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Dorpsraad Itteren en wat nu? 

De Dorpsraad bestaat uit een aantal mensen die 
zich inzetten voor de gemeenschap Itteren. Wij 
worden gezien als een buurtnetwerk en zijn door 
het college van burgemeester en wethouders een 
erkende organisatie van buurtbewoners. We funge-
ren als gesprekspartner voor de gemeente, treden 
op als behartiger van buurtbelangen en organise-
ren projecten op het gebied van de sociale infra-
structuur van de buurt, de verbetering van de leef-
baarheid en de kwaliteit van het wonen en de 
woonomgeving, de betrokkenheid van bewoners bij 
de buurt, de veiligheid en de verbetering van het 
imago van de buurt. De stichting Dorpsraad Itteren 
bepaalt niets maar geeft wel haar mening over ver-
schillende zaken. Hierbij proberen we zo goed mo-
gelijk voor de belangen van Itteren op te komen. 

Begin dit jaar heeft Joop Verhulst te kennen gege-
ven te stoppen als voorzitter van de Dorpsraad. 
Later heeft hij te kennen gegeven ook te zullen 
stoppen als lid van de Dorpsraad. Voor zijn ver-
diensten voor de Dorpsraad is onlangs een boom 
geplant bij de recreatievijver. 

Dit jaar gaven Han Hamakers en Harry Jonkhout 
(penningmeester) te kennen per 1 januari te zullen 
stoppen als lid. Ook Paul Paulissen en Maria 
LHomme stoppen per 1 januari met de werkzaam-
heden voor de Dorpsraad. 

Han en Paul stoppen weliswaar als lid van de 
Dorpsraad maar blijven zich inzetten voor het dorp 
maar dan op specifieke gebieden. Ze blijven o.a. lid 
van de klankbordgroep Itteren-Borgharen. In deze 
klankbordgroep, onder leiding van het Consortium 
Grensmaas, zitten vertegenwoordigers van inwo-
ners van Borgharen, Bunde en Itteren, Rijkswater-
staat, gemeenten (Maastricht en Meerssen), 
Staatsbosbeheer en Waterschap Limburg. Han blijft 
zich bezighouden met brug Itteren en samen met 
Paul blijft hij zitting houden in de werkgroepen om-

gevingsvisie en recreatievisie 2019. Over de om-
gevingsvisie meer informatie in deze editie. Uiter-
aard alles in overleg met de Dorpsraad. Zij zullen 
ook via website en Dorpsberichten blijven commu-
niceren over zaken die Itteren aangaan. Op deze 
manier is Sander Bastings nog op diverse fronten 
actief voor Itteren waarvoor we hem veel dank ver-
schuldigd zijn. 

Ook Maria blijft zich inzetten voor het dorp. Maria 
voerde jarenlang het secretariaat maar hield zich 
ook bezig met activiteiten als het Sint Martinusvuur 
en veezegenen. Voor dergelijke evenementen wil 
zij zich blijven inzetten. 

Een Dorpsraad kan natuurlijk niet zonder penning-
meester. Gelukkig hebben we iemand gevonden 
die tijdelijk de financiën wil beheren. Dit is Pascal 
Breuls. Pascal, wij zijn erg blij dat jij dit (voorlopig) 
wil doen.  

Er gaat dus veel ervaring verloren. Han heeft zich 
25 jaar ingezet voor de Dorpsraad. Maria 20 jaar, 
Joop 15 jaar en Harry en Paul 10 jaar. Inmiddels 
heeft Pet Dolmans aangegeven zich voor de 
Dorpsraad te willen inzetten en Jitske Michielsen is 
via ItterAktief bij de Dorpsraad betrokken.  
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Gelukkig hebben we ook nog andere mensen van 
ItterAktief die zeer betrokken zijn. We denken 
(naast Vivian en Frans aan Anja Paradies maar ook 
aan de kinderen van KidsAktief: Claire, Nikki, Jar-
no, en Micha.  

Er komen de laatste tijd veel nieuwe en jonge men-
sen in Itteren wonen. Het punt vergrijzing is over de 
top en Itteren is aan het verjongen. Ook de Dorps-
raad wil verjongen en kan vers bloed gebruiken. 

We zijn allen, die zich jaren met veel enthousiasme 
en belangeloos voor het dorp en haar inwoners 
hebben ingezet, zeer erkentelijk. We zijn ook heel 
dankbaar voor hetgeen ze de afgelopen jaren heb-
ben bereikt. We zullen hun kennis en ervaring gaan 
missen maar ze hebben allemaal aangegeven dat 
we te alle tijden een beroep op hun kunnen doen 
mocht dat nodig zijn. Het is dus zeker geen uit het 
oog uit het hart.  

De overgebleven leden zullen gewoon doorgaan 
met waar ze mee bezig waren. We proberen zo 
goed mogelijk: 

- Informatie te verstrekken: middels de web-
 site www.itteren.nl, de Dorpsberichten en  
 de openbare Dorpsraadvergadering,  

- aktiviteiten te organiseren (in samenwer -
 king met anderen) zoals het Martinusfeest,  
 zwerfafval ruimen aan de Maas, dierze-  
 genen en activiteiten samen met ItterAktief  
 zoals Jeu de Boules, wandelclub, Heem-
 kunde en er zijn ook nog nieuwe ideeën  
 voor andere activiteiten. 

Van het andere stuk: contacten met gemeente, 
Rijkswaterstaat, Consortium, Waterschap, omge-
vingsvisie (al dan niet samen met Buurtnetwerk 
Borgharen) etc. zijn we (dus) afhankelijk van de 
info van anderen. 

Met een kleine(re) groep, kunnen we niet meer al-
les doen. Het is en blijft vrijwilligerswerk en we 
doen dit omdat we het niet alleen leuk maar ook 
noodzakelijk vinden om een stem te hebben voor 
de leefbaarheid in Itteren. Als er mensen zijn die 
ons willen helpen om samen te gaan kijken wat we 
kunnen doen voor Itteren, graag! Lid worden van 
de Dorpsraad is daarbij niet direct een vereiste. Er 
zijn meerdere manieren om behulpzaam te zijn. Wij 
nodigen u uit om met ons in gesprek te gaan of 
naar de Dorpsraadvergadering te komen. Deze is 
de tweede maandag van de maand om 20:00 uur 
in de Aw Sjaol aan de Kapelaanstraat 71. We horen 
graag van u. 

