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Nieuwe website Itteren 

Vanaf 1 april heeft de Dorpsraad een nieu-
we website waar van alles terug te vinden 
is. Als u bijvoorbeeld wilt weten wat er 
(vroeger) over hondenlosloopgebieden ge-
schreven is, typt u bij de zoekfunctie ‘hon-
den’ in en u bent meteen op de hoogte. Zo 
kunt u ook zoeken op fiets, speeltuin of wat 
u ook maar weten wil. Alle Dorpsberichten 
vanaf 2000 zijn op de website terug te vin-
den en als u nog oudere berichten of 
Brookexpress-en zoekt, kunt u die inzien in 
de Bieb van de Aw Sjaol. 

We hebben ook getracht om naast de vere-
nigingen ook de voorzieningen (die volgens 
KvK gevestigd zijn in Itteren) zoveel moge-
lijk te vermelden. Het kan zijn dat we ie-
mand vergeten zijn maar dan willen we vra-
gen om dit te melden via info@itteren.nl.  

Daarnaast is er ook een handige agenda 
waarin enerzijds allerlei activiteiten staan en 
anderzijds wanneer GFT, restzak en oud 
papier opgehaald gaat worden. 

Heeft u verder nog suggesties of opmerkin-
gen, laat het ons weten via het bekende 
mailadres info@itteren.nl 

Financiële verantwoording Dorpsraad 

Op de volgende bladzijde vindt u de financi-
ële verantwoording over het jaar 2021.  

Wij als bestuur zijn zeer verheugd dat wij de 
verbouwing van de oude keuken tot nieuwe 
woon- / eetkamer binnen het budget hebben 
kunnen afronden. De negatieve resultaten 
over de jaren 2020 en 2021 worden goed-
gemaakt door het positieve verschil over het 
jaar 2019. Dankzij deze verbouwing kunnen 
wij dit jaar starten met de exploitatie van de 
huiskamer en met de herstart van Aansjui-
ve. 

Dat de activiteiten van de Dorpsraad gewaar-
deerd worden is terug te vinden in de stijging 
van de donaties van bewoners, waarvoor onze 
hartelijke dank. Zonder uw steun zouden wij 
niet kunnen functioneren. Vandaar ook dit jaar 
weer de oproep om uw bijdragen aan het werk 
van de Dorpsraad over te maken naar bankre-
kening NL93 RBRB 0979 2525 47 t.n.v. Stich-
ting Dorpsraad Itteren.
 
John Conings, penningmeester Dorpsraad Itte-
ren. 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Jaarrekening 2021
Dorpsraad I3eren 2020 2021 2020 2021

ontvangsten uitgaven

dona%es inwoners € 420,00 € 525,00 website € 351,00 € 289,00
verkoop vlaggen € 90,00 verzekeringen € 783,00 € 796,00
ve%nzameling € 180,00 € 210,00 bestuurskosten € 368,00 € 384,00
basissubsidie Gem M'tr € 4.850,00 € 4.100,00 huur Aw Sjaol € 300,00 € 300,00

representa%e € 595,00 € 507,00
bankkosten € 122,00 € 175,00
veezegenen € 193,00
IKerak%ef € 120,00
Dorpsberichten € 1.383,00 € 1.702,00
Maas € 57,00
diversen € 36,00

eigen bijdrage aansjuive € 669,00 € 432,00 aansjuive € 1.103,00 € 1.198,00
eigen bijdrage huiskamer € 11,00 huiskamer € 22,00

subsidie AED € 893,00 € 518,00 AED € 893,00 € 518,00
subsidie keuken € 62.955,00 € 11.000,00 verbouwing € 64.553,00 € 12.521,00

TOTAAL € 69.967,00 € 16.886,00 € 70.857,00 € 18.412,00

verlies -€ 890,00 -€ 1.526,00
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Hoe heeft Itteren gestemd? 
 
