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Terugblik 2019 

Soms wordt wel ons gevraagd wat die Dorps-
raad eigenlijk doet en daarnaast willen we ook 
graag aan de inwoners aangeven waar we 
zo’n jaar mee bezig zijn geweest. Vandaar 
deze “terugblik”. Onderstaand stukje is verre 
van volledig maar hiermee proberen we u een 
kijkje te geven in de activiteiten van het jaar 
2019 van de Dorpsraad. 
Aan het eind van vorig jaar hebben we af-
scheid genomen van enkele Dorpsraadleden. 
Sommigen blijven werkzaamheden doen maar 
zijn niet meer Dorpsraadlid, zodoende hebben 
we enkele “Vrienden van de Dorpsraad”.  

In januari is de Dorpsraad benaderd door en-
kele inwoners omdat de gemeente bepaalde 
panden in Itteren aangemerkt had als cultuur-
historisch erfgoed. Er is een bijeenkomst ge-
weest in de Aw Sjaol waarbij we van de ge-
meente uitleg gekregen hebben waar de be-
langhebbenden rekening mee kunnen houden.  

Op 2 februari werd het  
jaarlijkse vee-zegenen ge-
houden. Meneer pastoor 
had weer een mooie tekst 
gemaakt over het feno-
meen Sint Brigida. Er heeft 
een kleine enquête over de 
indeling van ’t Brook in de 
Dorpsberichten gestaan. 
Met de uitkomst daarvan 
zijn we met de gemeente in 
overleg gegaan.  

 Tevens zijn er reacties ge-
weest over het modderige Bundervoetpad. Dit 
is aangekaart bij de klankbordgroep van Con-
sortium Grensmaas. 

Op 8 maart hebben we afscheid genomen van 
Will en Chiara van café ’t Trefpunt. Ze hebben 
het café verkocht en het café werd een eetge-
legenheid. Daniëlle en Joris zorgen dat het 
daadwerkelijk een “tent der samenkomst” of-
tewel “Taverne d’n Tabbernakel” wordt. Hier-
door moet er o.a. voor de duivenvereniging 
een andere locatie gezocht worden. Met wat 
passen en meten werd in de Aw Sjaol een 
plekje gevonden.  

Verder heeft in maart onze “oude” penning-
meester Harry Jonkhout, zijn financieel jaar-
verslag overlegd aan de vergadering en alle 
financiële verantwoordelijkheden overgedra-
gen aan de nieuwe penningmeester John Co-
nings. Aan Harry werd finale decharge ver-
leend voor al zijn werkzaamheden en hij werd 
bedankt voor de secure en goede communica-
tieve werkzaamheden die hij voor het dorp en 
de Dorpsraad gedaan heeft. Maria Lhomme, 
één van onze “Vrienden”, is bezig met een lijst 
van de  Itterse verenigingen waar ook voorzie-
ningen bijstaan. Er was een overleg met de 
gemeente over de brug. Dat ging o.a. over een 
eventuele fietsveilige overgang. Deze verbin-
ding was uitbesteed maar bleek te duur voor 
de gemeente. Ook is overleg met Rijkswater-
staat geweest over de brug: op dat moment 
was men bezig met allerlei juridische zaken en 
het werd duidelijk dat de bestaande oude brug 
weggaat en vervangen zal worden door een 
hele nieuwe met een geïntegreerd tweezijdig 
fietspad. In januari hebben we een mail van 
Tina Dolmans gekregen die met een weten-
schappelijke studie bezig is om over een 
strook van 100 meter te kijken hoeveel en welk 
afval daar te vinden is. Deze mail hebben we 
uiteraard doorgestuurd naar Angela. 
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Zij organiseerde De Schone Maas actie waar-
door afval opgeruimd werd door vele vrijwilli-
gers. 
We kregen allerlei vragen over het jagen in 
Itteren. Als Dorpsraad zijn we in contact ge-
komen met “de Groene Brigade” van de Pro-
vincie Limburg. Uiteindelijk heeft dat tot een 
interview met de jagers van Itteren geleid in de 
zomer-editie van de Dorpsberichten. Daar-
naast klachten over veel meer vrachtverkeer 
op de weg langs Meerssenhoven, het ontbre-
ken van OV-lijndiensten voor 9:00 uur ’s mor-
gens en een vraag voor een hondenlosloop-
gebied in Itteren (zie Dorpsberichten zomer en 
herfst). 
Daarnaast hebben “Vrienden van de Dorps-
raad” met (leden van) BuurtNetWerk Borgha-
ren een omgevingsvisie Borgharen-Itteren 
gemaakt. Hiervoor was op 20 maart een bij-
eenkomst in de Haarderhof in Borgharen. Tij-
dens de Dorpsraadvergadering van april wa-
ren enkele bewoners aanwezig die melding 
maakten van overlast bij de Kruisweg richting 
Recreatievijver. Hierover hebben we, samen 
met die inwoners, de wijkagent en de BOA 
aangeschreven waarop enkele gesprekken 
volgden.  
Op 25 april hebben we een herhalingscursus 
burgerhulpverlening gehad, waarbij vrijwilligers 
(gratis) leren om te reanimeren en een AED 
gebruiken. In mei gaf Angela aan dat ze sa-
men met Hettie Meertens van stichting Ark be-
zig is om het maaibeleid rondom de Recrea-
tievijver aan te passen waardoor de flora en 
fauna beter tot hun recht kunnen komen. Het 
moet dan nog voorgelegd worden aan het 
Consortium Grensmaas. 
Op 12 mei was het laatste concert van onze 
fanfare Sint Martinus-Juliana in de zaal. Na het 
wijzigen van bestemming van café naar taver-