Ten slotte: het is (bijna) Kerstmis, de tijd van vrede, 
gezellig met elkaar bij de Kerstboom zitten, eten, 
drinken en genieten van het leven. Maar juist dan 
wil ik ook aan de mensen denken die alleen zijn, 
die blij zijn als er eindelijk iemand komt met wie ze 
kunnen praten. Wat zou er niet mooier zijn als we, 
met zijn allen, deze mensen opzoeken en een 
praatje met ze maken. Dan kunnen we het genie-
ten delen.  

Namens de Dorpsraad willen wij u allemaal hele 
fijne feestdagen wensen en het allerbeste voor 
2019 (en lang erna). Dank voor al het vertrouwen 
dat u aan ons gegeven heeft en laten we genieten 
van al datgene wat we hebben. 

De Dorpsraad 
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Omgevingsvisie Itteren - Borgharen 

Van ‘Samen voor de stad’ naar ‘Samen voor de 
dorpen’ 

In het zomernummer van de Dorpsberichten heb-
ben jullie kunnen lezen dat er een intentie bestond 
om onze Recreatievisie 2014 op te waarderen naar 
een Omgevingsvisie Borgharen – Itteren 2019. In-
middels is er een werkgroep Omgevingsvisie ge-
formeerd bestaande uit mensen van Itteren en 
Borgharen.  

Tijdens een aantal bijeenkomsten is door deze 
werkgroep het eerste raamwerk voor deze Omge-
vingsvisie opgesteld. Met de gemeente Maastricht 
is afgesproken dat de ontwikkeling van onze visie 
min of meer parallel gaat lopen met de ontwikkeling 
van de Omgevingsvisie Maastricht die de gemeen-
te momenteel aan het opstellen is en die naar ver-
wachting de 2e helft van 2019 vastgesteld wordt.  

De bewonersvisie kan op deze wijze input leveren 
aan de gemeentelijke visie, daarnaast is het voor 
beide partijen een ‘leerproces’ in hoeverre bewo-
nersparticipatie input kan leveren aan het op te 
stellen gemeentelijk beleid.  

Om deze nog op te stellen bewonersvisie ook een 
financiële impuls te geven is er door de werkgroep 
een subsidie aanvraag ingediend in het kader van 
het thema ‘Samen voor de stad’. Begin december 
is duidelijk geworden dat deze aanvraag positief 
beoordeeld is. In onze visie gaan wij streven naar 
een veilige en gezonde leefomgeving in een kwali-
tatief hoogwaardige leefomgeving.  

Het dient een bewonersblik op de toekomst te zijn 
waarbij het behoud en het versterken van de karak-
teristiek van de Maasdorpen centraal staat. Om 
deze karakteristiek van onze Maasdorpen te kun-
nen bepalen is lokale kennis van cruciaal belang. In 
het ontwikkelingsproces wil de werkgroep dan ook 
veel aandacht gaan besteden aan de communica-
tie met de bewoners. Het uiteindelijke doel is dan 
ook een visie die breed gedragen wordt door de 
inwoners van Itteren en Borgharen, ieders inbreng 
is hierbij van belang.  

Tijdens het communicatietraject willen wij gebruik 
gaan maken van folders, websites, buurtkrantjes 
e.d. Aangezien de beide dorpen gezamenlijk deze 
visie gaan opstellen wordt er een nieuwe website 
ontwikkeld voor de Omgevingsvisie Borgharen-Itte-
ren 2019.  

Op deze site worden de laatste ontwikkelingen in 
beeld gebracht en is het mogelijk om als bewoner 
te reageren. De site krijgt een eigen webadres 
maar zal ook te benaderen zijn via www.itteren.nl. 
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Naast deze vormen van communicatie willen wij 
bewonersbijeenkomsten gaan organiseren. Met 
behulp van thematafels en gespreksgroepen willen 
wij proberen om het DNA van onze dorpen te ach-
terhalen. Insteek hierbij is om vooral op zoek te 
gaan naar kansen en mogelijkheden voor onze 
toekomst. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben 
op onze leefomgeving maar zeker ook op onze 
maatschappij, cultuur en mentaliteit. Onze omge-
ving is de laatste jaren ingrijpend gewijzigd, na ja-
ren van grindwinning is de natuur in de vergraven 
gebieden aan zet. Een ontwikkeling die door de 
meesten van ons gewaardeerd wordt en waar ze-
ker ook onze grootste kansen voor de toekomst 
liggen. Wij willen ons dan ook nadrukkelijk gaan 
positioneren als karakteristieke Maasdorpen in het 
Rivierpark Maasvallei met behoudt van een eigen 
identiteit. 

De komende weken gaat de werkgroep aan de slag 
met het opstellen van een concept-visie en de 
voorbereiding van de bewonersbijeenkomsten. 
Naar verwachting zullen deze bewonersbijeenkom-
sten in de maanden januari en februari van 2019 
gaan plaatsvinden. Via de website www.itteren.nl 
zullen wij jullie op de hoogte houden van de voort-
gang. Hopelijk kunnen wij ons enthousiasme als 
werkgroep ook op de bewoners overbrengen en 
samen gaan werken aan die stip op de horizon. 

De omgevingsvisie, waar gaat het ook 
alweer om. 

