ontvangst te
nemen. We starten
om 11.00 uur en verwachten rond 19.00
uur de finale partijen te spelen.
Maar op zondag 30 augustus is het toernooi
voor Borgharen en Itteren.
We spelen in tripletten vorm, dus 3 spelers per
team. Het toernooi is alleen toegankelijk voor
bewoners van Borgharen en Itteren of mensen
die aan onze dorpen gelieerd zijn. B.v. mensen
die elders wonen maar werken bij een bedrijf
dat in onze dorpen gevestigd is. Of mensen
die lid zijn van een vereniging in onze gemeenschap. Verder mag maar één speler van
het team een wedstrijdspeler zijn. De organisatie roep bewoners uit Itteren op om deel te

18

nemen aan dit unieke evenement in onze regio. Neem je buurvrouw, schoonzoon of welke
andere relatie uit je omgeving in de arm en
kom een leuke en sportieve middag boulen in
Borgharen.
De wedstrijden starten om 12.00 uur
De inschrijfformulieren liggen in café Het Trefpunt. U kunt ook contact opnemen met dhr. W.
Vandermühlen, tel. 0433632745 of dhr. J. Gilissen tel. 0433633026
Dus noteer alvast in uw agenda: 30 augustus
jeu de boulen in Borgharen
Het organisatie comité.

Itterse dorpsberichten

zomernummer 2015

!

Kindervakantiewerk

Hallo jongens en meisjes!
De zomervakantie staat weer voor de deur, tijd om weer leuke dingen samen te doen!
We hebben allerlei leuke activiteiten in petto, hopelijk komen jullie allemaal weer, zodat we er
samen een super zomer van kunnen maken! Kijk snel op de volgende bladzijden om te zien wat
we allemaal gaan doen! Tot snel!

Team Kinder Vakantie Werk Itteren

“Waterspektakel“
We beginnen deze vakantie met een leuke activiteit waar ook de allerkleinsten (vanaf 4 jaar) aan
kunnen meedoen. We gaan weer lekker spetteren in het water, glijden over de zeepbaan en nog
zoveel meer! Kom je ook? Op vrijdag 24 juli van 13.30 uur tot 15.30 uur, Kosten: € 1,50,
Verzamelen: Op ’t Brook. Neem kleren mee wat nat mogen worden, zwemkleding en een
handdoek!
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“Irrland”
Lekker spelen, jezelf lekker uitleven in Irrland, de grootste "boerderij-belevenisoase" van Europa!
Je kan hier naar hartenlust van alles doen in de spel- en attractieschuren, in het indoor klimpark,
spelschuren voor de allerkleinsten, maar ook in de wintertuin. Denk maar aan spelen in het hooi en
stro, klimmen en andere stoere dingen te doen, spelen met en in het water of ravotten in het zand
en water! Ook gaan we heerlijk picknicken en barbecueën!
Dus weer of geen weer, in Irrland gaan we de dag van ons leven beleven. Ook hier mogen de
kinderen zwemmen, alleen voor degene met een zwemdiploma! Op woensdag 29 juli van 08.30
uur tot ±20.00 uur. Kosten € 14,00 voor kinderen van 6 t/m 12 jaar (of t/m groep 8). Verzamelen Op
’t Brook, activiteitenplaats Kevelaer-Twisteden (Duitsland), meenemen zwemkleding, drinken,
lunch, kopie identiteitsbewijs, evt. geld voor een ijsje (max. 5 euro).
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“Steinerbos“
Recreatiepark Steinerbos heeft tal van attracties en speeltuinen om je urenlang te vermaken. In
het park kun je nog echt buiten spelen. Prachtig in het groene Steinerbos kan je spelen in de
diverse speeltuinen. Klimmen en klauteren. Dieren voeren of in de lucht springen op trampolines.
Krijg je het even te warm van al dat spelen, dan spring je lekker in het koele water van een van de
buitenbaden of in het nieuwe binnenzwembad! Ook hier mogen de kinderen zwemmen, alleen
voor degene met een zwemdiploma! Op vrijdag 14 augustus van 08.45 uur tot ±18.00 uur. Kosten
€ 9,50 voor kinderen van 6 t/m 12 jaar (of t/m groep 8). Verzamelen: Op ’t Brook, activiteitenplaats
Stein, meenemen: zwemkleding, drinken, lunch, evt. geld voor een ijsje (max. 5 euro).
“Bobbejaanland“
Ga met ons mee naar het attractiepark Bobbejaanland en beleef een geweldige tijd! Dit pretpark
ligt in België en bied je tal van avonturen voor een onvergetelijke dag. Stap in de gloednieuwe
attractie: the Forbidden Caves; zet je schrap voor een bloedstollend avontuur in een wereld vol
hachelijke grotten en bovennatuurlijke wezens. Of Dr. Dizz, een duizelingwekkende coaster
waarvan de wagens de hele rit lang rond hun eigen as spinnen!
Daarnaast zijn er nog meer dan 50 andere spannende attracties, waarvan heel wat overdekt. De
spectaculaire Sledge Hammer, de 25 meter vrije val van de Typhoon, over het water vliegen in de
Dreamcatcher, waterpret in de Banana Battle... Teveel om op te noemen. Op vrijdag 28 augustus
van 8.30 uur tot ±19.30 uur. Kosten € 22,50. Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar (of t/m groep 8).
Verzamelen: Op ’t Brook, activiteitenplaats: Lichtaart (België). Meenemen drinken, lunch, kopie
identiteitsbewijs, evt. geld voor een ijsje (max. 5 euro). We zijn pas laat terug, dus denk ook aan
iets te eten voor ’s avonds.

