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Bijeenkomst speeltuin op ’t Brook 

Half maart 2021 kwam er een bezuinigings-
voorstel van de gemeente waardoor (ook) 
onze speeltuin op ’t Brook weg zou moeten. 
Daarop zijn veel protesten gekomen en is uit-
eindelijk afgesproken dat de ambtenaren naar 
de 32 wijken komen kijken hoe er toch bezui-
nigd kan worden maar ook dat de speeltuinen 
blijven bestaan.  
In maart waren verschillende bewoners die 
allerlei ideeën hadden over de speeltuin op ’t 
Brook maar ook bij de Koobosch, hoek Op de 
Bos, Op de Hoogmaas. Bij navraag bleek dat 
de ambtenaren van de gemeente dit jaar nog 
naar Itteren komen. We weten nog niet precies 
wanneer dit zal plaatsvinden, maar zodra we 
dat weten, laten we het u horen. 

Wij willen u vragen om al-
vast wat ideeën uit te wer-
ken en te kijken wat u, en wij 
als bewoners kunnen doen 
om ervoor te zorgen dat de 
speeltuinen blijven bestaan 
en ook nog zo ingericht 
worden dat alle leeftijds-
groepen hiervan plezier 
hebben. Houdt er wel reke-
ning mee dat de afzonderlij-
ke speeltoestellen officieel 
goedgekeurd moeten wor-
den en uiteindelijk de ge-
meente eindverantwoordelijk 
blijft.  

We rekenen op uw mede-
werking. 

Hervatting werkzaamheden water- en 
gasleidingen 

De opslagplaats van BAM ligt al een hele tijd 
op ’t Brook. De materialen die daar liggen 
hebben ze nodig om de water- en gasleidingen 
in Itteren te vervangen. Op 21 juli zijn over die 
opslag afspraken gemaakt. De Dorpsraad 
heeft de gemeente onlangs nogmaals gewe-
zen op die afspraken. De gemeente heeft nu 
toegezegd dat men vanaf 25 oktober weer aan 
de leidingen gaat werken zodat op termijn de 
opslagplaats echt weg kan.  
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Boekuitreiking Mobilisatie Itteren  
 
Op zondag 10 oktober kwamen om 10:00 uur 
de familieleden van de gemobiliseerden bij 
elkaar in de Brigidahoeve. Daar kregen ze een 
stukje vlaai met koffie of thee. De verhalen 
over vroeger kwamen van alle kanten naar 
boven. Om 11:00 uur begon de Heilige Mis 
onder leiding van pastoor Horsch. Tijdens de 
offerande zong Aldegonda Sangen-Horssels 
een indrukwekkende solo van het bekende 
nummer van Vera Lynn: “We’ll meet again”.  
De zakdoekjes werden uitgehaald want de no-
dige tranen werden weggeveegd. Na de mis 
gingen de genodigden en geïnteresseerden 
naar het Heilig Hartbeeld aan de Ruyterstraat 
om de nieuwe plaquette te onthullen waar de 
namen van de gemobiliseerden opstaan. Me-
neer pastoor kreeg de eer om de plaquette te 
onthullen. Om de gemobiliseerden te herden-
ken werd een minuut stilte gevraagd. Na die 
minuut kwam het tweede “kippenvel-moment”: 
The Last Post” werd gespeeld door René Hof-
kamp. Het was heel indrukwekkend dat op 
deze mooie zondagmorgen de tientallen men-
sen ademloos luisterden naar het geluid van 
de piston van René.  

Vervolgens werd het eerste boekje uitgereikt 
aan een autoriteit op het gebied van de Twee-
de Wereldoorlog: dhr. Paul Bronzwaer. Ook 
werden de mensen bedankt die hun medewer-
king aan dit alles hebben gegeven waaronder 
onze sponsor Piet Grouwels van Grouwels 
vastgoed voor de genereuze donatie. Om nog 
na te vertellen en om een boekje te kopen, 
gingen de mensen naar de Brigidahoeve.  

