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Itteren, natuurlijk groen?

Wij, de Dorpsraad keken even vreemd op 
toen we op de gemeente monitor zagen dat 
Itteren op het punt groen het laagste score 
van de hele stad.
Die monitor is samengesteld op basis van 
een vragenlijst die in 2014 is rondgestuurd.
We weten een heleboel niet. We weten niet 
hoeveel mensen hem hebben ingevuld en 
opgestuurd en we weten zeker niet wat men-
sen er toe bewogen heeft het groen in Itteren 
zo laag te waarderen.
Het is heel goed mogelijk dat wij,omdat we er 
zoveel van hebben kritischer naar ons groen 
kijken als in andere wijken. Ook is het moge-
lijk dat de tijdelijke chaos van de Grensmaas-
werken dat heeft veroorzaakt.
We zouden hier graag meer duidelijkheid 
over willen krijgen en vragen daarom aan 
iedereen ons te laten weten wat er van het 
groen in ons dorp gevonden wordt en liefst 
niet in goed of slecht maar waar wat en hoe, 
liefst met foto en ook wat u mooi vindt. Het 
gaat daarbij niet om de staat van onderhoud 
want dat kan de dag daarna weer zijn veran-
derd. Klachten over onderhoud kunt u kwijt 
bij het meldpunt van de gemeente (T: 14-043, 
E post@maastricht.nl). Als er op klachten niet 
wordt gereageerd zouden we dat graag van u horen.

Uw mening over groen in Itteren kunt u kwijt bij info@itteren.nl of in de bus van een dorpsraadslid.
wij zijn benieuwd!

Joop  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Herdenking neerstorten vliegtuig 
 
Zaterdagavond 2 juli jl. is in de 
kerk een herdenking gehouden 
omdat, precies 75 jaar geleden, 
tijdens de 2e wereldoorlog, een 
vliegtuigje neergestort is in de 
(voetbal)wei achter Op de War-
rey. Daar is een leestafel ge-
plaatst en bij de kerk een mo-
numentje voor de slachtoffers. 
Pierre Bastings, de grote initia-
tiefnemer, heeft de mensen bij 
elkaar gehaald die dit daadwer-
kelijk hebben gezien wat er ge-
beurde omdat ze daar ook 
woonden. Dan hebben we het 
naast Pierre over Nie L’Homme, 
Lies Simons-Paulussen, Til 
Schoffeleers-Slangen, Lies 
Raeven-Paul issen en Leo 
Schols. Pierre heeft ook men-
sen van Dagblad De Limburger 
hiervan op de hoogte gesteld en 
op de foto ziet u de fotograaf van de krant aan 
het werk. Na de Heilige Mis kwamen de geno-
digden bij elkaar en hebben koffie en vlaai ge-
kregen in de Brigidahoeve. Allerlei oude verha-
len kwamen weer naar boven en Pierre kon 
via zijn dossier laten zien wat wel of niet 
daadwerkelijk gebeurd was.  

Ook was nog een DVD te zien van 10 jaar ge-
leden, waarop de onthullingen staan van die 
leestafel en het monumentje aan de kerk com-
pleet met militaire pakjes, een optocht en di-
verse toespraken.  

Een mooie dag waar allerlei herinneringen 
naar boven kwamen. Naar aanleiding van die 
herdenking van 10 jaar geleden heeft toen, 
onze Itterse huisschilder Theo Weijers een 
groot schilderij gemaakt hetgeen in de Aw Sja-
ol hangt. Binnenkort wordt dit even wegge-
haald omdat het schilderij een definitieve be-
schermlaag moet krijgen. 

