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Speeltoestellen op ’t Brook 

Het was even schrikken geblazen toen het 
plan op tafel kwam om de speeltuin op ’t Brook 
weg te halen.   
De Dorpsraad wordt regelmatig geïnformeerd 
over de diverse ‘stadsrondes’ waar zaken over 
de gemeente Maastricht besproken worden. In 
een bijlage van de uitnodiging van deze stads-
ronde zat een bezuinigingsvoorstel van de 
gemeente aan de gemeenteraad om van de 
200 speeltuinen er nog 75 over te houden. In 
iedere wijk zal dan maximaal 1 speeltuintje 
overblijven. In Itteren is het voorstel om de 
speeltuin op ’t Brook (hetgeen volgens de ge-
meente gesitueerd is op Geneinde, Putsteeg) 
weg te halen. Vervolgens heeft de Dorpsraad 
contact opgenomen met de (verantwoordelij-
ke) ambtenaar over het speeltuinenbeleid.  

Vanwege de grote tekorten (27 miljoen) binnen 
gemeente Maastricht moeten op alle onderde-
len van de gemeente bezuinigingsmaatregelen 
getroffen worden. Dat werd voorgelegd aan de 
gemeenteraad op dinsdag 16 maart. 

Het belang voor het behoud van deze drukbe-
zochte speeltuin(en) is groot. De Dorpsraad 
heeft een spoedbijeenkomst gehouden en be-
keken wat de Dorpsraad hieraan kan doen.  

De Dorpsraad gaf zich op om in te spreken 
met in eerste instantie het doel om beide 
speeltuinen te kunnen behouden. De Dorps-
raad geeft aan dat dit voorstel “snijdt in het 
sociale hart van Itteren” en wil weten hoeveel 
geld het onderhouden van de speelplek Itteren 
(’t Brook en Koobosch) kost. Zijn er mogelijk-
heden dat die gelden (door vrijwilligerswerk 
en/of sponsorring) op een andere manier bin-
nenkomen? De gemeente is en blijft verant-
woordelijk en de speeltoestellen moeten vol-
doen aan wettelijke normen dus wat dat betreft 
is de inbreng van vrijwilligers beperkt. Er zijn 
wel andere werkzaamheden die goed door 
vrijwilligers gedaan kunnen worden. Zowel de 
wethouder, gemeenteraadsleden maar ook 
“Maastricht Sport” en ambtenaren waren blij 
met deze handreiking.  

De verwachting is dat er na de zomer een bij-
eenkomst gaat komen waarin samen met de 
inwoners van Itteren gekeken wordt welke 
mogelijkheden er zijn.  
We houden u op de hoogte. 

Dorpsraad Itteren. 
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Financieel overzicht Dorpsraad 2020 

Bovenstaand treft u aan de financiële verantwoording over het jaar 2020 met vergelijkende cijfers 2019. Het 
jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de verbouwing van de keuken in de Aw Sjaol die onder auspiciën 
van de Dorpsraad heeft plaatsgevonden. Langs deze weg willen wij  nogmaals onze subsidiënten bedanken 
zonder wiens bijdrage deze verbouwing niet gerealiseerd had kunnen worden. Veel dank aan de gemeente 
Maastricht, Provincie Limburg, RCOAK, Kanunnik-Salden, Kansfonds, Oranjefonds, Onze Buurt, Stichting 
PIT en Funs Houben die zijn aandeel in de Fanfare St. Martinus belangeloos heeft geschonken aan dit pro-
ject. Ook dank aan de 16 donaties die wij van bewoners mochten ontvangen. Ook in dit nieuwe jaar 2021 
hopen wij op uw steun om de activiteiten die wij in de nieuwe woon / keuken kamer gaan ontplooien kunnen 
worden gefinancierd.  
Uw bijdrage zien wij gaarne tegemoet op bankrekening NL93 RBRB 0979 2525 47 t.n.v. Stichting Dorpsraad 
Itteren. 

John Conings penningmeester Dorpsraad Itteren. 
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Jaarrekening 2020
Dorpsraad Itteren 2020 2019 2020 2019

ontvangsten uitgaven

donaties inwoners € 420,00 € 350,00 website € 351,00 € 311,00
sponsors € 104,00 lidmaatschappen € 15,00
CNME(schone Maas) € 300,00 verzekeringen € 783,00 € 763,00
vetinzameling € 180,00 € 223,00 bestuurskosten € 368,00 € 367,00
basissubsidie Gem M'tr € 4.850,00 € 4.850,00 huur Aw Sjaol € 300,00 € 300,00
subsidie AED Gem M'tr € 893,00 € 4.958,00 representatie € 595,00 € 1.136,00

bankkosten € 122,00 € 9,00

ItterAktief € 120,00 € 665,00
Bew. Overl. Maasvallei € 158,00 aansjuive € 1.103,00 € 4.043,00
subsidie Aansjuive € 3.000,00 veezegenen € 193,00 € 167,00
subsidie Itteraktief € 3.000,00 Dorpsberichten € 1.383,00 € 1.157,00
vrijwillige bijdrage € 122,00 St. Martinusfeest € 215,00

Maas € 57,00 € 276,00
diversen € 36,00

eigen  bijdr. aansjuive € 669,00 € 1.271,00

AED € 893,00 € 5.607,00
subsidies keuken € 62.955,00 verbouwing € 64.553,00 € 242,00

TOTAAL € 69.967,00 € 18.336,00 € 70.857,00 € 15.273,00

positief verschil -€ 890,00 € 3.063,00
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Hoe heeft Itteren gestemd? 

Op woensdag 17 maart heb-
ben 525 mensen in Itteren ge-
stemd voor de Tweede Kamer 
verkiezingen. Hieronder ziet u 
een lijst waarin Itteren verge-
leken wordt met het aantal 
stemmen van Maastricht en 
het aantal zetels in Nederland. 
In de laatste twee kolommen 
staan de cijfers van de tweede 
kamer verkiezingen van 2017. 

In Itteren is de PVV de groot-
ste partij met 110 stemmen en 
dan komt de VVD op korte 
achterstand. Tientallen stem-
men erachter komen D66 (49 
stemmen), SP (43) en Forum 
voor Democrat ie met 42 
stemmen. PvdA kreeg 38 
stemmen gevolgd door Partij 
van de Dieren, het CDA en 
GroenLinks.  

