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Wat gaat er met ’t Brook gebeuren?
Via de website en Facebook hebben we u geïnformeerd dat de skatebaan op ’t Brook weggaat. Hierop zijn diverse reacties gekomen
waarbij enkele hele leuke voorstellen. Vanwege die reacties hebben we de gemeente gevraagd even te wachten met het weghalen om
te gaan kijken wat we in plaats van de skatebaan eventueel kunnen laten maken op ’t
Brook. De ambtenaren van de gemeente zijn
heel bereidwillig maar geven ook aan dat in
het tweede kwartaal, komend jaar, een nieuw
beleidsplan komt van de gemeente over de
speelgelegenheden. Hierin wordt bekeken
welke mogelijkheden er voor welke speelgelegenheden in de diverse wijken zijn. Dan komt
tevens een inspraakronde en kunnen wij onze
visie/ideeën weer geven.
Er is in 2019 wel nog een beperkt bedrag voor
het opknappen van ’t Brook, maar dat opknappen moet dan dit jaar gebeuren. In eerste instantie wilden we een werkgroepje formeren
van mensen die
allerlei goede
ideeën hebben
aangereikt maar
de tijd was te kort.
Op het voorstel
dat inwoners of
Itterse bedrijven
zelf werkzaamheden zouden verrichten was men
terughoudend. Als
er een ongelukje
gebeurt blijft de
g e m e e n t e v e rantwoordelijk.
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Ondanks dat het betreffend slachtoffer daar
misschien geen werk van zou willen maken,
zal de verzekering toch de gemeente aansprakelijk houden. We kunnen geen tijd verliezen
en hebben derhalve snel een reëel (volgens
de ambtenaren en Dorpsraad) wensenlijstje
doorgegeven waarover de managers van de
gemeente gaan beslissen. Hierbij moet u denken aan:
• Het maken van een fietscrossbaan op de
plaats van de skatebaan (idee via Facebook)
• Het egaliseren van het basketbalveld
(idee via Facebook)
• Het verplaatsen van diverse banken met
daar achter enkele bomen om in de schaduw te kunnen zitten.
• Het egaliseren van het voetbalveld.
• Weghalen skatebaan: asfalt infresen zodat
er nog een pad langs de haag blijft. De rest
van het asfalt en de skatebaan verwijderen.
• Het plaatsen van extra speeltoestellen bij
het speeltuintje (bijvoorbeeld een wipkip)
• Het plaatsen van een bank bij de Jeu de
Boulesbaan.
Het is nu wachten op de managers van de
gemeente om te kijken wat op korte termijn
kan gebeuren.
Daarnaast is nog de vraag wat we op langere
termijn kunnen doen. Als het beleidsplan er ligt
kunnen we gaan kijken welke mogelijkheden
er zijn maar misschien kunnen we ook al van
tevoren ideeën verzamelen. Indien mensen
zich hiervoor willen aanmelden, geef het door
via info@itteren.nl of duw een briefje in de bus
bij Vivian Thewissen, Op de Bos 8.
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Hondenlosloopgebied in Itteren?
In de vorige Dorpsberichten hebben wij u toegezegd dat we zullen informeren naar de mogelijkheden om een hondenlosloopgebied in Itteren te realiseren. Hiervoor hebben we contact gezocht met
de gemeente. Het bleek dat in april van dit jaar
raadslid Math Brull van het CDA hier al (zonder dat
wij het wisten) naar gevraagd had. Dhr. Brull kreeg
als antwoord:
“Beste heer Brüll,
Ik las uw email van 22 april 2019 aangaande een
hondenlosloopgebied in Itteren. Via dit email zal ik
uw vragen beantwoorden.
Heeft Itteren geen hondenlosloopgebied ?
Vanuit de bebouwde kom zijn bewoners van Itteren
snel in het buitengebied, waar gebieden zijn waar
honden los mogen lopen. Het verschil met bijvoorbeeld Borgharen is gelegen in het eigendom van
de gronden buiten de bebouwde kom. In Borgharen
zijn meer gronden eigendom van het Waterschap
Limburg, waar wandelen met niet-aangelijnde honden niet automatisch is toegestaan. Daarom zijn in
Borgharen losloopgebieden aangelegd. Rondom
Itteren zijn echter voldoende gronden, die wel met
niet-aangelijnde honden bewandeld mogen worden. De afgelopen jaren hebben ons geen meldingen van buurtbewoners bereikt over angst door
loslopende honden. Ook ontvingen wij geen verzoeken om een losloopgebied in Itteren aan te leggen. Dit verklaart waarom in Itteren geen losloopgebied is aangelegd.
Is aanleg van een losloopgebied naast het Martinushuis realiseerbaar ?
Uit uw email blijkt dat u in gesprek bent met buurtbewoners, die hun honden in het buitengebied los
laten lopen. Andere buurtbewoners, die zich angstig voelen, spreken deze hondenbezitters daarop
aan. Blijkbaar heeft men nu bij u geopperd om een
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losloopgebied naast het Martinushuis te realiseren.
In de recente beantwoording van uw vragen over
het losloopgebied aan de Atoomstraat hebben wij
al aangegeven dat hondenlosloopgebieden niet
allemaal zijn omheind en dat er ook geen rechtsregel is die de gemeente daartoe verplicht. Maar in
sommige gevallen wordt het gebied wel omheind
om het gebied te markeren en te onderscheiden
van de omgeving daaromheen. Realisatie van een
losloopgebied zonder omheining zal in Itteren de
gevoelens van onveiligheid niet wegnemen. Daarnaast merken wij op dat bij anderen niet altijd
draagvlak is voor realisatie van een losloopgebied.
Alsdan kunnen de spanningen tussen bewoners
juist toenemen in plaats van afnemen. Wij gaan
graag met de bewoners, die denken aan een losloopgebied, in gesprek. Kunt u mij hun gegevens
sturen ? Dan ga ik samen met onze coördinator
openbare ruimte, Alex Vrancken, met hen in gesprek en de situatie bekijken.”
Ook na deze mail hebben wij, als Dorpsraad, niets
van Math Brull gehoord hierover. Zelf hebben we
met deze Alex Vrancken gesproken die bovenstaande bevestigd heeft. Honden mogen buiten de
bebouwde kom (maar niet in natuurgebieden) loslopen mits ze geen gevaar vormen voor anderen.
In natuurgebieden moeten honden altijd aangelijnd
zijn. Daarnaast is er geen beleid van de gemeente
om te investeren in onroerend goed dat geen eigendom is. In andere buurten in de gemeente
Maastricht zijn er bewoners geweest die bezwaar
maakten voor een hondenlosloopgebied hetgeen
problemen kan veroorzaken.
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Terp bij de kop van de Geul
Vorige week is de terp bij “De kop van de Geul”
tegenover Herbricht opnieuw ingericht. De terp is
wat vergroot, afgedekt met antiworteldoek en een
flinke laag kiezel. Hierdoor komen de Maaskeien
beter tot hun recht. Verder komt er nog een bank te
staan en een informatiezuil. Dit alles met dank aan
het Consortium Grensmaas.
Grenspaal nummer 108, die naast de terp staat,
moet nog opnieuw in de verf worden gezet. Dat is
de taak van de provincie en ik denk dat dit karweitje een welkome afleiding zal zijn voor onze geplaagde gouverneur. Deze zou onze burgemeester
niet goed geadviseerd hebben bij de aankoop van
een huis van haar buurman.

