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Voorwoord 

Het is een vreemd jaar geweest: in het begin 
was alles normaal en konden we nog carnaval 
vieren. Half maart kregen we te maken met het 
Coronavirus en de hele wereld stond op zijn 
kop. Van: ‘het is maar een griepje’, werd het 
toch serieus en gingen vele mensen dood. De 
zomer zorgde ervoor dat iedereen dacht dat 
het beter ging maar toen de ‘r’ weer in de 
maand kwam, stegen de cijfers weer met als 
gevolg dat we een heel aparte kerst gaan krij-
gen.  

Dit is ook het jaar waarbij we wilden herden-
ken dat we 50 jaar bij de gemeente Maastricht 
behoren. Allerlei plannen waren gemaakt maar 
die zijn de (corona)ijskast in gegaan.  

Ook bij ItterAktief zijn de aktiviteiten voor een 
groot deel niet door kunnen gaan. Het ‘Aans-
juive’ moest stoppen maar onze jongeren heb-
ben een boekje gemaakt en dat aan onze 
deelnemers gegeven met nog enkele cadeaus.  
Het Jeu de Boules, wandelen en ook Heem-
kunde is in afgeslankte vorm doorgegaan. Het 
was de bedoeling dat Heemkunde, een boekje 
over de mobilisatie zou presenteren. Dit jaar 
was ook 80 jaar na (10 mei) 1940 hetgeen op 
de plaquette staat bij het Heilig Hartbeeld.  
Voor het Sint Martinusfeest werden wel de 
vergunningen aangevraagd maar het was niet 
verantwoord om deze activiteit door te laten 
gaan. 

Wel kon er aandacht gegeven worden aan de  
mantelzorger van 2020: Lisa Smeets-Winkens. 
Voor al het werk dat zij doet, heeft ze een 
bloemetje gekregen van de gemeente.  

De Dorpsraad en het bestuur van de Aw Sjaol 
hebben zich ook bezig gehouden met (het ver-
krijgen van gelden voor) de verbouwing van de 
keuken. Dat kunt u in een anders artikel lezen. 

De Dorpsraad is ook nog 
bij elkaar geweest met het 
Buurtnetwerk Borgharen. 
Onze beide dorpen liggen 
tussen Maas en Kanaal en 
hebben soms vergelijkbare 
problemen. Daar waar mo-
gelijk werken we samen met 
elkaar. 

De gemeente heeft ons ook gevraagd waar er 
eventueel bomen nog geplaatst kunnen wor-
den. Samen met de mensen van de Omge-
vingsvisie Borgharen Itteren (OBI) hebben we 
diverse plekken doorgegeven waar bomen ge-
plant kunnen worden. 

Er is ook nog een actie geweest om samen de 
zonnepanelen te laten schoonmaken. Diverse 
mensen hebben zich daarvoor opgegeven en 
de actie loopt op dit moment. 

Wij wensen u allemaal prettige feestdagen en 
alle goeds in 2021 met vooral een hele goede 
gezondheid. 

De Dorpsraad.  
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Prijs voor de Aw Sjaol 
Om de verbouwing van de keuken van de Aw 
Sjaol te realiseren heeft het bestuur financiën 
gevraagd aan o.a. het Oranjefonds, Stichting 
RCOAK, Kannunik Salden, het Kansfonds en 
uiteraard de Provincie en gemeente Maas-
tricht. Daarnaast deed men mee met “Onze 
Buurt”. Dat is een organisatie van woningstich-
tingen, Provincie en het Oranjefonds die pro-
jecten subsidieert die iets extra’s doen voor 
een buurt. Op 9 september jl. kreeg het be-
stuur te horen dat ze bij de laatste 6 hoorde 
van de 79 ingezonden projecten. Op 17 sep-
tember werd een film gemaakt waarin o.a. 
Thea Renckens en Lenie Winkens een mooi 
verhaal hebben gehouden. Daarna moest op 
12 november een presentatie gegeven worden 
voor de jury en kreeg het bestuur te horen dat 
er een gedeelde tweede plaats van € 6.000,- 
voor hen beschikbaar is. Dat is een pluim op 
de hoed voor iedereen die hierin veel werk 
verricht hebben. Daarbij moeten we vooral 
denken aan onze jongeren: Jarno, Mischa, 
Nicky en Claire. 