In vergelijking met 2017 vallen 
de halveringen op van CDA, 
GroenLinks en SP. Één van de 
landelijke grote winnaars D66 
verliest 15 stemmen en 50+ 
gaat van 36 naar 4 stemmen! 
Naast de VVD winnen Forum 
voor Democratie, PvdA, Partij 
van de Dieren JA21, Volt en 
BBB.  

Bekijk het lijstje en trek uw ei-
gen conclusies. 
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Tweede Kamer 2021 2017

Verkiezingen zetels in 
Nederland Maastricht Itteren Maastricht Itteren

1 VVD 34 11484 104 10738 89
2 PVV 17 10096 110 12477 119
3 CDA 15 4492 30 7169 61
4 D66 24 11009 49 10145 64
5 GroenLinks 8 4064 24 7441 59
6 SP 9 4263 43 7693 86
7 P.v.d.A. 9 6298 38 3618 25
8 ChristenUnie 5 513 3 563 2
9 Partij v.d. Dieren 6 2848 35 2593 21

10 50PLUS 1 891 4 2800 36
11 SGP 3 67 1 79 0
12 DENK 3 667 1 672 0

13 Forum voor Democratie 8 3481 42 1575 16

14 BIJ1 1 477 0
15 JA21 3 1030 12
16 CODE ORANJE 0 145 1
17 Volt 3 2075 16
18 NIDA 0 136 0
19 Piratenpartij 0 126 0 193 1
20 Liberale Partij 0 520 0
21 JONG 0 121 0
22 Splinter 0 181 2
23 BBB 1 83 4
24 NL Beter 0 61 1
25 Lijst Henk Krol 0 50 0
26 OPRECHT 0 19 0
28 Trots op Nederland 0 123 2
30 lijst 30 0 68 1
31 Partij v.d. Eenheid 0 8 0
32 De Feestpartij 0 44 1
34 Wij zijn NL. 0 5 0
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Verkeerssituatie Pasestraat 

Eind 2020 heeft de gemeente Maastricht be-
sloten dat heel Oud-Itteren ingericht zou wor-
den als 30-km zone. Op Facebook heeft dit tot 
veel instemmende reacties geleid. De ver-
keersveiligheid in Itteren baart immers zorgen. 
Niet alleen in Oud- Itteren (Pasestraat en Ruy-
terstraat) wordt te hard gereden maar er zijn 
meerdere knelpunten in Itteren, zoals de toe-
name van het recreatieve verkeer (fietsers en 
wandelaars), verhoogde parkeerdruk en fou-
tief/hinderlijk parkeren. 
Gemeente heeft destijds toegezegd begin 
2021 in overleg te treden met Dorpsraad en de 
Werkgroep Omgevingsvisie Borgharen-Itteren 
(OBI). De Werkgroep OBI adviseert de Dorps-
raad in deze. 

Wat is nu stand van za-
ken? 
Onlangs heeft er met 
gemeente een construc-
tief oriënterend overleg 
plaatsgevonden. Tijdens 
dit gesprek zijn onzer-
zijds een aantal mogelij-
ke oplossingsrichtingen 
aangeven. Hierbij heeft 
gemeente aangegeven 
eerst de 30-km. zone in 
de Pasestraat/Ruyter-
straat aan te pakken. 
Vervolgens zal ook naar 
andere knelpunten bin-
nen geheel Itteren geke-
ken worden. Hierbij zal 
ook handhaving en politie 
betrokken worden.  

Na Pasen is er weer een overleg met de ge-
meente waarbij gekeken wordt hoe de com-
municatie plaats zal vinden.   
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Wat gebeurt met de oude Kanjel? 

De Dorpsraad heeft vragen gekregen van in-
woners over de Oude Kanjel. Men vroeg ons: 
“Wij hebben van verschillende mensen ge-
hoord dat ze de loop van Graaf gaan verande-
ren en dat sommigen een gedeelte van hun 
weiland zouden moeten afgeven. Dit omdat 
daar de wilde runderen en paarden zouden 
komen te lopen.” 

We zijn gaan vragen bij het Waterschap en 
Marcel Rouwette, contractmanager, gaf als 
antwoord:  
“Het project ‘herinrichting Oude Kanjel’ heeft 
een aantal jaren bij waterschap ‘Roer en 
Overmaas’ in de projectenlijst gestaan maar is 
bij het opmaken van de prioriteringslijst in de 
projecten een lage prioriteit toegekend. Ik heb 
wel gezien dat het wa-
terschap ondertussen 
al de nodige gronden 
langs de Oude Kanjel 
heeft aangekocht…”.  
“…maar dat we er van 
uit moeten gaan dat 
het niet eerder dan 
2023 wordt opgepakt.  
Dit betekent dat dan 
(onder voorbehoud) 
de planvoorbereiding 
start en deze duurt 
gemiddeld genomen 
tussen de één en twee 
jaren. 

 

Een klein rekensommetje leert ons dan dat het 
zeker nog tot 2025/2026 duurt voordat de 
schop in de grond gaat.Echter kan ik nu niet 
aangeven op welke termijn dat is. Zodra meer 
bekend is zullen we als waterschap dit breed 
kenbaar maken en zeker met uw buurtraad 
contact opnemen.” 

Ter info: In 2007 stelde de Dorpsraad al vra-
gen hierover. Zie de Dorpsberichten van herfst 
en winter 2007 (evt. via www.itteren.nl). 
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https://itteren.nl/herfst-2007/
https://itteren.nl/winter-2007/
http://www.itteren.nl
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Keuken Aw Sjaol 

In de winteruitgave van de Dorpsberichten 
hoopten we dat de keuken voor 31 december 
2020 gereed zou zijn. Dat is gelukt! Maar 
daarna moest nog gepoetst worden, alles in-
geruimd en een beetje inrichten. Iedereen 
weet wel dat als er een verbouwing is geweest 
er overal stof ligt. We zijn van boven naar be-
neden gegaan en alles weer schoongemaakt. 
Daarbij hebben we heel veel hulp gekregen 
van Thea Renckens, Lenie Winkens, Wies 
Kools, Petra Bastings, Sophie Beijer, Cisca 
Hellenbrand, Raymond Parent en Jef Groen-
veld. Het servies en het bestek hebben we 
verdeeld in onze nieuwe keuken en de rest in 
een opslagplaats. Verschillende nieuwe spul-
len moesten gekocht worden waardoor we nu 
de beschikking hebben over een volledig ge-
outilleerde keuken.  
Vanwege de coronamaatregelen moeten we 
nog even wachten maar we zijn wel aan het 
nadenken wat we willen doen. 

