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Nominatie voor ‘Onze Buurt’ 

De keuken van de Aw Sjaol was dus-
danig slecht dat het bestuur van de 
Aw Sjaol gevraagd heeft aan de ge-
meente of we een vergoeding konden 
krijgen voor een nieuwe keuken. Er 
kwam een mooie vergoeding maar 
deze bleek niet voldoende. Samen 
met de Dorpsraad werd gekeken wat 
er nog meer kon. Eigenlijk wilden we 
ook een huiskamer, zoals deze in veel 
wijken is. En al nadenkend is Aansjui-
ve geboren: Onze 65-plussers krijgen 
een driegangenmenu met een activi-
teit voor een redelijke prijs. Dat werd 
een groot succes maar door Corona is 
alles stil komen te liggen.  

In de tussentijd werd een plan gemaakt en 
werden subsidieverstrekkers aangeschreven. 
Zo hebben we ons ook ingeschreven voor 
‘Onze Buurt’. Dat is een organisatie van wo-
ningstichtingen, Provincie en het Oranjefonds 
die in totaal € 60.000,- beschikbaar stelt aan 
de beste projecten die iets extra’s doen voor 
een buurt. Dit jaar hebben 79 deelnemers zich 
daarvoor inschreven. Op 9 september kregen 
we te horen dat de verbouwing van de Aw 
Sjaol tot de 6 finalisten behoren voor die fel-
begeerde hoofdprijs van € 20.000,-.  

Op 12 november zullen we voor “Onze Buurt” 
een presentatie houden. Daarvan we aange-
ven arom we de keuken verbouwen en op 23 
november krijgen we vervolgens te horen óf en 
welke prijs we gewonnen hebben. Wij zullen u 
in ieder geval op de hoogte houden via www.it-
teren.nl en Facebook via “ de bis van Ittere..”. 

Verbouwing keuken Aw Sjaol 

Wat gaat er nu gebeuren en hoe wordt dat dan 
betaald? Zoals aangegeven moet de keuken 
vervangen worden en willen we een huiskamer 
in de Aw Sjaol realiseren. De oude keuken 
moet dan gesloopt worden, vergunningen, een 
muurtje eruit,  ijzeren balk erin, CV-hok aan-
passen, nieuwe lichtkoepels erbij, isolerende 
voorzetwanden plaatsen, toegangsdeur aan-
passen, nieuwe tegels, uiteraard een nieuwe 
keuken en nog veel meer. Dit alles werd ge-
raamd op ongeveer € 70.000,-. 

We zijn op zoek gegaan naar gelden om dit te 
realiseren en hebben hiervoor verschillende 
mensen van de besturen en enkele vrijwilligers 
uit het dorp de handen uit de mouwen gesto-
ken. De gemeente, Provincie en diverse orga-
nisaties werden aangeschreven voor sponso-
ring.  
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Uiteindelijk hebben we het geld bij elkaar ge-
kregen en daarvoor willen we heel hartelijk 
danken: het Oranjefonds, Stichting RCOAK, 
Kannunik Salden, het Kansfonds en uiteraard 
de Provincie en gemeente Maastricht. Zonder 
hun medewerking was dit allemaal niet moge-
lijk geweest.  

Daarna kregen we nog een verrassing van één 
van onze inwoners van Itteren die een heel 
mooi bedrag schonk aan de Dorpsraad voor 
de verbouwing van de keuken. Funs Houben, 
wij zijn jou heel erg dankbaar! 

We hebben gekeken of we aannemers van 
Itteren sommige werkzaamheden konden ver-
richten en daarom zijn we blij dat o.a. Lhomme 
timmerbedrijven en ook Thewi keukens hele 
schappelijke offertes hebben gemaakt waar-
door we iets voor elkaar kunnen betekenen. 
Als alles volgens planning verloopt, is eind van 
dit jaar de keuken weer te gebruiken.  
 

Frans Falise in actie 

En wat gebeurt dan? 

We gaan dan kijken of we voldoende vrijwilli-
gers krijgen om (volgens de Corona regels) te 
kijken hoe we dat huiskamer-idee, of moeten 
we zeggen woonkeuken, kunnen realiseren. 
Dan kunnen mensen “zo maar” binnen lopen, 
iets drinken en worden er activiteiten georga-
niseerd. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld kinde-
ren een “pizza-middag” houden, buurtbewo-
ners een “smikkelmiddag”, er kan “Heel Itteren 
bakt” georganiseerd worden of vrienden met 
elkaar houden een “kookcursus” met een heer-
lijk glas wijn.  
Maar voor nu moeten we eerst aan de slag 
met de verbouwing. 
Mocht u al ideeën hebben voor activiteiten in 
de woonkeuken of wilt u graag met ons mee-
denken dan horen wij dat heel graag van u! 

