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Dorpsraad
Buiten schijnt het zonnetje weer, de blaadjes
komen aan de bomen en de bloesem kleurt
mooi tegen de blauwe hemel: we merken dat
het echt lente is en dat de natuur aan een
nieuw jaar bezig is. Zo is ook de Dorpsraad
een nieuw jaar ingegaan met een nieuw bestuur.
We hebben een voorzitter, penningmeester,
secretaris en een lid bij de Dorpsraad. Na een
zoektocht hebben we John Conings gevraagd
om penningmeester te worden en hij was meteen bereid om zijn kennis in te zetten voor zijn
en ons dorp. Hij heeft in het verleden allerlei
vrijwilligerswerkzaamheden gedaan bij de Aw
Sjaol, de tennisclub en nog veel meer. Van zijn
administratieve en economische kennis mogen
wij nu gebruik maken. Vivian Thewissen-Horssels is vanaf nu secretaresse en Wim Beijer
neemt de taak van voorzitter op zich. Daarnaast blijft Frans Falise ook lid van onze
Dorpsraad.
Gelukkig zijn er rondom de Dorpsraad allerlei
mensen die zich inzetten voor ons mooie dorp
waardoor allerlei taken verdeeld worden en de
Dorpsraad veel taken delegeert naar de juiste
mensen. Zo hebben wij u ook nodig om als
voelsprieten te functioneren en ons door te
geven wat u bezighoudt binnen en rondom ons
dorp. Uiteraard kunnen we niet overal op in
gaan en moeten we vooral rekening houden
met het algemeen belang en soms minder
naar het belang van één persoon kijken.

De Dorpsraad is soms een “doorgeefluik” van
allerlei organisaties naar de bewoners van Itteren en visa versa. Zo vraagt men bijvoorbeeld
nog steeds dijkwachten in Itteren en proberen
we de belangen van Itteren te behartigen bij
de diverse instanties. En ook hierbij hebben wij
uw steun nodig. Wij roepen u graag op om uw
mening over allerlei onderwerpen te geven via
info@itteren.nl of via een briefje in de brievenbus van een van de Dorpsraadleden. Daarnaast bent u altijd van harte welkom op onze
(openbare) Dorpsraadvergadering die iedere
tweede maandag van de maand om 20:00 uur
gehouden wordt in de Aw Sjaol. Uiteraard kunt
u ook altijd reageren op onze nieuwsitems op
onze website www.itteren.nl.
Wij hebben elkaar gewoon nodig voor ons
dorp, dank u wel daarvoor.
Fijne Paasdagen en geniet van de nieuwe natuur,
Wim
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Financieel overzicht 2018
Voor buurtplatforms/buurtnetwerken was in
2017 en 2018 de Uitvoeringsregeling buurtnetwerken 2017-2018 van toepassing, dit in
verband met de transitie van buurtplatform
naar buurtnetwerk. Zowel in 2017 als in 2018
heeft de Dorpsraad Itteren in het kader van de
Verordening Subsidies Vrijwilligersactiviteiten
Welzijn en Zorg 2017, onderdeel van deze
uitvoeringsregeling, subsidie ontvangen.
De in 2018 door de gemeente verleende (basis)subsidie bedroeg € 4.850,00.
Dit bedrag was bestemd voor:
- Organisatiekosten
€ 2.100,00
- Stimulering bij activiteiten van bewoners
€ 500,00
- Communicatiekosten (dorpsberichten)
€ 1.500,00
- Extra kosten Buurtnetwerk
€ 750,00
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 totaalbedrag ter hoogte van € 1.196,00 ten behoeve
van onderhoud- en cursuskosten, beschikbaar
werd gesteld.
Als alles mee zit dan worden deze 10 jaar
oude apparaten, in de loop van dit jaar vervangen door volledig nieuwe exemplaren. De
subsidieaanvraag hiervoor is inmiddels bij de
gemeente ingediend.
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De subsidieaanvraag in het kader van Bewonersinitiatiefgelden Maastricht 2017/2018 van
Heemkunde Itteren, t.b.v. de onthulling plaquette burgerslachtoffers van de 2e wereldoorlog, werd gehonoreerd. Het subsidiebedrag
bedroeg € 2.850,00. De plaquette werd afgelopen september onder grote belangstelling
en met de nodige publiciteit onthuld.
Het aantal donaties van de inwoners van Itteren was in 2018 lager dan de voorgaande jaren. Hoe dan ook, de dorpsraad is erg blij met
deze steun, het blijft immers een blijk van
waardering voor al het werk dat wordt gedaan.
Naast de al lang lopende dossiers, zoals de
brug, de omgevingsvisie en het dossier van de
grensmaas, zijn er het afgelopen jaar diverse
nieuwe initiatieven – mede ook door de werkgroep ItterAktief – succesvol van de grond gekomen. De jeu de boules baan werd nieuw
leven in geblazen. Het resultaat heeft alle verwachtingen overtroffen. Mede door de prachtige zomer werd er volop gebruik gemaakt van
de baan. Iedere woensdagavond was het er
een drukte van jewelste en werd er nog vaak,
door jong en oud, gezellig na gepraat. Vanwege het grote succes werd er ook al op de donderdagavond en de zondagochtend een balletje gegooid.
De wandelclub de Maasleupers mag zich ook
succesvol noemen. Op dinsdag en donderdag
wordt er een mooie wandeling in en om Itteren
gemaakt. Er wordt in een rustig tempo gewandeld en is dus voor de meeste mensen goed te
doen. Vertrek is altijd vanaf de kerk in Itteren.
Voor data en tijdstippen zie elders in deze
dorpsberichten.
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Ontvangsten 2018
Donaties inwoners (14)
Sponsors
CNME (Schone Maas)
Vetinzameling
Basissubsidie Gemeente
Maastricht
Subsidie AED Gemeente
Maastricht
Subsidie Heemkunde Itteren
Donaties tbv Heemkunde
Itteren
Verkoop boekjes Heemkunde Itteren

