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Omgevingsvisie Itteren-Borgharen;  

Een ‘bewoners’blik op de toekomst. 
Onze leefomgeving staat onder druk. Om een 
eigen visie op de toekomst te ontwikkelen 
hebben we jullie hulp nodig! 

Omgevingsvisie gemeente Maastricht 
Als voorbereiding op de nieuwe Omgevings-
wet (2021) is de gemeente begonnen met het 
opstellen van een Omgevingsvisie voor de ge-
hele gemeente, deze visie vervangt de huidige 
structuurvisie. De Omgevingsvisie is een bre-
de strategische visie op de fysieke leefomge-
ving, ruimtelijke ordening en stadsontwikke-
ling. Hierin ligt ook de samenhang vast tussen 
verschillende onderwerpen zoals mobiliteit, 
natuur, gezondheid, veiligheid en economie. 
De omgevingsvisie dient straks als input voor 

h e t o m g e-
vingsplan dat 
i n d e t o e-
k o m s t d e 
huidige be-
stemmings-
plannen zal 
g a a n v e r-
vangen. 

Afbeelding: 
Recreatievisie 
als basis voor 
een omge-
vingsvisie Itte-
ren-Borgharen

De omgevingswet stelt de inwoners en de ini-
tiatiefnemers centraal, daarom vraagt de ge-
meente de inwoners om mee te denken bij de 
beleidsontwikkeling, zoals het opstellen van de 
Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. 

Update Recreatievisie Itteren-Borgharen 
2014 
In 2014 is door de Dorpsraad Itteren en Buurt-
netwerk Borgharen een Recreatievisie opge-
steld met als doel het geven van een bewo-
ners-visie op de recreatieve ontwikkelingen en 
de daarbij behorende recreatieve verbindin-
gen. Dit document is tot op heden een prima 
instrument gebleken bij overleg met de betrok-
ken partijen zoals de gemeente Maastricht, 
Consortium, Waterschap etc. 

Inmiddels zijn een aantal van de voorstellen 
zoals deze in de Recreatievisie beschreven 
zijn door de tijd achterhaald of zelfs al gereali-
seerd. De voornaamste doelstellingen uit de 
Recreatievisie blijven echter overeind: 

“Het zoeken naar aansluiting op aangrenzende 
ontwikkelingen, de toegankelijkheid, de be-
reikbaarheid van het gebied voor fietsers en 
wandelaars, de aansluiting op (inter-)nationale 
fietsverbindingen en de ontwikkeling van het 
gebied tot een toeristische trekpleister met een 
bezoekerscentrum”. 

De transitie van agrarisch gebied naar natuur 
in het gebied Itteren-Borgharen is al een be-
hoorlijk eind op dreef en heeft al een mooi re-
sultaat opgeleverd. 
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Dit impliceert dat er nu ook naar andere (re-
creatieve) ontwikkelingen gekeken kan worden 
die in verband gebracht kunnen worden met 
deze natuurontwikkeling. Een update van onze 
Recreatievisie is dus min of meer noodzakelijk 
geworden. 

Onlangs is er in overleg met de gemeente 
Maastricht en Buurtnetwerk Borgharen ge-
sproken over de mogelijkheden om deze Re-
creatievisie verder uit te bouwen naar een 
Omgevingsvisie voor Itteren-Borgharen. 
Deze visie kan mogelijk als input dienen voor 
de gemeentelijke omgevingsvisie maar zal 
vooral een bewonersblik op de toekomst moe-
ten zijn. Een strategisch document dat richting 
kan geven bij toekomstige ontwikkelingen in 
het gebied Itteren-Borgharen. 
In deze geactualiseerde Recreatievisie is het 
de bedoeling om ook andere thema’s mee te 
nemen die in de toekomst een grote rol zullen 
gaan spelen. Onze bewonersvisie zou zich 
ook dienen te richten op onze fysieke leefom-
geving.  
Thema’s die een grote rol op onze leefomge-
ving zullen hebben zijn o.a. klimaatverande-
ring, energietransitie en vergrijzing. 
Klimaatverandering zou gevolgen kunnen 
hebben voor onze veiligheid (Groene Rivier); 
energietransitie kan grote landschappelijke 
gevolgen hebben (windturbines, zonneparken 
etc.); door de vergrijzing ontstaan er andere 
maatschappelijke behoeftes. Het vertrek van 
de school, de afwezigheid van winkels en de 
afname van het verenigingsleven heeft grote 
gevolgen voor de sociale binding die een be-
wonersgemeenschap en haar omgeving leef-
baar maakt. 

