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Kermisbeleid
Het is nu ongeveer een
jaar geleden. De gemeente
kondigde een bezoek aan
aan de Dorpsraad. Ze wilden praten over het kermisbeleid van de gemeente.
En ze kwamen praten: 3
man sterk. Hun boodschap was heel eenvoudig: “We gaan ons als gemeente minder met het
kermisbeleid bemoeien,
dan gaat het beter.” Privatiseren heet dat. Dat het
zonder bemoeienis van de
gemeente beter zou gaan,
konden we ons voorstellen
maar we hadden toch
onze twijfels. Die twijfels
werden nog wat groter
3
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toen tussen neus en lippen
door gevraagd werd of
een dorp als Itteren nog
wel twee kermissen nodig
had. We hebben toen proberen duidelijk te maken
dat juist in een dorp de
kermis nog een feest is
met processie, familiebezoek, vlaai, dansen in het
café enz. Dat is heel iets
anders als een pretpark op
het Vrijthof.
Tot onze vreugde kwam er
vlak voor de volgende zomerkermis een brief van
de exploitant Duursma
waarin hij stelde dat de
kermis nu nog niet in de
nieuwe stijl was maar de
volgende zou bijzonder
zijn. Met de winterkermis
kwam de mansgrote pop
van Bob de Bouwer voor
drie kwartier als grote verrassing vanuit Duursma
naar Itteren.
Nu was het weer de zomerkermis van Pinksteren.
Hadden we twee jaar geleden nog een rups, een
carrousel, een ballentent,

een schiettent, een eendjes-vistent en een snoeptent,
Nu alleen de carrousel,
een oude goktent, een
halve snoeptent en een
generator die meer lawaai
maakte dan de carrousel
muziek kon produceren.
O, ja en na afloop bleef er
een hoop afval achter van
de kermis vanuit Heer. (?)
Het enige dat beter was,
was het weer maar wie
daar voor gezorgd heeft,
weet ik niet precies.
Onze vraag aan de gemeente is dan ook: “Is dit
wat U een verbetering
noemt? Als u iets uit handen geeft, kijkt u dan nog
wat er gebeurt of bent u er
dan vanaf?”
Hoe serieus moeten we de
extra aandacht voor de
kleine kernen nu nemen.
Met drie man komen praten, helpt niet echt. “Iets
doen”, heb ik Leers wel
eens horen zeggen, wel.
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Koninginnedag
2006
Het was een beetje een
raar gevoel dat Koninginnedag op 29 april viel. Het
weer was ook een beetje
van slag want ’s morgens
regende het nog maar
langzaam klaarde het weer
op. Om 14.30 uur waren er
ook maar een paar kinderen in de zaal hun fietsen
aan het versieren en naast
de oranje ballonnen en de
vlaggetjes zag je bovenop
onze Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) een groot
gevaarte onder een blauw
zeil.

Het weer werd de hele tijd
beter en de leden van de
fanfare begonnen zich op
te stellen en er begonnen
4
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al wat mensen zenuwachtig heen en weer te lopen
met drank, sta-tafels, een
geluidsinstallatie en nog
veel meer. Fanfare St.
Martinus kwam in stelling
en het werd gezellig druk
op ’t Brook. Wethouder
Costongs kwam ook een
kijkje nemen. Misschien
heeft hij ook de brief gezien die de Dorpsraad
heeft geschreven naar alle
politieke partijen dat de
Dorpsraad ze nu in de gaten houdt. Bij navraag
bleek dat hij zeer begaan
is met het wel en wee van
de Jongerenraad van
Maastricht. Dat zijn jongeren tussen de 16 en 25
jaar die gevraagd en ongevraagd advies aan de
gemeente geven.

De fanfare marcheert over
het grasveld naar de JOP
en speelt kunstige, stemmige fanfaremuziek.

Dan wordt er wat verteld
door de Jongerenraad en
blijkt dat Itteren de beste
JOP van Maastricht heeft
en dat ONZE jongeren een
creatie gemaakt hebben
via een lascursus.
De spanning wordt opgevoerd: de drumband geeft
een roffel, allerlei ondefinieerbare muziek komt uit
de instrumenten van de
fanfare, de champagneflessen en confettikanonnen staan klaar. Dan gebeurt het, de onthulling:
onze Mark Penders (de
“jongere-leraar” van de
lascursus) en de Jongerenraad trekken het blauwe zeil van de JOP en er-
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onder zit een kunstig in
elkaar gelaste brommer.

