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Noordpool in
2040 zonder ijs.
Het staat pas op pagina 5
van de krant : “Noordpool in
2040 zonder ijs”. Een vraagteken staat er niet achter. Het
wordt beschreven als een
interessant nieuwtje, niet als
een alarmerend bericht.
Gaan we nu met de Kerst
rustig een terrasje pikken in
plaats van een sneeuwwandeling te maken, of is er toch
reden om onrustig te worden? Ik krijg er toch de kriebels van.
Misschien vraagt u “Wat
heeft dat nu met de Dorpsberichten te maken daar kunnen wij toch niks aan doen.
Dat moeten ze in Den Haag
of zo maar regelen”.
Een sneeuwbal boven op
een berg kun je gemakkelijk
tegenhouden, een lawine onderaan is wat lastiger en nu
is het dan de vraag is er een
sneeuwbal of een lawine die
bijna beneden is?
We kunnen natuurlijk heel
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verschillende dingen doen.
Het gemakkelijkste is het te
ontkennen, nog lang niet bewezen komt wel vaker voor
zijn dan de slogans. Dan ga
je denk ik met je rug naar de
berg staan en zegt dat er
geen lawine te zien is. De
hoge heren zullen het wel
regelen, vol vertrouwen in
politiek die meestal niet veel
verder kijkt als de volgende
verkiezingen, dus die de lawine alleen proberen te stoppen als het in hun periode
valt of als ze denken dat er
veel mensen zijn die het erg
belangrijk vinden.
Wat er nu wel zou moeten
gebeuren weet ik ook niet.
Ik ga wel op zoek naar de
sneeuwballen die ik tegen
kom en probeer die wel te
remmen ook al lijkt dat op
korte termijn nadelig. Ik
moet iets doen of laten
maar ga het toch proberen. Kleine dingen doen
dat gaat wel en daar ligt
ook de link met zo iets als
een dorp en Dorpsberichten. Wat kan iedereen
doen? Wat zouden we als
dorp kunnen? Er moet
toch iets te verzinnen zijn?

Kunnen we ons zo iets voornemen voor het nieuwe jaar?
We komen op 5 januari feestelijk bij elkaar om terug en
vooruit te kijken naar alles
wat ons dorp aangaat. Misschien komt daar iemand met
iets dat we kunnen doen. Iets
dat ons in ieder geval het gevoel geeft dat wij hebben gedaan wat we konden doen.
De open haard niet aan bevoordeeld.

Itterse dorpsberichten
Jaarvergadering of jaarviering Dorpsraad.
Een feest van herkenning
Soms denk ik dan: “Daar
gaan we weer, de Dorpsraad
achter de tafels, een hoop
bla bla en natuurlijk is er een
verantwoording van de secretaris en de penningmeester, dan komt er nog iemand
waarvan men denkt dat zij of
hij iets leuk te vertellen heeft
en dat was het dan.” Sommige mensen voelen zich dan
ook nog verplicht om er naar
toe te gaan.
Op de Dorpsraadvergadering
hebben wij het ook er over
gehad. Op zo’n jaarvergadering ga je kijken wat er afgelopen jaar gebeurd is en wat
je van plan bent komend jaar.
En eigenlijk doe je dat ook op
oud en nieuw. We hebben
daarom gemeend om onze
jaarvergadering rond de
jaarwisseling te houden en
het een jaarbijeenkomst te
noemen met als titel:
“ITTEREN
MAAKT HISTORIE”.
De naam Itteren kwam rond
1330 voor als zelfstandige
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heerlijkheid van Adam van
Haren onderdeel van “Het
land van Valkenburg”. Maar
dat zegt me weinig: Itteren
dat zijn wijzelf als inwoners.
Itteren zijn de leden van de
school, voetbalclub, fanfare,
kerk, seniorenvereniging, 5050, Ittere gangsters, enz. Wij
als inwoners en als leden van
de verenigingen doen van
alles voor “onze” leefbaarheid in ons dorp. Wij maken
dus de historie van het afgelopen jaar.
Als je dan terugkijkt op afgelopen jaar dan kijk je eerst
naar jezelf; wat is er allemaal
gebeurd met jezelf en met
degenen die het dichtst bij je
staan. Waarschijnlijk zal bij
de één het overlijden van een
huisdier belangrijker zijn dan
de uitslag van de laatste verkiezingen. Daarom hebben
we het idee dat iedereen zelf
zijn eigen historie van het
afgelopen jaar kan uiten. We
maken twee hele grote vellen
papier. Op het ene vel staat
het jaar 2006. We hebben als
Dorpsraad al enkele data ingevuld die u terugvindt in ons
officieel jaarverslag. We hebben ook de Itterse verenigingen gevraagd om hun hoogtepunten van 2006 kenbaar

te maken. Wilt u nog eens de
gebeurtenissen van 2006
terugzien, kom dan kijken.
Daarnaast kunt u ook zelf op
die vellen zetten wat u belangrijk vindt. Er staan dan
foto’s en/of krantenknipsels
bij. Op het andere grote vel
komen de plannen van 2007
van de verenigingen en de
Dorpsraad, maar daar kunt u
ook uw plannen neerzetten
voor de “leefbaarheid” van
het dorp Itteren. Degene die
het beste idee heeft, zal ook
nog een prijs krijgen en we
zullen proberen om het idee
ook te verwezenlijken. De
jury om te zeggen welke prijs
wint, bent uzelf, want u bent
Itteren, u bent de historie en
u bent de toekomst.
Daarom nodigen wij u graag
uit op:

