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Aankondiging Rijkswaterstaat:
werkzaamheden brug Itteren
8 juli 2019 start Rijkswaterstaat met het renoveren van de staalplatenconstructie op brug
Itteren. De werkzaamheden nemen 4 weken in
beslag en worden op reguliere werkdagen/
tijden uitgevoerd. In deze periode is brug Itteren afgesloten voor al het verkeer.
In die 4 weken wordt de staalplaten constructie
van de brug verwijderd, om het brugdek zo
vlak mogelijk af te werken en zo een goede
basis te krijgen voor de nieuwe constructie. Op
het vlakke brugdek wordt een raster van houten balken geplaatst, met extra ondersteuning
ter plaatse van de wielsporen. De balken worden aan de bovenzijde afgevlakt en daarop
wordt een rubberen laag aangebracht. Op het
balken raster komen de stalenplaten, in sets
gekoppeld. De bevestiging gebeurt door ankers aan te brengen tot in het betonnen dek
van de brug. Ook wordt er een constructie van
stalen strips tussen de rijplaten aangebracht
om de remkrachten op te vangen. Tot slot
worden de barriers op de nieuwe constructie
teruggeplaatst, weer op een breedte van
3,10m. Met deze renovatie komt er een einde
aan de geluidshinder en kan de oude brug, in
de periode tot de nieuwe brug klaar is, weer
vooruit.
Afsluiting van brug Itteren betekent dat al het
verkeer omgeleid wordt door de dorpskernen
Itteren en Borgharen.
Dat zal zeker hinder veroorzaken, te meer
omdat het vrachtverkeer van Sibelco ook gebruik moet maken van deze omleiding.

!3

Om de hinder te verminderen worden in de
Pasestraat verkeersregelaars ingezet, zodat
de situatie dat 2 vrachtwagens elkaar treffen
op het smalste deel van de route uitgesloten
wordt.
Op de verkeersbrug Limmel worden tijdelijke
verkeerslichten geplaatst en er worden parkeerverboden ingesteld op het smalle deel van
de Pasestraat en in de Adam van Harenstraat.
Ook Arriva heeft haar route aangepast aan de
renovatie. De haltes tussen brug Itteren en
Bunde komen hierdoor te vervallen. Voor meer
informatie kunt terecht bij www.arriva.nl
Mocht u vragen of klachten hebben neemt u
dan contact op via het landelijke informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002.
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Extra info Rijkswaterstaat:
Daarnaast hebben we aan RWS nog gevraagd
of zij nog extra informatie konden geven. Zij
schreven ons:
Op 8 juli start de firma Combinatie MourikDynniq met de renovatie van de stalen platenconstructie op brug Itteren.
Dit is ook hard nodig, de platen raken los en
maken een klapperend geluid als er verkeer
overheen rijdt. Zeer hinderlijk voor inwoners
van Itteren en Bunde.
Al tijdens de informatieavond in december
2018 gaf RWS aan dat de renovatie in de zomer van 2019 uitgevoerd zou worden en dat
de brug gedurende 4 weken afgesloten zou
zijn.
Na een ronde van gesprekken met buurt/
dorpsraden, Sibelco, Arriva en de gemeente Maastricht bleek de zomer bij
uitstek de periode te zijn waarin de hinder het minst is.
Veel inwoners zijn dan op vakantie, er
is geen schoolgaande jeugd, er wordt
minder gebruik gemaakt van het openbaar vervoer en tot slot, niet onbelangrijk, Sibelco kan in deze periode de
hoeveelheid vrachtverkeer enigszins
beïnvloeden. En dat hebben ze ook gedaan door de aanvoer van mergel te
minimaliseren en de openingstijden aan
te passen (7:30 uur tot 16:00 uur).
Hierdoor wordt het aantal vrachtbewegingen ongeveer 25% minder.