4



Itterse Dorpsberichten                                                                                          Herfstnummer 2020 

Zonnepanelen schoon laten maken 

Onderstaande mail kregen we van Rick Beiten 
over het schoonmaken van Zonnepanelen: 

Ik vroeg mij af of u als Dorpsraad kunt bemid-
delen in het zoeken naar dorpsbewoners, die 
wellicht een professioneel bedrijf zouden willen 
inhuren voor het verantwoord schoonmaken/ -
houden van de zonnepanelen. Ik heb begre-
pen dat deze panelen in principe gereinigd 
dienen te worden met osmosewater dat geen 
kalk achterlaat. Veel bezitters van zonnepane-
len zijn inmiddels al aardig in leeftijd gevorderd 
en hebben vermoedelijk dus al best wel pro-
blemen om de daken te beklimmen met een 
emmertje water e.d. Voor mij zou een profes-
sional in ieder geval van harte welkom zijn, 
maar wellicht voor meer inwoners. "Hoe meer 
zielen, hoe meer korting" (hopelijk...). 
Alvast hartelijk dank voor uw bemiddeling. 

Rick Beiten 

Als u hier 
o o k g e-
bruik van 
wil t ma-
ken, laat 
he t ons 
voor 25 
o k t o b e r 
weten via 
info@itteren.nl en dan gaan we samen kijken 
welk bedrijf, en hoe we de kosten kunnen 
drukken want zoals Rick aangeeft: "Hoe meer 
zielen, hoe meer korting". We zien uw mail 
graag komen. 

Sint Martinusfeest 
 
Bij het ter perse gaan van dit nummer gaan we 
er van uit dat dit mooie Itterse feest door zal 
kunnen gaan en wel op zaterdag 14 november 
as. 

Helaas hebben we het programma moeten 
aanpassen ivm de corona-maatregelen. Zo is 
er dit jaar geen mogelijkheid om samen kro-
telèmpkes te maken. Dit vinden we heel erg 
jammer maar we kunnen daarbij de afstand 
van 1,5 meter niet waarborgen. Dus hebben 
we met pijn in ons hart besloten het “ochtend 
programma” te schrappen. 

Wel is er de mogelijkheid om zelf een kroot op 
te halen. Je kunt er dan thuis een krotelèmpke 
van maken. De kroten zullen vanaf woensdag 
11  november op de oprit bij Vivian liggen. (Op 
de Bos 8) Je kunt de kroten gewoon zelf pak-
ken ook als er niemand thuis is.   
Want het avondprogramma gaat zoals het er 
nú dus uitziet door. Zoals elk jaar verzamelen 
vele kinderen met hun zelfgemaakte kro-
telèmpkes zich rond 17.45 uur op ’t Brook, 
maken een wandeling, gaan naar de kerk aan 
de Brigidastraat. Na de mis lopen we samen 
naar het St. Martinusvuur dat aangestoken 
wordt door de “Ittere Gangsters”.  

De vergunningen zijn aangevraagd maar we 
zijn en blijven afhankelijk van de Corona maat-
regelen. U krijgt nog een folder met de Coro-
na-eisen die op dat moment gelden of de me-
dedeling dat het tocht NIET door kan gaan. 
We wachten af.  
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Wilt u iets voor het dorp doen? 

De Dorpsraad is een buurtnetwerk dat fun-
geert als gesprekspartner voor de gemeente, 
treedt op als behartiger van buurtbelangen en 
organiseert projecten op het gebied van de 
sociale infrastructuur van de buurt, de verbete-
ring van de leefbaarheid en de kwaliteit van 
het wonen en de woonomgeving, de betrok-
kenheid van bewoners bij de buurt, de veilig-
heid en de verbetering van het imago van de 
buurt. Buurtplatforms moeten erkend en een 
rechtspersoon zijn. 
De stichting Dorpsraad Itteren bepaalt niets 
maar geeft wel haar mening over verschillende 
zaken. Hierbij proberen we zo goed mogelijk 
voor de belangen van Itteren op te komen.  
Er komen de laatste tijd veel nieuwe en jonge 
mensen in Itteren wonen. Het punt vergrijzing 
is over de top en Itteren is aan het verjongen. 
Tussen al die nieuwe mensen zullen er mis-
schien mensen zijn die zich in meer of mindere 
mate zouden willen inzetten voor Itteren. 
Maar ook onder de “oude” Itternaren zijn er 
misschien mensen die juist nu graag iets doen 
voor hun geliefde dorp. Dat kan in meerdere 
vormen! 
Als er mensen zijn die ons willen helpen om 
samen te gaan kijken wat we kunnen doen 
voor Itteren, graag! Lid worden van de Dorps-
raad is daarbij niet direct een vereiste. Mis-
schien gewoon een keer per maand eens 
meedenken of gewoon meehelpen met een 
activiteit. 
Wij nodigen u uit om met ons in gesprek te 
gaan of naar een Dorpsraadvergadering te 
komen op de tweede maandag van de maand 
om 20:00 uur in de Aw Sjaol aan de Kapelaan-
straat 71.  

 
Lieve 
Aansjuivers, 

Na lang wikken 
en wegen heb-
ben we met pijn 
in ons hart be-
sloten om Aans-
juive ook de komende maanden niet te organi-
seren.  
De corona-maatregelen hebben daarbij de 
doorslag gegeven. Wij willen het absoluut niet 
op ons geweten hebben dat er iemand ziek 
zou worden door een bezoek aan Aansjuive. 
Ook van het lieve aanbod van Lilian van de 
Brigidahoeve om Aansjuive tijdelijk van de Aw 
Sjaol naar de Brigidahoeve te verhuizen moe-
ten we daarom afzien. We hadden het graag 
anders gewild Lilian! 
We kijken zéker of we op een andere manier 
iets zouden kunnen doen voor de mensen die 
Aansjuive normaal bezoeken maar we willen 
nogmaals geen risico lopen! 