De Omgevingsvisie is de strategische visie voor de 
fysieke leefomgeving van Maastricht: de doelen en 
de gewenste ontwikkelrichting van de stad tot 
2040, dus ook voor Borgharen en Itteren.  
Het gaat over onderwerpen als mobiliteit, groen, 
natuur, water, infrastructuur, veiligheid, cultureel 
erfgoed, gezondheid, milieu, gemeentelijk vastgoed 
en ontwikkellocaties. 
De input komt van een visie op verschillende ter-
reinen zoals economie, groei van aantal studenten 
en ouderen, onderwijs (afnemend aantal kinderen) 
toerisme, veiligheid, wonen, gevolgen van klimaat-
veranderingen, hoogwaterveiligheid enz enz. 
De effecten van deze ontwikkelingen hebben alle-
maal hun doorwerking in de openbare ruimte (aan-
leg wegen en fietsverbindingen, bouwprogramma’s 
voor studenten en ouderen,  wel of niet meer over-
nachtingen bijv air B&B of hotels en waar dan enz.. 
Uit de eerste concepten blijkt dat de visie voor een 
groot deel gericht is op het centrum en dat de buur-
ten maar mondjesmaat aan bod komen. 

De werkgroep omgevingsvisie is van mening dat 
we het samenstellen niet over moeten laten aan 
gemeente en politiek maar zelf inbreng moeten 
hebben. 
De gemeente wil bij het voortraject zoveel mogelijk 
burgers en belanghebbenden betrekken en de 
werkgroep is van mening dat wij in het belang van 
Borgharen en Itteren hiervan gebruik moeten ma-
ken. Immers, nu kunnen we invloed hebben op 
plannen die gevolgen kunnen hebben tot 2040. 
  
Dit willen we samen met de bewoners doen met de 
lokale kennis en deskundigheid over onze dorpen 
onder de titel “een bewonersblik op de toekomst 
van Borgharen en Itteren”. 
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Dit willen wij doen door: 
•U te betrekken bij onze activiteiten door u re-
gelmatig op de hoogte te houden door de 
Buurtpraat en de Dorpsberichten en tussen-
door indien nodig door een huis aan huis bulle-
tin 
•Bewonersavonden te organiseren om uw me-
ning te horen.  
•Een website te maken waarop ieder zijn of 
haar mening kwijt kan over onderwerpen die 
relevant zijn  
•Inbreng te hebben in de bijeenkomsten die de 
gemeente organiseert 

 
Voelt u zich aangesproken, 
borrelen er al ideeën op of 
wilt u hierbij betrokken wor-
den, neem dan contact op 
met: p.paulissen@home.nl 
of chrishoekstra@home.nl 
of met een van de leden van 
de Dorpsraad of het Buurt-
netwerk Borgharen. 
Buurtnetwerk Borgharen: Joop van Sintfiet, Carlo 
Poolen, Eline Gielissen, Math Paulussen of Chris 
Hoekstra. Dorpsraad Itteren: Paul Paulissen, San-
der Bastings, Han Hamakers of Jitske Michielsen 

Uit de buurtmonitor van de gemeente blijkt dat in 
Borgharen 77% de Buurtpraat leest en in Itteren 
96% de Dorpsberichten, maar ook dat in Borgharen 
79% zich medeverantwoordelijk voelt voor de buurt 
en in Itteren 86%. 

Dit geeft ons hoop dat wij niet tevergeefs een be-
roep doen op uw inzet voor dit onderwerp. 

Paul. 

Een boom voor Joop 

Als afscheidscadeau van de Dorpsraad, wenst 
Joop (Verhulst) zich een boom, een rode beuk. Na 
enig zoeken heb ik die gevonden en na overleg 
werd deze geplant bij de vijver op zondag-ochtend. 
Alle benodigde gereedschappen en boom worden 
die ochtend in kruiwagens vervoerd naar de vijver. 
Als we aan de slag gaan om een gat te graven, 
stuiten we op gortdroge leemgrond. Wat nu? Een 
pikhouweel kan uitkomst bieden. Die wordt gehaald 
bij een dorpsgenoot, die gelukkig thuis was.  

Als de boom staat, proberen we een boompaal er-
langs te zetten. Onmogelijk, we komen niet verder 
dan 20 tot 30 cm de grond in. Hoe lossen we dit nu 
weer op? Iemand heeft een idee om tenttouw en 
metalen pinnen te gebruiken voorlopig. Vandaar 
dat u de boom als een tent gespannen, ziet staan. 
Misschien, als het weer eens echt Hollands weer 
wil worden, kunnen we alsnog de palen de grond in 
krijgen. 

Met dank aan 
Wim, Ray, Jos 
voor het spitten 
en Richard voor 
de houweel. 
Zonder dit ding 
was het niet 
gelukt de boom 
op deze plek 
voor Joop te 
planten. 

Angela Moberts 
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Infoavond brug 

Het was buiten koud maar in de schuur van de 
Brigidahoeve lekker warm tijdens de informa-
tieavond over de brug op woensdag 12 de-
cember. Ongeveer 100 mensen van Itteren, 
Borgharen en ook Bunde waren nieuwsgierig 
wat de mensen van Rijkswaterstaat en de ge-
meente Maastricht konden vertellen over de 
(geluidsoverlast van de) bestaande brug, het 
plaatsen van een tijdelijke fietsbrug en de ont-
wikkelingen van de nieuwe brug. 
Helle Peeters van Rijkswaterstaat was een 
soort ceremoniemeester en vertelde wat de 
agenda van de avond was. Als eerste liet Karin 
Roumen een (Powerpoint) presentatie zien 
van de “ontlastconstructie” van de brug. Het 
belangrijkste was dat ze in de nacht van 6 op 7 
december verschillende proefopstellingen 
hebben gemaakt met de barriers aan de zij-
kanten. Uiteindelijk bleek dat als deze barriers 
zoveel mogelijk aan de zuidzijde geplaatst 
werden met een smallere rijbaan er een reduc-
tie van de geluidsoverlast van 10 dB was/is.  
Ze hebben ook een bouwteam van Rijkswater-
staat met de aannemer en een ingenieursbu-
reau die nadenken om de brug goed te kunnen 
renoveren. Over het hoe en wat wordt in janu-
ari 2019 een besluit genomen. De voorberei-
dingen starten in februari en de uitvoering zal 
waarschijnlijk in de zomer van 2019 plaatsvin-
den. 