VRIJDAG
5 JANUARI 2007
om 19.30 uur
in de
AW SJAOL.
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Dorpsraadactiviteiten:2006
De winkel:
Sinds december 2000 is er
mede dankzij de inspanningen van de Dorpsraad een
winkel geweest in de Kapelaanstraat.
Het was een (tijdelijke) voorziening als proef voor een
periode van drie jaar in een
portcabine. Geen ideale situatie maar beter iets dan
niets.
Binnen de periode van drie
jaar zou naar een permanente oplossing gezocht worden.
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De eerste jaren liepen de
zaken niet slecht Na enkele
jaren waarbij er geen klagen
was, werd na die drie jaar
gezegd dat de portcabine
mocht blijven staan tot 2005,
ondanks het feit dat er nog
geen definitieve oplossing
was gevonden. Maar ook
daarna werd de winkel nog
gedoogd.
In het begin van het jaar
2005 bleek dat de klandizie
langzaam achteruit ging. De
Dorpsraad maakte extra artikelen en een prijsvraag in de
Dorpsberichten. In de zomer
van 2005 is er op initiatief
van de Dorpsraad een en-

quête door de gemeente gehouden om te kijken of een
winkel levensvatbaar is in
Itteren.
Deze enquête werd door de
Dorpsraadsleden verspreid
en opgehaald waardoor er
een grote respons was. Uit
de enquête bleek dat er voldoende draagkracht in Itteren
was (en is) voor een winkel.
Maar dan moesten er wel
een aantal zaken verbeterd
worden. Omdat de klandizie
bleef teruglopen en een uitzicht op een nieuwe winkel
die wel aan de basiseisen
voor een winkel voldeed achterwege bleef, hebben Math
en Trees Prevoo in juli 2006
besloten om definitief te
stoppen met de winkel. In de
tussentijd hebben zich andere ondernemers gemeld voor
de exploitatie van een winkelvoorziening maar er bleef
veel onduidelijkheid, met
name ten aanzien van de
locatie.
Op verzoek van de Dorpsraad heeft de gemeente in
augustus 2006 een briefje
rond laten gaan waarin vermeld werd dat men druk bezig was met het zoeken naar
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een nieuwe locatie en dat de
verwachting was dat begin
september de winkel aan de
Kapelaanstraat weer open
zou gaan.
Omdat medio september
bleek dat er nog steeds geen
winkel was en er ook geen
vooruitgang was geboekt bij
het vinden van een vaste locatie en een exploitant heeft
de gemeente, wederom op
verzoek van de Dorpsraad,
een nieuwe brief laten verspreiden met de laatste stand
van zaken.
Naar de mening van de
Dorpsraad is een goede
communicatie bij dit soort
gevoelige onderwerpen namelijk een eerste vereiste.
Precariorechten
Frieture "'t Wegelke"
Als Dorpsraad waren we heel
verbaasd toen we ontdekten
dat onze frieture net zoveel
stageld moest betalen als de
ondernemers op de Vrijthof
of de Markt.
Na anderhalf jaar overleggen
met de gemeente werden de
bedragen aangepast en betaalt onze frieture nu ongeveer een derde van voor-
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heen.
Onveilige Klipperweg.

Op een miezerige donkere
morgen in november 2005
reed een auto achterop een
stilstaande oplegger op de
Klipperweg.
De Dorpsraad heeft aan de
politie en de gemeente aangegeven dat deze weg al
langere tijd onveilig was
maar nu was de maat vol.
De Dorpsraad heeft voor alle
zekerheid ook nog deskundig
advies gevraagd bij het
ROVL (Regionaal Orgaan
Verkeersveiligheid Limburg).
Na verschillende telefoontjes
en brieven reageerde de gemeente nog sneller als dat
ze communiceren konden en
hebben een stopverbod op
de Klipperweg ingevoerd.
Ditmaal een compliment voor
de gemeente voor het snelle
handelen.

Monitor politieke partijen:
De Dorpsraad wil bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen een objectief stemadvies geven aan de inwoners van Itteren.
Daarom willen we voortaan in
de gaten houden wie van
welke politieke partij iets doet
voor Itteren.
Dat doet de Dorpsraad door
middel van de openbare
stukken van de pers en de
acties van de politieke partijen te volgen.
Er is een brief geschreven
aan alle politieke partijen om
hun op deze actie te wijzen
en deze brief werd geplaatst
in de Dorpsberichten.
De Dorpsraad heeft vervolgens van Stadbelangen
Maastricht, de Seniorenpartij
en diverse malen van D66
een reactie mogen ontvangen. Raadslid Chris Hoekstra
van de PvdA kwam naar een
vergadering van de Dorpsraad evenals Hans van Wageningen van D66. Deze
laatste heeft zich inhoudelijk
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ook voor Itteren bezig gehouden met o.a. de Grensmaas.
Grensmaas:
Vanaf de eerste plannen
heeft de Dorpsraad gekeken
welke gevolgen dit heeft voor
Itteren.
Er werden afspraken gemaakt dat o.a. de gemeente
Itteren op de hoogte zou blijven houden over de ontwikkelingen maar steeds was er
eenrichtingsverkeer vanuit de
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Dorpsraad.
In april 2006 heeft de Dorpsraad een bezwaarschrift ingediend tegen het bestemmingsplan van de gemeente
en daarbij verschillende vragen gesteld.
In mei werd een reactie gegeven naar Gedeputeerde
Staten van de Provincie en
Rijkswaterstaat tegen het
ontwerpbestemmingsplan
Grensmaas. Hierin wordt
aangegeven dat de werkwegen verder van Itteren af

moeten, de oprit naar de
brug rechtstreeks moet worden aangesloten op de kade,
de dekgrondberging behoort
niet onder maaiveld te komen, een visvijver ten noordoosten van Hartelstein, duidelijke afspraken over zwerfvuil, de geluidsnormen moeten strenger, vermindering
van overlast van verontreinigd stof, de WOZ-waarde
van de woningen in Itteren
verlagen, de fietsroute langs
het kanaal bij Hartelstein
aanpassen en ze moeten
ervoor zorgen dat ze in België eerder beginnen als in
Itteren.
Uit de antwoorden van de
provincie en in iets mindere
mate voor de gemeente blijkt
onvoldoende dat we echt serieus worden genomen.

