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’t Brook 

We hebben een tijd geleden in de Dorpsbe-
richten aangegeven dat we op ’t Brook graag 
wat aanpassingen zagen. De skatebaan wordt 
volgens de regels wel als veilig betiteld maar 
inwoners hebben ook aangegeven dat ze daar 
hun vragen bij hebben en dat de skatebaan 
ook niet meer veel gebruikt wordt. We hebben 
aan de gemeente gevraagd wat de mogelijk-
heden waren en we zijn samen in gesprek ge-
komen. Het moet natuurlijk wel binnen het fi-
nancieel plaatje van de gemeente passen.  
Hieronder een schets die naar de gemeente is 
gestuurd met de wensen voor het plaatsen van 
bankjes met bomen, het plaatsen van extra 
speeltoestel(len) voor in de speeltuin, het ega-
liseren van het voetbalveldje en het basketbal-
veldje en nog enkele kleine aanpassingen. We 
hebben gezien dat de gemeente een start ge-
maakt heeft en hebben gereageerd dat in ie-
der geval een boom (te) kort op het voetbal-
veldje staat. We krijgen nog antwoord!  

Wat is een fietsstraat? 

Via de gemeente Maas-
tricht hebben we de vol-
gende informatie over een 
fietsstraat gekregen. Een 
fietsstraat is een straat met 
een dubbele functie, zowel voor fietsers als 
voor gemotoriseerd verkeer. De functie voor 
het gemotoriseerde verkeer is ondergeschikt 
aan de functie voor fietsers. Oftewel de straat 
is het domein van de fietser en de overige be-
stuurders (o.a. automobilisten) zijn er te gast. 
Dit betekent in de praktijk dat een automobilist 
zijn of haar gedrag aanpast aan dat van aan-
wezige fietsers. Een automobilist past zijn 
snelheid aan en als de situatie het toelaat 
haalt hij/zij de fietser met gepaste snelheid in. 
Op Meerssenhoven is de middenas van de 
weg een lage bolle band. Deze band is goed 
overrijdbaar met verschillende voertuigen. Wel 
zorgt deze ervoor dat u als bestuurder merkt 
dat u de middenas overgaat, het is een signaal 
om te benadrukken dat u afwijkt van uw baan 
en dus alert moet zijn. U mag er gewoon over-
heen, maar doe het met fatsoen. 
Langs de Meerssenhoven is geen ruimte voor 
een trottoir. Dit betekent dat voetgangers over 
de weg mogen lopen, pas uw gedrag op hen 
aan. 
De Meerssenhoven is een fietsstraat, de weg 
is het domein van de fietser. Het betekent ech-
ter niet dat fietsers hier elk te bedenken ge-
drag mogen vertonen. Ook voor fietsers blijven 
de algemene verkeersregels gelden. Hinder 
anderen niet moedwillig en geef elkaar de 
ruimte. 

bron: gemeente Maastricht 
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’t Winkeltje in Itteren? 

Beste inwoners van Itteren, zoals jullie 
wellicht al in de wandelgangen hebben 
vernomen, gaat er een nieuwe winkel in 
Itteren komen. Terwijl ik dit schrijf zijn we 
volop bezig met de benodigde vergunnin-
gen, we hopen tegen de tijd dat u dit leest 
dat de vergunning een feit is. 

Tien jaar geleden heb ik met pijn in mijn 
hart de toenmalige dorpswinkel Itteren 
moeten sluiten. Een combinatie van aller-
hande factoren speelde toen een rol. 

Toen wij jaren geleden de gelukkigen wa-
ren die deze prachtige boerderij konden 
kopen wisten wij meteen al dat we er niet 
alleen maar wilde wonen, wonen en wer-
ken op een plek was onze droom. Binnen 
een jaar was Autoservice Beenkens een 
feit en tot de dag van vandaag geniet 
Raymond met volle teugen van deze kans. 

Bij het opknappen van de schuren begon 
het bij mij ook steeds meer te kriebelen. Ik 
heb gewikt en gewogen en uiteindelijk be-
sloten om mijn hart te volgen. 

