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Itteren en Borgharen, natuur(lijk) sa-
men.
Hoe je ook naar onze dorpen kijkt, een ding is 
duidelijk, de natuur hebben we samen.

Die natuur is tegelijkertijd ons kroonjuweel. We 
zien dan ook een steeds grotere samenwer-
king tussen de buurtraad Borgharen en de 
dorpsraad Itteren die ondermeer geleid heeft 
tot onze recreatievisie, die binnenkort met de 
gemeente besproken wordt.

Ook trok in mei een groep van 20 bewoners 
van beide dorpen in de zon, in de regen, in het 
licht,  in het donker, door de modderen, door 
het grind, in de bosjes, in veld om met ver-
schillende deskundigen met andere ogen naar 
die omgeving te kijken,

We ontdekten dat het gebied tussen de dorpen 
een heel gevarieerde begroeiing heeft, dat op 

het eiland in de Maas meer als 29 soorten 
watervogels te zien zijn, dat die Maas, lang 
geleden niet langs Itteren stroomde maar via 
Verviers naar de Rijn liep, dat er in Itteren 
meer als 300 vleermuizen huizen in 4 verschil-
lende soorten en dat slakken man en vrouw 
zijn dus dubbel paren.en nog veel meer.

Het werd ons ook duidelijk dat er in onze dor-
pen nog veel meer deskundigheid bij inwoners 
zit en die zouden we graag opsporen en ge-
bruiken.

In dit nummer vindt u dan ook een aantal bij-
dragen van die mensen en er komen er meer.

De groep gaat door en nodigt iedereen uit mee 
te gaan. 
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Natuur als buur

Wij, een groep van 20 mensen uit Borgharen 
en Itteren, hebben in mei door het gebied rond 
onze dorpen rondgezworven, en met hulp van 
deskundigen hebben we met andere ogen 
naar onze omgeving leren kijken en zo ook 
andere, nieuwe,  dingen gezien.
We ontmoeten 29 soorten watervogels, we 
zagen opeens de grote variatie planten in het 
nieuwe land tussen Itteren en Borgharen, we 
stonden tussen de vleermuizen en dromden 
samen rond twee parende slakken en en en 
.........

Voor ons smaakt dat naar liefst heel veel meer 
en we willen  dan ook graag vanaf september 
maandelijks iets in of rond onze natuur organi-
seren.
Graag zouden we dat delen met meer men-
sen, die net als wij  belangstelling hebben voor 
de natuur, of  misschien wel zelf meer kunnen 
vertellen over onderdelen van de natuur om 

ons heen, en dat met ons willen delen. U bent  
van harte welkom ! 
U kunt u contact opnemen met de stuurgroep
Kitty Jacobs,  Carlo Poolen, Anja Paradies of 
Joop verhulst 
Joop.verhulst@home.nl
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Start natuurontwikkeling Borgharen en Itte-
ren

Galloway-runderen doen hun intrede in 2012.
Het is vast niet onopgemerkt gebleven dat in 
de afgelopen tijd het eerste stuk Maasoever bij 
Borgharen gereed is gemaakt voor de volgen-
de stap: de natuurontwikkeling. Waar het 
graafwerk van Consortium Grensmaas klaar 
is, zijn nu rasters, hekken, kleine infobordjes 
en klaphekjes (bij)geplaatst. De voetbalvereni-
ging en de fanfare hebben bovendien flink 
meegewerkt aan het opruimen van drijfvuil bij 
Borgharen.
Voor de natuurontwikkeling is het goed dat nu 
snel een start wordt gemaakt met het begra-
zingsbeheer, in plaats van te wachten tot de 
afgraving van Borgharen in zijn geheel is afge-
rond. Daarom introduceerde Staatsbosbeheer 
eind mei (2012) al een eerste kudde galloway-
runderen in het zuidelijk deel van locatie 
Borgharen. 

Explosie van leven 
De natuurontwikkeling kan van start gaan. Dat 
betekent dat de kale stukken grond die na de 
grindwinning en rivierverruiming door Consor-
tium Grensmaas zijn achtergelaten, spontaan 
dichtgroeien met groen. 
Wie goed kijkt, ziet dat er een grote verschei-
denheid aan planten opkomt. In het begin lijkt 
het allemaal ‘maar onkruid’ maar in de komen-
de jaren krijgt dit groen een heel andere aan-
blik. Er ontstaan graslanden; rijk aan bloemen, 
struikgewas en ruigtes. Ook ontwikkelt zich 
bos. Hoge en lage begroeiingen wisselen el-
kaar af in een fraai, parkachtig landschap. Het 
mooie is dat het vanzelf gebeurt. Er wordt niks 
geplant, gezaaid, gemaaid of gesnoeid. In dit 

afwisselende landschap vinden zeer veel vo-
gels, vlinders en kleine zoogdieren een be-
schut en voedselrijk onderkomen. Wandelaars 
kunnen hier vrij rondstruinen. 

Grote grazers 
Bij het ontstaan van dit afwisselende rivier-
landschap spelen grote grazers een sleutelrol. 
Grazend, knabbelend en rondtrekkend door 
het gebied onderhouden ze op subtiele manier 
het groen, zonder dat hier luidruchtige machi-
nes aan te pas komen. Zonder de grote gra-
zers zouden de rivieroevers in ijltempo dicht-
groeien met bos. Maar dankzij de grazers 
worden pleksgewijs de kiemplanten van wilgen 
en andere bomen opgegeten of vertrapt. Zo 
behouden we open plekken in het landschap. 
Ook, en vooral in de winter, knabbelen de gra-
zers aan takken en bast van bomen en strui-
ken.

Wie zijn die grazers? 
Grazers zijn er in alle soorten en maten. Kleine 
grazers zijn bijvoorbeeld rupsen, sprinkhanen, 
konijnen, of ganzen. Tot de grote grazers re-
kent men bevers, reeën, runderen, paarden 
etc. Samen geven ze het landschap vorm. De 
bever vestigt zich tegenwoordig weer spon-
taan langs de Maas. Paarden en runderen 
worden door de natuurorganisaties geïntrodu-
ceerd. Langs de Grensmaas is gekozen voor 
Konikpaarden en Gallowayrunderen. Dit zijn 
sterke, zelfredzame, rustige dieren die zomer 
en winter kunnen leven in en van de natuur. 
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Kudde van Borgharen 
Staatsbosbeheer introduceerde op donderdag 
24 mei in Borgharen een kudde Gallowayrun-
deren. Inmiddels zijn er ook paarden. De kud-
de van Borgharen bestaat bij aanvang uit drie 
volwassen koeien met hun kalveren, een jaar-
ling koe, een volwassen stier en een jongere 
stier. De komende jaren zal deze groep uit-
breiden. Belangrijk is dat u de dieren met rust 
laat. Dus nooit aaien of voeren. Houd afstand 
en voorkom dat uw  hond naar de kudde rent 
door hem aan te lijnen. De runderen zullen 
vaste trekroutes door het terrein maken. Ont-
moet u als wandelaar de dieren toevallig op 
uw  of hun pad, laat de kudde dan rustig passe-
ren.  

Heeft u vragen? 
Voor algemene vragen over het natuurontwik-
kelingsgebied in Borgharen en Itteren kunt u 
zich wenden tot Patrick Kloet 
van Staatsbosbeheer; 
tel. 043-4592469, email 
p.kloet@staatsbosbeheer.nl. 