Op de foto is 
te zien dat ju-
rylid Luc van 
d e n B e r g h 
( b e s t u u r d e r 
van Wonen) 
de cheque al 
h e e f t o v e r-
handigd aan 
het bestuur. In 

het juryrapport 
staat o.a.: “Jonge Itternaren helpen mee in de 
organisatie, het bestuur zorgt voor financiën 
en de ouderen doffen zich speciaal op voor 
hun uitje.  

Het is een voorbeeld van verantwoordelijkheid 
nemen voor de meer kwetsbaren in de samen-
leving. Zo hou je de bevolking van een dorp bij 
elkaar. Onze Buurt beloont dit warme burger-
schap met een gedeelde tweede prijs en 
draagt daarom € 6.000,- bij aan een spoelkeu-
ken.” 

In de afgelo-
pen periode 
i s e r h a r d 
gewerkt door 
timmerbedrij-
ven Lhomme 
en installa-
teur Gibbels. 
D e m u r e n 
z i j n ge ïso-
l e e r d e n 

gestuct, de vloer is  voorzien van mooie, nieu-
we, grote tegels en de plafond is vervangen 
door een systeemplafond waarin infrarood 
verwarming is aangebracht, een lichtstraat en 
dimbare verlichting. In week 51 start de schil-
der en in week 52 zal Thewi keukens de nieu-
we keuken plaatsen. Dankzij alle ingeschakel-
de bedrijven die zich keurig aan de planning 
hebben gehouden zijn wij erin geslaagd om de 
deadline van 31 december te halen. Rest 
daarna nog een grondige poetsbeurt en wij 
kunnen in het nieuwe jaar hopelijk weer star-
ten met onze maandelijks “aansjuif” festiviteit 
en als corona het toestaat, staat de woonkeu-
ken ter beschikking voor de gehele bevolking 
van Itteren. 
Zodra de omstandigheden het toelaten zullen 
wij in het nieuwe jaar op gepaste wijze de 
opening vieren, wij houden u op de hoogte. 
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Nieuws van de gemeente 

Via onze contactpersoon van de gemeente,  
Esther de Boeye, worden we geïnformeerd 
over de stand van zaken  over de projecten die 
bij ons in de buurt gaande zijn.  Uiteraard heb-
ben we het dan ook over de brug. 

Brug Itteren: 
Bij de brug Itteren, zijn we nog steeds aan het 
ontwerpen, dat wil zeggen, de veiligheid dient 
te worden meegenomen, de haalbaarheid, de  
hellingspercentages, de zichtbaarheid, etc. Het 
ontwerp is nog niet klaar. We zitten in de voor-
bereidingsfase om alles goed te ontwerpen. 
We willen hier veel aandacht aan besteden om 
in de uitvoering te voorkomen dat we iets niet 
uitgevoerd zou kunnen worden.  
In deze fase is zorgvuldigheid van groot be-
lang. Daarnaast komen er ook  veel aspecten 
bij kijken, namelijk bodem, wateropstuwing, 
ecologie.  Al deze onderzoeken dienen uitge-
voerd te zijn voordat we kunnen aanbesteden 
aan een aannemer. Dit zal komend jaar ge-
beuren. 

Brug Borgharen: 

Er komt heel wat bij kijken als je een brug 
bouwt. Alles moet kloppen van oversteek, 
breedte fietspad, opstuwing van het water, en 
nog vele andere dingen. De planning is om de 
aanbesteding dit jaar op de markt te zetten, en 
volgend jaar een aannemer te contracteren, 
die vanaf ontwerp tot realisatie de regie zal 
voeren. Dit doet hij samen met alle spelers die 
van belang zijn, door te gaan werken met een 
bouwteam-constructie. In dit bouwteam zitten 
vertegenwoordigers van gemeente, rijkswater-
staat, waterschap en anderen die meedenken 
en mee ontwikkelen. 

Drs. Esther de Boeye
Projectleider stedelijke ontwikkeling 
Gemeente Maastricht 
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Hondenclub bij tennisvelden 

Op 19 november jl. kregen we een melding via 
www.overheid.nl van de gemeente Maastricht 
over het sportpark Itteren. Daar lazen we: 

Sportpark Itteren gelegen naast Op de Bos 55 
te Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag 
omgevingsvergunning, het wijzigen van de be-
stemming van de voormalige tennisaccommo-
datie Itteren t.b.v. een hondenvereniging. 
Referentienummer dossier: 20-2147WB 
Sportpark Itteren gelegen naast Op de Bos 55 
te Maastricht. 
het wijzigen van de bestemming van de voor-
malige tennisaccommodatie Itteren t.b.v. een 
hondenvereniging.  