Wilt u ook een boekje over de mobilisatie van 
Itteren hebben dan is dat te koop bij de Brigi-
dahoeve, Taverne d’n Tabbernakel en ’t Win-
kelke in Itteren voor € 7,50. Of u kunt een mail 
sturen naar info@itteren.nl zodat hierover af-
spraken gemaakt kunnen worden.  

Groene rivier 

We hebben het ook in de media kunnen lezen 
dat Consortium Grensmaas een voorstel naar 
de gemeente gestuurd heeft om “de Groene 
Rivier” achter Borgharen en Itteren aan te leg-
gen. Op dit moment hebben wij nog onvol-
doende informatie gekregen en weten we niet 
meer dan datgene dat u ook uit de media heeft 
kunnen vernemen. Zodra er meer informatie 
is, zullen wij dit doorgeven.  
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Sint Martinusfeest 

Als Corona het toelaat willen we weer het Sint 
Martinusfeest houden. Sint Martinus is de pa-
rochieheilige van Itteren. Dit feest wordt nor-
maalgesproken gehouden op de zaterdag het 
kortst bij de naamdag van Sint Martinus ge-
houden op 11 november. Op een gegeven 
moment hoorden we dat de Vreigeleire hun 
prins uit gaan roepen op deze zaterdag en 
hebben we gelukkig nog de vergunningen we-
ten om te zetten. We willen dan ook de amb-
tenaren van gemeente en RUD Zuid-Limburg 
hartelijk danken voor hun medewerking. Der-
halve wordt dit feest eenmalig een week ver-
plaatst naar 20 november. De gemeente 
schrijft echter ook:  
“Op 25 oktober wordt er weer een persconfe-
rentie georganiseerd waarbij aangekondigd 
wordt welke tijdelijke maatregelen van toepas-
sing zijn na 1 november 2021. 
Aangezien uw evenement plaatsvindt na 1 no-
vember 2021, zullen de maatregelen die aan-
gekondigd worden op de persconferentie van 
25 oktober, op uw evenement van toepassing 
zijn.” 

Dat betekent dat de planning allemaal onder 
voorbehoud is. Het principeprogramma op za-
terdag 20 november ziet als volgt uit: 

18:30 uur: verzamelen kinderen en ouders op 
 ’t Brook 
18:45 uur: wandeling met spelletjes door  
 Itteren 
19:15 uur: verhaal van Sint Martinus in de   
 kerk 
19:30 uur: Onder begeleiding van Sint  
 Martinus naar ’t Brook 
19:45 uur: Het Martinusvuur brandt en prijs 
 uitreiking “Sjoenste krotelèmpke” 

Gelukkig worden ook dit jaar weer de krote 
gesponsord door boer Marcel Limpens. Deze 
zijn af te halen: 

vanaf 1 november bij Carly, Keizerstraat 9 aan 
de oprit bij de garagedeur.  

Dan kunnen de kinderen (met hulp van hun 
ouders) hun mooiste krotelèmpke maken.  
Ook kunnen we verklappen dat we weer heer-
lijke wafels gesponsord krijgen van Van de 
Weerdt (dankje Marc). 

De andere info krijgt u in de week voor 20 no-
vember via de huis-aan-huis-bladen, via 
www.itteren.nl en/of de sociale media.  
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Aansjuive is weer van start! 
 
Op vrijdag 22 oktober kregen onze senioren 
weer een heerlijke maaltijd voorgezet. Na een 
hele lange Coronatijd konden de deuren van 
de Aw Sjaol weer open voor de mensen die 
voldoen aan de Corona-eisen. 