We worden in de toekomst geconfronteerd met 
allerlei zaken waar wij als bewoners ook zelf 
over kunnen nadenken en misschien oplossin-
gen aandragen. Per slot van rekening hebben 
wij als bewoners enorm veel lokale kennis. 
Een aantal van deze thema’s willen wij gaan 
meenemen in onze ‘bewonersblik’ op de toe-
komst’. 
Op welke manier wij deze omgevingsvisie ver-
der gaan vormgeven is nog niet helemaal dui-
delijk. In dit kader willen we samen met de 
gemeente en Borgharen optrekken en kijken 
op welke wijze de visie er uiteindelijk dient uit 
te zien. 
Een ding staat echter wel vast, om de Omge-
vingsvisie Itteren-Borgharen vorm te geven 
zullen we ook input van de bewoners gaan 
vragen, het is immers jullie eigen leefomge-
ving. 
Samen gaan we inventariseren wat wij als be-
woners belangrijk vinden. Op verschillende 
manieren gaan we onze leefomgeving verken-
nen zodat we kunnen aangeven hoe wij onze 
toekomstige leefomgeving het liefste zouden 
zien. 

Het doel is om onze leefomgeving ook in de 
toekomst zou aantrekkelijk en leefbaar moge-
lijk te houden/ maken. 
Mochten er al ideeën opborrelen geef dit dan 
door aan info@itteren.nl of neem contact op 
met een van de leden van de Dorpsraad. 

Paul
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Brug Itteren.  
  
In het lentenummer van de Dorpsbe-
richten hebben we aangegeven dat er 
een doorbraak is met betrekking tot de 
brug Itteren. Er komt een nieuwe brug 
en een tijdelijke fietsbrug ter bescher-
ming van de fietsers gedurende de pe-
riode dat de nieuwe brug er nog niet 
ligt. Volgens de huidige planning is dat 
eind 2023. 
Op dit moment is de huidige brug een 
drama vanwege de geluidsoverlast van 
losl iggende rammelende platen. 
Dorpsraad maar ook de gemeente 
Maastricht heeft al diverse keren aan 
de bel getrokken bij Rijkswaterstaat 
met het verzoek iets aan het probleem 
te doen. Deze situatie kan niet tot eind 
2023 blijven duren. Het probleem wordt door 
de mensen van Rijkswaterstaat onderkend.  

Onlangs hebben we weer een gesprek gehad 
met mensen van Rijkswaterstaat o.a. met de 
projectmanager die in overleg met de aanne-
mer naar een oplossing aan het zoeken is. 
Een oplossing die een paar jaar mee kan zo-
dat we niet volgende jaar met hetzelfde pro-
bleem zitten. 2023 is nog lang en de plan-
ningmeesters kennende kan daar nog wel een 
jaar of zo bijkomen. 

De huidige platenconstructie is bedoeld om de 
zware verkeerbelasting direct over te dragen 
op de staalconstructie van de brug. Het beton-
dek van de brug is hiervoor onvoldoende 
sterk.De staalplatenconstructie is in maart 
2015 aangebracht en dient tot 2019 in stand-
gehouden te worden.  

Nu moet deze constructie, met de bouw van 
een nieuwe brug Itteren in het vooruitzicht, 
blijven bestaan tot deze gereed is. Om dit te 
bereiken zal de staalplatenconstructie moeten 
worden vervangen. De constructie doet in 
functioneel opzicht nog steeds wat ze moet 
doen (belastingoverdracht) maar duidelijk 
merkbaar is dat de constructie zwaar belast 
wordt, de platen liggen los, bouten zijn afge-
broken en platen maken een klapperend ge-
luid als er verkeer overheen gaat. 

De aannemer van het huidige prestatiecontract 
zal de opdracht krijgen om zowel de enginee-
ring te doen als ook de uitvoering van de op-
waardering van de staalplatenconstructie. Het 
is in deze fase nog niet bekend hoe de werk-
zaamheden er precies uit gaan zien en hoe 
lang deze zullen duren. 
De mensen van Rijkswaterstaat zijn inmiddels 
met alle stakeholders aan het praten om 

