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Wat speelt er in Itteren? 

De Dorpsraad is een buurtnetwerk (BNW). De 
gemeente heeft dit als volgt gedefinieerd:  
“Buurtnetwerkorganisatie: een rechtspersoon 
(stichting of vereniging) die zonder winstoog-
merk, vanuit een verbindende rol, in samen-
werking met andere vrijwilligers- en professio-
nele organisaties, via netwerkvorming, de so-
ciale en maatschappelijke basis versterkt”. 

Een van de dingen die wij als Dorpsraad aan-
leveren voor subsidies is een buurtplan waarin 
staat wat er leeft in de buurt. We kunnen dan 
een oproep in onze Dorpsberichten zetten 
waarbij we de inwoners van Itteren vragen wat 
er allemaal leeft in Itteren. De ervaring leert 
echter dat op een dergelijke oproep meestal 
weinig reacties komen. Itteren is geen grote 
wijk van duizend of meer inwoners en vaak 
horen of zien we datgene wat hier speelt via 
andere manieren. Hierbij denken we aan onze 
bezoekjes bij ’t Winkelke, Brigidahoeve, Tab-
bernakel, Cor Kerkhoffs of andere gelegenhe-
den. Uiteraard volgen we de Facebookpagina 
‘De bis van Ittere…’ waar iedereen meteen 
een berichtje kan plaatsen. Wij vinden het een 
voordeel dat er een 
intensieve samen-
werking is tussen de 
Dorpsraad en het 
bestuur van de Aw 
Sjaol. Zo hebben we 
contacten met diver-
se verenigingen zo-
als de Damesvere-
niging, Vreigeleire, 
Flippers, Gymclub, 
de Zonnebloem, de 

huiskamer Bie tant Bèrrep, Aansjuive, ItterAk-
tief, Jeu de Boules, Heemkunde, de Maasleu-
pers, Spele in de Koobosch en nog veel meer. 
Ook organiseren of helpen de leden van de 
Dorpsraad mee met aktiviteiten zoals Marti-
nusfeest, dierenzegenen, plaatsen kerstboom 
etc.  
Inwoners spreken de Dorpsraadleden regel-
matig aan of mailen via info@itteren.nl en dan 
proberen wij iedereen zo goed mogelijk te in-
formeren en op de hoogte te houden van wat 
wij weten. Dan doen we via onze Dorpsberich-
ten, www.itteren.nl en Facebook. Tevens zijn 
onze Dorpsraad-vergaderingen openbaar en 
regelmatig komen bewoners met een vraag.  

Terug naar de vraag: “Wat speelt er in 
Itteren?”. Wij willen u vragen wat er volgens u 
speelt in Itteren en geef ons dat door via 
info@itteren.nl.  

Dan zullen we dat invoegen bij ons verhaal en 
zullen dat later ook op onze website zetten. Als 
u hierover of over andere zaken mee wilt den-
ken en een bijdrage wilt leveren, laat het ons 
weten. 

De Dorpsraad.  

3

mailto:info@itteren.nl
http://www.itteren.nl
mailto:info@itteren.nl


Itterse Dorpsberichten                                                                                    Zomernummer 2022 

Opening ‘Bie Tant Bèrrep’ 

Op pinkstermaandag 6 juni is de nieuwe naam 
bekend gemaakt van onze huiskamer: ‘Bie tant 
Bèrrep’. Deze naam was ingezonden door 
Ireen Horssels die zich nog goed kon herinne-
ren dat Bèrrep Ketelslegers (vrouw van Sjeng 
Dolmans, de schoenmaker) de mensen heel 
hartelijk aansprak en op de hoogte was van de 
laatste nieuwtjes in het dorp. Ireen heeft sa-
men met Funs Houben (één van onze spon-
sors) de glazen plaat onthuld van de huiska-
mer. Het was een gezellige middag waarbij 
diverse belangstellenden konden genieten van 
een hapje en een drankje. Tevens werd aan-
gekondigd dat er nog een grote vlaggenpaal 
voor de Aw Sjaol komt te staan en men bezig 
is om ook de lichtbak aan de gevel te verande-
ren. 
Heeft u ook zin om eens lekker te kletsen, 
spelletjes te doen, misschien om iets te bak-
ken of met andere buurtbewoners iets doen, 
kom dan op donderdagmiddag vanaf 13:00 uur 
naar de Aw Sjaol.   