Die hangt dan aan een ijzeren paal vast. De jongeren gaan rond met champagne (is eigenlijk appelcider, maar ja) en met de
hapjes die onze frituurman
Arno op mooie schotels
presenteerde. Daarna ging
het hele gezelschap naar
de nieuw aangelegde Jeu
de Boulesbaan. Tussendoor zagen we hoe onze
fotograaf Ger Eijkenboom
weer mooie kiekjes maakte van de mensen van
Gloriëtte, die trouwens een
heel mooi artikel op de
voorpagina over onze JOP
hadden gezet, en de Limburger die met de wethouder kletsten.
Bij de Jeu de Boulesbaan
sprak eerst de voorzitter
5

zomernummer 2006

van de Dorpsraad Joop
Verhulst en daarna Pieter
van de Waa van de Gemeente Maastricht.

Wil van het café ’t Trefpunt
onthulde een plaquette
met daarop de vermelding
dat er ballen te leen zijn bij
’t café en de winkel maar
ik heb gehoord dat ze ook
bij de frieture te leen zijn.
Meneer Pastoor, dhr. P.
Backus zegende de baan
in en de fanfare speelde er
lustig op los en trok verder
het dorp in. Inmiddels
werd de eerste wedstrijd
gespeeld tussen de voorzitter van de Seniorenvereniging, Johan Smit en de
voorzitter van de 50-50,
Trudy Teunissen. Helaas
voor Johan, maar Wil van
het café ’t Trefpunt heeft

goed gemeten en Trudy
was overtuigend winnares.

Er werd nog wat gegeten
en gedronken en de meesten gingen de zaal in. De
fanfare had haar rondgang
door Itteren er op zitten en
er volgde de prijsuitreiking
voor de best versierde
fietsjes. Om 17.00 uur
kwam de artiestenbus die
het nog even gezellig
maakte in de zaal. ’s
Avonds was het weer beregezellig in ons café ’t
Trefpunt en Koninginnedag
2006 was weer om.
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Bommenwerper
stort neer in
Itteren.

In de nacht van 2 op 3 juli
1941 is een Whitley Z6658
van het 78e squadron
neergestort in Itteren.
Op woensdag 2 juli om
22.24 uur vertrokken in
totaal 152 Wellingtons,
Stirlings, Halifaxes, Ewhitleys en Hampdens vanuit
de RAF basis Middleton
St. George richting Bremen, Keulen, Duisburg en
Cherbourg (Duitsland). Eén
van de Whitleys ging op
weg naar Keulen en werd
6
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bestuurd door piloot sergeant George A. Jepson
van 20 jaar oud. Daarnaast
zaten in het vliegtuig ook
Gerald Kennedy, de twintigjarige navigat o r, s e rg e a n t
George Alfred
Avory (20 jaar) en
sergeant John
French Hollingworth (25 jaar)
die beiden de radio bedienden en
schutters waren.
In die nacht om
1.03 uur werden ze onderschept
door een Duitse Messerschmitt Bf 110
nachtjager van 2/NJG.
Deze Messerschmitt
werd bestuurd door de
befaamde nachtjager
Oberleutnant Reinhold
Knacke. De Whtiley
werd geraakt door de
Messerschmitt en vatte
vlam boven ons dorp
Itteren. Het verhaal gaat
dat het brandend toestel waarschijnlijk op de
woningen in Itteren zou

storten. Maar doordat de
piloot het brandende toestel nog net boven een
woning op de hoek van
Op de Bos en Geneinde
omhoog wist te trekken is
dat voorkomen. Hierdoor
was het toestel al zo laag
boven de grond dat de
bemanningsleden zich niet
meer met een parachute in
veiligheid konden brengen
en daardoor neerstortte in
het weiland Op de Warrey
tegenover de nummers
32-38. Daar was toen een
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NJG 1 bij Arnhem ter aarde besteld. Postuum werd
hem het “Eichenlaub zum
Ritterkreuz” verleend.
In eerste instantie zijn de
vier bemanningsleden van
de Whitley begraven op de
Algemene begraafplaats in
Venlo. Daarna hebben ze
hun laatste rustplaats gevonden op de Britse Militaire begraafplaats Jonkerbosch te Nijmegen.

voetbalveld en het toestel
kwam neer vlak bij het
doel.
Diezelfde Reinhold Knacke
heeft op die donderdag 3
juli, negen minuten later
een Hampden van het
106e squadron neergehaald. Op 1 juli 1942 werd
hij na 30 Abschusse door
generaal Kammhuber gedecoreerd met het Ritterkreuz. Samen met zijn
boordmarconist Kurd
Bundrock vormde hij een
uiterst succesvol nachtja7