Voor vragen en opmerkingen over de kudde 
kunt u terecht bij kuddebeheerder Patrick van 
den Burg; tel. 06-5398 1714, email 
patrick.vandenburg@freenature.eu. 

Excursies kunt u aanvragen via tel. 
06-2044.9351 of email 
hettie.meertens@ark.eu.
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Konikpaarden langs de Maas tussen 
Borgharen en Itteren! 

Vrijdag 11 april introduceerde Staatsbosbeheer 
samen met FREE Nature een kleine groep 
Konik paarden in het gebied van het Project 
Grensmaas. De groep werd losgelaten op de 
Maasoever tussen Itteren en Borgharen. De 
dieren hebben inmiddels hun weg ge- vonden 
naar het terrein bij Borgharen waar ook de 
Galloway runderen sinds 2012 vertoeven. 
Omdat paard en rund op verschillende wijze 
grazen, vullen ze elkaar goed aan bij het na-
tuurbeheer. 

Konik paarden zijn krachtige, imposante die-
ren. Ze hebben een muisgrijze kleur, een 
zwarte streep over de rug (aalstreep) en vaak 
zebra-achtige streepjes op hun benen. In de 
natuur leven ze in kuddeverband. Een harem 
groep bestaat uit een leidhengst met enkele 
merries en hun veulens. 
Gaat dat wel goed samen, paarden en runde-
ren in één gebied? Die vraag wordt vaak ge-
steld. Wees gerust. In de natuur kunnen paar-

den en runderen uitstekend met elkaar over-
weg. Dat wil zeggen: ze gaan elk hun eigen 
gang en storen zich niet aan elkaar. Ze laten 
elkaar met rust! 
Met rust laten is tevens het advies aan bezoe-
kers van het gebied. Deze grondregel gold al 
bij de runderen. Bij paarden is die regel extra 
belangrijk. 

Waarom? 
Stoere paarden en schattige veulentjes veran-
deren in brutale, verwende nesten als ze mer-
ken dat er mensen zijn die aaien en voeren. 
Ze dringen zich op en gaan bedelen. Ook 
mensen die nooit aaien en voeren worden las-
tig gevallen. De ontwikkeling van dit ongewen-
ste gedrag kan voorkomen worden. Als ieder-
een zich aan de regels houdt, blijven de paar-
den afstandelijk. Het is belangrijk om ook kin-
deren hierop te wijzen! 
Konik paarden hebben trouwens helemaal 
geen bemoeienis van mensen nodig. Aandacht 
krijgen ze van hun kuddegenoten. Gezond 
voedsel vinden deze taaie rakkers in de na-
tuur. 
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Door de Koniks met rust te laten, behouden ze 
hun natuurlijke gedrag. Dat is vaak heel in-
drukwekkend. Zie je ze bij ondergaande zon al 

rennen, vol levenslust en energie, door het 
opspattende water? Misschien ben je straks 
wel getuige van een veulen dat zijn eerste 
zwemles kr i jg t in de Maas! Zie ook 
http://www.dwaalfilm.eu/koniks_en_spreeuwen
 
Informatie over de paarden bij kuddebeheer-
der Patrick van den Burg tel: 06-5398 1714 

Hettie Meertens, Ark Natuurontwikkeling
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De Brug
Wat is er toch aan de hand met onze brug? 
Het is altijd een gevaarlijk punt geweest maar 
de laatste tijd is het alleen maar erger gewor-
den: slecht wegdek, grote vrachtauto's (o.a. 
Consortium en Sibelco), mogelijkheid om (te) 
hard te rijden, onoverzichtelijke bocht en voor-
al oversteekplaats voor fietsers. Zoals u 
(waarschijnlijk) weet is de constructie van 
Rijkswaterstaat en het wegdek van de ge-
meente Maastricht. Na een onderzoek aan de 
brug heeft men gemeend dat er nog maar een 
vrachtauto per keer over de brug mag. Van-
daar dat men de barriers (stalen driehoeken) 
aan de zijkanten van de weg heeft geplaatst. 
Dat was niet zo veilig voor de fietsers. Op 14 
mei is een overleg geweest waarbij Rijkswa-
terstaat, gemeente en Consortium Grensmaas 
bij elkaar zaten. De Dorpsraad heeft hen toen 
dringend verzocht om ook hierbij aanwezig te 
mogen zijn (vooral voor de veiligheid van de 
verkeersdeelnemers) en dat mocht. Daar zijn 
duidelijke afspraken gemaakt over o.a. het 
verwijderen van de barriers, het plaatsen van 
verkeerslichten, op de stoep plaatsen van klei-
ne schildjes en het continueren van de regel 
dat maar een vrachtwagen per keer over de 
brug mag. Vanwege de gevaarlijke situatie 
heeft GroenLinks (art.39) vragen gesteld aan 
B&W van de gemeente. De barriers zijn inder-
daad snel weggehaald (ook omdat sommige 
vrachtwagens niet meer over de brug konden) 
maar op de stoep kwamen toen grotere weg-
markeringsborden (gevaarlijk voor wande-

laars). Daarop heeft de Dorpsraad weer con-
tact gezocht met de gemeente en kreeg men 
te horen dat het dossier overgeheveld was 
naar iemand anders. Aan deze persoon om 
verduidelijking gevraagd maar niets te horen 
gekregen. Vervolgens heeft de Dorpsraad op 
11 juni 2014 een klacht ingediend bij de ge-
meente vanwege het ontbreken van goede 
communicatie en het niet nakomen van de af-
spraken. GroenLinks heeft antwoorden gekre-
gen op hun vragen waarin vooral gesteld werd 
dat men "in overleg is met Rijkswaterstaat" 
een zo goed mogelijke oplossing probeert te 
vinden. Voor wat de verkeerslichten betreft 
blijkt dat er onenigheid is tussen Rijkswater-
staat en de gemeente wie dat moet betalen. 
Ondertussen gebeurt er niets en de situatie op 
de brug blijft gevaarlijk. In eerste instantie 
kreeg de Dorpsraad via het Consortium, van 
de aannemer te horen dat er op 5 juli lage ver-
keersdrempels (zie foto) op de stoep van de 
brug gelegd gaan worden. De tekst van de 
aannemer is: 

In opdracht van RWS zullen wij de volgende 
werkzaamheden uitvoeren tpv Brug Itteren:

“Het plaatsen van lage barriers op de schamp-
kanten “

Het wegverkeer wordt beperkt gehinderd door 
het afsluiten van een rijstrook, er zal derhalve 
g e e n o m l e i d i n g s r o u t e w o r d e n 
ingesteld. Aangezien de werkzaamheden aan 
beide kanten van de brug uitgevoerd worden, 
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zal het werk gefaseerd worden uitgevoerd, 
waarbij de verkeersmaatregelen halverwege 
de werkdag worden omgezet naar de andere 
zijde van de brug.

Normaal wegverkeer, bussen en vrachtauto’s 
kunnen de brug gewoon passeren tijdens onze 
werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden 
(tussen 9.30u en 17.00u) zal het verkeer bege-
leid worden door 2 gecertificeerde verkeersre-
gelaars.