Terug naar de terp bij “De kop van de Geul”. Het is
een prachtige locatie recht tegenover Herbricht
waar ongeveer eenzelfde locatie ingericht is. De
Maaskeien zijn een herinnering aan het bezoek van
de Nederlandse en Vlaamse minister aan Herbricht
in 2013 en het bereiken van de hoogwaterdoelstelling voor Itteren in 2017. De foto hierboven is genomen vanaf de terp een geeft een panoramisch
uitzicht over de Maas (rechts) en afgraving (links).
Vanuit Itteren is de terp via Op de Meer goed te
bereiken, te midden van een woestenij van distels
en brandnetels is een breed pad gemaaid. Het zou
goed zijn als het pad met enige regelmaat wordt
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gemaaid en dat er ook veel gewandeld wordt; je
kunt er trouwens ook met fiets naar toe. Als er niet
wordt gemaaid zal het pad snel dichtgegroeid zijn.
Het gebied is een eind van de bewoonde wereld
verwijderd is en het is afwachten hoe de fauna zich
hier zal ontwikkelen. Enkele vogelaars dwalen hier
al rond.
Maar het zou ook anders kunnen gaan.
Zo las ik in “La Meuse”, een Waalse krant, van vorige week vrijdag 20-9-19 dat een dag eerder een
tiental wilde zwijnen in Seraing, direct achter Luik,
had huisgehouden. De beesten waren vanuit het
naburige bos het dorp ingewandeld en vervolgens
in paniek geraakt. Afrasteringen werden vernield en
tuinen omgeploegd. Een van de beesten vernielde
zelfs een glazen duur van een woning en stapte de
huiskamer binnen om vervolgens tegen het raam
aan de voorkant van het huis aan te botsen. De
politie, acht man sterk, was snel ter plaatse. De
wilde zwijnen panikeerden opnieuw en ondanks
een verbeten strijd vond de politie het toch beter
om versterking te laten aanrukken. Er werd een
beroep gedaan op de lokale jager die het ingebroken dier buitenshuis omlegde waarna de situatie
weer snel onder controle was. In het artikel wordt
verder gewaarschuwd dat het gevaarlijke en sterke
dieren kunnen zijn.
“Het kan verkeren”.
Sander Bastings
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Energieverbruik Itteren

Gezondheid in Itteren

Via www.allecijfers.nl hebben we eens nagezocht
hoe het energieverbruik van ons in Itteren is. Door
de jaren heen hebben we minder gas en minder
elektriciteit verbruikt. Bij het gasverbruik zien we
een daling van gemiddeld 2300 m3 in 2013 naar
1760 m3 in 2018. Ook zien we dat het elektriciteitsgebruik goed omlaag gaat van 3800 kWh in
2013 tot 3280 kWh in 2018. Waarschijnlijk komt dit
ook door de campagnes die door de jaren heen
ook in Itteren merkbaar waren. Als Dorpsraad hebben we in 2014 met Buurkracht, acties op touw gezet om zowel de woningen goed te (laten) isoleren
en het plaatsen van zonnepanelen. Hieronder ziet
u een tabel die we van bovenstaande website gehaald hebben.