Het bestuur voelt zich verantwoordelijk voor de 
gezondheid van de deelnemers en de vrijwilli-
gers. Omdat ze geen corona-brandhaard in de 
Aw Sjaol willen veroorzaken, werd (net als in 
de horeca) bij de ingang gevraagd om de co-
rona QR-code te laten zien. De senioren die 
hierbij ondersteuning nodig hadden, konden 
dat van tevoren kenbaar maken en werden 
hierbij geholpen. 

Huiskamer gaat ook beginnen 

Vanaf 8 november is iedere maandag en don-
derdag van 13:30 tot 17:00 uur in de Aw Sjaol 
de huiskamer open. 

Net als bij de horeca wordt u ook hier ge-
vraagd om de QR-code te laten zien. Dit is een 
vereiste om binnen te komen. Geen QR-code? 
geen toegang.  

U wordt daarna ontvangen door een gast-
vrouw 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. 
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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 decem-
ber 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. 

Diverse mensen, waaronder de wijkagent,  
hebben al een naam bedacht! 

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

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

De gastvrouwen en -heren van de Aw Sjaol: 

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

Komt er een urnenmuur? 

Een tijd geleden is de vraag gesteld of er vol-
doende animo is voor een urnenmuur. Daarop 
zijn diverse positieve reacties gekomen. Het 
kerkbestuur heeft daarop de procedure in 
gang gezet voor een (bouw)aanvraag bij de 
gemeente. Deze vergunning hebben we ge-
kregen en zijn nu (verder) op zoek hoe we 
deze urnenmuur gerealiseerd krijgen.  

Er zijn al enkele mensen die hun medewerking 
willen geven maar er zijn nog meer mensen en 
materialen nodig.  

Kunt u iets voor de bouw van een urnenmuur 
betekenen qua materialen, helpende handjes 
of financiën, laat het ons weten via secretari-
aat@parochieborgharen.nl.  

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Na-
mens het kerkbestuur 

Fer van de Winkel 
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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. 
Jaren geleden kwamen de hardlopers ook 
door Itteren en daar werd een spektakel van 
gemaakt met muziek, vlaggen en veel toe-
schouwers. Het is een hardloopevenement 
verdeeld over vier afstanden van 5 km. tot een 
hele marathon. 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 parkeerver-
bod op die dag, maar 
mocht je als bewoner tij-
dens de genoemde uren 
jouw auto nodig hebben, 
parkeer dan je auto buiten 
het parcours. Houd dan 
rekening met de in- en 
uitrij(on)mogelijkheden 
t i jdens de genoemde 
uren.  

U dient dan de instructies van de verkeersre-
gelaars op te volgen. 

Op de Hoogmaas zal een verzorgingspost 
komen bemenst door onze Itterse vrijwilligers.  

Voor een compleet overzicht van alle afgeslo-
ten straten, meer informatie en omleidingsrou-
tes kunt u terecht op onze website www.groe-
neloperrun.nl/bewoners. Daarnaast kunt u 
voor verdere vragen contact met ons opne-
men via de mail: info@groeneloperrun.nl.      
Ook zijn wij telefonisch te bereiken op +31 
(0)43 351 1807. Tijdens het evenement is dit 
ook als noodnummer te gebruiken voor cala-
miteiten voor inwoners die aan het parcours 
wonen en toch van het parcours gebruik moe-
ten maken. 
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Schoonmaken duiker Geul 

Misschien heeft u de containers zien staan bij 
de duiker van de Geul als u bijvoorbeeld naar 
Hartelstein gaat. Via de gemeente Meerssen 
hebben we onderstaand bericht gezien: 

Rijkswaterstaat start op maandag 11 oktober 
met schoonmaakwerkzaamheden aan de 
Geulduiker onder het Julianakanaal bij Bunde. 
De hinder voor de omgeving is beperkt. 
De duiker van de rivier de Geul bestaat uit vijf 
kokers die onder het Julianakanaal doorgaan.  