`t Winkelke zal zich met name toeleggen 
op ambachtelijk beleg, kaas, verse eieren, 
brood, belegde broodjes, huisgemaakte 
lekkernijen en streekproducten.  
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Een taak die ik misschien nog wel be-
langrijker vind is dat `t Winkelke een gro-
te sociale functie heeft, dorpsbewoners 
ontmoeten elkaar op deze plek, er kan 
een praatje gemaakt worden en men 
komt lekker even buiten de deur. Daar-
naast heeft `t Winkelke een signaleren-
de functie en vergroot het de zelfred-
zaamheid. 

Vanaf deze plek wens ik u hele fijne 
paasdagen toe en hoop ik u binnenkort 
allen te zien op deze prachtige locatie.

Daniella Beenkens

Financieel overzicht 2019 

Op de volgende bladzijde treft u aan de 
financiële verantwoording over het jaar 
2019 met vergelijkende cijfers over 2018. 
Zo op het eerste oog een heel mooi resul-
taat, echter in 2018 zijn al uitgaven ge-
daan waarvoor de dekking pas in 2019 is 
ontvangen, zoals bijvoorbeeld de uitgaven 
voor ItterAktief. Daarnaast hebben wij 
subsidies ontvangen voor aktiviteiten die 
doorlopen in 2020. Ook heeft het bestuur 
plannen om de aktiviteit Aansjuive door te 
trekken naar de toekomst. Daarvoor is een 
grote investering nodig waar momenteel 
hard aan gewerkt wordt. Kortom op het 
eerste oog een mooi financieel resultaat 
maar wij rekenen ons niet rijk wetende wat 
in de komende jaren op ons afkomt. Blij 
zijn wij met het feit dat wij dit jaar een stij-
ging konden zien in de donaties van be-
woners, toch willen wij een oproep doen 
om de 13 gezinnen die ons nu financieel 
steunen uit te breiden. 
Mogen wij een beroep op u allen doen om 
ons te steunen en uw bijdrage aan het 
werk van de Dorpsraad over te maken 
naar NL93 RBRB 0979 2525 47  van de 
Stichting Dorpsraad Itteren. Hartelijk dank 
hiervoor. 

John Conings, penningmeester 
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Jaarrekening 2019
Dorpsraad Itte-
ren 2018 2019 2018 2019

ontvangsten uitgaven
donaties inwoners € 285,00 € 350,00 website € 1.028,00 € 310,97
sponsors € 500,00 € 104,00 lidmaatschappen € 55,00 € 15,00
CNME(Schone 
Maas) € 300,00 € 300,00 vergaderkosten € 68,00

vetinzameling € 145,00 € 223,01 bestuurskosten € 595,00 € 366,68
basissubsidie 
Gem M'tr € 4.850,00 € 4.850,00 huur Aw Sjaol € 300,00 € 300,00

subsidie AED 
Gem M'tr € 1.196,00 € 4.958,00 representatie € 696,00 € 1.135,82

subsidie Heem-
kunde € 2.850,00 diversen € 355,00

donatie tbv 
Heemkunde € 652,00 verzekeringen € 747,00 € 763,11

verkoop boekjes 
heemkunde € 153,00 ItterAktief € 1.243,00 € 664,73

BOM € 158,02 Heemkunde € 3.916,00
subsidie Aansjuive € 3.000,00 veezegenen € 165,00 € 166,64
subsidie ItterAktief € 3.000,00 Dorpsberichten € 1.302,00 € 1.157,47
vrijw. Bijdr 122 St. Martinusfeest € 239,00 € 215,16
Eigen bijdrage  
Aansjuive € 1.271,00 bankkosten € 10,00 € 9,13

onvoorzien € 160,00
Aansjuive € 4.043,49
Maas € 275,71
AED € 5.606,64
verbouwing € 242,00

TOTAAL € 10.931,00 € 18.336,03 € 10.879,00 € 15.272,55

positief verschil € 52,00 € 3.063,48
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Urnenwand 

In het Maasklokje van februari lazen we 
dat er gevaagd werd of er belangstelling 
was voor een (eventuele) urnenmuur in 
Itteren. Dat liet me denken aan de jaarbij-
eenkomst van vrijdag 5 januari 2007. Het 
was een soort nieuwjaarsbijeenkomst 
waar de diverse verenigingen en inwoners 
elkaar het allerbeste wensen. Er was ook 
de mogelijkheid om op een heel groot vel 
papier, gele plakkertjes te bevestigen 
waarop stond wat men graag in Itteren ex-
tra wilde hebben. Op de derde plaats 
stond een veilige fietsverbinding van 
Borgharen naar Itteren (vooral voor onze 
voetballertjes), op de tweede plaats een 
veilige fietsweg op Meerssenhoven en op 
de eerste plaats een urnenmuur! 
In het Lentenummer van onze Dorpsbe-
richten staat over de urnenmuur: 