ne werden meer verenigingen met een huis-
vestingsprobleem geconfronteerd.  
In juni kregen we informatie over de (overlast-
aanpak van de) brug. RWS had aangegeven 
dat ze 4 weken nodig zouden hebben om er-
voor te zorgen dat de overlast voor het groot-
ste gedeelte weg zou zijn. De Dorpsraad gaf 
aan dat ze graag meer info wou hebben wat er 
dan daadwerkelijk gebeuren ging, zodat we de 
inwoners konden informeren. Daarnaast is het 
een verantwoordelijkheid van RWS en de ge-
meente, dus die moeten deze informatie dan 
ook communiceren. Van 8 juli tot 9 augustus is 
de brug dicht gegaan omdat men allerlei werk-
zaamheden heeft uitgevoerd om de geluids-
overlast te minimaliseren. Er zijn allerlei zaken 
niet geheel gegaan zoals we graag hadden 
gehad. Hierover heeft de Dorpsraad (met hulp 
van onze “Vrienden”) een uitgebreide evaluatie 
gestuurd naar zowel Rijkswaterstaat als de 
gemeente. Hiervan hebben we wel een mel-
ding gekregen dat ze deze binnen gekregen 
hebben maar daarna totaal geen reactie, noch 
van RWS, noch van de gemeente.  
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Dat kunt u o.a. zien aan het feit dat diverse 
borden nog steeds afgeplakt zijn met zwarte 
“Duck tape” hetgeen vanaf 9 augustus niet 
meer van toepassing is! 
In juli heeft een van de Dorpsraadleden aan 
mogen sluiten bij een bijeenkomst van het be-
stuur en enkele (oud-)leden van de fanfare om 
te kijken of wij konden meedenken. Voor de 
Dorpsraad is dit helaas bij één bijeenkomst 
gebleven. De zaal is in de verkoop gegaan en 
de ledenvergadering, het hoogste orgaan bin-
nen de vereniging, gaat kijken wat er verder 
gaat gebeuren.  
In juli hebben we geconstateerd dat diverse 
boompjes naast het fietspad tussen Borgharen 
en Itteren kapot zijn. Gemeente gaf aan dat 
deze vervangen zullen worden.  
Vanaf augustus zijn er nog afspraken ge-
weest met gemeente over de indeling van ’t 
Brook en er zijn plannen om te kijken of we de 
kantine van de tennisclub weer in oude glorie 
kunnen herstellen door daar o.a. de Duiven-
club te huisvesten. Onze “Vrienden” zijn bezig 
geweest met het opknappen van het kruis bij 
Hartelstein, inventariseren aantal (steen)uilen, 
evt. pad fietspad Sibelco richting recreatievij-
ver, het aanleggen van bloemrijk grasland bij 
het fietspad tussen Borgharen en Itteren en de 
stand van zaken voor (renovatie) kapel.  

In september heeft een medewerker van Wa-
terschap (na klachten) geconstateerd dat er 
enkele banken slecht aan toe zijn op de kades. 
Volgens hen zou dat de verantwoordelijkheid 
van de Dorpsraad zijn, maar ze konden ner-
gens deze afspraken daarover terugvinden. 
Graag zien wij deze banken in goede staat 
maar hebben hier geen financiën voor. We 
hebben het Waterschap doorverwezen naar 
de gemeente.  

In oktober kregen we bezoek in onze Dorps-
raadvergadering van Itterse bekenden die van 
plan zijn om iets nieuws te beginnen waar wij 
als Dorpsraad graag aan meewerken. Zodra 
hier meer duidelijkheid over is, zullen we u in-
formeren.  

Eerwaarde heer pastoor Backus nam op 21 
oktober afscheid van onze parochie. Er waren 
wat probleempjes bij het organiseren van het 
Sint Martinusfeest: we hadden even geen pas-
toor (deken Dautzenberg nam het over), we 
moesten een andere stookplaats vinden (op-
gelost mede dankzij P.vd Waa van de gemeen-
te) en ruimte Aw Sjaol was verhuurd voor het 
maken van krotelèmkes (Brigidahoeve reikte 
de helpende hand). Het werd op zaterdag 9 
november echter een heel mooi feest met 
veel belangstellenden. 

Op 3 december is een werkbezoek van Socia-
le Zaken van gemeente Maastricht geweest en 
bij het ter perse gaan van deze dorpsberichten 
zijn we al bezig met het volgende jaar. Tus-
sendoor gebeurden er allerlei dingen waar wij 
als Dorpsraad totaal niet in geïnformeerd wer-
den: er komt een fietsstraat bij Meerssenho-
ven, er zijn bladkorven geplaatst, de gft-bak-
ken zijn gechipt, etc.  
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Het is jammer dat er (niet of) slecht gecommu-
niceerd wordt door vooral de gemeente, terwijl 
wij via onze website of Facebook (de bis van 
Ittere) veel mensen uit Itteren kunnen berei-
ken.  