Vervolgens nam Roel Pluijmen van de ge-
meente het woord. Ten noorden (richting Bun-
de) zal een tijdelijke fietsbrug geplaatst worden 
met veilige aansluitingen naar Op de Bos en 
Klipperweg.  

Rond 20 januari weet men welke aannemer dit 
werk gegund krijgt en dan kan men ook beter 
inschatten wanneer de fietsbrug gerealiseerd 
is. De verwachting is dat dit voor het nieuwe 
schooljaar (eind augustus) gereed is. Deze 
brug blijft (hoogstwaarschijnlijk) liggen totdat 
de nieuwe brug er is. 

De nieuwe brug zal (hoogstwaarschijnlijk) be-
doeld worden voor (vracht)verkeer met een 
vrijliggend fietspad. In 2019 zullen de voorbe-
reidingen plaatsvinden, in 2020 en 2021, de 
aanbesteding, gunning en voorbereidingen 
van de aannemer, in 2022 en 2023 vindt de 
uitvoering plaats en afhankelijk van alle voor 
en tegenspoed gaat men ervan uit dat in 2024 
de nieuwe brug opengesteld kan worden.  

Op de website van www.itteren.nl staan de 
presentatie’s van woensdagavond. 

Wim 
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’t Brook, wat doen we ermee? 

Na het afbranden van het JOP vorig jaar, staat niet 
iedereen te springen om er meteen een nieuw 
exemplaar voor in de plaats te zetten. 

Vandaar ter inventarisatie, een aantal vragen aan 
u, dorpsbewoners. Dit om enig inzicht te krijgen of 
’t Brook en de invulling ervan bij u leeft of niet. 
 

       Ja Nee   

Vindt u ’t Brook een fijne plek   
om te verblijven/te spelen?  

Ziet u ’t Brook als een cen-   
trale plek in het dorp? 

Zou het een ontmoetingsplek  
kunnen zijn/worden voor jong  
en oud? 

Wat zou u het liefst zien op ’t Brook (kruis aan wat 
u wilt, meerdere antwoorden mogelijk): 

Natuur, 
Speeltoestellen/klimrek/glijbaan/schommels/
pingpongtafel,             
Voetbalveld, basketbalveld, 
Buurtgaard met fruitbomen en ander plukfruit, 
JOP, 
Speeltuin met natuurlijke materialen bv. water 
en zand, boomstronken, boomhut, 
Banken en tafels met ingebrande speelborden 
om te schaken of te dammen, 

…………………… 

Misschien is het wel leuk om een brainstormavond 
te organiseren waarbij we alle ideeën kunnen laten 
zien en samen bekijken.  
Heeft uzelf ideeën voor ’t Brook of wilt u actief hier-
bij betrokken worden?  
Dan laat het ons weten via info@itteren.nl of vul 
deze pagina in, scheur de pagina eruit en duw dit in 
de bus bij  
Jitske Michielsen Pasestraat, 
Angela Moberts, Sterkenbergweg 5 of 
Vivian Thewissen, Op de Bos 8 

Naam: ………………………………………… 

Adres: …………………………………………. 

Telefoonnummer: …………………………….. 
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Rivierhout in de Maas geplaatst 

Begin november zijn in de Grensmaas ter hoogte 
van Borgharen drie dode bomen in het water ge-
legd. Dit zogenoemde rivierhout is bedoeld om een 
impuls te geven aan het waterecosysteem; dood 
hout werkt als een soort koraal waar het al snel 
krioelt van het leven. Rijkswaterstaat werkte voor 
het plaatsen van dit rivierhout samen met Consorti-
um Grensmaas en ecoloog Alphons van Winden 
van Bureau Stroming. 

“Voor een gezond waterecosysteem is het belang-
rijk dat er veel variatie in leefgebieden voor planten 
en dieren is. Het rivierhout moet samen met enkele 
grote keien voor afwisseling in stroomsnelheid zor-
gen, wat meer soorten vis aantrekt”, vertelt Van 
Winden, die de maatregel uitwerkte. “Ook kan zich 
achter deze ‘obstakels’ een laagje zand en fijn 
grind ophopen, precies zoals in een natuurlijke ri-
vier normaal gesproken gebeurt. Aan het dode hout 
hechten zich allerlei kleine waterdiertjes als insec-
tenlarven, kokerjuffers en mosselen, maar ook wie-
ren en algen, die weer een belangrijke voedselbron 
voor vissen en vogels vormen. De wortels en tak-
ken dienen tevens als schuil- en paaiplaats voor 
jonge vis. Zo komt de voedselkringloop weer op 
gang.” 

Stevig verankerd 
Borgharen is als startlocatie gekozen omdat het 
Grensmaasproject hier al afgerond is en er ge-
schikte bomen voorhanden waren. Ze zijn buiten 
de hoofdgeul neergelegd, in een wat dieper gedeel-
te tussen twee grindeilanden in. Zodoende ligt een 
deel van de stammen permanent onder water en 
zullen waterrecreanten als kajakkers – zolang ze 
de hoofdstroom volgen – er naar verwachting geen 
hinder van ondervinden. Om wegdrijven te voor-
komen zijn de bomen met kettingen vastgemaakt 
aan zware betonplaten, die op hun beurt stevig in 
de bodem zijn ingegraven. Behalve een grote kei 
bij het rivierhout, zijn nog eens 10 keien in de na-

bijheid daarvan op grindeilanden neergelegd, 
eveneens buiten de hoofdstroom. Op basis van de 
technische, financiële en ecologische uitkomsten 
wordt bekeken welke andere plekken in de Grens-
maas geschikt zijn om de komende jaren bomen en 
keien neer te leggen. 