 
“Al jaren is er over gesproken maar sinds 
kort zijn enkele mensen ermee bezig. Als 
laatste rustplaats willen vele mensen be-
graven worden maar ook de mogelijkheid 
hebben om gecremeerd te worden en 
daarbij Itteren nog steeds als laatste rust-
plaats te hebben. Eduard Lhomme heeft 
samen met Willy Janssen van het grond-
verzetbedrijf om tafel gezeten om een ur-
nenwand te realiseren. Zij zijn samen naar 
Bartho Lhomme gegaan die een tekening 
heeft gemaakt. Willy en Eduard hebben al 
afspraken gemaakt wie het hoe gaat ma-
ken. Zodra er meer bekend is, zullen wij u 
hierover berichten.”  

Als we dit dan zo teruglezen is er eigenlijk 
niet veel veranderd behalve dat de fiets-
verbinding van Borgharen naar Itteren be-
ter is en er ook een fietsstraat is gekomen 
bij Meerssenhoven. 
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En wat nu dan met die urnenmuur? 

Eerst zal duidelijk moeten worden of er 
nog steeds interesse is voor een urnen-
muur in Itteren. Als er geen interesse meer 
is, zal deze er nooit komen.  

Daarom willen we iedere inwoner van Itte-
ren vragen om aan te geven of ze, indien 
ze gecremeerd willen worden, hun laatste 
rustplek in een urnenmuur in Itteren willen.  

Stuur dan een mailtje naar: 
secretariaat@parochieborgharen.nl  
zet in het onderwerp Urnenmuur 
en vermeld bijvoorbeeld in de tekst: 
Ik heb interesse om, indien ik gecre-
meerd ben, mijn laatste rustplek in een 
(nog te plaatsen) urnenmuur in Itteren 
te krijgen.  
en zet daaronder uw naam en adres.  

Wilt of kunt u niet mailen, schrijf dan de 
tekst op een briefje met uw naam en adres 
en duw het in de (brieven)bus naar me-
neer pastoor aan de Kerkstraat 8 6223 BK 
in Borgharen. 

Doen we niets, komt er nooit een urnen-
muur. We rekenen op u. 

Wim 

Leef luij, bedank! 

Langs dizze weeg wille veer uuch allemaol 
bedanke veur eur felicitaties, kaarte, ke-
dootjes, bloome, beriechskes, leef wäörd 
in welke vuirem dan aoch mèt ôs benum-
ming es  Hiersers euver ’t Vreigeleireriek. 
Veer höbbe genoote, ’t waor in ein woord  

GEWELDIG!!!  Bedank!!! 

Prinses Meggy I
Prins Levi II en Prinses Senna
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Boekje Heemkunde  

De Heemkundevereniging is bezig met het 
maken van een boekje dat te maken heeft 
met onderstaande afbeelding. 

Voor de mensen die dit niet bekend voor-
komt, kunnen we verklappen dat deze 
plaat bij het Heilig Hartbeeld staat.  
Op 10 mei 1940 was Nazi-Duitsland zon-
der oorlogsverklaring Nederland, België en 
Luxemburg binnengevallen en dan is het 
vreemd dat er in Itteren deze plaat is ge-
plaatst. Het gaat om een gebeurtenis die 
vóór 10 mei plaatsvond waarbij, in ieder 
geval 28 mensen uit Itteren betrokken wa-
ren.  
Heemkundevereniging Itteren is bezig  om 
alle verhalen van deze toenmalige Itterna-
ren bij elkaar te verzamelen waardoor 
weer een heel stuk Itterse historie in beeld 
wordt gebracht. Het leuke is ook dat fami-
lie van deze betrokkenen nog steeds in 
Itteren wonen. Van die 28 mensen zijn er 
ook naar Amerika of Australië gegaan.  