Daarnaast zagen we nog informatie over onze gezondheid. De tabellen zijn gebaseerd op gegevens
uit de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen van 2016 en met ruim 457.000 respondenten.
Gezondheidsmonitors zijn grootschalige vragenlijstonderzoeken die door het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in samenwerking met de Gemeentelijke / Gewestelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en het Centraal Bureau
voor de Statistiek CBS worden georganiseerd. De
Gezondheidsmonitors bieden een overzicht van de
gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking. Hiervoor verzamelen GGD’en
elke vier jaar lokale, regionale en landelijke cijfers
over deze aspecten in een vragenlijstonderzoek.
Zo zijn er ook in Itteren vragenlijsten verspreid en
vandaar deze resultaten:

Wim
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Ook onderstaande tabel is van de gezondheidsmonitor en hierbij hebben de mensen van 19 jaar en
ouder aangegeven of zij zich zien als “sporter”,
“drinker” of “roker” te zijn, het percentage inwoners
waarvan de BMI op “overgewicht” duidt en het percentage dat “mantelzorger” is.
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Aanplant bomen en struiken bij vijver.
In het najaar, oktober/november, zullen er nieuwe
bomen en struiken aangeplant gaan worden bij de
vijver. Half september was het nog te warm en te
droog. Binnenkort kunnen we wel wat extra handen
gebruiken. En ik zal mensen waarvan ik een emailadres heb, benaderen daarvoor. Mocht u interesse
hebben om mee te helpen planten, kunt u zich bij
mij aanmelden per email of gewoon een briefje in
de brievenbus. Ik zal u dan op de hoogte houden
hoe we het gaan aanpakken en wanneer er geplant
gaat worden. Uiteraard wordt er voor koffie en vlaai
gezorgd. Angela Moberts: amoberts@kpnmail.nl
Adres: Sterkenbergweg 5.
Op dit moment vormen Paul Paulissen en ik een
team om de omgeving van de vijver groener te krijgen. Het idee leeft om een “werkgroep vijver” te
gaan vormen. Hoe dat precies eruit moet komen te
zien, weten we nog niet. Met de nieuwe aanplant
ligt er in elk geval al werk te wachten. Mocht u hiervoor interesse hebben, horen wij het graag. Paul
Paulissen en Angela Moberts
Paul Paulissen en Angela Moberts

Zo ziet u maar dat het invullen van deze
lijsten ook leuke resultaten laat zien.
Dus als er weer eens zo’n lijst langs
komt…..
Maar dat is natuurlijk aan u.
Wim