Wim  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Buurt Whats App in Itteren 

Begin mei lazen we dat er een initiatief is ge-
nomen om een Buurt Whats @pp in Itteren op 
te zetten. Funs Houben schreef toen: “Beste 
mensen, Vandaag gestart met een buurtpre-
ventie app. Zo kunnen we allemaal een oogje 
in het zeil houden als er iets verdachts gezien 
wordt. De laatste tijd hoor je veel over inbra-
ken en dit gebeurt zelfs overdag!! Zie ook het 
rare gebeuren gisteravond bij Bert en Fieke. Ik 
zal de wijkagent informeren dat we deze app 
gestart zijn en zal eens navragen of er ook een 
bordje met Whats app buurtpreventie kan ko-
men, voor zowel aan de Pasestraat als Op de 
Bos. Kennen jullie inwoners van Itteren die ook 
toegevoegd willen worden in deze groepsapp 
laat het me weten en stuur me via pb-bericht 
hun nummer dan voeg ik ze toe.” Funs Hou-
ben weet waar hij aan begonnen is! De 
@ppjes vliegen hem om de oren en hij voegt 
ook iedereen toe. Dan blijkt ook dat niet alles 
goed gaat, want Funs schreef daarna: “Hey 
die Wim kun je even op de site van Itteren 
melden dat er alleen maar 06 nummers op de 
buurt APP gezet kunnen worden ik heb 2 huis-
telefoon nummers gekregen en dat gaat jam-
mer genoeg niet.” Met de telefoonnummers 
wordt uiteraard verder niets mee gedaan maar 
zo kunnen we wel elkaar op de hoogte houden 
wat er speelt in onze buurt.  
Voor alle deelnemers van de Buurtpreventie 
WhatsApp zijn er bepaalde regels waar we 
ons aan te houden hebben. Funs Houben, de 
grote man hierachter, heeft contact gehad met 
onze wijkagent en die heeft duidelijke regels 
aangegeven: 

-       Er wordt door een bewoner een strafbaar 
feit gezien met behoorlijke impact (zoals een 
woninginbraak of mishandeling) 
-       Als eerste wordt door die betreffende be-
woner ALTIJD eerst de politie gebeld (tel. 112) 
-       Vervolgens wordt dan pas de WhatsApp 
groep geactiveerd middels een bericht waarbij 
wordt opgenomen wat gebeurd is, signalement 
of kenteken van dader en vluchtrichting. 
-       Indien verderop de vluchtrichting iemand 
woont of zich bevind die ook lid van deze 
groep is, kan hij deze dader al opwachten en 
weer via de WhatsApp-groep aanvullende info 
verstrekken (wederom vluchtrichting of extra-
informatie verstrekken) 

Ook hierbij geldt altijd: eigen veiligheid eerst. 
Zorg dat wij op zoveel mogelijk plekken zoveel 
mogelijk informatie kunnen verzamelen die wij 
weer doorgeven. Dan hebben we een machtig 
wapen in de hand om mensen met foute be-
doelingen aan te pakken.  
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Wat de bordjes betreft zijn we ook al even be-
zig maar de ambtenaar wil dit “stadsbreed” 
oppakken. Zij schrijft: 
“Hierbij kan ik u berichten dat de gemeente 
recent uitgangspunten heeft vastgesteld inza-
ke Buurt WhatsApp groepen. Voor de burgers 
is het navolgende vastgelegd: 
1. Eén of meerdere burgers nemen het initia-

tief om een Buurt WhatsApp groep 
te starten. 

2. Er dient minimaal één burger als beheerder 
van de Buurt WhatsApp groep te 
worden aangewezen. 

3. De beheerder meldt het initiatief tot het star-
ten van een Buurt WhatsApp groep 
aan bij de gemeente, team Veilig-
heid. 

4. Burgers ontvangen van de gemeente (team 
Veiligheid) basisspelregels en ver-
klaren hiermee akkoord te gaan. Zij 
kunnen deze zelf verder aanvullen. 

5. Burgers bepalen, evt. na overleg met de 
gemeente, team Veiligheid, de reik-
wijdte van de Buurt WhatsApp 
groep. 

6. Burgers proberen zelf zo veel mogelijk 
buurtgenoten te laten deelnemen 
aan de Buurt WhatsApp groep. Ze 
kunnen hiervoor evt. gebruik maken 
van door de gemeente beschikbaar 
gestelde flyers. 