Het plan is….. 

Dat we beginnen met twee middagen de huis-
kamer te openen. Hier is dan (minimaal) een 
vrijwilliger aanwezig die verantwoordelijk is 
voor het binnenlaten van een maximaal aantal 
mensen in de keuken (de rest in de hal?). Er 
kan wat gekletst worden en een kopje koffie 
met een koekje gebruikt worden voor € 0,50. 
Op het einde van de middag moet alles opge-
ruimd worden en veegschoon achtergelaten. 
We willen dan ook gaan inventariseren welke 
activiteiten gehouden kunnen worden en per 
wanneer dit dan kan.  
Misschien dat we later ook gaan kijken dat we 
met een kleine groep wat kunnen eten en hoe 
we dat moeten regelen. 
Uiteraard gaan we ook weer kijken of het 
“Aansjuive” weer kan plaatsvinden.  
Maar voor alle duidelijkheid: dit zijn tot nu toe 
alleen maar plannen en we zijn afhankelijk wat 
we mogen vanwege Corona.  
Uiteindelijk willen we ook een feestje houden 
voor de opening van onze huiskamer. Mis-
schien, als het mag, maken we een groter 
feestje waarbij we daarnaast ook denken aan 
50 jaar (en een beetje) lang bij Maastricht of 
nog iets anders. Misschien zijn het allemaal 
dromen maar we willen wel iedereen laten zien 
dat we trots zijn op het resultaat van deze 
nieuwe keuken/huiskamer.  
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Ruimingen langs de Maas 2021. 

Het seizoen met zwerfvuilruimingen langs de 
Maas is weer begonnen. Dit jaar heb ik een 
nieuwe opzet gemaakt voor Rijkswaterstaat 
voor het ophalen van de vele zakken en groot 
materiaal dat we vinden. Ik heb drie locaties 
aangewezen voor de aannemer om, voorlopig 
rommel op te halen. We zijn gestart ten noor-
den van Itteren en werken dan langzaam rich-
ting Borgharen. 
Deze opzet is ook gestuurd naar Staatsbosbe-
heer, mijn contactpersoon bij de gemeente, het 
CNME en de Boa’s.  
U zult dus weer iedere week zakken van rui-
mingen aantreffen op vaste locaties. Die wor-
den iedere week opgehaald door een aanne-
mer van Rijkswaterstaat. De twee locaties in 
Itteren zijn de parkeerplaats Maasvallei aan de 
Holstraat en bij de kapel. De aannemer komt 
met een grote vrachtauto met grijper om zo 
alles in te laden. 
Onze vaste werk-ochtend is donderdag, tus-
sen 9.00 uur en 12.00 uur . Met pauze natuur-
lijk. Als u een keer mee wilt doen, heb ik het 
liefst dat u zich van te voren aanmeldt, dan 
krijgt u werk-instructies toegestuurd. U kunt 
zich via de mail aanmelden of voor vragen 
kunt u terecht bij amoberts@kpnmail.nl 

Angela Moberts 

Paarden niet aaien of voeren 

Berichtje voor de wandelaars: als je paarden 
ziet in de weide is het altijd heel leuk om ze 
even te aaien. Maar er gaat een zeer ernstig 
virus rond bij de paarden. 
Het virus kent meerdere varianten, de klachten 
kunnen variëren van milde verkoudheidsklach-
ten tot ernstige neurologische verschijnselen. 
De neurologische verschijnselen kunnen over-
lijden tot gevolg hebben. De meeste paarden 
zijn tegen de ziekte gevaccineerd, maar dat 
biedt geen 100 procent zekerheid.  

Dus raak de paarden niet aan en al helemaal 
niet eerst de paarden van de ene wei en dan 
een paar straten verder andere paarden. Zo 
kan je ze onbewust besmetten.  
Voor de mens is het niet gevaarlijk! 
Daarnaast is de vraag om paarden niets te 
voeren. Geen sneetje brood, geen appeltje of 
iets dergelijks.  
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De kerk van Itteren en de toekomst van 
onze parochie…………. 
 
Een pastorale, materiële en financiële zorg. De 
kerk van Itteren was tot in de negentiger jaren 
van de vorige eeuw tot in de verre omgeving 
bekend als bedevaartskerk waar de H. Brigida 
werd vereerd en trok jaarlijks, vooral in de 
maand januari, vele bezoekers die met hun 
dieren naar de dierenzegening kwamen. Zij 
brachten tezamen met de parochianen vol-
doende financiële middelen op om het kerkge-
bouw goed te onderhouden. Maar na de bloei-
periode droogden de financiën op en bleven 
bijgevolg veel noodzakelijke herstel- on onder-
houdswerkzaamheden achterwege. 
Bij een bouwkundige inspectie van de kerk in 
november 2020  is gebleken dat het stucwerk 
van het troggewelf  in een 
dusdanig ernstig slechte 
staat verkeert, dat er voor 
meer dan tweehonderdui-
zend euro aan restauratie 
nodig is. Enkele kerkbanken 
zijn daarom om veligheids-
redenen afgezet omdat los-
zittend stucwerk naar bene-
den valt. 

Gelukkig hebben zich nog 
geen ongelukken voorge-
daan, maar deze willen we 
natuurlijk voorkomen.  De 
vraag blijft ondertussen on-
beantwoord waar de beno-
digde financiële middelen 
vandaan kunnen komen om 
deze mooie kerk voor de 
toekomst te behouden. 