Foto: Gerard Grouwels
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Wandelen langs de Maas
Vlaamse en Nederlandse natuurorganisaties ontwikkelen in RivierPark MaasVallei een prachtig natuurgebied. Natuurliefhebbers kunnen hier hun hart
ophalen aan een weelderig rivierlandschap met
veel wilde diersoorten. Langs de Maas leven ook
grote grazers: galloway-runderen en konik-paarden. Deze grote grazers dragen bij aan de ontwikkeling van een rijke flora en fauna. Omwille van de
natuur en omwille van de grazers dienen bezoekers (met en zonder hond) enkele richtlijnen in acht
te nemen. Deze brochure legt uit hoe iedereen hier
optimaal van de natuur kan genieten.
Grote grazers en publiek
De grote grazers langs de Maas leven in een natuurlijke kudde. Het is een hechte groep met koeien, stieren en kalveren, of met merries, hengsten
en veulens. Zomer en winter trekken ze door het
gebied. Ze zijn gesteld op hun sociale leven en hun
rust. Als bezoeker bent u te gast in hún leefgebied,
dus is het fijn als u rekening houdt met de dieren.
Dit zijn vier belangrijke richtlijnen:
- Houd ongeveer 25 meter afstand.
- Loop in een boog om de kudde heen als deze op
het pad ligt.
- Honden aan de lijn! Laat uw hond niet door de
kudde lopen.
- Laat kalfjes of veulens die alleen zijn, met rust.
Grote grazers en
honden
G a l l o w a y s
stammen af van
oerrunderen, kon i k s v a n o e rp a a r d e n ( t a rpans). Ook al is
het uiterlijk van
deze dieren in de
afgelopen dui-
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zenden jaren aardig veranderd, en al is het gedrag
van een galloway of konik minder fel dan van een
oerrund of oerpaard, ze reageren nog steeds instinctief op (grote) roofdieren, dus ook op uw hond.
Wat voor u en uw hond een onschuldig spel lijkt te
zijn - rennen of blaffen - kan voor de grote grazers
en hun jongen zeer bedreigend voelen. Grote grazers zijn geen weerloze wezens. Integendeel. Als
het nodig is, grijpen ze in.
Grote grazers en hun tolerantie
De grote grazers langs de Maas zijn tolerante dieren. Maar bij veel verstoring neemt die tolerantie af.
De dieren laten dan duidelijk merken dat ze het beu
zijn om gestoord of geïntimideerd te worden door
mensen of loslopende honden.
Dit zijn achtereenvolgens de signalen van de runderen:
- Ongeruste, alerte houding: stoppen met grazen of
herkauwen, opstaan, nek gestrekt, kop hoog, gerichte blik.
- Dreigende houding: een voorpoot wordt verzet, de
kop beweegt heen en weer (oprotten!).
- In het uiterste geval zullen de galloways zich fysiek verdedigen met een kopstoot of trap met een
poot.
Dit zijn signalen die paarden kunnen afgeven als u
of uw hond te dichtbij komt:
- Afwerende houding: ze blokkeren de doorgang
met hun romp.
- Alarmsignalen: ze hinniken ongerust (hoog) en
roepen elkaar. Uiteindelijk kan de hele groep gaan
rennen (vluchten).
- Geïrriteerde, boze houding: ze houden de oren
naar achteren, plat in de nek; strakke blik. Ze
zwaaien met hun hoofd.
- Verdediging: ze keren hun achterste naar wie te
dicht bij komt en draaien met de kont. Uiteindelijk
kan een trap volgen.
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Drie keer nadenken
Als u met de hond in het leefgebied van de grote
grazers gaat wandelen, denk dan na over het volgende:
- Indien de grazers eerder op de dag al diverse malen spanningen hebben ervaren door loslopende
honden, dan kan die stress zich opbouwen. De dieren krijgen een kort lontje. Ze zullen direct reageren
als u en uw (loslopende) hond de kudde al te dicht
nadert.
- Indien uw hond spanningen veroorzaakt bij de
grote grazers, kan iemand die ná u van dit mooie
natuurgebied komt genieten, daar nare gevolgen
van ondervinden.
- Indien u de hond laat loslopen, zullen meer wandelaars met hond dat doen. Deze kettingreactie
zorgt voor toenemende stress bij de grote grazers.
Geef daarom het goede voorbeeld en houd uw
hond aan de lijn.
Grote grazers, wolf en hond
De wolf is terug in Nederland en de ons omringende landen. Het ziet er naar uit dat in de hele grote
natuurgebieden wolvenroedels zich definitief gaan
vestigen. Van daaruit kunnen (jonge) wolven gaan
zwerven. Het is niet ondenkbaar dat deze (ongemerkt) óók door het Maasdal trekken. De grazers
zullen er van schrikken. Hun oer-instinct zal zorgen
voor een verhoogde staat van paraatheid. Dit zal
hun reactie op uw hond beïnvloeden. Als een (loslopende) hond de kudde nadert, zullen de runderen
en paarden minder verdraagzaam zijn dan u gewend was. U kunt hierdoor verrast worden. Neem
het zekere voor het onzekere en houd u aan de
vier eerder genoemde richtlijnen.
Honden en hun uitwerpselen
Een serieus aandachtspunt in dit natuurgebied zijn
de uitwerpselen van honden. Deze kunnen besmet
zijn met de eencellige parasiet Neospora. Als een
galloway-koe hiermee in aanraking komt, blijft ze
levenslang besmet, haar eventuele kalf ook. Vaak
echter zal haar kalf dood geboren worden of stoot
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de koe de vrucht al in een vroeg stadium af. Wanneer een gezonde loslopende hond de afgestoten
vrucht of nageboorte vindt, kan deze hond ook besmet raken en op zijn beurt nieuwe besmettingen
veroorzaken. Een besmette teef riskeert zelf zwakke pups.
Het advies is daarom:
- Ruim de uitwerpselen van uw hond in dit natuurgebied altijd op.
- Laat uw hond zo veel mogelijk buiten dit begrazingsgebied zijn behoefte doen.
Contact:
Heeft u vragen, zorgen of opmerkingen over de
grote grazers, neem dan contact op met de beheerder van de kudde. Zijn of haar telefoonnummer
vindt u bij de ingang van het natuurgebied. (En
staat achter op de Dorpsberichten.)
Hettie Meertens
Stg. Ark.
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Heb jij al een egelsnelweg in je tuin?
Het gaat slecht met de egel. Ook jij kunt meehelpen om dit bijzondere dier te behouden. Ze scharrelen graag rond in jouw natuurlijke tuin, maar dan
moeten ze er wel binnen kunnen komen.
Waardoor heeft de egel het moeilijk?
Het aantal egels is met 65% gedaald sinds de start
van de egeltelling in 1994. Dat heeft verschillende
oorzaken.
• Egels maken nachtelijke trektochten van vaak
wel 2 kilometer. Door de groei van het wegennet moeten ze daardoor steeds vaker risicovolle wegen oversteken. Jaarlijks worden er zo’n
135.000 egels doodgereden.
• De vele betegelde tuinen bieden egels nauwelijks voedsel en beschutting.
• Ook aantrekkelijke tuinen zijn vaak onbereikbaar
door gesloten houten of betonnen schuttingen
in plaats van een natuurlijke haag.
Steeds meer egels worden gedood of raken ernstig
verminkt door robotgrasmaaiers. Met name babyegels die ‘s nachts met hun moeder rondscharrelen
zijn nog niet snel genoeg om aan deze grasmaaiers te ontkomen.
Een egel in je tuin?
Egels zijn insecteneters en kunnen wel 40 slakken
per nacht uit je tuin snacken. Ook eten ze kevers,
wormen, jonge muizen en amfibieën. Ze zijn niet
kieskeurig, dus ze genieten ook van eieren, reptielen als hagedissen en slangen of kleine hoeveelheden plantaardig voedsel zoals vruchten en paddenstoelen. Als je een egel wilt bijvoeren, dan kun
je hem wat kattenvoer geven. Maar minstens even
belangrijk is water! In droge zomers hebben egels
vaak moeite om hun dorst te lessen.
Waarom een egelsnelweg?
Met een ‘egelsnelweg’ kunnen we onze tuinen weer
toegankelijk maken voor egels. Dat doe je met een
(onder)doorgang in je schutting van zo’n 13 bij 13

