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Samen koken, Samen eten 

We kennen het maandelijks ‘Aansjuive’, waar  
senioren een driegangenmenu krijgen voor € 
7,50. Dit was, en is nog steeds, zo’n groot 
succes dat we daarnaast ‘Samen koken, Sa-
men eten’ gaan organiseren. 

Zo zijn we begin september spontaan gestart 
om met een tafel van zes te koken en te eten 
in de prachtige keuken van de Aw Sjaol. Per 
keer biedt iemand zich aan om voor deze zes 
personen te koken. Dat is gewoon Hollandse 
kost en met een glas wijn wordt het niet duur-
der dan 5 euro. 

Samen koken Samen eten is echt een feestje.. 

In principe kan ieder groepje tussen de 6 en 
10 mensen meedoen aan, Samen koken, Sa-
men eten in de keuken van de Aw Sjaol.  

Er wordt gekeken of de ruimte vrij is en daarna 
worden afspraken gemaakt en beginnen maar! 

Ons groepje begint om half 5 en even na ze-
venen gaat iedereen weer zijns weegs. 
Momenteel doen we dat op de maandag en de 
woensdagavond maar in principe kan het elke 
avond als er niet iets anders is geboekt. 

Inlichtingen: 
Trudy Teunissen 
06 - 3065 9465 
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Maas 2050 voor Itteren 

Eén van onze dijkwachten heeft ons geat-
tendeerd op het eindrapport van het Wa-
terschap Limburg die, met anderen, on-
derzocht heeft wat er op lange termijn met 
de dijken langs de Maas moet gebeuren. 
Het is de bedoeling dat in 2050 alle dijken 
voldoen aan de veiligheidsnorm uit de Wa-
terwet. Na het hoogwater van juli 2021 re-
aliseren we ons de noodzaak van veilige 
dijken. 

In de wet is opgenomen dat één keer per 
twaalf jaar de waterkering beoordeeld 
moet worden of deze voldoet aan de on-
dergrens en/ of aan de signaleringswaar-
de. Het resultaat van deze beoordeling 
moet worden gerapporteerd aan de minis-
ter. Met de minister is afgesproken dat de 
dijkbeheerders vóór 1 januari 2023 hun 
rapportages opleveren.  

In de rapportage wordt beoordeeld of de 
waterkering voldoet aan de normen. Hier-
voor zijn de volgende categorieën afge-
sproken: 

• A+: de waterkering voldoet ruim aan de 
signaleringswaarde  
• A: de waterkering voldoet aan de signale-
ringswaarde;  
• B: de waterkering voldoet niet aan de 
signaleringswaarde maar wel aan de on-
dergrens;  
• C: de waterkering voldoet niet aan de 
ondergrens;  
• D: de waterkering voldoet ruim niet aan 
de ondergrens 
De dijktrajecten die een categorie C en D 
hebben gekregen, krijgen een hoge voor-
rang en moeten met urgentie versterkt 
worden. 
Dijktrajecten met een gemiddelde urgentie 
zijn dijktrajecten die een categorie B heb-
ben gekregen in de beoordeling. 
Dijktrajecten met een lage urgentie (die 
een categorie A en A+ hebben gekregen) 
krijgen naar verwachting tot 2050 geen 
versterkingsopgave.  
Hieronder staan de beoordelingen van Itte-
ren, Borgharen en Voulwames: 
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Traject
Norm onder-

grens Traject naam Stand van zaken
Uitkomst beoor-

deling
Traject lengte 

(m)
91-1 300 I@eren Regulier C 3484

92-1 100 Borgharen Regulier B 3381

89-1 100 Voulwames Voorlopig B 693
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Dit betekent dat Itteren een hoge urgentie 
heeft en Borgharen en Voulwames een 
gemiddelde urgentie.  

Wat gaat wanneer gebeuren? 

Vanaf 2024 kan men in Itteren door middel 
van rivierverruimende maatregelen de 
hoogwaterstanden behoorlijk verlagen. In 
de tekening hierboven is te zien dat de 
gronden ten noorden van Itteren en aan de 
andere kant van het kanaal mogelijk ‘kans-
rijk’ zijn om gedeeltelijk af te graven zodat 
de rivier meer ruimte krijgt. Dat betekent 
dat onze buren van Hartelstein – als alles 
doorgaat - dan waarschijnlijk geen natte 
voeten meer gaan krijgen. 