De kerkbijdrages vanuit de parochie zijn be-
droevend laag. Het aantal inwoners in Itteren  
bedraagt ca. 900 op 434 adressen, er doen 
echter maar 60 adressen/gezinnen mee aan 
deze jaarlijkse bijdrage. 
Door het sterk teruggelopen kerkbezoek en 
met name nu in deze moeilijke corona periode 
waarbij er inmiddels al een jaar lang maar 
maximaal 30 personen de Eucharistievieringen 
mogen bezoeken zijn ook de opbrengsten van 
de collectes zeer laag. Ook de opbrengst van 
de actie Kerkbalans valt ieder jaar weer tegen.  
Wij lijden een zwaar verlies op de jaarlijkse 
exploitatiekosten ten koste van onze marginale 
reserve. Dit houden we geen 5 jaar meer vol.  
Ons kerkgebouw is een rijksmonument waar-
door we een beroep kunnen doen op subsidies 
van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed  voor 
meerjaren onderhoud. Van deze subsidiemo-

gelijkheid maken we ook ge-
bruik en we gaan binnenkort 
beginnen met het bouwkundige 
onderhoud van de gevels. 
De provinciale subsidieregeling 
voor restauratie van kerkge-
bouwen waarbij tot 60% subsi-
die verleend wordt is op zich 
een goede regeling maar de 
resterende 40% moeten we 
zelf ophoesten.  

Bij restauratiekosten van 2 ton 
betekent dat dat we 80.000 
euro zelf moeten bijdragen en 
dat kunnen we gewoon niet.  
Van de gemeente Maastricht is 
niets te verwachten en bij het 
bisdom is de pot ook leeg. We 
zijn dus op ons zelf aangewe-
zen. 
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Ook het aantal vrijwilligers die klussen willen 
doen of op een andere manier actief willen zijn 
is sterk teruggelopen waardoor wij o.a. het on-
derhoud van kerkhof hebben moeten uitbeste-
den aan een bedrijf, dat kost ons jaarlijks veel 
geld. 

Het vooruitzicht om de kerk en het kerkge-
bouw voor Itteren te behouden is zeer somber.  
Het beleid van het bisdom is dat parochies 
gaan clusteren, zo vormen wij al een hele tijd 
een cluster met de parochie Sint Martinus Itte-
ren en de Parochies H. Antonius van Nazareth 
en H. Joannes de Doper van  Limmel. 

Maar de bedoeling is dat we ook gaan sa-
menwerken in de cluster Edith Stein waarin de 
parochies Bunde,  Geulle, Waalssen, Moor-
veld en Ulestraten reeds in samenwerken.  
Pastoor Horsch is reeds pastoor van deze 
clusters en onze parochies. Voor 31 december 
2021 moet deze samenwerking gerealiseerd 
zijn. Daarbij zullen dus kerkgebouwen moeten 
sluiten en dat zullen moeilijke keuzes worden.  

Willen we de kerk van Itteren blijven behouden 
met alle mooie tradities zoals het communie-
feest, vormsel, kerst- en paas-vieringen, de 

uitvaart- en herdenkingsdiensten voor onze 
overleden familieleden en de jaarlijkse dieren-
zegening ter eren van de H. Brigida  zullen we 
diep in onze buidel moeten tasten en massaal 
gaan bijdragen aan de jaarlijkse kerkbijdrage. 
We doen derhalve een beroep op de inwoners 
van Itteren om alsnog een maandelijkse of 
jaarlijkse bijdrage over te maken op onze 
bankrekening nr.  
NL 12 RBRB 0979 3325 75 ten name van pa-
rochie H. Martinus. 

U kunt eventueel ook een bijdrage overmaken 
voor het onderhoudsfonds voor onze kerk op 
bankrekeningnr. NL 43 RBRB 0919 3561 41 
ten name van Onderhoudsfonds H. Martinus. 

Onder bepaalde voorwaarden kan uw kerkbij-
drage en uw gift aftrekbaar zijn voor de belas-
ting omdat de overheid de parochie in de ca-
tegorie van Algemeen Nut Beogende Instellin-
gen (ANBI) laat vallen. Voor periodieke giften 
geldt zelfs dat deze volledig aftrekbaar zijn als 
u via een formulier van de belastingdienst in 
overleg met de parochie schriftelijk vastlegt dat 
u gedurende minimaal 5 jaar een vast bedrag 
aan de parochie schenkt. 

Wilt u overigens vrijwilliger worden voor allerlei 
klussen, dan kunt u zich ook aanmelden bij 
ons parochiebureau in de Kerkstraat 6, Borg-
haren, telefoonnummer 043-3632967 gedu-
rende  de kantooruren op maandag- en vrij-
dagmiddag van 13:30 tot 16:30u. of per email 
secretariaat@parochieborgharen.nl. 

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdragen. 

Namens het kerkbestuur,  
Fer van de Winkel, penningmeester. 
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Bomenaanplant bij de vijver 
 
Bij de vijver zijn een mooi aantal 
bomen geplant op initiatief van 
enkele inwoners. Omdat dit ge-
waardeerd wordt, hebben we 
gevraagd om hierover een stukje 
te schrijven: 
“Zoals in de winter editie van de 
dorpsberichten te lezen was, is 
er al veel te melden over de na-
tuurontwikkeling rond de vijver. 
Een mooi en aantrekkelijk ge-
bied in onze achtertuin dat al 
veel biedt en nog meer te bieden 
heeft. Je kunt je hier midden in 
de natuur wanen en zowel van 
de vijver, de vele vogels als het verre uitzicht 
over de akkers genieten.  De bewoonde we-
reld is echter nooit ver weg. Naast de andere 
recreanten, passanten en vissers bij de vijver 
zie je het verkeer tussen Itteren en Borgharen 
en incidenteel een groot schip in het Juliaka-
naal. Ook zie je aan de oostkant precies tus-
sen de knotwilgen langs de Kanjel en de over-
gebleven bomen van de Houtbinte Sibelco 
(Ankersmit) nadrukkelijk liggen. Dat bracht en-
kele enthousiastelingen op de gedachte of het 
niet mooi zou zijn de oostkant van de vijver 
verder af te schermen met bomen. De karakte-
ristieke knotwilgen die de loop van de graaf 
aftekenen in het landschap ontbreken op grote 
stukken en zijn langs de nieuwe uitloper van 
de Kanjel naar de Houtbeemdervloedgraaf ge-
heel afwezig. Ook hebben veel grote bomen 
het zwaar- of zijn al gesneuveld.  