!4

zomernummer 2019
Dit alles wil niet zeggen dat u geen hinder gaat
ondervinden. De omleidingsroute leidt immers
door de dorpskernen Itteren en Borgharen en
blijft smal.
Op de smalste stukken wordt een parkeerverbod ingesteld. Verkeersregelaars leiden het
vrachtverkeer om en om door de Pasestraat.
Aan u het verzoek om het parkeerverbod in
acht te nemen en uw auto gedurende deze
vier weken elders te parkeren.
Volgens onze planning zijn de werkzaamheden 5 augustus klaar.
De stalen platenconstructie kan dan weer 5
jaar mee en de geluidshinder is verholpen. De
periode tot en met 2024, wanneer de nieuwe
brug Itteren gereed is, kan op een goede manier overbrugd worden.
Rijkswaterstaat
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Hondenlosloopgebied
Een tijdje geleden is op Facebook een bericht
geplaatst waarin gepleit werd om stukken kade
dusdanig in te richten dat deze gebruikt zouden kunnen worden als hondenlosloopgebied.
Daarbij werd met name de kade achter Op de
Bos genoemd. Bij de aanleg van de kades in
1995 is bepaald dat daar waar tuinen van omwonenden grenzen aan de kades, deze kades
niet toegankelijk zouden zijn voor recreatie. Dit
uitgangspunt geldt nog steeds, daarom zijn
deze stroken ook afgesloten met een slot.
Daarnaast speelt nog een ander punt. De genoemde gebieden worden gemaaid door boeren die het hooi gebruiken als voer voor de
koeien. Wanneer in dat voer uitwerpselen van
honden zouden terechtkomen kan dat leiden
tot misgeboorten bij de koe. De ziekte heet
Neospora en is een parasiet die niet leidt tot
ziekteverschijnselen bij de koe maar wel de
dood van de ongeboren vrucht kan veroorzaken. Deze parasiet kan in de ontlasting van de
hond voorkomen door o.a. het eten van rauw
vlees.
De Dorpsraad is al in overleg met de Gemeente Maastricht om elders in Itteren een gebied
in te richten als hondenlosloopgebied. We
hebben dan ook het dringende verzoek om de
afsluiting van deze kades te respecteren en
geen honden daar uit te laten.
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Hoe heeft Itteren gestemd?
Op 23 mei waren de verkiezingen voor het Europees Parlement. Er zijn 273 stemmen uitgebracht via het stembureau in de Aw Sjaol. Itteren volgde de landelijke trend om de PvdA met
97 stemmen, de grootste te laten zijn. Frans
Timmermans haalde in Itteren 93 stemmen op!
Forum voor Democratie kreeg daarna de
meeste stemmen (28) waarvan Thierry Baudet
12 en lijsttrekker D. Eppink 9. Bij Bas Eickhout
van GroenLinks werd 23 maal van de 37 het
rondje roodgekleurd. Het CDA kreeg 27 stemmen waarvan 20 voor Jeroen Lennaers. De
VVD ontving 21 stemmen en Geert Wilders
haalde 11 van de 18 PVV-stemmen binnen. !6
Stemmen waren er voor de Partij van de Dieren, de SP kreeg 10 stemmen, D66 7, 50Plus
6 en Volt 4 stemmen. De partij van Denk kreeg
nog 1 stem maar de partijen van Christen
Unie, Jezus leeft, de Groenen en de Piratenpartij kregen geen stem van de inwoners van
Itteren.
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Nieuwe AED’s in Itteren
Het is alweer 10 jaar geleden dat we zijn gestart met de burgerhulpverlening. Indien iemand 112 belt en er is sprake van een hartstilstand, komen de burgerhulpverleners in actie.
De 112 centrale verstuurt sms-jes (of een app)
naar de vrijwilligers. Eén gedeelte gaat zo snel
mogelijk naar het slachtoffer om te reanimeren
(zodat de bloeddoorstroming blijft gaan en er
geen hersenbeschadigingen komen) en een
ander gedeelte gaat de AED halen zodat het
hart een stroomstoot krijgt en weer gaat pompen. In Itteren hebben ongeveer 30 vrijwilligers
zich aangesloten om op een dergelijke oproep
te reageren. Jaarlijks wordt hiervoor een (kosteloze) cursus aangeboden door de Dorpsraad
(via de gemeente) waarvoor alle inwoners van
Itteren zich kunnen opgeven.
Na 10 jaar hebben we een subsidie van de
gemeente ontvangen om de “oude” AED’s te
vervangen door nieuwe. Bij de “oude” AED’s
was nog een apart tasje waar schaar, mondkapje en andere benodigdheden in zaten, in
de nieuwe AED is dit geïntegreerd.
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Om de nieuwe kast te openen, krijgen de vrijwilligers een code om het hangslot te openen
en door de deksel van de kast te draaien, kan
de AED meegenomen worden. Het liefst hopen we dat de AED niet gebruikt hoeft te worden, maar als het zover is staan onze vrijwilligers klaar om het slachtoffer te helpen.
Wim