Dit is dus een hele uitzoekerij geworden. 
Hierbij hebben we veel ondersteuning ge-
kregen van de betrokken familieleden. 
Daarbij gaan we ook foto’s van die tijd ge-
bruiken waardoor we u meenemen in de 
tijd van toen. 

Wat gaat er dan gebeuren? 

Dat weten we nu nog niet. Het was de be-
doeling om in het weekend van 10 mei, 80 
jaar na datum op de plaquette, het eerste 
exemplaar van het boekje wilden uitbren-
gen. Tevens samen met de betrokkenen  
herinneringen uitwisselen. Maar nu weten 
we het niet vanwege het Coronavirus.  

Bent u nieuwsgierig geworden? 

Lees dan de artikelen op de website  
www.itteren.nl of misschien moeten we wel 
wachten op onze zomereditie. In ieder ge-
val zullen we dit feestje op verschillende 
manieren bij u kenbaar maken via website, 
Facebook en de huis-aan-huisbladen. 

Heemkunde Itteren 
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Overledenen 2019 

Als Heemkunde Itteren willen we aandacht geven aan de historie van Itteren. In de eerste 
uitgave van de Dorpsberichten 2020 willen we stilstaan bij diegenen die ons in 2019 zijn 
ontvallen. Wij vermelden degenen die in Itteren woonachtig waren: 

Roos Dolmans-Brans-Brabant 14-01-2019  93 jaar 
Jac Tillie    19-03-2019  73 jaar 
Ria Bouwens-Zaar   02-04-2019  73 jaar 
Käthe Dolmans-Schiffers  14-04-2019  87 jaar 
Gus Gielissen   24-04-2019  84 jaar 
Bertha Klingenstijn-Kusters 12-05-2019  80 jaar 
Ben Teunissen   ??-05-2019  ? 
Annie Horssels-Winkens  19-06-2019  92 jaar 
Rob Geraerts   19-07-2019  70 jaar 
Wiel Gelissen   ??   ? 
Nelis Lardinois   28-09-2019  82 jaar 
Pierre Timmers   30-09-2019  74 jaar 
Leo Remoortre   begin okt  ? 
Harie Winkens   24-10-2019  79 jaar 
Eddy Dolmans   08-11-2019  64 of 65 jaar 
Sjèr Horssels   17-11-2019  89 jaar 
Tien Winkens-Lardinois  30-12-2019  90 jaar 

Laten we even terugdenken aan deze mensen en wat zij voor Itteren of misschien wel 
voor uzelf hebben betekend. Misschien kunt u met geliefden of bekenden het samen nog 
over deze mensen hebben want herinneringen zijn veel kostbaarder, als u ze deelt met 
anderen. 

Heemkunde Itteren 
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Dijkwacht Itteren 

Ook dit jaar heeft de Maas even weer haar 
grillig karakter laten zien als internationale re-
genrivier. Echt spannend is het voor Itteren 
nooit geweest, immers we zien nu heel duide-
lijk hoeveel ruimte er is in onze uiterwaarden.
Zoals vastgesteld, werden toen er sprake was 
van een afvoer van 1750m3 per seconde bij 
St. Pieter, de vrijwillige dijkwachten (400 in 
Limburg en 6 in Itteren) gealarmeerd, met het 
verzoek twee per etmaal een ronde te maken 
over onze dijken en evt. opvallende zaken te 
melden zoals: verzakkingen en gevaarlijke 
grote aandrift die de dijk zou kunnen bescha-
digen.
Er waren geen zaken die gemeld moesten 
worden.
De dijkwachten zijn opgeleid en uitgerust met 
weerbestendige kleding en communicatiemid-
delen, o.a. een speciale gsm met de specifieke 
apps waarin heel handzaam een rapport kan 
worden opgesteld, voorzien van foto's die di-
rect verstuurd worden naar de centrale in 
Roermond.
Zo kunnen de experts in de centrale een risi-
coschatting maken om evt. direct maatregelin-
gen te treffen.
Met Bram Renckens (die net als Liesbeth de 
Wijs uit Bunde de controles afstemt)heb ik na 
het werk een ronde gelopen. I.v.m. de eigen 
veiligheid loop je altijd met zo nodig tweeën en 
moet je aan en af melden in Roermond, zodat 
men weet dat er twee dijkwachten een ronde 
lopen.