Er zijn allerlei eisen waaraan men zich 
moet houden. Het Waterschap Limburg 
heeft de taak om de dijken te versterken 
volgens de wettelijke normen. Het rijk be-
paalt in het zogenaamde Deltaprogramma 
en het Programma Integraal Rivier Mana-
gement (IRM) samen met de regio waar 
‘ruimte voor de rivier’ kan bijdragen aan de 
hoogwateropgave.  

Daarnaast hebben we ook te maken met 
het Meerjarenprogramma Infrastructuur 
Ruimte en Transport (MIRT). En het moet 
ook nog allemaal betaald worden waarbij 
ook een lastenverhoging voor de burgers 
onvermijdelijk is.  

Omdat we niet het hele rapport van 63 
A-4-tjes in onze Dorpsberichten willen zet-
ten en daarbij ook niet volledig kunnen 
zijn, nodigen wij u graag uit om het hele 
rapport te gaan lezen. Ga dan naar de 
website van www.itteren.nl en kijk naar het 
artikel over Maas 2050. 
Veel leesplezier! 
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Info van de gemeente  

Zoals u van ons gewend bent vragen wij aan 
onze contactpersonen van de gemeente welke 
nieuwtjes zij ons kunnen vertellen over de di-
verse projecten in Itteren. Esther de Boeye, de 
procesmanager van o.a. Itteren geeft het vol-
gende aan: 

1. Brug Itteren: Binnenkort wordt er onder-
houd aan de brug uitgevoerd. Voor de rest 
zijn we nog in afwachting op de resultaten 
van onderzoeken.  

2. Fietsbrug Borgharen: We hebben in alle 
wijken voorlichtingsavonden gehouden. 
Van de wet Natuurbescherming hebben we 
de vergunning verleend gekregen. De Wa-
terwetvergunning en de Omgevingsver-
gunning zijn aangevraagd. Deze zullen als 
er geen bezwaren binnenkomen medio 
november worden verleend. Gezien de ge-
spannen markt en de prijsstijgingen heb-
ben we nog geen overeenkomst met de 
aannemer inzake de meerkosten op basis 
van hun raming. 

3. De re l ing b i j de 
bocht brug Itteren 
hebben we opgeno-
men in de onder-
houdsopgave van 
culturele objecten en 
za l vo lgend jaar 
worden opgeknapt. 

Zo kan het lopen 

Peter Dolmans zit soms lekker naar buiten te 
kijken vanuit zijn luie stoel naar verkeerssitua-
ties die zich op de hoek Op de Hoogmaas - Op 
de Bannet voordoen. Maar dat is niet altijd een 
genot en soms moet je stalen zenuwen heb-
ben. Hij zag binnen een week een aantal bijna 
ongelukken omdat dit een onoverzichtelijke 
bocht is. Peter heeft de Dorpsraad gebeld en 
heeft zijn zorgen uitgesproken. Meteen werd 
de juiste ambtenaar erbij geroepen en werd dit 
serieus opgepakt. Er is een verkeersbesluit 
gemaakt en er zal een waarschuwingsbord 
komen waarbij de mensen geattendeerd wor-
den op deze onoverzichtelijke bocht. Dankje-
wel Peter voor het doorgeven en dankjewel 
Ferry voor deze snelle actie.  
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Wat speelt nog meer? 

Er zijn diverse projecten waar de besluiten zijn 
genomen, en zijn uitgezet bij de uitvoerende 
afdeling binnen de gemeente. Maar de markt 
is op dit moment zo verzadigd dat de gemeen-
te moeite heeft om aannemers te krijgen om 

de maatregelen uit te 
voeren. Dit is een ge-
geven van onze tijd, 
waar de gemeente 
we in ig i nv loed op 
heeft. Dit levert vertra-
ging op. De gemeente 
vraagt uw begrip hier-
voor. 

Pasestraat - Ruyter-
straat:  

30 km. zone: Waarschijnlijk heeft u de borden 
en de strepen al gezien die de 30 km.-zone 
aangeven.  
Parkeren: Er moeten nog een gesprekken 
plaatsvinden om afstemming te krijgen waar 
wel en niet geparkeerd kan worden. 
Herstelbestrating: Er zijn vanuit de Dorpsraad 
in samenspraak met een bewoner diverse 
mails gestuurd maar we wachten nog op een 
passend antwoord. 