7. Zo veel mogelijk deelnemers uit de Buurt 
WhatsApp groep zullen deelnemen 
aan een instructie van de wijkagent 
om te weten hoe te reageren op ver-
dachte situaties. 

8. Indien een Buurt WhatsApp groep minimaal 
3 maanden actief is en deelnemers 

de instructies bij de wijkagent ge-
volgd hebben, kunnen één of meer-
dere WhatsApp borden voor de 
buurt worden aangevraagd bij de 
gemeente, team Veiligheid. 

Zoals u uit bovenstaande uitgangspunten kunt 
opmaken is het, onder bepaalde voorwaarden 
mogelijk om één of meerdere Buurt WhatsApp 
borden bij de gemeente aan te vragen. Indien 
u hiervoor in aanmerking wil komen, verzoek ik 
u met mij contact op te nemen.” 

Daarnaast zijn we ook nog basisregels toege-
voegd. Wij moeten dus we eerst aantonen dat 
we bovenstaande doen en na 3 maanden 
kunnen we de bordjes aanvragen. 

Wim 
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Gezocht:  
 

Voor dagopvang Zorg aan de Maas zijn we 
dringend op zoek naar restjes wol voor de lap-
pendekens die we aan het breien zijn voor het 
goede doel.  Kom ze gerust langs brengen in 
de Schoolstraat 27 in Borgharen op maandag, 
donderdag of vrijdag. 

Hartelijke groet, 

Thijs Wetzels 

Zorg aan de Maas 
Huisartspraktijk/Dagbesteding 
Schoolstraat 27B 
6223 BD Maastricht 

Damesvereniging Itteren 

Namens de damesvereniging Itteren willen we 
alle mensen een fijne vakantie toewensen. 

Ook onze vereniging heeft twee maanden va-
kantie. We beginnen weer in september. 

Wanneer U interesse heeft kom dan gerust 
een kijkje nemen in de Aw Sjaol. 

Vergeet ook 23 oktober niet op te schrijven 
want dan houden wij onze jaarlijkse rommel-
markt. 

Namens de Damesvereniging: 

Sandra Gielissen  

T: 043-3634629 

E: sandragielissen@kpnplanet.nl 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Hoogwaterfolder? 

Midden in de zomer en dan informatie krijgen 
over hoogwater? Ja, toch is het waar. Na het 
afgelopen hoogwaterseizoen hebben de amb-
tenaren van veiligheid en leefbaarheid alles 
nog eens nagekeken en hierop de hoogwater-
kaart aangepast. Sinds het hoogwaterpeil 
aangegeven wordt bij St. Pieter en niet meer 
bij Borgharen en sinds de ontgrinding van de 
Maas, zijn er wat wijzigingen geweest. De be-
treffende ambtenaar schrijft: 

“Zoals u wellicht weet, verzorgt de gemeente 
Maastricht specifieke hoogwaterinformatie 
voor de bewoners van Itteren, middels een 
folder en een meterkastkaart. Dat doen wij als 
extra service, zodat be-
woners zich kunnen 
voorbereiden of even-
tuele hoogwatersitua-
ties en weten wat ze 
ongeveer kunnen ver-
wachten. Afhankelijk 
van de ontwikkelingen 
op het gebied van de 
waterstanden updaten 
we deze informatie. 
Dat is nu het geval.  
  

De folder en meterkastkaart 
In de bijlage vindt u de nieuwe documenten. U 
zult zien dat pas bij hogere waterstanden ac-
ties nodig zijn.” 

Wij hebben de bijlage meteen hierachter gezet 
en u kunt hem uitknippen en in de meterkast 
hangen. We weten dat er mensen zijn die alle 
Dorpsberichten willen bewaren. Zij kunnen een 
kopietje (laten) maken en het kopie in de me-
terkast ophangen. Laten we hopen dat we het 
nooit nodig hebben. 

