
  Itterse Dorpsberichten                                                                                    Winternummer 2021 

 

1

I 
t 
t 
e 
r 
s 
e

Dorpsberichten 
Winter 2021



  Itterse Dorpsberichten                                                                                    Winternummer 2021 

Inhoud: 

Foto kaft: Carly Lhomme 

Ontwikkelingen brug  3
De brug Borgharen  3
Eigen laadpaal voor elektrische auto?  5
Naam huiskamer  6
De Maasleupers  6
Interview Prins Kai en Prinses Jennifer:  7
Tai Chi in Itteren  10
Sint Martinusfeest  11
Heemkunde  12
De Zonnebloem  13
CV de Vreigeleire  14
Dankbetuiging  15
Winter 16

2



  Itterse Dorpsberichten                                                                                    Winternummer 2021 

Ontwikkelingen brug 

Bij iedere uitgave van onze Dorpsberichten 
vragen we onze contactpersoon Esther de 
Boeye (teammanager) van de gemeente wat 
de stand van zaken is van o.a. de brug van 
Itteren. Zij gaf daarop het volgende antwoord: 

“Zoals reeds gecommuniceerd middels de 
nieuwsbrieven zal de realisatie van de brug 
Itteren voor minimaal een jaar vertraging oplo-
pen. Dit vanwege het feit dat de huidige gas-
leiding op de brug, wederom in de nieuwe brug 
verwerkt dienen te worden. Dit kan conse-
quenties hebben voor het brug ontwerp. En 
aangezien de nieuwe regelgeving omtrent ex-
terne veiligheid veel strenger is dan jaren ge-
leden, dient hier vakkundig onderzoek naar 
gedaan te worden. Rijkswaterstaat zal hiervoor 
een deskundig bureau voor inhuren en zodra 
de resultaten bekend zijn, zullen wij dit met de 
klankbordgroep bespreken. RWS gaat wel 
verder met alle andere randvoorwaarden zoals 
omlegging van de geleibeek en grondverwer-
ving te bekijken in de tussentijd.  

De brug Borgharen 

Daarnaast is er nog informatie over de 
(fiets)brug bij Borgharen: 
Voor wat betreft de Brug Borgharen lopen we 
qua planning nog steeds op schema. Afgelo-
pen augustus is de brug aanbesteed aan de 
aannemer van de Biggelaar. Zij zijn samen 
met de gemeente alle voorbereidingen aan het 
treffen om het vergunningentraject aan te stu-
ren. Naar verwachting willen wij uiterlijk april 
de waterwetvergunning en omgevingsvergun-
ning met een ruimtelijke onderbouwing indie-
nen. 
De komende tijd, zult u aan zowel de oostkant 
als westkant werkzaamheden zien, die te ma-
ken hebben met het uitvoeren van allerlei on-
derzoek die nodig voor de vergunningstrajec-
ten. Er zal de komende tijd bodem en sonde-
ringsonderzoeken worden uitgevoerd. En ook 
een ecologisch onderzoek. De kapvergunning 
is aangevraagd om deze onderzoeken moge-
lijk te maken. Wij zullen in de volgende klank-
bordgroep samen met de aannemer de eerste 
contouren /beelden van de brug laten zien.  
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Vragen aan gemeente en RWS: 
 
Via onze Dorpsraadleden en info@itteren.nl 
zijn vragen van onze inwoners binnengeko-
men die we doorgespeeld hebben. Hieronder 
staan de antwoorden: 

Wordt er rekening ge-
houden met een even-
tuele aanleg van de 
Groene Rivier bij de 
brug? In het verlengde 
daarvan: is er meer 
bekend over een even-
tuele aanleg van de 
Groene Rivier?  

Op dit moment wordt 
het plan voor de Groe-
ne Rivier van Consorti-
um Grensmaas niet 
meegenomen in de 
voorbereidingen die Rijkswaterstaat treft met 
betrekking tot het vervangen van brug Itteren. 
Reden hiervoor is dat het plan voor de Groene 
Rivier nog in een fase zit waarin te weinig con-
creet is over de mogelijke uitvoering daarvan 
en daardoor ook over de - eventuele - rol van 
Rijkswaterstaat hierin. 