Totaal ontvangsten

Uitgaven 2018
€ 285,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 145,00
€ 4.850,00
€ 1.196,00
€ 2.850,00
€ 652,50
€

153,00

Nieuwe website
Lidmaatschappen
Vergaderkosten
Bestuurskosten: vergoeding telefoon,
computer, reiskosten
etc.
Huur Aw Sjaol
Representatiekosten
Diversen
Verzekeringen
ItterAktief
Heemkunde Itteren
Veezegenen
Dorpsberichten
Sint Martinusfeest
Bankkosten
Onvoorzien

€ 10.931,50 Totaal uitgaven
Verschil

€ 1.028,50
€
55,00
€
67,95
€
595,00

€
300,00
€
696,45
€
355,14
€
747,49
€ 1.241,33
€ 3.915,80
€
165,30
€ 1.302,17
€
238,96
€
9,96
€
160,30
€ 10.879,35
€ 52,15

Heemkunde Itteren is volop bezig om de geschiedenis van Itteren “levend” te houden. Houd de
dorpsberichten en de vernieuwde website in de gaten voor nieuwe activiteiten. Zoals jullie kunnen
lezen wordt er door heel veel mensen op diverse fronten werk verzet. Mensen die vrijwillig – voor
en achter de schermen – een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Itteren.
Ondanks de vele hulp die wij krijgen en de subsidie van de gemeente, zijn we ook nog altijd afhankelijk van de donaties en bijdragen van derden. Ook in 2019 zijn inmiddels een aantal donaties
ontvangen op IBAN: NL93 RBRB 0979 2525 47 van Stichting Dorpsraad Itteren.
Hartelijk dank hiervoor!
Tot slot wil ik iedereen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Na 10 jaar
met heel veel plezier penningmeester geweest te zijn, heb ik het stokje overgedragen aan John Conings. John, succes!
Harry Jonkhout
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De toekomst leeft in Borgharen en Itteren
De inwoners van Borgharen en Itteren vinden
het belangrijk dat ze betrokken worden bij de
toekomst van hun dorpen.
Dat was woensdag 20 maart de belangrijkste
conclusie van de eerste bewonersbijeenkomst
over de Omgevingsvisie van Borgharen en
Itteren in de Haarderhof. Ruim 90 bewoners
reikten tijdens die bijeenkomst vele tientallen
ideeën, plannen en wensen aan voor die omgevingsvisie. Ook kwamen er allerlei knelpunten aan de orde. De bewoners konden op basis van zes thema’s discussies voeren en hun
inbreng leveren. Het ging om de thema’s wonen, verkeer, recreatie, water, samenleving en
natuur. Een greep uit de wensen en ideeën
die zijn aangereikt:
Wonen:
Er moet weer ruimte komen voor nieuwbouw
(bijvoorbeeld op voetbalveld Borgharen). Er is
behoefte aan kleinere woningen, aanleunwoningen en appartementen voor senioren en
jongeren. Oude woningen vervangen voor
nieuwe woningen die beter bij behoeften aansluiten: energieneutraal en duurzaam. Itteren
wil ook graag een buurthuis (huiskamer),eventueel met kookvoorziening. De gemeente
Maastricht moet zich soepeler opstellen met
haar woonbeleid met meer ruimte voor beroep
aan huis en de huisvesting van woongroepen.
Verkeer:
Een nieuwe brug over het Julianakanaal in
Itteren en een fietsbrug over de stuw in Borgharen zijn twee grote wensen op verkeersgebied.

Parkeerproblemen, vrachtverkeer en de toename van recreanten zijn knelpunten. Er
wordt gepleit voor meer eenrichtingsstraten in
Borgharen en er moeten meer snelheidscontroles komen. De inrichting van de Sluisweg
en de Borgharenweg en beter busvervoer zijn
ook onderwerpen die aangereikt werden.
Recreatie:
Veel waardering voor de nieuwe Grensmaasnatuur, maar die moet wel beter toegankelijk
worden. Verder is er brede steun voor de
komst van meer wandelpaden en wordt de
komst van een laagwaterfietsbrug richting
Boschpoort omarmd. De bewoners zien ook
graag meer horeca in de dorpen.
Water:
Gemeente moet actiever informatie verstrekken over hoogwater. De overlast van de bever
moet ingeperkt worden. Bij hoosbuien zijn er
rioolproblemen bij de Spekstraat; natuurontwikkeling op Maasoever belemmert zicht op
rivier. Groene rivier is te duur en helpt te weinig. Hoe groot is het risico van landbouwgif in
oppervlaktewater en de vervuiling van de oevers van de Grensmaas is ook een zorgpunt.
Rijkswaterstaat moet zorg dragen dat Grensmaas een meer natuurlijk karakter krijgt door
vermindering van waterstandfluctuaties en het
verwijderen van de drempels in het zomerbed.
In Borgharen en Itteren zijn meer dijkwachten
nodig.
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Samenleving:
Pleidooi voor meer voorzieningen, zoals
speelplekken en veilige hangplekken en programma’s voor jongeren in samenwerking met
basisschool Borgharen.
Er is meer aandacht nodig voor de bestrijding
van eenzaamheid onder ouderen en er moet
voldoende zorgaanbod in de dorpen blijven.
Natuur:
Er is veel vraag naar meer struinpaden, meer
bankjes, meer fruitbomen, aanpak zwerfafval
en bloemrijke dijken. Ook wordt het idee gelanceerd om gezamenlijk onderhoud op te zetten.
Het zicht op Sibelco en Beatrixhaven moet beter afgeschermd worden met groen en voor
windmolens is geen plek in de dorpen.
Ook pleiten de inwoners voor meer prullenbakken en hondenpoepbakken.
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Hoe nu verder?
De inbreng van de bewoners wordt nu op een
rijtje gezet en verwerkt in de concept versie
van de Omgevingsvisie. Eind april, begin mei
wordt de uitgewerkte versie van de Omgevingsvisie Borgharen – Itteren 2025 op de
website gepubliceerd. Naast de digitale publicatie zal er ook een samenvatting van de visie
huis aan huis in Borgharen en Itteren bezorgd
worden waar de bewoners op kunnen reageren.
Naar aanleiding van de binnengekomen reacties wordt bekeken in hoeverre bepaalde onderwerpen nog een nadere toelichting nodig
hebben, dit kan dan bijvoorbeeld weer in de
vorm van een bewonersbijeenkomst.
De definitieve versie van de Omgevingsvisie
Borgharen en Itteren zal mede input leveren
aan de Omgevingsvisie van Maastricht. Dat is
het document dat de gemeente als leidraad
gebruikt voor haar beleid in de komende
jaren.
Voor verdere informatie over de omgevingsvisie Borgharen Itteren 2025 zie
onze website:
www.borgharenitteren.nl
of www.itterenborgharen.nl.
Werkgroep Omgevingsvisie Borgharen – Itteren 2025