10

Herfstnummer 2019
cm. Als iedereen in jouw
straat dit doet, kan de egel
zonder grote risico’s met
gemak van tuin naar tuin
lopen op zoek naar water,
voedsel of een schuilplaats.
Een slim idee dus! Egelsnelweg gemaakt?
Wat kun jij doen om de egel te helpen?
• Zet je robotgrasmaaier ‘s nachts uit!
• Maak een egelsnelweg, liefst samen met je buren
• Zorg voor voldoende beschutting en groen in je
tuin en laat bladeren en takjes liggen
• Plaats een egelhuisje
• Gebruik geen (chemische) bestrijdingsmiddelen
voor slakken en andere insecten.
• Geef egels een drinkplaats. Een vijver is prima,
want ze kunnen goed zwemmen - als je maar
zorgt dat ze er makkelijk uit kunnen klimmen.
Ook een simpel drinkbakje met water is natuurlijk fijn. Geef ze absoluut geen melk!
Door Team Nudge, bron: https://www.nudge.nl/
blog/2019/08/08/heb-jij-al-een-egelsnelweg-je-tuin/
Angela Moberts

Let op:
Takkenroute maandag 29 oktober
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 takken-bos(sen) van zondagavond 19:00 uur op de stoep leggen en de rest van
GFT in de groene bak. Bedankt voor uw medewerking,

Itterse Dorpsberichten
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Nieuws van ItterAktief
We hebben allemaal kunnen genieten van een
hele lange zomer. Inmiddels beginnen de bladeren te kleuren, de dagen worden al flink korter, de kachel brandt weer, het is heel duidelijk
herfst.
Van de zomer, tussen alle vakanties door zijn
wij, Dorpsraad Itteren, ItterAktief en Stichting
Aw Sjaol veel bezig geweest met de plannen
rondom een nieuwe keuken voor de Aw Sjaol.
Misschien heeft u er zelfs al iets over gehoord..
We hebben het plan opgevat de keuken in de
Aw Sjaol te renoveren én te verbouwen. Als we
deze keuken verbouwen, zijn er veel meer mogelijkheden om dingen te organiseren.
De “woonkeuken” van Itteren.
Zo denken we bijvoorbeeld aan een “huiskeuken’,
dit in de plaats van een huiskamer zoals bijvoorbeeld in Borgharen en andere wijken. Gezellig samen aan de keukentafel een kopje koffie drinken,
iemand anders bakt ondertussen een lekkere vlaai.
Of kookgroepen die samen een lekkere maaltijd
bereiden en die maaltijd daarna aan een mooi gedekte tafel samen opeten.
Kinderen die samen pannenkoeken bakken.
Kortom er zijn heel veel ideeën. We willen in elk
geval dat die keuken voor iedereen toegankelijk is.
Na een lange tijd van voorbereiden, kunnen we U
nu laten weten dat de vergunning voor de verbouwing inmiddels is verleend door de gemeente.
Er zijn offertes aangevraagd en bekeken, details
besproken en we zijn er eigenlijk klaar voor en
staan te popelen om te beginnen maar voor deze,
relatief kleine, verbouwing is er een hoop geld nodig. We hebben uiteraard bij de gemeente en provincie aangeklopt en diverse fondsen en tenders
aangesproken. Maar het geldbedrag dat we nodig
hebben is er nóg niet.
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In de volgende editie van de dorpsberichten hopen
we u te kunnen vertellen dat we het benodigde bedrag bij elkaar hebben. Pas dan kunnen we ook
vertellen hoe een en ander gaat verlopen. Ondertussen blijven we proberen om het geld bij elkaar
krijgen.
Aansjuive
Daarnaast zijn we ook verder gegaan met het
“Aansjuive in de Aw Sjaol”.
Elke laatste vrijdag van de maand serveren we in
de Aw Sjaol een vers bereide 3–gangen maaltijd
voor mensen die de leeftijd van 65 jaar inmiddels
kort of al langer bereikt hebben.
De reacties zijn heel positief. Mensen komen graag
en genieten van de gezelligheid, Dit doet ons heel
goed, het is fijn om te zien. We doen dit dan ook
met liefde en plezier!
We willen wel benadrukken dat dit succes mede
komt door de kinderen van KidskAtief en enkele
super-vrijwilligers. We hopen dat “Aansjuive in de
Aw Sjaol” een succes blijft en dat mensen die twijfelen tóch een keertje komen Aansjuive, U bent
heel erg welkom!!

Itterse Dorpsberichten
KidsAktief
De activiteiten van KidsAktief staan door omstandigheden nog altijd op een laag pitje. Plannen genoeg maar helaas niet voldoende mensen om deze
plannen ook uit te kunnen voeren.
Dus mocht u óf jij, tijd en zin hebben om mee te
doen en te helpen, laat ons dat zeker weten!!!
Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers die een handje zouden willen helpen bij het “Aansjuive” of die
het leuk vinden om straks in de keuken “iets” te
willen doen.
U kunt daarvoor contact opnemen met Anja, Frans
of Vivian.
Maar heeft u een of ander leuk idee twijfel dan ook
niet langer maar neem contact met ons op, wie
weet kunnen we iets voor u betekenen.
Wellicht kunnen we samen zorgen dat Itteren weer
wat activiteiten rijker wordt en we elkaar vaker kunnen treffen!