Kan er een (voorlopige) tekening in de Dorps-
berichten geplaatst worden zodat de inwoners 
kunnen zien wat de (eerste) plannen zijn?  

Er zijn op dit moment nog geen ontwerpteke-
ningen gemaakt die een toekomstige situatie 
accuraat weergeven. Wel is er een voorlopig 
wegontwerp opgeleverd. Dit ontwerp is echter 
nog niet definitief en biedt daardoor weinig 
houvast.  

Het voorlopig wegontwerp kan namelijk nog 
wijzigen, mede door de uitslag van het onder-
zoek dat wordt uitgevoerd naar de mogelijk-
heid om ook aan de nieuwe brug gasleidingen 
te bevestigen. Het ontwerp van de nieuwe 
brug wordt gemaakt na de aanbesteding van 
de vervanging. Dit wordt gedaan door de aan-
nemer die de opdracht gegund krijgt en de 
nieuwe brug gaat bouwen. Een ontwerpteke-
ning van de nieuwe brug Itteren is daardoor 
pas na de aanbesteding beschikbaar. 

Kan er toch met de bouw van de brug gestart 
worden en dat de gasleiding later ingepast 
wordt?  

Wanneer de gaslei-
dingen ook aan de 
nieuwe brug Itteren 
worden aangebracht 
(in tegenstelling tot 
he t eerdere u i t-
gangspunt waarbij 
de gasleidingen on-
der het Julianaka-
naal zouden komen 
liggen), heeft dat 
naar alle waarschijnlijkheid invloed op de (vei-
ligheids) eisen voor het ontwerp van de nieu-
we brug. Daarom is het niet mogelijk om al te 
starten met de bouw voordat het onderzoek 
naar de gasleidingen is afgerond. 

Esther de Boeye 
Teammanager gemeente Maastricht. 
Anke Westera 
Adviseur omgeving RWS 
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Eigen laadpaal voor elektrische auto? 
 
Wordt jouw volgende auto elektrisch? Heel 
slim, want het is zuinig, duurzaam en rijdt 
heerlijk. Logisch dus, dat het aantal elektrische 
auto’s in Maastricht snel stijgt. Daarvoor zijn 
natuurlijk wel voldoende laadpunten nodig. De 
gemeente Maastricht gaat daar samen met jou 
voor zorgen. De gemeente realiseert publieke 
laadpunten en informeert jou bij de aanschaf 
van een laadpaal op je eigen oprit of parkeer-
plaats. In dit artikel lees je daar meer over. 

De ambitie 13.000 laadpalen 
De opmars van elektrisch rijden gaat veel snel-
ler dan verwacht. Het marktaandeel van elek-
trische auto’s in Nederland was in oktober van 
dit jaar al 23,6%. De ambitie is om samen met 
de inwoners zo’n 13.000 laadpunten te (laten) 
realiseren: 4.200 publieke (snel)laadpunten en 
8.800 laadpunten bij mensen thuis: op de oprit 
of eigen parkeerplaats. 

De voordelen van thuis opladen 
Je elektrische auto thuis opladen is makkelij-
ker én goedkoper dan bij een publieke laad-
plek. Milieu Centraal deed onderzoek: de con-
clusie: wie gemiddeld 12.000 kilometer per 
jaar elektrisch rijdt, is zo’n € 350,- voordeliger 
uit. De gemeente helpt bewoners en bedrijven 
graag op weg om zelf laadpunten te plaatsen. 

Aanbieders vergelijken? 
Denk je zelf na over elektrisch rijden en dus 
laden? Kijk eens op maakdebeweging.nl. In 
januari start hier een ‘MobiMarkt’. Daarin bie-
den verschillende aanbieders producten en 
diensten rond elektrisch laden aan.  

Verder vind je hier handige informatie zoals 
een laadpaalkeuzehulp. 

