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2022 
  
Het was me het jaartje wel, dat 2022. In het 
begin van het jaar waren we nog bezig met het 
Coronavirus dat de nodige mensen ziek maak-
te en bij anderen waren de gevolgen soms nog 
erger.  
Het veezegenen werd begin februari weer ge-
houden en met Prins Kai met de Vreigeleire 
konden we lekker carnaval vieren.  

Op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen. 
De Russen dachten binnen enkele dagen het 
land te veroveren maar dat is niet gelukt. Er 
kwam een vluchtelingenstroom en diverse in-
woners hebben Oekraïners opgevangen, 
waarvoor dank. Nu merken we nog steeds de 
gevolgen van deze oorlog.  
In maart waren de gemeenteraadsverkiezin-
gen en werden alle politieke partijen gevraagd 
via onze website wat zij voor Itteren betekend 
hadden en wat hun plannen in de toekomst 
waren. De reacties waren te lezen op onze 
website. Op donderdag 24 maart was een bij-
eenkomst in de Aw Sjaol waar de inwoners 
konden aangeven hoe ze de speeltuinen inge-
richt willen hebben.  

De troep langs de Maas werd niet alleen in het 
voorjaar door onze vrijwilligers opgeruimd 
maar eigenlijk het hele jaar door. Er werden 
nieuwe bomen geplant maar soms ook wel 
vernield. Op Paasmaandag ging Maastricht 
Running door Itteren en op 7 augustus de 
Ironman. Helaas werd het ook het laatste sei-
zoen van de voetbalclub IBC’03. Door afne-
mende animo bij de senioren, een tekort aan 
vrijwilligers en een slechter wordende financië-
le situatie, zat er niks anders op.  

Ook het Gemengd Kerkelijk Zangkoor en de 
Seniorenvereniging zijn ermee moeten stop-
pen. Daarentegen was het ‘Spelen in de 
Speeltuin’ van Thea een groot succes. Heel 
veel kinderen van binnen en buiten Itteren 
hebben genoten (en genieten nog steeds) van 
de activiteiten in de speeltuin Op de 
Koobosch. (Als het goed is, komt Thea heel 
binnenkort op RTV-Maastricht.) Ook het ‘Aans-
juive’, de huiskamer ‘Bie tant Bèrrep” en het 
‘Samen koken, Samen eten’ werd goed be-
zocht.  

In het najaar werden de Ruyterstraat en Pase-
straat 30 km.-zone en op 8 september was 
een voorlichtingsavond over de fietsbrug in 
Borgharen.  
Voor de Aw Sjaol kwam een vlaggenmast en 
de oude lichtbak aan de gevel werd vervangen 
door nieuwe letters. 
Het Sint Martinusfeest was een groot succes 
en ook het opzetten van de kerstboom werd 
‘meer aangekleed’ met een activiteit voor de 
kinderen, iets warms te drinken en met de 
Kerstman.  

Nu op naar 2023 waarin de nieuwjaarsrecep-
tie, het veezegenen en de activiteiten (met 
feesttent) van CV de Vreigeleire op de plan-
ning staan. Wij wensen u het allerbeste voor 
2023 in goede gezondheid. 
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Eenzaam of geldproblemen? 
  
Eenzaamheid en geldproblemen, wat kunnen 
we ermee? We merken het allemaal dat ‘alles’ 
veel duurder is geworden en het is het gesprek 
van de dag. Er zijn mensen naar de Dorpsraad 
gekomen om de energietoeslag (die we alle-
maal gekregen hebben) te schenken aan één 
of meerdere inwoner van Itteren, die het écht 
nodig hebben. Ondank deze hele nobele ge-
dachten en omdat we o.a. geen inbreuk willen 
plegen op de privacy van iedereen, verwijzen 
we de mensen met geldproblemen in eerste 
instantie graag door naar de gemeente of 
hulpverlening. 