Plus Je Huis:
Gemeente Maastricht heeft in samenwerking met
Volta Limburg een
e n e r g i e b e s p aringsproject gelanceerd: PlusJeHuis.
Eigenaren van
koopwoningen die aan de slag willen met
energiebesparing en duurzame energieopwekking kunnen voor hulp en ondersteuning
terecht bij Volta Limburg.
Volta Limburg is de begunstigde partij uit de
Europese aanbesteding naar een serviceprovider voor energiebesparing. Het project PlusJeHuis is georganiseerd door de gemeente
Maastricht, Gulpen-Wittem en Meerssen in het
kader van de Regionale Energie Alliantie. De
gemeenten en Volta Limburg zijn de concessie
aangegaan voor de komende vijf jaren.
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Meer comfort, minder energie
Energie besparen en duurzame energie opwekken kan op verschillende manieren. Huiseigenaren kunnen eigen stroom opwekken met
zonnepanelen, de woning isoleren of besparen
op gaskosten met een warmtepomp, een
nieuwe cv-ketel of een zonneboiler. Volta Limburg kan particuliere woningeigenaren begeleiden in het hele traject; van het kiezen van
energiebesparende maatregelen tot en met de
financiering en de uitvoering.
“Deze nieuwe service ontzorgt bewoners bij
het treffen van energiebesparende maatregelen. Zo wordt het veel makkelijker om met
energiebesparing en energieopwekking aan de
slag te gaan. En werken we samen aan een
klimaatneutraal Maastricht”, benadrukt GertJan Krabbendam, wethouder Duurzaamheid.
Wilt u weten hoeveel u kunt besparen?
In 4 eenvoudige stappen weet u wat u welke
energiebesparende maatregelen bij uw woning passen. Wij stellen voor u een online
bespaaradvies op met kant-en-klare maatregelen.
Kijk op www.voltalimburg.nl/plusjehuismaastricht. De keuzemogelijkheden zijn namelijk
enorm en daarbij helpen wij u graag!
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Gemeenteloket
Via de gemeente hebben
we informatie gekregen dat
U allerlei zaken online kunt
regelen en daarvoor niet
naar de gemeente hoeft te
gaan. Via het gemeenteloket kunt u eventueel een
afspraak maken. Bijvoorbeeld om uw paspoort uw
paspoort, ID-kaart of rijbewijs aan te vragen/ te
verlengen of een verhuizing doorgeven. Sommige zaken kunt u online regelen, De gemeente geeft aan:
“Voor veel producten en diensten hoeft een
inwoner van de gemeente Maastricht niet
meer langs te komen bij het GemeenteLoket,
omdat wij de mogelijkheid bieden om veel zaken volledig online te regelen via www.gemeentemaastricht.nl.
Als online aanvragen niet mogelijk is, of als
iemand gewoon liever wilt langskomen dan
kan dat ook. Maar alleen op afspraak. Deze
afspraak kun je snel en eenvoudig online maken of door telefonisch contact op te nemen
via 14 043. De afspraak vindt dan plaats op
een tijdstip dat de inwoner het beste past binnen onze openingstijden. We werken dus alleen op afspraak binnen de openingstijden.”
contactgegevens:
Telefoon:
14 043
Buitenland:
+31 43 350 40 40
WhatsApp:
+31 6 31 99 39 44
E-mail:
post@maastricht.nl
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Digitaal? Niet altijd

Tuintelling: van kroeg tot kraamkamer

Uw zaken regelen met de overheid in een paar
muisklikken. Reuze handig. Maar niet altijd, en
niet voor iedereen. Geen nood: bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland kunt u op maandagen terecht met vragen voor het CAK, DUO,
SVB, Juridisch loket en het UWV. Heeft u een
vraag voor een van deze instanties die u liever
niet via de telefoon of e-mail wilt stellen? Of
bent u niet zo handig met de computer en
wordt u liever persoonlijk geholpen? Kom dan
op maandag tussen 08.30 en 16.00 uur naar
Sociale Zaken, Randwycksingel 22, Maastricht. Let op: het Juridisch Loket is alleen ’s
middags aanwezig. Bel 14 043 of kijk
op
www.socialezaken-mh.nl/
samenwerking voor meer informatie.