Itterse dorpsberichten
Koninginnedag 29-4-2006

Onthulling lascreatie t.b.v.
beste JOP van Maastricht. In
Dagblad de Limburger werd
in januari bekendgemaakt dat
Itteren de beste JOP van
Maastricht had. Onze jongeren waren bezig met een lascursus en zij hebben boven
op de schuilhut een echte
aangepaste brommer gezet
door middel van een stalen
constructie.
Een onafhankelijke jury van
o.a. de jongerenraad van
Maastricht was bij alle JOP's
langsgegaan en daarom
vond de Dorpsraad dat hiervoor een feestje gebouwd
kon worden. Onder het toeziend oog van wethouder
Costongs en onze "meester"
Mark Penders haalden een
delegatie van de jongeren-
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raad het zeil van de brommer.
De hapjes van onze frieture
en de champagne (appelcider) smaakten goed.
Opening Jeu de Boulesbaan.
Met geld van het Kleine Kernenbeleid is een Jeu de Boulesbaan aangelegd op het
Brook. Wil van café 't Trefpunt onthulde een plaquette
en de pastoor zegende de
baan in.

De eerste wedstrijd tussen
de voorzitters van 50-50 en
de seniorenvereniging Trudy
Teunissen en Johan Smit
werd gewonnen door Trudy.
Oorlogsmonument:
Pierre Bastings, oud - Itternaar en lid van Hell on
Wheels, gaf aan de Dorpsraad aan dat 65 jaar geleden

in Itteren een vliegtuigje
neergestort was. Het vliegtuigje was in de oorlog geraakt door een Duitser. Doordat de Engelse bemanning
het brandende toestel nog
omhoog wist te trekken, werd
de boerderij van Grouwels
gered maar de bemanning
vond de dood. De Dorpsraad
liet een leestafel maken door
de jongeren (lascursus) en er
kwam een monument tegen
de achterkant van de kerk.
Verschillende oud-strijders
kwamen op 2 juli 2006 naar
Itteren en Zjer Horssels onthulde in uniform de leestafel
op de kade bij het Bundervoetpad.
Pierre Bastings
onthulde het oorlogsmonument. Pastoor zegende het
monument en René Hofkamp
speelde op indrukwekkende
wijze de Last Post.
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St. Martinusvuur:
Zo'n drie weken voor de 11e
van de 11e kreeg de Dorpsraad een brief van Fanfare
St.Martinus dat zij het feest
rondom St.Martinus niet
meer konden organiseren
vanwege gebrek aan menskracht. De zaal was verhuurd
en er moesten snel oplossingen gevonden worden. De
vergunningen werden aangevraagd maar het bleek dat
dit minimaal 6 weken van te
voren moest. Dankzij veel
kunst- en vliegwerk van verschillende Dorpsraadsleden
maar vooral ook dankzij de
politieke steun van raadslid
Jan Hoen en het doorzettingsvermogen en het ter beschikking stellen van hout,
weiland en menskracht van
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Pie Bours hebben tientallen
kinderen (en ouders) zich
kunnen "warmen" aan dit parochiefeest!

Financiën:
Zoals ieder jaar vroeg de
Dorpsraad in het lentenummer van de Dorpsberichten
aan inwoners om een financiële bijdrage.
Omdat het niet (meer) mogelijk is om acceptgirokaarten
te laten drukken, werd alleen
een oproep gedaan. In het
herfstnummer stond dat er tot
dan toe minder dan 15 gezinnen hierop gereageerd
hadden.
Er werd een herinneringsbriefje toegevoegd en hierop
reageerde meer dan 60 gezinnen. Samen 79 dus.
Kleine Kernen beleid.
De kerkdorpen Itteren en
Borgharen vallen binnen de
gemeente Maastricht onder
het zogenaamde kleine kernenbeleid waaraan een budget is gebonden.
De inwoners en verenigingen
van Itteren kunnen een aanvraag bij de Dorpsraad indienen voor activiteiten die de
leefbaarheid of (sociale) veiligheid van het dorp kunne n
verbeteren. Na een positief
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advies van de Dorpsraad zullen de ambtenaren van de
gemeente beslissen of de
activiteit door kan gaan en zij
houden de financiële kant in
de gaten.
Dorpsberichten:
Sinds het voorjaar van 2005
is er een nieuwe opzet gekomen van de Dorpsberichten. Het is niet meer op A-4
formaat maar nu een bijna
vierkant boekje.
Er zitten veel foto's in en het
is opgemaakt met drie kolommen. De Dorpsberichten
komen vier keer per jaar uit.
In de eerste vijf afleveringen
was er een prijsvraag waarmee geldprijzen te verdienen
waren. De oplossingen
moesten bij de winkel ingeleverd worden. In de Dorpsberichten waren naast de diverse mededelingen van de
Dorpsraad ook berichten van
de andere Itterse verenigingen en post van inwoners.
Soms waren er ook artikelen
die vanuit Maastricht geplaatst werden in het blad.
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Plannen voor de toekomst:
Onderzoek naar het realiseren van een bomenrij aan
weerszijde van de weg
Geneinde locatie Op 't Brook,
tevens voor de realisatie van
een bomenlaan over de gehele weg van Meerssenhoven in samenwerking met de
gemeente Meerssen.
Opknappen van locatie met
zitbank bij het weggetje dat

van de kapel naar de Maas
voert, onder de dikke boom
in de draai van de weg bij het
nieuwe kilometerpaaltje van
de maas nr.19.3. Aanvullen
van grond en bijhouden van
maai en snoeiwerk onder en
rondom de boom. De afvalbak aldaar en op overige locaties vaker legen.
Vaker veegwerkzaamheden
uitvoeren.
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met de daarbij behorende
sociale evenementen.
Behoud van wijkagent inclusief spreekuur.
Verkeersveiligheid algemeen,
overlast van rondcrossende
brommers door het dorp en
overlast van auto's op Bundervoetpad.
Realiseren minimaal twee
leestafels t.b.v. wandelroute
Itteren.