Behoefte publieke laadpalen stijgt ook.  
Hoewel thuis laden dus de nodige voordelen 
heeft, hebben veel mensen geen mogelijkheid 
voor een laadpaal vlakbij huis. Daarom zorgt 
de gemeente voor voldoende publieke laad-
punten in de openbare ruimte.  
Op dit moment zijn er in Maastricht ongeveer 
700 laadpunten, privaat en openbaar. Daar 
komen de komende maanden 93 publieke 
laadpalen (186 laadpunten) bij. Informatie over 
openbare laadpunten vind je op de website 
van de gemeente Maastricht. 
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Naam huiskamer 

Naar aanleiding van onze oproep om voor 1 
december jl. een naam te verzinnen voor onze 
huiskamer zijn 16 suggesties binnengekomen. 
Deze hebben we, zonder de naam van degene 
erbij te vermelden van wie dit voorstel afkomt, 
in een poll op de Facebookpagina “de bis van 
Ittere es …” gezet.  
De voorstellen die later (al dan niet in de poll) 
gedaan zijn, doen, ondanks de leuke sugges-
ties, niet mee in onze prijsvraag. De poll loopt 
tot 15 december 2021 en de stand op die dag 
wordt dan ook aangehouden.  

Zoals eerder aangegeven, zal een jury tenslot-
te de nieuwe naam bepalen en later bekend te 
maken. Dit zal gepaard gaan met een feeste-
lijke onthulling als Corona het weer toelaat. 

Op dit moment is de top 3:  
1: Bie tant Berp 
2: Nètta’s keuken 
3 ’t Keuveleirke 

Wij willen iedereen hartelijk danken die een 
naam verzonnen heeft maar ook al degene die 
gestemd hebben.  
Wij laten u via de website www.itteren.nl en de 
Facebookpagina horen wie de winnaar is, wel-
ke naam het geworden is en wanneer de ont-
hulling is.  

De Maasleupers 

Nu het jaar 2021 op zijn einde loopt hopen wij 
dat er in het nieuwe jaar weer mensen genie-
ten van de wandelingen rond ons Maasdorp. 
De natuur in alle seizoenen wandelen langs de 
Maas, rondje vijver, het is bijzonder dat wij hier 
dagelijks van kunnen genieten. 
Elke dinsdag vanaf 10.00 uur vertrekken wij 
vanaf  de kerk. 
Loop eens mee en ontdek elke keer iets 
nieuws. 

Wij wensen alle inwoners van Itteren  
Fijne Feestdagen en een Gezond 2022! 

De Maasleupers 
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Interview Prins Kai en Prinses Jennifer: 
 
Veer wèlle os Prinsepaar perficia winsje en 
hun metein ’t humme vaan ’t lief aofvraoge 
zoetot veer weite wat veur vleisj veer in de 
koep höbbe. ’t Beriechske op Facebook 
waor al hiel spontaan en nudigde ouch oet 
veur mie. Veer doen ’t wel op z’n “Hui-
lands” zoetot ederein ’t gemekelik kint leze 
en begriepe. Sjnap geer dit stökste neet, 
vraog daan ’n vertaoling via itteren@cvde-
vreigeleire.nl  oftewel als u dit stukje niet 
snapt, kunt u een vertaling opvragen via 
itteren@cvdevreigeleire.nl.  

Zijn “Hoeglöstigheid” Prins Kai I is op 20 
juli 1985 ter wereld gekomen in het Belgi-
sche  Antwerpen. Uiteraard was hij de al-
lerliefste baby van de hele wereld, volgens 
zijn ouders. Even later merkte hij dat er 
een zusje bijkwam met de naam Shari. 
Vanaf 2,5 jaar is hij naar de (Belgische) 
basisschool gegaan. Zijn moeder had een 
eigen bedrijf en daarom lette zijn groot-
moeder veel op Kai. Daarnaast was het 
ook altijd heel leuk om met mamma mee te 
gaan naar haar eigen bedrijf. Al van jongs 
af aan had Kai een oorbelletje en vond het 
heerlijk om er iets anders uit te zien. Kai 
heeft ook bij een voetbalclub gespeeld.   
Na de basisschool ging hij naar de mid-
delbare school. Op jonge leeftijd heeft Kai 
een hernia gekregen waardoor hij lang en 
vaak in het ziekenhuis moest zijn.  