We kijken er heel erg naar uit om iedereen zo 
snel mogelijk weer te verwelkomen maar dat 
zal dan helaas pas zijn als we alle veiligheid 
kunnen waarborgen óf als we corona met z'n 
allen hebben verslagen. 
Mocht u een idee hebben over een activiteit 
dan horen we dat graag en kijken we zeker 
samen naar de mogelijkheden! 

Team Aansjuive 
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Info van de gemeente 

Via Esther de Boeye, procesmanager van de 
gemeente Maastricht krijgen we de informatie 
van verschillende zaken die in Itteren spelen: 

Brug Itteren 
Rijkswaterstaat is hard aan het werk om de 
voorbereidingen te treffen voor de realisatie 
van de brug Itteren. Op dit moment zijn ze 
druk bezig met het ontwerp gezamenlijk met 
de gemeente, bestek klaar te maken voor de 
uitvoerende aannemer. Hiervoor worden alle 
onderzoeken uitgezet die noodzakelijk zijn 
voor de benodigde vergunningen, hierbij kun je 
denken aan bodem/sonderingsonderzoeken, 
flora en fauna onderzoek etc. Deze onderzoe-
ken moeten in een vroeg stadium plaatsvinden 
omdat er dan rekening gehouden kan worden 
om aanvullende maatregelen te treffen.  
Medio volgend jaar zijn deze voorbereidingen 
achter de rug en zal gestart worden met de 
bouw van de brug, als alle omstandigheden 
optimaal blijven en zijn. In deze planning is 
geen rekening gehouden met eventuele be-
zwaarprocedures om andere omstandigheden 
die vooraf niet te voorzien waren.  
Van Sander Bastings vindt u nog een artikel 
over het hekwerk van de brug. 
  
Kapel Itteren 
Samen met Natuurmonumenten, Staatsbos-
beheer, gemeente Maastricht en het Consorti-
um zijn we aan het kijken of  we de restauratie 
van de kapel in Itteren weer kunnen oppakken. 
Middels een subsidieaanvraag bij de provincie 
Limburg willen we kijken of we dit voor elkaar 
kunnen krijgen. De kapel zal na de restauratie 
in eigendom van Staatsbosbeheer komen.  

Indien dit alles lukt, willen wij de kapel volgend 
jaar laten restaureren. 

Brug Borgharen 
Voor de brug Borgharen zijn we bezig met het 
op de markt zetten van de opdracht aan een 
aannemer voor het voorbereiden en realiseren 
van de brug. Middels een bouwteam construc-
tie zullen alle partijen zitting hebben in het 
team om mee te denken over de uitvoering en 
vergunningverlening van de brug. Planning is 
nog steeds dat we eind 2022 willen starten 
met de realisatie van de brug, indien alles 
spoedig verloopt zonder procedures of onver-
wachte zaken tijdens het proces. 
  
Esther de Boeye 
  

7



Itterse Dorpsberichten                                                                                          Herfstnummer 2020 

Itternaren let op uw saeck. 

In 2022 start de bouw van de nieuwe brug 
over het kanaal en die zal dan in 2024 gereed 
zijn.  
Voorbereidende werkzaamheden zijn of wor-
den nog uitgevoerd, hierover is elders al het 
een en ander geschreven. Ook is al bekend 
dat het een boogbrug zal worden.  
In aansluiting op de tweede workshop over de 
nieuwe brug van Itteren in de zomer van vorig 
jaar is op 11 juli van dat jaar in een bericht aan 
diverse personen van o.a. Rijkswaterstaat, 
provincie, waterschap en de gemeente Maas-
tricht aandacht gevraagd voor de slechte staat 
van onderhoud waarin de hekwerken in de op-
rit naar de brug van Itteren verkeert. Dit bericht 
ging vergezeld van enkele foto’s van de slecht 
onderhouden hekwerken van de brug  Itteren 
en de keurig onderhouden hekwerken van de 
brug van Bunde. Hierbij rijst onmiddellijk de 
vraag, waarop wij het antwoord schuldig moe-
ten blijven, waarom in Bunde wel onderhoud 
gepleegd is en in Itteren niet. De miserabele 
toestand van het Itterse hekwerk zou in het 
Oost-Europa van de vorige eeuw het predicaat 
uitstekend gekregen hebben. Een van boven-
genoemde instanties zal toch hiervoor verant-
woordelijk zijn. Op het bericht van 11 juli wordt 
echter niet gereageerd door RWS. Enkele per-
sonen gaven wel aan om er na de vakantie op 
terug te komen. Dat is toch hartverwarmend 
dat enkele van die nijvere ambtenaren zomaar 
laten weten dat ze met vakantie gaan. Ik neem 
aan dat ze wel zijn terug gekomen van hun 
vakantie maar vergeten zijn terug te komen op 
hun toezegging om te reageren. Terugkomen 
van vakantie en terugkomen op een verzoek 
zijn toch twee aparte zaken waardoor men 