Eenzaamheid is een ander item. Daar kunnen 
we misschien met ons allemaal wel iets aan 
doen. We wonen in een huis en hebben buren. 
Die zien we normaal gesproken regelmatig, 
bijvoorbeeld bij het buitenzetten van de GFT of 
bij het inkopen doen. Dan kunnen we allicht 
een praatje maken of gewoon eens vragen 
hoe het met de ander is.  

Als Dorpsraad hebben we naast het ‘Aansjui-
ve’ ook op maandag en woensdag het ‘Samen 
koken, Samen eten’. We merken dat veel (al-
leenstaande) ouderen het niet leuk vinden om 
’s avonds alleen te eten. De tijd tussen 17:00 
en 21:00 uur wordt dan meestal gezien als 
minder prettig. Nu komen diverse ouderen bij 
elkaar om dan tijdens het koken even lekker te 
kletsen en daarna ook nog gezellig samen te 
eten. We horen dat dit veel plezier oplevert.  

Natuurlijk moet nog wel het menu afgesproken 
worden en inkopen gedaan worden maar dat 
is ook onderdeel van het samenzijn.  

Wij nodigen niet alleen de ouderen uit maar 
ook anderen om gewoon samen te komen, te 
gaan koken en heerlijk samen te gaan eten.  

Als u toch met uw buren aan het praten bent, 
stel het eens voor om ‘Samen koken, Samen 
eten’ te beleven. Neem dan contact op met 
Trudy Teunissen (06 - 3095 6495) en spreek 
iets af. Veel succes.  
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Sint Martinusfeest 
  
Wat een feest was het weer! Op woensdag 9 
november waren meer dan 40 kinderen in de 
Aw Sjaol om een krotelèmpke te maken. 
Dankzij de bieten van Marcel Limpens (we 
hebben nog bij moeten halen) en de deskun-
dige hulp van zowel (groot)ouders en vrijwilli-
gers konden de kinderen goed aan de slag.  

Op zaterdagmiddag 12 november hadden de 
mannen van Bours een mooie houtstapel 
neergelegd en ’s avonds kwamen de kinderen 
met hun (groot)ouders en met hun krotelèmke 
naar ’t Brook. Via een kleine wandeling kwa-
men we bij de kerk aan. Daar hebben enkele 
aanwezigen een groepsfoto gemaakt (zie 
voorpagina). De kinderen met hun gevolg 
hebben in de kerk het verhaal van Sint Marti-
nus gehoord. De kinderen zaten lekker op de 
grote mat voor het altaar. Na dit verhaal zijn 
we weer de kerk uitgegaan en stond Sint Mar-
tinus te paard klaar.  
 

Martinus had het paard versierd met mooie 
lampjes en had een grote mantel aan. Samen 
ging men naar ’t Brook. Daar heeft een jury de 
prijsuitreiking gedaan van ‘de sjoenste kroot’ 
en werden nog meer prijsjes uitgedeeld. Het 
vuur werd ontstoken door de Ittere Gangsters 
en meneer pastoor heeft het vuur ingezegend 
met een mooi gebed. Iedereen kon zich war-
men aan het grote vuur. De kinderen kregen 
een warme kop chocomel en een heerlijke wa-
fel van bakkerij van de Weerdt en de 
(groot)ouders genoten van lekkere glühwein. 
Onze vrienden van de Ittere Gangsters bleven 
bij het vuur totdat het (nagenoeg) gedoofd 
was.  
  
We willen iedereen bedanken die medewer-
king gegeven heeft en met name Marcel Lim-
pens, fa. Bours, de Ittere Gangsters, meneer 
pastoor, Chessy Lardinois, glashandel Aarts, 
de gemeente Maastricht en natuurlijk Steffie, 
Carly, Evy, Leon, Eunice en al die anderen. 
  
De Dorpsraad 
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Nieuwjaarsreceptie 
  
Op zondag 8 januari 2023 houden we van 
14:30 tot 17:00 uur een nieuwjaarsreceptie in 
de Aw Sjaol voor alle inwoners van Itteren. We 
hebben zoveel mogelijk de vrijwilligers van de 
diverse verenigingen uitgenodigd om samen 
met ons te proosten op een nieuw en mooi 
jaar voor Itteren. De Flippers o.l.v. Geert Hof-
kamp zullen hun muzikale kunsten ten gehore 
brengen. 