B i j n a v r a g e n 
b l e e k d a t d i e 
drempels er ko-
m e n v a n w e g e 
(sommige zware) 
v rach twagens . 
Het lijkt erop dat 
er vooral gekeken 
wordt naar finan-
ciën en niet naar 
de veiligheid van 
(vooral de jonge) 
fietsers die dage-
lijks naar school 
(in o.a. Bunde en 
Meerssen) werk 
of voor inkopen 
d e b r u g o v e r 
moeten gaan. Na-
tuurlijk willen wij 
ook niet dat de 
brug in e lkaar 

valt, maar men mag ook kijken naar de veilig-
heid en mag ook communiceren waarom men 
iets doet. Als je weet waarom zaken wel of  niet 
gedaan worden, kun je het misschien wel be-
grijpen maar ja, goed communiceren is schijn-
baar heeeeeel moeilijk. 

Wim
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De brug.

Wat moet je als dorp wanneer er maar twee 
wegen naar toe leiden, waarvan notabene 
ééntje over een brug die al jaren verwaarloosd 
wordt. Een brug die eigenlijk te smal én te 
slecht is om al het verkeer veilig overheen te 
laten gaan. Juist, die maak je zó smal dat er 
nog maar één vrachtwagen op past en je geeft 
het primaat aan de vrachtauto's.  Als het ande-
re verkeer, vooral fietsende kinderen, zoekt het 
maar uit. 
En vervolgens zeg je als gemeente dat iemand 
anders, Rijkswaterstaat, er over gaat. Het is 
tenslotte hún brug. Natuurlijk, we zetten voor 
en na de brug een heleboel borden neer en 
strepen op de weg, zodat aan alle wettelijke 
verplichtingen is voldaan. En als er gemopperd 
wordt, zetten we de verhoogde randen vol met 
vaantjes zodat zelfs voetgangers voor hun le-
ven moeten rennen. Jazeker, die brug staat op 
de wachtlijst voor onderhoud en komt mis-
schien wel over een jaar aan de beurt... Een 
mooi scenario voor een slechte film, maar niet 
acceptabel in Maastricht anno 2014.

Waar we nu tegen aan lopen is dat iedereen, 
de wethouder, Rijkswaterstaat, het ambtelijk 
apparaat incluis, vol goede wil is.  Maar ja, 
overleggen, afstemmen én besluiten, dát kost 
nu eenmaal tijd. En er zijn formele kaders 
waarbinnen nu eenmaal niet alles mogelijk is. 
Dat er elke dag kinderen op de fiets naar 
school moeten, dat telt net even iets minder. 
Ook als nieuwbakken gemeenteraadslid wordt 
ik nu geconfronteerd met de stroperigheid van 
ons lokale bestuur. Na formele artikel 39 vra-
gen en persoonlijke navraag bij verantwoorde-
lijken, stelt de reactie vanuit "het apparaat" ook 

mij teleur.

Geen reden om op te geven overigens. Doel 
blijft om de brug, ook al is met maar tijdelijk, zó 
in te richten dat iedereen er zo veilig als moge-
lijk overheen kan.
Fietsende schooljeugd is daarbij wat mij betreft 
het ijkpunt en niet jakkerende vrachtwagens.

Binnenkort meer over "de brug".

Met vriendelijke groet,
Coen van der Gugten,
gemeenteraadslid namens GroenLinks.
http://coenvandergugten.nl
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De Grensmaas
O p d e w e b s i t e 
van www.denieuwegrensmaas.nl staan de 
verslagen van de klankbordgroep waar de 
Dorpsraad ook een afvaardiging in heeft. In de 
notulen van 19 mei staan onderstaande infor-
matieve stukjes over Itteren.

De Oude Kanjel:

“Mireille Arntz van Waterschap Roer en Over-
maas houdt een presentatie op hoofdlijnen 
over de herinrichting van de Oude Kanjel in 
Itteren. De Kanjel krijgt meer cachet door aan-
passingen van het profiel en een meer slinge-
rend tracé. Het slib wordt verwijderd en de 
monding wordt aangepast. De Geul en de Ou-
de Kanjel zitten elkaar overigens niet in de 
weg, zo benadrukt Mireille Arntz. De gemeen-
ten Maastricht en Meerssen hebben inmiddels 
ingestemd met de reconstructie. Het werk gaat 
in oktober 2014 van start en duurt tot half 
maart 2015. Voor de reconstructie moeten in 
totaal twaalf  bomen worden gerooid. Wande-
laars kunnen de Kanjel straks oversteken via 
enkele nieuwe duikers.”

Brug tussen Itteren en Borgharen:
“Eind mei wordt in samenwerking met de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de ge-
meente
Maastricht het archeologisch monument in 
Borgharen afgeschermd tegen ongewenste 
schatzoekers. Een oppervlakte van zo’n 900 
vierkante meter wordt afgedekt met wortel-
doek, gaas en een lading grind. Vervolgens 

staan het herstel van de Spekstraat en de 
doortrekking van het fietspad tussen Itteren en 
Borgharen op het programma. Na de bouw-
vakvakantie wordt de brug in Borgharen ver-
wijderd. Conform afspraak en vergunning kan 
de locatie Borgharen in maart 2015 worden 
opgeleverd.”

Herstart grindwinning Itteren
“Rond augustus is de herstart van de grind-
winning in Itteren gepland. Het nieuwe tracé 
van de Geul komt eind dit jaar, of  begin 2015 
klaar. De huidige bezinkbekkens in Itteren 
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worden verplaatst naar een locatie achter de 
Kasteelhoeve Hartelstein. …. Volgens Verhoe-
ven is het nog niet helemaal duidelijk wanneer 
de grindwinning in de Itterense weerd kan 
worden afgerond. Als voorlopige einddatum 
wordt medio 2016 aangehouden.”

De vissen in “de Kojl”.
“In september of oktober 2015 worden de vis-
sen uit de huidige vijver in Itteren verwijderd.
Met het oog op de veiligheidsrisico’s wordt het 
gebied rond de vijver binnenkort afgesloten 
met een raster. De boer die in de directe om-
geving nog percelen in gebruik heeft, krijgt een 
sleutel om toegang te houden tot die grond.
De verplaatsing van de bezinkbekkens op kor-
tere afstand van het dorp levert geen enkele 
overlast op, zo antwoordt Verhoeven op vra-
gen van Leo Schoutrop.”

Wandelen in Itterense Weerd
“Sander Bastings merkt op, dat door de water-
krachtcentrales in Wallonië grote fluctuaties in 
de waterstand ter hoog-
te van Itteren ontstaan. 
Binnen enkele uren kan 
dat verschil wel twee 
meter bedragen, zo 
heeft Bastings gesigna-
leerd. Verhoeven bena-
drukt nog eens dat de 
Itterense weerd ruim 
toegankelijk wordt. In de 
zomermaanden kan er 
op veel plaatsen ge-
woon gewandeld wor-
den.”

Faunabrug
“Sander Bastings vraagt zich af waarom de 
provincie niets meer van zich heeft laten horen 
na een eerste overleg met een delegatie van 
de Dorpsraad/klankbordgroep uit Itteren over 
de aanleg van de faunabrug. Adams zegt toe 
navraag te doen en Bastings nader te informe-
ren.”