wellicht in verwarring is gebracht. Ook dat is te 
begrijpen, fris en fruitig terug van vakantie ont-
staat al gauw de neiging het moeilijke project 
waarin men voor de vakantie wanhopig is blij-
ven steken gewoon te vergeten, het moet na-
tuurlijk leuk blijven. Het maakt veel meer in-
druk om fris en fruitig aan de slag te gaan met 
een nieuw project in de rotsvaste overtuiging 
om dit wel voor de volgende grote vakantie af 
te ronden. Dit is toch een nobel streven: een 
nieuw project te lijf te gaan, wat dat ook moge 
zijn.  
Pas in januari jl. wordt het duidelijk dat de ge-
meente verantwoordelijk is voor de toe- en af-
ritten van de brug, sommigen zeggen ook wel 
af en toe ritten. De gemeente heeft toch enige 
tijd, ongeveer een half jaar, nodig gehad om er 
achter te komen dat ze eigenaar is. En vanaf 
nu wordt dus alleen nog bij de gemeente aan 
de bel getrokken, maar ook nu blijft het stil, 
lang stil. 

Maar dan omstreeks begin mei gebeurt er iets 
“bijzonders”. 
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Een bestuurder, laten we hem G.K. noemen 
en woonachtig in het verre noorden van de 
stad, ontdekt tijdens zijn vroege ochtendwan-
deling hoe mistroostig toestand van de hek-
werken en de plaatselijke begroeiing in de op-
rit naar de brug is. De volledige naam van 
deze bestuurder vermelden is ongewenst om-
dat collega-bestuurders dan weten wie hij is en 
dan vervolgens jaloers worden omdat G.K. te 
veel bezig zou zijn om in het verre noorden 
punten te scoren. Ja, je houdt het niet voor 
mogelijk maar ook bestuurders kunnen jaloers 
zijn of zelfs, zoals recentelijk in M. gebeurd is, 
zo maar op stappen en de pijp aan Maarten 
geven.  
Bestuurder G.K. is echter uit een ander hout 
gesneden en doortastend als hij is wordt de 
begroeiing onmiddellijk gekortwiekt en daarbij 
wordt duidelijk zichtbaar dat het hekwerk er 
nog ellendiger bij staat dan aanvankelijk ge-
dacht; . Onderhoud aan het huidige hekwerk 
heeft technisch geen zin en een nieuw hek-
werk is de enige optie, aldus Esther de Boeye 
van de gemeente.  

Voortvarend gaat zij dan op zoek hoe het ver-
der moet. Een belangrijke conclusie is dat het 
hekwerk wel degelijk een functie heeft. Maar 
met het vooruitzicht dat de bouw van de nieu-
we brug al in 2022 zal starten en dat daarbij 
ook de oprit wordt verbreed en er een vrij lig-
gend fietspad komt, geeft Esther de Boeye 
aan dat het niet zinvol is om nu het hekwerk te 
vervangen. Dit omdat het hekwerk tijdens de 
werkzaamheden aan de brug zich in de scope 
van het project bij Rijkswaterstaat bevindt. 
Dit is een goed voorstel waarmee een deel 
van ons cultureel erfgoed behouden blijft. 

Ter overpeinzing tenslotte nog het volgen-
de.  
De brug van Itteren samen met de bruggen 
van Bunde en Geulle zijn de enige overgeble-
ven oorspronkelijke vakwerkbruggen van het 
Julianakanaal. Vakwerkbruggen uit de beginja-
ren dertig van de vorige eeuw die op vakkun-
dige wijze geconstrueerd zijn met klinknagels. 
Het zijn ook rijksmonumenten en behoren tot 
het culturele erfgoed van de regio. De westelij-
ke opritten naar de bruggen volgen allemaal 
hetzelfde patroon: evenwijdig aan het Juliana-
kanaal met halverwege een bocht van 180 
graden. De reden hiervoor is dat een oprit in 
het verlengde van de brug, dus loodrecht op 
het kanaal, tijdens hoogwater een ferm obsta-
kel zou vormen met als gevolg extra water-
overlast. Ook de hekwerken in de bocht van 
360 graden zijn voor de 3 bruggen identiek en 
zijn qua kleurstelling gelijk aan de bruggen wat 
samen met de overgebleven canadasbomen 
een ingetogen maar prachtig landelijk tafereel 
laat zien. Het hier geschetste beeld geldt he-
laas alleen voor Bunde en Geulle.  
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De situatie bij Itteren, notabene de toegang tot 
ons dorp, is van een povere en mistroostige 
omvang en zal bij menig bezoeker associaties 
oproepen van een sovjettelijk onderhoud: ver-
gane glorie waar alleen een ‘jammer’ bij past! 
De nieuwe brug zal een boogbrug zijn omdat 
daar minder materiaal in zou zitten en tevens 
duurzamer zou zijn. Dit zijn moderne loze kre-
ten meestal gebaseerd op niets. Als ergens 
het woord duurzaam in voorkomt valt een 
groot deel van de bevolking in zwijm van vol-
doening. Een nieuwe vakwerkbrug maar dan 
zonder klinknagels is zeker mogelijk en die zal 
ook duurzaam zijn . Misschien dat de kosten 
iets hoger zijn maar dat kan vereffend worden 
met het niet gepleegde onderhoud van al die 
jaren. 

