Itterse Dorpsberichten

Herfstnummer 2018

I
t
t
e
r
s
e

Dorpsberichten
Herfstnummer 2018
!1

Itterse Dorpsberichten

Herfstnummer 2018

Inhoud:
Nieuwe fietsverbindingen Itteren ...........................................................................3
Stand van zaken brug Itteren ................................................................................4
Financieel overzicht 2017 ......................................................................................5
Info Rijkswaterstaat - Gemeente Maastricht: ........................................................7
Heeft u klachten? ..................................................................................................9
Rijkswaterstaat:......................................................................................................9
Dijkwacht worden?.................................................................................................9
Huiszwaluwen Borgharen - Itteren ......................................................................10
Onthulling plaquette slachtoffers Tweede Wereldoorlog .....................................11
Even niets doen...in de tuin. ................................................................................12
Maak van uw tuin een vogelparadijs. ..................................................................12
Bloembollenactie. ................................................................................................13
Tuinvogelconsulent. .............................................................................................13
Herfstwandeling ...................................................................................................14
Fietspad ’t Brook - Hartelstein .............................................................................14
2e Itterse Paulaner Bierfeest. ............................................................................15
Uitroeping nuuje Hoeglöstigheid .........................................................................15
Blaaskapel de Flippers ........................................................................................16
De Zonnebloem ...................................................................................................16
Sint Martinusfeest ................................................................................................17
Wandelclub Itteren: ..............................................................................................17
Nieuws van KidsAktief Itteren….. ........................................................................18
Kerstmarkt............................................................................................................19
Takkenroute: maandag 29 oktober 2018. ...........................................................19
Tante Itta na 1450 jaar in Kerkrade .....................................................................20

Foto kaft: onthulling plaquette Jo Smeets

!2

Itterse Dorpsberichten

Herfstnummer 2018

Nieuwe fietsverbindingen Itteren

ördinator. Het routenetwerk is namelijk nog niet
helemaal klaar.

In de recreatievisie Itteren-Borgharen van 2014
was een korte verbinding tussen Itteren (’t Brook)
en Hartelstein als wens opgenomen. Deze recreatievisie is destijds door de gemeenteraad van
Maastricht vastgesteld. Consortium heeft deze
wens opgepakt en verder uitgewerkt. Gekozen is
voor de kortste verbinding. Dat wil zeggen vanaf ’t
Brook via de Meebruggenweg richting Hartelstein.
Om deze route te kunnen realiseren was wel een
oversteek van de (verlegde) Geul nodig. Hiervoor
wordt een nieuwe brug aangelegd. Inmiddels zijn
de werkzaamheden aan de nieuwe fiets/wandelvoorziening in volle gang. Eind dit jaar zijn de
werkzaamheden afgerond en is Itteren weer een
nieuwe fiets/wandelvoorziening rijker. Via de verbinding kan overigens ook richting kop van de
Geul gelopen worden. Een echte aanwinst dus!

Er moeten namelijk nog wat wijzigingen doorgevoerd worden. Zo moet b.v. het nieuwe fietspad
tussen brug Itteren en Voulwames nog aangelegd
worden. Dat gaat gebeuren zodra de passeerstrook
Zuid gereed is. Dat zal medio oktober het geval
zijn. Dit stukje is dus nog niet in de route opgenomen. Inmiddels zijn echter al de nodige voorzieningen voor de nieuwe fietsroutes in Itteren zichtbaar.
Meer info volgt in de wintereditie van de Dorpsberichten. Tussentijds houden we jullie op de hoogte
via onze website.