Daarom heeft hij die school niet afge-
maakt. Uiteindelijk heeft hij de avond-
school (bedrijfsbeheer) gevolgd. Rond zijn 
17e begon hij ook met piercings te laten 
zetten. Hij werd bevriend met de piercer 
die hem de kneepjes van het vak leerde. 
Daarna is hij als freelancer te werk gegaan 
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als piercer in Gent en Antwerpen.  
Prinses Jennifer is een “riechtig Me-
streechs meidske” die opgegroeid is op 
Pottenberg. Tijdens de basisschooltijd in 
Belfort was ze ook actief met knutselen in 
een hobbyclubje. Vervolgens is ze naar 
het Trichtercollege gegaan. Al snel bleek 
dat de kwaliteiten van Jennifer eerder bij 
de creatieve vakken waren in plaats van 
het “netjes binnen de lijntjes kleuren” bij de 
andere vakken. Zo vervolgde ze haar car-
rière naar het Jeanne d’Arc college in 
Gronsveld. In het derde jaar mocht ze tij-
dens een snuffelstage werken in een kap-
salon in het centrum van Maastricht. Daar 
is ze vanaf haar 15e niet meer wegge-
gaan. In  2018 
bes loot ze 
haar eigen 
kapsalon te 
starten met 
d e m o o i e 

mensen om haar heen is dat goed gelukt!  
“Hair couture” aan de Meerssenerweg 279 
is dan niet alleen een kapsalon maar mijn 
levenswerk.  

Toen het prinselijk paar ongeveer 22/23 
jaar waren, leerden zij elkaar kennen via 
de Sociale Media. Na een jaar “bevriend” 
te zijn geweest, wilde ze meer van elkaar 
weten en hebben op  11-11-2007 (Wie kin 
’t zoe zien!) elkaar in het echt gezien en 
het was liefde op het eerste gezicht.  

In 2008 is Kai geëmigreerd naar Neder-
land en kon meteen een piercingshop in 
Maastricht op de Brusselse-
straat bij de Kommel starten: 
“Free Mind Piercing”.  
Hier komen dagelijks heel 
veel mensen binnen. Hij is 
goed in zijn vak en neemt 
het piercen zeer serieus. Ook hygiëne 
staat bij hem hoog in het vaandel.  

Ze hebben op verschillende plekken in 
Maastricht gewoond en zijn op 14 juni 
2 0 1 4 g e t r o u w d i n d e S i n t 
Servaaskerk. Precies twee jaar later is hun 
dochter Ivy met 36 weken geboren. 

Ivy is een heel vrolijk, sociaal en slim meis-
je dat precies weet wat ze moet zeggen of 
doen. Ze kan niet stil zitten en houdt van 
dansen en zingen. Ze brengt iedere dag 
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een lach op ons gezicht en van iedereen 
om haar heen.  

Het prinsepaar wilde zich ergens gaan set-
telen en Kai zag in 2018 een huis in Itte-
ren. Ze informeerden eens bij hun vrien-
den Marc en Carol Chavagne en het voel-
de meteen goed.  “Het wonen hier heeft 
ons alleen maar beter gemaakt.”, aldus het 
prinsenpaar. Dus de vriendschappen, de 
natuur en “d’n Tabbernakel” zorgen ervoor 
dat we hier nooit meer weg willen.   

Voor hen beiden geldt het motto: “Als we 
iets doen, dan doen we ‘t goed.” Ze genie-
ten ervan dat ze omringd worden door lie-
ve mensen. Daarnaast staan ze graag 
voor iedereen klaar en hebben een luiste-
rend oor voor anderen. Hun werk is hun 
passie en ze willen dat niet alleen hun 
klanten maar ook alle andere mensen blij 
worden van hun aanwezigheid. Ze doen 
dit met passie en willen hun klanten be-
handelen net zoals ze zelf behandeld wil-
len worden. 
Dan gaat de rest vanzelf.  