Herfstnummer 2019
De Maasleupers
De wandelclub “de Maasleupers” maakt nog altijd
haar tweewekelijkse wandeling in en rond het
mooie Itteren en ook de kaartclub is er nog steeds.
Tenslotte:
We vinden het fijn als u een van onze aktiviteiten
bezoekt. Maar bezoekt u ook eens een activiteit
van de Vreigeleire, of kom binnenkort naar de Sint
Martinusviering (op 9 november).
Ook kunt U heel wat spannende voetbalwedstrijden
bezoeken Op de Bos. Of meedoen met de gymclub, damesvereniging, seniorenvereniging, zangkoor, de Flippers, duivenclub of andere verenigingen. Kortom u hoeft zich in Itteren écht niet te vervelen
En uiteraard bent u altijd welkom bij de Brigidahoeve, 't Tabbernakel, Hartelstein of andere ondernemers.

Openingstijden bieb Aw Sjaol
In de Aw Sjaol is een bibliotheek waar u gratis en
voor niets allerlei boeken kunt lenen. Ze staan keurig op een rijtje onder verschillende rubrieken. De
openingstijden zijn sinds kort aangepast.
De bieb is geopend iedere:
maandag van 19:30 tot 22:00 uur
dinsdag van 13:00 tot 16:30 uur en
donderdag van 9:00 tot 11:00 uur.
Veel leesplezier!
Jeu de Boulle
Ook is er deze zomer weer veel gebruik gemaakt
van de jeu de boulesbaan, inmiddels wordt deze
door de spelers zelf elke speelavond voorzien van
licht. Zo kan er langer worden doorgespeeld.
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Expositie Fotokollektief ZenzR!
Op 8, 9 en 10 november a.s. exposeert Fotokollektief ZenzR in de Aw Sjaol in Itteren.
ZenzR, dat deel uitmaakt van Math Bartholomeus Photography, bestaat dit jaar 3 jaar en dat
is reden voor een expo!
Op 8 november wordt de expo om 19.30 uur geopend door een gastspreker die dit op ludieke
wijze zal doen. Op 9 en 10 november zijn alle
werken te bezichtigen van 11.00 tot 17.00 uur.
In het zaaltje zullen 7 leden van ZenzR eigen
werk laten zien. Bij binnenkomst in de hal zullen
er op een scherm oude foto’s van Itteren te zien
zijn, alsmede themafoto’s die de leden het afgelopen jaar gemaakt hebben.
Ook worden hierop de sponsoren vermeld die
deze expo mogelijk maakten, waarvoor onze
hartelijke dank!
Verder hangt er een paneel met actuele foto’s
van plekken in Itteren, die hopelijk voor de
dorpsbewoners herkenbaar zullen zijn.
Tot slot hangen er in de gang nog afgedrukte
themafoto’s.
Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd! Er
zullen warme en koude drankjes verkrijgbaar
zijn, al dan niet met iets lekkers erbij.
En last but not least: U kunt Uw reactie en eventuele vrije gift achterlaten via een kaartje in de
daarvoor bestemde bus. Uit al die kaartjes trekken wij 4 stuks, en deze mensen winnen gratis
een mooie giftcard van ’t Hummeke of een high
tea/high wine bij Friends!
Wij hopen U te mogen begroeten op 8, 9 of 10
november!
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Onze expo wordt mogelijk gemaakt door : Leunissen autoschadeherstel, Bours groep, Kallen,
Hendriks, Eijkenboom, Overtoom, Blankestijn,
Feunekes, Merkenhof, Frissen, Silly days, Toetie
Froetie, De Zonnestraal, Rob Linders steigerbouw, ’t Hummeke, Friends, Santho Holland
Food BV, Matthijs Janssen Hoveniersbedrijf,
Print&Marketing services Office Centre.
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CV de Vreigeleire en
JCV de Vreigeleirkes

dorp gestopt worden? Dit willen we niet! Daarom is
het idee ontstaan om te gaan zoeken onder de
jeugd van 10 tot en met 18 jaar.

Nu de zomervakantie ten
einde is en de herfst weer
zijn intrede maakt, begint
het weer stilaan te kriebelen bij velen van ons, want
het nieuwe carnavalsseizoen staat nu echt vlug
weer aan de deur. “Wat hubbe vr gezweit” en niet
alleen van de zwoele zomer, want…wat gaat er
gebeuren met de carnaval nu de zaal gesloten is
en verkocht wordt, met al de nevenactiviteiten welke georganiseerd werden in het verleden, hebben
we nog wel een carnaval … en hoe gaan we dat
allemaal doen … en waar?

Die zijn er wel.

