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Nadenken over de Dorpsraad? 

Soms lees je van die artikelen die in je hoofd 
blijven zitten. Zo ook een stukje van de “Kleine 
kernen krant” door Koos Mirck, die na 14 jaar 
afscheid neemt van de Landelijke vereniging 
Kleine Kernen. Hieronder schrijf ik onderdelen 
van dat artikel toegespitst op onze Dorpsraad.  

Hij geeft aan dat een Dorpsraad een groepje 
mensen is die verbindingen legt tussen bewo-
nersinitiatieven onderling en tussen bewoners-
initiatieven en de gemeente of andere betrok-
ken organisaties. Dorpsraden treden niet op 
namens de bewoners maar leggen contacten 
en bemiddelen. Naar aanleiding van initiatie-
ven die in het dorp ontwikkeld worden, kunnen 
er wel verbindingen gelegd worden. Een 
Dorpsraad is geen representant van het dorp 
maar verbindt initiatieven. De vraag wordt niet 
meer gesteld: spreken jullie namens het dorp 
of wie is jullie achterban maar eerder wat wil-
len initiatiefnemers en hoe kunnen we die on-
dersteunen. 

Hij geeft ook aan: “Trap er niet in om namens 
het dorp te spreken.” Ook bijvoorbeeld het 
ontwikkelen van een dorpsvisie of dorps-ont-
wikkelingsplan is van de bewoners en niet van 
een Dorpsraad. Daarnaast geeft hij aan dat 
een Dorpsraad dient uit te stralen dat bewo-
ners een enorme deskundigheid bezitten; dat 
ze lokale en regionale problematieken veel 
beter kunnen benoemen en oplossingsrichtin-
gen beter kunnen bedenken dan beleidsmaker 
en politici op afstand, of dat nu (de gemeente-
raad van) Maastricht is, de Provincie, de rege-
ring of welk beslisorgaan dan ook.  

Persoonlijk denk ik dat de Dorpsraad er in eer-
ste instantie is om inderdaad verbindingen te 
leggen en mensen te ondersteunen in initiatie-
ven.  

Daarnaast is de Dorpsraad een “doorgeefluik” 
van de informatie die van belang is voor het 
dorp. Een Dorpsraad beslist niets maar kan 
wel bewonersinitiatieven doorspelen naar de 
juiste instanties. Als bewoners dit zelf doen, is 
dat nog beter.  

Het is ook van belang dat onze (deskundige) 
inwoners naar de juiste plaatsen doorverwe-
zen kunnen worden om de juiste informatie te 
krijgen of weten waar ze die kunnen halen. 
Samen weten we meer dan alleen. 

Hierdoor zijn initiatieven zoals o.a. ItterAktief, 
de Bieb in de Aw Sjaol en ook Aansjuive ge-
komen en nu ook de huiskamer.  
Een voordeel is dat de Dorpsraad en het be-
stuur van de Aw Sjaol “in elkaar” geschoven 
zijn. Zo kunnen we elkaar helpen om de initia-
tieven te laten realiseren door onze deskundi-
ge inwoners.  
 

Wim  
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Huiskamer in Itteren 

In onze vorige editie heeft u kunnen lezen over 
onze plannen rondom onze huiskamer ook wel 
woonkeuken genoemd.  
Het leek allemaal de goede kant op te gaan. 
De mensen de gelegenheid te bieden om in de 
Aw Sjaol even lekker te kletsen met mensen 
van Itteren, met een kop koffie of thee erbij. 
Maar door de opkomst van de Deltavariant 
moeten we rekening houden met de beperkin-
gen die we te horen hebben gekregen. Hier-
door hopen we dat we vanaf half augustus wel 
open te kunnen.  

U wordt dan ontvangen door een gastvrouw of 
gastheer en kunt koffie en/of thee krijgen voor 
€ 0,50. Er staat een bus waarin u de bijdrage 
kunt deponeren.  
Als de ruimte van de keuken te klein is, gaan 
we gebruik maken van de zaal. Indien gewenst 
kan daar de biljard, pingpongtafel en/of sjoel-
bak uitgezet worden.  