!5



  Itterse Dorpsberichten                                                                                      zomernummer 2018  

klantwensen/eisen op te halen. Ook met de 
Dorpsraad Itteren zijn er gesprekken gevoerd. 
Wat de Dorpsraad betreft moet e.e.a. zo 
spoedig mogelijk gebeuren maar dat levert 
praktische bezwaren op. Zoals we al eerder 
schreven zal de brug een tijdje afgesloten 
worden en in de tussentijds moet wel Sibelco 
bevoorraad kunnen worden. Wat de Dorps-
raad betreft is het laten rijden van honderden 
vrachtauto’s door het dorp onbespreekbaar en 
onacceptabel voor zover dat al niet op prakti-
sche problemen stuit. De gedachte (hoop) 
gaan uit naar een afsluiting in de zomervakan-
tie. Waarschijnlijk is dat een ijdele hoop en zal 
vervanging van de constructie plaats gaan 
vinden in de Kerstvakantie. Andere stakehol-
ders zijn o.a. Sibelco, gemeente Maastricht en 
Provincie Limburg. 
Op korte termijn wordt er een overleg gepland 
tussen RWS als opdrachtgever, de aannemer 
die de opdracht krijgt de nieuwe constructie 
aan te brengen en alle betrokken stakehol-
ders. Ook de Dorpsraad wordt hiervoor uitge-
nodigd. Tijdens dit overleg worden alle wensen 
en eisen op tafel gelegd en wordt bekeken hoe 
tot een voor eenieder aanvaardbare oplossing 
gekomen kan worden. Aan de mensen van 
RWS is dringend verzocht om de radiostilte te 
doorbreken en richting dorpsbewoners duide-
lijk te maken wat de stand van zaken is, waar-
om het zo lang duurt en wat de verder plan-
ning is. RWS is er zich van bewust dat men 
wat dat betreft te kort is geschoten. Men over-
weegt een nieuwsbrief uit te brengen en de 
projectmanager heeft toegezegd als wij dit 
wensen persoonlijk een toelicht te komen ge-
ven. 

Informatieavond september? 
De Dorpsraad is uiteraard van plan om van dit 
aanbod gebruik te maken. Eerder hebben ge-
meente en RWS al toegezegd een toelichting 
te komen geven op de plannen voor de tijdelij-
ke fietsbrug en de nieuwe brug. De Dorpsraad 
gaat proberen hier één informatieve avond van 
te maken. Gedacht wordt aan een avond in 
september. In ieder geval na de zomervakan-
tie. 

Fietsbrug 
Wat de tijdelijke fietsbrug betreft hebben we 
van de gemeente vernomen dat deze dit jaar 
niet meer gerealiseerd zal worden. Plaatsing 
zal in 2019 gaan plaatsvinden. 

Nieuwe brug 
Wat de nieuwe brug betreft kunnen we melden 
dat RWS aan bureau HaskoningDHV opdracht 
heeft gegeven een beeldkwaliteitsplan voor de 
brug op te stellen. Haskoning heeft inmiddels 
een tweetal workshops gepland met alle sta-
keholders die daarin hun wensen kenbaar 
kunnen maken.  
Ook de Dorpsraad heeft een uitnodiging ont-
vangen en zal daar zeker gebruik van maken. 
De eerste workshop is gepland begin juli. De 
2e na de zomervakantie. 

Het zou mooi zijn als in de eerder genoemde 
informatieavond al een eerste beeld van de 
nieuwe brug geschetst zou kunnen worden. 

Han 
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Plaquette oorlogsslachtoffers 2e WO 

Achter, tegen de kerk hangt een herdenkings-
steen dat ons laat herinneren aan het feit dat 
in de nacht van 2 op 3 juli 1944 een Engels 
vliegtuig in Itteren neerstortte. Hierin zaten 4 
soldaten die amper 25 jaar waren. Vanuit de 
heemkunde vereniging van Itteren waren we 
van mening dat we niet alleen de “bevrijders” 
een monument gunnen maar ook onze eigen 
mensen van Itteren. Er zijn namelijk een tiental 
mensen uit Itteren overleden in de oorlogspe-
riode 1940-1945. Voor deze mensen is een 
plaquette gemaakt die we op zaterdag 29 sep-
tember willen gaan onthullen. Al deze mensen 
hebben een eigen verhaal dat in een herinne-
ringsboekje vermeld wordt zodat ook dit stukje 
van de geschiedenis niet vergeten wordt. De 
nabestaanden zullen, zover 
deze bekend zijn, benaderd 
worden om, indien men dit 
op prijs stelt, dan aanwezig 
te zijn.  
Mochten belangstellenden 
naar aanleiding van dit arti-
kel meer willen weten, kun-
nen ze altijd contact opne-
men met onze heemkunde-
vereniging via info@itte-
ren.nl.  
Via een folder en de huis-
aan-huisbladen zal van tevo-
ren alles verder bekend ge-
maakt worden.  

Het programma ziet voor alsnog als volgt uit: 

Datum:      Zaterdag 29 september: 

17:00 uur: Bijeenkomst voor genodigden bij de 
Brigidahoeve  

18:00 uur: Heilige Mis o.l.v. pastoor Backus 

19:00 uur: Onthulling plaquette met ceremonie 

19:30 uur: Napraten bij café ’t Trefpunt.  