Op woensdag 16 maart jl. zijn de gemeenteraadsverkiezin-
gen geweest. De Dorpsraad heeft in de weken ervoor alle 
partijen benaderd en zij hebben zich in hun campagne kun-
nen presenteren via onze website en Facebookpagina “de 
bis van Ittere ….”    
In Maastricht was de Seniorenpartij de grootste, gevolgd 
door GroenLinks, D66, PvdA en VVD. Als we naar Itteren 
kijken zien we dat GroenLinks de grote winnaar is. Alleen 
Gert-Jan Krabbendam wist 120 van de 389 stemmers voor 
zich te winnen. Het CDA (van o.a. Guus Horssels 12 stem-
men) werd tweede met 35 stemmen, PvdA kreeg 32 stem-
men, gevolgd door VVD, Partij Veilig Maastricht, de PVV  
en de Partij van de Dieren.  
Bekijk de lijst hieronder en trek uw eigen conclusies: 

Gemeenteraadsverkiezingen GR 2022 GR 2018

Lijst Aanduiding Maastricht Itteren Maastricht Itteren

2 Seniorenpartij Maastricht (SPM) 4869 14 5863 21

3 GROENLINKS 4605 133 5823 170

Krabbendam, G. 1482 120 2337 154

4 D66 4597 12 5273 19

1 CDA 4538 35 6329 64

Horssels, A.J.G.M. 22 12 48 30

5 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 4093 32 3863 22

8 Partij Veilig Maastricht 3413 24 332 23

6 VVD 3152 26 3770 25

16 Partij voor de Dieren 2547 20 - -

14 Volt 2218 5 - -
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7 SP (Socialistische Partij) 2126 16 3666 28

10 PVV (Partij voor de Vrijheid) 1232 22 2807 35

11 SAB Sociaal Actieve Burgerpartij 1055 4 1481 6

12 50PLUS 1063 11 1383 10

9 M:OED 998 1 2824 8

13 Liberale Partij Maastricht 992 10 1247 1

21 Forum voor Democratie 964 6 -

22 Maastrichtse Ondernemers Partij 926 2 -

15 Maastricht Vooruit 595 8 - -

19 ChristenUnie 392 1 -

17 Belang van Nederland (BVNL) 227 4 - -

18 Groep Gunther Maastricht 209 0 - -

23 RE:SET 212 0 -

20 Blanco (De Groof, M.G.M.) 102 1 - -
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Anna vanuit Oekraïne naar Itteren 

De oorlog in Oekraïne is een vreselij-
ke humanitaire ramp en het doet ons 
goed dat er in Itteren veel mensen 
zijn die meeleven met de Oekraïners 
en ook daadwerkelijk hulp bieden. 
We hoorden het verhaal van de 36-
jarige Anna die in Itteren verblijft. 
Anna woonde in de havenstad Myko-
laiv. Dat is een stad in het zuidoosten 
van Oekraïne die ongeveer zo groot 
is als Den Haag of Utrecht. Er is een 
dierentuin, een soort marine-museum 
en er zijn allerlei schitterende (oude) 
gebouwen. Anna is een psychologe 
en werkt al meer dan 14 jaar als onderwijzeres 
in Mykolaiv. Ze heeft een dochtertje van 6 jaar 
oud. 

Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne 
binnen. Vanaf april 2014 zijn er conflicten tus-
sen Rusland en Oekraïne vooral over de sta-
ten Donetsk en Loehansk. Vanaf de eerste 
dag zijn er veel beschietingen en luchtaanval-
len vanuit Rusland, vooral gericht op het zui-
den, oosten en noorden. Anna geeft aan dat 
ze in het begin van de oorlog angstig en wan-
hopig was. Het is moeilijk om aan te geven wat 
dit voor een moeder doet. Je wordt boos op 
Poetin. “Hij heeft zoveel macht gekregen van 
de Russen dat hij uitgegroeid is tot een psy-
chopaat. Het volk is gehersenspoeld waardoor 
hij aan de macht blijft.”  

“Wij zijn wel heel trots op onze president Ze-
lensky. Bij zijn verkiezing waren we nog rede-
lijk sceptisch maar hij doet het geweldig!” 

Op 13 maart zijn Anna en haar dochter 
Alexandra vertrokken uit Mykolaiv. Haar stad 
werd van alle kanten aangevallen en het was 
niet meer veilig voor ons.” Natuurlijk was vre-
delijk om haar man en andere geliefden achter 
te laten maar ze had geen keus. Ze is met de 
bus en daarna met de trein en uiteindelijk 
dankzij familie op 17 maart hier in Itteren aan-
gekomen.  

“Het is wel vreemd dat ik hier zit en dagelijks 
berichten krijg over luchtalarm, beschietingen 
en een hoop ellende in mijn stad. Hoe gaat het 
met mijn man die nu als militair al meer dan 
een maand onze stad en onze regio verdedigt. 
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Hoe gaat mijn stad er straks uitzien maar 
vooral hoe gaat het met onze andere geliefden 
en inwoners waarbij ik vooral denk aan die 
kinderen en baby’s. Dat houdt me 24 uur per 
dag bezig …..”  