Heeft u nog opmerkingen hierover, laat
het ons weten via info@itteren.nl.
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Ook burgerhulpverlener worden?
In Itteren zijn meer dan 20 mensen aangesloten als burgerhulpverlener voor mensen met
een hartstilstand. Jaarlijks worden 17.000
mensen buiten het ziekenhuis getroffen door
een hartstilstand. Reanimatie en de inzet van
een AED binnen 6 minuten biedt de grootste
kans op overleving.
De kracht van het systeem is het samenbrengen van een slachtoffer, een burgerhulpverlener en een beschikbare AED. Nadat 112 is gebeld en er geconstateerd is dat het om een
reanimatie gaat, wordt vanuit de meldkamer
het AED-Alert systeem opgestart.
Op het moment dat de meldkamer de postcode ingeeft van de locatie waar het slachtoffer
zich bevindt, gaat AED-Alert aan het werk. Het
systeem zoekt in een straal van 1000 meter
rondom de postcode en huisnummer van de
plaats van het slachtoffer naar ingeschreven burgerhulpverleners.
Het systeem kan twee soorten berichten uitsturen: – Een reanimatiebericht aan deelnemers om direct
naar het slachtoffer te gaan en te
starten met reanimatie. – Een defibrillatiebericht aan deelnemers om
eerst een AED op te halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan
en te starten met hulpverlening.
Door scheiding aan te brengen tussen mensen die kunnen reanimeren
en mensen die kunnen defibrilleren
wordt nodeloos tijdverlies voorkomen. Met AED-Alert wordt een
slachtoffer snelle en adequate hulp
geboden waardoor de kans op overleven toeneemt.
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Wilt u ook vrijwilliger in
Itteren worden? Dorpsraad Itteren organiseert
begin mei weer een training waarna u zich ook
kunt aanmelden als vrijwilliger. Geef u voor 25
april op via info@itteren.nl
of duw een briefje in de
bus bij een van onze Dorpsraadleden en dan
krijgt u de benodigde informatie.
Bent u via uw werk (gediplomeerd) bedrijfshulpverlener, dan kunt u zich nu aanmelden bij
www.hartslagnu.nl en dan kunt u ook opgeroepen worden.
Wim
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Hoe heeft Itteren gestemd?
Op 20 maart zijn we (bijna) allemaal naar de
stembus gegaan. Wij zijn altijd nieuwsgierig
hoe het politieke landschap in Itteren eruit ziet
en dat willen wij u graag laten zien. Via de
website van de gemeente Maastricht hebben
wij onderstaande cijfers kunnen halen.

partij

Itteren

Maastricht

1 CDA

60

4687

2 PVV

42

5795

3 SP

33

3156

4 VVD

36

4642

5 D66

17

4145

6 PvdA

25

3689

7 GroenLinks

83

6189

8 50 plus

14

1880

9 Partij vd Dieren

21

2427

10 Lokaal Limburg
Forum voor
11
Democratie
12 Christen Unie

9

716

76

6684

1

704

1

415

13 Denk

In Itteren hebben 419 mensen gestemd en in
Maastricht 45.447 mensen.
Als we gaan kijken op welke mensen wij gestemd hebben, valt op dat voor de CDA Ger
Koopmans (32 stemmen) en Mirjam Depondt
(18) favoriet waren, bij de PVV Robert Housmans (15), de SP Marc van Caldenberg (11
stemmen). Bij de VVD werden de hokjes van
Karin Strauss (14) en Joost v.d. Akker met 19
stemmen rood gekleurd, Bij D66 waren Hans
Teunissen (8) en bij de PvdA Eric Geurts (12)
de lijsttrekkers. Onze eigen Itterse Kathleen
Mertens was met 56 stemmen het allergrootste stemmenkanon van GroenLinks want de
lijsttrekker Pepijn Baneke kreeg 14 stemmen.
Anne-Marie Fisher (5) van 50 plus, Pascale
Plusquin (9) Partij van de Dieren, George Walstock (5) van Lokaal Limburg, de Christen
Unie (1) en Denk (1) speelden weinig rol van
betekenis. Bij Forum van Democratie stak Hidema (39) met kop en schouders boven Ruud
Burlet (15) en S. Kerseboom (12) uit.
Wij vinden het alleen maar fijn als u gebruik
maakt van uw stemrecht!
Wim
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Fietspaden Rivierpark Maasvallei

Hoe vogelvriendelijk is uw tuin?