In Visé vlak over de grens bij Eijsden is enkele 
jaren geleden de bijna honderdjarige spoor-
brug, ook een vakwerkbrug met klinknagels, 
vervangen door eenzelfde brug maar dan zon-
der klinknagels. Het kan dus wel. 
Laten we niet vergeten dat het om cultureel 
erfgoed gaat bij de entree van ons mooie dorp 
en daar maken de nieuwe brug en het nieuwe 
hekwerk deel van uit; het moet een waardig 
vervolg zijn op de oorspronkelijke brug en het 
oorspronkelijke hekwerk.  
Laten we alert blijven op wat er in onze omge-
ving gebeurt. 
Albert Einstein toch ook niet de eerste de bes-
te zei honderd jaar geleden al: 
“Een blind vertrouwen in de overheid is de 
grootste vijand van de waarheid”.  

Dus Itternaren let verdomme op uw saeck! 

Han Hamakers en Sander Bastings  
van de werkgroep  
Omgevingsvisie Borgharen Itteren 2025 
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Straatnamen 

Naar aanleiding van het artikel over oude 
straatnamen in onze vorige Dorpsberichten 
hebben we nog een reactie gekregen van een 
echte Itternaar die zich verder hierin verdiept 
heeft. Hij schrijft: 

“De Rosenstraat heeft hier niet bestaan; in 
Borgharen was wel de Roosenstraat met 2 o’s. 
De Brigidastraat (8-5-1970) was voorheen vol-
gens mij Kerkstraat. 
Ik meen dat op het huis van Jean van Lucy het 
bordje Schoolstraat gehangen heeft en dat het 
eerste deel van wat nu Kapelaanstraat is ook 
Schoolstraat heette; dus vanaf de Brigidastraat 
tot aan de Aw Sjaol. 
Schoolstraat heeft volgens mij nooit bestaan. 
Bedoeld wordt hier de Bosstraat wat met de 
herindeling Op de Bos werd.  

Daar werden vroeger wel de koeien naar toe 
gebracht en dat heette in volksmond de 
Koobos; het is mij niet bekend of de koeien 
daar les hebben gehad. 
Dorpstraat heeft volgens mij ook niet bestaan. 
Het eerste deel van wat nu Pasestraat heet, 
vanaf de bushalte tot aan de bocht bij Been-
kens, heette toen Vrijthof en daar stond op een 
betonnen verhoging het groene transformator-
huisje waar Theo Keijdener op woensdagmid-
dag  als kapper zitting hield om zijn klasgeno-
ten de haren te knippen. 
In het register staan ook fouten: zo wordt Bri-
gidastraat vervangen door de Kapelaanstraat 
en de Rosenstraat door Brigidastraat.” 

Hieronder is een afbeelding van het kadas-
ter van 1970 waar de Bosstraat duidelijk nog 
te zien is. 
Wij zijn natuurlijk blij als iemand dit uitzoekt. 
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Daarnaast hebben we de gegevens van de 
officiële straatnamenlijst van de gemeente 
Maastricht erbij gepakt en daarbij zien we ver-
klaringen van straatnamen. Hier onder een 
lijstje van enkele straten: 

Brigidastraat: Genoemd naar de Heilige Brigi-
da schutspatrones tegen ziekten van hoornvee 
en oogkwalen. Zij genoot in Itteren een specia-
le devotie onder de boeren uit de omgeving, 
die op 1 februari hun vee lieten zegenen.  

Geneinde: Letterlijk het gindse einde van de 
bebouwing. 

Hartelstein: In 1365 werd Kasteel Hartelstein 
reeds genoemd. Het hoekhorentje en plint da-
teren uit het eind van de Middeleeuwen. De 
nog bestaande voorburcht is van de 17 en 18 
eeuw. Hartelstein wordt geïdentificeerd met de 
Hartburch waar de zonen van Karel de Grote 
samenkwamen. 

Keizerstraat: Oude benaming die vermoedelijk 
verwijst naar een familienaam, de naam van 
een herberg of naar een keizer van de schutte-
rij. 

Op de Bannet: Oude kadastrale benaming die 
verwijst naar beemd, een laaggelegen stuk 
grasland, of naar banholt, een gemeenschap-
pelijk perceel hakhout.  

Op de Meer: Meer of Meers is een benaming 
voor een aan het water gelegen stuk grasland. 

Pasestraat: De naam is mogelijk afgeleid van 
het Latijnse woord 'pascua' dat weide bete-
kent. Een deel van deze straat heette voor de 

herindeling van 1970 ‘Vrijthof'. 

Pater Alexanderstraat: Alexander Joseph Hu-
bertus Lardinois (1926-1986) heeft 21 jaar 
missiewerk verricht in de Belgische Kongo. 

Putsteeg: Vernoemd naar de gemeenschappe-
lijke waterput. 

Ruyterstraat: De herkomst van deze naam in 
onbekend maar verwijst misschien naar een 
kampement van een ruiterij tijdens een van de 
vele belegeringen van Maastricht. 

De volgende keer vertellen wij u iets over 
landweggetjes. 