Werken aan ecologisch herstel van de Maas 
Zorgdragen voor een goede ecologische waterkwa-
liteit is een belangrijke taak voor Rijkswaterstaat 
volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Dat geldt 
voor alle oppervlaktewateren en dus ook de Maas. 
Rijkswaterstaat voert daarom in samenwerking met 
andere partijen langs de gehele Maas in Nederland 
ecologische herstelmaatregelen uit. Dat varieert 
van het realiseren van natuurvriendelijke oevers en 
aanleggen van ondiepe geulen tot het herstellen 
van beekmondingen en plaatsen van rivierhout. 
Vaak kunnen maatregelen voor de hoogwatervei-
ligheid worden gecombineerd met verbetering van 
het waterleven, zoals hier bij de Grensmaas, waar 
tevens Natura 2000-doelen zijn meegenomen. 

Meer weten? 
Kijk op www.rws.nl/maasoevers of www.grens-
maas.nl of bel gratis met de publieksinformatielijn 
van Rijkswaterstaat: 0800-8002. 

Foto: Jaco van der Eijk 
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De Maasleupers 
 
“De Maasleupers” is de naam die de wandelaars 
van ItterAktief hebben gekozen uit de inzendingen 
om een naam te bedenken voor de wandelclub. De 
winnaar is Carolien Grouwels, hartelijk gefeliciteerd 
Carolien.  

Programma van wandelclub “De Maasleupers” tot 
en met maart ziet er als volgt uit: 

Donderdag 27 december i.v.m. Kerstmis 

Dinsdag 8 & 22 januari 

Dinsdag 5 & 19 februari 

Dinsdag 5 & 19 maart 

Vertrek om 10.30 uur bij de kerk. 

Iedereen is van harte welkom om deel te nemen 
aan deze wandelingen in en om Itteren, aanmelden 
is niet nodig. 

Graag tot ziens namens “De Maasleupers",

Jenny Tillie

Olie en Vet recyclen  
Wist u dat u naast papier, plastic, glas en blik ook 
olie en vet kunt inleveren? In het kader van de  
‘Vet-recycle-het'-campagne kan dit  ook in Itteren 
ingeleverd worden. Van gebruikt frituurvet en rest-
jes bakolie kan biobrandstof worden gemaakt. Gooi 
het daarom niet in de afvalbak, maar lever het 
apart in bij een inzamelpunt bij u in de buurt. Naast 
het bestaande milieupark Beatrixhaven kan dat ook 
in Itteren.  Spoel het in elk geval niet door de goot-
steen of het toilet! Dat zorgt voor verstoppingen in 
huis en/of het openbare riool, wat hoge kosten met 
zich meebrengt. 

Hoe scheiden en inleveren? 
Het is heel eenvoudig. Giet het afgekoelde gebruik-
te vet of de olie terug in de originele verpakking of 
een andere afsluitbare plastic fles. Zodra de fles vol 
is, doet u deze goed afgesloten in de speciale kliko 
bij een van de inzamelpunten. In de kliko mag u 
zowel vloeibaar als vast frituurvet én gebruikte 
bakolie (bijvoorbeeld restjes olie van het wokken) 
inleveren. 

Waar inleveren? 
Naast het bestaande milieupark Beatrixhaven  kan 
dat ook in Itteren. Er staat een groene klikobak met 
een gele deksel op het plein van de  Aw Sjoal, 
naast de bak voor kleding-inzameling. Frans Falise 
zorgt ervoor dat de bakken om de drie maanden 
opgehaald worden. 
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Nieuws van ItterAktief, 
 
Het afgelopen, eerste jaar is 
een succesvol jaar geweest 
voor ItterAktief. 
We hebben enkele gezellige 
bijeenkomsten gehad. Uit die bijeenkomsten is een 
kaartclubje ontstaan, gevolgd door een wandelclub-
je en de heemkunde-club.  
De mensen die samen kaarten doen dat nog 
steeds geregeld.  

De wandelclub maakt om de week op dinsdagoch-
tend mooie wandelingen in en rond ons dorp. 
Zij nodigen U van harte uit om een keertje mee te 
wandelen. Zij vertrekken om 10.30 uur aan de kerk.  
De exacte datums waarop er gewandeld zal wor-
den staan elders in deze dorpsberichten. Boven-
dien zijn deze datums te vinden op de website.  
(Itteren.nl) 

Ook de Heemkunde club is heel actief. In septem-
ber is er aan de muur van de kerk een mooie ge-
denkplaat onthuld met de namen van de Itterse 
burgerslachtoffers van de oorlog. Deze gedenk-
plaat hebben we te danken aan de heemkunde 
club. Zij zijn alweer volop bezig met initiatieven 
waarvan U ongetwijfeld meer zult horen in het 
nieuwe jaar 

Verder mogen we zeker KidsAktief niet vergeten. 
Zij hebben enkele leuke activiteiten georganiseerd 
en hebben nog grote plannen voor de jeugd in Itte-
ren. 

Later in het jaar is de Jeu-de-Boulesclub gestart, 
dat was meteen een groot succes.  Niet alleen voor 
de Boulers zelf maar ook voor de mensen die ge-

zellig komen kijken.  
De Boulers verheugen zich nu al op het voorjaar, 
momenteel is er natuurlijk de winterstop. 

Wij, van ItterAktief kijken dus terug op een mooi 
jaar en willen hierbij iedereen danken voor hun in-
zet, groot of klein. Zonder hun hadden we dit suc-
ces niet gehad. We kijken uit naar het nieuwe jaar 
waarin we hopen nóg meer mensen bij elkaar kun-
nen te brengen. Een klein tipje van de sluier: We 
zijn bezig te kijken naar de mogelijkheid om een 
huiskamer voor alle inwoners van Itteren te ope-
nen.  

We wensen iedereen hele fijne feestdagen en al-
vast veel geluk voor 2019. 

ItterAktief: 

Frans Falize 

Anja Paradies 

Vivian Thewissen-Horssels 
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KidsAktief 
 
Nadat het een beetje stil was rondom KidsAk-
tief hebben we afgelopen tijd enkele leuke ac-
tiviteiten gehad waarvan we zelf ook genoten 
hebben.  
Allereerst waren er de Halloween-films. De 
opkomst bij de eerste film was super. Bij de 
tweede film helaas wat minder maar ondanks 
dát was het heel gezellig. Iedereen had het 
naar zijn (of haar) zin. We hebben leuke films 
gezien (soms héél spannend) en lekker gege-
ten en gedronken.