Onderhoud fietspad achter
Ankersmit.
Afhandeling inzake olievervuiling bij Hartelstein.

Verbeteren van het kermisbeleid mede om het karakteristieke behoud van ons dorp

Overlast hondenpoep, de
voor dit doel geplaatste afvalbakken worden gebruikt
voor het dumpen van huisvuil
i.p.v. hondenpoep.
Invulling boerderij Meerssenhoven met bijbehorende landerijen.
In stadsdeelprogramma het
onderdeel Meerssenhoven bij
of naast Itteren plaatsen omdat dit bij Itteren hoort.
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Soap rond Martinusvuur.
Met deze titel opende het
Zondagsnieuws het artikel
over de perikelen over het
Martinusvuur. Wat is er allemaal gebeurd? Op 21 oktober 2006 kreeg de voorzitter
van de Dorpsraad een brief
van de (ex-vice) voorzitter
van Fanfare St. Martinus,
Guus Horssels, waarin stond
dat de fanfare geen menskracht had om het Martinusfeest te organiseren en dat
de zaal al verhuurd was. De
voorzitter mailde de leden
van de Dorpsraad met deze
mededeling. Er volgde een
mailverkeer waaruit bleek dat
deze traditie niet verloren
mocht gaan.
De Stadsdeelcoördinator
werd ingeschakeld om te kijken welke vergunningen
noodzakelijk waren en hoe
we die aan moesten vragen.
Dankzij een medewerkster
van de gemeente konden we
de vergunning voor het houden van een optocht krijgen
als we die vóór 1 november
aanvroegen. Voor die vergunning moest eerst toestemming aan Stadsbus en
de politie gevraagd worden
en er moesten verkeersregelaars zijn.
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Er werd bij de gemeente nagevraagd voor een stookvergunning en er bleek dat deze
zes weken van tevoren aangevraagd moest worden. (Er
staat trouwens op de website
van de gemeente
, www.maastricht.nl, dat de
levertijd bij een stookvergunning “direct” is.) Dat was een
probleem want de Dorpsraad
wilde niet de verantwoording
voor het gebeuren nemen als
er geen vergunning lag.
Eén van de Dorpsraadleden
is toen naar Pie Bours geweest om aan te geven dat
hij niet voor het hout hoefde
te zorgen omdat het vuur niet
kon doorgaan. Pie reageerde
meteen en belde Jan Hoen
dat dit echt niet kon. Tussendoor ging een ander Dorpsraadslid naar de gemeente
naar de desbetreffende ambtenaren en wethouder Hazeu. De ambtenaren en de
wethouder bleven bij hun
standpunt want wet is wet!
Jan Hoen heeft toen ook zijn
politieke vaardigheden in de
strijd gegooid. Die werden
pas lonend toen bleek dat
Jan Hoen een persbericht
naar de media stuurde waarin Jan aangaf dat de gemeente zijn mond vol heeft
van versoepeling van de re-

gels maar hieruit bleek weer
eens dat de ambtenaren en
wethouder(s) star vasthouden aan de regelgeving.
Nadat het persbericht rond
was kwam uiteindelijk de
toestemming om het vuur te
mogen stoken op de vertrouwde plek. Hier bleek echter dat enkele meters verder
stro ingepakt in plastic opgeslagen was. Dus weer naar
Pie toe en die heeft toen zijn
wei ter beschikking gesteld.
Uiteindelijk was het ondertussen 9 november en moest
de vergunning nog aangepast worden. Twee zeer welwillende ambtenaren van de
gemeente hebben nog diezelfde dag de vergunning
weten aan te passen, die we
net op tijd wisten te krijgen.
Tussendoor hebben Dorpsraadsleden de prijsjes gehaald, afspraken met het café gemaakt, persberichten
rond laten gaan naar de media, folders laten drukken en
rondgebracht, de Ittere
Gangsters ingeschakeld om
het vuur te stoken, verkeersregelaars in herkenbare hesjes verzorgd, enz. Gelukkig is
het Martinusfeest door kunnen gaan met optocht en
vuur.