Het kan zijn dat van hieruit allerlei activiteiten 
georganiseerd gaan worden. Indien er mensen 
zijn die iets willen organiseren, kan dat voorge-
legd worden aan de gastmensen die dan sa-
men met het bestuur gaan kijken naar de mo-
gelijkheden. 
Als we definitief open gaan zullen we dat ken-
baar maken met o.a. een folder en berichten 
via onze website.  

De gastvrouwen en -heren van de Aw Sjaol: 

Anja, Frans, Lenie, Petra, Thea, Trudy en 
Wies. 

Hoe gaan we de huiskamer noemen? 

Natuurlijk kunnen we gewoon zeggen dat het 
de huiskamer van Itteren is maar misschien 
hebben mensen wel een hele leuke naam die 
beter tot de verbeelding spreekt. Misschien 
weet iemand wel een oud Itters woord dat 
hiervoor van toepassing is. 
Daarom willen we een prijsvraag uitschrijven 
om te kijken of iemand de beste naam voor 
onze huiskamer heeft. 

Verzin een naam en stuur dit vóór 1 oktober 
2021 naar info@itteren.nl of duw een briefje 
met uw voorstel samen met uw naam en adres 
in de doos in onze huiskamer als deze open is. 

De naam van winnaar zal vereeuwigd worden 
op een plaat. Op deze plaat komen ook dege-
nen (de sponsors) te staan die het mogelijk 
gemaakt hebben om de verbouwing van de 
keuken ter realiseren. Tevens krijgt de winnaar 
nog een kleine prijs. 

Laat uw gedachten maar eens gaan, 
wij zijn heel benieuwd! 

Bie d’n cuisinière 
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Aansjuive moet ook nog even wachten! 

Veel mensen hebben ons gevraagd wanneer 
we weer beginnen met Aansjuive. Onze vrijwil-
ligers hebben alweer plannen gemaakt en  
onze (oude en nieuwe) koks, Jef Groenveld, 
Desiré Lhomme en Pascal Breuls, hebben al 
maaltijden bedacht voor onze senioren. In 
onze nieuwe keuken zijn er meer mogelijkhe-
den dus we zijn heel benieuwd wat er allemaal 
op de tafel geserveerd wordt.  

Omdat de Coronabesmettingen groter werden, 
zijn de regels aangescherpt. Dan is het niet 
alleen: niet komen als u klachten heeft, han-
den wassen en een mondkapje op als u loopt 
maar ook onderling 1,5 meter afstand houden. 
Vooral dat laatste zorgt ervoor dat het dan 
minder gezellig is en er minder mensen uitge-
nodigd kunnen worden. 
Ook zijn er vrijwilligers, zoals onze jongeren, 
die nog niet volledig zijn gevaccineerd en die 
wel weer graag de senioren willen bedienen. 
We hopen op uw begrip want wij willen niet de 
oorzaak zijn dat vanuit de Aw Sjaol besmettin-
gen veroorzaakt worden.   

In de tussentijd verwijzen we graag niet alleen 
onze senioren maar alle mensen uit om te 
gaan eten bij de Brigidahoeve of bij d’n Tab-
bernakel. Daar kun je ook heerlijk eten! 
Uiteraard kunt u ook een schotel halen bij “t 
Winkelke en thuis lekker smikkelen. 

We kunnen u vertellen dat zowel onze jonge-
re- alsook de oudere vrijwilligers zich heel erg 
verheugen op een komend weerzien met 
“onze” senioren. Zodra het mogelijk is laten wij 
u iets weten.  
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BHV cursus 

We hebben het tijdens de Europese kampi-
oenschappen voetballen weer gemerkt dat het 
leven soms aan een zijden draadje hangt. 
Voetballer Christian Erikson kon gered worden 
van zijn hartstilstand doordat mensen direct 
gehandeld hebben. We weten ook dat het met 
Abdelhak Nouri van Ajax minder goed afliep.  

Als iemand een hartstilstand krijgt, dienen de 
omstanders zo snel mogelijk 112 te bellen. De 
112 centrale laat sms-jes (of via de app) gaan 
naar de Burger Hulp Verleners (BHV). Eén ge-
deelte gaat zo snel mogelijk naar het slachtof-
fer om te gaan reanimeren (zodat de bloed-
doorstroming blijft gaan en er geen hersenbe-
schadigingen komen) en een ander gedeelte 
gaat de AED halen zodat het hart een stroom-
stoot krijgt en weer gaat pompen.  
 