Frans Falise doet een stapje terug 

Frans is onze bezige bij die bij veel initiatieven 
betrokken is en zich met hart en ziel ervoor 
heeft ingezet. Denk maar eens aan de ver-
bouwing van de keuken, Jeu de Boules, Aan-
sjuive, de huiskamer Bie tant Bèrrep en nog 
veel meer. Frans heeft aangegeven dat hij niet 
meer al die verantwoordelijkheid nog wil dra-
gen en heeft besloten, langzaam maar zeker 
terug te treden. Hij vind het wel leuk om met 
zijn kompel Raymond klusjes in de Aw Sjaol te 
blijven doen maar wil allerlei taken over gaan 
dragen. Zo neemt bijvoorbeeld Anja Paradies 
de organisatie van het Aansjuive over en Trudy 
Teunissen de organisatie van Bie tant Bèrrep. 
Wij zijn daar natuurlijk heel erg blij mee en 
w e n s e n h e n 
daarbij veel suc-
ces.  
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Burgerhulpverlening 
 
In 2009 zijn we gestart met de burgerhulpver-
lening. Als iemand 112 belt en er is sprake van 
een hartstilstand, komen de burgerhulpverle-
ners in actie. De 112 centrale verstuurt sms-
jes (of een app) naar de vrijwilligers. Eén ge-
deelte gaat zo snel mogelijk naar het slachtof-
fer om te reanimeren (zodat de bloeddoor-
stroming blijft gaan en er geen hersenbescha-
digingen komen) en een ander gedeelte gaat 
de AED halen zodat het hart een stroomstoot 
krijgt en weer zelfstandig gaat pompen. In Itte-
ren hebben ongeveer 30 vrijwilligers zich aan-
gesloten om op een dergelijke oproep te rea-
geren. Jaarlijks wordt hiervoor een (kosteloze) 
cursus aangeboden door de Dorpsraad en/of 
het BuurtNetwerk Borgharen (via de gemeen-
te) waarvoor alle inwoners van onze Maasdor-
pen zich kunnen opgeven.  

Begin september 2022 hebben we weer een 
(herhalings)cursus gepland in de Aw Sjaol in 
Itteren waarbij de deelnemers geleerd wordt 
hoe men moet reanimeren en hoe men met de 
AED moet omgaan.  
Na die cursus kunnen de deelnemers zich in-
schrijven bij www.hartslagnu.nl en kan men 
opgeroepen worden. Ook de mensen die via 
hun werk bedrijfshulpverlener zijn, kunnen zich 
via die site aanmelden.  
Heeft u vragen hierover of wilt u ook deelne-
men, stuur een mailtje naar info@itteren.nl of 
informeer bij een van onze Dorpsraadleden. 
Om in de kast te komen waar de AED in zit, 
krijgen de vrijwilligers een code om het hang-
slot te openen en door de deksel van de kast 
te draaien, kan de AED meegenomen worden. 
Het liefst hopen we dat de AED niet gebruikt 
hoeft te worden, maar als het zover is, staan 
onze vrijwilligers klaar om het slachtoffer te 
helpen.  
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Garagesale 

Op zondag 29 mei hebben we mogen ervaren 
dat de Garagesale in Borgharen en Itteren een 
groot succes was. Helma Smeets had de or-
ganisatie op zich genomen en heeft dat fantas-
tisch gedaan. Veel mensen hebben onze dor-
pen bezocht bij ongeveer 23 kramen in Itteren 
en ongeveer 75 in Borgharen. Omdat het zo 
groots opgezet werd, was het voor veel be-
zoekers bijna onmogelijk om alle kramen in 
beide dorpen op dezelfde dag te bezoeken. 
Daarnaast is het altijd leuk om dan met de 
mensen even te kletsen en voor je het weet is 
een half uur voorbij.  
 
Twee jaar geleden was al het plan van Anita 
van Mierlo en Jeanine Graat-Jacob om voor 
Itteren een Garage Sale te houden maar coro-
na gooide toen roet in het eten.
Op verzoek van diverse inwoners hebben Ani-
ta en Jeanine contact gezocht met Helma en 
hebben, in goed onderling overleg met haar, 

afgesproken dat dat Anita en Jeanine de orga-
nisatie voor 2023 op zich pakken. 

Afgesproken werd dat volgend voorjaar 
Borgharen het ene weekend een Garage 
Sale houdt (georganiseerd door Helma 
Smeets) en Itteren, een of twee weeken-
den erna (georganiseerd door Jeanine 
Graat-Jacob en Anita van Mierlo). De 
exacte data worden te zijner tijd doorge-
geven. 
 