Hoogwaterbrug
“Bastings zegt hogelijk verbaasd te zijn over 
een van de voorstellen in het Limburgse
Deltaplan dat het op lange termijn toch nood-
zakelijk is dat er hoogwaterbruggen worden 
aangelegd in zowel Itteren als Borgharen. Met 
de extreem hoge wateraanvoeren die over en-
kele decennia worden verwacht, zijn die brug-
gen nodig voor de evacuatie van de inwoners. 
Bastings: ,,Wij hebben de aanleg van die 
bruggen enkele jaren geleden al voorgesteld 
en werden toen niet serieus genomen. Nu 
komt de overheid er zelf mee”.”
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Hekwerk millieuperron
Ja, en ineens staat er een hekwerk  bij het mi-
lieuperron.

Dit is er gekomen om rondvliegend afval zo-
veel mogelijk binnen de perken te houden. 
Want het perron staat eigenlijk op een zeer 
ongunstige plek; meteen naast het beekje De 
Kanjel.

Alles wat daar in terecht komt, komt ook in de 
Maas en van daaruit weer in de oceaan,waar 
het  plastic onderdeel wordt van de grote af-
valsoep. En die afvalsoep is een groot milieu-
probleem. Het is een vervuiling van een  
kwetsbaar ecosysteem, dat  de kraamkamers 
bevat (de koralen) van veel vissoorten . Bo-
vendien valt het plastic in duizenden stukjes uit 
elkaar, hieraan hechten zich zware metalen, 
vervolgens denken de vissen dat het voedsel 
is en u krijgt dat op uw  bord. Zo is de cirkel 
rond.

Met ons allen kunnen we ervoor zorgen dat 
dat plastic niet in het water terecht komt.  Dat 
kan ook verder niet, zonder uw   dagelijkse 
hulp. Dank u wel.

Angela Moberts

Zwerfvuilruiming in het najaar.
Afgelopen jaar heb ik, m.b.v. een enthousiaste 
inwoner van Itteren, veel rommel kunnen rui-
men langs het kanaal, de Stuifkensweg en 
langs diverse andere plekken. En in het voor-
jaar hebben we met een  groep een deel van 
de wilde Maasoever geruimd.

Dit najaar wil ik weer opruiming houden. Voor-
al langs de gebieden van “ Op de Bos”, rich-
ting Anker-Smit en nog wat plekken binnen en 
buiten de dijken van Itteren. De begroeiing is 
nu dermate dat alle zwerfvuil aan het oog ont-
trokken wordt. En daar hier de Mergellandrou-
te  doorheen voert en hier veel fietsers door 
het dorp trekken, valt er weer heel wat zwerf-
afval te verwachten. 

In het Najaar, als het blad al grotendeels valt, 
wordt het pas weer zichtbaar wat er allemaal 
ligt. Ik doe hierbij dan ook een oproep aan de 
inwoners van Itteren: wie wil mij t.z.t. daarbij 
helpen?

Angela Moberts
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Groenonderhoud ”Op de Sterkenberg“
ter informatie.

Iedereen weet het; de school staat leeg. Af  en 
toe huurt iemand er ruimte. En sinds het voor-
jaar groeide het gras en de heg als kool. Maar 
er kwam niemand voor het onderhoud hiervan. 

Een telefoontje naar Stichting Innovo laat me 
weten, dat het pand per 1 Januari overgedra-
gen is aan de Gemeente. Dus mail ik met de 
Gemeente. Dat heeft gewerkt, want  inmiddels 
is het  “groen”  weer bijgewerkt .

Angela Moberts

Wisseling wijkagent
Hierbij bevestig ik mijn telefoongesprek met u, 
dat ik per 01 september 2014 geen wijkagent 
meer ben voor Borgharen, Itteren en de Bea-
trixhaven. Per 01 september word ik wijkagent 
in Daalhof. Mijn taak als wijkagent wordt over 
genomen door Huub Smeets. Huub Smeets is 
thans wijkagent in Amby en zal tevens wijk-
agent worden voor Borgharen, Itteren en de 
Beatrixhaven. Ik hoop, dat u mijn mededeling 
tevens zult plaatsen in het wijkkrantje. Rest mij 
alleen nog te vermelden, dat ik een vijftal jaren 
met plezier heb gewerkt in uw wijken en van u 
alle medewerking heb gekregen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Edwin Gulikers
Wijkagent Beatrixhaven-Itteren-Borgharen
Politie | Limburg | Zuid-West | Basisteam 
Maastricht
  

Stichting Ouderenproject Geinen Daank:
PRETTIG GEZELSCHAP VOOR EENZAME 
OUDEREN.

Bent u een alleenstaande thuiswonende oude-
re, die zich eenzaam voelt en die graag wel 
eens iemand op bezoek zou willen hebben 
voor een praatje of  om een eindje te wandelen 
of gezellig samen boodschappen te doen, 
neem dan gerust contact met ons op.
Een vaste en bij u passende vrijwilliger komt 
een middag per week  naar u toe om samen  
iets  te doen wat u leuk vindt. Hier zijn geen 
kosten aan verbonden.
Tevens zoeken wij voor deze werkzaamheden 
gemotiveerde vrijwilligers!
Hebt u belangstelling, neem dan contact op 
met Hans Bindels van Stichting Ouderenpro-
ject Geinen Daank, Telefoon (043) 321 89 89, 
of  06 105 134 41.
E-mail: hans@bindels.demon.nl
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 B.C. Onder Ons ’64          50 jaar.

Op 12 november a.s. is het 50 jaar geleden 
dat biljartclub Onder Ons ’64 is opgericht. In 
het weekend van 22 en 23 november a.s. zul-
len we aan dit jubileum op een sportieve ma-
nier aandacht gaan schenken. Zoals bekend 
organiseren wij jaarlijks een biljarttreffen. Dit 
jaar wordt het biljarttreffen het hoofdmenu van 
ons 50 jarig jubileum. En ik mag verklappen 

dat we de primeur van 
een nieuw  biljartspel 
hebben.
Eind juni is door de 
KNBB (Koninklijke Ne-
derlandse Biljart Bond) 
een nieuw  spelsoort ge-
presenteerd geheten 5-
Ball. Vanuit mijn be-
stuursfunctie binnen de 
KNBB heb ik deze pre-
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sentatie in Nieuwegein bijgewoond. Ik was me-
teen enthousiast om dit spel onderdeel van het 
biljarttreffen te laten zijn. Het spel 5-Ball, de 
naam zegt het al, wordt gespeeld met 5 ballen.
Het spel is in het leven geroepen om de biljart-
sport een nieuwe impuls te geven. Het wordt 
gespeeld met 5 gekleurde ballen zoals we die 
kennen van snooker en poule. 
De puntentelling lijkt op de darts telling. Elke 
speler of  team begint bijv. bij 101 of  151. De 
gescoorde punten worden van het begingetal 
afgetrokken totdat men (onder bepaalde voor-
waarden) exact op 0 uitkomt.
Het spel is daardoor uitermate geschikt voor 
mensen die wel eens een biljartkeu in de hand 
hebben gehad, maar het klassieke biljarten te 
moeilijk of te serieus vinden. Verdere details 
zal ik bewaren voor later, uiteraard te lezen in 
de Dorpsberichten. Noteer in elk geval 22 en/
of 23 november in Uw  agenda om samen met 
ons het 50 jarig jubileum op sportieve wijze te 
vieren.
Zoals in vele, vooral niet Olympische, sporten 
is ook de interesse in de biljartsport de laatste 
jaren sterk aan het afnemen. Onze vereniging 
bestaat nog uit negen leden waarvan er zes in 
KNBB verband hun wedstrijden in ons lokaal 
(Café ’t Trefpunt) en op locatie in de regio 
Maastricht/Mergelland spelen. Een lid is ons 
niveau ontgroeid en speelt voor BC Maarland.
In het kader van een jubileum zijn er altijd per-
sonen, die na een lange staat van dienst, toch 
wat extra aandacht verdienen. Misschien leuk 
voor familie en bekenden te weten dat de 
meesten al geruime tijd lid van onze vereni-
ging zijn te weten: Henk Sangen: 50 jaar, Ludo 
Huijts: 29 jaar, Edward Kerkhofs: 28 jaar, Piet 
Oomen: 23 jaar, Léon Dumoulin: 22 jaar, Da-
niël Vermeiren: 14 jaar en ondergetekende: 45 

jaar. Sinds 2012 hebben we twee nieuwe le-
den te weten Jo Dolmans als spelend lid en 
Harry Wolfs als inactief lid.
In de volgende uitgave van de Dorpsberichten 
meer over 50 jaar BC Onder Ons ’64.