“Het is heel moeilijk te begrijpen dat zowel Ne-
derland als Oekraïne de Tweede Wereldoorlog 
hebben meegemaakt en dat nu in de 21e eeuw 
de hele wereld toekijkt dat dit gebeurt. Ik snap 
het niet…..” 

Tenslotte heeft Anna ook nog een woord van 
dank voor iedereen die haar en alle andere  
vluchtelingen helpt: “Wij zijn heel dankbaar 
voor alles wat iedereen doet en we hopen dat 
iedereen wil helpen om deze oorlog te beëin-
digen en dat we daarna ons land weer kunnen 
opbouwen, dank jullie wel.” 

Anna.  
 

Situatie van de brug 
 
Zoals u gewend bent vragen wij onze contact-
persoon van de gemeente of er nog ‘nieuwtjes’ 
zijn in de ontwikkelingen bij de brug.  

“Er vindt door Rijkswaterstaat om de 4 maan-
den inspecties plaats bij de brug Itteren en 
hiermee samenhangende ook kleinschalig on-
derhoud bij de ontlastconstructie. Het laatste 
onderhoud heeft plaatsgevonden in de nacht 
van 7 op 8 februari. Het volgende kleinschalig 
onderhoud staat weer  voorlopig gepland in 
mei en september. Verder vindt er ook jaarlijks 
een technische inspectie plaats aan de onder-
zijde van de brug Itteren, deze staat voorlopig 
gepland in mei. 
  
Bovenstaande gebeurt ook om te kijken of de 
platen nog voldoende vastzitten om de ge-
luidsoverlast te beperken. 
Verder is er nu aandacht van de gemeente en 
RWS over het wegdek, waarvan het asfalt 
steeds kapot wordt gereden. De gemeente zal 
hier met RWS naar kijken voor een duurzamer 
oplossing, dan steeds het herstellen om de 6 
maanden van het wegdek.” 

Esther de Boeye 
Procesmanager Gemeente Maastricht 
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Burgerbegroting Maastricht  
300.000 euro voor projecten 

Heeft u een idee voor uw wijk? Doe mee! 

Bij Burgerbegroting Maastricht bepalen inwo-
ners zelf de besteding van 300.000 euro. Dit 
geld is door de gemeente Maastricht en de 
Provincie Limburg beschikbaar gesteld. De 
afgelopen maanden bepaalden inwoners sa-
men aan welke vijf thema’s het geld moet wor-
den besteed.   

Vijf thema’s 

Deze vijf thema’s zijn gekozen:   

1. Nieuwe ontmoetingsplekken en/of acti-
viteiten in gebouwen of in de openbare 
ruimte  

2. Verbindende activiteiten (tegen een-
zaamheid)  

3. Iedereen doet mee/stimuleren partici-
patie  

4. Leegstand en lege terreinen  
5. Vergroenen van parken en straten 
 

Projecten indienen 

Vanaf vrijdag 22 april kunnen inwoners een 
idee of een project indienen. Deze ideeën en 
projecten moeten aansluiten bij een van de vijf 
thema’s. Een buurtbarbecue om buurtbewo-
ners bij elkaar te brengen? Een kienavond 
voor senioren? Een pleintje of parkje vergroe-
nen? Of de aanleg van een tijdelijke buurttuin 
of speelterrein? Met Burgerbegroting Maas-
tricht kan het. U beslist! Wilt u Maastricht of uw 
wijk weer een stukje mooier maken? Doe dan 
mee! En dien uw idee of project in.  

U kunt uw idee indienen via www.burgerbegro-
tingmaastricht.nl  

Wilt u uw idee liever mailen of telefonisch 
doorgeven?  

Mail burgerbegroting@maastricht.nl of bel 043 
350 47 47  
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Heeft u ideeën? 
 
Heeft u bovenstaand stukje gelezen? Mis-
schien is het een idee om van de burgerbegro-
ting gebruik te maken om bijvoorbeeld de 
wensen die naar voren zijn gebracht tijdens de 
buurtbijeenkomst op 24 maart voor de speel-
tuintjes te realiseren. Misschien wilt u op ver-
schillende plekken zitbanken zien of misschien 
wel een podium op de speelplaats van de Aw 
Sjaol?  