Leestafel neergestort vliegtuig hersteld 

Op 3 juli 1941, in de Tweede Wereldoorlog, is 
een Brits vliegtuig neergestort waarbij 4 be-
manningsleden zijn omgekomen. Op 3 juli 
2006 werd naar aanleiding hiervan o.a. pla-
quette aan de kerk en een plaquette op de 
kade bij Op de Warrey onthuld. Na 16 jaar was 
de paal doorgeroest en een oplettende bewo-
ner heeft dit gemeld. Marc Penders was een 
van de mensen die toen deze leestafel maak-
te. Nu heeft Marc deze weer gemaakt en kan 
de leestafel weer teruggeplaatst worden.
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Thea Renckens in het zonnetje 

We kennen Thea allemaal wel. Zij is de gro-
te drijvende kracht achter het speeltuintje 
Op de Koobosch. ’s Morgens zet ze alle 
spulletjes klaar, en ’s avonds ruimt ze alles 
weer op. Ze heeft de contacten met de ge-
meente waardoor het gras regelmatig ge-
maaid wordt, er nieuwe zand in de zandbak 
komt en dat de struiken worden gesnoeid.  

Aan de Dorpsraad werd gevraagd wie van 
de vrijwilligers van Itteren eens bijzondere 
aandacht mocht hebben, en dat was Thea. 
RTV Maastricht is op 20 juli naar de speel-
tuin gekomen en heeft opnames gemaakt 
voor een programma om te laten zien wat 
die top-vrijwilligers allemaal doen en wat de 
resultaten zijn. 

Thea weet andere mensen te mobiliseren 
om niet alleen extra speelgoed maar ook  
frietjes, snacks, broodjes, taarten, cakes of 
ijsjes voor de kinderen te regelen. 
Bij een bijeenkomst van de gemeente heeft 
zij ook gevraagd voor een extra bank bij de 
speeltuin. Die bank zou dan ter herinnering 
aan haar overleden man zijn: meneer Jan 
Renckens. Jan was van 1975 tot 2002 de 
directeur van de basisschool van Itteren.  

Dankzij onze goede verstandhouding heeft 
de gemeente een bank bekostigd en heeft 
de Dorpsraad een plaatje erop gezet ter 
herinnering aan meneer Jan. 

Wij wensen Thea met al haar werkzaamhe-
den nog veel plezier en namens heel Itte-
ren: Thea Bedankt! 

Spullen Martinushoes naar Aw Sjaol 

Het is al meer dan drie jaar geleden dat 
Fanfare Sint-Martinus helaas niet meer ver-
der kon gaan en de zaal werd verkocht. Het 
was de intentie dat de inventaris overgeno-
men zou worden door een horecaonderne-
mer maar uiteindelijk gaat het Martinushoes 
een andere bestemming krijgen. 
In goed overleg met de nieuwe eigenaar 
(Van Gerwen Housing), Fanfare Sint Marti-
nus, Dorpsraad en bestuur van de Aw Sjaol 
is besloten dat een deel van de inventaris 
naar de Aw Sjaol mocht gaan. Enerzijds is 
dat servies en bestek maar anderzijds zijn 
dat ook cultuur-historische elementen. Zo 
zullen de drie vaandels van de fanfare een 
mooie plek krijgen in de Aw Sjaol maar ook 
het decor met afbeeldingen van Itteren, dat 
werd gebruikt in de feesttenten, zullen op-
gehangen worden. Deze achterwand is nog 
gemaakt door de onlangs overleden, oud-
Itternaar Jos Spronck 
Mooi dat dit stukje historie bewaard mag 
blijven in ons eigen Itteren met dank aan 
alle betrokkenen.  
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Info gemeente 

Voor iedere uitgave van de Dorpsberichten  
vragen we de procesmanager wat de ontwik-
kelingen zijn. Zij geeft de volgende punten 
door: 

- Recreatiepad achter Sibelco 
Reeds lange tijd zijn we bezig met het aanleg-
gen van een wandelpad achter Silbelco, dat 
aansluit op de recreatievijver. Op dit moment 
zijn we bezig met de voorbereidingen van het 
aanleggen hiervan. Hierbij hoort een ontwerp, 
vergunning en aankoop van de grond. We 
streven erna om in het najaar, als alles goed 
verloopt, het pad aan te leggen. 

- Reling bocht na de brug Itteren 
De reling die in de bocht staat bij de brug Itte-
ren, is in een slechte staat. Als gemeente had-
den we afgesproken dat we dit zouden mee-
nemen bij de aanleg van de nieuwe brug Itte-
ren. Aangezien dit langer duurt, pakken we als 
gemeente dit op en willen dit jaar deze reling 
opknappen. Het is een markant object en dat 
willen we ook zo behouden in het landschap. 