De nieuwe fietspaden van het project Grensmaas werden als onderdeel van het RivierPark
Maasvallei met een feestelijk tintje officieel geopend op zaterdag 6 april. De fietspaden zijn
vorig jaar al opengesteld en zijn al volop in
trek.
De nieuwe Grensmaasnatuur levert de komende jaren een mooi perspectief om het recreatief wandelen en fietsen in Limburg op een
nog hoger plan te tillen. Limburgers zijn de
meest fanatieke wandelaars van heel Nederland en ook 43 procent van de inwoners van
deze provincie fietst voor het plezier, zo blijkt
uit onderzoek.
Volgens VVV-directeur Anya Nieuwerra biedt
dat volop kansen voor RivierPark Maasvallei.
Door de ingrepen van Consortium Grensmaas
en het werk aan de Vlaamse oevers is volgens
Nieuwerra een nieuw en prachtig rivierenlandschap ontstaan. Marketing en nieuwe verbindingen met het achterland zijn wel nog nodig
om het RivierPark bij het grote publiek bekend
te maken.
De VVV-directeur benadrukt dat de Maas tot
het DNA van Limburg behoort en zich daarmee ook kan onderscheiden. Niet alleen provinciaal, maar ook internationaal. De Maasfietsroutes in Limburg tellen al een totale lengte van 200 kilometer. Met het lenteachtige
weer van de afgelopen dagen was het overigens al filefietsen op bijvoorbeeld de nieuwe
route langs de Grensmaas tussen Roosteren
en Grevenbicht. Wim Wackers uit Schipperskerk: “Het was vooral in het weekeinde razend
druk, maar het gaat dan ook om een van de
mooiste fietsroutes.”

Om te kunnen beoordelen hoe vogelvriendelijk
uw tuin is, heeft de Vogelbescherming een 10puntenlijst samengesteld, waaraan een vogelvriendelijke tuin eigenlijk moet voldoen. De 10
punten vormen de basis.
Geef uw eigen tuin een score. Gaat u voor de
10 punten? In uw tuin is aanwezig:
1. Water: vijver of vogeldrinkschaal.
2. Gazon.
3. Rijke variatie aan bloeiende, inheemse planten, waar rupsen, vlinders, bijen en andere
insecten op afkomen.
4. Inheemse planten, struiken, klimplanten en
bomen, met zaden of vruchten. Zoals bessen
en noten.
5. Struiken met doornen of stekels.
6. Erfafscheiding d.m.v. hagen.
7. Zo min mogelijk bestrating. Minder dan 1/3
van de tuin.
8. Kale muren zijn begroeid.
9. Rommelhoekjes met bladafval, composthoop, takkenhoop/takkenril.
10. Nestkastjes voor vogels.
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Wilt u uw tuin een 10+ geven en nog
aantrekkelijker maken? Dan kunt u gaan
voor deze punten:
1. Zandbak voor huismussen.
2. Nestkastjes voor zoogdieren en insecten, bv vleermuisjes, egels en bijen en vlinders.
3. Geen gebruik van pesticiden.
4. Pergola.
5. Een plek voor een vogelvide onder het dak.
6. Natuurlijke nestholten in bomen of gebouwen.
7. Variatie in gelaagdheid: bomen, struiken,
kruiden, gazon, water.
8. Platdak met sedum.
9. Overwinteringsplek voor amfibieën.
10.Slaapplaats voor egels.
Hoe groener uw tuin, hoe meer water deze
opneemt. Bovendien geeft een groene tuin in
de zomer de nodige verkoeling. Verder hebben
de tuinvogels insecten en rupsen nodig om
hun jongen te voeren. Een groen tuin is een
tuin, waar altijd iets te zien valt.
Bron: Vogelbescherming Nederland
Angela Moberts

Foto: Jo Smeets
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Nationale Tuinvogeltelling 2019
Er deden dit jaar 77.000 mensen mee; al deze
mensen telden hun tuinvogels gedurende een
half uur in hun tuin of op balkon. In Itteren waren er 4 deelnemers en in Borgharen 5.
De top tien van tuinvogels in deze omgeving
geteld in volgorde van meest geteld: huismus,
koolmees, pimpelmees, roodborst, merel, ekster, turkse tortel, winterkoning, houtduif en
zwarte kraai. Help de merel!
Persoonlijk heb ik de merel vorig jaar alleen in
het voorjaar gezien. Daarna helemaal niet
meer. Wat is er aan de hand? Enerzijds schijnt
het te maken te hebben met het isutu-virus dat
sinds 2016 rondwaart, anderzijds met voor de
merel ontbrekende goede voedsel-en nestgelegenheid. U kunt de merel helpen door appels
en klokhuizen in uw tuin te leggen. Merels zijn
dol op appelen. Afgevallen blad in hoopjes bij
elkaar vegen en onder struiken of in diverse
hoeken van uw tuin leggen. Merels zijn ook dol
op de insecten die zich daarin schuilhouden.
Heeft u een gazon? Merels zijn dol op de pieren die erin zitten. Plant besdragende struiken
zoals de lijsterbes. Merels houden van beschutte plekken om te broeden, bv. klimop
langs een boom of pergola is daar zeer geschikt voor.
Bron: Vogelbescherming Nederland
Angela Moberts
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Schone Maas en Schone Rivieren
Jaarlijks doen nu zo’n 4000 vrijwilligers mee
aan grootschalige opruim-acties langs de
Maas en de Waal. Zo’n 200 trajecten langs de
Maas en de Waal worden onderzocht op soorten afval door allemaal vrijwilligers.
Nederland is het laatste traject waar de rivieren doorheen stromen, voordat ze uitmonden
in de Noordzee.