Uiteraard moet het passen binnen de thema’s 
die gesteld zijn maar daar moet een mouw aan 
te passen zijn. Heeft u een plan, werk het dan 
uit en als u hulp nodig heeft, horen we het 
graag via info@itteren.nl. U bent aan zet! 

De Behendige Huishond 

Onze hondenclub vereniging Behendige Huis-
hond Maastricht (BHM) heeft haar eerste jaar 
in Itteren erop zitten. Begin 2021 zijn we ver-
huisd van Sint Pieter naar Itteren en zijn we 
medegebruiker van sportpark Op de Bos. De 
verharde tennisbanen zijn verdwenen en heb-
ben plaatsgemaakt voor een grasveld.  

Er zijn 2 lichtmasten geplaatst en het veld 
heeft een nieuwe afrastering gekregen. 
De gemeente heeft nieuwe stroom- en water-
leidingen laten leggen, tot aan de meter. Onze 
vereniging is erfpachter van de kantine, de no-
tariële akte werd in maart ondertekend zodat 
we de komende 20 jaar onder de pannen zijn. 
Onze vrijwilligers zijn enthousiast aan de slag 
gegaan met het opknappen van de kantine. 
Dat was ook hard nodig want jaren van leeg-
stand, inbraak en de recente overstroming 
hebben hun sporen achter gelaten. Ondanks 
dat de kantine op een terp staat stond er toch 
nog 40 cm water in de kantine. 
Dit leed is inmiddels achter de rug, alles draait 
weer, óók onze cursussen. De gehoorzaam-
heidscursussen hebben we al eerder opgepakt 
maar met ingang van dit voorjaar starten ook 
onze sporttrainingen Nadac Hoopers en Agility. 
Dat betekent dat we nu drie avonden op het 
veld aanwezig zijn, dinsdag-, woensdag- en 
donderdagavond. De trainingen zijn vrij toe-
gankelijk voor toeschouwers dus kom gerust 
eens kijken wat we doen. 
Informatie over de cursussen op onze website 
www.behendigehuishond.nl. 

Bestuur Vereniging BHM 
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Sint Martinuskerk Itteren 
openhouden, sluiten of herbestemming…  

Zoals we reeds in een vorig artikel lieten we-
ten, 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 op veel plaatsen in 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 het einde van dit 
jaar parochies te laten samenwerken in een 
aantal clusters onder leiding van een federa-
tiebestuur. Dat betekent ook dat er keuzes 
gemaakt moeten worden welke kerken open-
blijven en welke kerken gaan sluiten. Die keu-
ze moeten de parochies in het cluster zelf 
gaan maken. 
Voor Itteren en Borgharen betekent dit dat zij 
gaan samenwerken in cluster 9 van het deke-
naat Maastricht, bestaande uit de parochies 
van Bunde, Oud Geulle, Waalssen-Moorveld 
en Ulestraten. 
Cluster 9 zal dan bestaan uit zes parochies. 
Pastoor Horsch is pastoor van cluster 9.  
De parochies Bunde, Oud Geulle, Waalssen-
Moorveld en Ulestraten vormen reeds een 
cluster met de naam Edith Stein (zie https://
clusteredithstein.nl/ ) en Borgharen/Itteren zul-
len daar dus in de loop van 2022 aan worden 
toegevoegd. Voor dit cluster is inmiddels een 
federatiebestuur i.o. gevormd dat bestaat uit 
een bestuur met daarin afgevaardigden uit 
elke parochie. 
Van de parochies wordt een parochiële visie 
gevraagd waarin o.a. 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.  

Itteren kent ook nog de mooie traditie van de 
Sint Brigida dierenzegening en ook de carna-
valsvereniging houdt nog jaarlijks de carna-
valsmis waar toch nog altijd belangstelling 
voor bestaat. Maar het onderhoud van de 
kerkgebouwen en kerkhoven kost veel geld, zo 
ook de personeelslasten, verzekeringen, ener-
gielasten en afdrachten aan het bisdom. Het 
stucwerk van het plafond in de kerk van Itteren 
is zeer slecht en er zijn al hele stukken uitge-
vallen, waardoor de kerkbanken deels zijn af-
gezet uit veiligheidsoverwegingen.  
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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 niet lang meer duren en dan zijn de 
reserves geheel op en moeten we sowieso de 
sleutel van de kerkgebouwen in Itteren en 
Borgharen definitief omdraaien.   