Op de Hoogmaas: 
Plaatsen waarschuwingsbord: opdracht gege-
ven. 

Meerssenhoven: 
Instellen vrachtwagenverbod: Verkeersbesluit 
is genomen. Opdracht voor uitvoering is gege-
ven. 

Op de Bos: 
Plaatsen bord ‘Itteren”: Op verzoek van de 
Dorpsraad is gevraagd om het ‘kombord’ Itte-
ren terug te plaatsen. De opdracht is gegeven 
en de verwachting is dat het binnenkort ge-
plaatst wordt. 

Niet klagen, maar melden! 
We zien en horen vaak mensen klagen over 
allerlei dingen van de gemeente. We willen 
graag iedereen vragen om alles wat niet gaat 
zoals het hoort te melden en dan het liefst via 
de ‘Mijn Gemeente’ app. Dus als u zich ergert 
aan het onkruid op de stoep, u vindt dat een 
bankje vervangen moet worden, een stoepte-
gel los ligt, (illegaal) afval gestort is, of iets an-
ders: KLAAG NIET MAAR MELD WEL.  
Dit kan het beste via de app maar ook via mail: 
post@maastricht.nl of bellen via 13-043. We 
zijn er zelf verantwoordelijk voor: melden we 
niet, gebeurt er niks, 
melden we heel veel, 
dan moeten ze wel.  
Gaat het niet zoals u 
wilt, laat het ons weten 
via info@itteren.nl.  
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Leestafel aangepast na 15 jaar 

Op 21 juli jl. kregen we een telefoontje en 24 
juli een mail waarin men ‘zeer verontwaardigd 
was over de tekst aangebracht door de Dorps-
raad, bij de kapel van Itteren.’  

Het ging daarbij over de tekst op de leestafel 
die op 1 juli 2007 onthuld was. (Zie Dorpsbe-
richten zomer 2007). Op die eerste juli 2007 
werd naast het schilderij van de omgekomen 
vliegeniers in de Aw Sjaol (van Theo Weijers) 
ook de leestafels aan het Heilig Hartbeeld en 
bij de kapel onthuld.  
Toentertijd is de tekst van de leestafel gemaakt 
naar aanleiding van o.a. krantenartikelen en 
historisch onderzoek.  
De bestaande tekst werd toentertijd bijna let-
terlijk overgenomen uit krantenartikelen waar-
op men nu bezwaar maakte en hoopte dat u 
als Dorpsraad: ‘ervan overtuigd bent dat het 
corrigeren van de tekst aan de kapel en op de 
website noodzakelijk is en wij dus geen verde-
re stappen dienen te ondernemen.’ 

De bezwaarmakers hadden daarbij diverse 
feitelijkheden aangegeven die wij gecontro-
leerd hebben, middels bezoeken bij het archief 
(Historisch Centrum Limburg), opvragen kran-
tenartikelen bij Centre Céramique, navragen 
bij onze Heemkundevereniging, etc.  

Het gaat om de tekst: “Omdat de familie 
Smeets alleen maar Belgische nazaten had, 
werd de Belgische Officier van Justitie inge-
schakeld en kwam het beeld terug.” Daarvan 
werd op verzoek van de nazaten van de fami-
lie Smeets gemaakt: “Omdat zijn echtgenote 
als laatste beheerster, alleen maar Belgische 
erfgenamen had, werd de (Belgische) Officier 
van Justitie ingeschakeld en kwam het beeld 
terug.”   
 
Derhalve willen wij alle hulp die we hierbij ge-
kregen hebben van de medewerkers van het 
Historisch Centrum Limburg, Centre Cérami-
que, onze Heemkunde Itteren en Harrie Pau-
lussen heel hartelijk bedanken.  

Dorpsraad Itteren

8



Itterse Dorpsberichten                                                                                    Herfstnummer 2022 

Sint Martinusfeest 

Op 12 november wordt het Sint Martinusfeest 
weer gevierd. Na de corona-jaren hebben we 
nu weer de gelegenheid om er weer een mooi 
feest van te maken.  
Dit jaar willen we van tevoren samen met de 
kinderen de bekende krotelèmkes gaan ma-
ken. We vragen de familie Limpens om ons 
weer van suikerbieten te voorzien, zorgen voor 
knutselspullen en zullen een datum reserve-
ren.  