 

       Heemkunde Itteren 
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Jef Winkens 70 jaar lid van Gemengd 
Kerkelijk Zangkoor St. Ceacilia  

Om vroeger bij het zangkoor te komen was 
niet zo eenvoudig. 
Toen Jef 18 jaar was kwam zijn belangstelling 
voor het Kerkelijk zangkoor. Eerder kon je niet 
toetreden omdat de stem "gebroken" moest 
zijn, m.a.w. de jongensstem  moest veranderd 
zijn in een mannenstem.  
De eerste stap was het afleggen van een 
zangproef  bij de muziekcommissie, dan pas 
kon je aanspraak maken om opgenomen te 
worden in het koor. 
De test werd met een positief resultaat afge-
legd maar Sjef kon wegens plaatsgebrek nog 
niet worden toegela-
ten! 
Het oksaal was vroe-
ger verdeeld in 2 ge-
deelten, 1/3 was voor 
het zangkoor en in het 
andere gedeelte ston-
den stoelen voor pa-
rochianen.  Eerst 
moesten enkele oude-
re zangers vrijwillig 
weggaan om plaats te 
maken voor jonge 
nieuwe leden.  
In 1950 was het einde-
lijk zover,  Jef kon toe-
treden tot het Kerkelijk 
zangkoor.  

20 jaar geleden bij zijn 
50 jarig jubileum als 
koorzanger heeft hij 
voor zijn verdiensten 

de Pro Ecclesia et Pontifice mogen ontvangen. 
Nu mag hij dankbaar zijn dat hij als 90-jarige in 
goede gezondheid 70 jarig lid mag zijn. Pie 
Dolmans bereikte deze bijzondere mijlpaal ook 
in 2012.   

Naast de functie van dirigent heeft Jef nog en-
kele andere functies bekleed binnen het koor 
en de kerk.  

Het koor bestaat nog uit 10 leden: Maria En-
gelbert, Melanie en Pierre Smeets, Leni Win-
kens, Aldegonda Sangen, Lies Biesmans en 
Annelies Knaap zijn de huidige zangers. Jean 
Wijnands en Eric Winkens zijn de organisten.  

13
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Carnavalsseizoen 2020-2021 

Met een groot aantal nieuwe leden en nieuwe 
ideeën, staan wij te popelen om een nieuw 
carnavalsseizoen in te luiden. Helaas moeten 
we door  corona nog even op de rem trappen. 

Tot onze spijt moeten we jullie dan ook mede-
delen dat wij, de 1e keer in ons bestaan, be-
slist hebben voor het nieuwe seizoen 
2020-2021 geen nieuwe Hoeglöstigheid uit te 
roepen. Wij willen alleen een prins(es) uitroe-
pen als we hun ook een onvergetelijk seizoen 
kunnen bieden en dat lijkt nu onmogelijk. Ook 
een passend afscheid van onze huidige prin-
ses Meggy 1e zal op een later tijdstip plaats-
vinden, daarmee is zij wel de langstzittende 
prinses! 

Hoe de carnaval er zelf uit komt te zien, kun-
nen we nog niet zeggen. We zijn afhankelijk 
van de ontwikkelingen en wat er op welk mo-
ment toegestaan- en wenselijk is.  

Winteractiviteit 

Met een onzeker carnavalsseizoen willen wij 
op een andere manier van ons laten horen. Wij 
zijn druk doende een leuke passende winter-
activiteit te organiseren, voor jong en oud, om 
samen met het gezin of een groepje 
vrienden aan mee te doen. Laat 
jullie verrassen!  Verdere info 
volgt, uiteraard onder voorbe-
houd in deze rare tijden. 

Bedankje 

Graag willen wij de leden van de fanfare be-
danken die ons een schenking hebben ge-
daan, vanuit de verkoop van de zaal. Blij ver-
rast waren wij met de mooie bedragen die wij 
van jullie hebben gekregen. Wij zullen het ze-
ker goed besteden. Hartelijk dank! 

JCV de Vreigeleirkes 

Ook voor de kinderen staat het nieuwe carna-
valsseizoen natuurlijk nog op losse schroeven.   
De huidige leden worden wel benaderd om 
ook dit groepje weer op te starten en te kijken 
naar wat er wel kan. 

Blijf allen gezond, 

Groet, 

C.V. de Vreigeleire 

J.C.V. de Vreigeleirkes 
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Ateljeeke Achterum 

Toen Wim mij vroeg om een stukje op papier 
te zetten voor de Dorpsberichten, hoefde ik 
niet lang na te denken. Ik ben zo enthousiast 
in wat ik doe dat ik het graag wil delen met ie-
dereen. 
Twee jaar geleden ben ik in Itteren komen wo-
nen in de Pasestraat, al snel bleek dat dit huis, 
dat in een landelijke omgeving aan de rand 
van het dorp ligt, heel geschikt is voor een 
langgekoesterde droom van mij: kleinschalige 
dagbesteding voor mensen met een beper-
king. 

Na veel timmeren, zagen, verven en verbou-
wen was mijn droom gerealiseerd. De cliënten 
waar ik al jaren begeleiding aan geef, waren 
heel enthousiast. Toch bleef er nog ruimte over 
in mijn hoofd en huis voor nog iets nieuws, 
namelijk een winkeltje. De spulletjes die ik sa-
men met de cliënten maak, worden in dit win-
keltje verkocht. Vanaf 2 juli hebben wij de deu-
ren van ons winkeltje geopend.  
Aan de achterzijde van ons huis heeft Anne-
miek haar droom gerealiseerd: De Wondertuin. 