Voor de herinneringsboekjes zal een kleine 
bijdrage gevraagd worden en zullen vanaf 29 
september verkrijgbaar zijn bij o.a. cafe ’t Tref-
punt en de Brigidahoeve.  

Wim 
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Website Itteren. 

Sinds 21 maart is onze website niet meer ac-
tief geweest en zag u steeds het beeld als bij-
gaande foto.  
Na een update konden we geen nieuwe artike-
len op de site plaatsen. Uiteraard hebben we 
onze webmaster (en wethouder) Gert-Jan 
Krabbendam gevraagd en deze heeft (on-
danks zijn spaarzame vrije tijd) van alles ge-
zocht en geprobeerd maar kon het euvel niet 
oplossen. De site ging op een gegeven mo-
ment helemaal op wit en toen hebben we de 
hosting gevraagd om diverse data te verwijde-
ren en daardoor kregen we weer beeld. We 
zijn vervolgens naar professionele organisatie 
gegaan maar zelfs deze kon niet de fouten in 
Drupal (waarin onze site gebouwd is) opspo-
ren. Via Gert-Jan zijn we ook nog in contact 
gekomen met een “Drupal-deskundige” maar 
ook deze raadde ons aan om toch maar een 
nieuwe site te gaan bouwen.  
Bij het drukken van het boekje was het nog 
niet helemaal bekend wanneer onze ver-
nieuwde site weer “in de lucht” is. We moeten 
u eerlijk vertellen dat we zonder onze site het 
gevoel hebben dat wij u niet voldoende kun-
nen informeren, daarvoor onze excuses. 
Daarom hopen we 
dat heel binnenkort 
de informatie weer 
via onze site kan 
gaan. Wij kunnen in 
ieder geval niet 
wachten om weer 
(opnieuw) te begin-
nen.  

Wim  

KidsAktief 
 
We hopen dat het iedereen is opgevallen dat 
we geen activiteiten meer hebben gepland en 
dat jullie en U niets meer van ons hebben ge-
hoord sinds Pasen. Hiervoor zijn een paar re-
denen waar we niemand mee willen lastig val-
len. We zijn echter nog steeds bezig om activi-
teiten te verzinnen en te organiseren voor kin-
deren uit ons dorp. 
Onze Paasactiviteit was heel erg geslaagd 
maar helaas waren er weinig kinderen. Dat 
vonden we jammer.  We willen deze zomer 
even laten rusten en gaan proberen om het 
nieuwe schooljaar zo snel mogelijk met een 
leuke activiteit te beginnen. 
Wát we gaan doen weten we nu nog niet pre-
cies. Wél hopen we dat we wat meer kinderen 
kunnen verwelkomen tijdens de activiteiten!! 
Máár we kunnen het niet alleen…. We zoeken 
ouders die het leuk vinden om ons te helpen 
en dan vooral tijdens de uitvoering van de ac-
tiviteiten maar als er ouders zijn met leuke 
ideeën en zin om mee te denken slaan we dat 
zéker niet af!! Dat geldt ook voor kinderen. 
Als U/jij interesse hebt om mee te doen en/of 
denken laat het ons dan weten via info@itte-
ren of duw een briefje in de brievenbus bij 

Claire Thewissen, Op de Bos 
8 met Uw/jouw naam en 
adres erop en we nemen zo 
snel mogelijk contact op! 

Voor iedereen een hele fijne 
zomervakantie en hopelijk tot 
ziens in het nieuwe school-
jaar. 

Kids van KidsAktief Itteren 
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€ 3000,- voor dorpsactiviteit? 

Wist u dat u als inwoner van Maastricht geld 
kunt aanvragen om een goed idee in uw buurt 
te realiseren? De subsidie is bedoeld om de 
sociale betrokkenheid in een straat, buurt of 
wijk te vergroten. Per initiatief kunt u maximaal 
€3.000,- aanvragen. Heeft u een idee? Maak 
dan gebruik van de subsidieregeling Bewo-
nersinitiatiefgelden 2018. Dit kan tot 31 de-
cember 2018. 

Hoe werkt het? 
U kunt subsidie aanvragen als u suggesties, 
ideeën en initiatieven heeft die de buurt mooi-
er, beter of veiliger maken. Belangrijk is dat u 
het budget gebruikt voor activiteiten die de so-
ciale betrokkenheid in uw omgeving vergroten 
en waar meerdere bewoners profijt van heb-
ben. U kunt geen subsidie krijgen voor de kos-
ten van eten en drinken wanneer u enkel ge-
zellig wilt samenkomen met buurtgenoten. 