Wij wensen het prinselijk paar heel veel 
succes en zijn ervan overtuigd dat zij met 
al hun energie ons zullen voorgaan zodat 
we een Carnaval krijgen die we nooit zul-
len vergeten.  

Hoeglöstighede, hartstikke bedaank veur 
eur mètwerreking en geneet van al dat 
geer tege gaot kaome. ’t Vijfde sezoen is 
begos en veer volge uuch same mèt de 
Vreigeleire groet en klein in de kaomende 
vastelaovendtied. (En mehr hope tot veer 
Corona onder de duim hauwe.) 

Vastelaovend same! 
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Tai Chi in Itteren 
 
Sinds april 2019 
woon ik, Jos Jeu-
rissen, in Itteren en 
geef Tai Chi en 
Qigong lessen in 
Bunde, Maastricht 
en Sittard. Ik ben 
gediplomeerd BO-
CAM Tai Chi thera-
peut en geef Tuina 
massage, heb “eer-
ste dan” Nggo Mbie 
Paei Kungfu en ben 
rijks erkend Instruc-
teur A via NCS Mar-
tial Arts. 

Tai Chi Chuan 
Tai Chi is een Chinese bewegingskunst 
waarbij oefeningen gedaan worden met 
ronde, vloeiende en harmonieuze bewegin-
gen. Het is vooral bekend om de weldadige 
werking op lichaam en geest. Het houdt de 
spieren soepel en geeft energie. De  bewe-
gingen zijn gericht op balans en coördinatie. 
Veel mensen hebben baat bij het ontspan-
nen staan en bewegen tijdens en na de Tai 
Chi-sessies. Het is zeer geschikt tegen 
stress en het verhoogt de flexibiliteit en het 
concentratievermogen.  

Qi Gong 
Qi Gong zijn Chinese gezondheidsoefenin-
gen gericht op beweging, ademhaling, con-
centratie en meditatie.  

Qi Gong zijn op zichzelf staande losse oefe-
ningen uit de Traditioneel Chinese Genees-
kunst. De oefeningen zijn gericht op algehe-
le ontspanning en het verlichten van stress 
en pijnklachten. 

BOCAM staat voor Beweging, Ontspanning, 
Concentratie, Ademhaling en Massage. De 
BOCAM- filosofie staat voor het bevorderen 
van het zelf herstellend en zelf genezend 
vermogen van de mens (homeostase), ge-
bruikmakend van bewustwording van het 
eigen lichaam, verbeteren van de voeding, 
lichaamsbeweging, meditatie en ademha-
lingstechnieken.  

Ook kan ik u helpen met klachten in het be-
wegingsapparaat, bij hoofdpijn of pijnklach-
ten in het algemeen. Dat doe ik door middel 
van een methode van de Chinese Genees-
kunst, gelijkwaardig aan de acupunctuur of 
shiatsu. 
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Zodra het weer kan ga ik Tai Chi en Qigong 
lessen geven op de maandagavond tussen 
18:00 en 20:00 uur op de Aw Sjoal. De les-
sen beginnen met bewust tijd te nemen voor 
jezelf. Daarna volgen ontspannende oefe-
ningen om spieren en gewrichten los te ma-
ken. De Tai Chi zal worden ondersteund met 
Qigong (spreek uit als chi kung) oefeningen. 
Dat zijn op zichzelf staande losse oefenin-
gen om je energie en bloedstroom te verbe-
teren of te verhogen. De lessen bestaan 
voor een belangrijk deel in het aanleren van 
een voor iedereen gemakkelijke korte vorm. 
Verder is humor en een open sfeer een be-
langrijk onderdeel in het lesprogramma. 