Wat bleek: het was een win-win-situatie, om-
dat de cliënten de spullen die ze tijdens de be-
geleiding maken kunnen aanbieden en verko-
pen, krijgen ze het gevoel dat ze meetellen in 
de maatschappij. Doordat ze 
hierdoor meer sociale contacten 
krijgen en waardering, wordt 
hun zelfvertrouwen vergroot.  

Al snel ontstond het idee om 
ook workshops te gaan geven. 
We zijn hiermee gestart in sep-
tember en merken dat dit veel 
plezier brengt voor zowel de 
cliënten als de mensen  die al 
zijn geweest. 

Dichter bij elkaar (1,5 meter) waardering en 
inzicht in elkaars leven. Geweldig. 

Vanaf 1 november gaan we ook aan de slag 
met bloemen, een van mijn andere passie. 
We maken bloemstukken, boeketjes, en geven 
workshops bloemschikken. 

Kortom, schroom niet om eens een bezoekje 
te brengen aan onze dagbesteding op donder-
dag en vrijdagmiddag tussen 13:00 en 16:00 
uur en op afspraak. 

Graag tot ziens, 

  
Sandra Bessems 

Ateljeeke Achterum 
Pasestraat 53  
6223 HA Maastricht 
Tel: 06-29620740 
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De Wondertuin  

Als puber “moest” ik met 
mijn ouders mee om in de 
Franse Alpen een berg-
wandeling te maken. Na 
eindeloos achter ze aan 
sjokken kwamen we uit op 
een alpenwei waar, zo ver 
als we konden kijken, 
bloemen stonden. Bloe-
men, bloemen en nog 
eens bloemen. In alle kleu-
ren, soorten en maten. En 
samen een onvoorstelbaar 
mooi geheel. Eindeloos 
veel bijen, vlinders, vo-
gels… Natuurlijk heb ik toen als dwarse puber 
niet toegegeven hoe mooi ik dat vond. Wel is 
toen onbewust een “zaadje geplant” om ooit 
iets met heeeel veel bloemen te gaan doen.  

Jarenlang is deze mooie plek niet meer in mijn 
gedachten geweest. Tot ik na een zware burn-
out ontdekte hoe ontzettend fijn het is om bui-
ten te zijn. Hoe belangrijk de natuur voor ons 
is.  
Afgelopen november mocht ik in de wei bij 
Sandra’s Ateljeeke Achterum “aon de geng”.  
In eerste instantie wist ik niet zo goed wat ik 
met die kale wei aan moest. Wat ik wel wist 
was dat er veel bloemen moesten komen, 
liefst inheemse soorten. Want dat is waar de 
bijen, vlinders, insecten het meest profijt van 
hebben. Ik ben me gaan inlezen en ondertus-
sen met manlief (en rest van de family) bloem-
bedden gaan afsteken. Best een karwei. Er 
kwam een houtwal (waar al snel de eerste vo-
gels en egels beschutting vonden), struiken, 

composthopen. Eind februari ben ik vervol-
gens gaan zaaien, ik denk zo’n 40-50 soorten 
vooral eenjarige bloemen en grassen. Begon-
nen op een zonnige vensterbank op een 
slaapkamer leek ons huis in april een soort 
tuincentrum waar uiteindelijk bijna 2000 potjes 
klaarstonden om de grond in te gaan. Toen 
alles geplant was en vervolgens de firma 
Bours ons hielp met het uitgraven van een 
sleuf voor de waterleiding was het wachten.  

Eind juni was het zover; de eerst bossen kon-
den geplukt worden, in alle kleuren, soorten en 
maten.  

16
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Ik vind dat een ongelooflijk 
feest om ’s morgens vroeg 
bij opkomende zon emmers 
met water te vullen en die te 
mogen vullen met frisse 
bloemen waar de bijen nog 
op zitten te zoemen.  

De zon die langzaam op-
komt, vlinders die actief 
worden, ik heb zelfs kolibrie-
vlinders gezien. De natuur 
op zijn best, ik helemaal blij. 
Van de geplukte bloemen 
maak ik vervolgens boeket-
ten.  
Hoewel ik het vaak over de 
“Pluktuin” heb, heb ik beslo-
ten om bezoekers (nog) niet 
zelf te laten plukken; de tuin 
is nog erg jong en ik vind het 
belangrijk bloemen te plukken op een moment 
dat ze ook rijp zijn om te plukken, des te lan-
ger staan ze in de vaas.  
Omdat ik al die bloemen uiteraard niet in ons 
huis kan zetten heb ik nagedacht over hoe ik 
hier anderen ook van kan laten genieten. In 
overleg met Sandra heb ik ervoor gekozen om 
in het seizoen twee middagen in de week 
“open” te zijn. Op donderdag- en vrijdagmid-
dag, als haar winkeltje ook open is,  staat de 
koffie/thee klaar en is iedereen welkom om te 
komen kijken, elkaar te treffen en eventueel 
een vers geplukte bos tegen een vergoeding 
mee te nemen.  