Harry Keijdener,
Secretaris B.C. Onder Ons ’64.
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Van de damesvereniging
Beste dorpsgenoten

De dames vereniging is met hun programma 
alweer halverwege het jaar 2014   
Zo hebben we al een aantal leuke en gezellige 
avonden achter de rug.

Dit jaar is een speciaal jaar voor de onze ver-
eniging, het is namelijk 60 jaar geleden dat 
deze is opgericht als de toenmalige boerin-
nenbond.
We hebben dit  gevierd op 21 juni  met een 
Heilige mis en aansluitend een gezellige 
avond met een  hapje en drankje waar de mu-
ziek  verzorgd werd door Dre van Dijk, het was 
een zeer gezellige en geslaagde avond.
Voor iedereen begint zo langzaam de vakan-
tietijd aan te breken zo ook voor onze vereni-
ging.
In september beginnen we weer met een uit-
stapje en wel na de grafkelder / schatkamer 
van St Servaas in Maastricht.
Ook hebben we nog een avond bloemschik-
ken, een sinterklaas avond, en niet te vergeten 
onze jaarlijkse rommelmarkt noteert U zich 
alvast de datum, deze zal zijn  op 16 Novem-
ber.
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.

De Itterse Toerrit 2014

Schrijf  het alvast in uw  agenda: Op 23 augus-
tus is de jaarlijkse toerrit en ’s avonds het 
straatfeest met muzikale omlijsting van Six 
Pack. Zoals altijd gaan dan weer tientalle mo-
torrijders starten bij café ’t Trefpunt van Chiara 
en Will om een mooie trip te maken in de om-
geving. Daarna is het weer gezellig in de Bri-
gidastraat waar natuurlijk livemuziek aanwezig 

    Itterse dorpsberichten                                                                                  Zomernummer 2014

18



Fanfare Nieuws 

Op het moment van dit schrijven zijn we nog 
druk bezig met de organisatie van ons jaarlijks 
terugkerend muzikaal evenement bij onze 
beschermheer, het HOEVE BOURS feest.

Zo luiden we al vele jaren de welverdiende 
zomervakantie in en bieden we velen een 
gezellige middag met veel muziek. Bij muziek 
kun je even de zorgen vergeten en samen met 
je vrienden of familie gezellig bij elkaar zijn. 
We gaan ervan uit dat deze dag weer voor 
velen zonnig en feestelijk is geweest.
Gelukkig kan fanfare St. Martinus dit nog altijd 
voor ons mooie Itteren organiseren.

Zoals al heel vaak gezegd wat is een dorp nu 
zonder muziekvereniging.
Om dit ook in stand te kunnen houden hebben 
we jullie al eerder geïnformeerd dat  de 
afgelopen jaren in het teken stonden van de 
samenwerking te gaan zoeken met onze 
muziekvrienden van Fanfare Juliana uit 
Limmel.
Ook al vaak hebt u kunnen zien en horen dat 
beide verenigingen samen muziek maken en 
door het samengaan kunnen we ook nog bij 
vele activiteiten in beide dorpskernen 
aanwezig zijn en blijven. 

Dit samengaan vormde een ultieme uitdaging 
voor beide besturen en leden maar we zijn nu 
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zover dat we ook daadwerkelijk een willen en 
gaan worden.
Uiteraard moeten er nog een aantal zaken 
geregeld worden, denk maar aan nieuwe 
kleding,
maar ook daar gaan we voor. Over de 
voortgang zult u geïnformeerd blijven worden.

Een van onze speerpunten zal zijn om meer 
muzikanten en leden bij onze vereniging te 
krijgen. We weten dat er genoeg talent, oud en 
jong, in onze dorpen is. Graag willen we deze 
uitnodigen om eens te mee te komen doen of 
luisteren zodat ze ook zelf  kunnen ervaren dat, 
zoals een bekend eigen lied zegt: “O wat is het 
fijn om bij de fanfare te zijn” ook zo is.
Onze repetitieavond is elke maandag van 
19.30 tot 21.30 uur in ons eigen Martinushoes.
Na afloop is er nog altijd een gezellig napraten 
waar iedereen met iedereen omgaat. Hebt u 
zin om eens naar de repetitie te luisteren of na 
afloop een glaasje mee te drinken, u bent van 
harte uitgenodigd en welkom.
Uiteraard zoeken wij ook nog altijd mensen die 
bestuurlijk of op een andere manier met 
bijvoorbeeld ondersteunende activiteiten hun 
steentje willen bijdragen, zij zijn meer dan van 
harte welkom. Maak eens een praatje met een 
van onze bestuursleden en hoor van hun hoe je 
kan meehelpen.

Wij willen graag dat de muziek in ons dorp 
blijft, U toch ook..............................
Fijne, zonnige, muzikale vakantie allemaal en 
hopelijk tot gauw.
Joop Sangen

Leestafels opgeknapt.
In	  I$eren	  zijn	  een	  aantal 	  jaren	  geleden	  enkele	  lees-‐
tafels	   geplaatst	   met	   daarop	   teksten	   over	   I$eren.	  
Dat	  gaat	  dan	  over	  de	  Veertrap,	  of	  Grenspalen,	  een	  
“Ode	  aan	   I$eren”	   van	   Leo	   Herberghs,	   de	   Grens-‐
maas,	   Het	   Heilig	   Hartbeeld,	   de	   Kapel,	   de	   bom-‐
menwerper	  en	   tafel	  waarop	  de	  wandelroute	  staat	  
afgebeeld.	   Deze	   wandelroute,	   “De	   dieke-‐	   en	  
moostemwandeling”,	  is	  nog	  steeds 	  te	  verkrijgen	  bij	  
het	   café	   ’t	   Trefpunt	   en	   te	   downloaden	   op	   onze	  
website	  www.i$eren.nl.	  U	   vindt	  deze	  bij	  “beziens-‐
waardigheden”	  en	  klik	  dan	  op	  “beschrijving	  van	  de	  
wandeling”.	   Daar	   vind	   u	   ook	   de	   teksten	   van	   de	  
leestafels.	  Na	  een	  aantal	  jaar	  zijn	  we	  de	  tafels	  weer	  
langs	  gegaan	  en	  hebben	  ze	  schoongemaakt	  en	  de	  
palen	  opnieuw	  geverfd.	  Ze	  zien	  er	  weer	  mooi	  uit.