De kerkgebouwen nemen een markante en 
belangrijke plaats in in onze dorpsgemeen-
schap; menige parochiaan voelt zich ermee 
verbonden door veel waardevolle herinnerin-
gen.   
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.  

Dit onderzoek is recent afgerond en er zijn o.a. 
conceptvoorstellen uitgewerkt waarbij het 
kerkgebouw van Itteren bijvoorbeeld deels in 
gebruik zou kunnen blijven en deels ingericht 
zou kunnen worden met zg. “pelgrimskamers” 
in de kerk die door mensen die een “kerken-
route” willen fietsen, wandelen of met de auto 
volgen, gehuurd kunnen worden als “bed and 
breakfest” of alleen “bed” in een bijzondere 
kerkelijke omgeving.  
Samenwerking met de in Itteren aanwezige 
horeca behoort misschien tot de mogelijkhe-
den. Ook de optie van grotere logies/apparte-
menten en een multifunctioneel gebruik van de 
kerk is bekeken. Het is nu de vraag of er wel-
licht investeerders gevonden kunnen worden 
die deze plannen verder kunnen ontwikkelen 
en ook de exploitatie op zich kunnen nemen.  
Mogelijke geïnteresseerden kunnen met het 
kerkbestuur contact opnemen. 
We streven er wel naar om in elk kerkgebouw 
een dagkapel open te houden zodat er toch 
kaarsjes kunnen worden opgestoken of dien-
sten in afgeslankte vorm plaatsvinden.  
Maar voor grote erediensten zal een keuze 
gemaakt worden in welk kerkgebouw van de 
federatie Edith Stein deze gaan plaatsvinden. 

Namens kerkbestuur Borgharen Itteren, 

Fer van de Winkel  
Bestuurslid portefeuille gebouwen  
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Seniorenvereniging 
 
Na lang wikken en wegen, na veel overleg 
tussen de diverse partijen en deelnemers heeft 
het bestuur van de seniorenvereniging Sint 
Meerten een onprettig besluit moeten nemen. 

Door de terugloop van het aantal leden door 
overlijden of vertrek naar het verzorgings- /   
bejaardentehuis is het aantal leden zo ver ge-
daald dat een verantwoorde invulling van de 
activiteiten niet meer mogelijk is. 

Het bestuur heeft daarom besloten om de ver-
eniging per 1 mei 2022 op te heffen. 

Wij willen de inwoners van Itteren bedanken 
voor hun jarenlange steun aan onze senioren. 
Ook dank aan de vele vrijwilligers die in de 
afgelopen decennia ons hebben geholpen om 
de activiteiten voor onze senioren te organise-
ren. Een beter bericht kunnen wij u helaas niet 
geven. Jammer maar helaas, het is niet an-
ders. 

Nogmaals dank aan u allen. 

Namens het bestuur en de vrijwilligers, 

Guus Horssels, voorzitter 

Overledenen 2021 
 
Als Heemkunde Itteren willen we aandacht 
geven aan de historie van Itteren. In de eerste 
uitgave van de Dorpsberichten 2022 willen we 
stilstaan bij diegenen die ons in 2021 zijn ont- 
vallen. Wij vermelden degenen, voor zover ons 
bekend, die in Itteren woonachtig waren:  
Liza Bessems-Cauberg   
   17-02-2021 86 jaar 
Wil Huntjens  25-02-2021 68 jaar 
Marcel Nelissen 22-03-2021 85 jaar 
Ton Putman  02-05-2021 76 jaar 
Annie-Pletsers-Dautzenberg     
   01-07-2021 89 jaar 
Lieske Biesmans-Kusters    
   17-08-2021 75 jaar 
Harrie Lhomme 29-09-2021 71 jaar 
Jennie Keijdener-Verhagen    
   15-10-2021 76 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.  
We merken dat het steeds moeilijker wordt 
om er achter te komen welke mensen over-
leden zijn. Niet alle overledenen worden 
vermeld op de officiële websites of (be-
trouwbare) media. Omdat we alleen de juis-
te informatie willen verstrekken, is besloten 
te stoppen met deze kennisgeving.  

Heemkunde Itteren 
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CV de Vreigeleire 

Inmiddels hebben wij ons 
eerste seizoen, als nieuwe 
groep Vreigeleire, achter de 
rug en wat was het leuk!  