Opzetten kerstboom 

Vorig jaar hebben CV de Vreigeleire en de 
Dorpsraad een kerstboom opgezet op ’t Brook. 
Toen we de belangstelling zagen en de posi-
tieve reacties hoorden, vonden we dat er wat 
meer van gemaakt kon worden.  
Dit jaar, op zaterdag 10 december, was het 
dan zover: JCV de Vreigeleirkes gingen in de 
Tabbernakel kerstversieringen maken, het 
tentje werd weer opgezet, de chocomel en 
glühwein warm gemaakt en de kerstman werd 
gevraagd om ook even langs te komen. 
De kerstboom van Rompelberg uit Bunde 
kwam aan en de mannen van de Vreigeleire 
wisten het gevaarte op te zetten en daarna de 
lampjes erin te hangen. Even later kwamen de 
kinderen met hun zelfgemaakte versieringen 
die daarna in de boom gehangen werden.  
De kerstman had voor de kinderen een mooi 
woordje en kon hen ook nog een klein ka-
dootje geven. 
Bij deze willen we alle vrijwilligers bedanken 
dat we weer een leuke middag gehad hebben. 
We dit eigenlijk ieder jaar willen gaan doen. 

CV de Vreigeleire en de Dorpsraad.  

Frituurvet in gft-bak Aw Sjaol 

Met de feestdagen gaan we weer lekker eten 
en wordt de frituurketel weer gebruikt. Waar 
moet je dan heen met het oude frituurvet? Op 
de speelplaats van de Aw Sjaol staat al vanaf 
2015 een groene container waar we oud fri-
tuurvet in kunnen doen. Volgens de stichting 
‘Frituurvet, recycle het’ wordt aangegeven: 
Meer dan 50% van het door Nederlandse 
huishoudens gebruikte frituurvet verdwijnt bij 
het restafval of in het riool. Dat is zonde want 
we kunnen dit heel goed hergebruiken. 

Door vet in te zamelen draag je bij aan: 
* een groene samenleving  
* minder rioolverstoppingen en  
* extra inkomsten voor verenigingen.

En dat betekent dat wij het geld kunnen ge-
bruiken om activiteiten te organiseren. Dus 
breng het oude frituurvet naar de bak bij de Aw 
Sjaol. Alvast bedankt.
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Info van de gemeente 

Bij iedere uitgave van de Dorpsberichten vra-
gen we onze contactpersoon van de gemeente 
of er nog nieuwtjes te vermelden zijn.  

De projectleider gaf ons de volgende punten 
aan: 

• Met het aanleggen van het struinpad 
achter Silbelco zal het Consortium dit 
jaar al starten, zodra het weer dit toe-
laat. Het zal er in ieder geval op korte 
termijn komen. 

• Het hekwerk bij de brug wordt opge-
knapt en wordt teruggeplaatst in het 
voorjaar. 

• Er is vertraging gekomen bij de fiets-
brug bij Borgharen. Als alles volgens 
planning verloopt, bent u in week 50 
hierover geïnformeerd via een brief die 
huis-aan-huis verspreid is. 

Esther de Boeye 
Projectleider gemeente Maastricht 

 

Uw St. Martinuskerk afgelopen jaar 
 
Na enkele moeilijke 
jaren vanwege de co-
ronapandemie, komt 
ook onze parochie-
kerk weer tot leven. 
Het afgelopen jaar 
heeft er in onze kerk 
een aan ta l werk-
zaamheden plaats-
gevonden die we u 
niet willen onthouden. 
Op de allereerste 
plaats viel op As-
woensdag een flink stuk van het stucwerk van 
de muur en het plafond net voor aanvang van 
de H. Mis. Gelukkig was er op dat moment nog 
niemand in de kerk aanwezig, behalve de kos-
ter en zijn assistent Harrie Paulissen. 