Een andere bijzondere ontwikkeling is verder het
opnemen van Borgharen/Itteren in een nieuwe internationale fietsroute. Nadat Itteren/Borgharen
vanaf de start van de werkzaamheden van het
Consortium niet meer aangedaan werden door de
LF3 route (lange afstandsroute van Arnhem naar
Maastricht) werd het tijd dat na afronding van de
werkzaamheden de route weer in ere hersteld zou
worden. Tot onze verbazing bleek echter dat een
nieuwe internationale fietsroute niet via Itteren en
Borgharen liep. Gelukkig wordt deze gekke situatie
hersteld. Dorpsraad heeft hiertoe overleg gevoerd
met de routenetwerkcoördinator van de VVV ZuidLimburg. Itteren en Borgharen worden opgenomen
in een nieuwe (icoon) thema route, te weten de
Maasroute. De Maasroute is een onderdeel van
het Eurovelo fietsroutenetwerk (fietsroute nr. 19
www.eurovelo.com). Tevens worden Itteren en
Borgharen opgenomen in het fietsknooppuntennetwerk.
Over de verdere detaillering van het routenetwerk
is binnenkort weer overleg met de routenetwerkco-
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Over de door ons gewenste verbinding tussen het
fietspad langs Sibelco en de recreatievijver bestaat
nog veel onduidelijkheid. We hopen daar op korte
termijn ook uitsluitsel over te krijgen. Besluitvorming duurt wat ons betreft veel te lang.
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Stand van zaken brug Itteren
Tijdens de overleggen in de klankbordvergaderingen met het Consortium hebben Rijkswaterschap
en gemeente herhaaldelijk toegezegd uitleg te komen geven over de gang van zaken met betrekking
brug Itteren. Jarenlang was onduidelijk of er nu wel
of niet een nieuwe brug zou komen, of er nu wel of
niet een gecombineerde fiets/faunavoorziening zou
komen, wanneer nou eindelijk eens iets gedaan
zou worden met de klachten over de rammelende
platen.
Om deze belofte gestand te doen is medio dit jaar
een datum geprikt voor een informatieavond in Itteren waarbij uitleg gegeven zou worden over de
stand van zaken. Over een aantal zaken is namelijk
besluitvorming geweest. Er komt een nieuwe brug
en er komt een tijdelijke verkeersveilige oversteek
voor fietsers.
Tijdens een vooroverleg over de informatieavond
hebben zowel gemeente als Rijkswaterstaat te
kennen gegeven dat er eigenlijk nog niks concreets
te melden viel. Besloten is daarom om de informatieavond niet door te laten gaan. Van de zijde van
de Dorpsraad is er echter op aangedrongen om
dan in ieder geval de laatste stand van zaken te
melden want de communicatie over een aantal zaken laat sterk te wensen over. Beide partijen hebben toegezegd dat te doen. Onzerzijds is voorgesteld dat te doen via een artikel in de Dorpsberichten zodat hier iedereen kennis van kan nemen. Een
artikel over de brug is daarom terug te vinden in
deze editie. Daarnaast is toegezegd om alsnog een
informatieavond te organiseren zodra de plannen
met de brug meer concreet zijn. Deze avond zal
dan niet door de Dorpsraad maar door Rijkswaterstaat georganiseerd worden.
Als Dorpsraad zijn we natuurlijk blij dat er eindelijk schot in de zaak zit. Helaas geldt dat niet
voor een oplossing voor de rammelende platen.
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Een oplossing hiervoor gaat nog wel
even duren. Het is
ons niet duidelijk
waarom dit zo lang
moet duren. Zo
moeilijk kan dat toch
niet zijn!
Wat niet in het artikel van Rijkswaterstaat en
gemeente staat is dat er inmiddels een eerste
workshop beeldkwaliteitsplan is georganiseerd.
Vertegenwoordigers van Dorpsraad waren bij
deze workshop aanwezig en hebben daar hun
inbreng kunnen leveren. Het gaat dan met name
om de vraag hoe de nieuwe brug er komt uit te
zien en welke eisen er aan de nieuwe brug gesteld moeten worden. Eisen die in het bestek
opgenomen kunnen worden. De eerste indruk
van dit overleg was onzerzijds erg positief.
Alhoewel Rijkswaterstaat en Gemeente een korte
toelichting geven op hun plannen kunnen we ons
heel goed indenken dat er nog vragen c.q. klachten
zijn. Wij als Dorpsraad kunnen daar geen antwoord
op geven. Jullie kunnen je daarom richten tot
Rijkswaterstaat of gemeente. De contactgegevens
zijn daartoe aan de artikelen toegevoegd.
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Financieel overzicht 2017
Voor buurtplatforms/buurtnetwerken is in 2017 en
2018 de Uitvoeringsregeling buurtnetwerken 20172018 van toepassing, dit in verband met de transitie van buurtplatform naar buurtnetwerk. In 2017
heeft de Dorpsraad Itteren in het kader van de Verordening Subsidies Vrijwilligersactiviteiten Welzijn
en Zorg 2017, onderdeel van deze uitvoeringsregeling, subsidie ontvangen.
De in 2017 door de gemeente verleende subsidie
bedroeg € 4.850,00.
Dit bedrag was bestemd voor:
- Organisatiekosten
€ 2.100,00
- Stimulering bij activiteiten van bewoners
€ 500,00
- Communicatiekosten
€ 1.500,00
- Extra kosten Buurtnetwerk
€ 750,00
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De gemeente Maastricht hecht ook veel waarde
aan de realisatie en de instandhouding van een
stedelijk dekkend netwerk van publiek bereikbare
AED's. In Itteren hangen twee defibrillatoren, waarvoor een bedrag ter hoogte van € 773,00 ten behoeve van onderhoud- en cursuskosten, beschikbaar is gesteld.
Dit betekent dat steeds minder initiatieven, financieel door de Dorpsraad kunnen worden ondersteund. De geldstromen lopen niet langer meer via
de dorps- en buurtraden. Bewonersinitiatieven zullen zich rechtstreeks bij de gemeente moeten melden voor financiële ondersteuning. Om voor een
subsidie in aanmerking te komen, moeten deze
activiteiten en initiatieven uiteraard aan bepaalde
voorwaarden voldoen. In de Aw Sjaol ligt een informatiemap met de verschillende vormen van
subsidiemogelijkheden ter inzage.
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Heeft u toch nog meer behoefte aan informatie
over het aanvragen van subsidie, dan kijk eens op
de website www.maastrichtdoet.nl of informeer
rechtstreeks bij de gemeente.
Het aantal donaties is de laatste jaren stabiel. In
2015 waren er 17 donaties door bewoners van Itteren en in 2016, 16. Wat wel opvalt is dat het afgelopen jaar de gemiddelde bijdrage hoger was dan
de jaren ervoor. De dorpsraad is erg blij met deze
trouwe steun. Ook in 2018 zijn inmiddels al weer
een aantal donaties ontvangen op IBAN: NL93
RBRB 0979 2525 47 t.n.v. Stichting Dorpsraad Itteren.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Uw financiële steun zien wij dan ook als blijk van
waardering voor al onze activiteiten.
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De Dorpsraad wil zich ook de komende jaren blijven inzetten voor ons schitterend Itteren. De transitie naar buurnetwerk is al in volle gang. Hierbij
kunnen wij alle steun gebruiken, niet alleen financieel, maar zeer zeker ook door de mensen die iets
voor ons mooie dorp willen betekenen.
Joop Verhulst is afgetreden als voorzitter en heeft
zich bedankt als lid van de Dorpsraad, Han Hamakers (vice-voorzitter) wil het ook rustiger aan gaan
doen en heeft aangegeven om per 1 januari 2019
te stoppen met zijn activiteiten voor de Dorpsraad.
Ook Harry Jonkhout (penningmeester) gaat er na
10 jaar, per 1 januari 2019 mee stoppen. Dit betekent dat er dringend behoefte is aan nieuwe mensen die zich willen inzetten voor het Buurtnetwerk
Itteren.