- Fietsbrug Borgharen loopt conform planning 
tot nu toe, de vergunningaanvragen zijn alle-
maal ingediend bij de gemeente, Rijkswater-
staat en de provincie en hebben goede hoop 
dat deze verleend gaan worden. Een kantte-
kening die we altijd moeten maken, is dat er 
bezwaar gemaakt kan worden tegen alle ver-
gunningen. Dit kan voor de planning conse-
quenties hebben. De realisatie van de brug 
staat nog steeds op 2023 en we doen er alles 
aan wat in onze macht ligt om dit te halen. 
  

Info-avond fietsbrug Borgharen 

In het kader van de voorbereidingen voor de 
realisatie van de brug Borgharen, willen wij 
voor alle bewoners een informatieavond orga-
niseren om u mee te nemen in het ontwerp 
van de brug en visualisatie hoe de brug er in 
het landschap komt uit te zien. 
Wij nodigen u hiervoor van harte uit. We zullen 
zowel in de wijken Itteren, Borgharen en Bos-
scherveld avonden organiseren. 

Voor de wijk Itteren zal dit zijn op 8 september 
2022 van 18.30 in de Aw Sjaol, Kapelaanstraat 
71 te Itteren en voor de wijk Borgharen zal dit 
op 7 september 2022 in de Haarderhof,  
Schoolstraat 28 te Borgharen. Zeer waar-
schijnlijk zal de infoavond in Bosscherveld op 
5 september 2022 gaan plaatsvinden in buurt-
huis Bosscherveld, Pastoor Moormans 80 te 
Bosscherveld.  

Als u aanwezig wilt zijn, kunt u een mailtje stu-
ren naar Anneke.Schuler@maastricht.nl om u 
aan te melden. Wilt u hierbij aangeven wan-
neer u aanwezig wilt zijn en waar, zodat we de 
organisatie goed kunnen regelen. 
  
Met vriendelijk groet, 
  

Procesmanager Buitengoed 
Geul, Maas en RivierPark 
Maasvallei en Botermijn 
Drs. E. de Boeye 
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Vrachtwagenverbod Meerssenhoven 

Via de ambtenaar van team mobiliteit van de 
gemeente Maastricht kregen we te horen: 

“Om het vrachtverbod op Meerssenhoven in te 
kunnen voeren gaan wij binnenkort het zoge-
naamde verkeersbesluit nemen. Dit verkeers-
besluit wordt gepubliceerd en staat open voor 
bezwaar (voor diegene die het niet eens is met 
het vrachtverbod). We verwachten hier echter 
geen bezwaren aangezien de direct betrokken 
reeds gevraagd zijn naar hun mening ten aan-
zien van het verbod en wij hier geen negatieve 
reacties op hebben gekregen. Na afloop van 
de bezwaartermijnen wordt het vrachtverbod 
buiten op straat geplaatst. Normaliter zal dat 
ergens in het najaar van dit jaar gaan gebeu-
ren.” 

Zodra we meer weten, kunt u het lezen via 
www.itteren.nl.  

 

DRINGENDE OPROEP  

Afgelopen twee seizoenen hebben wij als 
Jeugdcarnavalsvereniging De Vreigeleirkes 
geen activiteiten gehad vanwege Corona, lock- 
downs en andere maatregelen. Ons ledenaan-
tal is daardoor extra sterk gedaald. 
Waar wij eerder leden hebben laten gaan 
vanwege hun leeftijd, is ons nu gebleken dat 
er na bijna 3 jaar nog maar 4 jeugdige leden 
van onze jeugd Raad van Elf over hebben. 

Vandaar onze dringende oproep: 

Wij zoeken voor komend carnavalsseizoen 
nieuwe leden voor onze jeugdcarnavals-
vereniging de Vreigeleirkes. 

We kunnen ons voorstellen dat u niet weet 
wat u dan te verwachten heeft. Daarom 
hebben wij alvast een aantal vragen voor u 
opgesteld met de antwoorden.  
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- Wanneer starten de activiteiten?  
We beginnen ongeveer 6 weken 
voor carnaval. In de weekenden 
gaan we Carnaval vieren bij andere 
verengingen of hebben we zelf 
feest. 

- Hoe vaak in het weekend?  
Meestal 1 keer per weekend 

- Hoe lang duurt een activiteit?  
Normaal gesproken van 14.00 tot 
18.00 uur. 

- Moeten de kids mee met carnaval? 
Graag maar …. u als ouder bepaalt. 

- Wat kost dit?  
Helemaal niets. 

- Moeten we iets speciaals kopen om 
aan te trekken?  
Nee, wij verzorgen de kledij van de 
leden. 