Opruimen en wachten op reparatie 
Tijdens het opruimen op zolder kwamen we in 
een verloren hoek de kleine flambouwen te-
gen. Helemaal vervallen en vol stof hebben we 
deze naar beneden gehaald. 
Na enkele weken hard koper poetsen blonken 
deze flambouwen weer als nieuw en kregen 
een prominente plaats op het priesterkoor. 
In hetzelfde hok troffen we ook de grote flam-
bouwen aan; die hadden een opknapbeurt no-
dig. Dank aan Theo Weijers voor zijn inspan-
ningen om deze flambouwen in orde te maken. 
Ook deze kregen een plek in de kerk. Hele-
maal vooraan tegen de muur staan ze nu te 
pronken. 

In een andere kast vonden we nog enkele wie-
rookvaten die helemaal verpauperd waren. 
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Ook deze heeft Theo voor 
zijn rekening genomen en nu 
zien ze er weer stralend uit. 
De standaard voor deze wie-
rookvaten werd aangepast 
door Kevin Gielissen en staat 
met de wierookvaten eraan 
ook te pronken op het pries-
terkoor. 
Ook het grote staande kruis 
verhuisde: van een plek aan 
de muur naar een plek op het 
priesterkoor na een aanpassing van de houder 
door Kevin. 
De zijdeur (ingang kerkhof) is door Theo Weij-
ers en Harrie Paulissen onder handen geno-
men en mooi opgeknapt. 
Niet alleen in de kerk werd er hard gewerkt: op 
ons kerkhof heeft het personeel van de fa. 
Bours flink aangepakt om alles mooi te hou-
den. 
  
Eindelijk 
Dan, eindelijk, na de zomervakantie, kwamen 
de stukadoors in actie. De zijmuur en het pla-
fond werden door deze vakmensen keurig 
hersteld.   
Het lijkt niet veel, maar toch is er een hele 
hoop werk verricht. Maar ook de bodem van 
de geldkist is te zien. 
Niet alleen moet er geld worden uitgegeven 
aan het onderhoud van onze kerk en ons 
kerkhof. 
Ook moet er helaas een flink bedrag besteed 
worden aan juridische bijstand vanwege enke-
le geschillen over het kerkhof. Toch willen wij 
ook vooruitkijken naar het nieuwe jaar 2023. 
  
Ons verlanglijstje 
Dit staat er nog op ons verlanglijstje: 

1.  Het verven van de zijbeu-
ken en het priesterkoor na 
het uitharden van het stuc-
werk. 
2.   Het verder herstellen en 
schilderen van het plafond in 
de kerk. 
3.  Het restaureren van het 
vaandel van de H. Familie uit 
1888. 
4.   Het plaatsen van een 
wandkast waarin de vaandels 

van de parochie en de H. Familie opgehangen 
kunnen worden en kleine pronkstukken die nu 
in een kast staan, tentoongesteld kunnen wor-
den. 
5.     Het plaatsen/ bouwen van de urnenmuur 

Al met al een aardig lijstje, maar… al deze 
wensen kosten geld en dat is en blijft een 
groot probleem. De kerk is niet alleen van het 
kerkbestuur, maar van de hele gemeenschap. 
Dus ook van U. Komende maand komen wij bij 
u terug met de jaarlijkse actie Kerkbalans. 
Hierover ontvangt u straks een apart bericht. 
Wilt u nu alvast uw steentje bijdragen? Meld u 
dan aan voor een maandelijkse kerkbijdrage, 
of maak uw bijdrage over op onze rekening bij 
de Regiobank: NL12 RBRB 0979 3325 75. 
Tot slot willen wij u allemaal danken voor uw 
steun afgelopen jaar en wensen U allen 
  

EEN ZALIG KERSTMIS EN  
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR 

  
  
Het Parochieteam, 
Pastoor P. Horsch,  
kapelaan Rojas en kapelaan Andreas 
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’t Winkelke Itteren…. 