We laten zowel de kinderen als de ouders op 
tijd weten wanneer deze activiteit weer plaats 
gaat vinden. 
 

 

Daarnaast zijn we blij met de toezegging van 
de fa. Bours voor het plaatsen van de houtsta-
pel, de Ittere Gangsters voor het aanmaken 
van het vuur, de medewerking van de oud-
vrijwilligers van het kindervakantiewerk, eer-
waarde heer pastoor, de sponsoring van Mark 
Chavagne van bakkerij van de Weerdt en na-
tuurlijk Sint Martinus die te paard ook aanwe-
zig zal zijn. 

Via onze website, de sociale media en de 
Geulbode zullen we u op de hoogte houden. 

De Dorpsraad 
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Kerstboom opzetten op 10 december 

Vorig jaar hebben CV de Vreigeleire in sa-
menwerking met Dorpsraad Itteren een grote 
kerstboom op ’t Brook gezet. Deze boom was 
mooi gesierd met lampjes en een grote banner 
met daarop de kerstwensen voor alle inwoners 
(en voorbijgangers). 
Dit jaar willen we er iets meer van maken met 
activiteiten voor de kinderen, met muziek van 
(een deel van) de Flippers en met nog ver-
schillende verrassingen. Houd deze dag alvast 
vrij in uw agenda. We gaan er een mooi feest-
je van maken.  

Brug afgesloten weekend 11 november 

Via de omgevingsadviseur ‘idverde’ die contro-
les en eventuele werkzaamheden van de brug 
coördineert, hebben we een mail gekregen dat 
de brug in het weekend van 11 november van 
vrijdag 22:00 tot en met zondag 22:00 uur ge-
heel afgesloten zal zijn. Het bericht luidt als 
volgt: 

In overleg met Rijkswaterstaat dienen er repa-
ratiewerkzaamheden uitgevoerd te worden 
aan de brug van Itteren. Hiervoor is het nood-
zakelijk dat de brug een weekend afgesloten 
wordt. Vanuit idverde daarom hierbij de aan-
kondiging dat we voornemens zijn de brug van 
vrijdag 11-11 22.00 uur t/m zondagavond 
13-11 22.00 uur af te sluiten.  
Tijdens deze periode is er geen verkeer moge-
lijk over de brug, ook geen fiets- of voetgan-
gersverkeer. Verkeer zal omgeleid worden via 
sluis Limmel en Borgharen.  

We hebben gevraagd welke werkzaamheden 
dan uitgevoerd moeten worden en kregen als 
antwoord: 

De reparatiewerkzaamheden hebben betrek-
king op een deel van het stalen rijdek en de 
barriers (ontlastconstructie). Daarnaast wor-
den er aanvullende inspecties gedaan aan het 
brugdek en de stalen toog. 
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Let op! Vogelgriep! 

In de gebieden aan de Maas zijn afgelopen tijd 
meerdere dode vogels gevonden. Momenteel 
heerst  er een uitbraak van deze zeer besmet-
telijke vogelgriep. 

De vogelgriep is niet besmettelijk voor men-
sen, maar honden kunnen er wel ziek van 
worden. Ook verspreidt de griep zich snel on-
der vogels. Het is dan ook van belang zo veel 
mogelijk rust in het gebied te houden en wij 
vragen dan ook om uw hond aangelijnd te 
houden en waar mogelijk het gebied tijdelijk 
even te vermijden. Ook vragen we u om geen 
zieke vogels aan te raken.  

Mocht u een zieke vogel tegen komen die raar 
gedrag vertoont, belt u dan meteen de dieren-
ambulance Limburg-Zuid op het nummer: 
0900-4433224.  

Mocht u meer dan drie dode vogels in het ge-
bied aantreffen moeten deze worden gemeld 
bij het Landelijk Meldpunt Dierziekten van de 
NVWA via telefoonnummer 045-546 31 88. 
Rondom het gehele gebied hangen blauwe 
informatieborden van Staatsbosbeheer. Hier 
kunt u alle informatie terugvinden. 
  