- Moeten wij als ouders mee?  
Nee, niets moet. Als u wilt, mag u 
mee. Er zijn een aantal vrijwilligers 
die op uw kind letten. 

- Wat moeten de nieuwe leden dan 
wel hebben?  
Zin in plezier maken en lol hebben 
in carnavalstijd. 

- Welke leeftijd moeten de kinderen 
hebben? 
Alle kinderen zijn welkom vanaf 
groep 3 tot en met groep 8 van de 
basisschool. 

Heeft u of uw kind(eren) interesse in een 
eventueel lidmaatschap? Zou uw zoon 
Jeugdprins van Itteren willen worden? Zou 
uw dochter Jeugdprinses van De Vreigleir-
kes en van Itteren willen worden? 

Wilt u meer weten ?? 
Neem dan gerust con-
tact op met: 
- Maddy Chavagne  
tel.:  06-46814186   
- Koen Prickaertz    
tel.: 06-15358557   
- Belinda Sporken-
Smeets: 06-46410225  
Allen ook bereikbaar 
via WhatsApp. 

Wij komen graag bij u langs om alles uit te 
leggen. In onze zoektocht naar nieuwe le-
den zullen wij ook bij u aan huis aanbellen. 

Wij willen er alles aan doen om deze leuke 
activiteit voor de Itterse jeugd in stand te 
houden. 

Help ons en laat ook deze vereniging niet 
ten onder gaan na 47 jaar!!!!! 

Het team van de Vreigeleirkes en 
bestuur en leden De Vreigeleire. 
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Heemkunde 

Heemkunde Itteren is momenteel bezig met 
informatie te verzamelen van alle monumenten 
in Itteren. Zodra daarover meer bekend is la-
ten we het u weten.  
Daarnaast worden we soms ook geïnformeerd 
over leuke verhalen vanuit het verleden. Dhr. 
Paul Bronzwaer, Maastrichtenaar, historicus 
en auteur van diverse boeken heeft een artikel 
voor ons geschreven over een man uit Itteren: 

“Ik ben Willem Vaasen” 

Op 25 augustus 1830 braken in Brussel hefti-
ge rellen uit. De mensen kwamen in opstand 
uit onvrede over het “Hollands” beleid van Ko-
ning Willem I. De zuidelijke provincies (de hui-
dige Belgische provincies) van het “Koninkrijk 
Holland” voelden zich achtergesteld bij de 
Noordelijke provincies. Wat was het geval? In 
1815 hadden de Vier Grote Mogendheden 
(Pruisen, Oostenrijk, Rusland en het Verenigd 
Koninkrijk (Groot-Brittannië) besloten een buf-
ferstaat te creëren tegenover de mogendheid 
Frankrijk, dat onder Napoleon verschillende 
oorlogen had gevoerd, maar nu bij Waterloo 
een definitieve nederlaag had geleden. Die 
vier mogendheden wilden dit om de geopoli-
tieke balans meer in evenwicht te brengen.  
Hiervoor werden de zuidelijke provincies met 
de noordelijke provincies van Nederland sa-
mengevoegd tot het “Koninkrijk Holland”. Tot 
die zuidelijke provincies behoorde uiteraard 
het toenmalige Limburg, dat ruwweg het 
grondgebied van het huidige Nederlands- en 
Belgisch-Limburg omvatte.  
Maar vanaf het begin van het bestaan van 
deze nieuwe staat groeide in de zuidelijke pro-