Deze telling werd gehouden in het voorjaar
van 26 april tot en met 5 mei voor de derde
keer. Daaruit blijkt, dat de tuin vooral een
kroeg voor insecten en kleine dieren is. Meer
dan de helft van de dieren die zijn geteld
kwamen langs om iets te eten of te drinken.
Zo’n 24% blijft wel eens slapen. Voor 26% van
de dieren is de tuin een heuse kraamkamer.
Daar hebben de tellers dus jongen gezien of
rupsen, in het geval van vlinders.
De meest getelde dieren per soortgroep zijn
de koolmees, citroenvlinder, bruine kikker en
egel. Dit jaar deden 689 tellers mee waarvan
in Limburg 42 tellers. Uit deze telling blijkt dat
tuinen vooral worden gebruikt om eten en
drinken te vinden: als kroeg.

Dit sluit aan, bij het
vermoeden dat het
voedselaanbod in de
buitengebieden sterk
is afgenomen en dieren vaker een tuin
bezoeken om te eten.

Foto: Hortipoint, van Kroeg tot
kraamkamer
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Leven in de tuin.
U kunt de dieren die uw tuin bezoeken een
handje helpen. Een natuurvriendelijke tuin
zorgt voor meer biodiversiteit, zodat meer
soorten er zich thuisvoelen. Een vogelvriendelijke tuin is ook een tuin die vriendelijk is voor
de egels en amfibieën. Dat kunt u o.a. bereiken door:
- Variatie van beplanting in de tuin; een afwisseling van lage en hoge struiken biedt tal van
vogels beschutting, voedsel en nest-gelegenheid.
- Plant bloemen en bes- of fruitdragende bomen en struiken. Op bloemen komen insecten
af en die worden weer gegeten door vogels.
- Plant dichte struiken of klimplanten waar vogels veilig zijn bv. langs een muur of schutting.
- Laat afgevallen bladeren en tuinafval zoveel
mogelijk liggen of veeg het in hoopjes onder
de struik of haag. Hierin schuilen insecten als
pissebedden en duizendpoten die weer gegeten worden door vogels, egels en padden.
- Bied vogels water aan in een schaal om te
drinken en te badderen. Ververs het water regelmatig.
- Gevarieerd voeren mag het hele jaar door.
- Let op dat u geen nesten verstoort als u de
heg gaat snoeien. Wacht dan liever tot in juli
met snoeien
- Hang nestkasten niet in de volle zon; dat
overleven de jonge vogels niet, en hang ze 2
meter hoog.
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- Maak nestkasten in de herfst schoon, zodat
vogels in een schone nestkast kunnen slapen
en overwinteren.
Wilt u meer weten? Kijk dan op www.vogelbescherming.nl/vogelsinmijntuin
Of wilt u ook vogels in uw tuin gaan tellen, wat
zeer leerzaam, leuk en nuttig is, kijk dan op
www.tuinvogeltelling.nl
Informatiebron; Vogelbescherming Nederland
Door Angela Moberts, tuinvogelconsulent voor
de vogelbescherming.
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Jagen in Itteren
Eigenlijk heb ik altijd negatief gedacht over jagen: weerloze dieren neerschieten voor het genot van een jager. Maar door de jaren heen ben
ik me toch daarin gaan verdiepen. Mede via de
Dorpsraad kwam ik er steeds meer achter dat
bijvoorbeeld jagers gevraagd werden om op
bepaalde diersoorten te gaan schieten om de
overlast te verminderen. Ik vroeg me af wanneer
je mag jagen en welke vergunningen je dan nodig hebt. Daarop heb ik de Provincie gemaild en
die hebben mij verwezen naar de website www.jagersvereniging.nl. Hierin staat o.a. “Steeds
vaker krijgen jagers van de overheid opdracht
populaties van dieren die schade, hinder en
overlast veroorzaken terug te dringen. Het in
kaart brengen van de verschillende populaties is
ook een belangrijk onderdeel van het jagen. Op
grond van die kennis kunnen jagers en hun
partnerorganisaties een wezenlijke bijdrage leveren aan het behoud van kwetsbare soorten en
aan het beperken van schade en overlast, bijvoorbeeld aan gewassen. Elke jager heeft een
jachtdiploma en houdt zich aan een groot aantal
wetten en regels. Op de naleving wordt streng
toegezien. En dat is terecht, jagen betekent immers verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen.
Jagers zijn de oren en ogen van het buitengebied. Zij brengen zoveel tijd buiten door dat hun
inzet gelijk staat aan 13.000 fulltimebanen op
jaarbasis. Jagers hebben vaak een eerste signaleringsfunctie als het gaat om stroperij,
(drugs)afvaldumpingen, roofvogelvervolging en
inbraken. De 300 lokale jagersverenigingen
(WBE’s) hebben gemiddeld 125 uur per jaar een
Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) in
dienst.”
Alle jagers in Limburg vallen onder de Fauna Beheer Eenheid (FBE) Limburg. Die hebben op basis
van de wet Natuurbescherming een coördinerende
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rol bij het voorkomen en het bestrijden van schade
veroorzaakt door beschermde in het wild levende
diersoorten in Limburg. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van een grootschalige en planmatige aanpak wat beter werkt dan wanneer elke boer, boswachter of jager afzonderlijk, ieder in zijn eigen gebied het beheer uitvoert.
Gezamenlijk wordt per diersoort een zesjarig faunabeheerplan opgesteld waarin alle maatregelen
staan die zij in het kader van de jacht, populatiebeheer en schadebestrijding nodig vinden. Want dieren zorgen soms voor grote schade op het land van
boeren of voor onveilige situatie in het verkeer of
op vliegvelden. Daarnaast zijn er in Limburg 38
Wild Beheer Eenheden (WBE), lees lokale jagerseenheden. Zij dragen zorg voor het op de juiste
plek inzetten van provinciale ontheffingen het verzamelen van gegevens over tellingen, afschot en
aanrijdingen met wild.
Maar met al deze info wist ik nog niet hoe het in
Itteren gesteld was. Derhalve heb ik een afspraak
gemaakt met onder andere degene die de jacht
heeft in Itteren: Patrick Gielissen. Patrick is van
Borgharen en kent, net zoals zijn compagnons (uit
Itteren en Bunde) de omgeving van Borgharen en
Itteren op zijn duimpje. Zij weten welk wild er in hun
gebied zit en weten ook wat ze moeten doen om
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het beheer in stand te houden. Dan heeft Patrick
het over rust, voedsel en dekking, dat zijn de 3 peilers voor een gezonde wildstand. Zijn jachtgebied
met nummer 92003 ziet u op bijgaande tekening.