Jaarlijks wordt hiervoor een (kosteloze) cursus 
aangeboden door de Dorpsraad (via de ge-
meente) waar alle inwoners van Itteren zich 
kunnen opgeven. De training zal deze keer in 
Borgharen plaatsvinden en wel op 8 septem-
ber. Hiervoor dient men zich wel op te geven 
via info@itteren.nl.  

Alle vrijwilligers, kunnen zich daarna aanmel-
den en registreren via www.hartslagnu.nl. Als u 
via uw werk een BHV cursus heeft gehad en u 
aangemeld heeft via hartslagnu.nl, kunnen wij 
u de plaats en pincode doorgeven van de 
AED’s in Itteren.  

Laat het weten via een van onze Dorpsraadle-
den of via info@itteren.nl.  
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Bericht van de gemeente

Voor elke nieuwe editie van de 
Dorpsberichten vragen we aan 
onze contactpersoon, Esther de 
Boeye, van de gemeente of er 
nieuws is rondom de brug. Zij 
heeft samen met haar collega’s 
contact gehad met RWS (Rijks-
waterstaat). Zij geeft aan: 

Zoals u misschien weet, komt er een nieuwe 
brug in Itteren. De oude brug is 85 jaar oud, op 
en toe aan vervanging. Rijkswaterstaat is ver-
antwoordelijk voor het maken van de nieuwe 
brug. Zij doen dat niet alleen en trekken sa-
men op met de gemeente Maastricht.

Flinke klus!
Een dergelijke klus is niet eenvoudig. Er ligt 
nog een oude brug. Wat gebeurt daarmee? En 
welke regelgeving moet allemaal worden toe-
gepast? Zijn er nog zaken die verder meege-
nomen moeten worden? 
Daarom is het project opgeknipt in drie onder-
delen:
- De oude brug
- Het ontwerp van de nieuwe weg naar de brug
  toe
- Het ontwerp van de nieuwe brug

De oude brug
De oude brug is een Rijksmonument. Dat be-
tekent dat deze niet zomaar gesloopt mag 
worden. We onderzoeken of deze brug ge-
schikt is om op een andere plek opnieuw te 
gebruiken. 

Dit is natuurlijk niet zo eenvoudig, want 
áls die plek er al is, hoe krijg je de brug 
op de juiste plek? Dat onderzoek is in 
volle gang. Als er geen andere geschik-
te plek wordt gevonden, dan zal de 
brug gesloopt worden. 
Vooruitlopend op de toekomst van de 
brug heeft Rijkswaterstaat (de eigenaar 
van de brug) laten onderzoeken uit 

welke materialen de brug bestaat. Ongeacht of 
de brug gesloopt of herplaatst wordt, hij moet 
altijd gedemonteerd worden. Dat moet op een 
veilige manier gebeuren. Om alle veiligheids-
maatregelen toe te passen, wordt dit goed in 
kaart gebracht.

Ontwerp van de nieuwe weg
Het ontwerp van de weg naar de brug is het 
eerste deel dat goed bekeken moet worden. 
De brug ligt hoog en er moet dus een hoogte-
verschil worden overbrugd. Daar zijn regels 
voor die moeten worden nageleefd. Maar an-
dere regels waarmee we te maken hebben zijn 
bijvoorbeeld de maatregelen tegen het stik-
stofprobleem. Daardoor kost het tijd en onder-
zoek om te komen tot een goed basisontwerp.
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Bijeenkomst na de zomervakantie
Het ontwerp voor de weg begint vorm te krij-
gen. We willen dit ontwerp graag met buurt-
bewoners bespreken. Na de zomer organise-
ren we een bijeenkomst waarbij u van harte 
welkom bent. Daarbij zullen we u uitleggen 
welke onderdelen gebonden zijn aan wet en 
regelgeving, maar ook waarop we wel invloed 
hebben. Zodra een datum voor een bijeen-
komst is gepland, laten we dat weten. Dan 
zoeken we een locatie waar we bij elkaar kun-
nen komen volgens de dan geldende veilig-
heidsregels. Op dit moment gaan we ervan uit 
dat er na de zomer voldoende mogelijkheid is 
om dit te organiseren.