Daarop heeft de Dorpsraad contact gezocht 
met de BHM om zich voor te stellen via de 
Dorpsberichten. Daar wilde zij graag een stuk-
je voor schrijven. We wensen hen heel veel 
succes! 

Behendige huishond Maastricht 

Wij zijn vereniging Behendige Huishond Maas-
tricht (kortweg BHM) en zullen begin 2021 
(verhuizen) van ons huidige oefenterrein aan 
de Mergelweg op Sint Pieter verhuizen naar 
sportpark Op de Bos waar we de verwaarloos-
de accommodatie van de voormalige tennis-
club nieuw leven gaan inblazen. 

Vereniging BHM bestaat al 31 jaar en draait 
100 % op enthousiaste vrijwilligers. In 1989 
zijn we gestart met gehoorzaamheidscursus-
sen op de parkeerplaats van Vijverdal waarna 
we in 1998 verhuisden naar het voormalige 
voetbalveld van Celios, achter café Den Dol-
haart. 
Wegens verkoop van het terrein moesten we 
op zoek gaan naar een andere locatie en dat 
is dus sportpark Op de Bos geworden. 

We zijn lang met de gemeente Maastricht in 
gesprek gesprek geweest o.a. over 
milieu-aspecten en geluidsoverlast en 
we zijn blij dat uitgebreid akoestisch 
onderzoek heeft uitgewezen dat onze 
activiteiten geen overlast voor de om-
geving gaan vormen en dat de omge-
vingsvergunning dan ook recent is 
afgegeven.  

Met voetbalclub IBC’03 hebben in-
middels constructieve en prettige ge-
sprekken plaatsgevonden over het 
gezamenlijk gebruik van het sport-
park. 
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Wat wij doen: 
 
We houden ons bezig met sporten met honden 
in de onderdelen agility (behendigheid), hoop-
ers en obedience (gehoorzaamheid). Omdat 
honden daarvoor opgeleid moeten worden 
vinden er eerst basistrainingen gehoorzaam-
heid voor puppies, jonge en volwassen hon-
den plaats. We werken met alle soorten hon-
den, groot en klein, ras- en niet-rashonden. 
Wat we niet doen is africhten, we doen geen 
politiehondentrainingen. De honden waar wij 
mee werken zijn zonder uitzondering gewone 
huishonden. 
Tot dusverre trainden we in de avonduren 
maar in de toekomst mogelijk ook overdag. 

Het opknappen van de accommodatie zal nog 
even in beslag nemen. Het gebouw staat al 
jaren leeg, er is ingebroken en er zijn vernie-
lingen aangericht. Er worden lichtmasten en 
omheining geplaatst en als alles klaar is hopen 
we dat Itteren er weer een pareltje bij heeft. 

In februari hopen we met de trainingen te star-
ten en we nodigen hierbij inwoners van Itteren 
uit om eens een kijkje te komen nemen, als de 
corona beperkingen het toelaten tenminste. 

Bestuur Vereniging BHM 
www.behendigehuishond.nl  
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Nieuw schilderij van Theo Weijers 

“Hoogwater in Itteren”. Het spookte al een hele 
tijd door zijn hoofd en anderhalf jaar geleden is 
Theo Weijers, onze huisschilder van Itteren 
begonnen aan een nieuw kunstwerk. Naar 
aanleiding van zijn ervaringen in 1993 en 1995 
was het tijd om zijn gedachtes te vereeuwigen 
op een linnen doek. Dit drieluik is ongeveer 
240 x 120 cm. en is in de vanaf de kerstvakan-
tie te bezichtigen bij de antiekhandel van Eric 
Scheepers op Geneinde 22. 
Theo herinnert zich nog:  
“De donkere wolken die boven Itteren hingen, 
zagen hoe huizen, schuren en stallen onder-
gelopen waren door het Maaswater. De heli-
kopter draaide zijn rondjes en militairen pro-