Itterse dorpsberichten
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Dienstregeling VEOLIA lijn 8
Villapark-Maastricht centrum-Maastricht NS-Borgharen-ItterenBunde
ingaande 10 december 2006
Met ingang van 10 december is de nieuwe dienstregeling van VEOLIA van start gegaan. In vergelijking met de huidige situatie is Itteren er behoorlijk op vooruit gegaan. We hebben namelijk voortaan een rechtstreekse verbinding met zowel Bunde als met Maastricht. In Bunde wordt aansluiting
gegeven op de trein en op lijn 52 naar Meerssen.
De huidige belbus is komen te vervallen en de bus rijdt ook weer in de avonduren en op zondag.
Omdat de nieuwe lijn met vaste tijden en een vaste frequentie rijdt hebben we dienstregeling in een
klein schema kunnen samenvatten. Uitgangspunt is daarbij geweest de vertrektijdstippen op de halte
Op de Bos, zowel richting Bunde als richting Maastricht.
Het voert te ver om de hele dienstregeling op te nemen maar uit ervaring weten we dat veel mensen
al geholpen zijn met een dergelijk schema.
Wie de complete dienstregeling wil zien kan terecht op www.veolia-transport.nl Wie een volledig
reisadvies wil van deur tot deur, inclusief tarief, kan terecht op www.9292ov.nl
Wij zijn er van overtuigd dat deze dienstregeling in een grote behoefte voorziet. Omdat we nu alle
dagen van de week van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat een bus hebben zijn problemen als
koopavonden, Carnaval, bezoek van evenementen in Maastricht, bezoek huisarts in Borgharen enz.
geen enkel probleem meer met de bus.
Voor het gemak hebben we de dienstregeling op de middenpagina gezet, zodat u deze makkelijk
eruit kunt halen.
14
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Halte Itteren Op de Bos
Richting Bunde
Ma-vr zaterdag zondag

06.04
06.34
07.04
07.34
08.04
08.34
09.04
enz.
enz.
enz.
enz.
00.04
00.33
15

07.04
07.34
08.04
08.34
09.04
enz.
enz.
enz.
enz.
00.04
00.32

08.04
08.34
09.04
enz.
enz.
enz.
enz.
00.04
00.32

Richting Maastricht
Ma-vr zaterdag zondag
05.26
05.56
06.26
06.56 06.56
07.26 07.26
07.56 07.56
07.56
08.26 08.26
08.26
08.56 08.56
08.56
09.26 09.26
09.26
enz.
enz.
enz.
22.56 22.56
22.56
23.26 23.25
23.25
23.53 23.55
23.55
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Wijk in beeld: Itteren, dorp
aan de grindmaas.
Onder deze rubriek kwam
enkele dagen na het Martinusfeest, Itteren bij de Limburger in de spotlights. Hierbij werd gesteld dat: “Heel
Itteren weet dat het vuur “illegaal” is omdat de vergunning een paar weken te laat
werd aangevraagd” en ging
men eigenlijk uit van goedbedoelde burgerlijke ongehoorzaamheid. Men blikte
terug naar “de Sjoester”,
Sander van Smeets zaliger,
en de zwaaiende hand van
Sander Bastings als hij door
Itteren rijdt. Guus Horssels
gaf aan dat: “ Iedereen heeft
in deze tijd de mogelijkheid te
janken en daar wordt gebruik
van gemaakt” en “Als ik zie
hoe schamel Geulle er in
veel opzichten vanaf komt”…
“. De eretitels van Jan Hoen
vliegen langs en de plannen
en wensen over Grensmaas,
behoud van de basisschool,
(senioren)woningbouw, bejaardensteunpunt passeren
de revue. En dan staat heel
stiekem tussen haakjes dat
de winkel terug gaat komen
begin 2007. Vrij snel daarna
kwam de geruchtenmachine
op gang: iemand van onze
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eigen Itterse dorpsgemeenschap zou de winkel weer
nieuw leven inblazen. Al een
tijd is de Dorpsraad met de
gemeente hiermee bezig en
via een folder van de gemeente werd al een streefdatum van september genoemd
maar door onvoorziene omstandigheden werd dit niet
gehaald. Een ondernemingsplan werd gemaakt, er werd
gekeken naar de financiën en
het budget van het Kleine
Kernen Beleid werd aangesproken. Nu ziet het er inder-

daad naar uit dat we met veel
plezier kunnen verkondigen
dat in februari de winkel open
gaat. Is het dan al helemaal
zeker? Helemaal zeker is het
pas als de deur weer helemaal openstaat voor het publiek. Dan gaan we ook er
van uit dat onze eigen Itterse
bevolking gaat kopen in onze
eigen Itterse winkel…

Itterse dorpsberichten
Uit de verenigingen
Agenda Vreigeleire

Januari
14
receptie Vreigeleirkes
20
’s middags uitroepen
Prins en Prinses Itteren 2007
27
receptie Prins en
Prinses
Februari
14
bezoek damesvereniging
16
carnavalsles op basisschool
CARNAVAL
18
carnavalsmis in de
kerk
18
oplaten Vreigeleir
19
optocht door Itteren
20
kindermiddag
20
aflaten Vreigeleir
21
hieringbiete
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P.D.V. "De Eendracht".
Onze jaarlijkse tentoonstelling en uitreiking van onze
kampioenschappen, wordt
gehouden op zondag 14 januari 2007 in cafe 't Trefpunt.
Dagindeling:
08.30 uur tot 09.30 uur
inzetten van de duiven ( 4
duiven, hiervan 1 jonge duif)
09.30 uur tot 12.00 uur: keuring
13.00 uur opening, waarna
later de duiven worden teruggeven
17.00 uur gezellig samenzijn
onder het genot van een hapje en een drankje
uitreiking kampioenschappen
en prijzen tentoonstelling.
Wij wensen iedereen een
gezond en sportief 2007.
Bestuur en leden
P.D.V. "De Eendracht" Itteren.
Met vriendelijke groet,
Bep Winkens-Burkard

50 - 50
Elke donderdagmiddag om
half 2 is er een gezellig samenzijn in de Aw Sjaol. Dan
komt er een groep mannen
en vrouwen bijeen. Het programma voor die middagen
ziet er als volg uit.
1e Donderdag voorlichtingsmiddag. Dan worden er thema’s behandeld bv. gezondheidszorg -medicijnen - of
andere interessante onderwerpen.
2e Donderdag spellenmiddag
en koersballen.
3e Donderdag wandelen of
fietsen.
4e Donderdag spellenmiddag
en koersballen.
Komt u eens kijken en drink
gezellig met ons een kopje
koffie. Het verplicht u tot
niets.
Verder wensen wij alle bewoners van Itteren een
PRETTIG EN GEZOND 2007
toe.
Groep fifty / fifty

Itterse dorpsberichten
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Kerstmis
Met de kerst in het vooruitzicht bereiden wij ons voor
op een paar hele gezellige
dagen! Op school zijn we, na
het vertrek van Sinterklaas,
druk bezig met allerlei voorbereidingen. Er wordt gezongen, geknutseld, en nog veel
meer! De kerstviering op 22
december belooft een heel
mooi feest te worden. Wij
hebben er zin in. Voor u
wensen wij een heel fijn
kerstfeest en een gezond en
gelukkig 2007!