Schone Maas 9 en 23 maart
Het zijn weer twee geslaagde ochtenden geworden van gemiddeld 12 mensen. Tussen de
twee data in, kwam de hoogwatergolf. Dat
bracht met zich mee, dat ten noorden van Itteren nog niet ( weer) geruimd kon worden. Dus
zijn we uitgeweken naar de kapel. Buiten alle
plastic flesjes was er vooral veel plastic! In
duizend stukjes. Dat hangt dan in de struiken
en het prikkeldraad. En veel piepschuim, dopjes, wattenstaafjes, aanstekers, schoenen,
plastic potten, autowiel, jerrycans enz.
Ook aan de Belgische kant was men aan het
ruimen. Al deze rommel komt in elk geval niet
meer in de plastic soep terecht. Mensen bedankt!!!

Angela Moberts

Zwerfvuil vervuilt niet alleen het land, maar
ook de rivieren en de beken. De enorme hoeveelheid afval in de Maas, belandt, in maart
en april, na een hoogwaterperiode, op de oevers en uiterwaarden van de Maas. Ook hoopt
het afval zich op voor stuwen en sluizen. Dit is
niet alleen lelijk voor het landschapsbeeld,
maar ook schadelijk voor het water, de dieren
en planten en de mensen.
Helpt u ook mee het afval te verminderen? Dat
kunt u bv. doen door meer in glas te kopen, of
groeten en fruit los mee te nemen in daarvoor
bestemde wasbare zakjes. In plaats van al die
flessen met vloeibare zeep, kunt u gewoon
zeepblokjes gebruiken. Die ruiken niet alleen
lekker maar het is ook goedkoper in gebruik.
Iedereen kan meehelpen om onze wereld
leefbaar te houden. Kijk wat u kunt doen in uw
situatie. Alle beetjes helpen en is meer dan
niets doen.
Bron: Nieuwsbrief Schone Maas.
Angela Moberts
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Onderzoek vervuiling Maas
Een tijdje geleden kregen we een mailtje van
onze “Itterse” Tina Dolmans waarin zij aangaf
dat zij bezig is met een onderzoek naar de vervuiling van de Maas. Zij schreef:
“Ik ben gestart als afvalonderzoeker voor het
project schone rivieren, dat weer deel uitmaakt
van een groter onderzoek van de Plastic Soep
Foundation, IVN en Stichting de Noordzee. Ik ga
op een vaste strook van 100m langs de Maas in
Itteren, mijn geboortedorp, het aangespoelde,
aangewaaide afval in categorieën onderbrengen
en tellen. Zo zijn er langs de Limburgse Maas
ongeveer 35 meetpunten. De universiteit Leiden
gaat al onze gegevens verwerken en het afval
onderzoeken om de bron van de vervuilers te
achterhalen. Vorig jaar is er met 3 meetpunten
gestart en het resultaat is al dat Chemelot nu
aan de tand gevoeld wordt over een hoge concentratie van granulaat (vissen zien dit voor eitjes aan en eten het op).
Het onderzoek gaat 2x per jaar plaatsvinden
tussen half februari en half maart en half september en half oktober.
Ik hoorde van mijn broer Peter Dolmans (op de
Hoogmaas) dat in Itteren een zeer actieve opruimploeg is. Om dus mijn detective werk uit te
kunnen voeren zou ik willen weten wanneer jullie van plan zijn de opruimactie te voeren. Ik kan
dan op " mijn 100m Maas" van tevoren mijn afval verzamelen en onderzoeken. Mochten jullie
meer informatie willen, dan hoor ik dat graag.
Zoals het er nu uit, ga ik dat 5 jaar doen en ga ik
mijn geboortedorp en Mooder Maas weer regelmatig zien. Ik hoop gauw wat van jullie te horen
met vriendelijke groet
Tina Dolmans“
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Vervolgens is zij aan de slag gegaan en mailde ze ons:

“Dinsdag 26 februari heb ik mijn stukje Maas
van 100 meter tussen de “Negen Buimkes” en
“de Lump” gedaan met mooi weer en de hulp
van mijn vriend, Peter en Josine. Het meeste
afval was plastic, 854 stuks, waarvan het
grootste deel viel in de categorie "ondefinieerbare stukken zacht plastic folie van 2,5cm 50cm (259 stuks). Op de tweede plaats 180
stuks snoep, snack en chips verpakkingen
waarvan het grootste deel van Belgische origine was (Delhaize, Colruyt). Textiel en glas ben
ik er niet tegengekomen, ook geen granulaat.
Het kan goed zijn dat dit door de dikke laag
slib bedekt was. Ik hoefde gelukkig niet te graven!
Groetjes en tot september”
Zo ziet u maar dat van alle kanten we ondersteuning krijgen!
Wim

22 april zaait Nederland voor de bij
Waar zijn al die bloemen toch, van lang geleden. Waar zijn al die bloemen toch, waar zijn
ze gebleven?Zaait u dit voorjaar ook bloemen
in uw tuin, balkon, in potten en bakken? Helpt
u ook mee ons dorp weer bloemenrijk te maken?
Kijk op www. Bij-Nudge.nl of De Pollinators.
Angela Moberts
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Takkenroute

Bewegen voor ouderen

Ook dit jaar hebben we de medewerking van
de gemeente om weer een takkenroute in te
stellen. Dit jaar is de takkenroute voor Itteren
en Borgharen op:

Overal krijgen we te horen dat we vooral moeten blijven bewegen. Dan maken de hersenen
stofjes aan waardoor we gelukkiger worden.
Daarnaast komen we in aanraking met andere
mensen (van Itteren) waardoor we met elkaar
kunnen praten en niet alleen de spieren en
gewrichten geactiveerd worden maar ook de
hersenen.
Er is een onderzoek van het Sociaal Cultureel
Planbureau geweest en daaruit blijkt dat in Itteren “een lage sportdeelname” heeft. Vanaf
januari 2019 heeft Maastricht Sport alle “Meer
Bewegen Voor Ouderen (MBVO)-activiteiten”
over genomen van Stichting Trajekt. Het betreft hier 61 groepen met in totaal rond de 700
deelnemers verspreid over de stad. Binnen het
MBVO-aanbod vallen ook activiteiten
zoals volksdansen, yoga, tai Chi, countryline dance, pilates, gymnastiek en
koersbal.
In Itteren is iedere donderdagmorgen
tussen 9:30 tot 11:30 uur in de Aw Sjaol
een gezellige en ontspannen bijeenkomst van diverse ouderen die samen
aan het bewegen zijn. Elly Dolmans is
onze contactpersoon vanuit Itteren. Wilt
u ook langer fit en vitaal blijven en wilt u
een kijkje nemen, loop op dondermorgen gewoon binnen bij de Aw Sjaol en
ervaar ook een wekelijks ochtendje
“lekker eruit”.

Maandag 29 april vanaf 8.30 uur
Per huishouden mogen maximaal 4 bundels
geleverd worden die maximaal 25 kg wegen,
maximaal 1,50 meter lang, 0,50 meter breed
en 0,50 meter hoog zijn. U kunt uw takkenbos(sen) van zondagavond 19:00 uur op de
stoep leggen en de rest van GFT in de groene
bak. Bedankt voor uw medewerking,
Dorpsraad Itteren.

Wim
(foto van maastrichtsport.nl)
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Het ItterAktief-seizoen begint!
De dagen worden langer, mensen komen naar
buiten. Wat staat er op de agenda van ItterAktief?
* De Jeu de boulers starten woensdag 3 april
om 19.00. Ook op vrijdagavond gaat er gespeeld worden. Interesse? Neem contact op
met Frans 06-15000670.
* De wandelclub de Maasleupers hebben besloten om in de zomer maanden op dinsdagavond te lopen. Zij willen meer wandelaars de
gelegenheid bieden te genieten van de mooie
natuur rond Itteren.
Programma Maasleupers tot september!
In maart: dinsdagochtend 5 & 19 maart, vertrek om 10.30 vanaf de kerk
In april: dinsdagochtend 2, 16 & 30 april, vertrek om 10.30 vanaf de kerk
Van mei tot en met augustus lopen wij in de
avonduren!
In mei: dinsdagavond 14 & 28 mei, vertrek
vanaf de kerk om 19.00 uur.
In juni: dinsdagavond 11 & 25 juni, vertrek
vanaf de kerk om 19.00 uur.
In juli: dinsdagavond 9 & 23 juli, vertrek vanaf
de kerk om 19.00 uur.
In augustus: dinsdagavond 6 & 20
augustus, vertrek
vanaf de kerk
om 19.00 uur.
Op Koningsdag
is er voor de
tweede keer
e e n p l a n t j e smarkt. Dit keer

op het schoolplein van de Aw Sjoal. Hierover
elders in dit nummer meer.
Misschien heeft u ook iets gehoord over het
initiatief om ook in Itteren een huiskamer te
organiseren?
Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd met de
gemeente over een verbouwing van de keuken
van de Aw Sjoal om een ontmoetingsplek te
creëren waar samen gekookt en gegeten kan
worden. Of gewoon een kop koffie gedronken
kan worden natuurlijk.
Dit heeft heel wat voeten in de aarde maar zodra er nieuws te melden is, informeren wij u
nader.

Aansjuive in de Aw Sjaol
En dan dit: “zomaar ineens” kwam er voor ItterAktief een kadootje…
Sandra Plompen van in de Ruyterstraat, veel
Itternaren kennen haar als de vrouw van Marcel Plompen, stuurde ons een mailtje met een
super idee….
Sandra wil graag “iets” doen voor (met name)
de oudere mensen in Itteren. Omdat we zelf
ook met dat idee rondliepen maar het nog
geen vorm hadden gegeven zijn we meteen
met Sandra gaan praten. En we raakten allemaal heel enthousiast.
Zó enthousiast dat we meteen ook beginnen
met haar idee “Samen eten” in de Aw Sjaol.
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We noemen het “Aansjuive in de Aw Sjaol”.
We starten op vrijdag 31 mei a.s. Vanaf 17.30
uur bent U welkom in de Aw Sjaol, Kapelaanstraat 71.
De bedoeling is dat mensen vanaf 65 jaar
(voorlopig) een keer per maand samen komen
en elkaar ontmoeten in de Aw Sjaol en daar
getrakteerd worden op een lekker etentje.
Dus… u hoeft helemaal niets te doen, alleen te
genieten van het eten en de gezelligheid van
het samenzijn.
De eerste keer is gratis, de volgende keren
vragen we een symbolisch bedrag als bijdrage. Wel moeten we vragen of u zich wilt aanmelden. Dat kan op verschillende manieren.

lentenummer 2019

Aanmeldstrook:
Ik .………………….………………… (naam)
wil graag mee” aansjuive” op vrijdag 31 mei
a.s. in de Aw Sjaol.
Ik kom alleen/met partner (doorhalen wat niet
van toepassing is).
Mijn adres is: …..…………………………………
……………………………………………………

Per mail: info@itteren.nl

Mijn telefoonnummer…………………………….

Of u vult het onderstaande briefje in en stopt
dit in de brievenbus bij een van de twee onderstaande adressen:

Ik wil wel/niet worden opgehaald (doorhalen
wat niet van toepassing is).