beerden zoveel mogelijk mensen te helpen.  
Reddingswerkers met boten en legertrucks 
gingen aan en af om mens en dier te redden. 
Veel inwoners moesten geëvacueerd worden 
omdat het onveilig was. Mooder Maas had Itte-
ren in haar greep en dat beeld heb ik uit pro-
beren te beelden in dit schilderij.” 
In de Kerstvakantie gaan veel mensen wande-
len. Als u dan langs de antiekzaak komt, trek 
dan maar een paar minuten uit om alle details 
van het schilderij te bewonderen. U zult vele 
bekende plekjes vinden van de Kapel, tot ’t 
Vrijthof, van het gemeentehuis tot Hartelstein 
maar daarnaast kunt u ook nog Jan Hoen en 
(ex) minister Hanja Maij-Weggen in het schil-
derij ontdekken.  
Veel kijkplezier.  
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Natuurontwikkeling vijver Itteren.   

Nadat in najaar 2019 en voorjaar 2020, zowel 
nieuwe bomen als struiken zijn aangeplant bij 
de recreatievijver van Itteren, er voor het derde 
jaar achter elkaar langdurige droogte en warm-
te is geweest en een insectenvriendelijk maai-
beleid is ingevoerd (dit jaar met een kleinere 
maaier), kan ik het volgende melden: 

Aanplant 
Op een of twee berken na, hebben alle aan-
geplante bomen met paal, de zomerse droogte 
en warmte doorstaan. Wel met hulp van water 
die ze op natuurlijke wijze of met de hand 
hebben gekregen. Enkele bomen, zoals tam-
me kastanje  en berkenboom, zijn aan de on-
derkant opnieuw uitgelopen. Bovendien had-
den alle bomen een dikke mulchlaag gekregen 
van boomschors en/of blad, dat uitdroging van 
de ondergrond tegen gaat. Dit komt de wortel-
vorming van de boom ten goede. Van de aan-
geplante struiken heeft een groot deel het niet 
overleefd, ondanks het feit dat ze in het droge 
voorjaar nog water hebben gehad .De rest- 
aanplant die bij mij nog op de oprit stond, is 
daarom naar iemand die in Walem woont ge-
gaan, die aan de rand woont en er meer per-
soonlijke aandacht aan kan besteden. Dit dient 
dan meteen het belang van het doel van deze 
aanplant; het verrijken van het buitengebied . 

Waarnemingen: 
Voor de Vlinderstichting heb ik de volgende 
vlinders waargenomen deze zomer: boom-
blauwtje, icarusblauwtje, groot koolwitje, klein 
koolwitje, klein geaderd witje, atalanta, dag-
pauwoog, koninginnepage, bruin zandoogje, 
oranjezandoogje en kleine vos.  

Andere insecten die waargenomen zijn zijn 
o.a. meerdere soorten hommels en libellen en 
de blauwvleugelsprinkhaan.  
Van de vogels  zijn vooral, buiten reigers, ook 
meerkoeten, futen en het ijsvogeltje  gezien. 
Dan zijn er nog kleine, bruine salamanders te 
vinden en heel veel kikkers. Er zijn ook veel 
gaten in de grond gemaakt door veldmuisjes, 
die weer voer zijn voor o.a. het steenuiltje dat 
in deze omgeving woont en het torenvalkje. En 
we hebben kleine bijenraten tussen de beplan-
ting gevonden. 

Bijenhotel 
Het bijenhotel, dat drie jaar geleden de eerste 
aanzet heeft gegeven tot een ander maaibe-
heer, was helemaal bezet. We hebben er nog 
apart bloembollen omheen geplant. Deze zijn 
een belangrijke bron van voedsel als de bijen 
in het vroege voorjaar uitkomen en de rest van 
de planten nog in een soort “winterslaap” zijn. 
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Bloemen. 
Gedurende het voorjaar en de zomer zijn on-
geveer 50 verschillende bloemen en grassen 
geteld. Hier volgt een lijst met planten zonder 
Latijnse benaming. Deze lijst is niet volledig 
omdat sommige planten lastig zijn te determi-
neren omdat ze op elkaar lijken: hondsdraf, 
smalle weegbree, ereprijs, rode klaver, paar-
debloem, klein hoefblad, bijvoet, vijfvinger-
kruid, kamille, gewoon kruiskruid, biggekruid, 
sterretjes-mos, nagelkruid, boerenwormkruid 
en andere grassen. 