Basisschool

Op de Sterkenberg
Afscheid
Onlangs hebben wij afscheid
genomen van dhr. Schoonbrood. Wij hebben hem mogen bedanken voor zijn uitgebreide inzet binnen onze
school.
Dhr. Schoonbrood is gestart
als vrijwilliger op de kleuterschool en heeft de laatste
jaren geparticipeerd in de
School Advies Commissie.
Wij hebben met name mogen rekenen op zijn affiniteit
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met de financiële kant van de
school.
Dhr. Schoonbrood is meer
dan 40 jaar actief geweest op
school. Een heuse topprestatie.
Voor deze speciale gelegenheid heeft dhr. Freriks
(INNOVO -bestuur van de
basisschool) met veel plezier een plekje in zijn drukke
agenda vrijgemaakt om hem
te bedanken.
Wij hebben hem ervaren als
een fijn persoon met veel
toewijding voor de school in
Itteren!

Christa Schneiders
wnd directeur
BS Op de Sterkenberg

Itterse dorpsberichten
Even voorstellen:

Ik zal mijzelf even voorstellen:
Mijn naam is Ron van der
Meys. Ik ben uw nieuwe
wijkagent op het gebied van
Milieu en Parkeren voor de
wijken Wittevrouweveld,
Limmel, Nazareth, Borgharen, Itteren en de Beatrixhaven. Ik werk vanuit het Politieburo op de Molensingel 25
te Maastricht.
Ik houd mij voornamelijk bezig met aspecten op Milieugebied en indien nodig op
Parkeergebied. Te denken
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valt hier o.a. illegale dumpingen, verkeerd en te vroeg/
laat aanbieden huisvuil. Loslopende en of poepende
honden. Op parkeergebied
eigenlijk op elk gebied. Ik
houd me ook bezig met overlast jeugd in de wijken.
Indien u klachten heeft en/of
meldingen op bovengenoemde gebieden belt u met
het klantenmeldpunt 043-350
4000 of meldkamer Integraal
Toezicht 043-350.51.99.
U kunt mij ook rechtstreeks
mailen:
ron.van.der.meys@maastrich
t.nl
Ik werk nauw samen met de
wijkagent van de regiopolitie
Luud Gorissen. Dus schroom
niet om de wijkagent van de
regiopolitie evt meldingen
door te geven op Milieu en
Parkeergebied.
Ik hoop dat we samen kunnen zorgen voor een veilig en
vooral schoon leefgebied !!!
Met vriendelijke groet,
Ron van der Meys.

Van de wijkagent

In de vorige editie heeft de
wijkagent, Luud Gorissen,
zich voorgesteld aan de lezers van de Dorpsberichten.
Vervolgens is hij ook op onze
vergadering geweest en
heeft uitgelegd hoe de organisatie van de politie in elkaar
zit. De problematieken worden in beeld gebracht door
het aantal meldingen dat het
Bureau krijgt. Hiervoor zijn
maandelijkse dynamische
wijkscans waar per probleemveld het aantal meldingen staat geregistreerd en
jaarlijkse statische wijkscans
waar o.a. beleidsplannen
n.a.v. problematieken op
staan. Wordt er niks gemeld
zal het ook geen prioriteit
krijgen. Stel voor dat niemand meldt dat er bijvoorbeeld (verdachte) Franse auto’s in Itteren rijden dan wordt
er ook niets aan gedaan. De
Itterse bevolking is volgens
hem niet zo gewend om de
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politie te bellen maar dat betekent ook dat het probleem
niet gesignaleerd wordt. Dat
betekent dat er veel meer
gemeld moet worden!
Dhr. Gorissen vindt het erg
belangrijk dat het spreekuur
blijft bestaan en er komen
ook geregeld mensen. Als er
niemand komt probeert hij
door de wijk te gaan en een
briefje op de deur te plakken
waarop staat dat hij het laatste kwartier weer terug is.
Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor de
“bocht Op de Bos”.
De splitsing en bocht van Op
de Bos met de Keizerstraat is
al jarenlang een “Itterse
blackspot”. Ja ik weet dat we
in Itteren geen stoplichten
hebben en het centraal station Itteren ligt in de planning
over enkele tientallen jaren,
maar dan nog. De basisschool heeft in de zoektocht
naar verkeersonveilige plekken deze plek al meer dan 10
jaar op nummer 1 staan. Tijdens de vergadering van
dinsdagavond 14 november
’06 werd dit besproken en
onze wijkagent heeft dit
doorgespeeld naar een medewerker van de parkeerpolitie en enkele dagen later is
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een gesprek geweest met
bewoner(s) van die bocht. Als
er namelijk geen auto’s staan
in de buitenbocht, hoeven de
verkeersgebruikers vanaf de
ijzeren brug de bocht niet te
snijden. Tevens heeft de
wijkagent toegezegd te bekijken of er op die plek een gele
streep getrokken kan worden. Maar dat moet via de
ambtelijke weg, en de ambtelijke molen draait niet altijd zo
snel als wij graag hadden.
We merken wel dat onze
wijkagent meteen de zaken
aanpakt, dus een pluim voor
Luud!