Daarnaast zijn er nieuwe bomen geplant bij de 
recreatievijver, was de receptie en installatie 
van eerwaarde heer pastoor Horsch, is het 
mantelzorgcompliment in Itteren verzorgd,  
werd een melding drugsoverlast doorgegeven, 
zijn er plannen voor het maken van een film 
over Itteren, vond er afstemming plaats met 
BNW Borgharen, plaatsten we berichten op 
website en Facebook, maakten we de Dorps-
berichten en waren er nog vele andere zaken.  

Een apart verhaal is de Woonkeuken: 
 
Dit jaar zijn we hard bezig geweest om te pro-
beren om een zogenaamd huiskamerproject, 
zoals er in vele wijken is, ook in Itteren gerea-
liseerd te krijgen.  

De gemeente geeft aan graag in elke wijk een 
dergelijk project te willen zien.  
Sinds half 2018 gaven we bij de gemeente aan 
dat de keuken van de Aw Sjaol aan vervanging 
toe was. Dat was de gemeente met ons eens 
en gaf aan dat we voor € 7000,- de keuken 
konden (laten) vernieuwen. Vervolgens was er 
het plan om middels een verbouwing van de 
keuken daar het huiskameridee te laten 
plaatsvinden. Wij willen er echter geen “huis-
kamer” creëren maar een “woonkeuken”. Het 
woonkeukenidee werd versterkt door het feit 
dat inmiddels het “Aansjuive in de Aw Sjaol” 
van start was gegaan.  

In Itteren wonen diverse oudere alleenstaan-
den die voor zichzelf, in hun eentje, iedere 
avond hun potje koken. Het idee was dat ou-
deren dit ook samen kunnen doen. Derhalve 
heeft de Dorpsraad subsidie aangevraagd 
voor het “Aansjuive in de Aw Sjaol”. Deze sub-
sidie hebben we gekregen en zijn gestart met 
“Aansjuive”. Ook om zodoende vrijwilligers te 
krijgen voor het woonkeuken-project. Het 
“Aansjuive” is een groot succes van de Dorps-
raad, u kunt daar meer over lezen verderop in 
dit boekje. 

Om de woonkeuken-plannen te verwezenlijken 
hebben we alles op een rijtje gezet en zijn 
meteen begonnen met allerlei fondsen aan te 
schrijven om het geld voor de verbouwing bij 
elkaar te krijgen.  Natuurlijk hebben we daar-
voor ook weer bij de gemeente aangeklopt. 
Daarnaast werden de plannen concreet ge-
maakt: een Itterse aannemer werd gevraagd 
mee te denken. Een architect werd ingescha-
keld, we hebben tekeningen laten maken, ver-
gunningen aangevraagd, installateurs offertes 
laten maken etc.  
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Tevens hebben we aan wethouder V. Heijnen 
gevraagd of zij ons verder kon helpen, maar 
ondanks onze vraag is er geen gesprek ge-
weest. We kregen van de meeste fondsen, die 
we hebben aangesproken, netjes te horen dat 
deze geen gemeenschapshuizen willen subsi-
diëren.  
Derhalve gingen we weer terug naar de ge-
meente. Die raadde ons aan een “Pitch” te 
houden om daar ons project zo goed mogelijk 
te presenteren en dan zouden we de benodig-
de gelden kunnen krijgen. De “Pitch” werd 
goed voorbereid en uitgevoerd op 24 septem-
ber maar ook daar kregen we te horen dat zij 
geen geld in gemeenschapshuizen willen 
stoppen. De bouwvergunning is overigens in-
middels wél verleend. 
Het risico dat we alles voor niks hebben ge-
daan en voor niets allerlei gelden (architect, 
vergunning, diverse materialen, aanpassing 
verwarming, etc.) hebben uitgegeven is op het 
moment van dit schrijven, terdege aanwezig.  
Uiteraard laten wij ons niet zo snel uit het veld 
slaan maar we zijn hier al meer dan een jaar 
intensief mee bezig en het resultaat is (zo 
goed als) nihil.  
Ambtenaren doen hun uiterste best om mee te 
denken en te helpen waar ze kunnen. Daar 
mankeert het dan ook niet aan maar het geld 
is er dus gewoon (nog) niet. 

Nogmaals, deze lijst van “dingen die we doen” 
is verre van compleet maar op deze manier 
krijgt u wel inzicht in wat de dorpsraad eigenlijk 
doet. 

Mochten er nog zaken zijn die u graag onder 
de aandacht wilt hebben, kom dan naar onze 
Dorpsraadvergadering iedere tweede maan-
dag van de maand om 20:00 uur in de Aw Sja-
ol, stuur een mailtje naar info@itteren.nl of 
spreek een van onze Dorpsraadleden aan.  