Wilgengroei. 
De wilgengroei aan de zuidkant van de vijver 
heeft gestaag doorgezet. Aan de waterkant 
heeft zich een haag gevormd. Deze wilgen-
haag vormt mettertijd een mooie natuurlijke 
barrière voor mensen, zodat  watervogels, vis-
sen en hagedissen er straks, hopelijk, onge-
stoord kunnen paaien en broeden. Tussen de 
wilgenhagen en eilanden is open water. De 
natuur is ermee gediend, dit gebied zoveel 
mogelijk met rust te laten. Het  machinaal wil-
len weghalen van de wilgengroei is hier niet 
gewenst, daar dit het kwetsbare leven zou 
vernietigen en danig verstoren. Het is beter om 
hier niet tegen de natuur te vechten, maar om 

te kijken hoe het zich ontwikkelt en waar no-
dig, met de hand bij te sturen (middels Na-
tuurwerkdagen). 

De wilgenbosjes meer naar het zuiden toe, 
vormen een mooie afwisseling met de rest van  
het gebied. Deze wilgenbosjes zijn nu bloks-
gewijs vormgegeven. Ik denk dat het leuk zou 
zijn, om ook hier een meer natuurlijke lijn te 
volgen. Want we krijgen nu ook een stoppel-
veld van afgeschoren wilgen waar het lastig 
lopen is.  

Maaibeheer. 
Sinus of gefaseerd maaibeheer in een noten-
dop. Waar draait het ook alweer om? Niet 
meer dan twee maal per jaar maaien (en in 
principe ook het maaisel afvoeren ter ver-
schraling van de bodem , dat de groei van 
grassen tegengaat), waarbij per maaibeurt ze-
ker 30% van de vegetatie ongemaaid blijft. Dit 
om afgezette eitjes, rupsen, poppen, vlinders 
en heel veel andere insecten te laten overle-
ven in de begroeiing. Een vlinder wordt vol-
gend jaar pas weer een vlinder, als hij de hele 
jaar- cyclus kan doorlopen. Het komt ook het 
bodemleven ten goede omdat deze minder 
snel uitdroogt: wortels houden ook water vast 
en begroeiing geeft schaduw. Bovendien bie-
den de ongemaaide delen ook beschutting aan 
kleine dieren en vogels. Minder vaak maaien 
laat ook bloemen zaad schieten, geeft de na-
tuur een kans te herstellen. Waardoor natuur-
lijke kruiden/vegetatie en andere begroeiing 
weer kunnen uitgroeien. Hoe meer verschil-
lende bloemen en planten er verschijnen, hoe 
meer verschillende soorten insecten erdoor 
aangetrokken worden, wat weer diverse vo-
gels en andere dieren lokt. Zo komt er steeds 
meer grond  letterlijk  tot leven!  
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De maaier. 
Dit jaar is er voor het eerst met een kleinere 
maaier gemaaid geworden. Het maaien met 
een kleinere maaier, heeft als voordeel dat hij 
lichter in gewicht is, beter wendbaar, smallere 
stroken kan maaien. Wensen voor bij de vijver 
ter bevordering van de bio-diversiteit en ge-
meenschapszin. Het op diverse plekken plaat-
sen van verschillende oude boomstammen of 
stronken. Aanleggen van meerdere takkenril-
len. Dit is een wal van opgestapelde takken, 
bijeengehouden door verticale palen. Dit kan 
aan de randen van diverse bosjes. Zo’n tak-
kenwal wordt langzaam door insecten als pis-
sebedden, duizendpoten, oorwormen, mijten 
en kevers, schimmels en zwammen omgezet. 
Behalve voedsel (insecten) vinden allerhande 
kleine vogels als winterkoning en roodborst er 
ook een ideale nest-en schuilgelegenheid. 
Daarnaast kunnen er ook amfibieën en egels 
overwinteren. Met het regelmatig ophogen met 
nieuw snoeihout van zo’n ril, blijft deze intact.-
Namens de werkgroep recreatie-vijver, 