Gelukkig zitten we niet voorin

Vandalisme

Vandalen hebben (voor de
zoveelste keer) weer vernielingen aangericht aan onze
Mariakapel.
De deur was deze keer het
doelwit van hun vernielzucht,
hele happen werden eruit
gesneden of gekapt evenals
de ruiten die het moesten
ontgelden. Ook werd er geprobeerd brand te stichten.
De oplossing (het vinden van
de dader(s) is niet zo eenvoudig, maar met behulp van
oplettende burgers wel mogelijk.
Het is toch te gek voor woorden dat (soms maar een
paar) vandalen zo te keer
gaan en dan nog in onze
enige en mooie kapel.
We hopen dan ook op tips
(desnoods anoniem) uit de
bevolking, maar hopelijk is
het niet nodig.

Itterse dorpsberichten
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Majoretten Itteren
Kampioen.
Op zaterdagmorgen 9 december om 6.30 uur kwamen
de dames van de majoretten
van fanfare St.Martinus met
kleine oogjes de fanfarezaal
in. Hun haren waren al netjes
ingevlochten en nu moesten
ze allemaal dezelfde makeup aangebracht krijgen. Van
tevoren was er nog paniek
geweest want Femke moest
eigenlijk werken maar haar
“baas” heeft het goed gevonden dat ze even naar Nedeweert mocht om naar de
Nederlandse Kampioenschappen te gaan. Ze zijn al
een tijd bezig met de (kampioens)show. Eerst in maart in
de derde divisie een concours en daarna in juni in de
sporthal in Randwijck, waar
ze 85,1 punten behaalden,
een eerste prijs met promotie. Hiermee hadden ze genoeg punten behaald voor de
Limburgse en de Nederlandse Kampioenschappen. In
oktober gingen ze in de
tweede divisie op concours in
Meijel. En vervolgens zijn de
dames op 19 november in
Nederweert Limburgs kampioen geworden met 83,55
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punten. Het is ook nog een
speciale wedstrijd 9 december: Maud Kurvers-Aarts is
voor de laatste keer hun instructrice. Zij heeft meer dan
negen jaar lang deze groep
begeleid en er qua twirlen en
majoretten alles uitgehaald
wat erin zat. Als je ook nog
bedenkt dat bijna alle dames
meer dan 10 jaar bij elkaar
zijn, betekent dat dat Maud
een speciale band heeft met
de meiden. De schmink is op
de gezichten gebracht en de
ouders komen langzaam binnengedruppeld en iedereen
is klaar om te vertrekken. Op
naar Nederweert waar dit
jaar de Nederlandse Kampioenswedstrijd voor majorettengroepen wordt gehouden.
Rond kwart over tien ’s morgens betreden de dames de
arena en de show begint. Al
tellend blijkt dan dat er negen
sticks gevallen zijn en dat
betekent 1,8 punt aftrek.
Daarna komen de andere vijf
tegenstanders van de derde
dividie sectie A. Het is duidelijk dat de groepen aan elkaar
gewaagd zijn maar de jury
beslist. Dan rond kwart voor
een melden zich alle deelnemers van die morgen zich
op het wedstrijdveld want de
jury gaat de punten bekend
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maken. Van plaats zes wordt
het steeds spannender en
uiteindelijk blijkt dat onze majoretten van St.Martinus het
hoogste aantal punten (85
pt.) hebben gehaald van heel
Nederland. De tranen biggelden over de wangen van de
meiden en zij mochten het
hoogste schavot betreden…..
Nederlands Kampioen. De
majoretten kregen allemaal
een roos, die zij gaven aan
Maud, hun instructrice die

hun tot dit hoogtepunt gebracht heeft.
Majoretten en instructrice,
van harte proficiat.
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Verkiezingsuitslag 22 november 2006.
Partij

Aantal stemmen

Percentage

Maastricht

Itteren

Maastricht

Itteren

Maastricht

2002

CDA

181

14.639

27,98 %

21,02 %

27,1%

P.v.d.A.

140

18.180

21,64 %

26,11 %

16,4%

55

7.820

8,50 %

11,23 %

12,1%

156

14.512

24,11 %

20,84 %

0

112

0,00 %

0,16 %

19,1 %

26

4.275

4,02 %

6,14 %

10,5 %

D66

4

1.592

0,62 %

2,29 %

ChristenUnie

5

913

0,77 %

1,31 %

SGP

0

34

0,00 %

0,05 %

NL Transparant

0

22

0,00 %

0,03 %

Partij v.d. Dieren

12

1.241

1,85 %

1,78 %

2

221

0,31 %

0,32 %

66

5.727

10,20 %

8,22 %

0

325

0,00

0,50 %

14,8 %

647

1627

100%

100,00 %

100,00 %

VVD
SP
Fortuyn
GROENLINKS

EénNL
Partij v.d. Vrijheid
Rest partijen
Totaal

Zonder een oordeel te willen vellen valt direct op dat de SP ook in Itteren een grote aanhang heeft (156
stemmers = 24,11%). Wat echter nog meer opvalt is dat de groep Wilders in Itteren hoger scoort (10,20%)
dan het Maastrichtse gemiddelde (8,22%). Verder leed het CDA in vergelijking met vorige verkiezingen een
aanzienlijk verlies (maart 2006 46,40% nu 27,98%).
De opkomst was weer traditioneel hoog. 647 stemmers. Dat is aanzienlijk meer dan begin dit jaar. Toen ging
541 mensen naar de stembus.
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handen (hij wilde niet herkenbaar op de foto, vandaar het
verdachte balkje,) stuurde alles
wat het Martinushuis wilde passeren de parkeerplaats op. De
buit die ik gezien heb was een
boze dame uit Borgharen betrapt op het niet dragen van de
gordel, een man verdacht van
verkeert laden van kerstbomen
op een aanhanger en o ja Arno
had een accu onder het Wegelke staan, dat alleen al leverde
150 euro op.
Na een uurtje was het hele dorp
gewaarschuwd en vertrok de
stoet.
Maar ja, regels zijn regels en die
zijn er om te handhaven, toch?