Patrick geeft aan dat jacht met een geweer verdeeld is in 2 soorten, namelijk jachtgenot en jacht
in het kader van schade en beheer. Het seizoen
voor het jachtgenot loopt van augustus tot en met
januari. Daarin mogen de wilde eend, de houtduif,
de fazant, de haas en het konijn geschoten worden. Patrick gaf aan dat dit zo’n 1% is van de tijd is
waar zijn jachtgroep de jacht voor gebruikt op jaarbasis.
De overige 99% zijn ze jaarrond alleen bezig met
schade en beheer. Er mag dan geschoten worden
op de houtduif, de Grauwe-, Canadese- en Nijlgans, vos, wild varken, kraai en ree. Al deze soorten worden dan bejaagd om de populaties terug te
dringen op basis van bijvoorbeeld gewasbescherming van de boeren, volksgezondheid en weg/
luchtverkeersveiligheid. Patrick heeft in zijn jachtveld sinds 2016 (start reewildontheffing) een ree
geschoten en er is eentje dood gevonden. Er zijn
ieder jaar 3 dagen reewild-tellingen. Er is tevens
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een algemene voorjaarsteling voor alle overige
wildsoorten en daarnaast nog een zomertelling
voor de ganzen.
Bij de reeëntelling wordt bekeken hoeveel reeën er
zijn en dan kan de Provincie “afschot” verlenen. Bij
dat schieten wordt ook gekeken naar het geslacht,
leeftijd en of het dier iets mankeert. In de winter, bij
strenge vorst, gaat Patrick (en zijn mensen) indien
nodig de reeën bijvoeren.
Een tijd geleden werd Patrick gevraagd om vossen
af te schieten rondom en op het voetbalveld. De
jeugdleiders moesten ’s morgensvroeg eerst de
vossenpoep opruimen voordat de jeugd kon beginnen met voetballen. In die vossenpoep kan de vossenlintworm zitten en die is veel gevaarlijker als
rabiës voor mensen. Boeren hebben ook last van
de ganzen die in groten getale in de velden zitten
en rijkelijk hun uitwerpselen achterlaten op graslanden waar koeien van moeten eten of pas ingezaaide percelen of jonge gewassen vernielen. Vanuit het vliegveld Maastricht Aachen Airport / provincie Limburg heeft men een paar jaar geleden ook
gevraagd om de ganzen af te schieten in het
Grensmaasgebied omdat dit ook in een vliegroute
ligt (5 kilometer zone) en deze beesten in de turbines van vliegtuigen kunnen komen. Ook daarin
heeft Patrick en zijn mensen meegeholpen om de
populatie ganzen te reduceren.
In de maanden juli en augustus is het duivenseizoen. De houtduiven veroorzaken flink wat schade
in gerijpte gerst en tarwe. Patrick’s groep krijgt dan
een vraag van een boer om op een bepaalde
plaats te gaan schieten. Omdat er dan soms langdurig met hagel geschoten wordt is er inderdaad
geluidsoverlast in die omgeving. Geluidsdempers
zijn in Nederland verboden en bovendien technisch
niet mogelijk bij een hagelgeweer. Soms wordt zijn
groep ook gevraagd om bij het oogsten van de
mais aanwezig te zijn. Het kan zijn dat er dan nog
wilde varkens in het mais zijn die dan afgeschoten
kunnen worden. Ook is het toegestaan om ’s
nachts te schieten. Dat gebeurt dan met m.b.v. een
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lamp of een thermische/nachtzicht richtkijker. Het is
ook legaal om vanuit een stilstaande auto te schieten met een kogelgeweer. Liever schieten ze in het
donker op vlak terrein vanuit een hoog- of ladderzit.
Een groot kalibergeweer heeft immers een bereik
van +/- 4 kilometer. Veilig schieten komt altijd op de
eerste plaats dus vanuit een hoge positie omlaag
schieten voor een optimale kogelvang.
Hoe word je eigenlijk jager? Daar is een cursus
voor die uit 4 onderdelen bestaat: de theorie, kogel
schieten, hagelschieten en omgang en veiligheid
met een jachtgeweer. Voor alles moet een voldoende gehaald worden. In Nederland kost zo’n
cursus circa € 2.500,-. Dan heb je alleen een jachtdiploma en dan moet je nog een jachtgerechtigheid
zien te krijgen. Dat is toestemming om ergens te
kunnen jagen door bijvoorbeeld jachthuurovereenkomsten met boeren of landeigenaren of deelname
in een combinatie . Tenslotte moet je dan ook een
jachtverzekering hebben. Ieder jaar weer moet je
naar de politie gaan om de jachtakte te krijgen of te
verlengen, Daarbij dien je drie referenties op te geven en laten zien dat je psychisch niets mankeert.
De politie screent de vergunning-vrager en controleert evt. de social media. Er moet een wapenkluis
in de woning zijn en de munitie moet op een aparte
afsluitbare plek in die wapenkluis liggen. De politie
komt dit controleren. Jagers mogen een jachtmes
dragen maar geen handvuurwapens. Ze gaan regelmatig het schieten trainen. Dat doen ze door op
kleiduiven te schieten of in een zogenaamde
schietbioscoop.
In het belang van het wild vraagt hij ook om nog
eens te benadrukken dat honden in het veld aan de
lijn behoren te zijn om ongelukken te voorkomen.
Patrick en collega’s willen ervoor zorgen dat “ons”
wild in Itteren behouden kan blijven.