We gaan nu een jaar in waarin we gaan ge-
denken dat we 50 jaar bij Maastricht horen, 
want voor 1970 was Itteren een zelfstandige 
gemeente met eigen burgemeester en wet-
houders en een eigen wapen. 
Voor nu wensen wij u fijne feestdagen en 
vooral een goede gezondheid. Namens de 
Dorpsraad, 

Wim Beijer. 
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Indeling van ’t Brook 

In de herfsteditie over de indeling van ’t Brook 
schreven we dat er plannen waren voor het 
maken van het weghalen van de skatebaan, 
een fietscrossbaan op de plaats daarvan, het 
egaliseren van het voetbal- en basketbalveld, 
het verplaatsen van diverse banken met enke-
le bomen en het plaatsen van extra speeltoe-
stellen bij het speeltuintje. We hadden de 
plannen ingediend en daarna kregen we on-
derstaande mededeling:  
“Maastricht Sport heeft momenteel geen actu-
eel Beleidsplan Spelen ter beschikking. 
Dit beleidsplan zal in het tweede kwartaal van 
2020 worden opgeleverd. Eerst dan kunnen 
wij per wijk gaan bepalen (in overleg met de 
bewoners) welke speelplekken verwijderd / 
vervangen cq aangepast worden. Derhalve 
kunnen wij nu geen uitvoering geven aan de 
door u voorgestelde maatregelen op ‘t Brook in 
Itteren.” 
We hebben ondanks dit toch een afspraak met 
medewerkers van de gemeente gehad op 25 
november op ’t Brook. Samen met deze amb-
tenaren hebben we gekeken wat er wel nog 
mogelijk was. Voorgesteld werd om enkele 
bankjes met bomen te plaatsen, het voetbal- 
en basketbalveld te egaliseren en nog enkele 
kleine aanpassingen. We verwachten daar 
toestemming voor te krijgen. Na het vaststellen 
van het beleidsplan in het tweede kwartaal 
2020 zullen we weer aan de bel trekken om te 
kijken wat er nog meer gedaan kan worden.  
Bij deze willen we wel de ambtenaren bedan-
ken dat, ondanks dat er officieel niets mogelijk 
was, er toch nog van alles kan gebeuren. Na 
bekendmaking van het “Beleidsplan Spelen” 
gaan we hen weer benaderen voor fase 2.  

Jagers schenken Itters varken  

Op vrijdag 29 november kregen de deelnemers van 
“Aansjuive in de Aw Sjaol” een heerlijke wildschotel 
als maaltijd. Onze jagers van Itteren hadden een 
wild varken van 13 maanden geschoten, laten keu-
ren en daarna ook nog het vlees bereid voor onze 
deelnemers van Aansjuive. 
Angelo kon aangeven dat de jagers gevraagd wa-
ren om de overlast van de wilde varkens te laten 
verminderen. De jagers inventariseren welke dieren 
in Itteren allemaal verblijven en wisten derhalve 
ook dat dit varken 13 maanden oud is geworden. 
Na het schieten moest het vlees natuurlijk gekeurd 
worden en daarna heeft Angelo de nodige uren in 
de keuken gestaan om een heerlijke (hoofd)maal-
tijd te bereiden. De deelnemers hebben kunnen 
genieten van deze maaltijd en wij willen graag An-
gelo, Patrick en Ceciel bedanken voor deze bijdra-
ge.  
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ItterAktief 

In december, de laatste maand van het jaar, kijken 
mensen vaak terug op het afgelopen jaar. En dat 
deden ook wij, van ItterAktief,  natuurlijk…. 
We kijken terug op een succesvol jaar. We hebben 
dingen bereikt die we wilden bereiken. Onze doel-
stelling was immers mensen met elkaar verbinden 
én interaktie door aktie. Die aktie hebben we dit 
jaar vooral in eigen hand genomen, we zijn gestart 
met het project “Aansjuive in de Aw Sjaol”. Dit 
bleek een schot in de roos. 

De eerste keer “Aansjuive” was in mei. We werden 
al meteen blij verrast door het aantal aanmeldin-
gen. De keren daarna zijn er elke maand weer 
steevast meer dan 30 aanmeldingen. Dat hadden 
we zelf niet gedacht, we vinden het fantastisch en 
doen dit zelf heel graag en met plezier. 
We zien dat de mensen een leuke avond hebben, 
met soms een optreden, een film óf zoals de laat-
ste keer in november zelfs “hoog bezoek” van Sint 
én zwarte Piet. Compleet met pakjes, snoep en 
natuurlijk ook met het grote boek. Daar had Sint 
toch wel het een en ander in staan. Een paar 
mooie gedichten maar er waren ook een paar 
mensen die even bij Sint moesten komen...! 
 
We vonden het zelf in elk geval 7 mooie avonden in 
2019, waar we met plezier op terug zien en we 
verheugen ons alvast op de editie van december (u 
kunt zich nog aanmelden!!) en die van volgend jaar. 
Iets dat we echter niet willen vergeten te benoemen 
is dat er zoveel mensen enthousiast hebben gere-
ageerd. De een wil een keer iets bakken, een an-
der wil graag een gerecht maken voor “Aansjuive” 
én weer een ander dient zich zómaar aan om mee 
te komen helpen.  
Inmiddels hebben we een heel leuk team. We moe-
ten nog veel leren en we hopen dat de keuken, 
waarover u op een andere plek in dit boekje meer 
kunt lezen heel snel verbouwd zal worden. Maar 
we gaan vol goede moed door in 2020. 