Buurtnetwerk
Itteren
Heeft u interesse en wilt u mee doen of hebt u misschien een leuk voorstel, een goed idee of een
mooi initiatief? Meld het bij een van de Dorpsraadleden of beter nog, kom naar onze maandelijkse openbare - vergadering. Deze vindt plaats iedere
tweede maandag van de maand om 20.00 uur, in
de Aw Sjaol. U bent van harte welkom!
Harry Jonkhout
Penningmeester
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Info Rijkswaterstaat - Gemeente Maastricht:
Stand van zaken huidige brug, nieuwe brug en
tijdelijke fietsbrug
Na overleg met Han Hamakers van de Dorpsraad
bleek dat waarschijnlijk niet iedereen in Itteren en
Borgharen op de hoogte is van de huidige stand
van zaken met betrekking tot de bruggen. Hieronder zetten de gemeente Maastricht en Rijkswaterstaat nog eens op een rijtje hoe het staat met deze
drie onderwerpen.

1 Aanpak geluidsoverlast huidige brug
Ontlasten huidige brug
Het betonnen rijdek van
Brug Itteren is niet bestand
tegen de huidige verkeersbelasting. Om het betondek
te ontzien hebben we in
2015 een constructie aangebracht die het betondek
ontlast; de staalplaten met
daaronder houten balken.
Door deze ontlastconstructie wordt de verkeersbelasting overgebracht naar de
staalconstructie van de brug. Ook zijn er barriers
en verkeerslichten geplaatst. In de loop der tijd en
door het zware verkeer, zijn bevestigingsmiddelen
losgeraakt. Als er verkeer over de brug rijdt veroorzaakt dit een klapperend geluid.
Rammelende platen
Het klapperend geluid van Brug Itteren geeft veel
geluidsoverlast. Ondanks het rammelen van de
platen, wordt het huidige betondek wel ontlast.
Daarmee is de brug constructief veilig, we controleren dat regelmatig. Maar zoals gezegd, de geluidsoverlast is zeer hinderlijk. We hebben diverse
klachten ontvangen met als verzoek met spoed het
rammelende rijdek te herstellen. We begrijpen dat
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goed. Op dit moment zijn we als Rijkswaterstaat
volop bezig met de voorbereidingen voor dit herstel. Dit vergt tijd.
Planning
De oude brug moet nog een aantal jaren in bedrijf
blijven. In het voorjaar van 2018 is Rijkswaterstaat
daarom begonnen met de voorbereidingen voor het
herstellen van de ontlastconstructie. Allereerst
hebben we onderzoek moeten doen naar de toestand van het brugdek.
Nu zijn we bezig, samen met onze huidige onderhoudsaannemer, om te komen tot een ontwerp van
de ontlastconstructie en een uitvoeringsovereenkomst. Vervolgens zullen we de uitvoering goed
afstemmen met de omliggende bedrijven, omwonenden en andere weggebruikers. Zodra we weten
hoe het ontwerp eruit ziet, hebben we ook meer
zicht op de verwachte duur van de afsluiting en
kunnen we i.o.m. alle stakeholders de meest gunstige uitvoeringsperiode bepalen. We verwachten
dat ontwerp, inkoop en aanbrengen van de ontlastconstructie medio 2019 klaar te zijn. We doen er
alles aan om de doorlooptijd te verkorten en mogelijk eerder klaar te zijn.
Controles
Tot die tijd houden we de brug nauwlettend in gaten
om de veiligheid te garanderen. Wekelijks wordt
geschouwd (verkeerssituatie algemeen), eens per
drie maanden wordt de ontlastconstructie gemonitord en een keer per jaar wordt de onderzijde van
de brug geïnspecteerd.
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2 Voortgang vervanging Brug Itteren
Geen bezwaren tegen nieuwe brug
Begin 2018 is het besluit genomen dat Brug Itteren
wordt vervangen. De nieuwe brug krijgt een doorvaarthoogte van 9,10 meter om zo te kunnen voldoen aan het toekomstige gebruik (4-laags containervaart) van het Julianakanaal. De nieuwe brug
wordt ten zuiden van de huidige brug gebouwd.
Tijdens de bouw blijft de huidige brug in gebruik. In
verband met de nieuwe brug worden te zijner tijd
de Klipperweg en de Gelei verlegd. Vanwege al
deze ingrepen moest het bestemmingsplan gewijzigd worden. Dit is in de afgelopen maanden gebeurd als onderdeel van het bestemmingsplan
Grensmaas. Dit plan heeft tot medio augustus ter
inzage gelegen. Tegen de nieuwe brug op de nieuwe locatie zijn geen bezwaren gemaakt.
Rijksmonument
De huidige brug is een Rijksmonument dat niet
zomaar gesloopt mag worden. Gemeente en
Rijkswaterstaat overleggen met de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed onder welke voorwaarden de
huidige brug wel of niet behouden, verplaatst of
gesloopt mag worden. Begin 2019 hopen we hierover meer duidelijk te hebben. Dan kan ook gepresenteerd worden hoe de nieuwe brug , eventueel
gecombineerd met de oude brug, eruit kan komen
te zien. Wanneer het besluit is genomen over het
ontwerp van de brug start de volgende fase; de
contractvoorbereiding.
Schop in de grond
Als over bovenstaande punten duidelijkheid bestaat, kan een definitief besluit worden genomen.
Naar verwachting is dit in 2019. Daarna start een
zogenoemd aanbestedingstraject. Hiermee wordt
duidelijk welke aannemer deze werkzaamheden uit
zal voeren. De aannemer zal naar verwachting niet
eerder dan medio 2022 buiten actief bezig zijn en
“de schop in de grond zetten”. Tot 2022 is RWS
maar ook de toekomstige opdrachtnemer dus bezig
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met het ontwerp van de
brug en de aanbesteding
van dit project. We verwachten dat de brug in
2024 klaar is.