Opgeven

Voor alle activiteiten kun je je opgeven op maandag 13 juli a.s. van 18.00 uur tot 19.30 uur, bij
Peggy Hendrikx, Geneinde 13.
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MEDEDELING VOOR DE OUDERS:

Aan deze activiteiten zit er helaas een maar… Voor de dagtochten naar Irrland, Steinerbos en
Bobbejaanland zijn we echt afhankelijk van hulp van ouders.
Daarom ook het verzoek aan jullie om ons te helpen een dagje de kinderen te begeleiden, zodat
we er met z’n allen een leuke dag van kunnen maken.
Laat ons bij het opgeven 13 juli even weten als jullie een dagje mee gaan, dat zou super zijn.
Zonder genoeg begeleiding kunnen we de dagtocht helaas niet laten doorgaan. Bij meerdere
aanmeldingen zal er geloot worden. Alvast bedankt!
Bij de dagtochten gaan we er vanuit dat de kinderen hun broodtrommeltje goed gevuld mee
krijgen! Trek de kinderen verder stevige schoenen en speelkleding aan!
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Postadres :
Postbus 1230
6201 BE Maastricht
Bezoekadres :
Prins Bisschopsingel 53
6212 AB Maastricht

Zomercampagne burenkaart
De vakantieperiode breekt weer aan en veel mensen gaan dan voor kortere of langere tijd op vakantie. Het is dan zaak om de woning niet onbewoond uit te laten zien. Ook is het dan fijn als er
extra ogen in de buurt zijn die uw woning in de gaten houden. Maar dan moeten uw buren wel weten dat u er niet bent.
Licht uw vertrouwde buren daarom in dat u op vakantie gaat.
U kunt dit doen door hun de “BURENKAART” te geven. Op deze kaart kunt u uw vakantiegegevens noteren zodat deze buren weten waar ze u kunnen bereiken in geval van nood. De kaart
dient ook als geheugensteuntje voor wat u met uw buren heeft afgesproken over hoe zij uw woning
een bewoonde indruk kunnen geven tijdens uw vakantie.
Deze kaart wordt binnenkort door de gemeente Maastricht o.a. verspreid in de wijken Amby, Borgharen en Itteren.
Kunt u niet zolang wachten of wilt u meer informatie ?
Kijk dan op de website www.politiekeurmerk.nl/Zomercampagne/
U kunt daar de kaart alvast downloaden en vindt u er meer tips en adviezen om uw woning veilig
achter te laten.
Ik wens u alvast een fijne en veilige vakantie toe
Hub Smeets
wijkagent
Twitter : @wijkagentSmeets
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Meldingen van de politie

Gegevens ITTEREN over de periode 01/01/2015 tot 01/06/2015:
3 verschillende meldingen ontvangen van (mogelijk) diefstal. 2 hadden betrekking op diefstal van
graafmachines. Eén melding had betrekking op een mogelijke woninginbraak waarbij daders via
een babbeltruc de woning waren binnengekomen. Er werd echter niets gestolen. Daarvan werd
dan ook geen aangifte gedaan.
In genoemde periode werd geen enkele aangifte van woninginbraak gedaan. Daarnaast is het vrij
rustig geweest 2x melding burenruzie en 2x aangifte vernieling,
In mei ben ik op vakantie geweest en daarom zal ik de hele zomer aanwezig zijn. Mijn volgende
vakantie (2 weken) zal eind september zijn.
Hub Smeets
Wijkagent Amby, Borgharen, Itteren, Beatrixhaven en Meerssenhoven
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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, 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 bezoeken. 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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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	
  producCe	
  en	
  milieu.	
  

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

SIBELCO	
  EUROPE	
  MineralsPlus	
  	
  

is	
  een	
  dochteronderneming	
  van	
  Sibelco,	
  een	
  we-‐
reldwijde	
  producent	
  van	
  minerale	
  grondstoﬀen.	
  	
  
U	
  vindt	
  onze	
  ac-viteiten	
  en	
  producten	
  op	
  mine-‐
ralsplus.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
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
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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
Wim Beijer
Frans Falise
Han Hamakers
Angéla Moberts
Paul Paulissen
Vivian Thewissen

364 6107
364 4126
364 8167
364 6734
364 9456
343 2470
364 0407