Tijdens het hoogwater van juli 2021 zijn twee 
van de vijf kokers volledig verstopt geraakt. De 
verstopte kokers worden 
de komende drie weken 
vrijgemaakt van drijfafval 
en slib. De andere drie 
kokers volgen daarna. 
Daarmee is er voldoende 
capaciteit voor het ko-
mende hoogwatersei-
zoen. 

De werkzaamheden wor-
den uitgevoerd door Id-
verde met Strukton als 
onderaannemer. Voor de 
werkzaamheden wordt 
een werkterrein aan de 
westzijde van het Julia-
nakanaal ingericht, langs 
de Weg naar Hartelstein.  

Bij de uitlaat van de Geulduiker komt een pon-
ton te liggen met een baggerinstallatie.  

Deze zuigt het slib af en pompt het in contai-
ners. De werkzaamheden duren in totaal on-
geveer 8 weken 
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De strijd tegen zwerfafval 
 
Plastic: handig materiaal. Het is licht, goed-
koop en voor van alles en nog wat te gebrui-
ken. Maar het hoort niet thuis in de natuur. 
Plastic wordt namelijk niet afgebroken in de 
natuur en het bevat vaak giftige stoffen. He-
laas belandt plastic toch vaak in de natuur. 
Hoe er wordt samengewerkt om plastic zwerf-
afval tegen te gaan en wat je er zelf tegen kan 
doen? Dat lees je in dit nieuwsbericht.


Plastic zwerfafval is een groot probleem, niet 
alleen in Nederland, maar ook internationaal. 
Denk aan de plasticsoep in zee. Via de Maas 
en andere rivieren komt plastic daar terecht. 
En wat niet naar zee gaat, blijft als troep ach-
ter in ons landschap. Veel van het plastic 
zwerfafval bestaat uit plastic voor eenmalig 
gebruik (Single Use Plastic), zeg maar weg-
werpplastic. Op Europees niveau zijn er daar-
om afspraken gemaakt om dit soort zwerfafval 
tegen te gaan.


Regels voor wegwerpplastic 
De Nederlandse overheid heeft die afspraken 
vertaald naar nieuwe regels tegen wegwerp-
plastic. Zo zijn sommige plastic wegwerppro-
ducten sinds 3 juli 2021 verboden, zoals plas-
tic bordjes, bestek, roerstaafjes, rietjes, wat-
tenstaafjes en ballonstokjes. Winkels mogen 
hun bestaande voorraden nog wel verkopen. 
Maar langzaam maar zeker verdwijnen deze 
plastic producten uit het schap en worden ze 
vervangen door betaalbare, duurzame oplos-
singen. We zien dat bedrijven (ook in Maas-
tricht) goed op weg zijn en allerlei slimme al-
ternatieven bedenken voor wegwerpproduc-
ten.


Statiegeld 
Statiegeld is een bewezen oplossing om het 
probleem van zwerfafval tegen te gaan. Sinds 
1 juli is daarom statiegeld op kleine plastic 
flesjes ingevoerd. En met succes! Tijdens de 
World Clean Up Day afgelopen september 
bleek dat het aandeel flesjes in het gevonden 
zwerfafval met 37 procent is afgenomen. De 
flesjes zijn op allerlei plekken in te leveren. 
Denk aan grote supermarkten en tankstations, 
maar ook sportverenigingen, pretparken en 
bioscopen. Vanaf 31 december 2022 komt er 
ook statiegeld op blikjes.


Producenten ook aan zet 
De overheid wil dat producenten van weg-
werpplastic mee gaan betalen aan de kosten 
voor het opruimen van (zwerf)afval. Daarnaast 
wil ze dat producenten de consumenten in-
formeren over hoe zij zwerfafval kunnen voor-
komen. Hierover worden afspraken gemaakt.


Wat kan ik zelf doen? 
Om zelf plastic zwerfafval te voorkomen, kun 
je een aantal dingen doen.
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1. Voor de hand liggend, maar toch: koop 
geen of minder plastic wegwerpproduc-
ten. Bedenk iedere keer of je het écht 
nodig hebt. Als je het niet koopt, hoef je 
het ook niet weg te gooien. Geen rietje is 
nog altijd beter dan ‘maar één’ rietje.