3 De tijdelijke fietsbrug
Veiligheid
Begin 2018 is afgesproken dat er een tijdelijke
fietsbrug over het Julianakanaal wordt aangelegd.
Deze brug komt aan de noordzijde van de bestaande brug Itteren. Afgesproken is dat de tijdelijke fietsbrug in gebruik blijft totdat de nieuwe brug
Itteren klaar is voor gebruik. In de nieuwe brug zijn
ook fietspaden opgenomen. De fietsbrug zorgt ervoor dat fiets- en autoverkeer gescheiden wordt.
Dit levert een flinke positieve bijdrage aan de verkeersveiligheid.
Planning
De procedures voor de vergunning en de aanbesteding zijn gestart. De gemeente verwacht dat
deze procedures eind 2018 zijn afgerond. Dan
wordt een keuze gemaakt uit de binnengekomen
aanbiedingen en wordt de opdracht aan een partij
‘gegund’. Afhankelijk van weersomstandigheden en
de planning van de werkzaamheden is de verwachting dat in de loop van februari 2019 de eerste
schop de grond in kan voor de tijdelijke fietsbrug.
Vormgeving
We weten nu nog niet hoe de brug eruit komt te
zien. We vragen de marktpartijen een passende
aanbieding te doen voor een functionele en betaalbare fietsoversteek. De vormgeving wordt aan de
voorkant dus vrij gelaten, wel zullen een aantal
functionele, constructieve en veiligheidseisen worden meegegeven.
De gemeente Maastricht is trekker van dit project
en zorgt samen met de Provincie Limburg voor de
financiering.
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4 Informatieavond
Nog voor het einde van dit jaar organiseert Rijkswaterstaat een informatieavond. Vanzelfsprekend
zal ook de gemeente hierbij aanwezig zijn. Zodra
hier meer bekend over is wordt dit onder meer gedeeld via www.itteren.nl.

Heeft u klachten?
Rijkswaterstaat:
bellen: 0800-8002
e-mail: 0800-8002@rws.nl

Gemeente Maastricht:
bellen: 14-043
e-mail: post@maastricht.nl
app:
Maastricht meldt.
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Daarna wordt alles (inclusief foto’s) verstuurd naar
het kantoor in Roermond. Hier wordt de melding
dan verder afgehandeld. Is het een urgente gebeurtenis dan wordt direct na het versturen van de
foto’s en het formulier gebeld naar het kantoor in
Roermond om toe te lichten hoe ernstig het is.
Voor het goed kunnen beoordelen van een gebeurtenis volg je een opleiding van twee middagen bij
het waterschap. Jaarlijks organiseren we bijeenkomsten voor de dijkwachten natuurlijk bij jullie in
de buurt. Hier word je bijgepraat over de laatste
ontwikkelingen. Regelmatig wordt er op z’n bijeenkomst buiten geoefend en na afloop geëvalueerd.
De vergoeding voor het bijwonen van de jaarlijkse
bijeenkomst bedraagt € 55,00 per jaar. Van het waterschap ontvang je de benodigde materialen voor
het uitvoeren van de inspectie. Zoals een parka jas,
regenbroek en laarzen. De andere benodigdheden
zoals telefoon, zaklamp enz. ontvangt je bij het uitvoeren van de inspectie.
Zijn er nog vragen dan kan je altijd mailen of bellen
naar 06-52041184.
Naschrift Dorpsraad:

Dijkwacht worden?
Als het hoogwater wordt gaan de dijkwachten de
dijk inspecteren. Dit op afroep van hun dijkvakcoördinator. Eerst start de inspectie met een nul-inspectie dan staat er nog geen water tegen de dijk.
Dan kun je je als dijkwacht een goed beeld vormen
van de dijk. Er wordt gestart met een frequentie
van een maal per dag. De inspectiefrequentie loopt
op naarmate het water verder stijgt.
Als de dijkwacht start met zijn inspectie meldt hij of
zij zich aan per telefoon. Idem afmelden. Kom je
onderweg iets tegen dan maak je een of meerder
foto’s en noteer je dat op het juiste formulier in je
telefoon.

!9

Het liefste hebben we mensen van Itteren die
“onze” dijken inspecteren. De cursusdagen beginnen in november dus geef u op en doe mee!
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Huiszwaluwen Borgharen - Itteren
Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar de sierlijke vluchten van zwaluwen brengen wel een zomers gevoel. Daarnaast zijn ze ook nuttig. Ze vangen grote hoeveelheden insecten als voer voor de
jongen. Er zijn verschillende soorten zwaluwen,
maar met één soort gaat het niet zo goed in Nederland. Ik heb het over de huiszwaluw. In de lucht is
dit vogeltje te herkennen aan de witte band om het
lijf en de korte gevorkte staart, dit is niet altijd goed
zichtbaar. De nesten zijn makkelijker te herkennen.
Het is namelijk de enige vogel die een nest maakt
in de vorm van een aarden kommetje aan de gevel
van gebouwen.
Om een beter inzicht te krijgen in de redenen van
achteruitgang worden jaarlijks de nesten van de
huiszwaluwen geteld. Inmiddels weten we enkele
belangrijke factoren waarom dit mooie vogeltje het
zo moeilijk heeft. Zo spelen de omstandigheden in
de overwinteringsgebieden in Afrika
een rol. Maar ook
de achteruitgang
van de insecten in
Nederland draagt
er aan bij. Ook het
simpele feit speelt
mee dat er weinig
plekken met goede modder voor
de nesten voorhanden zijn.
Gelukkig broedt de huiszwaluw in Borgharen en
Itteren nog volop. Sinds enkele jaren hebben we
zelfs een nieuwe kolonie in de Wiegershof. Al meer
dan 20 jaar tel ik de nesten in onze dorpen. Ook dit
jaar ben ik weer op pad geweest. Deze keer ben ik
geholpen door mensen van de Werkgroep Vogels
van IVN Maastricht.
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Het jaar 2018
kan de boeken in
als topjaar voor
de huiszwaluwen
in Borgharen en
Itteren. In totaal
hebben we 76
nesten geteld,
een record. Met
name Itteren doet
het goed met 39 nesten, meer dan we ooit hebben
geteld. Leuk detail is dat we 2 nesten in het nieuwe
deel van Itteren hebben geteld. In 2015 hebben we
voor het laatst hier nesten gezien. Met 27 nesten is
Borgharen de dip uit 2016 weer te boven, maar het
aantal van 2014 en 2015 hebben we nog niet bereikt. Alleen de Wiegershof blijft wat achter met 2
nesten minder. De telresultaten van de afgelopen
jaren staan in de volgende tabel:

Graag wil ik iedereen bedanken die mee heeft
meegelopen en geteld. Daarnaast iedereen die een
of meerdere nesten aan huis heeft hangen en de
overlast voor lief neemt, hartelijk dank.
Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl

Itterse Dorpsberichten

Herfstnummer 2018

Onthulling plaquette slachtoffers Tweede Wereldoorlog
Op 29 september jl. is er op het kerkhof van Itteren
een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan de
Itterse burgerslachtoffers van de tweede wereldoorlog. Het initiatief hiervoor is genomen door de leden
van Heemkunde Itteren. Heemkunde Itteren is vorig jaar spontaan ontstaan tijdens een bijeenkomst
van ItterAktief. We stellen ons als doel de geschiedenis van Itteren levend te houden.
Ons eerste “project” was de onthulling van de genoemde plaquette, een idee van Pierre Bastings.
Na heel veel speur- en spitwerk hebben we de namen en daarmee de verhalen, kunnen achterhalen
van de Itterse burgerslachtoffers die gevallen zijn
tijdens de oorlog van ‘40-’45. Maurice Bastings
heeft vervolgens een ontwerp gemaakt voor de
hardstenen plaquette die vervaardigd is door Jan
Smeets van Natuursteenbedrijf Pie Smeets & zonen.
Het eindresultaat hebben we samen met familieleden en belangstellenden onthuld na een mooie H.
Mis opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor, de
prachtige zang van soliste Mieke van Lith en muziek van de organist Erik Winkens .
Fijn om te zien dat er zóveel belangstelling was!
Familieleden kwamen
zelfs vanuit Noord-Holland
om erbij te kunnen zijn.
Het was een mooie avond
met veel verhalen en
(her)nieuw(d)e kennismakingen. Super verzorgd
door Brigidahoeve en café
’t Trefpunt.
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Boekje:
Van alle verhalen is er een boekje gemaakt. Dit
boekje is te koop voor € 3,- bij Brigidahoeve, Café
‘t Trefpunt of via info@itteren.nl.
We willen iedereen die hoe dan ook heeft meegewerkt aan het realiseren en uitvoeren van deze
mooie dag bedanken en zéker ook alle mensen die
de moeite hebben genomen aanwezig te zijn op
deze toch wel speciale avond, alle genodigde nabestaanden en belangstellenden.

We kijken met trots terug op een mooie dag en zien
uit naar ons volgende “project” waarover we u dan
zullen inlichten!

Heemkunde Itteren.

Itterse Dorpsberichten
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Even niets doen...in de tuin.
In de meeste tuinen vindt in de herfst vaak een
flinke kaalslag plaats: planten met uitgebloeide
bloemen en stengels worden afgeknipt, eenjarigen uit de grond gehaald en bladeren uit borders
geharkt of geblazen.
Eigenlijk zonde van uw tijd en energie. Want juist
afgestorven plantendelen zijn waardevol. Die
zorgen tijdens de winter voor bescherming van
het ondergrondse deel van de plant. En bladeren
zijn de meest natuurlijke manier van humus toevoegen. Ze vergaan vanzelf en de vogels vinden
er volop voedsel tussen.
Laat uitgebloeide planten ook rustig staan. De
zaden dienen als voedsel voor de vogels. In de
afgestorven stengels overwinteren bovendien
wilde bijen. De meeste vlinders in Nederland
brengen ook de winter door als eitje, rups of pop.
Een enkeling komt de winter door als vlinder. Al
die eitjes, rupsen en poppen verstoppen zich
ergens in het gras, tussen de beplanting of onder
afgevallen blad. Tussen de bladeren en stengels
zitten daarnaast kleine insecten en spinnen.
Door niets te doen creeert u ook in de winter een
vogelparadijs en zorgt u mee voor de overleving
van vlinders en bijen.
Toch iets doen omdat u moeite heeft met niets
doen? Dan is de herfst een ideaal moment om
een nestkast op te hangen. Of als u er al een
heeft, deze schoon te maken. In de herfst en
winter schuilen vogels vaak in de kasten als het
slecht weer is.
Wat u ook nog kunt doen, is het afgevallen
bladmateriaal bij elkaar vegen en in een hoekje
van de tuin of onder een heg leggen. Daar schuilen , buiten de insecten, ook padden in.
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Laat de natuur in de herfst en de winter zijn gang
gaan. Daarmee maakt u de vogels en insecten
blij!