Wim
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Winkens en Rothenburg winnen de Ereprijs uit Bordeaux 

Op 20 juni ’14 heeft de familie Winkens en Rothenburg uit Itteren een schitterende prestatie 
geleverd met hun duiven tijdens de Ereprijs van Boreaux. Van de 1.539 duiven behaalde ze 
niet alleen een eerste prijs maar hadden ook nog 7 duiven bij de eerste 10 in het samen-
spel Wefo. 

1   3 WINKENS & ROTHENBURG 2522 ITTEREN      48   815059  1-1043560  1 2-05:44:05 1299,757 
2   0 DAEN ZAAR             2522 BERG EN    2   815906  3-1020154  1 2-10:35:33 0888,253 
3   5 WINKENS & ROTHENBURG 2522 ITTEREN      48     2/22   2-1915854 27 2-10:38:13 0884,762 
4   0 F. KERKHOFFS          2522 VILT          18   816113  8-1848253  3 2-10:49:59 0874,736 
5   6 WINKENS & ROTHENBURG 2522 ITTEREN      48     3/22   3-1520050 24 2-10:56:49 0867,252  
6   7 WINKENS & ROTHENBURG 2522 ITTEREN      48     4/22   3-1520019 16 2-11:00:06 0864,232 
7   8 WINKENS & ROTHENBURG 2522 ITTEREN      48     5/22   1-1043595 11 2-11:04:29 0860,234  
8   9 WINKENS & ROTHENBURG 2522 ITTEREN      48     6/22   3-1520075 32 2-11:05:58 0858,890  
9  12 WINKENS & ROTHENBURG 2522 ITTEREN      48     7/22   2-1915820  8 2-11:06:52 0858,076  
10  0 COMB. AARTS          2522 VROENHO    3   806114  2-1917160  1 2-10:59:43 0855,097  

Daar willen wij meer van weten. Op de website vonden we de volgende tekst die wij u niet 
willen onthouden:

“Sedert mijn prille jeugd ben ik al verzot op duiven, als 4 jarige speelde ik samen met mijn 
broer Harie en dat tot mijn 14.e 15.e jaar. Daarna werd ik zelfstandig liefhebber waar ik vol-
op profijt trok van het geleerde bij Harie welke immers 12 jaar ouder is. Vanaf  het moment 
dat ik op eigen benen ging staan werd er redelijk tot goed gespeeld op voornamelijk vluch-
ten tot ca. 500 km.

In 1976 trouwde ik met mijn vrouw  Trudie Rothenburg die mij vanaf onze verkering steeds 
trouw  terzijde stond in de duivensport en tot op de huidige dag nog steeds niet alleen maar 
mijn lieve en trouwe Echtgenote is maar ook haar naam toevoegde zodat de Combinatie 
Winkens-Rothenburg het levenslicht zag. Samen met Haar werden wij ouders van 2 Zonen 
en 1 Dochter welke alle drie helaas geen of nauwelijks binding met onze sport hebben. In 
1978 begonnen wij in Itteren met de bouw  van ons eigen huis en u raadt het al, nog voor dit 
klaar was vlogen de duiven al rond op hun nieuwe hokken. Meteen werd in het Samenspel 
Maaskant de Titel van 1e Kampioen Jonge duiven binnengehaald, de start vanaf onze 
nieuwe woonst werd dus zeker niet gemist.

Welke duiven zaten er eigenlijk in dit prille begin op mijn hok?

Uiteraard duiven welke kwamen van mijn broer Harie en de bekende liefhebber Huub Stas-
sen welke niet alleen Voorzitter van de Vereniging in Meerssen was maar op dat moment 
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wellicht de allerbeste van Limburg. Huub en Annie hadden voornamelijk duiven van hun 
beroemde plaatsgenoot Piet Meevissen die fenomenaal wist te presteren tot en met Een-
daagse Fond. Toen kwam er een duivinnetje binnen gelopen welke van de toen zeer suc-
cesvolle Belgische liefhebber Albert Coolen uit Kinrooi bleek te zijn, deze Albert Coolen 
vond het zo sportief dat ik deze duif had aangemeld en mij meteen het eigendomsbewijs 
stuurde Plus de opmerking Jacques, dit duivinnetje heeft een superafstamming. Dat Albert 
niet overdreven had bleek al snel toen ik mijn eigen duiven paarde aan dit frêle duivinnetje. 
Zeer veel prijzen rats aan de kop Plus liefst tweemaal de 1e prijs Provinciaal naar mijn hok 
wist te brengen, ware SUPERS. In die Programma jaren werden liefst meer dan 200 Kam-
pioenschappen behaald en tientallen malen stond mijn naam helemaal bovenaan op de 
uitslaglijsten. Deze Mix van mijn toenmalige Programmaduiven vormden t/m 1997 mede de 
basis waarmee ik toen naar de Grote Fond overstapte daarbij denk ik bijv. aan twee Doffers 
waarvan de witpen 25 liefst twee jaar 1e Kampioen in Maasvallei op de ZLU-vluchten werd. 
Een kleinzoon van de Albert Coolen duivin vloog overigens op een keiharde Marseille, er 
kwamen toen slechts 10 duiven door op de dag van lossing en mijn doffer de 3e Nationaal 
op zijn Palmares liet bijschrijven. Om nooit meer te vergeten want om 7.30 uur in de vroege 
morgen daaropvolgend had ik al mijn 5 ingekorfde duiven weer thuis, dan komen er tranen 
in de ogen want zulk een zware vlucht en dan zulk een resultaat, ongelooflijk.

U ziet dat naast mijn eigen vele Topduiven ik zeker niet heb geschroomd om mijn reeds 
sterke duivenstam nog verder in een opwaartse stroming te brengen want stilstand is ach-
teruitgang ook en vooral op de Zware Fond. Mijn zoektocht naar nog betere duiven is extra 
moeilijk daar ik alleen maar geïnteresseerd ben in echte Topduiven want alleen op deze 
manier kan ik trachten op hoog niveau te blijven presteren en dat is nu eenmaal mijn ultie-
me doel.

Graag en eigenlijk met grote Trots willen wij u voorstellen aan onze Kleinzoon Joerie die, 
ook al is hij pas 9 jaar, heel veel van de duiven weet en daarom dat hij vanaf  2011 wordt 
toegevoegd als Partner van de Combinatie Winkens-Rothenburg.(dus nou trio) Dat wij als 
Grootouders hier zeer fier op zijn behoeft geen betoog, met Joerie is er dus weer een 
jeugdlid bijgekomen en we weten het toch allemaal Wie de Jeugd heeft, heeft de Toe-
komst, bij ons is deze Toekomst dus al begonnen!!

Jacques Winkens
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Financieel overzicht 2013
Het blijft een eentonig verhaal, maar de overheid en de gemeente blijven bezuinigen. En deze be-
zuinigen dat merken wij als Dorpsraad Itteren ook. De financiële middelen die wij van de gemeente 
ter beschikking krijgen en kunnen inzetten voor ons dorp, worden steeds lager. 2013 viel dan nog 
wel mee, maar voor 2014 hebben wij al moeten snijden in budgetten voor de diverse activiteiten. 
Met name voor het organiseren van buurtactiviteiten, de versterking van de sociale samenhang in 
Itteren, de veiligheid in de buurt, de kwaliteit van de woonomgeving, de informatieverstrekking in 
de buurt en de verbetering van het imago van de buurt worden daardoor steeds moeilijker. 
Wij doen in ieder geval wat we kunnen en wij hopen dat jullie ons daarin steunen en mogelijk in 
helpen.    
Mocht u zelf nog een activiteit in 2014 willen organiseren die past in het kader van het budget 
“Geld voor de Buurten”, laat dit dan vóór 1 augustus as. weten aan een van de leden van de 
Dorpsraad. Wij kunnen dan uw verzoek meenemen in de zogenaamde 2e tranche.