2. Kies voor producten die je kunt (her)ge-
bruiken. Neem bijvoorbeeld je eigen 
boodschappentas mee als je bood-
schappen doet. En gebruik gewoon be-
stek in plaats van plastic bestek als je 
gaat picknicken.


3. Let erop dat je producten koopt die ge-
maakt zijn van materiaal dat hergebruikt 
kan worden. Glas en blik kunnen we bij-
voorbeeld goed opnieuw gebruiken.


4. Vermijd onnodige verpakkingen. Vers 
gekochte groenten en fruit zonder ver-
pakking zijn gezonder en duurzamer dan 
voorgesneden en verpakte groenten en 
fruit.


5. Probeer minder of geen kleinverpakkin-
gen (voor kinderen) te kopen. Koop bij-
voorbeeld een grote pot appelmoes 
waarvan je de inhoud in kleinere her-
bruikbare bakjes verdeelt. Het kost iets 
meer tijd maar de milieuwinst is groot.


6. Gooi schoon plastic verpakkingsmateri-
aal gratis weg bij de milieu-
perrons. Ander plastic kun 
je kwijt bij de milieuparken 
of in de restzak. In de af-
valscheidingswijzer van de 
gemeentelijke Milieu App 
zie je wat waar hoort.


Wat doet de gemeente eigenlijk? 
De gemeente Maastricht geeft inwoners in-
formatie en tips. Maar daarnaast werkt ze na-
tuurlijk ook aan het terugdringen van plastic 
(zwerf)afval. Zo is de gemeente actief lid van 
de statiegeldalliantie en pleit ze via die weg al 
langer voor statiegeld op flesjes (en blikjes). In 
haar eigen organisatie is ze al overgestapt van 
plastic bekertjes en roerstaafjes naar afwas-
baar servies. Verder heeft ze Maastrichtse 
vestigingen van supermarkten en hun hoofd-
kantoren gevraagd om te verduurzamen en 
verpakkingen te verminderen om zo afval te 
voorkomen en zwerfafval terug te dringen. 
Daarnaast gaat de gemeente organisatoren 
helpen om plastic zwerfafval bij evenementen 
tegen te gaan.


Samen tegen zwerfafval 
Samen met het Centrum voor Natuur en Milieu 
Educatie Maastricht en regio (CNME) leert de 
gemeente kinderen en jongeren om beter om 
te gaan met afval. Ook geeft ze bekendheid 
aan en stimuleren deelname aan opschoonac-
ties, zoals Schone Maas, Landelijke Op-
schoon Dag, World CleanUp Day en lokale 
acties in wijken en bij scholen. Jaarlijks prik-
ken gemeentemedewerkers en vrijwilligers 

zo’n 41.000 zakken zwerfafval in 
Maastricht. Heb jij ook schoon 
genoeg van zwerfafval? Doe dan 
bijvoorbeeld mee met #PickitUp. 
Dit is een gezamenlijke campag-
ne van de gemeente en het 
CNME. Op www.pickitup-maas-
tricht.nl lees je meer en over hoe 
je kunt meehelpen met de strijd 
tegen zwerfafval.
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CV de Vreigeleire 

Zaterdag 13 november a.s. roepen wij 
onze nieuwe Prins/Prinses uit, om 15.11 
uur aan de kerktrappen in Itteren. 
Tevens nemen wij dan afscheid van onze 
huidige Prinses Meggy 1e. 

Daarna gaan wij ons nog een paar uurtjes 
amuseren bij d’n Tabbernakel, waar DJ 
Dennis voor de muziek zorgt. De geldende 
coronaregels worden dan toegepast. 

Wij nodigen jullie allemaal uit gezellig mee 
te doen. 