Angela Moberts 

Samen sta je sterker 
 
De Omgevingsvisie Borgharen-Itteren 2025 
(OBI) kijkt vooral naar de lange termijn be-
hoeftes van onze twee dorpen. Maar die han-
gen vaak samen met lokale vragen die al in 
de volgende maand, of het volgend jaar, om 
een antwoord vragen. Zo had OBI-groep bij-
voorbeeld al voorstellen voor de lange termijn 
gedaan ter verbetering van het leefklimaat in 
Borgharen en Itteren wat betreft natuur en mi-
lieu. Maar onlangs kwam ook financiering be-

schikbaar voor uitbreiding van ons bomenbe-
stand. Bij een dergelijke gelegenheid, zoals 
die zich nu voordoet, is het goed als de inwo-
ners direct in actie kunnen komen. Het Buurt-
netwerk Borgharen (BNB) en de Dorpsraad 
Itteren (DRI) kunnen dan een nuttige rol ver-
vullen. Voor het formuleren van een voorstel 
tot het uitbreiden van ons bomenbestand met 
financieringsaanvraag zal men wel rekening 
willen houden met de al bestaande lange-ter-
mijn voorstellen in het kader van de Omge-
vingsvisie. Dit voorbeeld maakt het belang 
duidelijk van een optimale samenwerking tus-
sen BNB, DRI en de OBI werkgroep. Daarom 
heeft de OBI werkgroep op 13 oktober een 
samenkomst georganiseerd om gezamenlijk 
te bespreken hoe de communicatie en de co-
ördinatie tussen de drie partners geoptimali-
seerd kunnen worden. In het verleden had die 
namelijk bij sommige dossiers beter gekund. 
Een belangrijke conclusie was dat misver-
standen, bijvoorbeeld over plannen en rollen, 
vaak gemakkelijk voorkomen kunnen worden 
door een verbetering van de communicatie. 
En de deelname van de DRI en BNB aan de 
vergaderingen van de OBI-groep vergemak-
kelijken de coördinatie bij nieuwe plannen en 
initiatieven. Al met al heeft de bijeenkomst van 
13 oktober bij alledrie de partijen een her-
nieuwd enthousiasme teweeggebracht voor 
versterking van de onderlinge samenwerking.
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P.D.V. de Eendracht 
 
Helaas komt per 31 december 2020 een einde 
aan de oudste vereniging van Itteren. We kun-
nen terugkijken op een rijke historie van de 
vereniging. De duivensport heeft Itteren op de 
kaart gezet in Limburg, Nederland en interna-
tionaal. Dit is te danken aan de liefhebbers die 
door de jaren heen, prachtige resultaten heb-
ben geboekt. 

In de vroegere jaren waren de 
topspelers Sjo Winkens en 
Sander Grouwels, Pie Bou-
wens en in de latere jaren tot 
heden Harie Winkens, Trio 
Winkens-Rothenburg (Jac-
ques, Trudie en kleinzoon 
Joerie), Louis Penders, Huub 
Beenkens, Fred Keersse-
meeckers, Albert en Bep 
Winkens-Burkard en Henk 
Steffanie, die veel succes 
geboekt hebben.  

Enkele prestaties uitgelicht: 
- Harie Winkens: 11 maal ge-
neraal kampioen van Lim-
burg, diverse provinciale 
overwinningen en 1e interna-
t i o n a a l B a r c e l o n a 
(duivinnen). 
- Trio Winkens-Rothenburg: 
diverse provinciale en natio-
nale overwinningen. 

- Fred Keerssemeeckers: diverse provinciale 
overwinningen. 
- Albert & Bep Winkens-Burkard: 1e nationaal 
Marseille, 1e nationaal Marseille (duivinnen) 
en 2 provinciale overwinningen 
- Louis Penders: diverse provinciela overwin-
ningen. 
-Huub Beenkens: provinciale overwinning. 
- Henk Steffanie: Provinciale overwinning. 
Zo zie je maar waar een klein dorp groot in 
kan zijn. 
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bovenste rij: vlnr: Bep Winkens-Burkard, Jacques Winkens, Albert Win-
kens, Louis Penders, Sjoke Schoonbrood, Jos Stassen. Jules Hendrikx 

en Trudie Winkens-Rotheburg. 