Wim
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Kransen bij oorlogsmonument

Heemkunde

Itteren heeft er voor gezorgd dat
de oorlogsmonumenten aan de achterzijde
van de kerk het hele jaar door zullen worden
opgesierd met een feestelijke krans. We willen
ook Nie en Maria L'homme bedanken, zij zorgen er immers voor dat er altijd een bloemetje
bloeit bij de monumenten.
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ItterAktief
Vrijdag 31 mei jl. was het eindelijk zo ver. Na
een tijd van voorbereiding zijn we gestart met
“Aansjuive in de Aw Sjaol”. En het was super!
Tevreden over het aantal aanmeldingen zijn
we al vroeg in de middag begonnen met het
aankleden van het lokaal dat er al meteen heel
gezellig uitzag met bloemen en mooi gedekte
tafels. Dit kwam mede door de hulp van Nicole
Verberkt. Zij woont nog niet lang met haar
partner (Robert Slangen voor de Itternaren)
“Op de Bos” en heeft zich spontaan gemeld
om te helpen. Fijn Nicole, dank je wel!!!
Nog voor half zes was iedereen er en meteen
werd er gepraat, gelachen en een glaasje gedronken. Voor het eten hadden we deze eerste
keer een kok bereid gevonden ons te helpen
omdat zelf koken in de Aw Sjaol op dit ogenblik alleen nog een héle grote wens is. (We
zijn er mee bezig maar hebben verder nog
geen zicht op hoe een en ander precies gaat
lopen. Voorlopig zijn we dus genoodzaakt om
ons aan te passen aan de situatie.)
Maar al snel bleek dat die keuze goed uitpakte, we werden verwend met lekkere bordjes en
mensen hadden het naar hun zin.