Maak van uw tuin een vogelparadijs.
Met een paar simpele ingrepen maakt u uw tuin
vogelvriendelijk. Als uitgangspunt kunt u de vier
V’s als kapstok nemen: Voortplanting, Voedsel,
Veiligheid en Variatie.
Voortplanting: Vogels hebben geschikte plekken
nodig om te nestelen. Voor vogels die zelf een
nest bouwen is dat een dichte struik of boom en
voor holenbroeders een nestkast. Deze kan ook
dienen als schuilplek. Hang een nestkast altijd in
de schaduw en niet pal in de zon. De temperatuur loopt daarin al snel veel te hoog op.
Voedsel: Meer natuurlijk voedsel in uw tuin zorgt
voor meer vogelbezoek. Met een (klein) gazon,
een vijver (of enkele waterschalen), beplanting
en het juiste onderhoud krijgt u wormen, insecten, rupsen, zaden, bessen, noten en/of vruchten. De vogels zullen genieten. Vogels vinden op
tal van plekken steeds minder natuurlijk voedsel.
U kunt ze ook helpen door ze bij te voeren.
Veiligheid: Plekken waar vogels bij onraad snel
naartoe kunnen vluchten, denk bijvoorbeeld aan
een haag, struik of boom.
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Variatie: De basis van elke vogeltuin is variatie:
bomen (ook kleine), struiken, hoge en lage inheemse planten. Een tuinopbouw met elementen
als een vijver, stapelmuurtjes, pergola, composthoop en/of takkenril verhoogt de natuurwaarde
nog eens extra.

Bloembollenactie.
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ten” wordt in een digitaal Handboek , dat u thuis
gestuurd krijgt en kunt uitprinten.
Zo’n tuinadvies kost voor leden van de Vogelbescherming 25 euro en voor niet leden 40 euro.
Alles gaat via de website van de Vogelbescherming en loopt via het hoofdkantoor. De Vogelbescherming heeft een speciale website van alle
tuinvogelconsulenten in Nederland. Hierop komt
u zich aanmelden als u advies zou willen.

Bijen hebben in het vroege voorjaar voedsel nodig. Bloembollen behoren tot de eerste bloeiers.
In Itteren staan nu meerdere bijenhotels. Daar
wil ik graag bloembollen omheen planten in het
najaar.
Daarvoor wil ik u vragen: gooi uw oude bloembollen niet weg! Breng ze naar een van de leden
van de Dorpsraad. Die zullen een mandje (of iets
dergelijks) bij hun voordeur hebben staan, waar
u ze in kunt doen. Na een maand zal ik ze ophalen en planten. Als u mee wilt helpen, leuk!

Tuinvogelconsulent.
Tuinvogelconsulent. Ik had er nog nooit van gehoord. Tot ik via de Vogelbescherming Nederland, een oproep las voor dit vrijwilligerswerk. Ik
heb me aangemeld, een interne training gedaan
in Zeist en voila, ik mag sinds kort als vrijwilliger
voor de Vogelbescherming werken.
Wat doet een Tuinvogelconsulent? Via een
checklist wordt gekeken wat u kunt doen om uw
tuin vogelvriendelijk te maken, aantrekkelijker
voor vogels en bijen en vlinders. Dat draait altijd
om beplanting, water en nestmogelijkheden. Uw
wensen worden hierin meegenomen en ik maak
een persoonlijk advies. Want iedere tuin/balkon
is anders en ook de wensen. Ik maak een globaal plan met tekening op schaal, dat gaat naar
het hoofdkantoor in Zeist, waar het “ ingevloch-
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NAJAARS-OPRUIMING OP DE BOS.
Zodra het blad van de bomen en struiken is gevallen, zal ik weer een zwerfvuil-opruiming houden in het gebied rond Op de Bos.
Dit zal ik afstemmen met de Gemeente. U zult in
die tijd de bekende bruine zakken aantreffen met
evt. groot materiaal dat niet in de zakken past.
Bij de gewone wekelijkse ruimingen kunt u de
bruine zakken vinden bij de containers, bij de
sportplaats of bij de kapel en soms in de bocht
onder aan de trappen.
De data van de Maasruiming maak ik bekend in
het Winter nummer.
Angela Moberts

Itterse Dorpsberichten
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Herfstwandeling
Onze eerste Herfstwandeling komt eraan in samenwerking met IBC`03 en CAFE DE KOMIEK.
Samenkomst is om 15.00 uur in de kantine van
IBC. Hier ontvangt u 1 consumptiebon voor een
drankje en word er gezorgd voor een hapje.
Vertrek herfstwandeling zal omstreeks 16.00 uur
zijn, Vanuit de kantine gaan we een stukje door
Itteren richting Borgharen en zal rond tussen de
5a7 km lang zijn. Onderweg zijn er een tweetal
stops voor een versnapering (wat het is houden wij
nog ff geheim).
Bij aankomst in Café de Komiek krijgt u wederom 1
consumptiemunt en een lekker frietje met.....? Iedereen is van harte welkom jong en oud, Voor de
kinderen zal er onderweg "snoep zoeken" zijn.
Voor volwassenen vragen wij € 7,50.
Voor de kinderen t/m 12 jaar vragen wij € 2,50.
Vooraf inschrijven is verplicht tot uiterlijk 31 oktober.

Wij voetbalvereniging IBC`03 en Cafe de Komiek
hopen jullie te zien op zaterdag 3 november. Inschrijven kan tot uiterlijk 31 oktober in de kantine
IBC (op de donderdagen vanaf 18.30 uur tot 21.00
uur, vrijdagavonden vanaf 20.00 uur en in de
weekenden dat er thuis wordt gevoetbald) of Cafe
de Komiek ( vanaf de donderdagen tot de zaterdagen vanaf 18.00 uur en de zondagen vanaf 15.00
uur). Dus laat u verassen wij zorgen voor een leuke
middag/avond.
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Fietspad ’t Brook - Hartelstein
Er wordt nog hard gewerkt aan het aanleggen van
het fietspad tussen ’t Brook en Hartelstein. Het
tracé ligt vast, men is bezig met een fatsoenlijke
fundering en daarna komt de afwerking. Fietspad
moet eind dit jaar klaar zijn. Itteren Noord wordt
dan afgerond en zal het Consortium langzaam het
gebied verlaten.

Itterse Dorpsberichten
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Uitroeping nuuje Hoeglöstigheid

2e Itterse Paulaner Bierfeest
C.V. de Vreigeleire nodigen u hierbij uit voor
het

2e Itterse Paulaner Bierfeest.
Dit vindt plaats op zaterdag 24 november
2018, in het st. Martinushuis aan de Ruijterstraat in Itteren, aanvang 20.00 uur.