Net zoals het maaibeleid 
bijdraagt aan de diversi-
teit aan planten en insec-
ten zijn bomen onmis-
baar voor de biodiversi-
teit in het gebied. Zo-
doende zijn in een aantal 
weekenden en over-
werkavonden 40 wilgen 
langs de Kanjel-, en zo’n 
40 jonge bomen in het 
stuk tussen de dikke ste-
nen en de Kanjel ge-
plant. Om de jonge aan-
plant te beschermen te-
gen bevers en andere 
knagers is gaas geplaatst 

en de grotere bomen worden overeind gehol-
pen met een paal. Voor de bomen wordt het 
nu afwachten of ze van de natuur of vrijwilli-
gers voldoende water krijgen. De wilgen gaan 
het wel redden als de beheerder van de Kanjel 
het spontane initiatief ook waardeert. Het be-
treft hier immers een spontane actie die zon-
der financiële steun of afstemming met de na-
tuurbeheerders ontplooid is. Een mooi voor-
beeld van burgerparticipatie zou je zeggen.  

De toevoegingen passen goed in het plan zo-
als op het bord bij de hoofdtoegang wordt ge-
suggereerd. Dus we gaan er vanuit dat het 
initiatief gewaardeerd wordt en zowel binnen 
de visie van de huidige beheerder (Consortium 
Grensmaas tot 2024)  en toekomstige beheer-
der van de vijver past.” 
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Handhaving in de kraamkamer van 
moeder natuur  
 
Nieuwe natuur bewijst zijn waarde. De toene-
mende bekendheid van de recreatiemogelijk-
heden in de natuurgebieden rond de Maas-
dorpen van RivierPark Maasvallei, zorgt voor 
waardering van de bezoekers maar ook voor 
toenemende spanningen. Spanningen tussen 
mens en dier maar ook tussen mensen onder-
ling en dat is een slechte zaak.  Het gaat hier-
bij met name om situaties met bezoekers die 
de toegangsregels aan hun laars lappen. 
Soms omdat ze er lak aan hebben of omdat ze 
denken dat de regels niet voor hen gelden. 
Met name van loslopende honden gaat een 
enorme verstoring uit.  

Vrij wandelen 
In de gebieden langs de Maas mag je vrij 
wandelen en struinen, je mag dus overal ko-
men, ook met een aangelijnde hond. Dat zal er 
soms toe leiden dat dieren wegschieten voor 
naderende mensen en dat mogelijk bijzondere 
planten vertrapt kunnen worden door wande-
laars die buiten de paden komen. Samen met 
de omgeving vinden we dit tot zekere hoogte 
een acceptabel risico. Maar dat reeën, hazen, 
konijnen en wilde zwijnen met grote regelmaat 
opgejaagd worden door loslopende honden is 
voor Staatsbosbeheer niet acceptabel. We 
hebben recent zelfs het bericht ontvangen van 
een hond die door een wild zwijn werd achter-
volgd in het natuurgebied Itteren-Borgharen. 
Zoiets gebeurt uiteraard niet zonder aanlei-
ding. Wat zou hieraan vooraf zijn gegaan, 
vraag je je dan af.  

Op de vlucht 
Eén ding is duidelijk. Er zijn heel weinig uit-
wijkmogelijkheden voor wild. Overstappen 
naar een ander gebied gaat niet. De dieren 
hebben geen veilige plek meer, verstoring is 
bijna overal. Tijdens de laatste hoogwaterperi-
ode, toen grote stukken natuur onder water 
stonden, werd het probleem nog nijpender 
voor de wilde dieren. Mede daarom namen 
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten het 
besluit om onze natuurgebieden langs de 
Maas tijdelijk te sluiten voor het publiek. He-
laas merkten we dat bij Itteren toch nog wat 
mensen langs de afsluitingen het gebied in 
gingen.   

Broedseizoen 
Het hoge water is gelukkig weg en het voorjaar 
komt eraan. Maar dat betekent ook dat we nu 
in het broedseizoen belanden. Tussen 15 
maart en 15 juli bouwen de meeste dieren in 
de natuurgebieden hun nest en krijgen ze jon-
gen. Het gaat vooral om vogels en grotere die-
ren zoals konijnen, hazen, vossen en reeën 
die nu extra kwetsbaar zijn.  

13
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Welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur 
Onze slogan is daarom in deze periode: 'Wel-
kom in de kraamkamer van Moeder Natuur'. 
Zo willen we onze bezoekers blijven verwel-
komen en tegelijkertijd wijzen op de kwets-
baarheid van de plek waar ze zijn. In het gehe-
le voorjaar zijn we namelijk op kraamvisite. 
Vogels broeden, dieren baren en er ontluiken 
ook nieuwe planten. Wanneer dieren te vaak 
verstoord worden, kan het seizoen van de 
voortplanting mislukken. Snuffelende of ren-
nende honden kunnen voor veel onrust zor-
gen, zeker in de broedtijd.   
Als je te dicht bij een vogelnest komt, gaat de 
vogel alarmeren en in paniek roepen en boven 
het hoofd vliegen. Loop dan gewoon door. 
Want als dit te vaak gebeurt, kan het zijn dat 
de vogel zijn nest verlaat en het broedsel mis-
lukt. 

Grazers en publiek 
In natuurgebieden met grote grazers veroor-
zaken loslopende honden een bijkomend risico 
zowel voor de grazers als voor het publiek. Het 
te dicht naderen van bijvoorbeeld een kalf door 
een bezoeker met hond, zeker met loslopende 
hond, kan ertoe leiden dat een moederdier een 
volgende situatie als een gevaar inschat en 
dreigend op de passant afgaat. Die passant 
kan dan bijvoorbeeld een jogger zijn of iemand 
met zijn hond aan de lijn. Klachten die we dan 
ontvangen over de grazers moeten we altijd 
serieus nemen. Dat kan er toe leiden dat we 
‘probleemdieren’ moeten weghalen uit het ge-
bied. In het slechtste geval moeten we de 
wandelaars met honden, dus ook aangelijnde 
honden de toegang gaan verbieden tot het na-
tuurgebied.  