Blijft `t Winkelke in Itteren open? Dat is de 
meest gestelde vraag die we de laatste tijd 
hebben gehoord. Met de steeds maar stijgen-
de inkoopprijzen, de energiekosten die de pan 
uitrijzen en de koopkracht die alleen maar af-
neemt; Hoe kun je dan overleven als kleine 
zelfstandige? 

Op welke manier onderscheiden wíj ons als `t 
Winkelke eigenlijk van alle anderen? Kunnen 
wij ons überhaupt onderscheiden van ande-
ren? Op welk peil staat onze gunfactor? Heb-
ben wij een uniek haakje waarmee we emotio-
neel verbonden zijn met onze klanten? Op 
welke manier kun je dorpsgenoten over de 
streep trekken om toch lokaal te blijven kopen 
en voor diegenen die dat nog niet deden lokaal 
te gaan kopen? Dit zijn allemaal vragen die 
ons nu meer dan ooit bezighouden. 

We moeten kijken 
hoe het blijft lopen. 
Het zal afhangen 
hoe het gaat met 
de stijgende in-
koop, wat gaat er 
gebeuren met de 
energieprijzen en 
of er nog voldoen-
de klandizie is. 
K iezen k lan ten 
(noodgedwongen) 
voor de massa of 
missch ien toch 
nog voor de kwali-
teit?  

Het is nog allemaal raadselachtig hoe de toe-
komst eruit gaat zien. Gelukkig zitten we niet 
aan huurcontacten vast maar eerlijk is eerlijk 
als we er nog een baan naast moeten hebben 
voor de stroom, het gas en de torenhoge in-
koop dan is het snel klaar. Uiteraard zou ons 
dit  heel zwaar vallen want `t Winkelke is echt 
ons dingetje.  
Hopelijk komt het niet zover, want behalve dat 
we ondernemer zijn zijn we natuurlijk ook ge-
woon Itternaren die een grote verbondenheid 
met de Itterse gemeenschap voelen.  
Het is meer dan het alleen maar wonen in Itte-
ren, Itteren woont ook in ons. Voor nu laten we 
ons niet klein krijgen!! 

In het nieuwe jaar zullen de openingstijden 
anders zijn dan dat u van ons gewend bent. 
Volg ons ook op FACEBOOK #twinkelkeitte-
ren. Hier ziet u de laatste nieuwtjes, onze spe-
cialiteiten en alle lekkers dat we in ons assor-
timent hebben. 

Nieuwe openingstijden vanaf januari 2023: 

  
Verder willen wij u allen hartelijk bedanken 
voor uw klandizie, de leuke gesprekken en het 
gestelde vertrouwen het afgelopen jaar. Vanaf 
deze plek wensen wij u dan ook warme en 
liefdevolle kerstdagen. 

Daniëlla, Katja en Raymond 

o JA
o NEE

Wooensdag 10.00 tot 17.00 uur

Donderdag 10.00 tot 17.00 uur

Vrijdag 10.00 tot 17.00 uur

Zaterdag 8.00 tot 12.00 uur

9



Itterse Dorpsberichten                                                                                    Winternummer 2022 

Ateljeeke Achte-
rum 
 
*Graag willen wij ie-
de reen bedanken 
voor het afgelopen 
jaar! Wij zijn blij dat 
jullie de weg naar ons 
winkeltje gevonden 
hebben* 

Wij hopen jullie ko-
mend jaar weer te 
mogen ontvangen in 
ons winkeltje en in de 
pluktuin van Anne-
miek 💐 💐 . 

Voor nu: Fijne kerst-
dagen en een heel gezond en creatief Nieuw-
jaar!! 

Harry,   
Sanne en Sandra.  
En alle cliënten van Ateljeeke Achterum 👋 👋   

Blaaskapel de Flippers 

Allereerst willen wij alle inwoners uit Itteren en 
omstreken een zalig kerstfeest en een geluk-
kig en gezond 2023 toewensen. 