We willen hier wel nog even de mensen bedanken 
die ons hebben geholpen bij het “Aansjuive”! 
Op de allereerste plaats de kinderen van ItterAktief: 
Claire, Jarno én Nikki, bedankt! Jullie zijn toppers!!  
En dan natuurlijk onze andere helpers, kokers, af-
wassers, opruimers, heel hartelijk dank! 
 
Tot slot een heel speciaal bedankje ook aan de It-
terse jagers: Angelo, Patrick en Cecile die een 
“echt Itters wild varken” geschoten en geschonken 
hebben. 
Was er voor ItterAktief alleen succes met het “Aan-
sjuive”? Nee! Ook het Jeu de Boulen wordt nog 
altijd goed bezocht, de wandelaars van de 
Maasluipers wandelen nog altijd tweewekelijks in 
en rond ons dorp en ook de kaarters hebben nog 
altijd hun kaartavondjes. 
Voor 2020 hebben weer nieuwe plannen, deze zijn 
nog niet helemaal concreet. U hoort er meer over 
zodra er meer bekend is. In ieder geval houden we 
weer een plantenmarkt op koningsdag! 

Jammer is dat door omstandigheden, de aktivitei-
ten van KidsAktief nog steeds op een laag pitje 
staan. Ook daar zijn we echter volop mee bezig en 
we hopen dat we daar in 2020 verandering in kun-
nen brengen! 

Mocht u zin, tijd en interesse hebben om “iets” te 
doen of heeft u ideeën voor aktiviteiten? Wij horen 
het heel graag van u.  
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We kunnen bijvoorbeeld nog wel wat hulp gebrui-
ken rondom “Aansjuive” en ook nog altijd bij Kids-
Aktief. Denk er eens over na! U hoeft zich “niet te 
binden” of “vast te pinnen”, hulp is welkom, al is het 
maar heel af en toe een keertje! 

U kunt altijd iemand van ons aanspreken of reage-
ren op info@itteren.nl 

Dat was het zo’n beetje wat ons betreft. Rest ons u 
een heel mooi kerstfeest te wensen en alvast alle 
goeds voor het nieuwe jaar!  

Frans Falise 
Anja Paradies 
Vivian Thewissen-Horssels 

Schone Maas 2020. 

Ik heb het nog even nagekeken; volgend jaar 
doen we voor de 7de keer mee aan het Scho-
ne Maas project! Een jaar nadat dit project is 
opgestart in 2013. 
Heel veel mensen van “het eerste uur”, doen 
daaraan nog altijd mee. Er zijn jaren geweest 
waarin tweemaal is geruimd, 2017 en 2019. 
Komend jaar is het opschonen weer ruim voor 
Pasen: op Zaterdag 21 Maart. 
Bij hoog water en stortregen wordt de datum 
verschoven. Na het werk gaan we weer naar 
de Brigidahoeve voor een kop soep, 
twee broodjes en een stuk vlaai 
met koffie/thee. 

U kunt zich bij mij opgeven d.m.v. 
een briefje in de bus of via email. 
Sterkenbergweg 5 of 
amoberts@kpnmail.nl 

Angela Moberts 

Nieuw beheerplan vijver  

Dit jaar hebben we, in samenwerking met Het-
tie Meertens van Stichting Ark, een nieuw be-
heerplan bij het Consortium Grensmaas inge-
diend. 

Het nieuwe plan is grotendeels gebaseerd op 
een maaibeleid zoals de Vlinderstichting dat 
adviseert: bovenlangs de vijver niet alles 
wegmaaien, delen laten staan en delen hele-
maal niet maaien. Langs de paden wordt wel 
gemaaid en er worden paden in de begroeiing 
gemaaid. Dit om insecten te laten overleven 
en aan te trekken met bloemen en diverse 
grassen. De wilgengroei langs de vijver bij de-
len te laten staan, enerzijds om vissers hun 
eigen plek te laten inrichten, anderzijds is het 
beter voor het watermilieu en de waterhoentjes 
en meerkoeten die beschutting zoeken tussen 
de waterplanten.  

Het water in de vijver warmt in de zomer 
enorm op door verdamping, dat is slecht voor 
de vissen en de zuurstofplanten die dan af-
sterven . Meer begroeiing langs de waterkant 
houdt meer water vast en geeft meer scha-
duwplekken.  
Het plan is door het Consortium geaccepteerd. 

Angela Moberts 
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Werkgroep nieuwe aanplant 

Inmiddels hebben we ook een kleine werk-
groep vijver voor nieuwe aanplant, snoeiwerk-
zaamheden die met de hand uitgevoerd wor-
den, monitoring van de begroeiing en de ont-
wikkeling van het gebied d.m.v. onderzoek 
naar flora en fauna en het vastleggen van de 
ontwikkeling van het gebied d.m.v. foto’s.  Voor 
de werkgroep kunnen we nog mensen gebrui-
ken die begaan zijn met het reilen en zeilen 
van de vijver. Ook mensen uit Borgharen kun-
nen hieraan meedoen. In de werkgroep zitten 
nu Paul, Han, Sander, Koen en Angela. 

Misschien heeft u nog een leuk idee voor de 
omgeving van de vijver, laat het ons dan we-
ten. 