Maar “De Vreigeleire” hebben in de zomervakantie
niet stil gezeten. We hebben het toch voor elkaar
gekregen om, onder voorbehoud, de carnaval in
Itteren gewoon door te laten gaan.
Het programma zal nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren zijn, echter de locaties zijn verrassend te
noemen. Zo ligt er al een plan klaar om een feesttent 1 en 2 februari op ‘t Brook te plaatsen voor het
Prinsenbal, Hinnetreffe en het uitroepen van
de…….? Echter is het voornoemde afhankelijk van
de vergunningen welke gemeente Maastricht hiervoor zal moeten afgeven en de verwachting hiervoor is dat zij enige coulance en medewerking zullen verlenen .
De carnavalsdagen zelf zullen wij vieren bij Taverne d’n Tabbernakel.
Daarnaast hebben de Vreigeleirkes ook niet stil
gezeten. Met een terugblik op afgelopen carnavalsseizoen en het op zoek gaan naar nieuwe leden worden wij steeds meer met de neus op de
feiten gedrukt. Itteren heeft momenteel maar weinig
kinderen en daarnaast maar weinig kinderen die de
Vastelaovend een warm hart toedragen. Dit zet de
vereniging onder druk! Moet er nu weer iets in het
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Welke jeugd van deze leeftijd vindt het leuk om
samen met ons te brainstormen over het starten
met een Joonkheid in Itteren. Ben je enthousiast en
wil je samen met ons en C.V. de Vreigeleire ervoor
zorgen dat de Itterse Vastelaovend leeft, kom dan 1
november a.s. om 19.30 uur naar de Aw Sjaol.
Dan zullen we die avond ook naar jullie inspiratie
en ideeën luisteren. En samen maken we ons sterk
!
Vooralsnog hier het programma voor het seizoen
2019-2020
2019
Zaterdag 12 oktober a.s. Bloembollenactie
Zaterdag 16 november a.s.
Prinsuitroeping,
trap aan de kerk / d’n Tabbernakel
2020:
Vrijdag 10 januari Prinsen-receptie in d’n Tabberbakel
Zaterdag 1 en zondag 2 februari Tentfeest Op ’t
Brook.
carnaval
Zondag 23 februari 2020 Vreigeleir oplaote,
d’n Tabbernakel
Maandag 24 februari 2020

Optocht

Dinsdag 25 februari 2020 Vreigeleir aaflaote,
d’n Tabberbakel.
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Geinen Daank zoekt vrijwilligers

Wij hebben als Vreigeleire onze uiterste best gedaan om het in Itteren toch maar weer voor elkaar
te krijgen, maar waar zouden wij staan zonder uw
hulp en steun ?
In welke vorm dan ook, alvast onze dank hiervoor
en wij vertrouwen erop ook in de toekomst op u te
mogen rekenen.
Vastelaovend saame !

Sint Martinusfeest
Beste kinderen, zet alvast in de agenda (van jouw
ouders) dat op zaterdag 9 november het Sint Martinusfeest is. Er komt natuurlijk weer een megagroot vuur en de chocomel en wafels zijn ook al
besteld. Jullie krijgen nog een folder waar de rest
allemaal in staat.
Tot dan!

Stichting Ouderenproject “Geinen Daank”
heeft als doel eenzame ouderen
éénmaal per
week te bezoek e n , o m z odoende de
eenzaamheid
onder ouderen
enigszins te verlichten. Dit doet
zij d.m.v. vrijwilligers.
Een vaste en passende vrijwilliger zorgt voor
een beetje gezelligheid, een praatje, sociaal contact etc. Volledige reiskosten zullen door de
stichting vergoed worden.
Voelt u zich door het bovenstaande aangesproken, heeft u een paar uurtjes per week tijd en
denkt u: dit is iets voor mij, aarzel dan niet, we
hebben u nodig en neem contact op met
Stichting Ouderenproject “Geinen Daank”
Tel: 06-10513441 of tel: 043-3218989.
Een briefje sturen kan ook naar:
Stichting Ouderenproject “Geinen Daank”
Bontwerkersdreef 14e, 6216 SH Maastricht.
Of mailen naar: hans@bindels.demon.nl
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u
op. Zie ook onze website: www.geinendaank.nl
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Grote Kienavond

Mannenkoor Borgharen Maastricht

Het Mannenkoor van Borgharen organiseert op

“Kun je nog zingen, zing dan mee”

zaterdag 26 oktober vanaf 19:00 uur

een grote kienavond
in de Haarderhof, Schoolstraat 8, Borgharen.
Er zijn prachtige prijzen te winnen.
De zaal is open vanaf 18:00 uur en dan start ook
de kaartverkoop.

Info gemeente Maastricht
De gemeente Maastricht biedt haar inwoners de
mogelijkheid om via de E-mailservice Digitale
Buurtinformatie in één oogopslag een goed beeld
te geven van welke vergunningen en meldingen in
de openbare ruimte in een buurt bij de gemeente,
zoals in Itteren, bekend zijn. Klik https://flexinext.maastricht.nl/abonnee/ om je aan te melden of
afmelden voor deze service.
Daarnaast heeft de gemeente ook een promotiefilmpje over de Pilot
‘Toeristische woningverhuur’. Als u
daar een (YouTube)
filmpje van wilt zien,
klik dan https://youtu.be/chIEOQrbKOc