Op naar een hopelijk mooi nieuwe carna-
valsseizoen…  

 

Voor alvast te noteren: 

Prinsenreceptie d’n Tabbernakel     
zaterdag 8 januari 2022 

Feestweekend Itteren 
Zaterdagmiddag 5 februari 2022 
-  Jeugdprinsuitroeping de Vreigeleirkes 

Zaterdagavond 5 februari 2022 
-  Prinsenbal      

Zondag 6 februari 2022 
-  Dames- en herenzitting    

Uiteraard alles onder voorbehoud i.v.m. de 
Corona-maatregelen. 

C.V. de Vreigeleire 
J.C.V. de Vreigeleirkes 
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Itterse vlaggen te koop 

De laatste tijd krijgen we meer vragen of onze 
Itterse vlag nog altijd te koop is. Ja hoor en 
nog steeds voor € 15,- per stuk.  

Binnenkort is de Groene Loper Run en kunnen 
we het een beetje feestelijk maken met een 
Itterse vlag aan uw woning.  

Wilt u nog een vlag hebben, laat het weten via 
info@itteren.nl of kom even langs bij een van 
onze Dorpsraadleden.  

De Damesvereniging 

Na een hele lange tijd, zijn wij ook weer be-
gonnen. Op 15 september j.l. hebben we een 
kienavond georganiseerd. 
De dames vonden het er gezellig om weer 
samen te zijn. Er waren ook genoeg dames 
aanwezig. 

Voor 20 oktober staat er een leuke Mylene 
make-up avond gepland. 

Op 17 november hebben we weer onze jaar-
lijkse Sinterklaasavond. Iedereen maakt een 
leuke surprise en een rijmpje als dat mogelijk 
is. Onder het genot van kopje koffie, thee of 
een wijntje met wat lekkers erbij, hebben wij 
weer een heel gezellige avond. 

Als afsluiting van het jaar hebben wij een heer-
lijk KERSTMENU bij Taverne  d’n Tabernakel.

Dit alles moet wel via de corona-regels gebeu-
ren. Dus gevaccineerd of getest.

Wij hopen dat iedereen gezond mag blijven.

Damesvereniging Itteren.
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Nierstichting bedankt Itteren 

Ieder jaar gaan de vrijwilligers van Itteren col-
lecteren voor de Nierstichting. Dit jaar ging het 
vooral voor de “jonge helden”. Want opgroeien 
met een nierziekte eist ongelooflijk veel van 
kinderen. Ze hebben weinig energie, mogen 
niet eten wat ze lekker vinden, moeten veel 
zware medicijnen slikken en soms zelfs dialy-
seren. Dat is slopend. Maar ze geven niet op. 
Elke dag weer vragen deze doorzetters het 
uiterste van zichzelf om gewoon te léven. Jon-
ge helden zijn het. Voor hén willen wij er zijn. 

Nierschade ontdekken we vaak te laat. Daar-
om investeren we in vroege opsporing van 
nierschade. We verbeteren de samenwerking 
tussen huisartsen en ziekenhuizen. En we sti-
muleren zoutbewust eten. In Nederland heb-
ben 1,7 miljoen mensen chronische nierscha-
de, maar 680.000 daarvan weten dat niet. 
Chronische nierschade is onomkeerbaar, maar 
wordt vaak te laat ontdekt. Daarom is vroege 
opsporing belangrijk, net als het voorkomen 
van (verdere) nierschade.  

Minder zout, gezonder leven is het liefste voor 
je nieren. Maar bijna iedereen in Nederland 
(85%) eet te zout. Minder zout eten helpt (ver-
dere) nierschade voorkomen.  
 

 
En samen met andere gezondheidsfondsen 
investeert de Nierstichting in het programma 
de Gezonde Generatie, een gezonde én zout-
bewuste leefomgeving en de lobby voor min-
der zoute, zoete en vette producten in het su-
permarktschap. 