�8



    Itterse dorpsberichten                                                                                     zomernummer 2016 

Waterstandenkaart Itteren 2016

De waterstand is uitgedrukt in meters NAP bij Sint Pieter. De adviezen en acties zijn 
afhankelijk van de verwachte hoogte en de snelheid van de stijging. Daarom kunnen 
ze in de praktijk afwijken. Houd dus altijd de actuele informatie in de gaten. 

Waterhoogte Situatie 
45.60   • beperkte dijkbewaking door Waterschap Roer en Overmaas; 
  • de pompen zijn geïnstalleerd. 

46.45   • de weg Borgharen-Itteren loopt onder. 

47.10   • u vindt actuele hoogwaterinformatie op: www.gemeentemaastricht.nl  
    of www.vrzuidlimburg.nl, de Facebook- of Twitteraccount van de  
    gemeente en teletekstpagina 112 van L1; 
  • we adviseren om vee te evacueren; 
  • een informatienummer wordt geopend; 
  • u krijgt het advies om uw auto naar de overkant van het kanaal te brengen,  
    daar staat pendelvervoer voor u klaar. 

47.95   • weg Itteren-Beatrixhaven is dicht voor personenauto’s; 
  • bij de brug is de weg naar Itteren afgezet en bewaakt; 
  • de informatiepost gaat open; 
  • we evacueren mensen die afhankelijk zijn van zorg en die geen bovenetage heb-
ben; 
    • dit is uw laatste kans om het dorp vrijwillig te verlaten: u blijft thuis op eigen risico. 

48.20   • de weg Itteren-Beatrixhaven is dicht voor pendelvervoer; 
  • de huisraad wordt het best verplaatst naar de eerste etage. 

48.70   • de veiligheid van de kades in Itteren is in gevaar; 
  • dijkdoorbraak is mogelijk. 

Meer informatie en hoe u zich kunt voorbereiden? 
Lees de informatiefolder ‘Hoogwater Itteren 2016’. 
U kunt de actuele waterstanden zelf bekijken.  
Ga naar www.rws.nl/water 
2 februari 2016 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Steenuilen in Itteren,

Het gebied rond Itteren is van oudsher bekend 
om zijn grote populatie aan steenuilen.  De 
Vogelwerkgroep Limburg heeft in het verleden 
de populatie geïnventariseerd en extra nestge-
legenheden (nestkasten) opgehangen.  Sinds 
enkele jaren zijn de kasten niet meer gecontro-
leerd.

�

In 2015 is er een start gemaakt om opnieuw 
de nestkasten te controleren en te kijken of er 
nog steeds zo veel steenuilen aanwezig zijn. 
In februari, maart en april zijn in de avonduren 
tellingen gedaan van roepende uilen.  Ook dit 
keer was het resultaat goed te noemen. We 
troffen rond Itteren op 8 plaatsen roepende 
steenuilen aan wat overigens niet wil zeggen 
dat het allemaal broedgevallen zijn. 

Bij de nestkast controle in april-mei bleek dat 
maar op één plaats eieren van de steenuil te 

liggen. Bij een tweede controle bleken de eie-
ren nog steeds aanwezig te zijn en dus geen 
broedresultaat. Met deze waarneming kun je 
constateren dat de uilen in Itteren liever ge-
bruik maken van de natuurlijke nestruimtes in 
de vele knotwilgen die er staan. Eigenlijk goed 
nieuws dat ze het ook zonder de hulp van 
mensen kunnen redden.  

Dat de nestkasten niet alleen door steenuilen 
worden gebruikt blijkt uit het feit dat we tijdens 
de controle in een nestkast een steenmarter 
aantroffen. Steenmarters verjagen (of prede-
ren) de steenuilen en nemen de kast over. Om 
die reden worden er tegenwoordig nieuwe 
steenuilen kasten ontworpen waar de steen-
marter niet of veel moeilijker in kan.  Bij ver-
vanging van oude kasten worden die nieuwe 
kasten geïnstalleerd.

In het seizoen 2016 zullen we opnieuw de kas-
ten controleren en hopen op een geslaagd 
broedseizoen.