De volgende activiteit was “krotelèmpkes” ma-
ken. Wát een opkomst.. We waren zelf heel 
erg verrast. Dáár hadden we niet op durven 
hopen. Sjiek was het. Ook ’s avonds was het 
heel erg leuk. Met de krotelèmpkes in het don-
ker, St. Martinus op het paard en daarna een 
heerlijke wafel (dank je wel Marc en Carol 
Chavagne van Bakkerij Van de Weerdt Grons-
veld!) en warme chocomel bij het St. Martinus-
vuur. Dat vuur was natuurlijk weer door de It-
terse Gangsters aangestoken. 

En als laatste hebben jullie ons op 15 decem-
ber misschien gezien op de Itterse kerstmarkt. 
Ook daar was het supergezellig. We hebben 
samen sjieke kerstknutsels gemaakt .  
Misschien heb je zelf wel mee geknutseld?

Onze volgende activiteit zal waarschijnlijk 
eind januari of begin februari plaats vinden 
maar dat hoor je nog van ons!!!

We wensen iedereen een hele fijne kerstva-
kantie, met vrolijke kerstdagen en alvast 
heel erg veel plezier en geluk in 2019! Ho-
pelijk zien we elkaar vaak in het nieuwe jaar!

KidsAktief Itteren 
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Een leven zonder boeken is onleefbaar. 
Erasmus 
 

Zoals wellicht velen van jullie zullen weten is 
er in de Aw Sjoal ook een bieb waar iedereen 
naar hartenlust boeken kan lenen ( ook voor 
de kinderen is er een klein aanbod). In 2016 
heb ik alle boeken in rubrieken ingedeeld zo-
dat het allemaal wat overzichtelijker werd en 
het uitzoeken van een boek daardoor ook ge-
makkelijker werd. U kunt dit ook terugvinden 
op de overzichtjes bij de biebkasten.

Sinds die tijd loop ik ook elke schoolvakantie 
even door alle biebkasten om alles op orde te 
houden, event. boeken te repareren en hele 
oude/gedateerde boeken te verwijderen. 
Nieuw aanbod van boeken blijft dus ook wel-
kom!!  Zo kunnen we de inhoud van de boe-
kenkasten af en toe verversen.

Dus mocht U boeken willen doneren aan de 
Aw Sjoal-bieb:

-Doe ze in een doos of zak en zet ze neer 
naast de kast die tegen de trap aan staat 
(dan staan ze het minst in de weg). 

-Ze worden dan vervolgens door ons op 
een verzamelpunt in de Aw Sjoal gezet.

-Bij de eerstvolgende controle zal ik ze dan 
weer netjes erbij zetten in de kasten zodat 
we er met zijn allen weer van kunnen ge-
nieten! 

Hartelijke groet,  
Edith Lardinois-Gulikers    
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Tuinvogels in de winter. 

Tuinvogels als winterkoning, roodborst en heggen-
mus zijn echte insecten-eters. Zij scharrelen op de 
grond tussen struiken en onder gebladerte hun 
kostje bij elkaar. Zij overleven de winterperiode niet 
zonder afgevallen blad in uw tuin. Insecten leven 
graag tussen de bladeren van bomen en stuiken en 
perkplanten. Ook merels zijn fanatieke bladom-
draaiers en scharrelen er graag tussen. Zeker in de 
winter is voedsel zoeken tussen het afgevallen blad 
van levensbelang voor kleine vogels. Zij hebben 
geen koelkast om open te trekken of een voorraad-
kast. Als het hard vriest verbranden ze in een nacht 
tot wel 10% van hun lichaamsgewicht. Hark dus 
blaadjes onder struiken en tussen uw planten. Een 
bedekte grond is ook beter voor uw planten. 

Ook de insecten hebben het zwaar in Nederland. 
Een onderzoek liet zien dat ze met zo’n 75% ach-
teruit zijn gegaan de laatste decennia. Onder blad-

hopen leven wormen, spinnen, pissebedden en 
vele andere insecten. Met het blad dat u dus laat 
liggen helpt u op een eenvoudige manier de insec-
ten en daarmee ook de vogels. 

Al die insecten onder het afgevallen blad eten de 
blaadjes en verteren die tot compost en zorgen zo 
op een natuurlijke manier voor bemesting van de 
grond en verbeteren de structuur van de bodem 
met hun gewroet. Gratis! 

En heeft u een vijver in uw tuin? Ook de kleine wa-
tersalamander en padden verstoppen zich tussen 
het blad. Verder kunt u de vogels in de tuin helpen 
overleven door nestkasten op te hangen en ze 
voedsel aan te bieden in een “vogelrestaurant”met 
oa. zadenmengsels en meelwormen, appels en 
peren, maar ook speciale vetbollen voor vogels. 
Ook kunt u brood en broodkruimels strooien onder 
de heg voor de schuwere vogels, geraspte kaas 
(geen schimmelkazen) en krenten en rozijnen voor 
merels en mussen. 

Bedenk dat de winter-
kost voor vogels, net als 
voor ons, ook anders is 
als in de zomertijd. Help 
de vogels te overleven, 
daar wordt je alleen 
maar blij van. 

Angela Moberts, tuinvo-
gelconsulent voor Vo-
gelbescherming Neder-
land. 
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Schone Maas 2019. 

Alhoewel er op hoger niveau steeds meer beslis-
singen vallen om de hoeveelheid plastic afval te 
verminderen in onze samenleving, blijft het voorlo-
pig noodzakelijk, om afval langs de Maas te verwij-
deren in het voorjaar. Plastic zakjes en flesjes zijn 
dermate licht van gewicht, dat ze met ieder zuchtje 
wind, zo in het water terecht komen. 