Op zaterdag 16 november hebben we, naast 
de bomen die er al aangeplant waren, 7 nieu-
we bomen aangeplant: 2 goudenregens, linde, 
witte moerbei, gele kornoelje, lijsterbes en een 
bijenboom. Deze bomen zijn een afscheidsca-
deau van ex-dorpsraadsleden. We hebben 
deze bomen aangeplant samen met John en 
Wim van de Dorpsraad en natuurlijk ook van 
koffie en vlaai genoten. 

In december volgt nog meer nieuwe aanplant 
langs de vijver van struiken (240) en bomen 
(14). Deze zullen wel een formaat kleiner zijn . 
Dat maakt het voor het planten wel wat mak-
kelijker, maar we kunnen toch wel extra han-
den (en schoppen) gebruiken. Deze nieuwe 
aanplant wordt gesponsord door Stichting Ark. 

Namens de werkgroep vijver, 

Angela Moberts 

IBC Nieeuwjaars-Miezel-toernooi 

Inmiddels is het een traditie in Itteren: in het begin 
van het nieuwe jaar organiseert IBC’03 een Nieuw-
jaars-Miezel-toernooi in de kantine Op de Bos. Elk 
jaar weer heel gezellig en goed bezocht. We kre-
gen deze folder om in de Dorpsberichten te plaat-
sen: 

Nieuwjaars-Miezel-Tournooi 
Zaterdag 4 januari 2020 

Sportkantine IBC 03 
Aanvang 19.00 Uur 

Inschrijving = 5 Euro p.p. 
Inschrijfgeld = Prijzengeld 

Er wordt gestreden om 1-2-3 plaats 

Opgeven en betalen voor deze gezellige kaart-
avond voor 31 December 2019 bij: 

Fred Horssels  06-15402154 
René Lardinois 06-11122395 
Of bij de kantinebeheerders van IBC 03 

Iedereen is welkom op deze avond 

Voor een hapje wordt gezorgd. 
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Prinses Maggy 1e 

Ôs Prinses is 43 jaor geleeije geboore in 
Mestreech, es twiede dochter van Mari en Marlies 
Colen. Ze heit twie zusters, Mascha awwer en 
Maartje  jonger, zoe es geer zeet sjpeilt de letter M 
un groete rol! In 2008 is de voonk tösje Manfred en 
ôs prinses euvergesjpronge en zie zin nog altied 
eve verleef!  Ôs Prinses is 30 augustus 2019 ge-
troijd mèt Manfred en zie höbbe un dochter van 19 
jaor genaamp Minoesj, zeet geer de letter M 
weer!!!! 

Ôs Prinses wèrrik es persoenlik begeleidster bie 
Stichting Radar in Amby, zie begeleidt dao heur 
cliënte mèt alle leefde en de bèste bedoelinge in de 
maatsjepeij. Aoch begeleidt zie cliënte die nog toes 
woene en höllep nuudig höbbe um mèt te doon in 
dees soms lestige maatsje-
peij.  

Zie heit de leefste hoond dei 
d’r bestjeit genaamp Boyke, 
mèt de naodrök op “ke”, is 
namelik unne bullmastief!  

Zinge deeg ôs Prinses al 
van kleins af aan, zie heit 
gezoonge in ‘t kinderkoer 
van de Heeg en later euver-
gegange nao ‘t jongere koer, 
vanoet dit lètste woort ôs 
Prinses gevraog um zange-
res te weure bie coverband 
Multiple Choice, boe zie 17 
jaor langk mèt hiel väöl ple-
zeer heit gezoonge en boe 
zie häöre Manfred heit liere 
kinne, want heer waor de 
drummer van de band!  
Helaas door sjtumprobleme 
is zie môtte sjtoppe, wat 
veur häör erreg lèstig waor!  

Häör hobbies zin: es ierste zörrige veur häör gezin, 
es zie ‘t de luij boe zie um gief mer kin verwinne en 
biejein kin höbbe is ôs Prinses gelökkig! Weijer is 
zie hiel geire creatief bezig, carnavalspekses make, 
carnavalsverseeringe make, sjildere, beelde make, 
num mer op, niks is häör te gek en zie wilt alles 
probeere, want häör motto is dan aoch, iech kin ‘t 
neet, besjteit neet, gewoen probere! 

Weijer vingk ôs Prinses ‘t heerlik um op vekansie te 
goon, zeker nao Gran Canaria en dan heerlik niks 
doon, lekker ete en de nuudige eurkes doorbringe 
in Cafe De Hut! Weijer hèlt ôs Prinses errig väöl 
van plezeer make en woent zie hiel geire in Ittere, 
zie is dan aoch errug gruutsj op ôs klein dörrepke! 
“Es veer ‘t mer same doon, kinne veer in ôs klein 

dörrepke erg 
groet zien!” 

CV de  
Vreigeleire 
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CV de Vreigeleire en JCV Vreigeleirkes 

Bestuur en leden van C.V. de Vreigeleire en 
JCV de Vreigeleirkes wensen iedereen fijne 
feestdagen en een gelukkig en gezond 2020.  

Wij hopen jullie in het nieuwe jaar weer bij een 
van onze activiteiten te mogen begroeten. 