Ontwerp van de brug
Het ontwerp van de brug moet nog gemaakt 
worden. Zodra duidelijk is aan welke voor-
waarden voldaan moet worden en hoe de weg 
naar de brug gemaakt wordt, starten we met 
het ontwerpen van de brug. Ook hieraan zijn 
veel eisen en voorwaarden waar we ons aan 
moeten houden. Volgens planning zal de het 
concept van het ontwerp van de brug eind 
2022 met u gedeeld worden.

Blijf op de hoogte
Om nieuws over de voortgang van de nieuwe 
brug te delen, maakt Rijkswaterstaat een pro-
jectsite aan voor de brug Itteren. Daar komt in 
het begin algemene informatie over het project 
op te staan. Maar als er meer te melden is, 
kunt u dat op die plek vinden. Zodra deze site 
bereikbaar is, informeren wij u hierover.

Dat maakt in ieder geval duidelijk in welke fase 
men is op dit moment. We gaan ervan uit dat 
we bij die bijeenkomst meer te horen krijgen.  

Daarnaast hebben we nog enkele vragen ge-
steld. Esther de Boeye reageerde hierop: 

We willen het dubbelzijdig fietspad doortrek-
ken tot aan de kom van Itteren. Dit dient echter 
door de gemeenteraad nog goedgekeurd te 
worden. De verwachting is dat dit allemaal in 
de loop van volgend jaar zal gaan plaatsvin-
den, is mijn inschatting. 

Ik weet dat er geluidsoverlast is van de platen 
op de huidige brug. Daar heeft men in mei een 
controle uitgevoerd en waar mogelijk gecorri-
geerd.  

Zodra we meer informatie krijgen zullen wij dit 
kenbaar maken op onze site www.itteren.nl en 
de Facebookpagina de bis van Itteren.  
 

foto: Visstand Verbetering Maas 
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Kerk: Open, sluiten of herbestemming?  
 
Zoals we reeds in het vorige nummer lieten 
weten, staat het parochiële leven erg onder 
druk van een sterk afgenomen interesse om 
deel te nemen aan vieringen en bijeenkomsten 
in de kerk. Dit is in bijna heel de katholieke 
kerk het geval en dus niet alleen in onze paro-
chie. Over de oorzaken gaan we het in dit arti-
kel nu niet hebben, wel over de gevolgen voor 
onze parochie en het kerkgebouw. 

Zoals wellicht bekend, heeft het bisdom het 
voornemen geuit om voor einde van dit jaar 
parochies te laten samenwerken in een aantal 
clusters onder leiding van een federatiebe-
stuur. Dat betekent ook dat er keuzes gemaakt 
moeten worden welke kerken open blijven en 
welke kerken gaan sluiten. Die keuze moeten 
de parochies in het cluster zelf gaan maken. 

Voor Itteren en Borgharen betekent dit dat zij 
gaan samenwerken in cluster 9, bestaande uit 
de parochies Bunde, Oud Geulle, Waalsen 
Moorveld en Ulestraten. 

Cluster 9 zal dan bestaan uit 6 parochies. In-
middels is ook bekend dat de parochies Lim-
mel en Nazareth welke momenteel nog sa-
menwerken met Borgharen en Itteren, worden 
toegewezen aan cluster 6, bestaande uit de 
parochie OLV van Lourdes (Wittevrouwen-
veld), H. Guiliëlmus (Oostermaas), H. Familie 
(Wijckerveld), H. Johannes Bosco (Heugemer-
veld) en H. Hart van Jezus (Koepelkerk).  

Pastoor Horsch is pastoor van cluster 9 en nu 
nog ook van Limmel/Nazareth.  

De parochies Bunde, Oud Geulle, Waalsen 
Moorveld en Ulestraten vormen reeds een 
cluster met de naam Edith Stein ( zie  https://
clusteredithstein.nl/ ) en Borgharen/Itteren zul-
len daar dus in januari 2022 aan worden toe-
gevoegd. Voor dit cluster zijn de kerkbesturen 
op zoek naar kandidaten voor een federatie-
bestuur. 