W i j d a n k e n u 
vriendelijk voor 
het meewerken! 
Met vriendelijke 
groet, 

De boswachters 
van Zuid-Limburg 

Herbestemming Sint Martinushoes 

Via Van Gerwen Housing hebben we een mail ge-
kregen over het Sint MarPnushoes. Ze schrijven: 

Ik wil u (en raad van Itteren) hierbij graag in-
formeren en op de hoogte brengen dat de ge-
meente Maastricht de vergunning heeft ver-
leend voor het realiseren van 3 woningen in de 
bestaande bouw. E.e.a. is ter inzage bij ge-
meente Maastricht. 
De volgende stap is nu de aannemer, hierme-
de lopen gesprekken, vervolgens kunnen we 
definitief de koopprijzen vaststellen en hiervan 
zal ik u eveneens op de hoogte brengen alvo-
rens publicatie. 
We hopen te starten februari 2023. 

Zodra meer nieuws is, geven we het 
door. 

De Dorpsraad 
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’t Winkelke en Autogarage 
Beenkens 
 
Zo in de wandelgangen horen 
wij met enige regelmaat dat er 
dorpsgenoten zijn die niet we-
ten van het bestaan van `t 
Winkelke en/of onze autogara-
ge. 
Voor diegene die ons nog niet 
kennen; Wij zijn Raymond en 
Daniella, Raymond (50) een geboren en geto-
gen Itternaar en Daniella (47) van Maastricht-
se komaf. Samen hebben we twee kinderen 
Katja (25) en  Bart (21) Beiden wonen nog 
thuis en ook schoonzoon Roberto (24) heeft 
zijn intrek genomen. 
Sinds 7 jaar zijn wij de trotse eigenaar van de 
prachtige oude carré boerderij aan de Pase-
straat 2, het karrenwiel op de binnenplaats 
verwijst nog steeds naar het oude adres voor-
dat Itteren zijn zelfstandigheid verloor aan 
Maastricht namelijk Vrijthof 60. 
Deze prachtige locatie verbindt heel wat 
dorpsgenoten met elkaar, hele families hebben 
hier gewoond, dorpsgenoten zijn hier geboren, 
er werden vlaaien gebakken en stroop ge-
stookt. Van burgemeester tot boer heeft hier 
gewoond en velen van u hebben al prachtige 
verhalen met ons gedeeld over dit huis en zijn 
inwoners. 
Met veel passie, liefde en gouden handjes om 
ons heen hebben we er al heel wat moois van 
weten te maken zonder dat we de authentiek-
heid willen veranderen. Maar realistisch zoals 
we zijn weten wij ook dat dit huis een levens-
werk is waarin het einde waarschijnlijk nooit 
helemaal in zicht komt. 
Autoservice Beenkens: 

Pasestraat 2, 6223 HB  Itteren 
tel.: 06 - 2646 4328 of 043 - 
2600 372 
Openingstijden: maandag, 
dinsdag uitsluitend op afspraak 
(de poort is dan dicht), woens-
dag, donderdag en vrijdag van 
8 tot 17 uur 

15 jaar geleden heeft Ray-
mond Autoservice Beenkens 

geopend, hiermee was een grote wens in ver-
vulling gegaan. Nadat we in 2015 in de boer-
derij zijn gaan wonen kwam als volgende stap 
wonen en werken onder een dak, in 2016 
heeft Raymond dan ook zijn garagebedrijf ge-
opend aan huis. Autoservice Beenkens staat 
voor service en kwaliteit, je kunt hier terecht 
voor periodiek onderhoud van alle merken 
auto`s, reparaties, keuring, aircoservice, ban-
denservice en diagnose stellen door middel 
van het nieuwste uitleessysteem. 
Heeft u oud ijzer waar u vanaf wilt? Dit kunt u 
hier gratis brengen! (geen koelkasten/diepvrie-
zers) 

`t Winkelke 
Openingstijden: woensdag, donderdag, vrijdag 
van 8 tot 17 uur, zaterdag 8 tot 12 uur 
Pasestraat 2, 6223 HB  Itteren 
tel.: 06 - 1149 4641 of 043 - 2340 200 