Nog even de data op een rij: 

• Vrijdag 10 januari: receptie Prinses Meggy in 
taverne d’n Tabbernakel 

• Zaterdag 1 februari: ’s-Middags jeugdprins-
uitroeping en ’s-avonds receptie en prin-
sessebal  

• Zondag 2 februari: Boer(H)innetreffe  (da-
meszitting) 

En natuurlijk de carnavalsdagen, zondag 23 
februari t/m dinsdag 25 februari, met op 
maandag weer onze Itterse optocht! 

Bestuur, leden en vooral Prinses Meggy!

Expositie Fotokollectief ZenzR 

Op 8, 9 en 10 november jongstleden hield Fotokol-
lektief ZenzR haar eerste expositie in de Aw Sjaol 
in Itteren. Wat waren wij als leden verrast door de 
ludieke opening door Eric Jaspers, het enthousi-
asme van de bezoekers en met name het aantal 
bezoekers dat er was. Meer dan 250 mensen 
kwamen kijken en met name de zondag was zeer 
drukbezocht. Er lagen kaartjes klaar waar het pu-
bliek een reactie op kon achterlaten en deze in de 
daarvoor bestemde ton kon achterlaten. 

Uit deze reacties hebben wij 4 kaartjes getrokken 
en deze mensen hebben een giftcard gewonnen 
van ’t Hummeke of voor een arrangement bij 
Friends. De winnaars Robert Slangen, Wilma Oos-
tenbach, Sophie Beijer en Michelle van Bogaert 
hebben inmiddels allen bericht gehad.

Al met al kijken wij terug op een prachtig weekend 
dat voor herhaling vatbaar was. Tevens willen wij 
nogmaals al onze sponsoren bedanken voor hun 
bijdrage zodat wij deze expositie konden realise-
ren. Daarnaast dank aan al onze vrijwilligers die de 
catering, de opbouw en het aanreiken van oude 

foto’s van Itteren voor hun rekening na-
men.
Graag tot een volgende keer!

Met fotografische groet,

Fotokollektief ZenzR.
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Spaarclub ’t Trefpunt doneert spaarkas  

Na het opheffen van de spaarclub ’t Trefpunt is er 
in een aparte ledenvergadering besloten het res-
tant van de spaarkas te gaan doneren aan een 
goed doel.  

Het goede doel werd al vlug gevonden… unaniem 
werd besloten het restant te schenken aan Stich-
ting Villa PiP welk gelegen is in Eys-Wittem. Hier is 
door een 3-tal ouderparen een zeer kleinschalige 
dagopvang gerealiseerd voor jongeren met een 
verstandelijke beperking in combinatie met het au-
tisme spectrum. In tegenstelling tot de reguliere 
opvang waar 1 begeleid-er(ster) op minimaal 4 jon-
geren is, biedt deze stichting een, 1 op 1 begelei-
ding aan wat een enorme positieve ontwikkeling 
teweeg brengt op elk vlak.  

 
Het is de be-
doeling om de 
dagopvang op 
korte termijn te 
gaan ombou-
wen naar een 
24 uurs opvang.  

Op 25 novem-
ber j.l. heeft een 
delegatie van 
de spaarc lub 
een bezoek ge-
bracht in Eys-
Wittem en daar 
een  cheque overhandigd  
van €1.800,—.  

Na een rondleiding werden zij daar 
getrakteerd op koffie,thee en zelf ge-
bakken wafels. De stichting  Villa PiP 
heeft te kennen gegeven dat zij het 
bedrag op een verantwoorde manier 
zullen besteden, en via de website van 
Itteren, en hun eigen Facebook pagina 
zullen laten weten hoe het geld ge-
bruikt wordt. 

Spaarclub ’t Trefpunt 
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Blaaskapel de Flippers 

Beste mensen van Itteren, 

Het jaar gaat weer naar zijn einde en de feest-
dagen staan weer voor de deur. 
Wij als Flippers hebben een heerlijk jaar achter 
de rug met fijne optredens in en buiten Itteren. 
Wij willen dan ook iedereen fijne feestdagen 
en een gelukkig nieuwjaar wensen. Voor ie-
dereen een voortreffelijke gezondheid en alle 
goeds voor 2020. 

Blaaskapel De Flippers 

De Maasleupers 

Op dinsdag 24 december vanaf …… uur gaan 
de Maasleupers weer door de natuur van Itte-
ren wandelen. Ook in 2020 gaan de wandel-
schoenen van o.a. Jenny Tilly op 7 en 21 ja-
nuari aan. Wilt u meelopen, kom naar de kerk 
aan de Brigidastraat en geniet. 

De Zonnebloem 

Alle vrijwilligers van de Zon-
nebloem Borgharen-Itteren 
wensen iedereen hele fijne 
feestdagen en een gelukkig 
en gezond 2020. 
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Gedicht van Maria Smeets 

In Itteren wonen mensen met bijzondere kwali-
teiten en dat zien we door de jaren heen. Zo 
kwamen we een tijd geleden de gedichten-
bundel van Maria Smeets tegen.  

Hierin staan niet zo maar gedichtjes maar 
werkelijk schitterende pareltjes waar wij in ons 
dorp trots op mogen zijn. Het gaat over het 
gewone leven, de dagdagelijkse dingen die 
verwoorden wat iedereen bezighoudt. 