Van de parochies wordt een parochiële visie 
gevraagd waarin oa. aangegeven wordt welk 
kerkgebouw als hoofdkerk wordt gebruikt en 
welk kerkgebouw dus niet.  Dit is een moeilijke 
keuze. 

Immers, er zijn talloze redenen te bedenken 
om het kerkgebouw in de eigen gemeenschap 
open te houden: er worden nog erediensten 
gehouden voor begrafenissen, herdenkings-
diensten, communie, vormsel, doop en heel af 
en toe een huwelijksinzegening. Bovendien 
zijn de kerkhoven bij de kerkgebouwen gele-
gen en families willen het graf van hun dierba-
ren die hier begraven liggen regelmatig be-
zoeken.  
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In Borgharen bestaat ook nog het jaarlijkse 
Corneliusoctaaf dat al decennia lang wordt 
gevierd en Itteren kent de Dierenzegening 
waar toch nog altijd belangstelling voor be-
staat.  

Maar het onderhoud van de kerkgebouwen en 
kerkhoven kost veel geld, zo ook de perso-
neelslasten, verzekeringen, energielasten en 
afdrachten aan het bisdom. 

De exploitatie laat al jaren een groot tekort 
zien en de inkomsten uit gezinsbijdragen, actie 
kerkbalans en overige donaties en stipendia 
zijn enorm teruggelopen.  

Wij kunnen dit niet meer langer volhouden; 
met de huidige exploitatielasten en inkomsten 
zal het nog maximaal 5 jaar duren en dan zijn 
de reserves geheel op en moeten we sowieso 
de sleutel van de kerkgebouwen in Itteren en 
Borgharen definitief op slot draaien.  

Daarom heeft het kerkbestuur opdracht gege-
ven aan twee gerenommeerde restauratiear-
chitecten om een herbestemmingsonderzoek 
uit te voeren voor de kerkgebouwen in Itteren 
en Borgharen, alsook het kerkgebouw van 
Limmel. 

De uitslag van dit onderzoek zal mede bepa-
lend zijn in de besluitvorming rond de vragen 
welk kerkgebouw we een andere bestemming 
kunnen geven en welk kerkgebouw we moeten 
sluiten en derhalve aan de eredienst onttrek-
ken.  

We streven er wel naar om in elk kerkgebouw 
minstens een dagkapel open te houden zodat 

er toch kaarsjes kunnen worden opgestoken. 
Maar voor erediensten zal een keuze gemaakt 
worden in welk kerkgebouw deze gaan plaats-
vinden. 

Dit speelt overigens ook in de andere paro-
chies van cluster 9. Zo is er recent door de-
zelfde architecten een herbestemmingsonder-
zoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor 
de mooie monumentale Sint Martinuskerk van 
Oud Geulle en er wordt onder andere gedacht 
aan het realiseren van zg. “Pelgrimskamers” in 
de kerk, die door mensen die een “kerkenrou-
te” willen fietsen, wandelen of met de auto 
gaan, gehuurd kunnen worden als “bed and 
breakfest” of alleen “bed” in een bijzondere 
kerkelijke omgeving. 

De kerkgebouwen nemen een markante en 
belangrijke plaats in in onze dorpsgemeen-
schap en veel parochianen voelen zich ermee 
verbonden met veel waardevolle herinnerin-
gen.   

Voor het herbestemmingsonderzoek zouden 
wij graag ideeën en suggesties krijgen aange-
reikt vanuit de dorpsgemeenschap. Wij kunnen 
deze dan aan de architecten overhandigen om 
hier ook een afweging van te kunnen maken.  

Voor uw suggesties kunt u contact opnemen 
met 

Fer van de Winkel, lid kerkbestuur Borgharen 
Itteren 
Email fervdwinkel@gmail.com 
Schoolstraat 41 Borgharen 
Tel. 06-54.93.11.90 
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Groene Loper Run door Itteren 

Op 14 november komt de Groene Loper Run 
met een halve en hele marathon door Itteren. 
We kunnen dan genieten van vele hardlopers 
die tussen 09.30 uur en 13.30 uur door Itteren 
komen. Jaren geleden kwamen de hardlopers 
ook door Itteren en daar werd een spektakel 
van gemaakt met muziek, vlaggen en veel 
toeschouwers. De organisatie heeft ons bena-
derd om u alvast te informeren. 