Waar kunt u aan denken? 
Eerder is al eens subsidie verleend aan een 
idee waarbij buurtgenoten andere buurtbewo-
ners helpen die een zorgvraag hebben. Ook is 
er geld gegeven voor het idee om de leefbaar-
heid, saamhorigheid en sociale contacten in 
een seniorencomplex te verbeteren. Een an-
der initiatief kreeg geld voor het stimuleren van 
ontmoeting en betaalbaar eten maken en aan-
bieden tegen armoede. 

Hoe vraagt u het aan? 
Per initiatief verlenen we slechts een keer 
subsidie. U kunt dus niet in volgende jaren op-
nieuw subsidie krijgen voor hetzelfde initiatief. 
De voorwaarden en hoe u uw idee kunt opstu-
ren, vindt u op de pagina Bewonersinitiatief-
gelden. 
Daarnaast ligt er in de Aw Sjaol een informa-
tiemap over subsidies en fondsen. Deze kunt u 
inzien, lenen maar daarna uiteraard ook weer 
terugleggen.  
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Itteraktief 

U heeft wellicht een tijdje niets meer van ons 
gehoord, maar we hebben niet stil gezeten! 
We kunnen terugkijken op een aantal zeer ge-
slaagde initiatieven waarvan er enkele nog 
doorlopen. 
Zo werd de bijeenkomst over de Maas goed 
bezocht en zeer gewaardeerd, hebben de kin-
deren een leuke Paasactiviteit georganiseerd, 
was de plantenruil-middag geslaagd, komt de 
heemkunde-club geregeld bij elkaar en lopen 
de wandelaars iedere 2 weken samen een 
mooie route.  

Ons dorp is door al deze ontmoetingen weer 
een stukje leefbaarder geworden. 
Helaas hebben we geen reacties mogen ont-
vangen op onze oproep om samen met geïnte-
resseerden een mini-preuvenement te organi-
seren. Sowieso merken we dat het moeilijk is 
om buiten het vaste enthousiaste clubje initia-
tiefnemers nieuwe mensen te vinden die zich 
willen inzetten voor ons dorp. 

Dit betekent niet dat we ermee willen stoppen, 
integendeel! Wel gaan we ons de komende 
zomerperiode beraden op welke manier we 
het beste onze activiteiten verder kunnen 
voortzetten. Er zijn al een aantal ideeën geop-
perd die we verder zullen gaan uitdiepen. 

Na de zomervakantie kunt u weer een bijeen-
komst verwachten maar hoe die er uit zal zien 
houden we nog even onder ons. U wordt uiter-
aard tijdig op de hoogte gebracht zodat u de 
agenda kunt vrijmaken. 
Mocht u zich nog willen aanmelden om samen 
met ons mee te denken of heeft u wellicht al 
een idee mail ons! info@itteraktief.nl 

Voor nu wensen we iedereen een mooie zo-
mer en graag tot ziens! 

Anja, Jitske, Vivian, Frans en Paul. 
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Jeu de Boule in Itteren 

De jeu de boules baan in Itteren ligt er al jaren. 
Waarschijnlijk heeft er nooit een bal gerold. 
Twee weken geleden zei Harry, zullen we iets 
gaan doen met die jeu de boules baan. We 
vroegen Edwin en Ramond om mee te helpen 
en zo begonnen we op een zaterdagmorgen  
met het verwijderen van het gras en het on-
kruid, dat zich spontaan op de baan had ge-
zaaid. Marco kwam toevallig langs en deed 
ons voor hoe dat moest. En toen ging het snel. 
In twee keer was de baan zo goed als schoon. 
We vroegen de gemeente om advies over het 
aanleggen van een toplaag. Omdat we zelf de 
handen uit de mouwen hebben gestoken, 
kwam de gemeente kijken naar opgeschoonde 
baan en kregen we het aanbod dat de ge-
meente die toplaag voor ons zou aanbrengen. 
Maar dan moest nog wel het in-
sectenhotel verplaatst worden. 
Louis schoot te hulp met de hef-
truck om het insectenhotel van 
de baan te halen en elders neer 
te zetten. 
Nu zijn we zover om een seintje 
naar de gemeente te sturen om 
de toplaag zo snel mogelijk te 
laten leggen en waar nodig nog 
wat kleine reparaties te verrich-
ten. 
Nu kan het boulen beginnen, 
samen een balletje gooien. 
Bankje of zitje plaatsen. Maar 
vooral veel boulers uit Itteren 
aantrekken. We zijn al met vijf 
personen, de initiatiefnemers en 
de helpers. We weten echter 
weinig van boulen en gaan daar-
om eens informeren bij onze bu-

ren in  Borgharen of daar iemand bereid is om 
ons het spel te leren en onze techniek te ver-
fijnen. Daar hebben ze immers de grootste jeu 
de boules toernooi van Maastricht. 