Naast dat het best gezellig is om dit rondje te 
lopen (duur ongeveer 1 uur) blijft het indruk-
wekkend hoe Itteren veranderd is en hoeveel 
water op momenten langs onze dijken en ka-
des stroomt. Wat een enorm contrast met de 
zomerbedding, zeker als we terugkijken naar 
de afgelopen zomers waarin de Maas steeds 
meer op de Kanjel ging lijken.
Voor meer en actuele informatie, ga naar de 
website van het Waterschap Limburg of neem 
contact op met Bert Smeets de coördinator 
van onze regio (zie onderstaand bericht).

Groet,

Namens de vrijwillige dijkwachten in Itteren,

Pedro Penders.
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Hoe word je dijkwacht?

Het Waterschap zoekt 
regelmatig vrijwilligers. 
Dit zijn de voorwaarden 
die we aan een dijkwacht 
stellen:

• Fysiek goede ge-
steldheid

• Teamspeler
• Affiniteit met water
• Woont dichtbij de 

dijk
• Jaarlijkse deelna-

me aan de dijk-
avond

• Trainingsmomenten tot dijkwacht 
volgt

Een dijkwacht mag ook wat van het wa-
terschap verwachten, namelijk:
• Een vergoeding per opkomst voor 

dijkinspectie
• Een vergoeding per opkomst voor 

de nul inspectie
• Een vergoeding voor twee trai-

ningsmomenten inclusief jaarlijkse 
dijkbijeenkomst

• Materialen voor het uitvoeren van 
de dijkinspectie

• Een parka jas (in bruikleen)
• Een regenbroek (ten behoud)

• Identificatiebewijs (in bruikleen)
• Laarzen (ten behoud)
• Handboek dijkbewaking (ten be-

houd)
• Jaarlijkse attentie

Ga naar de site van Waterschap Limburg 
voor meer informatie.

12



  Itterse Dorpsberichten                                                                                      lentenummer 2020 

Nieuwe aanplant bij de vijver. 

Afgelopen najaar 2019 en in dit vroege 
voorjaar van 2020 hebben we, dankzij 
stichting Ark en de Postcode loterij, heel 
wat struiken  en bomen kunnen aanplan-
ten. We  ( werkgroep recreatievijver) heb-
ben de klus helaas niet kunnen afmaken 
vanwege Corona, maar in het verre najaar 
zal er weer een oproep gedaan worden 
om de resterende struiken en bomen te 
gaan planten. In de hoop dat het virus ons 
dan minder in de greep heeft.

Er is in groepen  geplant: alles komt door 
elkaar te staan, zowel bomen als struiken. 
Dit wordt gedaan  om zoveel mogelijk ver-
scheidenheid te creëren in soorten plan-
ten.  Kleine bosjes worden het. Hoe meer 
verschillende soorten door elkaar staan, 
des te meer verschillende 
insecten aangetrokken wor-
den en dat is weer goed 
voor de vogels en andere 
dieren. 
Die kleine bosjes vormen 
bovendien een soort “stap-
stenen” voor de bijen en de 
vlinders en andere kleine 
zoogdieren. Een grote open 
vlakte is per definitie voor al 
het dierenleven funest. 

Ze hebben beschutting nodig om zich te 
kunnen verplaatsen over niet al te grote 
afstanden. Verder zorgen  deze bosjes niet 
alleen voor beschutting, maar ook voor 
voedsel, en een voortplantingsplek.   

Op dit moment staat alle overige beplan-
ting bij mij op de oprit  opgepot. In de goe-
de hoop dat ik ze de zomer door kan krij-
gen.  
Met uw hulp kunnen we straks nog deze 
bulk aan planten een goede plek geven 
aan de vijver. Want het wordt er alleen 
maar mooier op.

Angela Moberts
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Schone Maas en Zwerfvuilruiming. 

De actie Schone Maas, die dit jaar voor de 
achtste keer zou lopen, is “in het water ge-
vallen” door de Corona-crisis. De  inmid-
dels verschoven  actie naar 18 april  in It-
teren heb ik afgezegd. Want actie Schone 
Maas loopt  in Maart en April. En, zoals u 
weet, heeft het kabinet verregaande maat-
regelen genomen tot juni. 