Met vriendelijke groet

Guido Heijnen

Walther van der Coelen

Steenuilen werkgroep
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Reumafonds 
 

Het Reumafonds is er voor bijna 2 miljoen Ne-
derlanders met een vorm van reuma. We ge-
ven hen voorlichting, advies, steun én een 
stem in de maatschappij. We maken ons sa-
men met hen sterk voor hun belangen bij poli-
tiek en zorg. En we financieren en initiëren we-
tenschappelijk reuma-onderzoek en patiënten-
activiteiten. 
Het Reumafonds is de grootste financier van 
onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek in 
Nederland naar de oorzaken en gevolgen van 
reuma. 
  
Wetenschappelijk onderzoek is 
de sleutel tot genezing van 
reuma. Daarnaast leidt onder-
zoek tot betere behandelme-
thoden voor mensen met reu-
ma. Daarom financiert het 
Reumafonds 60% van al het 
onafhankelijke reuma-onder-
zoek dat in Nederland wordt 
gedaan. In de afgelopen twintig 
jaar is dankzij het onderzoek 
grote vooruitgang geboekt. Veel 
mensen hebben baat bij medi-
cijnen zoals biologicals, de 
nieuwste ontstekingsremmers.  

Ook zijn de fysieke beperkingen als gevolg 
van reuma verminderd. Daardoor kunnen 
mensen meer deelnemen aan de maatschap-
pij.  
Half maart liepen de collectanten weer rond 
voor mensen met reuma. Ook in Itteren weet 
Elly Dolmans ieder jaar weer haar mensen om 
zich heen te vergaren om langs de deuren te 
gaan. Die collectanten lopen niet voor zichzelf 
maar voor mensen die het nodig hebben, 
mensen die iedere dag weer last hebben van 
hun lijf vanwege reuma. Ze hebben in totaal € 
513,28 opgehaald in Itteren en vragen dan aan 
ons of wij alle gulle gevers willen bedanken. 
Dat willen we wel doen natuurlijk maar ook 
jullie collectanten bedankt dat jullie dit voor 
onze medemens gedaan hebben.  

Wim 
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Verbodsborden natuurgebied. 

Staatsbosbeheer plaatste kortgeleden ver-
bodsborden bij de ingangen van het nieuwe 
“natuurgebied”. Daarop staat vermeld dat be-
treding van zonsondergang tot zonsopgang 
verboden is. 

Sportvissers met de juiste Vispas hebben ech-
ter het recht om in de Rijkswateren ook ‘s 
nachts te vissen. De grondeigenaar dient daar-
toe “recht van overpad” te verlenen. Dus voor 
degene met hengelgerei en visvergunning 
geldt ten aanzien van de Grensmaas dit nach-
telijk betredingsverbod 
verbod niet! 

Waarom voor alle an-
deren dan wel? Dat 
kun je je afvragen. 
Voor dat stukje vrij-
heidsbeperking zie ik 
geen noodzaak. Ne-
der land Regel t jes-
land? 

Hoe dan ook, Hengel-
sportverenigingen Vis-
s tand Verbe te r ing 
Maas en Sportvisserij 
Limburg hebben nu 
met Staatsbosbeheer 
afgesproken dat aan 
het nachtvisrecht niet 
getornd mag, kan en 
zal worden.     

Dat er (nu nog) maar een enkele sportvisser 
daar wil nachtvissen, doet niet ter zake. Ook 
minderheden hebben rechten, zeker waar ze 
er ook nog eens voor betalen… 

Zo zit het dus! 

Ludo Spronck                                                                                                                                                              
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Geluidsoverlast brug 

Een hele tijd geleden is het wegdek van de 
brug vervangen door platen. Hierdoor zijn er 
gelukkig geen gaten meer in het wegdek maar 
hebben we wel geluidsoverlast. Iedere keer 
weer als een (vracht)wagen over de brug gaat, 
kun je dat in heel Itteren horen. De platen zijn 
los komen te liggen en rammelen iedere keer 
weer als er verkeer overheen gaat. Eén van 
onze bewoners heeft via het meldpunt van de 
gemeente (post@maastricht.nl) gevraagd of 
hier iets tegen gedaan kon worden.  