Intussen ben ik al begonnen met Tai Chi 
wandelingen op de maandagmiddag vanaf 
14:30 uur en op donderdagochtend vanaf 
10:00 uur. Wij verzamelen op het speelplein 
Op ’t Brook bij de Stuifkensweg en bepalen 
daar hoelang en waarheen wij gaan wande-
len. Onderweg doen we enige Tai Chi en 
Qigong oefeningen. In onze eerste wande-
lingen zijn we naar het Mariakapelletje gelo-
pen en hebben daar een Tijger Qigong oe-
fening gedaan en zijn vervolgens langs de 
Maas teruggelopen. De wandeling duurde 
een klein uurtje. U bent welkom om aan te 
sluiten.  

Jos Jeurissen: 

Mobiel:      	 +31(0)6 2495 1080 
E-mail:       	 StichtingYuying@hotmail.com

Website:	 https://tai-chi-maastricht.nl/ 




Sint Martinusfeest 

Alle voorbereidingen waren getroffen maar he-
laas durfde de organisatie het niet aan om het 
Sint Martinusfeest door te laten gaan.  

De “krote” waren gehaald, de vergunningen 
voor het vreugdevuur en de optocht waren ge-
regeld, de sponsors, de vrijwilligers hadden 
hun medewerking weer toegezegd en zelfs 
Sint Martinus zou aanwezig zijn. 

Dit feest is een samenwerking tussen de Sint 
Martinuskerk, de Ittere Gangsters, oud-kinder-
vakantie medewerkers, de fa. Bours, bakkerij 
van de Weerdt, agrariër Marcel Limpens, Mad-
dy Chavange en nog vele anderen. Wij willen 
iedereen hartelijk danken voor hun toezeggin-
gen en vertrouwen erop dat we volgend jaar 
weer op jullie medewerking mogen rekenen.  

11

mailto:StichtingYuying@hotmail.com
https://tai-chi-maastricht.nl/


  Itterse Dorpsberichten                                                                                    Winternummer 2021 

Heemkunde 

Op 10 oktober jl. is de 
boekuitreiking geweest 
van “Mobilisatie Itteren 
1949-1940”. Het was 
een mooie dag waarbij 
vooral in de kerk de solo 
van Aldegonde Sangen 
van Vera Lynn: “We’ll meet 
again” en “The Last Post” op  
de piston van René Hofkamp,  
de kippenvelmomenten waren. 

Mensen die geïnteresseerd zijn in dit historisch 
document over de Itterse mobilisatie, kunnen 
dit boek voor € 7,50 kopen via één van onze 
Heemkundeleden of via een mail naar info@it-
teren.nl.  

 

Nieuw project 

Heemkunde Itteren is ook alweer bezig met 
het volgende project. Dit gaat over de monu-
menten die Itteren rijk is. Dit zijn zowel de 
rijksmonumenten alsook de vrij recent aange-
wezen gemeentelijke monumenten en cultuur-
historische objecten. Denk daarbij aan de ka-
pel, de kerk, Meerssenhoven, Hartelstein maar 
ook verscheidene voormalige boerderijcom-
plexen, woningen, kruisen e.d. De gemeente 
Maastricht heeft een tijd geleden die panden 
en objecten als gemeentelijk monument aan-
gewezen. Achter ieder monument steekt een 
verhaal en heeft zijn eigen cultuurgeschiede-
nis. Dat willen we graag in een boekje verwer-
ken. 
Indien u meer weet over (de geschiedenis van) 
één of meer monumenten, geef het ons door 
via info@itteren.nl of via één van de Heem-
kundeleden en dan kan het eventueel vermeld 
worden in het boekje. 

Fijne Feestdagen en een Gezond 2022 
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De Zonnebloem 

De vrijwilligers van de Zonnebloem wensen  
iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig 
2022. 

We proosten op een nieuw jaar vol nieuwe 
mogelijkheden, hoop, vreugde en positiviteit. 

Al meer dan 70 jaar draait het bij de Zonne-
bloem om mensen. Wij vinden dat een licha-
melijke beperking nooit een belemme-
ring hoeft te zijn. 

Graag willen we van deze gele-
genheid gebruik maken om 
aandacht te vragen voor het 
werven van nieuwe vrijwilli-
gers voor Borgharen en  
Itteren. 