Daar de afstand tussen twee mensen 
makkelijker is aan te houden dan tussen 
een groep mensen, gaan mijn Schone-Ri-
vierenmaatje Frank en ik samen, iedere 
week ruimen aan de Maas. De 
ene keer in Borgharen, de an-
dere keer in Itteren. U zult dan 
ook weer regelmatig meerdere 
bruine zakken zien staan bij 
de vaste plek van de kapel bij 
Itteren en in Borgharen bij de 
containers. Bij de gemeente 
heb ik dit doorgegeven, en die 
zullen de zakken meenemen. 

En de wandeling combineren 
met zwerfvuilruimen gaat ook 
gemakkelijk. Dat is goed voor 
lijf en leden. Dat blijf ik ook 
doen.  

Want hoewel er minder mensen buiten 
zijn, blijf ik blikjes, zakjes en plastic flesjes 
langs de weg en de fietspaden vinden.  De 
afvalbak bij de vijver en bij het kruis op de 
dijk neem ik ook mee in de ronde. 

Ik ben blij dat we voor een frisse neus nog 
naar buiten mogen, zo kan ik het nuttige 
met het aangename blijven combineren. 

Zwerfvuilruiming Itteren,  Angela Moberts 
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ItterAktief 

Op het moment dat deze tekst geschreven 
is zitten we midden in de corona-crisis… 
Helaas hebben we voor maart en april het 
“Aansjuive” af moeten zeggen. Dat vinden 
we heel jammer maar het zou onverant-
woord  zijn als we het door hadden laten 
gaan natuurlijk. 

Verder waren we bezig met het “paaseie-
ren zoeken” te organiseren. Ook die orga-
nisatie hebben we jammer genoeg moeten 
stopzetten. 
Ook staan de activiteiten rondom de nieu-
we keuken in de Aw Sjaol nu op een laag 
pitje.  
De subsidie is nog steeds niet rond en dus 
zullen we verder moeten zoeken.

Wanneer “Aansjuive” weer plaats zal kun-
nen vinden is nu nog een groot vraagte-
ken.

Niemand weet hoe het verder zal gaan. 
We kunnen alleen hopen en bidden dat het 
corona-virus niemand van ons zal treffen 
en dat het allemaal mee zal blijken te val-
len…

Het “Aansjuive” pakken we zéker zo snel 
als mogelijk is weer op. U zult de flyer dan 
zéker in uw brievenbus vinden. Sterker 
nog: de flyer voor maart en april was al 
gedrukt en lag k laar om rond te 
brengen….

We wensen iedereen ondanks alle ellende 
toch mooie paasdagen en we hopen u 
heel snel weer te zien in een goede ge-
zondheid..

Alle vrijwilligers van ItterAktief.
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Blaaskapel De Flippers  

Beste mensen, het jaar is alweer een tijdje 
gevorderd en we hebben de carnaval al-
weer achter ons gelaten.  

Ook De Flippers kijken vooruit en zijn druk 
doende met het oefenen voor de komende 
optredens.  

We willen U dan ook uitnodigen voor ons 
jaarlijks kapellentreffen dat zoals ieder jaar 
weer gehouden wordt op 10 juni ,tweede 
pinksterdag, bij hoeve Bours.  

Verdere optreden zijn 26 mei tijdens het 
zomerfeest van de damesvereniging bij de 
Aw Sjaol in Itteren,  
16 juni kapellentreffen in Sweikhuizen en  
15 september BoereBlaosFestijn in Gen-
hout.  

Wij hopen jullie op een van deze activitei-
ten te mogen begroeten en wensen ieder-
een van hieruit fijne Paasdagen.  

 
CV de Vreigeleire 

Carnaval 2020, ’t is alweer een tijdje geleden, 
maar wat waor ’t sjiek !!

Namens Prinses Meggy 1e , Jeugdprins Levi 
en Jeugdprinses Senna willen wij graag ieder-
een bedanken die er weer een onvergetelijke 
tijd van heeft gemaakt.

Wij hopen jullie allemaal weer in goede ge-
zondheid te treffen bij onze volgende activiteit 
en wensen iedereen nu veel sterkte in deze 
moeilijke en onzekere tijd. Let goed op jezelf 
en elkaar !

CV de Vreigeleire en JCV de Vreigeleirkes
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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 204  

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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