Het is een hardloopevenement verdeeld over 
vijf afstanden, waaronder een kinderevene-
ment. Inschrijven kan nog en wel via www.-
groeneloperrun.nl. 
Men ontkomt er niet aan dat dit evenement 
voor ons als bewoners een aantal verkeers- en 
parkeerbeperkingen met zich meebrengt. 
  
Afsluitingen: 
De volgende wegen worden op 14 november 
afgesloten tussen 09.00 en 13.45 uur: 
- Op De Bos  
- Op de Hoogmaas  
- Op de Warreij  
- Keizerstraat 
- Geneinde  
- Meebruggenweg  
  
Parkeren: 
Er geldt geen parkeerverbod op die dag, maar 
mocht je als bewoner tijdens de genoemde 
uren jouw auto nodig hebben, verplaats dan je 
auto naar buiten het parcours. Houd dan reke-
ning met de in- en uitrij(on)mogelijkheden tij-
dens de genoemde uren. U dient dan de in-
structies van de verkeersregelaars op te vol-
gen.  

  

De tekening laat zien dat de hardlopers Itteren 
binnenkomen via Op de Bos en doorlopen via 
Op de Hoogmaas, Op de Warrey, de Keizer-
straat naar Geneinde en dan bij het Brook 
rechtsaf de Meebruggenweg in richting Hartel-
stein.  

Onze vrijwilligers gaan een verzorgingspost 
bemensen op de Hoogmaas. 
Verdere info krijgen we nog of kunt u vinden 
op de website www.groeneloperrun.nl.
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Geluidsoverlast op zondag. 

De zaterdag is blijkbaar voor velen de meest 
geschikte dag om het gras te maaien en overi-
ge werkzaamheden in de tuin uit te voeren. 
Vroeger werd dat met de handmaaier gedaan, 
tegenwoordig maakt men veelal gebruik van 
benzine of elektrisch aangedreven maaima-
chines, kanttrimmers, hegge scharen, bladbla-
zers enz.   

Gevolg veel lawaai gedurende vrijwel het 
grootste gedeelte van de zaterdag want als de 
een klaar is begint de ander. Er zijn ook ma-
chines in de handel die minder lawaai maken. 
Dat deze werkzaamheden op zaterdag plaats 
vinden kan ik me nog in vinden. Maar zelfs op 
de zondag kunnen we vaak niet van een rusti-
ge omgeving genieten. 

Ik vraag me af: mag men op zondag in Neder-
land gras maaien. In België mag dat in veel 
gemeentes niet. Officieel mag dat In Neder-
land wel, maar of dat de relatie met de buren 
goed doet, is vraag 2.  
Maar we hebben in Nederland wel een Zon-
dagswet. 

Ik heb daar op www.overheid.nl het volgende 
over gelezen. Het nieuwe kabinet Rutte III 
heeft op 1 november 2017 per brief aan de 
Tweede Kamer meegedeeld dat de Zondags-
wet niet wordt ingetrokken. Deze wet dateert 
van 1953 en is nadien vele malen gewijzigd en 
aangepast.  

De kern van de wet is gebleven: Zondag = 
Rustdag. Artikel 3 van de Zondagswet stelt dat 
het verboden is om op zondag zonder strikte 
noodzaak gerucht te verwekken, dat op een 
afstand van meer dan 200 meter van het punt 
van verwekking hoorbaar is.  

Gemeenten die pro-Zondagswet zijn, kunnen 
de Zondagsrust d.m.v. de Gemeentewet of 
APV met eigen regels af dwingen. Die regels 
kunnen dan een verdergaande strekking heb-
ben dan de Zondagswet. Afhankelijk van de 
decibellen die de grasmaaier of klusser produ-
ceert en de fatsoensnormen die in de gemeen-
te gelden kan het zijn dat bepaalde activiteiten 
op zondag juist in uw gemeente niet zijn toe-
gestaan. 