-

Sandra Plompen Ruyterstraat 31
Vivian Thewissen Op de Bos 8

Bent u misschien slecht ter been of is de Aw
Sjaol gewoon te ver voor U? Geen probleem…
laat het ons weten en u wordt opgehaald. In
mei krijgt u nog een flyer in de brievenbus, ook
daarop zal een aanmeldstrookje staan.
Aanmelden kan tot uiterlijk 24 mei a.s. maar
als u snel doorgeeft dat u komt dan bent u zeker van een plekje!!
ItterAktief
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KidsAktief met Pasen

Meehelpen?

Net als vorig jaar hebben
we gevraagd aan de Paashaas of hij ook dit jaar weer
in Itteren langs zou willen
komen.
En hij heeft ons gisteren laten weten dat hij er zal
zijn…..
Daarom nodigen we jullie uit om op:

Verder willen we hier iets
vragen aan de mensen in
Itteren en met name aan de
mensen met kinderen.

Paasmaandag 22 april a.s. om 10:30 uur
naar de Aw Sjaol aan de Kapelaanstraat 71
te komen.
Daar maken we dan eerst samen een Paasknutsel en als de paashaas er dan is gaan
we samen met hem op zoek naar lekkere
paaseitjes.
Dus kom gezellig naar de Aw Sjaol. Je hoeft je
niet aan te melden of op te geven.
Ook als je toevallig in Itteren op bezoek bent
(bij je oma en opa bijvoorbeeld) mag je komen!
P a p a ’s , m a m a ’s , o p a ’s ,
oma’s opgelet….. Het is de
bedoeling dat alleen de kinderen eitjes zoeken!!

Heeft u misschien zin én tijd
om een (paar) keer per jaar
een activiteit te organiseren
voor de kinderen van Itteren?
Misschien heeft u er nog nooit over nagedacht
of misschien juist al wel maar heeft u de stap
nog niet gezet. We nodigen u bij deze uit dat
dan nu te doen.
Voor de kinderen van KidsAktief wordt het helaas steeds moeilijker om tijd vrij te maken
van school/ huiswerk, ze kunnen uw hulp dus
heel goed gebruiken. Ze willen graag meedenken en uiteraard ook mee blijven helpen
waar dat kan.
U kunt hierover contact opnemen met Frans
Falise, Anja Paradies of Vivian Thewissen van ItterAktief.
Of stuur een mailtje naar
info@itteren.nl
FIJNE PAASDAGEN
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Reumafonds

Helpen bij Bluesfestival

Reuma is een verzamelnaam
voor meer dan 100 verschillende
aandoeningen van je ‘bewegingsapparaat’ zoals gewrichten, spieren, pezen en botten, die niet door een ongeval zijn
veroorzaakt. Bij sommige reumatische aandoeningen zijn ook de organen betrokken.
Een op de negen mensen in Nederland heeft
een vorm van reuma en elke dag komen er
700 mensen bij.
Reuma is onderverdeeld in drie categorieën:
Ontstekingsreuma. Hieronder vallen aandoeningen waarbij ontstekingsreacties in het lichaam onder andere gewrichten beschadigen.
Ongeveer 420.000 mensen hebben een vorm
van ontstekingsreuma. Artrose. Hierbij verslechtert het kraakbeen in de gewrichten. Ongeveer 1,1 miljoen mensen hebben artrose in
een of meerdere gewrichten.
Wekedelenreuma. Hieronder vallen aandoeningen aan onder andere spieren, banden,
pezen en het kapsel om gewrichten. Zo'n
240.000 mensen hebben een vorm van wekedelen-reuma. Sommige mensen hebben
meerdere vormen van reuma. Jaarlijks organiseren ruim 5.000 collecteorganisatoren de
collecte in hun woonplaats of wijk. Ook dit jaar
hebben de vrijwilligers van Itteren de moeite
genomen om voor dit goede doel te gaan collecteren. Zij hebben het mooie bedrag van €
467,61 opgehaald en gestort op de rekening
van het Reumafonds. De collectanten willen u
hartelijk danken voor de gulle bijdragen en wij
als redactie bedanken Elly Dolmans en haar
vrijwilligers voor het langs de deuren gaan in
ons dorp en/of ook bij het ziekenhuis staan
met de collectebus van het Reumafonds.

Op 31 mei is in Maastricht het Bluesfestival en
onze mensen van de Vreigeleire en spaarclub
`t Trefpunt zijn op zoek naar vrijwilligers om op
31 Mei op het Bluesfestival in Maastricht te
helpen met tappen, fris inschenken, etc. Hierdoor komt weer wat geld in de kas en kunnen
ze leuke activiteiten doen in Itteren.

Er zijn twee ploegen van 20 personen nodig:
van 10.00 tot 18.00 uur en 20 vrijwilligers van
18.00 tot einde. Het wordt natuurlijk een oergezellige dag met heerlijke Bluesmuziek waar
ook Waylon en Dr. Hook zullen spelen. Je kunt
je opgeven bij Ingrid Fischer, Eunice CrijnsDolmans of Funs Houben. Weet je niet waar
ze wonen, kun je ook een mailtje sturen naar
info@itteren.nl en dan zorgen wij dat het bij de
juiste mensen komt.
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Dankwoord Vreigeleire
’t Waor weer eene sjieke Vastelaovend in Ittere, de carnavalsmis, de optoch, de gezelligheid onjer os allen, ’t waor weer geslaag! Wah
een klein dorrep groet in is! Een speciaal
woord van dank veur alle vriewilligers en
sponsors !
Namens Prins Theo 1e, Prins Giovanny 1e en
Prinses Narnia
bedank uch CV de Vreigeleire en JCV de Vreigeleirkes veur alle vertrouwe !
Noteer alvas:
zaterdag 31 augustus a.s.
Indian Summer Party (verdere info volgt nog)