Het Mannenkoor Borgharen Maastricht (MKBM)
bereikte in 2017 de respectabele leeftijd van 115
jaar. In dat jaar organiseerde het koor een drietal ledenwerfavonden onder het motto “Wil het
koor over 5 jaar zijn 24e lustrum kunnen vieren
dan is uitbreiding en verjonging van zijn ledenbestand noodzakelijk”.
Dit motto is nog onverminderd van kracht, nu het
koor geen nieuwe leden mocht verwelkomen.
Daarom een oproep aan mannen die een gezonde hobby voor lichaam en geest zoeken:
“Kom en zing met ons mee!”
De muzikale leiding van het koor is in handen
van Fried Dobbelstein, dirigent, organist en
muziekpedagoog.
Het koor repeteert 1 keer per week, en wel op
dinsdagavond van 20.00 – 22.15 uur in De
Haarderhof, Schoolstraat 8 te Maastricht, Borgharen.
Loop hier gerust eens binnen en ontvang vrijblijvende informatie over de mogelijkheid om te
zingen bij het Mannenkoor Borgharen Maastricht.
Wie niet in de gelegenheid is om bij ons op een
dinsdagavond binnen te lopen kan voor het krijgen van nadere informatie contact opnemen via
secretaris@mannenkoor-borgharen.com
en/of
bellen met de secretaris 06-21894865.
en/of een bezoek brengen aan www.mannenkoor-borgharen.com
Word lid van MKBM en krijg nieuwe vrienden
voor het leven!
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Kringloop Hartelstein
Vanaf het moment dat woonwerkgemeenschap kringloop Hartelstein gestart is, is duurzaamheid voor de
kringloopwinkel in Maastricht het primaire uitgangspunt. De tijdloze waarde van veel spullen, speelt een grote rol in de kringloopwinkel. Er wordt een groot assortiment aangeboden van uiteenlopende spullen waaronder kleren, gebruiksvoorwerpen, boeken meubels, snuisterijen, kunstvoorwerpen en nog veel meer. Allemaal
spullen die een tweede leven verdienen. Zo kunnen we mensen blij maken met spullen van andere die voor
hun niet meer van waarde zijn.
Kringloop Hartelstein heeft een groot klantenbestand van mensen die periodiek de winkel bezoeken. En wij
maken het als kringloopwinkel in Maastricht en buiten, extra gemakkelijk met onze “breng-en-haal-service”.
Hebt u spullen en die zijn voor u overcompleet, dan komen wij graag langs.
Tevens vangen wij in onze woonwerkgemeenschap boerderij ook mensen op die op de een of andere manier dakloos zijn geworden en bij onze stichting een kans krijgen om alles weer op een rijtje te zetten om
straks weer mee te kunnen doen in de maatschappij.

Winkel is open:
Zaterdag
10.00 - 17.00 uur
Zondag
13.00 – 17.00 uur
Woensdag 13.00 – 17.00 uur
Vrijdag
13.00 – 17.00 uur
Coördinator:
Adres:
Telefoon.:
Mobiel:
Website:
E-mail:
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Henk Willems
Hartelstein 214
6223 HV Maastricht
043 - 364 55 15
06 – 211 52 840
www.kringloop-hartelstein .nl
kringloophartelstein@gmail.com
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SIBELCO EUROPE
MineralsPlus
(v/h Ankerpoort) wint minerale gesteentes
en bewerkt ze tot natuurlijke (hoogwaardige) grondstoffen voor tal van toepassingen,
van kunststoffen tot producten voor de
landbouw.
Daarbij werken we steeds volgens de modernste
kwaliteitsnormen voor productie en milieu.

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

SIBELCO EUROPE MineralsPlus
is een dochteronderneming van Sibelco,
een wereldwijde producent van minerale
grondstoffen.
U vindt onze activiteiten en producten op
mineralsplus.sibelco.com
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Servicepagina
Ambulance, brandweer en politie: 112
Wel politie, maar geen spoed
0900 - 8844
Meld misdaad anoniem
0800 - 7000
Wel brandweer, maar geen
spoed (088) 450 7 450
Wijkagent Hub Smeets
E: hub.smeets@politie.nl
T: 0900-8844
BOA Jef Schellings
E: jef.schellings@maastricht.nl
T: 14-043
Meldingen gem. Maastricht:
T: 14-043
E: post@maastricht.nl
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 feestdagen van 11.00 tot 12.00 uur
en van 17.00 tot 18.00 uur
0900 - 4243434
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Parochie / Pastorie
(043) 363 29 67
Parochie wachtdienst
06 - 5361 5117 of
06 - 5369 1450
Storingsnummers:
Gas en elektra 0800 - 9009
Water 0800 - 023 3040
Ziggo 1200 of 0900 - 1884
Dieren:
Dierenambulance
0900 - 4433 224
Kuddebeheerder galloways
06 - 5398 1714

Website: www.itteren.nl
e-mail: info@itteren.nl

Alcohol infolijn
0900 - 500 2021
Drugsmeldpunt
(043) 350 5111
Drugs infolijn
0900 - 1995

Facebook:
“de bis van itteren es te…”

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
D’n Tabbernakel (043) 343 4334
06 - 51477603

www.itterenborgharen.nl
www.ittereninbeeld.nl
Secretariaat:
Op de Bos 8
6223 EV Maastricht
IBAN: NL93 RBRB 0979 252547
KvK: 410 77 062
Dorpsraad Itteren:
Voorzitter:
Wim Beijer
Secretaris:
Vivian Thewissen
Penningmeester:
John Conings

043-358 1161

Lid:
Frans Falise

043-364 8167

043-364 4126
043-364 0407