vincies de afkeer 
jegens het “Hol-
lands” bewind: het 
bewind van Willem 
I en de Staten-Ge-
neraal. Die onvre-
de liep uiteindelijk 
uit op een opstand, 
die met de rellen in 
Brussel begon en 
zich al spoedig 
over de zuidelijke 
provincies uitbreid-
de. Maar koning 
Willem I nam al 
meteen maatrege-
l e n . D e t w e e 
Maasbruggen in 
Limburg, te weten in Maastricht en in Venlo, 
waren van groot strategisch belang. In beide 
plaatsen benoemde hij een nieuwe vesting-
commandant. In Maastricht was dat generaal 
B.J.C. Dibbets. Deze kreeg als opdracht om 
coûte que coûte de vesting Maastricht voor het 
“Koninkrijk Holland” te behouden. Hij trad per 
19 september 1830 in functie.  
Onmiddellijk liet hij de vestingwerken waar no-
dig in orde brengen en versterken. Ook bracht 
hij het bezettingsgarnizoen uiteindelijk op een 
sterkte van 5.000 manschappen. Op een in-
wonertal van ruim 18.000 zielen, betekende dit 
een uitbreiding van ruim 27 % van de stadsbe-
volking. Het kostte veel moeite om de soldaten 
onder te brengen. Een gedeelte van hen werd 
dan ook bij de Maastrichtenaren ingekwartierd. 
Heel Limburg buiten Maastricht en Venlo sloot 
zich bij de opstand aan. Maastricht werd hier-
door afgesloten van het omringende gebied.  
Ook Itteren koos de zijde van de opstandelin-
gen aan.  
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Plunderende soldaten, die uit het garnizoen 
waren gedeserteerd of van elders kwamen,  
trokken vaak rond en vielen mensen in de dor-
pen lastig. Vaak hielden ze  –  en dat gebeur-
de ook in Itteren – de boeren en fruittelers, die 
naar de markt in Maastricht gingen om daar 
hun waren te verkopen, tegen of pakten hen  
hun groenten en fruit af. Dit werd één Itteren-
aar te veel.  
“Ik ben Willem Vaasen’’, zo meldde zich een 
jonge man bij Dibbets. “Zo, en wat kom jij 
doen?”, was de vraag van de lichtelijk ver-
baasde generaal. “Ik ben bijzonder gehecht 
aan het “Koninkrijk Holland, ben de opstand 
moe en kom u mijn diensten aanbieden”, was 
het antwoord. Willem Vaasen ging zich nuttig 
maken door aan Dibbets door te geven wan-
neer zich muitende opstandelingen in of rond 
Itteren ophielden, zodat garnizoenssoldaten 
van Dibbets ze konden verjagen. Willem 
bracht ook geheime brieven via gebied, dat 
door opstandelingen was bezet, naar “Hol-
landse” bevelhebbers. Twee keer werd onze 
vaderlandslievende vriend door oproerlingen 
opgepakt. “Doch zijn schijnbaar onnoozel [= 
onschuldig] voorkomen redde hem”, aldus 
Dibbets. Kortom: hij verrichtte allerlei hand-  en 
spandiensten. Regelmatig hielp zijn vrouw 
hem een handje. In maart 1831 kwam aan zijn 
activiteiten een einde. Er  was inmiddels een 
wapenstilstand gesloten. De muitende troepen 
trokken zich terug. En op het platteland keerde 
de rust weer grotendeels terug.  
Dibbets was zeer lovend in zijn oordeel over 
Willem. Hij zei over hem: ”hij was de eenigste 
aan wien ik voor het overbrengen van berich-
ten iets kon toevertrouwen” en ook: “hij gaf 
steeds blijken van alles met nauwkeurigheid te 
hebben opgenomen”.  Maar Willem had ken-
nelijk ook commerciële gaven: “Voor goede 

betaling leverde hij goede diensten” , was ook 
een opmerking van Dibbets.  
In maart 1831 kon hij voor Dibbets niets meer 
betekenen. Maar de vestingcommandant re-
gelde iets moois voor hem. Hij zorgde ervoor 
dat Willem een soortgelijke “job”bij een andere 
generaal kreeg tegen “een goed maandloon”.  
Zouden er nog nabestaanden van deze Willem 
Vaasen in Itteren rondlopen? 

Paul Bronzwaer 

Bron: P.H. van der Kemp, Maastrichts belegstaat van 
1830-1839 onder generaal B.J.C. Dibbets, gedurende 
het eerste jaar der Belgische revolutie, ’s Gravenhage 
1909.  

Weet iemand soms meer over het nage-
slacht van Willem Vaassen dan horen we 
het graag. Stuur dan een mailtje naar 
info@itteren.nl. 

Heemkunde  
Itteren 
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25e Itterse motor toerrit 2022. 

Op zaterdag 3 september zal weer 
de Itterse motor toerrit plaatsvin-
den, met ’s avonds straatfeest. 
Door Corona konden de 2 voor-
gaande jaren niet doorgaan, maar 
dit jaar zal het de 25e keer zijn dat 
het evenement wordt georgani-
seerd.  
Zaterdagochtend 3 september ver-
zamelen de motorrijders uit Itteren zich bij Ta-
verne d’n Tabbernakel, waar de koffie klaar 
staat. Om 10.30 vertrekt de groep in 1 colon-
ne, voor een mooie rit door de Ardennen. 
Rond het middaguur wordt gestopt voor een 
lunch, en tegen 18.00 zijn we weer terug bij 
d’n Tabbernakel na een rit van ca. 200 km. Tijd 
voor een lekker drankje en napraten over de 
rit. 
’s Avonds wordt vanaf 19.30 in de Brigi-
dastraat een straatfeest gehouden, met live-
muziek van de band LEGENDARY Classic 
Rock. Het straatfeest is gratis toegankelijk 
voor iedereen. Hopelijk is het 3 september 
mooi weer, en wordt dit net als voorgaande 
jaren een supergezellig feest.  