We nodigen iedereen van harte uit om mee te 
komen doen en het geheel tot een succes te 
maken, probeer het eens. Man of vrouw jong 
of oud, je hoeft het nog niet te kunnen, geen 
lidmaatschap, geen contributie, gewoon ko-
men. 

Ben je enthous iast geworden? Meld 
het even bij: 

Frans Falise 
06 15000670 
f.falise@ziggo.nl 
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“Hof van Itteren” 

Itteren profileert zich al jaren als groen dorp. 
Een recreatievisie met daarin veel aandacht 
voor de omliggende natuur, de maas, fietsen 
en wandelen is actueel. 
Actieve betrokken bewoners ruimen het 
zwerfvuil op, beschermen gezichtsbepalende 
bomen tegen bevervraat, realiseren een bij-
enoase, organiseren een natuurcursus voor 
buurtgenoten en ga zo maar door. 

Van oudsher is Itteren ook een dorp waar de 
bewoners buiten leven. Maar samen op het 
veld werken, een duik in de Maas nemen of 
een praatje maken in de winkel of op het 
schoolplein is er tegenwoordig 
niet meer bij. Iets wat o.a. door 
de oudere inwoners zeer wordt 
betreurd. Individualisering en 
vereenzaming ligt bij veel 
mensen dan ook op de loer. 

Graag zouden we dat gevoel 
van vroeger, het elkaar kennen 
en helpen, weer een beetje 
terug willen brengen om de 
leefbaarheid in de wijk te ver-
beteren. 
We willen de mensen weer 
naar buiten halen en een ont-
moetingsplek creëren waar 
“ouderwetse” activiteiten wor-
den gedaan. 
Ons lijkt het idee van een 
dorpstuin daarvoor bij uitstek 
geschikt. 

Samen tuinieren, snoeien, oogsten en produc-
ten verwerken (inmaken, drogen, pellen, jam 
maken etc.) 
Daaruit voortvloeiend kunnen andere initiatie-
ven ontstaan, denk aan samen eten of bloem-
schikken. 

Dit idee vormt zich naarmate meer mensen 
zich ermee bemoeien. Iets wat we graag zou-
den zien! 
Dus… als u het voor u ziet en er ook iets over 
wilt zeggen, neem contact op: info@itterak-
tief.nl  

Anja 

Foto van Maria Lhomme: 
Boerinnenbond 1970: van rechts naar links: Jeanne, 
Fien, Anna, Truija?, Chiene, Fieneke, Marie, Leen. 
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Damesvereniging Itteren 
             
De damesvereniging is alweer volop bezig 
geweest afgelopen jaar. Wij hebben alweer 
een paar leuke avonden gehad: o.a. cabaret-
groep de KRIEKELE. 

We hebben een kienavond gehad en een 
Paaskrans gemaakt. Wij hebben ook een reis-
je gemaakt naar Leuven, iedereen heeft zich 
geamuseerd. 
Dit jaar willen wij eens een Braderie organise-
ren met optre-
d e n v a n 
B laaskappe l  
D E F L I P-
P E R S , m e t 
d i v e r s e 
k r a a m p j e s , 
eigengemaakt 
gebak, koffie, 
een hapje en 
een drankje. 

Namens de Damesvereniging Itteren wensen 
wij iedereen een fijne vakantie. 

Itterse Toerrit 

’s Morgens wakker worden en dan je gaan 
verheugen op een lekker tochtje op de motor 
door onze omgeving met een aantal beken-
den? Dat wil toch iedereen? Op 18 augustus is 
de jaarlijkse Itterse toerrit weer en dan kun je 
het pruttelen van de Harley horen of het zoe-
ven van een BMW en het ronken van een Ka-
wasaki. Alles wordt geregeld en voor de rest is 
het gewoon genieten. Wil je meer weten, meld 
je even bij Chiara en Will van ’t Trefpunt en 
alles komt goed. 
’s Avonds  is er een gezellig straatfeest met 
muziek van “No Credit” die altijd met hun pop, 
rock en latin-covers uit de 60's - 90’s de juiste 
sfeer weten te maken 

“t Trefpunt 
Chiara en Will 
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Fanfare Sint Martinus 

Bedankt! 
Op 12 mei heeft de fanfare haar laatste con-
cert gegeven en haar muzikale bestaan helaas 
moeten eindigen omdat het aantal leden te 
klein was om verantwoord door te gaan. Deze 
avond hebben we met veel klanken en oude 
beelden van de fanfares waardig en mooi af-
scheid genomen van onze trouwe supporters 
en belangstellenden. Hierbij willen we nog-
maals iedereen bedanken die op welke manier 
dan ook een steentje heeft bijgedragen aan 
onze fanfare! 