Ik vraag me af of volgens de AVP (Algemene 
Plaatselijke Verordening) voor de gemeente 
Maastricht de Zondagswet moet worden nage-
leefd. 

Harry Keijdener. 
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Ruimen aan de Maas, seizoen 2021 

Onderstaand artikel werd aangeleverd voor 
het hoogwater. Angela en haar vrijwilligers 
gaan kijken wat er nog mogelijk is. 

Het wekelijkse ruimseizoen aan de Maas, be-
gint in maart. Waar we in de afgelopen jaren 
altijd warm en droog weer hadden, was het dit 
jaar totaal anders. We kregen te maken met 
winterse omstandigheden zoals sneeuw en 
hagelbuien, maar ook met onweer, harde 
windstoten en onderwater gelopen gebied. 
Waar het de ene week nog koud was, was het 
de week erop ineens bloedheet. Ondanks die 
variatie in temperaturen, zijn de “Maas-bikkels” 
uit Borgharen, Itteren, Maastricht en Termaar 
blijven komen. 

We hebben steeds met een gemiddeld aantal 
personen van 10 kunnen ruimen. Van Borgha-
ren richting sluis tot Itteren richting kop van de 
Geul. Een groot gebied dus. Maar met steeds 
zeker 10 mensen schiet het ook wel op! De 
ene keer hadden we 25 zakken, een andere 
keer 6. In totaal echter hebben we zeker 152 
zakken geruimd en de nodige autobanden en 
ander grof materiaal. We hebben ook hulp ge-
had van Staatsbosbeheer met het afvoeren 
naar de weg.  

Rijkswaterstaat heeft iedere week alles laten 
ophalen. 

We hebben het seizoen kunnen afsluiten met 
koffie en heerlijke fruitvlaaien. Op zaterdag 18 
september gaan we nog een keer aan de slag 
voor de Maas-clean-up. Daarna bereiden we 

ons weer voor op 
het nieuwe sei-
zoen. 

Bij deze iedereen 
bedankt die mee 
heeft gedaan.  

Angela Moberts 

Foto: Gerard Grouwels 
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Spelen in de speeltuin 

Na het grote succes van zaterdag 12 juni gaat 
Thea Renckens weer een “Spelen in de speel-
tuin” houden als het tenminste goed weer is.  

Let dus goed op de Facebookpagina “De bis 
van Ittere ,,,” waar Laura Bastings kenbaar zal 
maken wanneer dat gaat gebeuren.  
Dankzij Cisca Hellenbrand kunnen er ook een 
karaoke-liedjes gezongen worden.  
Het wordt weer een gezellige dag! 

Maas Trek 2021 

Zondag 3 oktober 2021 kan je voor het zeven-
de jaar op rij vanaf Hartelstein het RivierPark 
Maasvallei te voet verkennen tijdens het 
grensoverschrijdend wandelevenement ‘Maas 
Trek’.  

Knutselgroep Brigidahoeve 

Op maandagmiddag komen een paar vrouwen 
bij Lilian in de Brigidahoeve bij elkaar.  
De een tekent, de ander boetseert, of is bezig 
met een haak- of breiwerkje.  

Er kunnen nog enthousiaste dames bij komen. 
We zijn er van ongeveer kwart over een tot 
vier uur. We drinken cappuccino, tomatensap 
of een wijntje.  
Loop gerust eens binnen op maandagmiddag.   

Groetjes  
Thea Renckens. 

Foto: Jo Smeets 
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CV de Vreigeleire 

De zomervakantie staat voor de deur. Heerlijk, 
genieten van het mooie weer, met vrienden of 
familie op het terras, met een glas wijn bij de 
BBQ,  kortom even relaxen. Wij wensen jullie 
allemaal een mooie zomer toe en hopen el-
kaar daarna weer snel te zien! 

Zaterdag 13 november: Prinsuitroeping ! 
 
Op zaterdag 13 november a.s om 15.11 uur, 
nemen wij afscheid van onze Prinses Meggy 
1e en roepen wij onze nieuwe Hoeglostigheid 
uit. Jullie komen toch zeker ook !  