Dit jaar is een speciale edi-
tie: het 25e jubileum van de 
rit. Wij blikken terug op 25 
mooie, maar soms ook nat-
te, jaren. Het enthousiasme 
van de deelnemers heeft er 
mede toe bijgedragen dat 
wij altijd met veel plezier de 
Itterse toerrit hebben geor-
ganiseerd, maar na 25 keer 

vindt de huidige organisatie 
de tijd gekomen om het stokje over te dragen. 
Gelukkig is er een nieuw team onder leiding 
van Detlev Keijdener opgestaan, die de orga-
nisatie van de volgende ritten zal overnemen. 
We zijn vol vertrouwen, en ook erg blij dat 
hiermee deze mooie traditie voor Itteren be-
houden blijft. 

Nog een opmerking: deelname aan de rit is op 
uitnodiging. Mocht je in Itteren wonen, in bezit 
zijn van motor en rijbewijs, maar onverhoopt 
geen uitnodiging ontvangen hebben, meld je 
dan even bij d’n Tabbernakel. Wij nemen dan 
contact met je op. 

Tot slot een woord van dank aan: Taverne d’n 
Tabbernakel, Brigidahoeve, Dorpsraad Itteren, 
Bakkerij vd Weerdt, Itteren Gangsters, Fa. 
Bours en alle andere mensen die hun mede-
werking hebben verleend, aan het mogelijk 
maken van 25 jaren Itterse toerrit. Chappeau. 

Organisatie Itterse toerrit, 
Armand Tummers 
Marco Plompen 
Piet van den Hurk. 
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CV de Vreigeleire, de Vreigeleirkes 

Wij wensen jullie allemaal een fijne zomer (va-
kantie) toe en we hopen jullie weer allemaal te 
zien op onze opening van het carnavalssei-
zoen, zaterdag 19 november a.s. 

C.V. de Vreigeleire 
& 
J.C.V. de Vreigeleirkes 

Save the date: 
Opening carnavalsseizoen:  
zaterdag 19 november a.s. vanaf 15.11 uur 
aan de kerk, bij d’n Tabbernakel. 

Geinen Dank zoekt vrijwilligers 

Stichting  Ouderenproject “Geinen Daank” 
heeft als doel eenzame ouderen in Maastricht 
éénmaal per week te bezoeken, om zodoende 
de eenzaamheid onder ouderen enigszins te 
verlichten. Dit doet zij d.m.v. vrijwilligers. Een 
vaste en passende vrijwilliger zorgt voor een 
beetje gezelligheid, een praatje, sociaal con-
tact etc., zodat de persoon in kwestie ook lan-
ger zelfstandig kan blijven wonen. Volledige 
reiskosten v.d. vrijwilliger zullen door de stich-
ting vergoed worden. 

Voelt u zich door het bovenstaande aange-
sproken, heeft u een paar uurtjes per week tijd 
en denkt u: dit is iets voor mij, aarzel dan niet, 
we hebben u nodig  en neem contact op met 
    
Stichting Ouderenproject “Geinen Daank” 
Tel: 06-10513441 of tel: 043-3218989. 
   
Een briefje sturen kan ook naar: 
Stichting Ouderenproject “Geinen Daank”  
Bontwerkersdreef 14e, 6216 SH Maastricht.  

Of mailen naar: hans@bindels.demon.nl 
   
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u 
op. Zie ook onze website: www.geinendaank.nl   

Bent u wel eens eenzaam en lijkt het u leuk 
om 1 x per week bezoek te ontvangen van een 
vaste en passende vrijwilliger?  
Dan zoeken wij u! Neem a.u.b. contact met 
ons op en word cliënt bij ons en neem met uw 
vrijwilliger deel aan onze activiteiten. 
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Jeu de Boules in Borgharen 

Het toernooicomité van het jaarlijkse jeu de 
boules toernooi is wederom volop bezig met 
de voorbereidingen van het Groot kampioen-
schap van Borgharen. 

Dit Jeu des boules kampioenschap van Borg-
haren wordt al vanaf  1989  georganiseerd. 

Het 32ste Jeu des Boules toernooi om het 
kampioenschap van Borgharen wordt gehou-
den op:  

zondag 11 september 2022. (vol is vol) 

Noteer alvast deze datum in uw agenda, of 
doe nu al uw inschrijving. 