Ruim twee jaar geleden hebben we `t Winkel-
ke geopend. Een gedeelte van de oude schuur 
heeft een metamorfose ondergaan en is om-
getoverd naar een kleine delicatessen winkel 
die pure sfeer uitademt. Helaas was dit net op 
het moment dat corona uitbrak, het was een 
rare onzekere tijd met mooie maar ook vaak 
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verdrietige momenten. Nu twee jaar later gaan 
we weer een onzekere tijd tegemoet, de ener-
giecrises begint bij iedereen langzaam binnen 
te komen, zo ook bij ons. De enorme inflatie 
die ons allen treft en de oorlog die heerst. We 
weten met zijn allen niet waar dit gaat eindigen 
of wat we nog kunnen verwachten. We blijven 
positief en hopen er het beste van. 
`t Winkelke is een delicatessenzaak die staat 
voor kwaliteit en eerlijke producten. U kunt hier 
terecht voor vers gesneden vleeswaren en 
kaas, handgemaakte boerenkazen, ambachte-
lijke salades, huisgemaakte producten, vers-
gebakken broodjes, belegde broodjes, ca-
deaumanden of een lekkere borrelplank. Maar 
ook een lekkere kop koffie met vlaai nadat u 
een fijne wandeling heeft gemaakt behoort tot 
de mogelijkheden. 

Met hartelijke groet, 
Raymond en Daniella Beenkens 

Blaaskapel De Flippers. 

Na een prachtige zomer beginnen de bladeren 
te vallen en de dagen te korten. 

Optredens: 
Wij als Flippers hebben verschillende optre-
dens mogen verzorgen in Kanne, Stein, Wol-
der en Itteren bij onze beschermvrouw.                                             
Op 30 oktober spelen wij in Rekem. 

Flippers op reis: 
Verder is er nog nieuws. De Flippers gaan op 
reis van 27 april t/m 1 mei 2023. Mochten er 
mensen zijn die graag mee willen kunnen ze 
contact opnemen. Tel.: 06 - 2260 6111. 

Nieuwe kleding: 
Verder, noteer alvast 28 mei 2023, dan houden 
de Flippers hun jaarlijks kapellentreffen in Itte-
ren, waarbij ze hun nieuwe kleding zullen pre-
senteren. 
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Ateljeeke Achterum 

Ateljeeke achterum: wat doen wij en wie zijn 
wij... 
Wij zijn een dagbesteding voor mensen  met 
een beperking,  veel van onze cliënten hebben 
een niet aangeboren beperking,  zoals een 
herseninfarct,  hersenletsel na een verkeers-
ongeval of een spierziekte. 
We zijn creatief bezig met o.a boetseren, 
bloemschikken,  schilderen en bakken. 
In de zomer hebben we een pluktuin ter be-
schikking: De Wondertuin. 

Verder hebben we een winkeltje met leuke 
spulletjes,  nieuw , tweedehands,  opgepimpt 
of zelfgemaakte spullen.  
Denk aan: kransen, bloemstukjes, kleine meu-
beltjes, maar ook windlichten, kussens,  tafel-

lopertjes, bloem-
pot ten en nog 
veel meer leuke 
spulletjes en ka-
dootjes. 
Vana f ok tober  
gaan we ook de 
t a f e l d e c o r a t i e 
maken voor Aan-
juive in de Aw 
Sjaol. 

Elke donderdag 
vrijdag en zater-
dag van 13.00 tot 
16.00 uur bent u 
welkom, gewoon 
achterom door 
een van de twee 
poortjes... 

Voor ons hu i s 
staat er een klein 
bibliotheekje waar 
je gratis boeken 
u i t m a g 
pakken. Erin leg-
gen mag natuurlijk 
ook. 

Ook hebben we 
een weggeef kast-
je waar we spulle-
tjes inzetten die je 
gratis mag mee-
nemen (alleen uit 
het kastje). 

Nieuwsgierig geworden? Kom dan gezellig 
eens een kijkje nemen bij ons. 

Groetjes Harry, Sandra en Sanne  
Pasestraat 53....in ons mooie itteren  
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Summerparty 

Zaterdag 16 juli jl. hebben 
wij onze 1e Summerparty 
georganiseerd. 

W a t e e n g e w e l d i g e 
avond !  
Met heerlijk weer, heel 
veel mensen, gezellige 
muziek en een prachtige 
locatie….   