Gezocht draagvlak 
Onlosmakelijk verbonden met de fanfare is het 
St. Martinushoes. Al die jaren hebben bestuur 
en vrijwilligers vanuit de fanfare ervoor ge-
zorgd dat de zaal voor het dorp beschikbaar 
was. Dit kunnen we niet verloren laten gaan. 
Daarom willen we onderzoeken of er draag-
vlak is vanuit het dorp om het St. Martinushoes 
open te houden voor de gemeenschap. Om dit 
doel te bereiken zijn we op zoek naar “den-
kers” en “doeners”. 
  
Gezocht “denkers” 
Er worden “denkers” gezocht zowel bestuurlijk 
als organisatorisch. Deze mensen zijn nodig 
om goede plannen en afspraken te maken om-

trent: finan-
c i ë n , b e-
h e e r , o n-
d e r h o u d , 
enzovoorts.  

Gezocht “doeners” 
Naast de “denkers” hebben we zeker ook 
“doeners” nodig die onder aanvoering van het 
bestuur de volgende zaken kunnen doen: 
klaarzetten van de spullen, poetsen van de 
zaal het buffet, onderhoud aan de zaal, enz. 

Opgeven voor 1 september 
Dorpsgenoten die willen helpen om het St. 
Martinushoes beschikbaar te houden voor de 
gemeenschap kunnen zich melden bij Joop 
Sangen, Heinsbergstraat 18, tel.: 3646445. 
Elke bijdrage is hoe dan ook welkom en vele 
handen maken licht werk! 

Hoe verder 
Op basis van de reacties zullen de leden en 
het bestuur kijken of er genoeg animo is en 
kunnen we hopelijk besluiten het Martinushoes 
voor het dorp te behouden. Mocht er te weinig 
draagvlak zijn dan betekent het dat het St. 
Martinushoes haar deuren zal moeten sluiten 
en niet meer beschikbaar is, waardoor het 
voortbestaan van de medegebruikers van de 
zaal ook in gevaar komt. Blaaskapel “De Flip-
pers” zou dan hun repetitieruimte kwijt zijn, CV 
“de Vreigeleire” hun locatie voor het prinsen-
bal, Volière- vereniging “De Huisvriend” kan 
hier dan niet meer vergaderen en haar jaarlijk-
se tentoonstelling houden en band “Bieske” is 
dan hun repetitieruimte kwijt. Ook koffietafels 
en (jubileum)feesten zijn dan niet meer moge-
lijk. 

Laat het St. Martinushoes niet verloren gaan 
en meldt u aan!!! 

Alvast hartelijk dank, 

Bestuur en leden fanfare.  
!14
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CV de Vreigeleire 
  
De vakantie komt er aan en wij willen u graag 
op de hoogte brengen welke activiteiten we in 
de komende tijd gaan krijgen: 

Prinsuitroeping: 
Op zaterdag 17 
november wordt 
o n z e n i e u w e 
prins(es) uitge-
roepen! Wilt u we-
ten wie de opvol-
ge r word t van 
Prinses Peggy, 
houdt dan 17 no-
vember vrij. 

 Itterse Bierfeest 
Op zaterdag 24 novem-
ber houden wij ons 2e It-
terse bierfeest! Na het 
grote succes van vorig 
jaar in een zaal vol le-
derhosen en dirndels, 
kunnen we dit jaar niet 
achterblijven.  

Noteer de data alvast in 
jullie agenda. 

Oud papier:  
Verder hebben wij een vriendelijk verzoek, om 
zo veel mogelijk het oud papier op te sparen 
voor onze maandelijkse ophaal-actie, de 2e za-
terdag van de maand.  

Onze veren i-
ging kan hier-
mee een leuk 
extraatje ver-
dienen, waar-
mee we dan 
ook weer bo-
venstaande acti-
viteiten mee kunnen organiseren. Dus indien 
mogelijk, bewaar het voor ons aub. 
  
Wij wensen iedereen een fijne zomer en ho-
pen jullie weer te mogen begroeten bij een van 
onze activiteiten. 
  