Onderste rij vlnr: Jean Penders, Servé Grouwels, Gilliam Cauberg, 
Jeng Grouwels, Jean Swanevleugel en Harie Winkens. 
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De duivensport heeft vele ontwikkelingen 
doorgemaakt. Waar vroeger alles handmatig 
werd doorgevoerd, is nu alles electronisch. 
Vroeger was er een klok voor het hele dorp, 
waar de gummikring van de duif in gedraaid 
moest worden bij thuiskomst. De liefhebbers 
hadden dan helpers die hard konden lopen om 
deze ring te klokken, wat soms tot hilarische 
taferelen leidde, De uitslaglijst werd gemaakt 
door de uitteller, natuurlijk handmatig. 

Tegenwoordig heeft iedere duif een chipring en 
ieder duivenhok een electronisch systeem. Als 
de duif op de plank valt, wordt deze dan auto-
matisch geconstateerd. In het duivenlokaal 
worden deze klokjes uitgelezen via de compu-
ter. Deze bestanden worden doorgestuurd 
naar de lijstenmaker. In 1984 heeft de club 
haar 85-jarig jubileum gevierd en in 1999 haar 
100-jarig bestaan met daverende feesten. 

Vroeger woonde in iedere straat in Itteren dui-
venmelkers. Bij deze een opsomming van 
deze liefhebbers: 

H. Winkens, Jaak Smeets, Guilliam Bouwens, 
Pie Bouwens, Pierre Tummers, Giel Bouwens, 
Gaan Sangen, Frans Horssels, Gebroeders 
Scheepers, Jaak Bastings, Albert Winkens, 
Jacques Winkens, Jeng en Huub Rings, Harie 
Gilissen, Jeffrey Gilissen, Juulke Smeets, John 
Winkens , Jeng Do lmans , Fe rd inand 
Prickaerts, Truus en Antoon Wolfs, Jeng Win-
kens, Ber Cauberg, Jeng Janssen, Leo Hans-
sen, Jaak Hanssen, Väös Penders, Jean en 

Jef, Louis Penders, Sjo Winkens en Jacques 
Winkens, Gilliam Cauberg, Louis Dolmans, H. 
Beenkens, Ber Dassen, Jef Rings, Harie Bou-
wens, Pie Dolmans, Jeng Winkens, Jeng en 
Servé Grouwels, Jeng Cauberg, Jean Hen-
drikx, Jules Hendrikx, Jordy Hendrikx,Sjeuf 
van de meister, Jean Swanevleugel, Jos Blan-
kenstein, Pie Penders, Jef Horssels, Fred 
Keerssemeeckers, Henk Steffanie, Jaak 
Brouns, Leo Brouns, Leo van Remoortere, 
Jean Slangen (Belg), Chrit van de Bosch, 
Sander Grouwels, Peter Smeets, Peter Lem-
mens, Jaak Winkens (Geneinde), Witte van 
Thei Grouwels, Jan Reinders, dakhaas Hans-
sen.  

Zoals jullie kunnen zien, waren het er veel, 
hopelijk zijn we niemand vergeten. Op het 
ogenblik zijn er nog maar 3 spelende leden. 
Een mooi en fijn hoofdstuk wordt afgesloten. 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen een ge-
zond 2021.  
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vlnr: Pie Penders, Julie Smeets en 
Guiliam Cauberg
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Straatnamen 
 
In de herfsteditie van de Dorpsberichten stond 
een bericht over straatnamen. Een inwoner 
schreef dat de “Dorpstraat” niet in Itteren be-
staan heeft. Daarop reageerde Jo Smeets:

“Bij deze wil ik reageren op het bericht dat in 
het herfstnummer staat  over  de straatnamen. 
Ik kan jullie meedelen dat in 1937 de Dorp-
straat wel degelijk bestond. Ik ben in het bezit 
van de schriftelijke bouwopdracht voor het 
woonhuis van waar ik nu in woon dat in 1937 
is gebouwd door aannemer L. Alberigs. De  
opdrachtgever was  H. Slangen die toen de 
postbode   van Itteren was. In 
die opdracht word het perceel 
aan de Dorpstraat genoemd 
en later ook in de notarisakte. 
Op de kadasterkaart van 
1940 is de Dorpstraat ver-
vangen door de Pasestraat.”  
Uiteraard hebben we dit 
doorgegeven aan de schrijver 
van het artikel van de herfst-
editie.

Voetpaden 

Vorige keer hebben wij u be-
loofd dat we u zouden infor-
meren over de diverse voet-
paden die in Itteren waren/
zijn. We hebben een aantal 
kaarten gekregen van Pierre 
Bastings van 1941. 