Ons prinsenpaar, Prins Kai 1e en prinses Jen-
nifer hebben genoten en wat hebben ze het 
goed gedaan! We zijn dan ook blij dat ze ook 
komend seizoen ons prinsenpaar blijven, zo-
dat ze dan van een heel seizoen (met feest-
tent, optocht enz.) kunnen gaan genieten. 
De stralende Carnavalszaterdag begon met 
spek met ei bij de Brigidahoeve, daarna onze 
nonnevottenactie en aansluitend de afterparty 
bij familie Plompen, i.s.m. de BIG.  
Carnavalszondag begon goed met de carna-
valsmis en de Vreigeleir oplaten, die geweldig 
werd opgeluisterd door muziek van een aantal 
oud-leden van onze fanfare.  
Ons alternatief programma carnavalsmaandag 
was een groot succes! 
Al vroeg was ’t Tabbernakel tot aan de nok ge-
vuld met enthousiaste carnavalsvierders, die 
hebben genoten van de artiestenparade. 
Carnavalsdinsdag op onze kindermiddag was 
er een gezellige opkomst van kinderen, die 
uiteindelijk allemaal, met een welverdiende 
medaille, naar huis zijn gegaan. 
De prijzen voor best verklede Batteraaf zijn 
gegaan naar: Britt en Jason Gielissen en Riv 
Meijers-Lhomme. 

Wij willen dan ook iedereen bedanken, die 
samen met ons, deze carnaval weer tot een 
succes heeft weten te maken. 

Wij zouden het leuk als er nog 
nieuwe leden bij onze vereni-
ging komen, dus heb je inte-
resse of wil je meer info hier-
over, meld je bij één van ons ! 

Prins Kai, Marc, Detlev, Raymond, Sem, Mar-
tin, Eduard, Koen, Guus, Roy, Juan, Manfred 
en Roger. 

Nieuwe leden JCV de Vreigeleirkes 

Wij zoeken nog nieuwe leden voor bij onze 
vereniging ! Wie vindt het leuk om mee te 
gaan naar een aantal leuke carnavalsmidda-
gen, maar ook door het jaar heen, af en toe 
iets leuks samen met andere kinderen te gaan 
doen? 

Vanaf 7 jaar ben je van harte welkom. Geef je 
op bij Guus, Maddy, Frouke of Belinda of bij 
één van de Vreigeleire. 

Ben je nu nog iets jonger en wil je toch graag 
een keertje komen kijken, jullie zijn natuurlijk 
ook van harte welkom met jullie ouders. 

We hopen jullie in ieder geval paasmaandag al 
te zien bij het eieren zoeken 12 

Hopelijk tot snel, 

JCV de Vreigeleirkes 
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Paaseieren zoeken 

Op Paasmaandag 18 april a.s. organiseert 
JCV de Vreigeleirkes “ Paaseieren zoeken”. 
Jullie hebben dit allemaal al kunnen lezen op 
de folder, in jullie brievenbus. 
Dit evenement zal plaatsvinden in de wei, te-
genover het milieupark (bij ’t Brook). Het be-
gint om 14.00 uur. Komt u gezellig eens kij-
ken? Wij wensen jullie allemaal fijne paasda-
gen! 

JCV de Vreigeleir-
kes 
CV de Vreigeleire 

Summer Party 

Op zaterdag 16 juli a.s. organiseren C.V. de 
Vreigeleire en de Brigidahoeve samen hun 
Summer Party.  
Dit feest zal plaatsvinden op de binnenplaats 
bij de Brigidahoeve. 
Met gezellige muziek, cocktails en nog veel 
meer… 
Verdere info volgt, houdt deze datum in ieder 
geval vrij in je 
agenda en laat 
je verrassen! 
Save the date! 

Damesvereniging 

Na een lange tijd kunnen wij weer gezellig bij 
elkaar komen en leuke avonden organiseren. 
Wij zijn dit jaar begonnen met een kienavond 
in maart een gezellige avond met muziek van 
Con Gerards, in april hebben wij een mini-
preuvenement. 
Maar wij hebben ook weer een gezellig ZO-
MERFEEST op 22 mei bij de Aw Sjaol van 
13.00 tot 18.00 uur. Met optredens van blaas-
kapel de Flippers en muziekvereniging Kwatsj. 
Er wordt door de dames weer  bloemstukken 
gemaakt, lekkere taarten gebakken en voor 
een natje en droogje gezorgd. 
 