CV de Vreigeleire 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Dankbetuiging  
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SIBELCO EUROPE  
MineralsPlus  
(v/h Ankerpoort) wint minerale gesteentes en bewerkt ze 
tot natuurlijke (hoogwaardige) grondstoffen voor tal van 
toepassingen, van kunststoffen tot producten voor de 
landbouw.  
Daarbij werken we steeds volgens de modernste kwali-
teitsnormen voor productie en milieu. 

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

SIBELCO EUROPE  
MineralsPlus 
is een dochteronderneming van Sibelco, een wereldwijde 
producent van minerale grondstoffen.  

U vindt onze activiteiten en producten op:  

mineralsplus.sibelco.com 
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Kringloop Hartelstein  
Vanaf het moment dat woonwerkgemeenschap kringloop Hartelstein gestart is, is duurzaamheid 
voor de kringloopwinkel in Maastricht het primaire uitgangspunt. De tijdloze waarde van veel 
spullen, speelt een grote rol in de kringloopwinkel. Er wordt een groot assortiment aangeboden 
van uiteenlopende spullen waaronder kleren, gebruiksvoorwerpen, boeken meubels, snuisterij-
en, kunstvoorwerpen en nog veel meer. Allemaal spullen die een tweede leven verdienen. Zo 
kunnen we mensen blij maken met spullen van andere die voor hun niet meer van waarde zijn. 

Kringloop Hartelstein heeft een groot klantenbestand van mensen die periodiek de winkel be-
zoeken. En wij maken het als kringloopwinkel in Maastricht en buiten, extra gemakkelijk met 
onze “breng-en-haal-service”. Hebt u spullen en die zijn voor u overcompleet, dan komen wij 
graag langs. 

Tevens vangen wij in onze woonwerkgemeenschap boerderij ook mensen op die op de een of 
andere manier dakloos zijn geworden en bij onze stichting een kans krijgen om alles weer op 
een rijtje te zetten om straks weer mee te kunnen doen in de maatschappij. 

Winkel is open: 
Zaterdag  10.00 - 17.00 uur   
Zondag 13.00 – 17.00 uur 
Woensdag  13.00 – 17.00 uur 
Vrijdag  13.00 – 17.00 uur 

Coördinator: Henk Willems 
Adres:  Hartelstein 214 

6223 HV  Maastricht 
Telefoon.: 043 - 364 55 15 
Mobiel:   06 – 211 52 840 
Website: www.kringloop-hartelstein .nl 
E-mail:  kringloophartelstein@gmail.com 
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Servicepagina  
Ambulance, brandweer en 
politie: 112  

Wel politie, maar geen spoed  
0900 - 8844  
Meld misdaad anoniem  
0800 - 7000  
Wel brandweer, maar geen  
spoed (088) 450 7 450  
Wijkagent Hub Smeets  
E: hub.smeets@politie.nl  
T: 0900-8844  
BOA Jef Schellings 
E: jef.schellings@maastricht.nl  
T: 14-043  

Meldingen gem. Maastricht  
T: 14-043  
Milieu:  
Provinciale milieuklachtenlijn  
(043) 361 7070  
Huisartsenpost:  
Weekdagen van  
17.00 - 08.00 uur en in het 
weekend vanaf vrijdag 17.00 
uur tot maandag 08.00 uur (043) 
387 77 77  

Huisarts Itteren-Borgharen  
Zorg aan de Maas 
Dr. T. Wetzels (043) 362 77 67  

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

Tandartsen bij spoedgevallen,  
op zaterdagen en zon- en feest-
dagen van 11.00 tot 12.00 uur 
en van 17.00 tot 18.00 uur  
0900 - 4243434  

Parochie / Pastorie  
(043) 363 29 67  
Parochie wachtdienst  
06 - 5361 5117 of  
06 - 5369 1450  

Storingsnummers:  
Gas en elektra 0800 - 9009  
Water 0800 - 023 3040  
Ziggo 1200 of 0900 - 1884  

Dieren:  
Dierenambulance  
0900 - 4433 224  
Schapen op de kades  
(046) 433 18 14  
Groene Brigade Provincie 
043-3617070 
groenebrigade@prvlimburg.nl  
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 Grensmaas Itteren:  
www.ittereninbeeld.nl  

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

Dorpsraad Itteren:  
Voorzitter:  
vacature 
Secretaris:  
Maria Lhomme      365 2040  
Penningmeester:  
Harry Jonkhout     364 9967  

Leden:  
Wim Beijer            364 4126  
Frans Falise         364 8167  
Han Hamakers     364 6734  
Angela Moberts    364 9456 
Paul Paulissen     343 2470  
Vivian Thewissen 364 0407  
Joop Verhulst  06 - 81427142 
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