Maria is geboren op 30 november 1908 in een 
huisje Aan de Maas. en was er één van Guus-
je van Smeets. 

Zo op het laatste van het jaar, raden wij u aan: 
lees het gedicht, geniet ervan en laten we ho-
pen dat we allemaal iemand hebben die een 
lichtje voor ons ontsteken. 

Iemand die mij voorging stak een ster voor 
mij aan.

Ik zag deze week op een 
avond een ster schitteren.
En dacht bij mezelf dat is
een die komt uit Itteren.

Iemand die mij was voor-
gegaan, bracht mij een groet.
En ik moet zeggen dat deed 
mij op dat ogenblik zo goed.

Maar toch vroeg ik me af wie
stak die ster eigenlijk aan?

Ik was van mening dat dit één
van ons gezin moest hebben gedaan.

Ik noemde ze allemaal
een voor een bij hun naam.
En was hun zo dankbaar dat

ze nog met mij waren begaan.

Misschien hadden ze wel met
hun allen die ster ontstoken

nadat ze dit eerst met elkander
hadden overlegd en afgesproken

Ik vroeg hun dringend dat ze
me nooit zouden willen vergeten.
En mij dit eens vaker door een

heldere ster zouden laten weten. 
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Kringloop Hartelstein  
Vanaf het moment dat woonwerkgemeenschap kringloop Hartelstein gestart is, is duurzaamheid voor de 
kringloopwinkel in Maastricht het primaire uitgangspunt. De tijdloze waarde van veel spullen, speelt een gro-
te rol in de kringloopwinkel. Er wordt een groot assortiment aangeboden van uiteenlopende spullen waaron-
der kleren, gebruiksvoorwerpen, boeken meubels, snuisterijen, kunstvoorwerpen en nog veel meer. Allemaal 
spullen die een tweede leven verdienen. Zo kunnen we mensen blij maken met spullen van andere die voor 
hun niet meer van waarde zijn. 

Kringloop Hartelstein heeft een groot klantenbestand van mensen die periodiek de winkel bezoeken. En wij 
maken het als kringloopwinkel in Maastricht en buiten, extra gemakkelijk met onze “breng-en-haal-service”. 
Hebt u spullen en die zijn voor u overcompleet, dan komen wij graag langs. 

Tevens vangen wij in onze woonwerkgemeenschap boerderij ook mensen op die op de een of andere ma-
nier dakloos zijn geworden en bij onze stichting een kans krijgen om alles weer op een rijtje te zetten om 
straks weer mee te kunnen doen in de maatschappij. 

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

Coördinator: Henk Willems 
Adres:  Hartelstein 214  

6223 HV  Maastricht 
Telefoon.: 043 - 364 55 15 
Mobiel:   06 – 211 52 840 
Website: www.kringloop-hartelstein .nl 
E-mail:  kringloophartelstein@gmail.com 
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SIBELCO EUROPE  
MineralsPlus  
 
(v/h Ankerpoort) wint minerale gesteentes 
en bewerkt ze tot natuurlijke (hoogwaardi-
ge) grondstoffen voor tal van toepassingen, 
van kunststoffen tot producten voor de 
landbouw.  
Daarbij werken we steeds volgens de modernste 
kwaliteitsnormen voor productie en milieu. 

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

SIBELCO EUROPE MineralsPlus  
is een dochteronderneming van Sibelco, 
een wereldwijde producent van minerale 
grondstoffen.  

U vindt onze activiteiten en producten op  
mineralsplus.sibelco.com 
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Servicepagina  
Ambulance, brandweer en poli-
tie: 112  

Wel politie, maar geen spoed  
0900 - 8844  
Meld misdaad anoniem  
0800 - 7000  
Wel brandweer, maar geen  
spoed (088) 450 7 450  

Wijkagent Hub Smeets 
E: hub.smeets@politie.nl 
T: 0900-8844 

BOA Jef Schellings 
E: jef.schellings@maastricht.nl 
T: 14-043 

Meldingen gem. Maastricht  
T: 14-043  

Milieu:  
Provinciale milieuklachtenlijn  
(043) 361 7070  

Huisartsenpost:  
Weekdagen van  
17.00 - 08.00 uur en in het 
weekend vanaf vrijdag 17.00 uur 
tot maandag 08.00 uur (043) 
387 77 77  

Huisarts Itteren-Borgharen 
Dr. T. Wetzels (043) 362 77 67 

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

Tandartsen bij spoedgevallen,  
op zaterdagen en zon- en feest-
dagen van 11.00 tot 12.00 uur 
en van 17.00 tot 18.00 uur  
0900 - 4243434  

Parochie / Pastorie  
(043) 363 29 67  
Parochie wachtdienst  
06 - 5361 5117 of  
06 - 5369 1450  

Storingsnummers:  
Gas en elektra 0800 - 9009  
Water 0800 - 023 3040  
Ziggo 1200 of 0900 - 1884  

Dieren  
Dierenambulance  
0900 - 4433 224  
Schapen op de kades  
(046) 433 18 14  
Kuddebeheerder galloways  
06 - 5398 1714  

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

Envida  
Algemeen  
0900 - 22 33 440  
service  
(043) 369 06 10  

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

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

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

 

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  Maastricht 

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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