En hier rond Itteren en Borgharen zijn we omgeven 
door veel water; de Maas, het kanaal , de Kanjel en 
de vijver. En veel afvalbakken in zowel Maastricht 
als hier in Itteren staan langs het water. Vaak puilen 
de bakken uit en ligt alle rommel ernaast of er 
staan wel bakken , maar wordt het afval gewoon op 
de grond gegooid. 

De plastic zakken mogen gelukkig niet meer ver-
kocht worden tenzij u ervoor betaald. Dan is zelf 
een tas meenemen toch handiger. Statiegeld op 
plastic flesjes, heeft nog een lange weg te gaan. 
Evenals het plastic te vervangen door bv. Mais, dat 
afbreekbaar is in de natuur. Mais wordt inmiddels 
ook al gebruikt om schuursponsjes van te maken 
en drinkflessen voor op de fiets. 

De data voor SchoneMaas zijn voor volgend jaar 
op Zaterdag 9 en 23 Maart. Locatie ga ik van te 
voren bekijken en krijgt u een mail van t.z.t. 

Er wordt geruimd van 10.00 uur tot 12.00 uur en 
daarna gaan we voor een eenvoudige lunch naar 
de Brigidahoeve. 

Aanmelden bij: amoberts@kpnmail.nl of een briefje 
in de brievenbus op Sterkenbergweg 5. 

Opruimactie Op de Bos 

Dit jaar heb ik samen met mijn “Maasmaatje” Frank 
opgeruimd in het gebied rond Op de Bos. We heb-
ben er o.a. stoelen, schoenen, jerrycans, veel blik-
jes en plastic flessen, grijze zakken, prikkeldraad 
en wieldoppen uitgehaald. 

Het mooiste van zo’n actie is altijd het goede ge-
voel en de voldoening. Met dank aan Frank, die 
overigens niet in Itteren woont. 
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Maaibeheer recreatievijver. 

In samenwerking met Consortium Grensmaas en 
firma Bours, is i.v.m. het geplaatste bijenhotel rond 
het gebied van de vijver, een afspraak gemaakt, 
om ecologisch maaibeheer toe te passen, daar 
waar het kan. 

Wat houdt dat nu in? Dat betekent concreet dat een 
gedeelte van de begroeiing steeds niet gemaaid 
wordt. Dit i.v.m. overleven van poppen, eitjes en 
larven van insecten. Door anders te maaien en ook 
niet alles te maaien, kan het gebied rond de vijver 
zich ontwikkelen. En op die ontwikkelingen wordt 
steeds ingespeeld. Zo krijg je afwisseling van 
kruidachtigen en bloemen die belangrijk zijn voor 
alle insecten, vlinders en bijen. Bovendien trekken 
insecten ook vogels aan, die nodig zijn om hun 
jongen in het voorjaar en de zomer te voeren. En 
met name de zwaluwen leven alleen van insecten. 

Verder mogen er op bepaalde plekken bomen 
groeien als eik en de notenboom. Op bepaalde 
plekken betekent, ver ge-
noeg van het wandelpad en 
het land van de boer. 

Zo kan er met de tijd een 
mooi gebied ontstaan rond 
de vijver met een diversiteit 
aan begroeiing. En krijgen 
we er in Itteren een Natuur-
pareltje bij. 

Angela 

Bloembollen-actie. 

Van een handvol mensen in Itteren mocht ik 
bloembollen ontvangen. Van een inwoner kreeg ik 
zelfs een hele doos. Tegen de tijd dat u dit leest, 
heb ik de bollen geplant bij het bijenhotel aan de 
vijver en bij het hotel bij de containers. Het resul-
taat zult u in het voorjaar mogen zien. Hartelijk 
dank. 

Angela 

Nieuwjaars-Miezel-Tournooi 

Op zaterdag 5 januari 2019 om 19:00 uur is 
het gezellige Nieuwjaars-Miezel-Tournooi in de 
sportkantine van IBC 03. 

De inschrijving kost € 5,- per persoon en het 
inschrijfgeld is ook het prijzengeld! 

Er wordt gestreden om de 1e, 2e 
en 3e plaats. 

Opgeven en betalen vóór 31 de-
cember 2018 bij: 

Fred Horssels: 06-15402154 
René Lardinois 06-11122395 
of bij de kantinebeheerder van IBC 
03 

Iedereen is van harte welkom op 
deze gezellige kaartavond en voor 
een hapje wordt gezorgd.  
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25 jaar geleden hoogwater  

Op zaterdag 22 december van 14:00 tot 
18:00 uur is in de Haarderhoof een her-
denkingsbijeenkomst van de watersnood-
ramp van Kerstmis 1993. 

Borgharen december 1993 

“Al op zondag 19 december zie ik op de Belgische 
tv-zender BRT  spectaculaire beelden van ontwor-
telde bomen en losgeslagen caravans die door het 
wild kolkende water van de Ourthe worden meege-
sleurd. Dat voorspelt niet veel goeds. Langzaam 
maar zeker zie ik ook het waterpeil in de Maas bij 
ons in Borgharen stijgen. De weilanden rondom 
onze dorpen lopen tergend traag, stil maar gestaag 
onder water. Als een sluipmoordenaar maakt de 
Maas zich midden in de donkere nacht onheilspel-
lend meester van de omgeving die haar van nature 
toebehoort.   

Het zal toch niet waar zijn. Weer hoogwater in de 
Maas. De dagen daarna stijgt het peil in de Maas 
tot ongekende hoogten. We raken geïsoleerd van 
de buitenwereld en het lijstje met de kerstbood-
schappen verdwijnt al snel van tafel want er drin-
gen zich andere prioriteiten op. De huisraad moet 
worden veiliggesteld tegen het oprukkende water. 
Dat had ik niet gedacht dat wij ooit in dit huis 
hoogwater zouden krijgen. Dus wel! Vermoeidheid 
en teleurstelling maken zich van mij meester. Maar 
andere mensen in de buurt moeten ook geholpen 
worden dus geef ik nog maar niet toe aan mijn 
zelfmedelijden.   

Wat te denken van het echtpaar met jonge kinde-
ren die iets verder op pas wonen. Totaal verrast en 
verlamd zijn zij door dit onaangekondigde natuur-
geweld. Beteuterd zitten zij tussen hun overspoelde 
huisraad niet wetend waar te beginnen.  