Zij kreeg als antwoord 
van de projectmede-
werker mobiliteit: 

“Over de rijplaten kan 
ik u meedelen dat wij 
de situatie (mee) in 
de gaten houden. 
Dit is echter primair 
een zaak voor Rijks-
waterstaat. Zij zijn 
eigenaar van de brug. 
Zij nemen de uitein-
delijke beslissingen 
ten aanzien van on-
derhoud en/of repara-
tiewerkzaamheden. 
Wij hebben intensief 
contact met hen over 
deze brug en zullen 
uw signaal ook aan 
hen doorgeven.” 

Hopelijk gaat Rijkswaterstaat samen met de 
gemeente ervoor zorgen dat ook dit weer op-
gelost gaat worden. 

Wim 
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Blaaskapel De Flippers. 

Zoals jullie kunnen zien hebben wij een heer-
lijke concertreis naar het Beierse Arnbruck 
gemaakt, waar wij meerdere optredens ver-
zorgd hebben. 
Wij hebben Itteren weer goed op de kaart kun-
nen zetten en werden zelfs in de krant ver-
meld. 

Nu gaan we weer beginnen aan de voorberei-
ding van de volgende optredens, die gepland 
staan op 28 augustus in Banholt en op 10 sep-
tember in Herberich. 
Ook kunt U van ons weer een sfeervol kerst-
concert verwachten.  
Verder staat er op ons een voorbereiding te 
wachten voor een spetterend jubileumfeest op 
24 en 25 juni 2017. Dan vieren wij namelijk het 
50 jarig jubileum van Blaaskapel De Flippers.  
Hier komen wij in de volgende dorpsberichten 
op terug. 

Tot zover onze berichtgeving, rest ons alleen 
nog jullie allemaal een fijne zonnige vakantie 
te wensen. 

Blaaskapel de Flippers 

"  
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Over de Zonnebloem 
Bij de Zonnebloem draait het om mensen, 
al meer dan 65 jaar. We brengen ze bij el-
kaar en staan voor ze klaar. We zetten alles 
op alles om mensen met een lichamelijke 
beperking een onvergetelijke dag te bezor-
gen. Een lichamelijke beperking hoeft wat 
ons betreft nooit een belemmering te zijn, 
we willen dat iedereen volop van het leven 
kan genieten.   
Om dat voor elkaar te krijgen, denken we 
altijd in oplossingen. Dat geldt voor onze 
vrijwilligers, voor onze donateurs en voor 
de partners waarmee we samenwerken. 
Stuk voor stuk doen zij er alles aan om 
mensen een onvergetelijk moment te be-
zorgen.  
Daarom blijven we dat doen waar we altijd 
al goed in waren: contacten leggen, gezel-
ligheid brengen, activiteiten organiseren en 
vakanties mogelijk maken. Zo is er ook een 
rolstoelauto die te huur aangeboden wordt 
door de Zonnebloem. Voor ons als vrijwilli-
gers is het ook heel belangrijk om te weten 
wat onze gasten graag zouden willen doen, 
dus tips en voorstellen zijn altijd welkom. 
Dan kunnen we het programma zo maken 
dat er voor iedereen wel een keer iets leuks 
is om aan mee te doen. Bij een activiteit 
van de Zonnebloem worden er natuurlijk 
ook kosten gemaakt en wij proberen om 
deze altijd zo laag mogelijk te houden zo-
dat de eigen bijdrage van de gast ook niet 
zo heel hoog is.   
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Voor wie is de Zonnebloem? 

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

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met 
jouw lokale Zonnebloemafdeling. Je kunt je ook gelijk 
inschrijven. Meedoen met de Zonnebloem is mogelijk 
voor iedereen vanaf 18 jaar met een lichamelijke be-
perking. 