Voor de maand juli hebben we voor het Aansjuive niet de laatste vrijdag van de maand
genomen maar de eerste en laatste vrijdag
van augustus. Dit wegens de vakanties.
Let dan op uw brievenbus: u ziet de flyer er
vanzelf weer in liggen.
Voor mensen die zich nog niet hebben opgegeven, doe het, u zult er geen spijt van krijgen!
En verder is er niet zoveel nieuws te melden
van ItterAktief, alles gaat zijn gangetje:
*

De Itterse Maasleupers wandelen nog
altijd een keer in de veertien dagen.
De volgende datums zijn:
9 & 23 juli
6 & 20 augustus
Steeds om 19.00 uur vertrek aan de
kerk!! Wilt u meer info: bel Jenny Tillie:
06-21611816.

*

Het Jeu-de Boulen is op woensdag- en
vrijdagavond vanaf 19.00 uur op ’t
Brook. En verder ook op zondagochtend. Kom eens langs en doe mee of

En laat dát nou juist onze bedoeling zijn.
Mensen bijeen brengen en genieten van
een hapje, drankje en elkaar.
Voor juni hebben we een barbecue georganiseerd. Bij het inleveren van dit stukje lag de
datum daarvan nog in het verschiet maar ook
dat beloofd, gezien de aanmeldingen (30
mensen!) een succes te worden. Met hulp van
Jef Groenveld, Jef bedankt!
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kijk gewoon eens even en maak een
praatje!
*

*

De heemkunde groep is druk bezig. Zij
zijn allerlei informatie aan het verzamelen voor een nieuw project.
KidsAktief heeft de activiteiten helaas
op een heel laag pitje moeten zetten,
wegens tekort aan hulp. Heel jammer,
we willen dan ook nog één keer een
oproep doen op ouders of andere mensen die het leuk vinden om iets voor én
samen mét de kinderen te
organiseren.. U hoeft niet elke keer te
kunnen of elke keer iets te bedenken,
we doen het samen en al helpt u maar
een keer dan is dat al heel fijn. U heeft
verder echt geen verplichting om
steeds mee te doen.

Interesse?.... info@itteren.nl of bel Vivian
06-13412018
Verder zijn we met van alles bezig waar we
nog niet over kunnen uitweiden. U hoort ter
zijner tijd van ons.
Voor iedereen een hele mooie zomer en hopelijk tot snel ergens in Itteren!!
Anja, Frans en Vivian
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Blaaskapel
De Flippers
O p P i n k s t e rmaandag hebben wij wederom ons jaarlijkse kapellenfestival gehouden.
Deze middag werd verzorgd door onze eigen
kapel De Flippers, De Baexemer Musikanten,
De Dirgerländer Musikanten en De Ware
Vrienden.
Het was een heel gezellige middag met veel
aanloop uit alle kanten van ons mooie Limburg.
In Itteren organiseert men iets en dan moet
men toch constateren dat een groot deel van
de Itterse bevolking weinig interesse toont.
Heel jammer natuurlijk want zo blijft er in ons
mooie dorp niet veel over.
Ons volgende optreden zal 15 september
plaatsvinden in Genhout tijdens de boerenbruiloft.
Verder willen wij alle lezers van de dorpsberichten een hele fijne zonnige vakantie toewensen.

Blaaskapel de Flippers
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D’n Tabbernakel
Ten teije vaan dit
sjrieves, höbbe veer
uuch alweer twie
weke mage verwelkome. En wat waor ’t
sjiek!! Geer zeet met
groete getale gekoume. Um us te liere kinne, te ete, te dreenke, te biljarte en te
kaarte. Met blomme, prezintsjes en de allerbeste winse & kompliminte. Daankbaar zien
veer heij veur, want heijdoor waore ’t oonvergetelijke weke.
Wat d’r aon veuraof ging waore bijnao dreij
maond zwoege, en de details zal iech uuch
bespaore… méh ederein wèt, verhuijze en
verbowwe kump altied met rotzooi en stöb…en
bouwvakkers. (dat is daan de leuke kant vaan
‘t verhaol…;-) Mèt es hoegtepunt de toch wel
opmerkelijke vons vaan Joris, dee ziene kop in
’t gaat vaan de zoldervloer duijde, en daor ‘n
revolverke oet ’t jaor 1878 voont. Gefabriceerd door Fagnus & Celment oet Liege.