Uitstapje politie
In de zomer verschijnt er vaker
een bedrijf op het Brook dat zijn
medewerkers tot actie wil brengen, maar op 9 December was
het toch even schrikken.
Plotseling stond de hele parkeerplaats vol met politie.
Alles leek uit de kast getrokken,
busjes auto’s, motoren en zelfs
een fiets.
Mijn eerste reactie was er komt
iets hoogs naar Itteren misschien wel Willem Alexander die
naar de Grensmaas komt kijken
of Wilders die onder bescherming zijn kiezers komt bedanken. Dus snel mijn camera ge-

25

pakt en naar buiten. Daar was
mijn teleurstelling en verbazing
groot. Het was een verkeerscontrole, midden op de dag
midden in Itteren.
Maar gecontroleerd werd er.
Een stoere agent, met koude
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’t Kerstmannetje
Noe die sjoen daog vaan devotie obbenuits in aontoch zien,
Zaog iech achter winkelroete roed pepier en roeie sjien.
Hij en dao ouch al ’n kribke mèt ‘t Zjezuskinneke drin
En Slevruike en Sint Joezeph en ’n staar op ‘nne pin.

En de herderkes en sjäöpkes en den ezel en den os
En de ingelkes die zónge tot de wereld woort verlos.
’t Dooch miech good aon miene öpper wie iech die sjoen kribkes zaog.
Want veer wete allemaol toch, wee veur us in ’t kribke laog.
Vaan Victor Reinders oet “Mestreechter Spraok doe zeute taol!”

De dorpsraad wenst u een fijne kerst
en een goed 2007 in Itteren
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PERSBERICHT
‘Gun d’ch dat’,
zeker met de feestdagen
Jubileum-dialectproductie Maos en Neker
In maart/april 2007 komt het Maastrichtse gezelschap Maos en Neker met een nieuwe
komische muzikale dialectproductie. En wat voor een. In het kader van het zilveren jubileum pakt men flink uit met het stuk GUN D’CH DAT!
Maos en Neker garandeert een plezierig avondje uit tijdens één van de tien voorstellingen
in maart en april 2007 in La Bonbonnière te Maastricht. Ideaal dus om rond de feestdagen
cadeau te doen, want de kaarten zijn reeds te koop (tel. 043-3259330 - bij voorkeur tussen
17.00 en 19.00 uur - of via www.maosenneker.nl)
Bij spaarclub Spaort Uuch Riek is de pot vol en wordt het jaarlijkse uitstapje gepland. Maar
waarheen? Na veel vijven en zessen wordt besloten in eigen stad te blijven en daar allerlei
zaken te ondernemen. Het programma van de trip valt soms wel en soms niet in de
smaak, maar zorgt in ieder geval voor de nodige hilariteit en ‘vreigel’… Teksten: Will
Wintjens; regie: Riny Jalhay en Emilie Kreykenbohm; muzikale leiding: Hans Geerkens.
Wie Maos en Neker kent, weet dat de producties uitblinken door ‘sjoene zaank en kemikke
tekste’. Denk maar aan eerdere producties als Ezzebleef!, Sjanse veur Twie! en Altied
Pries!
De speciale gala-première (matinee) is op 18 maart. De overige uitvoeringen zijn op 23,
24, 30 en 31 maart en 13, 14, 19, 20 en 21 april 2007, telkens om 20.15 uur. Kaarten kosten 16 euro per stuk (vanaf 10 stuks 1 euro korting per kaart). Ook kan men weer vooraf
van een buffet genieten (eveneens à 16 euro p.p.).
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www.itteren.nl
Service-pagina
weekenddiensten
Huisarts
Weekdagen
van 's-avonds 17.00 tot 'smorgens 08.00 uur
vrijdag 17.00 uur tot maandag 08.00 uur
alleen bij spoedgevallen:
Huisartsenpost:
(043) 387 77 77
tandartsen
Alleen bij spoedgevallen,
spreekuur op zaterdag,
zondag en feestdagen van
11.00 uur tot 12.00 uur en
van 17.00 tot 18.00 uur.
Centraal Tandartsnummer
0900 4243434
Ambulance, politie, branweer
Telefoon 112
Apotheken
Centrale Apothekerstelefoon
(043) 361 94 04, of
raadpleeg tijdig uw eigen
apotheek.
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Vragen aan de gemeente?
Bel het gemeenteloket:
(043) 350 40 00
Provinciale milieuklachtentelefoon
(043) 361 70 70
Drugslijn Politie Maastricht
(043) 400 66 33
Politie (geen spoed, wel politie nodig)
0900 - 8844
spreekuur politie
1ste vrijdag v/d maand
13.30-14.30 in de aw sjaol
Schapen (melden incidenten
schapen op de kades)
046 433 18 14
Groene Kruis Zorg
Mockstraat 1, Maastricht,
(043) 369 06 90.
Verplegen en verzorgen,
(043) 369 06 70 (24u/dag)
Kraamzorg,
(043) 369 06 30. (24u/dag)
Ouderenadviseur
Stef Rensen
(043) 362 00 66.
Aw Sjoal (043) 364 39 49
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Penningmeester
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