Met oa. Die Burgwache kapelle uit Geulle,
Dj Wiesn Hammer en de veiling van de laatste
steek.

Uw aanwezigheid wordt ten zeerste gewaardeerd!
Dresscode : Tiroler ( hoeft niet, is wel leuk )
Met vriendelijke groet,
C.V. de Vreigeleire
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Zaterdag 17 november a.s. nemen wij afscheid
van onze huidige prinses Peggy en roepen wij
onze nieuwe Prins(es) uit !
Dit spektakel gaat plaatsvinden voor de kerk, in
de Brigidastraat, om 15.11 uur.
Daarna zullen wij nog een paar uurtjes gezellig
doorbrengen in café ’t Trefpunt.
Hopelijk zijn jullie er allemaal zodat we er een
gezellig feestje van kunnen maken en zo de Vastelaovendstied in Itteren kunnen inluiden.
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Blaaskapel de Flippers
Zoals jullie weten heeft blaaskapel De Flippers een concert reis gemaakt naar Vipiteno.
Op woensdagmorgen 19 september zijn we
vanuit Itteren vertrokken. We kwamen om
19.00 uur aan op de plaats van bestemming.
Tijdens deze reis hebben we meerdere succesvolle optredens mogen verzorgen zoals
het opluisteren van de mis in Grieß am Brenner, waarbij Bert nogmaals duidelijk maakte
hoe mooi ons Limburg is. Verder verzorgden
De Flippers een spetterend optreden tijdens
het frühshoppen op het dorpsplein van Vipiteno en dan niet te vergeten het spontane optreden in de Dolomieten.Al met al een prachtige belevenis.
Verder willen wij nog even bekendmaken dat
wij op 21 oktober het frühshoppen op Maasveld verzorgen en op 28 oktober om 13.00 uur
deelnemen aan het kapellentreffen van Pie en
Pow in Wolder.
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De Zonnebloem
Op 25 november organiseren wij een gezellige artiestenmiddag bij café de Komiek
in Borgharen, wie allemaal
komt optreden blijft nog een
verassing. Wij verzorgen
dan koffie met vlaai en een
consumptie, samen voor €
10,-. Het belooft een leuke
dag te worden. Let op;
vol=vol.

Voor aanmeldingen, vragen of opmerkingen
kunt u terecht bij onze vrijwilligers:
Melinda Winkens-Bessems
Heinsbergstraat 17
Marika Huijdts
Het Kempke 15
Lilian Bastings
St Martinusstraat 18
Marleen Hofkamp
Op de Bannet 12
Marjo Janssen
Op de Bannet 14
Marie-Louise Donkers
Beatrixstraat 18
Annette Keerssemeeckers
Op het Rooth 27
Lilian Coumans
Ireneweg 11
Clemence Linders-Bartels
Baron de Rosenstraat 5

043-3644198
06-46614892
06-18181014
06-28159390
06-11386978
06-20345589
06-50653384
06-46097195
06-21231417
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Sint Martinusfeest
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Wandelclub Itteren:
Sinds enige tijd is er een
wandelclub in Itteren actief maar ze hebben nog
geen passende naam!
Daarom werd een prijsvraag uitgeschreven om een goede naam te bedenken. Via Facebook hebben verschillende personen een naam ingestuurd en de wandelclub
heeft drie namen uitgezocht:
•De Itterse wandelsjoon
•Wandelclub Neretti, (Itteren, anders om)
•De Maaslopers
De wandelclub gaat zelf niet bepalen wat de naam
gaat worden maar dat mag u doen: ga naar de site
van: www.Itteren.nl en:

Op zaterdag 10 november vieren we het feest van
Sint Martinus. Misschien gaan we wel krotelèmkes
maken en wie weet kunnen we ook weer een echte Sint Martinus vinden op een paard. We gaan in
ieder geval weer een activiteit houden met de kinderen en misschien vinden we ook weer kinderen
die het Martinusverhaal willen voorlezen.
Dan gaan we naar het St. Martinusvuur, (veld achter de Kapelaanstraat). Het vuur wordt ontstoken
door de Ittere Gangsters en ingezegend door meneer pastoor (als het weer het toelaat). We zorgen
weer voor warme chocomel en wafels. En wie weet
zijn er nog andere ideeën maar dat zien jullie wel
als jullie de folder krijgen of jullie lezen het in de
huis-aan-huisbladen.
Beste kinderen, laat papa en mama dit in de agenda zetten:

zaterdag 10 november St.Martinusfeest.
tot dan!
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breng uw stem uit.
De naam met de meeste stemmen wordt de naam
van de wandelclub en de bedenker van de naam
wordt bekroond met een lekkere fles wijn.
Wilt u ook meewandelen in onze mooie woonomgeving, zet dan de volgende dinsdagen in uw
agenda en kom om 10:30 uur naar de kerk waar
de wandelclub zich verzameld.
dinsdag 30 oktober, dinsdag 13 november, dinsdag
27 november, dinsdag 11 december en donderdag
27 december i.v.m. Kerstmis.
Namens de
wandelaars van
ItterAktief.

Itterse Dorpsberichten
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Nieuws van KidsAktief Itteren…..
Eindelijk is het zover… we hebben 2 nieuwe activiteiten voor jullie!
FILMAVOND
De eerste activiteit zal op vrijdagavond 2 november plaats vinden:
Die avond zijn er 2 films te zien in de “Aw Sjaol”.
De films die er te zien zijn hebben we speciaal voor
Halloween gekozen, we hebben voor 2 films gekozen ivm de leeftijd volgens de filmwijzer en omdat
de tweede film véél te spannend zou zijn voor kleinere kinderen!!!
*
De eerste film zal om 18.30 uur starten en
deze is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar.
*

De tweede film start om 20.30 uur en bedoeld voor kinderen vanaf 11 jaar. (Echt
een spannende film!!!)