En noe op volle krach veuroet. Met de Vreigelere zien veer ‘nne datum aon ’t zeuke veur ’n
zomerfees. En de traditionele Itterse toerrit
vindt plaots op zoondag 18 augustus.
Noames ’t ganse team Tabbernakel, nogmaols
‘nne groete merci!!! En veer zien uuch gere
aon de Brigidastraot 65. Ope vaan donderdag
tot en met maondag, vaanaof 12 oor. Behalve
op zoondag daan zien veer al um 10 oor present.
Kompliminte, Joris & Danielle
043-3434334 of 0651477603
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Onderhoud kruisen
Al 21 jaar verzorgt Giel Lardinois met veel liefde en plezier het wegkruis aan de Stuifkensweg. Het wegkruis aan de Pasestraat (Op de
voormalige dorpsgrens tussen Itteren en Borgharen, ter hoogte van “de neuge buimkes” ) verzorgt hij zelfs al 31 jaar.
Door mensen als Giel kunnen we allemaal blijven genieten van mooie en speciale plekjes in
Itteren. Omdat Giel echter, zoals hij zelf zegt
“wat ouder begint te worden”, zijn we nu mét
hem op zoek naar iemand die deze mooie taak
van hem wil overnemen.
Giel wil de eerste tijd zéker nog meehelpen en
vertellen hoe hij het onderhoud doet maar het
zou heel fijn zijn als iemand anders de kruisjes
onder zijn (of haar) hoede wil nemen.

Geniet U ook zo van deze plekjes? Dan is dit
misschien iets voor U?
U kunt zich aanmelden via info@itteren.nl of
uiteraard bij Wim, Frans, John of Vivian.
We hopen dat we Giel snel gerust kunnen stellen met de mededeling dat ook in de toekomst
de kruisjes goed verzorgd zullen worden.
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Excursie in
het nieuwe
natuurgebied
van Itteren

Gallowaykudde (foto: Jan Cuypers)

Op zondag 7 juli is er een excursie in het
nieuwe natuurgebied langs de Maas bij Itteren. De wandeling vindt plaats onder leiding
van de kuddebeheerders van FREE Nature
en ARK Natuurontwikkeling. Deze kunnen u
tijdens de wandeling alles vertellen over de
aanwezige konikpaarden en de gallowayrunderen, de rol van deze grazers in de natuur en over hun levenswijze in natuurlijke
kuddes.
Consortium Grensmaas, Staatsbosbeheer
en gemeente Maastricht hebben afgelopen
periode, na een fase van ontgrinding en rivierverruiming, toegewerkt naar de openstelling van dit gebied. Het is zo ingericht
dat de natuur zich hier prachtig kan ontwikkelen; het 200 ha grote gebied is toegankelijk voor publiek. Men kan hier wandelen,
fietsen en genieten van het landschap. Het
natuurgebied is een mooie, nieuwe aanwinst
voor RivierPark MaasVallei.
Datum
7 juli 2019
Vertrektijd
10.00 uur
Startpunt
Parkeerplaats in Itteren op de
hoek Brigidastraat/Ruijterstraat

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 gemeente Maastricht
T: 14-043
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
Drugsmeldpunt
(043) 350 5111
Alcohol infolijn
0900 - 500 2021
Drugs infolijn
0900 - 1995
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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
Milieu:
Provinciale Groene Brigade (afval,
stroperij, illegale verbouwing, etc.)
(043) 361 7070
Dieren:
Dierenambulance
0900 - 4433 224
Kuddebeheerder galloways
06 - 5398 1714
Envida
Algemeen
0900 - 22 33 440
service
(043) 369 06 10

Website: www.itteren.nl
e-mail: info@itteren.nl
Facebook:
“de bis van Itteren es te …”
www.itterenborgharen.nl
www.ittereninbeeld.nl
Secretariaat:
Op de Bos 8
6223 EV Itteren
IBAN: NL93 RBRB 0979 252547
KvK: 410 77 062
Dorpsraad Itteren:

Voorzieningen Itteren:
Aw Sjaol (beheerder J. Verhulst)
06 - 8142 7142

Voorzitter:
Wim Beijer

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

Secretaris:
Vivian Thewissen 043 - 364 0407

D’n Tabbernakel (043) 3434334
06-51477603

Penningmeester:
John Conings
043 - 358 1161
Lid:
Frans Falise

043 - 364 4126

043 - 364 8167