Heeft u interesse en wilt u 
ons team komen versterken 
dan kunt u voor meer infor-
matie contact opnemen met een 
van de onderstaande vrijwilligers. 

Itteren: 

Melinda Bessems   
Heinsbergstraat 17   
tel: 043-3644198 

Marleen Hofkamp   
Op de Bannet 12      
tel: 06 - 28159390 

Borgharen: 

Monique Bastings  
Gozewijnstraat 24             
tel:  06 - 41802651 

Lilian Coumans  
Ireneweg 11  
tel:  06 - 46097195 

Marie-Louise Donkers   
Pastoor van Kanstraat 14   

tel: 043-3631601 

Lilian Bastings  
   St. Martinusstraat 18 
 tel: 043-3626345 

We zien graag dat jullie ons 
team komen versterken, zo-
dat we ook in de toekomst, 

gezellige activiteiten kunnen  
blijven organiseren. 

Zonnebloem 

Borgharen-Itteren 
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CV de Vreigeleire 

Nieuwe kleding: 
Zaterdag 13 november jl. heeft onze Raad van elf 
zich gepresenteerd met hun nieuwe kleding. 

Op de foto ontbreken Manfred Winkens en Roger Dierichs. 

Wij verheugen ons op een geweldig Vastelao-
vendsseizoen.  Alaaf !! 

Ons programma seizoen 2022: 
Wanneer de Prinsenreceptie van Prins Kai 1e 
en Prinses Jennifer is in d’n Tabbernakel, is 
nog niet bekend. We laten het u nog weten. 

Op zaterdag 5 en zondag 6 februari is het 
Feestweekend Itteren  

• Zaterdagmiddag 5 februari prinsuitroe-
ping J.C.V. de Vreigeleirkes. 

• Zaterdagavond 5 februari Prinsenbal. 
• Zondag 6 februari Dames- en herenzit-

ting  Thema: Kamping Kitch. 
Meer info over ons feestweekend volgt snel. 

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

Fijne Feestdagen 

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en 
een gelukkig en gezond 2022! 

Prins Kai 1e en Prinses Jennifer 

C.V. de Vreigeleire 
J.C.V. de Vreigeleirkes 
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Dankbetuiging 

 

Dankbetuiging 
    
   Op 20 oktober j.l. hebben wij op de natuur- 
   begraafplaats De Eygelshof het lichaam van 
   onze geliefde: 

    Jennie Keijdener - Verhagen 
    
   geheel naar haar wens teruggeven aan de 
   natuur. 

 “De natuur, waar zij zoveel van hield,
  Kreeg een allermooist geschenk:
  De groenste vingers die wij kennen,
  Voor altijd in de aarde...“

   Wij danken iedereen voor de vele blijken  
   van medeleven, steun en troost. 

   Familie Keijdener. 
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Winter  
 
We hebben een boekje uit november 1986 gevonden: “Dromen met Pie Scheepers” waar we 
het toepasselijk gedicht vonden: Winter”. 

 
O winter toch zo streng en koud 
Uw blauwe nacht vol sterrengoud 

Gij koude rechter der natuur 
Maakt ons klimaat zo kil en guur 

Grauwe lucht ontblader bomen 
Staan er naakt maar wat te dromen 

Vogels moesten voor u wijken 
Moesten elders neer gaan strijken 

Ook de dieren in ’t veld 
worden door uw vorst gekweld 

Velen met de dood bedreigd 
Door de sneeuw die hoger stijgt 

O winter toch waarom zo lang 
houdt gij natuur nog in bedwang 

Maar eens zult u toch moeten wijken 
en voor de lente gaan bezwijken. 
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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: 
HAP Aan de Maas 
(043) 362 77 67 

Apotheek bij spoedgevallen:  
apotheek bij MUMC+  

Tandartsen bij spoedgevallen:  
op zaterdagen en zon- en feestda-
gen 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 

Overlast brug: 
T: (0800) 8002 
E: 08008002@rws.nl 

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  

 

Dorpsraad Itteren: 

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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