KROTE-LÈMKES MAKE

De tweede activiteit zal zijn op zaterdag 10 november a.s.
We gaan dan krote-lempkes maken voor de St.
Martinusviering diezelfde avond.
Ook dit zal weer in de “Aw Sjaol” gebeuren. Vanaf
13.00 uur kun je beginnen aan je kroot.
We zorgen voor benodigheden, ook voor de kroten
wordt er gezorgd maar als je denkt dat je iets speciaals nodig hebt voor je kroot dan kun je dat beter
zelf meebrengen. Je krijgt iets te drinken en natuurlijk ook iets te knabbelen.
We hopen dat er veel kinderen komen naar beide
activiteiten.
Team KidsAktief
Itteren
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Kerstmarkt
Na het grote succes van vorig jaar hebben café ’t
Trefpunt, spaarclub ‘t Trefpunt en CV de Vreigeleire
zich weer bij elkaar gepakt om weer een Kerstmarkt te organiseren. Verschillende standhouders
hebben al aangegeven dat zij weer terugkomen
maar er zijn nog enkele plekken over. Heb je interesse in een standplaats laat het hen even weten.
ga naar café ’t Trefpunt of mail naar info@trefpuntitteren.nl. Het belangrijkste nu is: schrijf in je agenda:
Zaterdag 15 december KERSTMARKT
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Takkenroute: maandag 29 oktober 2018.
Takkenbundels aanbieden aan de straat (gelijktijdig
met de GFT-container) vanaf 06:00 uur `s ochtends.
De bundels mogen al op zondag 28 oktober aangeboden worden vanaf 19:00 uur (`s avonds)
De bundels mogen maximaal 25 kg wegen
Maximaal 1,50 meter lang zijn en
Maximaal 1,50 omtrek hebben.
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Tante Itta na 1450 jaar in Kerkrade
Via een persbericht van “1Limburg” lazen we dat in
1999 in Itteren de restanten van een vrouwenhoofd
zijn gevonden. Daarvan heeft men een reconstructie gemaakt en tentoongesteld in het Continium in
Kerkrade. De naam van die vrouw verwijst naar
haar vindplaats: “Itta”. Zij werd namelijk gevonden
in een Merovingisch grafveld in de buurt van van
ons Maasdorp. Via de site van L1 lezen we::
‘Itta:
De vrouw werd Itta genoemd en heeft nu een gezicht gekregen. De afgelopen maanden heeft een
team onder leiding van Jacques Spee, hoofddocent
anatomie aan de Academie Beeldende Kunsten
Maastricht, daaraan gewerkt.”Het gaat om een
vrouw van tussen de veertig en vijftig jaar en dat is
best wel oud voor die tijd”, zegt Spee. “In die tijd
werden de mensen gemiddeld rond de dertig. Ze
was redelijk gezond en had bijvoorbeeld al haar
tanden nog.”
Rijk
Itta was waarschijnlijk
een welgestelde vrouw
en een belangrijk lid
van de gemeenschap.
Archeologen vonden
onder meer luxe voorwerpen in haar graf,
waaronder een speld
en een riem. In haar
mond zat een muntstuk. “Dat is een zogenaamde Charonspenning om haar overtocht
naar het hiernamaals te
betalen”, zegt Spee.
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Mens
De reconstructie van het gezicht was een ingewikkelde klus. "We hebben eerst een 3D-kopie van de
schedel gemaakt", zegt Jacques Spee. "Daarna
hebben we laag na laag haar gezicht vorm gegeven." Bij de reconstructie was een heel team betrokken. Onder meer een beeldhouwer, een kaakchirurg en een specialist anatomie. "We werken
onder meer met klei. Je ziet het gezicht groeien en
plots komt er een mens tevoorschijn", aldus Spee.
Realistisch
Hoe betrouwbaar is de reconstructie van een eeuwenoud gezicht? "Het is nooit 100%", zegt Spee.
"Maar je ziet wel ongeveer hoe een mens er toen
uitzag. En dat is heel bijzonder."
Het resultaat is de komende tijd nog te bezichtigen
in Kerkrade.”

Itterse Dorpsberichten
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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:
Adres:
Telefoon.:
Mobiel:
Website:
E-mail:
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Henk Willems
Hartelstein 214
6223 HV Maastricht
043 - 364 55 15
06 – 211 52 840
www.kringloop-hartelstein .nl
kringloophartelstein@gmail.com
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SIBELCO EUROPE
MineralsPlus
(v/h Ankerpoort) wint minerale gesteentes en bewerkt ze tot natuurlijke
(hoogwaardige) grondstoffen voor tal
van toepassingen, van kunststoffen tot
producten voor de landbouw.
Daarbij werken we steeds volgens de modernste kwaliteitsnormen 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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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
Dr. T. Wetzels (043) 362 77 67
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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

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

Brigidahoeve: (043) 851 7149
06 - 50706185 / 06 - 40666537

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

Sint Martinushoes (043) 364
1001
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Café ’t Trefpunt (043) 364 9911

Website: www.itteren.nl
e-mail: info@itteren.nl
foto’s Itteren:
www.ittereninbeeld.nl
Secretariaat:
Ruyterstraat 18
6223 GX Maastricht
IBAN: NL93 RBRB 0979
252547
KvK: 410 77 062
Dorpsraad Itteren:
Voorzitter:
vacature
Secretaris:
Maria Lhomme
365 2040
Penningmeester:
Harry Jonkhout
364 9967
Leden:
Wim Beijer
Frans Falise
Han Hamakers
Angela Moberts
Paul Paulissen
Vivian Thewissen

364 4126
364 8167
364 6734
3649456
343 2470
364 0407