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

Melinda Winkens-Bessems  Heinsbergstraat 17     tel: 043-3644198 
Marleen Hofkamp   Op de Bannet 12    tel: 043-3641058 
Maria v.d. Bosch-Machiels  Op ’t Rooth 15    tel: 06-52243998 
Monique Machiels-Loenis  Geneinde 41     tel: 06-26499169 
Rita Slangen    Schoolstraat 37    tel: 06-25071716 
Wendy van Gennip   Hertog v Brabantlaan 62   tel: 06-52658045  
Lilian Bastings   St. Martinusstraat 18    tel: 043-3626345 
Marika Huijdts    ’t Kempke 15     tel: 06-46614892 
Daniella Coumans   Bosveldweg 4    tel: 043-3624264 

Dus hopelijk tot bij een van onze volgende activiteiten! 
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Zwerfvuilruiming Schone Maas  

zaterdag 2 april 
We hadden geluk met het weer die zaterdag; 
droog en bewolkt.We verzamelden bij de kapel 
en dat groepje groeide uit tot een twintigtal 
mensen!  
Een geweldige opkomst. Omdat veel mensen 
al vaker meegedaan hadden, hoefde Jerom 
van het CNME geen lang praatje te houden. 
Iedereen weet onderhand wel van de plastic-
soep eilanden in de oceaan.Het water in de 
Maas stond nog vrij hoog, maar er viel genoeg 
te ruimen. En met zoveel mensen hebben we 
een heel groot deel van het natuurgebied tus-
sen Borgharen en Itteren kunnen ruimen. Hier 
was het letterlijk dat vele handen licht werk 
maken. 
 

Dit jaar was het voornamelijk klein spul dat 
achtergebleven was. Dat scheelt in zwaar 
sjouwwerk. Met de hand, kar en fiets zijn de 
zakken verplaatst  naar de verzamelplek bij de 
kapel. 

Op die zakken komt dan een sticker van het 
Schone Maas - Itteren project en die worden 
dan na het weekend opgehaald. 

Met het geld dat met dit opruimwerk is ver-
diend, wordt volgend jaar weer de lunch be-
taald. En die lunch smaakt natuurlijk heerlijk 
na een aantal uurtjes buitenwerk. 

En ook dit jaar was er weer na de lunch als 
afsluiter appeltaart en vlaai. 

Persoonlijk heb ik ervan genoten hoe snel een 
zo groot gebied geruimd wordt met zo’n grote 
groep mensen. En dat in een paar uur tijd! 

Mensen, allemaal bedankt namens de leden 
van de Dorpsraad. 

Angela Moberts 
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Activiteiten Kinder Vakantiewerk Itteren 

“ Waterspektakel “   
We beginnen deze vakantie weer met een leuke water-activiteit. We gaan weer lekker spetteren in 
het water, glijden over de zeepbaan en nog zoveel meer! Kom je ook? 
• Wanneer: Donderdag 28 juli 
• Hoe laat: 13.30 uur tot 15.30 uur 
• Kosten: 1,50 euro 
• Verzamelen: Op ’t Brook 
• Activiteitenplaats: Itteren 
• Neem kleren mee wat nat mogen worden, zwemkleding en een handdoek!  
 *** Kinderen mogen hieraan meedoen vanaf 4 jaar!!! 
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 “ Smikkeltocht “ 
Laat jullie maar verrassen!  
• We sluiten gezellig af op ’t Brook bij een kampvuurtje. 
• We gaan wandelen, onderweg leuke opdrachten doen en vooral… lekker smikkelen! 
• Wanneer: Maandag 29 augustus 
• Hoe laat: 19.00 uur tot ± 21.00 uur 
• Kosten: 4,00 euro 
• Verzamelen: Op ’t Brook 
• Activiteitenplaats: Itteren 
• Makkelijke kleren en wandelschoenen aandoen! 
 *** Kinderen mogen hieraan meedoen vanaf 4 jaar!!! *** 