Dankwoord Prins Theo 1e
Tijdens de Carnavalsmis heeft Prins Theo 1e
een dankwoord uitgesproken waar diverse
mensen ons op gewezen hebben. Dat was
een stukje Itteren-promotie. Daarom hebben
wij gemeend om u hiervan enkele passages te
laten zien:
Es preens Theo dn 1e stoan iech noe hei veur
uug um mien dankwuird oet te spreeke aan
alle betrokkene.
Meh iers wel iech vaan de gelegenheid gebruuk maake um iech te verteille in wat verun
geweldig dorrep veer hei egelik leeve en wat
ut zou beteikene es dees gemeinsjap de nog
wienige tradities wat ver nog hubbe verloore
zeen goon.
Ut liek soms waal of eederein ut te druik heit
met vanalles en nog get, en veul luij deenke
dat is mich te laastig, doa hub iech geinen tied
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veur; of wat iech
ouch waal ins huur,
“ich trek toch neet
zoe un pekske aan”.
Meh diezelfde luij
klaage deks ut helst
van allemoal, en
vinge dat er niks
verloore moag goon.
En este ut versjeel
wels maake is ut
gemeekelik um
diech te loate euverhoale, umdat
iech voong dat ste
dr zelluf get aan mos
doon en neet altied kieke noa aandere of aafwachte wat eemes aanders zou doon en doanoa commentaar geeve en veural laater
spiet te kriege tot ste zelluf neet de sjouwers
droonder hubs gezat.
Nou dat hub iech geweite….boete ut feit dat
ich laater uuche prins van 2019 zou weere,
guuf ut zoeveul mieh, ut geveul tot ste get
deis, wie groet of klein it ouch is veur de gemeinsjap: van papier ophoale tot ut organiseren met aander vereininge van zomerfeest en
keersmerrit, unne energieboest en ut geveul
Ittere leift waal degelik.
Joa Ittere is un klein duirep ,meh aafgeloupe
weeke zin vr deks noa boete oetgetrokke en
bin iech es unne soort van ambasaduir veur
Ittere opgekoome. Ein woord hieveur GEWELDIG en wat steit Ittere good aangeschreve bie de bezochte vereininge en dus de umringunde buurte, Ittere leift, allein zin vr ut os
neet altied gewaar. En zouwe ver eigelik get
deikker met de neus op dit feit gedruik motte
weure en trots derop zeen tot ste vaan Ittere
bis. Ittere leift.
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Overledenen Itteren 2018

Damesvereniging Itteren

Als Heemkunde Itteren willen we
aandacht geven aan de historie
van Itteren. In de eerste uitgave
van de Dorpsberichten 2019 willen
we stilstaan bij diegenen die ons in
2018 zijn ontvallen. Wij vermelden degenen die in Itteren woonachtig waren:

Wij zijn alweer het nieuwe jaar goed begonnen. Op 24 januari was de jaarvergadering en
kienen met hele leuke prijzen. In februari hadden wij een gezellige avond met playback
groep”Nostalgia” en in maart hebben we
mooie Paasstukken gemaakt.

Bèr Slangen
02-01-2018 87 jaar
Mientje Veugelers
10-01-2018 81 jaar
Jan Renckens
24-03-2018 77 jaar
Jeu Scheepers
14-05-2018 95 jaar
Lei Thewissen
24-05-2018 60 jaar
Fons Cools
27-05-2018 75 jaar
Leen Bastings-van Eksel 15-06-2018 67 jaar
Pierre Biesmans
26-07-2018 71 jaar
Jeanne Gulikers-Hoeberigs 20-12-2018 92 jr.
Heemkunde Itteren.

Plantjesmarkt
Op 27 april van
12.00-17.00 uur is op het schoolplein van de
Aw Sjaol in Itteren een plantjesmarkt.

Op 26 mei hebben we weer een gezellig zomerfeest BRADERIE.
Met optredens van Huub
Adriaens, Blaaskapel de Flippers en Frans
Theunisz.
Er staan weer
diverse kraampjes. Met o.a.
zelfgemaakt gebak, mooie
bloemstukken, wafels en hamburgers. Er is
ook een buffet aanwezig dus houd deze zondagmiddag vrij.
De Damesvereniging Itteren

Zelfgekweekte tuinplanten ruilen of kopen.Ook
een tafel voor uw plantjes? Neem contact op!
Tot ziens,
Anja Paradies, 06-50947673
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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 anderen212121
die voor hun niet meer van waarde zijn.
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.

Op 18 Augustus 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur
organiseert woonwerkgemeenschap Hartelstein
een buitenmarkt. Heeft u interesse voor het huren
van een kraam laat het ons weten. Info volgt nog.

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:

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 gemeente Maastricht
T: 14-043
Milieu:
Provinciale Groene Brigade (afval,
stroperij, illegale verbouwing, etc.)
(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 zater-, zon- en feestdagen van
11.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
18.00 uur 0900 - 4243434

Parochie / Pastorie
(043) 363 29 67
Parochie wachtdienst
06 - 5361 5117 of
06 - 5369 1450
Storingsnummers:
Gas en elektra 0800 - 9009
Water 0800 - 023 3040
Ziggo 1200 of 0900 - 1884
Drugsmeldpunt
(043) 350 5111
Alcohol infolijn
0900 - 500 2021
Drugs infolijn
0900 - 1995
Dieren:
Dierenambulance
0900 - 4433 224
Kuddebeheerder galloways
06 - 5398 1714
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
Facebook:
“de bis van Itteren es te …”
foto’s Itteren:
www.ittereninbeeld.nl
Secretariaat:
Op de Bos 8
6223 Itteren
IBAN: NL93 RBRB 0979 252547
KvK: 410 77 062
Dorpsraad Itteren:
Voorzitter:
Wim Beijer

043 - 364 4126

Secretaris:
Vivian Thewissen 043 - 364 0407
Penningmeester:
John Conings
043 - 358 1161
Lid:
Frans Falise

043 - 364 8167
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