Omdat de tuin mijn hobby en passie is koop ik 
van de “opbrengst” uiteraard weer nieuwe za-
den, grond, plantmateriaal en struin ik kwekers 
af om weer wat nieuwe planten te ontdekken.  

Ik heb gemerkt dat mensen 
uit het dorp het leuk vinden 
elkaar tegen te komen, zo is 
De Wondertuin op die twee 
middagen ook een ontmoe-
tingsplek aan het worden. 
Zo hebben ook een aantal 
dames van Zorg Aan de 
Maas een middag bij ons 
doorgebracht. Dat vind ik 
mooi, zeker in deze rare tijd. 
Ik vind het fijn mijn passie te 
delen en mensen hier blij 
mee te maken. En hoe leuk 
is het om mensen te zien 
vertrekken met een mooie 
bos bloemen.  

De naam “De Wondertuin” is 
een eerbetoon aan mijn 
overleden zwager Ed Dol-

mans die, meedenkend over hoe ik een bloe-
menwei zou kunnen realiseren,  zo’n plek be-
schreef als Wondertuin. Hij sloeg de spijker op 
zijn kop. Ik nodig iedereen uit om eens te ko-
men kijken, te bewonderen en je te verwonde-
ren.  

De tuin gaat langzaamaan de herfst in, dat 
hoort er ook bij. Ik hoop in het voorjaar weer 
de poorten te mogen openzetten naar een 
bloeiende Wondertuin. Be welcome.  

Annemiek van der Heijden  
Tel.: 06-39147788  
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Brigidahoeve, ’t Winkelke en 
d’n Tabbernakel  
 
Nu de bladeren vallen, beseffen 
we dat het jaar 2020 snel om zal 
zijn. Een jaar dat we nooit zullen 
vergeten. Een jaar dat onze we-
reld als ondernemers, overhoop 
haalde.  

We waren aangewezen op elkaar, 
en dan is een dorp als Itteren na-
tuurlijk superfijn om te wonen. Jul-
lie hebben  d’n Tabbernakel & de 
Brigidahoeve gesteund, door met 
grote getale te blijven komen. En 
wat waren jullie blij waren dat ’t 
Winkelke geopend werd. Heerlijk vers vlees en 
kaas, in eigen dorp! 

Allemaal gelegenheden, ontmoetingsplaatsen, 
waar we elkaar 

nog tegen ko-
men, voor een 
babbeltje en na-
tuurl i jk lekker 
eten, weliswaar 
op gepaste af-
stand.  

Hiervoor willen 
w e j u l l i e v i a 
deze weg be-
danken.  De 
steun, meele-
vende, bemoe-
digende en posi-
tieve woorden, 

en jullie aanwezigheid doen ons 
goed. Blijf dit doen, want we zijn 
er nog niet!!  

Met angst en beven zien wij de 
komende maanden tegemoet, 
mogen we open blijven?? Ko-
men er nog meer maatregelen?? 
Door de huidige situatie moeten 
wij als kleine ondernemers har-
der vechten dan ooit om het 
hoofd boven water te houden. U 
als buurtgenoot kunt nu het ver-
schil maken. Door te kiezen voor 
uw eigen dorp.  

Wij zullen er alles aan doen, om 
u zo coronaproof mogelijk te ont-

vangen, en heten u graag van harte welkom!!! 

Haw gooje mood,  

 

Lilian van de 
Brigidahoeve,  

Daniëlla van  
’t Winkelke &  

Daniëlle van 
d’n Tabber-
nakel 
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De Steiweeg 

In d’aovendzon dao op de steiweeg 
gleuit wèlle wiegerd geel en roed; 
’t Is laat-september en de zomer 
wach stèl en laankzaam z’nen doed. 

Oranje leech stijg langs de gevel 
en sjittert in de hoogste roet: 
’t Werd keul en sjiemert al ónder, 
nog éve, en d’n daag is oet. 

’n Ierste blaad luut los en kantelt 
en rös vergood op kawwe stein; 
’t ritselt hij en dao, en, zwevend, 
valle ze laankzaam, ein veur ein. 

De steiweeg weurd zoe stèl, zoe tristig, 
d’n hiemal dèk ziech laankzaam touw, 
en d’ierste regedröppels valle 
en tikkele op daak en sjouw. 

De kaanjelpiep begint te zingen 
e görgelend, monotoon refrein 
en in de regenton dao springe 
de bläöskes op- en euverein. 

Mèh, zuuch, dao sjäört ’t Weste ope, 
de depe zon brik door en, klaor, 
gleuit eve nog d’n dónkre steiweeg 
of heer vaan goud en pörper waor. 

Vaan Victor Reinders (1888-1961) 
Oet Mestreechter Spraok,  
doe zeute taol.  
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Garage sale 

Vergunningen zijn aangevraagd.

Bied jouw spullen aan op eigen terrein en niet op Gemeente grond.  

Geen eten en drinken i.v.m. met corona en HACCP. (hygiëne).


Van tevoren moest iedereen zich opgeven en 

hebben de deelnemers een reglement gekregen. 


Vragen? anita.van.mierlo@gmail.com  
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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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6222 NM  MAASTRICHT 

TEL.: 043-3641654 
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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 (Frans Falise 06-15 000 
670) 

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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