De Nierstichting investeert volop in weten-
schappelijk onderzoek om nierziekten in de 
toekomst te kunnen genezen en om nierziek-
ten bij kinderen beter te behandelen. En dat is 
hard nodig. Want de impact op het leven van 
jonge kinderen is enorm en een kind met een 
nierziekte blijft meestal zijn of haar hele leven 
nierpatiënt. Ook geven we nierpatiëntjes en 
hun ouders de begeleiding en ondersteuning 
die ze zo hard nodig hebben. 

Daarom is het geld zo hard nodig. De vrijwilli-
gers van Itteren zijn er trots op dat ze € 501,91 
opgehaald hebben dat overgemaakt wordt 
naar de Nierstichting. Die vrijwilligers willen de 
gulle gevers van harte danken. Namens de 
vrijwilligers Nierstichting van Itteren, 

Marjo Janssen 
14
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Geinen Daank zoekt bestuurslid 

Het bestuur van het ouderenproject van de Stich-
ting “Geinen Daank” is op zoek naar een enthousi-
ast bestuurslid !! 

De vrouw of man is bereid een deel van haar/zijn 
vrije tijd te besteden aan het welzijn van de een-
zame ouderen binnen onze gemeente. 

Binnen onze stichting zijn ca. 40 á 50 vrijwilligers 
actief. 
Onze stichting heeft nl. als doel het eenmaal per 
week bezoeken van eenzame ouderen om 
zodoende hun eenzaamheid enigszins te verlich-
ten. 

Onze vrijwilliger zal tijdens deze bezoeken voor 
een beetje gezelligheid zorgen middels het maken 
van een praatje, het samen drinken van een kopje 
koffie, samen een straatje omlopen etc. alles be-
doeld om hun eenzaamheid een beetje te doorbre-
ken. 

Tevens draagt zij/hij er toe bij 
dat op deze manier de oude-
ren beter en langer zelf-
standig kunnen blijven wo-
nen en functioneren. 

Voor meer uitgebreide in-
formatie over onze stichting 
(activiteiten e.d.) 
zie onze website www.geinendaan- k.nl 

Het nieuwe bestuurslid zal alle werkzaamheden 
uitvoeren op basis van vrijwilligheid waarbij ge-
maakte vervoerskosten (bus, auto e.d.) uiteraard 
vergoed zullen worden. 

Heeft u interesse en wilt u een bijdrage leveren 
aan de Maastrichtse samenleving, 
neem dan kontakt op met de heer Hans Bindels 
tel. 06 10513441 of mail naar hans@bindels.de-
mon.nl 
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Be-
dankt 

16

Op 26 mei 2021 is Riv geboren!  

Omdat we niet iedereen persoonlijk hebben kunnen spreken willen wij via deze weg 

iedereen bedanken die een kaartje en/of cadeautje heeft gegeven aan Riv. 

 

 

 
 

 

Bedankt! 

 

Carly, Helen en Riv Meyers - Lhomme 
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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: 
Zaterdag  10.00 - 17.00 uur 
Zondag 13.00 - 17.00 uur 
Woensdag  13.00 - 17.00 uur  
Donderdag 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  
Spoedgeval:    112  
Dieren in nood: 114 

Fraudehelpdesk:  
fraudehelpdesk.nl 
(088) 786 73 72 

Wel politie, 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 

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  
E: post@maastricht.nl 
14-043  
via de app: mijn gemeente 

Sociaal team: 
sociaalteammaastricht.nl 
14-043 

Veilig thuis: 
veiligthuis.nl 
0800 20 00 

Centrum Seksueel Geweld 
centrumseksueelgeweld.nl 
0800 01 88 

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  

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:  
Pascal Breuls 06-2120 5400 
Frans Falise  043-364 8167 
Jeanine Graat-Jacob 06-2909 9228 
Carly Lhomme 06-2380 7604 
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