Activiteiten voor 2015 dienen vóór 1 november as. gemeld te worden bij de dorpsraad, deze zullen 
dan worden meegenomen in de begroting voor het komende jaar. 

Bij alle voorgenomen initiatieven en activiteiten dient wel een korte omschrijving van de activiteit, 
inclusief een begroting ervan, aangeleverd te worden. Houdt er wel rekening mee dat het budget 
beperkt is en dat er geen financiering achteraf kan plaatsvinden van activiteiten. Dus als u iets van 
plan bent neem tijdig contact op met - een van de leden van - de dorpsraad.

Hieronder vinden jullie het financiële overzicht over 2013, zoals dit aan de gemeente werd verant-
woord en waar inmiddels ook de goedkeuring voor is ontvangen.
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Activiteiten in 2013 vergoed uit het budget van Geld voor de Buurten 

Activiteit 2013 2012 2011
Koninginnedag € 1.050,00 € 1.300,00 € 1.250,00
Seniorenbibliotheek €        0,00 €    545,00 €    550,00
Sint Martinusviering €    252,52 €    250,00 €    400,00
Straatfeest/tourrit €    335,00 €    427,50 €    500,00
Dorpsberichten € 1.250,00 € 1.322,50 € 1.500,00
Defibrillatoren (AED’s) € 1.250,00 €    475,00 €    500,00
Carnavalsoptocht €    900,00 € 1.135,00 € 1.000,00
Bomenlaan €        0,00 €    500,00 €        0,00
Jubileumweekend Fanfare Sint Martinus €    790,00 €        0,00 €        0,00
Onvoorzien €    375,00 €    195,00 €    570,00
Totaal € 6.202,52 € 6.150,00 € 6.270,00
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Financieel overzicht 2013

Ontvangsten 2013 2012 2011
Donaties inwoners (17) - (16) - (31)
Sponsors
Bibliotheek
Oranjefonds/Diversen/Kern met Pit
Rente
Donaties en bijdragen in bomenlaan
Voorschot Gemeente Maastricht

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

€      312,50
€      250,00
€          0,00
€      300,00
€        77,67
€ 13.241,50
€   3.500,00

€    272,50
€    250,00
€    130,70
€      64,55
€      97,23
€        0,00
€ 3.500,00

Totaal ontvangsten € 4.005,26 € 17.681,67 € 4.314,98
 
Uitgaven 2013 2012 2011
Website en overige automatisering
Lidmaatschappen
Vergaderkosten, vergoeding bestuur inza-
ke:  telefoon, computer, reiskosten etc.
Huur Aw Sjaol
Representatiekosten
Diversen
Opening veertrap
Aanleg en aanplant bomenlaan
Verzekeringen
Onvoorzien/Hoogwaterplaquette
Activiteiten niet via GvdB / KKB

€    181,66
€      40,00

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

€      127,82
€        75,08

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

€    537,18
€      66,64

€ 1.646,22
€    302,50
€    178,65
€      84,18
€    888,65
€        0,00
€    645,01
€        0,00
€    199,32

Totaal uitgaven € 3.933,96 € 17.517,87 € 4.548,35
Totaal ontvangsten € 4.005,26 € 17.681,67 € 4.314,98
Verschil €      71,30 + €     163,80 + €    233,37 –

Zoals jullie kunnen lezen is in het afgelopen jaar het aantal donateurs gestabiliseerd en hebben zij 
ons royaal gesteund, waarvoor uiteraard onze hartelijke dank. Deze steun zien wij dan ook als blijk 
van waardering voor onze inzet. Zonder jullie bijdrage hadden wij niet met een beperkt positief re-
sultaat kunnen afsluiten.
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Wij kunnen iedere vorm van ondersteuning dan ook blijven gebruiken. Een financiële bijdrage is 
altijd van harte welkom en geeft ook ons een fijn gevoel dat wij iets goeds doen voor Itterse ge-
meenschap. 

Een vrijwillige bijdrage kan worden overgemaakt naar:

IBAN: NL93 RBRB 0979 2525 47 t.n.v. Stichting Dorpsraad Itteren.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!! 

Harry Jonkhout
Penningmeester
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Programma KinderVakantieWerk Itteren

“ Waterspektakel ‘editie 5 & Picknick “ 
Het is alweer het 5e jaar dat we het waterspektakel organiseren, en ieder jaar is het 
een groot succes! Ook dit jaar gaan we lekker spetteren in het water, glijden over de 
zeepbaan en nog zoveel meer! En we beginnen met een heerlijke picknick!! Kom je 
ook?

• Wanneer: Woensdag 16  juli 
• Hoe laat: 13.00 uur tot 15.30 uur
• Kosten:  2,50 euro
• Verzamelen: Op ’t Brook 
• Activiteitenplaats: Itteren
• Neem kleren mee wat nat mogen worden, zwemkleding en een handdoek! 

En goeie honger natuurlijk !

*** Kinderen mogen hieraan meedoen vanaf 4 jaar!!! ***

“ Recreatiepark ‘Hemelrijk’”
Op naar Volkel,  de binnenspeeltuin, buitenattracties en het strandbad zorgen voor 
een onvergetelijk dagje uit! Heb jij ook zo’n zin in deze leuke dag? Ook hier mogen 
de kinderen zwemmen, alleen voor degene met een zwemdiploma!

• Wanneer: Woensdag 23 juli 
• Hoe laat: ± 08.30 uur tot ± 19.00 uur
• Kosten: € 14,00 
• Verzamelen: Op ’t Brook
• Activiteitenplaats: Volkel, Noord Brabant
• Kinderen die een zwemdiploma hebben, kunnen hun zwemkleren 

meenemen!

 “ Zwemmen in Geulle“ 
Wij gaan met de fiets richting Geulle om daar lekker de dag door te brengen in het 
zwembad. Er zullen genoeg vrijwilligers meegaan om de weg vrij te houden en goed 
op te letten in het zwembad.Een zwemdiploma is verplicht! Bij slecht weer gaat 
deze activiteit niet door.

• Wanneer: Woensdag 30 juli
• Hoe laat: 11.00 uur tot 16.00 uur
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• Kosten:  € 3,00
• Verzamelen: Op ’t Brook,  met je fiets
• Activiteitenplaats: Zwembad Geulle

“ Kasteelruine van Logne, Vieuxville in België“  
De burcht van Logne ligt op een opmerkelijke plaats aan de Ourthe in de provincie 
Luik. We gaan daar de burcht bezoeken en daarna schatgraven! Zoek en vind de 
schat van de Gouden Geit! We kunnen katapult schieten en/of heerlijk ravotten in de 
speeltuin.
Daarna is het tijd voor het spektakel van de "Aigles de Logne" (of "Arenden van 
Logne") : uilen, buizerds, valken, gieren, arenden… De meer dan 30 roofvogels 
herinneren ons op spectaculaire wijze aan de passie van de voormalige heren voor 
de jacht en de valkenjacht.
Al met al wordt dit een prachtige en spannende dag!