Dit heeft ons doen beslissen dat wij dit volgend 
jaar zeker nog eens willen 
over doen en wel …   op zaterdag 8 juli 2023!   

Noteer het alvast in jullie agenda, zodat jullie 
erbij zijn. 

Team Brigidahoeve en C.V. de Vreigeleire 

CV de Vreigeleire 

Zaterdag 19 november a.s. openen wij het 
nieuwe carnavalsseizoen en roepen wij onze 
Hoeglöstigheid oet!  Wij starten om 16.11 
uur, aan de kerk. 

Bent u benieuwd wat wij nog meer in petto 
hebben… kom allemaal kijken !  
Wij maken dan ook het thema van de dames- 
en herenzitting op 29 januari a.s. bekend. 

Na dit hele gebeuren gaan we ons nog een 
paar uurtjes amuseren in d’n Tabbernakel, met 
gezellige muziek van een DJ. en het optreden 
van een geweldige artiest !  

Hopelijk doen jullie allemaal gezellig mee.  

Alvast wat data voor te noteren: 
Zaterdag 10 december a.s. plaatsen wij weer 
een kerstboom op ’t Brook, i.s.m. de dorps-
raad, aanvang 14.00 uur. 

Zaterdag 14 januari 2023 receptie van onze 
Hoeglöstigheid, in d’n Tabbernakel, aanvang 
19.11 uur. 

Zaterdag 28 januari 2023,  jeugdprinsuitroe-
ping/kindermiddag JCV de Vreigeleirkes, 
Feesttent, Aanvang 15.11 uur. 
Zaterdag 28 januari 2023, Prinsenbal CV de 
Vreigeleire, Feesttent, 
Aanvang 19.11 uur. 
Zondag 29 januari 2023,  Dames- en herenzit-
ting, Feesttent, 
Aanvang 10.30 uur. 
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Een yogastudio in Itteren 

Welkom bij Yogi Works. 
1 september zijn de deuren van onze nieuwe 
studio geopend. Yogi Works is een yoga- en 
meditatiestudio gevestigd in de oude werk-
plaats van het voormalige gemeentehuis aan 
de Pasestraat 27. Wij hebben een nieuwe be-
stemming gevonden voor deze historische 
plek, een plek waar we mensen een bijzonde-
re ervaring willen geven. De studio heet Under 
the Ginkgo, genoemd naar de ginkgo, de 
prachtige Japanse tempelboom in onze tuin. 
Je balans vinden in onze roerige maatschappij 
Sinds het voorjaar van 2020 wonen wij – Noël-
le Godding en Benjamin Romkes – met veel 
plezier in Itteren. Allebei hebben wij een ach-
tergrond in de zakelijke dienstverlening. Wij 
misten echter een stuk zingeving in ons leven. 
Wij willen mensen helpen mentaal en 
fysiek evenwicht te vinden en te behouden in 
onze chaotische, continu veranderende sa-
menleving.  

Aanbod 
In onze studio 
bieden wij ver-
schillende beoe-
feningen en mind-
fulness tools aan 
die je hierbij kun-
nen helpen zoals 
yoga, zitmeditatie 
en ademwerk.  

Ons aanbod is zowel gericht op particulieren 
als op organisaties en is veelal op maat ge-
maakt. Zo bieden wij naast yoga ook activitei-
ten als ontstressdagen en stilteretraites voor 
kleine groepen. Wij geven een aantal wekelijk-
se groepslessen in yoga en meditatie. Pri-
vélessen zijn ook mogelijk. 

Minder stress en gelukkiger leven 
Yoga en meditatie kunnen bijdragen tot meer 
rust en inzicht, meer ontspanning en minder 
stress, betere prestaties en gelukkiger leven. 
Veel wetenschappelijke studies hebben dit al 
uitgewezen.  
En uiteraard is yoga ook goed voor je lijf, je 
wordt er lekker fit van. Wat wil je nog meer! 
Contact 
Interesse? Bel ons, stuur een mailtje of kijk op 
onze website! 
Tel. 06 2121 1467 (Noëlle) 
Mail: info@yogiworks.nl 
website: www.yogiworks.nl 
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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                                                                                    Herfstnummer 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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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 
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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