Lente-offensief 
Staatsbosbeheer gaat strenger optreden in de 
natuurgebieden. Onze handhavers gaan in het 
broedseizoen strikter op de toegangsregels 
toezien. Bij loslopende honden zal nu onmid-
dellijk proces verbaal (PV) worden opgesteld. 
De gegevens van de overtreder worden hierbij 
geregistreerd. Vanaf een tweede overtreding 
wordt onmiddellijk een bekeuring opgelegd 
van ruim €100. Als de hond een dier achterna 
zit, kan de boete oplopen tot wel €400. 

Uiteraard zijn er baasjes in Itteren-Borgharen 
die vinden dat hun grote lieve loebas ook zijn 
energie kwijt moet kunnen en vrij moet kunnen 
rennen. Voor die honden gaan de gemeente 
Maastricht en Staatsbosbeheer de komende 
maanden op zoek naar een oplossing. Dit 
gaan we doen in nauw overleg met de Dorps-
raad en Werkgroep Omgevingsvisie Itteren-
Borgharen (OBI).” We hopen dat daarmee de 
rust weer terugkeert in de natuur en in de loka-
le gemeenschap waarbinnen blijkbaar heel 
verschillend wordt gedacht over de loslopende 
honden-problematiek. 

Pascal Roomberg,  
Staatsbosbeheer Limburg 
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Gezocht: vlinder en bloemen onderzoe-
kers 

Stichting The Butterfly House zoekt in sa-
menwerking met Stichting IKL en beeldend 
kunstenaar Stefan Cools naar onderzoekers 
van de bloemenvelden die vorig voorjaar in 6 
gemeentes in Limburg zijn ingezaaid. We 
zoeken onderzoekers voor de velden in Baar-
lo, Heythuysen, Susteren, Houthem, Bunde 
Borgharen en Itteren.  

Project Lepidoptarium 
Het bijzondere project Lepidoptarium is een 
samenwerking tussen 3 partners; IKL, Stich-
ting The Butterfly House en beeldend kunste-
naar Stefan Cools. Cools’ is de geestelijk va-
der van het project, in zijn kunst staat sinds 
diverse jaren de vlinder en zijn levenswijze 
centraal. Hij heeft, samen met Stichting The 
Butterfly House, al op diverse locaties in Zuid-
Limburg vlindertuinen gerealiseerd. Dit project 
is een vervolg hierop en maakt een nog ster-
kere verbinding met zijn kunst. De uiteindelijke 
resultaten van het tweejarige project worden 
namelijk gebruik ter inspiratie voor een kun-
stenaarsboek (unieke publicatie) en een expo-
sitie bij Museum De Domijnen in Sittard.  

Naast de onderzoekers in de diverse gemeen-
tes zullen ook studenten van opleidingen aan 
de HAS, Hogeschool Zuyd en Universiteit 
Maastricht meewerken aan het project.  

Onderzoekers gevraagd 
Voor het tweejarige project Lepidoptarium 
worden onderzoekers gezocht die 1 van de 
zes velden gaan monitoren. Aan het begin van 
het project krijgen alle onderzoekers een korte 
training in het monitoren van vlinders en bloe-
men en een inkijkje in het werk van Stefan 
Cools. Kennis en kunde van vlinders en bloe-
men is dus niet vereist! De onderzoekers wor-
den gevraagd om gedurende de zomerperiode 
(April tot September) 1 keer per maand een 
uur de velden te monitoren. Naast de monito-
ring van de vlinders en bloemen zal de onder-
zoekers gevraagd worden ook andere waar-
nemingen te doen, zoals het maken van een 
foto of het omschrijven van de lucht.  

Tweede jaar 
2021 is het tweede jaar dat we dit project gaan 
uitvoeren. Er is dus ook al een groep onder-
zoekers actief die afgelopen jaar heeft gemoni-
tord. Zij hebben vanaf juni tot september ge-
zamenlijk al bijna 100 keer gemonitord en 
daarbij al 24 verschillende soorten vlinders en 
in totaal ruim 680 vlinders waargenomen. Het 
vooruitzicht voor het komende jaar is dat alle 
velden zeer bloemrijk en gevarieerd gaan wor-
den en daarmee ook veel vlinders gaan aan-
trekken. Dit jaar willen we in April starten met 
de monitoring en roepen we geïnteresseerden 
op om zich aan te melden via: 
lepidoptarium@thebutterflyhouse.nl.  
Ook voor vragen of meer informatie kunt u 
contact opnemen via dit adres.  
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Jäög aon de Maos  

Mogen wij ons voorstellen?!! 
Wij zijn een nieuwe gezellig-
heidsvereniging / joonkheid uit 
Itteren en omstreken: Jäög aon 
de Maos.  

Onze groep bestaat uit jonge-
ren vanaf 16 jaar, uit Itteren en 
omstreken. We houden alle-
maal van een feestje, maar ook 
van de  verbondenheid in een 
dorp. Wij wonen hier allemaal 
graag, maar omdat er, naast de 
voetbalvereniging, weinig te doen is, hebben 
we besloten de hoofden bij elkaar te steken.  

We zitten nog in de opstartfase, en vol plan-
nen. U zult ons dan ook binnenkort zeker te-
gen gaan komen, in één van onze mooie dor-
pen. Het plan is om het hele jaar door aan ac-
tiviteiten mee te doen, en zelf te organiseren, 
voor onszelf als groep zoals aan het meelopen 
van de carnavalsoptocht, een BBQ maar ook 
voor het dorp een rommelmarkt of een Zeep-
kistenrace? Verder willen we gewoon een 
mooi netwerk onder leeftijdsgenoten creëren, 
onder het motto “één voor allen, allen voor 
één”.  

Op dit moment worden we op weg geholpen 
door een aantal “groete en verstèndige luij” die 
ervoor zorgen dat we niet in zeven sloten tege-
lijk lopen. Boekhouding, locaties, organisatie 
en verantwoordelijkheid. Allemaal dingen waar 
wij wel weet van hebben, maar waar we zeker 
wat hulp bij kunnen gebruiken.  