Ook willen wij even iets rechtzetten. Wij als 
Flippers zijn niet op tijd benaderd om muzikaal 
present te zijn bij zowel het uitroepen van 
Vorst Kay als ook het kerstboom versieren. 
Helaas zijn wij maar een kleine groep muzi-
kanten die ook andere verplichtingen hebben. 

Wij kunnen U wel aankondigen dat wij tijdens 
de nieuwjaarsreceptie in de Aw Sjaol op 8 Ja-
nuari muzikaal present zullen zijn. 
Verder hebben wij op 28 mei 2023 ons jaarlijks 
kapellentreffen in Itteren. 

Blaaskapel de Flippers 

De Damesvereniging 

Het bestuur heeft dit jaar gelukkig weer een 
leuk programma kunnen opstellen. 
Er waren weer allerlei activiteiten o.a. kienen, 
een wandeling door Wijck-Maastricht. een ge-
zellige avond met muziek, bloemschikken en 
nog meer gezellige avonden onder het genot 
van een kopje koffie/thee met wat lekkers.  
Dit jaar is het kerstdiner in de Aw Sjaol. Dat 
vonden de dames ook weer eens leuk. Dus 
weer een gevarieerd programma. 

De Damesvereniging wenst iedereen fijne 
feestdagen en een gezond 2023!! 
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CV de Vreigeleire 

Wij wensen iedereen 
hele fijne feestdagen 
en een gelukkig en 
gezond 2023 ! 
  

Alvast wat data voor 
te noteren: 

Zaterdag 14 januari 2023:  
Receptie van onze Vorst Kai 1e en prinses 
Jennifer, in d’n Tabbernakel, aanvang 19.11 
uur. 
  
Zaterdag 28 januari 2023:   
Jeugdprinsuitroeping/kindermiddag JCV de 
Vreigeleirkes, Feesttent, Aanvang 15.11 uur. 
  
Zaterdag 28 januari 2023:  
Vorstenbal CV de Vreigeleire, Feesttent, 
Aanvang 19.33 uur. 
  
Zondag 29 januari 2023: 
Dames- en herenzitting, Feesttent, 
Aanvang 10.30 uur. 

Vorst Kai 1e en Prinses Jennifer 
  
C.V. de Vreigeleire 
J.C.V. de Vreigeleirkes 

Dames- en herenzitting 

Op 29 januari 2023 organiseren CV de Vreige-
leire de ‘Dames- en herenzitting’ same, mèr 
toch apaart ! 

Feesten in de feesttent, in Itteren. 
  
Met Frans Theunisz, John Tana, Anderkovver 
XXS, Shakin DJ’s, Roy Moonen en Huub 
Adriaens. 
  
Aanvang 10.30 uur. 
  
Kaarten zijn te koop bij:  
’t Winkelke in Itteren of 
Geneinde 13 te Itteren of  
via cvdevreigeleire@outlook.com  
 
Voorverkoop: € 13,50       
aan de kassa € 15,00. 
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B.C. Onder Ons ’64 en Les Autres                             
              
De biljarters van B.C. Onder ons ’64 en 
B.C. Les Autres 

Winsje uch allemaol fijn keersjdaag, eine 
gooie roetsj en  

veural ein gezoond, leefdevol en sportief 
2023 touw. 

 

Beste mensen, 

Zet alvast in uw kalender dat we op: 

Maandag 6 februari 2023 van 13:30 tot 16:00 
uur in de Haarderhof gaan:  

KIENEN 

Dan zal er ook muziek aanwezig zijn.  
Wij nodigen u dan hartelijk uit. 

Zonnebloem Borgharen Itteren 
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                                               De Zonnebloem 

                                       Borgharen-Itteren wenst 

                                       Iedereen fijne feesdagen 

                                      en de beste wensen voor 

    2023 
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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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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: 
E:  
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:  
MUMC+ tel.: 043 387 1750  

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: 
fterwindt@yahoo.com 
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