• Wanneer: Woensdag 6 augustus
• Hoe laat: ± 8.30 uur tot ± 19.00 uur
• Kosten: € 15,00 
• Verzamelen: Op ’t Brook
• Activiteitenplaats: Luik
• Trek goede wandelschoenen aan en vergeet niet een kopie van je id bewijs 

mee te nemen!

“ Kermis-spelen 2e editie”
Vandaag gaan we onze eigen kermis vieren. Een springkussen, suikerspinnen, een 
patatje met, grimeren, een airbrushtattoo en heel veel leuke spellen waar je veel 
punten en dus veel prijzen mee kunt winnen. Dat zijn een paar van de vele 
spannende dingen die zorgen voor een te gekke dag, zodat je met een moe maar 
voldaan gevoel naar huis gaat.

• Wanneer: Vrijdag 15 augustus 
• Hoe laat: 09.45 uur tot ± 16.45 uur 
• Kosten: € 7,50 
• Verzamelen: Op ’t Brook,  daarna met de stadsbus naar Heer
• Activiteitenplaats: Heer
• Lunchpakket en drinken is niet nodig, daar wordt voor gezorgd!

“ Toverland “ 

    Itterse dorpsberichten                                                                                  Zomernummer 2014

28



In attractiepark Toverland kun je zowel binnen als buiten terecht voor stoere 
attracties, zoals de Backstroke of de Towers of Adventure. Klimmen en klauteren 
kun je in de Speelweide, Doolhof of Softplay. En zo zijn er nog veel meer te gekke 
attracties!!!
Voor de kleintjes zijn er nog o.a. de paardenbaan, de Appelcarrousel en niet te 
vergeten is er de Magic Forest en het Land van Toos, waar je nóg meer magie van 
Toverland kunt zien. 

Afgelopen jaar is het park uitgebreid met de Magische Vallei, een prachtig nieuw 
parkdeel met maar liefst zeven nieuwe attracties en een betoverende 
fonteinenshow. Kom langs en ontdek het allemaal!

Je ziet er is genoeg te beleven!!! Dus heb je zin in deze leuke dagtocht , geef je dan 
op!!!!

• Wanneer: Vrijdag 22 augustus
• Hoe laat: ± 08.30 uur tot ± 19.00 uur 
• Kosten: € 19,00 
• Verzamelen: Op 't Brook
• Activiteitenplaats: Toverland in Sevenum

Opgeven

Voor alle activiteiten kun je je opgeven op maandag 7 juli a.s. , van 18.00 uur tot 
19.30 uur, bij Steffy Lhomme in de Brigidahoeve. 
Als je je komt opgeven neem dan de ingevulde opgeefstrookjes en gepast geld 
mee. Dan ben je zeker van je inschrijving. Het opgeefstrookje vindt je op de 
volgende bladzijde!
Voor de inschrijving van de dagtochten: KOPIE IDENTITEITSKAART 
MEENEMEN !!

Bij vragen of opmerkingen kunnen jullie altijd contact met ons opnemen.
Wijkcoördinator: Steffy Lhomme: 06 30 20 52 47
Assistent: Laura Bastings: 06 15 38 97 44
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Je wereld is gemaakt van mineralen. 
Wij zorgen voor de beste kwaliteit!

SIBELCO EUROPE MineralsPlus (v/h Ankerpoort) wint 
minerale gesteentes en bewerkt ze tot natuurlijke (hoogwaardige) 
ŐƌŽŶĚƐƚŽīĞŶ�ǀŽŽƌ�ƚĂů�ǀĂŶ�ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ͕�ǀĂŶ�ŬƵŶƐƚƐƚŽīĞŶ�ƚŽƚ�ƉƌŽ-
ducten voor de landbouw.  
Daarbij werken we steeds volgens de modernste kwaliteitsnormen 
ǀŽŽƌ�ƉƌŽĚƵĐƟĞ�ĞŶ�ŵŝůŝĞƵ͘

SIBELCO EUROPE MineralsPlus is een dochteronderne-
ŵŝŶŐ�ǀĂŶ�^ŝďĞůĐŽ͕�ĞĞŶ�ǁĞƌĞůĚǁŝũĚĞ�ƉƌŽĚƵĐĞŶƚ�ǀĂŶ�ŵŝŶĞƌĂůĞ�ŐƌŽŶĚ-
ƐƚŽīĞŶ͘�

h�ǀŝŶĚƚ�ŽŶǌĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ĞŶ�ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ŽƉ��ŵŝŶĞƌĂůƐƉůƵƐ͘ƐŝďĞůĐŽ͘ĐŽŵ
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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: 
Apotheek Straver 
(043) 361 2829 
 
Tandartsen bij spoedgevallen,  
op zaterdagen en zon- en 
feestdagen van 11.00 tot 12.00 
uur en van 17.00 tot 18.00 uur 
0900 - 4243434 
 
Parochie / Pastorie 
(043) 363 29 67 
Parochie wachtdienst 
06 - 5361 5117 of 
06 - 5369 1450 
 
Storingsnummers: 
Gas en elektra 0800 - 9009 
Water 0800 - 023 3040 
Ziggo 1200 of 0900 - 1884 
 
 
 

 
 
 
 
Meldingen gemeente 
Maastricht 
14043 
 
Dieren 
Dierenambulance 
0900 - 4433 224 
Schapen op de kades 
(046) 433 18 14 
Kuddebeheerder galloways 
06 - 5398 1714 
 
Alcohol & Drugs 
Alcohol infolijn 
0900 - 500 2021 
Drugsmeldpunt 
(043) 350 5111 
Drugs infolijn 
0900 - 1995 
 
Milieu: 
Provinciale milieuklachtenlijn 
(043) 361 7070 
 
ENVIDA (voorheen Vivre, 
Groene Kruis Domicura) 
Algemeen 
0900 - 22 33 440 
service 
(043) 369 06 10 
 
Voorzieningen Itteren: 
Aw Sjaol (beheerder J.Verhulst)  
06 - 8142 7142 
Brigidahoeve: 06 - 2398 9972 
Sint Martinushoes (043) 364 1001 
’t Trefpunt (043) 364 9911 
 

 
 

 
Website: www.itteren.nl 
e-mail: info@itteren.nl 
 
foto’s  Itteren: 
www.ittereninbeeld.nl 
www.picasaweb.google.nl/ 
fotoalbum.dorpsraad.itteren 
 
Secretariaat:  
Ruyterstraat 18 
6223 GX Maastricht 
 
IBAN: NL93 RBRB 0979 2525 47 
KvK: 410 77 062 
 
Dorpsraad Itteren: 
Voorzitter: 
  Joop Verhulst      06 - 8142 7142 
Secretaris: 
  Maria Lhomme 365 2040 
Penningmeester: 
   Harry Jonkhout 364 9967 
 
Leden: 
  Sander Bastings 364 6107 
  Wim Beijer   364 4126 
  Frans Falise  364 8167 
  Han Hamakers  364 6734 
  Angéla Moberts 364 9456   
  Paul Paulissen  343 2470 
  Richard Smeets  364 1638 
  Vivian Thewissen  364 0407 
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