“ Phantasialand “ 
Onze laatste activiteit is een busreis naar het bekende pretpark “Phantasialand” in Bruhl. 
In de zes themawerelden Fantasy, Berlin, Deep in Africa, China Town, Mexico en Mystery geniet 
je van meer dan 40 spectaculaire attracties en wervelende shows. Van loopings en 60 meter hoge 
vrije vallen voor de moedigsten, tot grappige ballonartiesten en gratis schminken voor de aller-
kleinsten: Ontdek Chiapas, de steilste wildwaterbaan ter wereld of scheer door Afrika in de acht-
baan Black Mamba. Ga op muizenjacht in 3D-attractie Maus au Chocolat of ga op reis in de op hol 
geslagen mijntrein Colorado Adventure. Ook bezoeken we de vele kinderattracties in het won-
dermooie Wuze Town. 
In Phantasialand beleven de durvers en minder-durvers een perfecte dag! 
Wanneer:        vrijdag 2 september 
Hoe laat :        8.30 uur 
Verzamelen:   op ‘t Brook 
Terug in de wijk: rond 19.15 uur 
Meenemen:     lunchpakket, drinken en eventueel een beetje geld. 
Kosten :          € 25,00 (incl. entree, vervoer) 
Leeftijd:         voor kinderen vanaf 6 jaar t/m 12 jaar ( of t/m groep 8 ) 

Opgeven 
Voor alle activiteiten kun je je opgeven vanaf heden tot vrijdag 22 juli a.s. bij Peggy Hendrikx, 
Geneinde 13.  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Zomer Carnaval  

In samenwerking met Café ’t Trefpunt organiseert 
CV de Vreigeleire op  
zaterdag 27 augustus 2016 de “Itterse Zomer 
Carnaval”. 
 
Bij voldoende interesse voor deelname willen we 
voorafgaand  graag een 
“Zomerse Straot Parade” organiseren. (net als 
“d’n Optocht” maar dan in zomerse sferen). 

Aanlsuitend aan de Parade begint de Zomer Carnaval in de Brigida Straat/Café  
’t Trefpunt, met gezellige muziek en uiteraard wordt ook de inwendige mens niet vergeten. 

Interesse voor deelname aan de Zomer Straot Parade ? 
Laat het ons vóór 23 juli weten via email: cvdevreigeleire@gmail.com  

En Prins Uitroeping 
U kunt ook alvast 19 november 2016 op de kalender noteren: 
’s Middags uitroeping van de Hoege Hoeglustigheid 2017; ’s avonds gevolgd door de Itterse 
Boonte Aovend.  

Wij verheugen ons op uw komst, 
CV de Vreigeleire en Café ‘t Trefpunt 
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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 modern-
ste kwaliteitsnormen voor productie en milieu.

Je wereld is gemaakt van mi-
neralen.  
Wij zorgen voor de beste kwaliteit! 

SIBELCO EUROPE  
MineralsPlus  
is een dochteronderneming van Sibelco, een we-
reldwijde producent van minerale grondstoffen.  

U vindt onze activiteiten en producten op mi-
neralsplus.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, 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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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  

Apotheek bij spoedgevallen:  
Poliklinische apotheek bij 
MUMC+ in het AzM  

Tandartsen bij spoedgevallen,  
op zaterdagen en zon- en 
feestdagen van 11 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  
www.picasaweb.google.nl/  
fotoalbum.dorpsraad.itteren  

Secretariaat:  
Ruyterstraat 18  
6223 GX Maastricht  
IBAN: NL93 RBRB 0979 252547  
KvK: 410 77 062  

Dorpsraad Itteren:  
Voorzitter:  
Joop Verhulst    06 - 81427142  
Secretaris:  
Maria Lhomme  365 2040  
Penningmeester:  
Harry Jonkhout  364 9967  

Leden:  
Sander Bastings  364 6107  
Wim Beijer  364 4126  
Frans Falise  364 8167  
Han Hamakers  364 6734  
Angéla Moberts  364 9456  
Paul Paulissen 343 2470  
Vivian Thewissen  364 0407

�24

mailto:hub.smeets@politie.nl
mailto:roy.joosten@maastricht.nl