Jullie zijn van harte welkom op 22 mei

Maastricht Running Festival 

Op Paasmaandag 18 april aanstaande vindt 
het Maastricht Running Festival plaats, voor-
heen heette dit evenement de Groene Loper 
Run. Omdat de bewoners van Itteren op die 
dag enige overlast kunnen ervaren, heeft de 
organisatie een brief in de brievenbus 
geduwd.  
Alle informatie is te vinden op www.maastricht-
running.nl/bewoners. 
Daarnaast kunt u voor verdere vragen en 
eventuele klachten contact met ons opnemen 
via de mail: info@maastrichtrunning.nl. Ook 
zijn wij telefonisch te bereiken tijdens kantoor-
tijden op +31 (0)43 351 1807.  
Op de wedstrijddag is dit ook als noodnummer 
te gebruiken voor calamiteiten voor inwoners 
die aan het parcours wonen en toch van het 
parcours gebruik moeten maken.  
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Collecte Reuma Nederland 

‘Toen ik 2 jaar was, stopte ik ineens met lopen. 
Mijn ouders moesten mij opeens weer dragen . 
De dokter dacht dat er vocht in mijn heupen 
zat, maar dat was het niet. Ik heb jeugdreuma. 
Na de eerste medicijnen kon ik weer lopen, 
maar ik was wel veel moe en ik had vaak pijn. 
Nog steeds. Dat andere kinderen dat niet heb-
ben, ontdekte ik pas toen ik naar school ging. 
Naar gym lopen bijvoorbeeld, lukte niet. Ik 
moest dan bij de juf achterop de fiets. Ik vind 
het heel stom als ik leuke dingen mis. Als ik 
word uitgenodigd voor een partijtje, ben ik al-
tijd bang dat we iets actiefs gaan doen, zoals 
trampoline springen. Want dan kan ik wéér 
niet meedoen. Op vakantie moet de rolstoel 
mee. Ik zit op dansles, daar hou ik heel erg 
van. Dan vergeet ik even de pijn. Maar alles 
kan bij mij maar heel kort. Jeugdreuma kan 
overgaan maar bij mij is dat niet zeker. We zijn 
nog steeds op zoek naar een medicijn dat 
werkt. Ik moet dus heel vaak naar het zieken-
huis. Een keer moest ik daardoor de Konings-
spelen missen op school. Toen was ik zo ver-
drietig.’ Dit is het verhaal van de 10-jarige 
Elsa….. 

Vroeger heette het nog het Reumafonds maar 
nu is het Reuma Nederland. Waarschijnlijk 
kent u wel iemand die een of andere vorm van 
reuma heeft, misschien wel artrose. Reuma 
Nederland heeft dit jaar de jaarlijkse collecte 
geweid aan meer onderzoek doen bij artrose 
want zoals Jan Willem Förch, directeur Reuma 
Nederland aangeeft: “Als we niets doen, is ar-
trose straks volksziekte nummer 1 in Neder-
land.” 

In Itteren zijn de collectanten aan de deur ge-
weest en hebben in totaal € 495,29 opgehaald. 
Bij deze willen de collectanten u hartelijk dan-
ken voor uw vrijwillige bijdrage. Ze zijn weer 
trots erop dat dit bedrag overgemaakt kan 
worden naar Reuma Nederland.  

Dit ging al vele jaren lang onder leiding van 
Elly Dolmans. Elly en veel van haar collectan-
ten zijn echter op leeftijd en kunnen het niet 
meer aan. We willen dan ook een beroep doen 
op de mensen van Itteren om dit werk, één 
keer per jaar, over te nemen.  

Wilt u meer informatie hebben, mail dan met 
elly.dolmans@home.nl of info@itteren.nl.  

Bij voorbaat dank. 
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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  13.00 - 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 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 of 
Whatsapp: 06-31993944 

Buurtbeheer (klussen): 
T: 043-3633470 

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:  
op di en vr van 13:30-16:30 uur 
(043) 363 29 67  
Pastoor P. Horsch 06-12326463 
Wachtdienst Larissa: 043-3690670 

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  

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  06-1500 0670 
Jeanine Graat-Jacob 06-2909 9228 
Carly Lhomme 06-2380 7604 

Facebook: 
“de bis van itteren es te…” 

www.itterenborgharen.nl  
www.ittereninbeeld.nl  

Schoonmaken Maas: 
Itteren: amoberts@kpnmail.nl 
Borgharen: fterwindt@yahoo.com 
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