Wie mag er deelnemen?: 

Iedereen, die iets betekent voor de gemeen-
s c h a p p e n B o r g h a r e n e n I t t e r e n .                                                                    

Zoals inwoners (zowel jong als oud, vanaf 12 
jaar), verenigingsleden, werknemers van be-
drijven die in een van beide dorpen gevestigd 
zijn, maar ook vrienden of familieleden.  

Een team bestaat uit drie personen  en mogen 
bestaan uit: 3 dames, 3 heren of gemengd. 
Voorwaarde is wel dat twee van de drie leden 
van een team een band met Borgharen of Itte-
ren hebben en dat maar maximaal 1 lid van 
het team een wedstrijd licentie mag hebben. 

In de maanden juli t/m september zijn de 
maandag- en vrijdagavond oefendagen. Op 
deze avonden is iedereen van het dorp en 
omstreken welkom.  

Tip!:    Kom oefenen voor het   32ste Jeu 
des Boules toernooi kampioenschap 
Borgharen. 

De inschrijving via inschrijfformulier,  of e-mail 
naar:  info@pclebutborgharen.nl  

Voor meer informatie op onze website:                          
www.pclebutborgharen.nl.  
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Ironman door Itteren 

Op 5, 6 en 7 augustus vindt 
IRONMAN Maastricht – Lim-
burg plaats. Omdat het par-
cours door uw dorp komt, wil-
len we u graag informeren over 
de maatregelen die worden getroffen binnen 
uw gemeente.   
  
Wat is IRONMAN?  
Op het programma staan triatlons over ver-
schillende afstanden: op vrijdag trappen we af 
met de IRONKIDS: een duo- en triatlonwed-
strijd voor kinderen tussen de 6 en 15 jaar. Op 
zaterdag vindt de IRONMAN 70.3 plaats over 
een afstand van 1,9 kilometer zwemmen, 90 
kilometer fietsen en 21,1 kilometer hardlopen. 
Op zondag start de volledige IRONMAN Maas-
tricht – Limburg met 3,8 kilometer zwemmen, 
180 kilometer fietsen en 42,2 kilometer hardlo-
pen.   
  
Wat betekent dit voor u?  
Naast een grandioos sportspektakel brengt het 
evenement voor bewoners, ondernemers en 
bezoekers aan aantal verkeers- en parkeerbe-
perkingen met zich mee. 
Aangezien u aan of dichtbij het parcours 
woont, willen wij u vragen hier rekening mee te 
houden. Denk hierbij aan afspraken of visites 
die u wilt plannen in die periode. Uiteraard 
doen we er alles aan om de overlast tot een 
minimum te beperken. Voor Itteren en Borgha-
ren betekent de IRONMAN dat op zondag 7 
augustus het moeilijk zal zijn de wijk te berei-
ken of te verlaten. Op de zaterdag zal de hin-
der minder zijn.   
  

Om de onderdelen goed en 
veilig te laten verlopen, is het 
parcours alleen toegankelijk 
voor atleten. Graag zetten wij 
voor u op een rij wat dit voor 
alle dagen betekent.   
  

De onderdelen vinden plaats op 
volledig afgesloten parcoursen in en rondom 
de volgende gemeenten: Maastricht, Eijsden – 
Margraten, Valkenburg aan de Geul, Meers-
sen. De exacte afsluittijden per gemeente ver-
schillen. Het parcours wordt geopend achter 
de laatste atleet aan. Op onze website kunt u 
precies terugvinden welke straten worden af-
gesloten inclusief de afsluittijden.   
  
Meer informatie over wegafsluitingen en bijbe-
horende tijden, omleidingsroutes en de straten 
die deel uitmaken van de parcoursen vindt u 
op de website bewoners.ironman.nl. Komt u er 
zelf niet uit of heeft u andere vragen? Schroom 
dan niet om contact met ons op te nemen via 
maastricht@ironman.com. Ook als u nu al 
weet dat uzelf of iemand anders uw huis moet 
kunnen verlaten/bereiken tijdens de afsluittij-
den, kunt u contact met ons opnemen zodat 
we vooraf al kunnen kijken wat er mogelijk is.   
  
Voor vragen tijdens het evenement kunt u het 
beste telefonisch contact opnemen met ons. 
We zijn op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 
bereikbaar via 043 – 5311808. Hierover ont-
vangt u twee tot drie weken voor het evene-
ment ook nog een herinnering middels een 
bewonersbrief als u aan dichtbij het parcours 
woont.   
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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  

17

http://www.kringloop-hartelstein.nl
mailto:kringloophartelstein@gmail.com


Itterse Dorpsberichten                                                                                    Zomernummer 2022 

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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6222 NM  MAASTRICHT 
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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 (info@itteren.nl) 
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 
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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