We hebben een leuk groepje jongens en meis-
jes, maar er is nog genoeg plaats voor gezelli-
ge, creatieve en sociale dorpsgenoten. Dus 
ben je 16 jaar of ouder, en lijkt het je leuk om 
samen met leeftijdsgenoten een feestje te 
bouwen, neem dan contact met ons op, en 
kom vrijblijvend langs op één van onze  “ver-
gaderingen” . Mocht je iemand mee willen ne-
men, die niet uit Itteren of Borgharen komt, 
dan mag dat uiteraard ook, als ze maar gezel-
lig zijn!!  

Groetjes!  

Jäög aon de Maos 
Bel voor info of aanmelding naar Sofie; 
06-37197360 (binnenkort zullen wij op social 
media te volgen zijn!)
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Vlaggen 4 en 5 mei, 

27 februari 2020. De eerste coro-
na besmetting in Nederland is een 
feit. Alles wat daarna gebeurd is 
hoef ik U natuurlijk niet uit te leg-
gen. Mensen van mijn (onze) ge-
neratie krijgen voor het eerst te 
maken met een verplichte beperk-
te en gedeeltelijk onbeperkte be-
wegingsvrijheid. Vele oudere 
mensen verwijzen in deze tijd 
vaak naar de verplichte, door de 
bezetter opgelegde, bewegings-
vrijheid in de tweede wereldoorlog. Ik kan me 
best voorstellen dat de jaren tussen 1940 en 
1945 voor velen een verschrikking moeten zijn 
geweest. Verlangen we nu naar de vaccins die 
ons de vrijheid weer moeten teruggeven. In de 
oorlogsjaren verlangden de mensen naar een 
bevrijding die alleen verwezenlijkt kon worden 
door soldaten. Jonge soldaten, de meesten 
afkomstig uit Canada, Engeland en de Vere-
nigde Staten, moesten ons land bevrijden. Ve-
len van hen hebben daarbij het leven verloren. 
Op 4 mei herdenken we elk jaar de overlede-
nen welke zijn omgekomen door oorlogsge-
weld. We herdenken dan niet alleen de vele 
soldaten van zowel de bezetter als de gealli-
eerden maar ook de vele onschuldige man-
nen, vrouwen en kinderen die op gruwelijke 
wijze in de vernietigingskampen aan hun einde 
zijn gekomen. Tevens herdenken we op 4 mei 
ook de doden die in alle oorlogen of conflictsi-
tuaties in de wereld zijn omgekomen. 
Op 5 mei herdenken we de dag dat Nederland 

bevrijd is door de geallieerden. 
Deze dag is een jaarlijks terug-
komende feestdag welke op 
sommige plaatsen in het land nog, 
samen met vele geallieerde vete-
ranen, wordt gevierd.
Voor ons zijn 4 en 5 mei een re-
den om de vlag buiten te hangen. 
Op 4 mei halfstok en op 5 mei 
steken we de vlag helemaal uit. 
Van zonsopgang tot zonsonder-
gang. Ook staan we om 20.00 uur 
twee minuten stil om de overlede-
nen te herdenken.

Wat mij opvalt is dat er in Itteren op 4 en 5 mei 
niet of nauwelijks gevlagd wordt. Ik heb vorig 
jaar een rondje door Itteren gemaakt en heb 
zegge en schrijven bij slechts vijf huizen de 
vlag zien wapperen. Uit het verleden weet ik 
dat de meeste mensen in Itteren een rood wit 
blauwe vlag hebben. Maar ze wordt alleen ge-
bruikt voor feesten zoals een behaald diploma 
van een van de kinderen of zoals voorheen als 
de processie langs kwam.
Ik hoop met dit artikel te bereiken dat we vanaf 
4 en 5 mei 2021 in Itteren jaarlijks  massaal 
gaan vlaggen. Op 4 mei om de overledenen 
door oorlogsgeweld en het coronavirus te her-
denken. En op 5 mei voor de bevrijding in 
1945 en voor de vele wetenschappers die zich 
met volle overgave hebben ingezet, door het 
ontwikkelen van vaccins, om ons te bevrijden 
van het coronavirus.

Harry Keijdener.
Beste inwoners van Itteren,
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CV de Vreigeleire 

Voor ons als carnavals-
vereniging, maar zeker 
ook voor jullie, was het 
een rare gewaarwording, 
geen carnaval dit jaar! 

We hebben het er het beste van proberen te 
maken, o.a. door de doorgaande weg in ons 
dorp te versieren met mooie vlaggetjes, dit 
hebben we kunnen realiseren in samenwer-
king met de dorpsraad! Dank hiervoor. 
Wat hebben we leuke reacties gekregen hier-
op, iedereen was laaiend enthousiast hierover. 
De vraag of ze te koop waren hebben we dan 
ook vaak gekregen. Wellicht voor het nieuwe 
seizoen leuke nieuwe ideeën … we komen 
nog hierop terug.  

Verder onze nonnevotten-actie, een groot suc-
ces… en wat werden we verrast op onze rou-
te, er was veel gezelligheid op straat, menige 
stond buiten met een hapje en drankje. Wij 
willen dan ook iedereen bedanken die deze 
actie tot een groot succes hebben gebracht. 
Hopelijk heeft iedereen de nonnevotten ge-
smaakt! 

De prijs voor het mooist versierde huis is ge-
wonnen door Thea Renckens. Zij had zowel 
haar huis als de hele oprit helemaal opge-
fleurd.  Jullie kunnen de foto’s bewonderen op 
de Facebook-site van ons. Prinses Meggy 1e 
en Jeugdprinses Senna 1e hebben haar de 
prijs overhandigd. 

Wat een enthousiasme verder, er waren heel 
veel huizen mooi versierd, dank hiervoor! 

We kunnen nu alleen maar uitzien naar een 
nieuw carnavalsseizoen, hopelijk kunnen we 
dan als vanouds dit gaan vieren. 

De prinsuitroeping zal zaterdag 13 november 
a.s. plaats vinden. 
In het weekend van 5 en 6 februari 2022 zal 
ons feestweekend plaatsvinden. 
Alles even onder voorbehoud i.v.m. Corona. 

Rest ons voor nu: blijf allen gezond. 