Daarnaast hebben we via via de officiële 
straatnamen-register van de gemeente Maas-
tricht onderstaande voetpaden gehaald:

Dat zijn op alfabetische volgorde de volgende 
voetpaden: Bundervoetpad, Dellevoetpad, 
Geneindevoetpad, Grecht en Exterbekvoet-
pad, Kampken aan de Maas, Keizersvoetpad, 
Kerkveldvoetpad, Kleiweide-voetpad, Maas-
wilgenpad, Meebruggenvoetpad, Mingelrood-
voetpad, Sterkenberghvoetpad, Stuifkenspad, 
Stuifkensringweg, Verbindingspad, Voetpad 
naar de Weerd, Weg naar de Weerd en de 
Westelijke kanaalweg. 
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Kaart van 1941 Itteren noord
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Als we de beide kaarten met alle bijschrif-
ten goed bekijken dan komen we ook bij 
de volgende plekken: Op de Weer en In de 
Weert, Schippekat, Op de Beendere, 
Schoutmaas, Schaapsweide, Oude Maas, 
Op de Plek, de Greent, De Proosdij, In de 
Laek, Hooge Maas, Guldenbunder, Aan 
het Kruis, Aan den dijk, Zevenmorgen, 
Houtbeemden, Tussen de Graaf, Breijwei-
de, Het klein veldje, Aan de Stuifkensweg,

Geitendijk, Kampken Lange weide, Aan 
den Graaf, Achter Snijderskampen, Dorp, 
Passchenweide, Kapelaansland, Delgert, 
Broek, Achter de kleine weide, Op de 
Bannet, Kules Kampen, Kerkveld, Krijten-
berg, (Aan)Den Eksterbek, Schuttewei, 
Aan de Bemde, Aan de Brikkenkuilen, Op 
de Varsen, Aan de Grubbestreek, In de 
Grubbe.
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Kaart 1941 Itteren west
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CV de Vreigeleire 

Wij wensen jullie allemaal hele fijne feestda-
gen en de beste wensen en een goede ge-
zondheid voor het nieuwe jaar!

C.V. de Vreigeleire  + 
J.C.V. de Vreigeleirkes

Damesvereniging Itteren 

Wij hebben helaas bijna het hele afgelopen 
j a a r g e e n t h e m a a v o n d e n k u n n e n                          
organiseren i.v.m. corona. Ook nu gaat het 
kerstdiner op 16 december niet door. 
Het is allemaal heel jammer maar het is ook 
voor onze eigen gezondheid. 
Als alles weer "normaal" is, kunnen wij weer 
hopelijk gezellige avonden samen hebben. 

De Damesvereniging wenst U allen fijne feest-
dagen en een gezond  2021. 

Dörrepsraod Ittere 

En ouch veer winsje uuch ’t allerbèste veur 
2021 in gooj gezóndheid. Veer hope tot ver 
weer ’n ‘normaal’ jaar kinne kriege. ’t Leefs 
mèt de opening van de nuij keuke in de Aw 
Sjaol, ’t Aansjuive en alle ander activiteite in 
Ittere. 

’t geit uuch good. 

De Dörrepsraod 

Blaaskapel de Flippers 
      
Als de tijd lijkt stil te staan 
als contacten niet meer mogen 
als zelfs de krant corona ademt                         
zijn er toch de troostmomenten. 

Is daar dat innig lieve kaartje, 
een belletje of FaceTime-pje 
wordt de afstand overbrugt 
ook al blijft het buiten, buiten. 

Op deze donkere winterdagen 
staat ons innerlijk open 
komt licht dicht bij het hart 
is thuis de speciale plek 
biedt een luisterend oor troost, 
Waardoor leven lichter wordt. 

Namens alle muzikanten van BLAASKAPEL 
De Flippers wensen wij U allen:  

Fijne kerstdagen en  
een gelukkig en gezond nieuwjaar.    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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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BOURS GROEP MAASTRICHT 

ANKERKADE 154 

6222 NM  MAASTRICHT 

TEL.: 043-3641654 

E-MAIL: INFO@BOURS.NL 
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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 voorzitter) 
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:  
vacature 
Penningmeester:  
John Conings  043-358 1161 

Lid:  
Frans Falise  043-364 8167  
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