Graag maak ik mij hier verdienstelijk maken door 
een geveinsde kalmte en rust over te brengen op 
het jonge gezin.  

Kom jij ook jouw verhaal vertellen zaterdagmiddag 
22 december in de Haarderhof? Neem dan ook je 
foto’s krantenartikelen filmpjes of videobanden mee 
van wat ons is overkomen 25 jaar geleden. Zoek 
een tafel uit en leg je spullen erop. Vertel je verhaal 
of luister naar dat van anderen.  

Crisis centrum......Im Weissen Rössl waar 
verdriet,hulp en troost hand in hand gingen. Was je 
erbij kom? Kom het ons vertellen. Het verdriet, de 
troost en de lol en humor van toen; laten wij dat 
nog een keer delen ook met de jeugd die er nog 
niet bij was. Was je er niet bij kom dan ook om te 
luisteren naar en te genieten verhalen van je 
dorpsgenoten. 

Wie wil kan wandelen naar Itteren en aldaar onze 
verhalen uitwisselen met de inwoners van Itteren, 
want toen waren wij nogal met ons zelf bezig. En 
terecht!   
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Het bestuur van het Buurtnetwerk Borgharen nodigt 
iedereen uit om naar de Haarderhof te komen en 
een stukje geschiedenis van Borgharen te laten 
herleven. Er is koffie en vlaai in het begin en een 
drankje op het eind van de middag in om de verha-
len wat aan te dikken en waar nodig nog troost te 
bieden. 

Die Hards: waadpak verplicht!! 

Namens het Bestuur van het Buurtnetwerk Borgha-
ren, 

Joop van Sintfiet, voorzitter 

 

Foto’s Jo Smeets 

Fijne feestdagen 

De Zonnebloem 

Alle vrijwilligers van de Zonne-
bloem Borgharen-Itteren wensen 
iedereen hele fijne feestdagen en 
een gelukkig en gezond 2019. 

Damesvereniging Itteren 
De afgelopen maanden hebben wij weer leuke ac-
tiviteit georganiseerd. In mei hebben wij een bus-
reis naar Leuven gemaakt. Een leuke avond over 
pompoenen met lekkere hapjes gemaakt van 
pompoenen was erg leuk.  

Wij hebben een sinterklaasavond gehad waar de 
dames van genoten hebben. Dit jaar gaan wij ook 
weer samen van een kerstdiner genieten. 

Afgelopen zomer hebben wij een gezellig zomer-
feest "Braderie" georganiseerd. Ondanks het war-
me weer toch wel geslaagd. De bedoeling is het 
volgend jaar weer opnieuw te organiseren. 

Op 15 december is er weer een Kerstmarkt bij café 
’t Trefpunt, daar hebben wij ook een kraampje met 
zelfgemaakte kerststukjes. 

Namens de DAMESVERENIGING. wensen wij 
iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en ge-
zond 2019. 

Damesvereniging Itteren 
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CV de Vreigeleire 

Bestuur en leden van 

Carnavalsvereniging  
de Vreigeleire 

wensen jullie allen fijne 
kerstdagen en een gelukkig en gezond 
2019 ! 

Bedankt! 

Zo op het laatste van het jaar willen wij de 
vrijwilligers en professionals bedanken van: 

Aw Sjaol 
BIG Harley Davidson groep Bunde Itteren Geulle
Biljartclub Onder Ons ’64 
Boer Limpens (bieten Sint Martinusfeest) 
Bours AILB 
Buurtnetwerk Borgharen 
Café ’t Trefpunt 

Marc Chavagne (wafels Sint Martinusfeest) 
Consortium Grensmaas 
CV de Vreigeleire 
Damesvereniging 
De Brigidahoeve 
Blaaskapel de Flippers 
Gemeente Maastricht 
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia 
Giel Lardinois (onderhoud veldkruizen) 
Gymclub Itteren 
Hartelstein 
Heemkunde Itteren 
IBC’03 
ItterAktief 
Itteren Gangsters (Sint Martinusfeest) 
Jeu de Boulers 
Kaartclub ItterAktief 
KidsAktief 
Klankbordgroep Borgharen Itteren Bunde 
Maasluipers wandelclub 
Motorclub Itteren 
Werkgroep omgevingsvisie 
Pastoor P. Backus 
Postduivenvereniging De Eendracht 
Rijkswaterstaat 
Seniorenvereniging Sint Meerten 
Sibelco 
Werkgroep Sint Martinusfeest 
Spaarclub ’t Trefpunt 
Steenhouwerij Smeets & zn. 
Staatsbosbeheer 
Werkgroep veezegenen 
Waterschap Limburg 
Claar en Funs Willems (onderhoud kapel) 
Zonnebloem Itteren-Borgharen 

en iedereen die we nog vergeten zijn. 

Dorpsraad Itteren 
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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 gro-
te rol in de kringloopwinkel. Er wordt een groot assortiment aangeboden van uiteenlopende spullen waaron-
der 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 ma-
nier dakloos zijn geworden en bij onze stichting een kans krijgen om alles weer op een rijtje te zetten om 
straks weer mee te kunnen doen in de maatschappij.

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

Coördinator: Henk Willems
Adres: Hartelstein 214 

6223 HV  Maastricht
Telefoon.: 043 - 364 55 15
Mobiel: 06 – 211 52 840
Website: www.kringloop-hartelstein .nl
E-mail: kringloophartelstein@gmail.com
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SIBELCO EUROPE 
MineralsPlus 
 
(v/h Ankerpoort) wint minerale gesteentes 
en bewerkt ze tot natuurlijke (hoogwaardi-
ge) 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 grondstof-
fen.  

U vindt onze activiteiten en producten op  
mineralsplus.sibelco.com 
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Servicepagina  
Ambulance, brandweer en poli-
tie: 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 

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  
Kuddebeheerder galloways  
06 - 5398 1714  

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  

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 
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