Zaterdag 5 en zondag 6 februari 2022: Feest-
tent! 
Na de zomer volgt hier meer info over. Noteer 
alvast de data. 

De Vreigeleirkes zoekt nieuwe leden! 

Wie houdt van carnaval vieren en gezellige 
activiteiten ondernemen met andere kids ? 
Ben je 6 jaar of ouder, geef je dan op of kom 
vrijblijvend een keertje kijken, ook de ouders 
mogen natuurlijk meekomen ! 

Voor meer informatie, vraag Guus Horssels, 
Maddy Chavagne of Minoesj Colen, of iemand 
anders van de Vreigeleire. 

Kom gezellig een 
keer mee ! 

Wandeling 4 juli  

Wat een leuke 
d a g . N a e e n 
stormachtig begin, 
met regen en on-
weer, waren de 
weergoden ons 
goed gezind en trok 
het weer mooi op. Gelukkig konden de wande-
laars allemaal gezellig binnen zitten, bij ’t Win-
kelke, bij Raymond en Daniella, onder het ge-

not van koffie en vlaai. 
Tijdens de wandeling 
werden de wande-
laars op 5 plaatsen 
nog eens verwend 
met een hapje en 
drankje, met als finish 
bij Taverne d’n Tab-

bernakel een heerlijke 
friet met zuurvlees. Op diverse posten waren 
er leuke spellen te doen, die dan ook door ie-
dereen enthousiast werden uitgevoerd. De 
foto’s spreken voor zich. Alle foto’s staan op 
Facebook, zeker leuk om eens te bekijken. 
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25e Itterse motor toerrit nog niet 
 
Het was de bedoeling dat op zaterdag 4 sep-
tember 2021 de Itterse motor toerrit met ’s 
avonds het straatfeest, plaats zou vinden. Vo-
rig jaar kon dat vanwege Corona niet door-
gaan, maar voor dit jaar werden de vergunnin-
gen aangevraagd en omdat het beter ging met 
Corona hadden de organisatoren goede hoop. 
Het zou dan ook de 25e keer zijn. 

Het draaiboek lag al klaar: vanaf 9:00 uur ver-
zamelen bij Taverne d’n Tabbernakel, om 
10.30 vertrekken voor een mooie rit door de 
Ardennen, rond het middaguur een lunch, en 
tegen 18.00 uur weer terug bij d’n Tabbernakel 
voor een lekker drankje en napraten over de 
rit. ’s Avonds zou vanaf 19.30 uur in de Brigi-
dastraat het straatfeest gehouden worden met 
livemuziek.  

De (corona) eisen die nu aan de vergunning 
gesteld worden, geven aan dat de 1,5 meter 
afstand gehandhaafd 
moet worden en dat 
is niet te realiseren. 
Dat betekent dat de 
organisatie, met pijn 
in het hart, besloten 
heeft om de 25e edi-
tie dit jaar niet door 
te laten gaan en in te 
plannen voor 2022.  

De organisatie 

Blaaskapel de Flippers 
 
De vakantie staat voor de deur en we zijn al-
lemaal blij dat er versoepelingen zijn. 

Helaas moeten we ook constateren dat er 
weer meer besmettingen komen. Wees dus 
voorzichtig. 

Geniet met volle teugen van alles wat mogelijk 
is, maar blijf opletten. Onder onze inwoners 
zijn veel oudere mensen die ook blij zijn dat ze 
weer kunnen genieten van de gezamenlijke 
huiskamer, terrasje, activiteiten en muziek. 

Wij als Flippers vonden het dan ook heel fijn 
ons te kunnen presenteren bij de damesvere-
niging. 

Namens alle leden van de Flippers wensen wij 
jullie allemaal een mooie zonnige vakantie. 

Bestuur en leden blaaskapel de Flippers 
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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 en buiten Maastricht, 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: 
Woensdag  13.00 – 17.00 uur  
Vrijdag 13.00 – 17.00 uur  
Zaterdag  10.00 -  17.00 uur 
Zondag 13.00 – 17.00 uur 

Coördinator: Henk Willems 
Adres:  Hartelstein 204  

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

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

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

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

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

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

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

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  

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 
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