CV de Vreigeleire 
JCV de Vreigeleirkes 
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Overledenen 2020 

Als Heemkunde Itteren willen we aandacht 
geven aan de historie van Itteren. In de eerste 
uitgave van de Dorpsberichten 2021 willen we 
stilstaan bij diegenen die ons in 2020 zijn ont-
vallen. Wij vermelden degenen, voor zover ons 
bekend, die in Itteren woonachtig waren: 

Math Huijts  
06-03-2020   
Mia Grouwels-Van Glabbeeck        
27-05-2020  84 jaar 
Lucie Winkens-Thoma  
25-09-2020  90 jaar 
Tinie Martin    
04-10-2020   
Marianne Bisschops-Schuivens 
11-10-2020  76 jaar 
Fred Verseijden   
19-11-2020  62 jaar 
Carol Chavagne-van de Weerdt 
05-12-2020  52 jaar 

Laten we even terugdenken aan deze men-
sen 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 herinnerin-
gen zijn veel kostbaarder, als u ze deelt met 
anderen. 

Heemkunde Itteren 

De Flippers 

De tijd staat voor veel mensen stil. Wat duurt 
het allemaal lang. 

Geen clubjes, geen samenkomsten, geen op-
tredens  en geen repetities, maar we moeten 
geduld hebben. 

Gelukkig zijn al meerdere mensen gevacci-
neerd en brandt aan het einde van de tunnel 
weer een klein lichtje. 

Een lichtje van hoop en een nieuw begin. Ook 
de lente geeft voor mensen en dieren weer 
vreugde, kleuren geven een lach op ieders 
gezicht. 

Wij wensen dan ook iedereen hele fijne paas-
dagen en hopen dat alles weer goed komt, 
zodat wij als blaaskapel De Flippers jullie al-
lemaal weer kunnen laten genieten van mooie 
klanken. 

Blaaskapel de Flippers 
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Lente-kolder 

Ich höb vendaog me zoondags pak mer aon-
getrokke. 
En wandel krakend in mien bèste steun, 
Want mien narcisse höbbe goud-geel klokke 
En op mie bleikse is ’t graas zoe greun. 

De wind aajt späöls en flejjend door mien hao-
re, 
Fien-witte wölkskes hawwe lente-broonk. 
Wat geef iech um mien bijnao-veerteg jaore! 
Waor oets mien hart nog wie vendaog zoe 
joonk? 

Mie proemebuimke stelt te kóketere 
In witte voile! (umwolk door bij-geraos). 
De pees trok, um demèt te concurrere 
’n Tule klèdsje vaan ’t teerste raos. 

Dáóbove in d’n Hiemel mèlk-blauw, wazeg, 
de loch doorzinderd vaan éi gouwe leech. 
Op ’t brikke mörke kwett’re mösje bazeg, 
En vlege ief’reg mèt hunne strukes weeg. 

M’n vrouw is al in blom, häör haore blinke, 
Es zie nao boete, in de zon, keump stoon. 
Veer huure same weer de broetsmarsj klinke, 
Es veer de trepkes nao d’n hoof aofgoon. 

Dao trèkke veer (eus kinder zien de bruutsjes) 
In blij percessie door de zon mer rond. 
De lente lach vaan ope kindersnuutskes, 
De lente zingk mèt ope kindermoond! 

Deeg iech zoe gek mèt zoe mer aon te trèkke 
Me zoondegspekske en m’n bèste sjeun? 
Wie veer d’n awwe winter aof good lègke! 
Wie de narcisse goud zien en ’t graas zoe 
greun! 

Van Bèr Wijsen 
Oet Veldeke 23 (1948-1949) 69 

Fijne Paasdagen
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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 anderen 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 
politie: 112  

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

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

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

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 
Zorg aan de Maas 
(043) 362 77 67 

Apotheek bij spoedgevallen:  
apotheek bij MUMC+  

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  

Meldingen gem. Maastricht  
T: 14-043  
E: post@maastricht.nl 
via de app: mijn gemeente 

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

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

Dieren  
Dierenambulance  
0900 - 4433 224  
Kuddebeheerder galloways  
06 - 5398 1714  

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

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

Voorzieningen Itteren:  
Aw Sjaol (beheerder Frans Falise)  
06 - 1500 0670  

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 Bannet 8 
6223 GE  Maastricht 

IBAN: NL93 RBRB 0979 252547  
KvK:   410 77 062  

Dorpsraad Itteren:  
Voorzitter:  
Wim Beijer       06-2163 5122 

Penningmeester:  
John Conings  043-358 1161 

Leden:  
Frans Falise  043-364 8167 
Jeanine Graat-Jacob 06-2909 9228 
Carly Lhomme 06-2380 7604 

24

mailto:hub.smeets@politie.nl
mailto:jef.schellings@maastricht.nl

	I
	t
	t
	e
	r
	s
	e
	Speeltoestellen op ’t Brook 3
	Financieel overzicht Dorpsraad 2020 4
	Hoe heeft Itteren gestemd? 5
	Verkeerssituatie Pasestraat 6
	Wat gebeurt met de oude Kanjel? 7
	Keuken Aw Sjaol 8
	Ruimingen langs de Maas 2021. 9
	Paarden niet aaien of voeren 9
	De kerk van Itteren en de toekomst van onze parochie…………. 10
	Bomenaanplant bij de vijver 12
	Handhaving in de kraamkamer van moeder natuur 13
	Gezocht: vlinder en bloemen onderzoekers 15
	Jäög aon de Maos 16
	Vlaggen 4 en 5 mei, 17
	CV de Vreigeleire 18
	Overledenen 2020 19
	De Flippers 19
	Lente-kolder 20
	Speeltoestellen op ’t Brook
	Financieel overzicht Dorpsraad 2020
	Hoe heeft Itteren gestemd?
	Verkeerssituatie Pasestraat
	Wat gebeurt met de oude Kanjel?
	Keuken Aw Sjaol
	Ruimingen langs de Maas 2021.
	Paarden niet aaien of voeren
	De kerk van Itteren en de toekomst van onze parochie………….
	Bomenaanplant bij de vijver
	Handhaving in de kraamkamer van moeder natuur
	Gezocht: vlinder en bloemen onderzoekers
	Jäög aon de Maos
	Vlaggen 4 en 5 mei,
	CV de Vreigeleire
	Overledenen 2020
	De Flippers
	Lente-kolder