gersduo. Uiteindelijk zouden beide mannen 44
nachtelijke overwinningen
weten te halen voordat
hun toestel in de nacht
van 2 op 3 februari 1943
bij Ede te pletter sloeg.
Hun Bf 110 kreeg toen van
een Britse bommenwerper
een voltreffer waarop een
explosie volgde. Bundrock
kon nog tijdig het toestel
verlaten maar Reinhard
Knacke verongelukte. Op
6 februari 1943 werd hij op
het Heldenfriethof van het
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Herdenking
oorlogsslachtoffers
Heeft u het stukje gelezen
van die bommerwerper die
neergestort is?
Een tijdje geleden kwam
Pierre Bastings (oud Itternaar) naar ons toe en begon over het vliegtuigje.
Eigenlijk moesten we daar
iets mee doen. Pierre is
zelf bij de “Stichting Hell
on Wheels Monument”.
Deze stichting houdt zich
bezig met historisch onderzoek naar Amerikaans
en Duitse oorlogsslachtoffers en probeert de identiteit te achterhalen van de
slachtoffers die nu nog
onbekend zijn. Daarnaast
zorgen zij ervoor dat op
verschillende plekken monumenten en/of plaquettes
komen voor individuele
oorlogsslachtoffers. Als u
er meer van wilt weten,
kunt u op de website informatie vergaren:
http://members.home.nl/al
8
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asoe/purple_heart_medal_
project.htm
Na wat gekletst te hebben
en wat ideeën uitgewisseld is het volgende programma in elkaar gesteld:
Op zondag 2 juli om 14.30
uur verzamelen bij café ‘t
Trefpunt
We lopen dan naar de plek
waar het vliegtuig is neergestort. Dat is in het weiland bij Op de Warreij tegenover de nummers 3238. Voor de mensen die
slecht ter been zijn, staat
een Dodge klaar waar u
achter in de bak kunt zitten!
Bij het weiland zal een
welkomstwoord gesproken worden en daarna zal
een leerling van onze basisschool Op de Sterkenberg een eigen gedicht
voorlezen. Vervolgens
krijgt wethouder Hazeu het
woord die een leestafel zal
onthullen. Op deze leesta-

fel staat beschreven dat er
precies 65 jaar geleden
een vliegtuig verongelukt
is met de vier Engelse soldaten. Het is de bedoeling
dat er nog een aantal leestafels op de wandelroutes
in Itteren zullen komen. Als
u een historisch feit weet
over Itteren, kunt u het
doorgeven aan één van de
Dorspraadleden. Dan zal
gekeken worden of daar
(ook) een leestafel voor
gemaakt kan worden.
Vervolgens gaan we in optocht naar de achterkant
van de kerk. De verwachting is dat het dan zo’n
16.15 uur zal zijn. Bij de
kerk aangekomen, staat
tegen de gevel aan de zijde van het altaar een
hardstenen plaat waarop
de plaquettes bevestigd
zijn die de Stg. Hell on
Wheels gesponsord heeft.
Hier zal een vertegenwoordiger van de NATO,
dhr. E. Frieser,een , die het
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monument zal onthullen,
een woordje spreken.
Meneer pastoor, dhr. P.
Backus zal vervolgens het
monument inzegenen en
vervolgens zullen twee
schoolkinderen een authetieke “Poppy-krans” bij het
monument hangen.
En als je dan met oude Itternaren hierover vertelt,
heeft iedereen zijn eigen
verhaal. De plekken waar
bommen zijn gevallen of
wat er in de oorlog gebeurd is. Tijdens een gesprek met onze Itterse
kunstschilder Theo Weijers
bleek dat hij van plan is
om het tafereel van de
brandende bommenwerper boven de boerderij van
Grouwels vast te leggen
op doek. Dus…. wordt
vervolgd.

9
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Onthulling Oorlogsmonument 2 juli 2006:
14.30 uur

verzamelen bij café ‘t Trefpunt
in optocht naar plaats waar vliegtuig
neergestort is

14.45 uur

Gedicht leerling basisschool
Onthulling eerste leestafel op wandel
route Itteren door wethouder Hazeu
In optocht naar de achterkant van de
Kerk, ingang Ruyterstraat

15.45 uur

Woordje vertegenwoordiger NATO
Onthulling oorlogsmonument bij kerk
Inzegening door pastoor P. Backus
Kranslegging door twee leerlingen
basisschool
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De winkel
Al jaren is de Dorpsraad bezig met de winkel in Itteren.
Eerst waren er een aantal
winkels maar langzaam bleef
er maar een winkel (van
Miets Kerckhofs) over tot 1
juni 1998. Vervolgens heeft
de Dorpsraad ervoor gestreden dat er een winkel kwam
en op 7 december 2000 werd
de winkel geopend, een tijdelijke voorziening aan de Kapelaanstraat voor de “Aw
Sjaol”. Het bleek geen ideale
situatie te zijn want vooral in
de zomer was het veel te
warm in de “bouwkeet”, de
Dorpswinkel van Math en
Trees Prevoo. Deze tijdelijke
voorziening staat er nu nog.
Zowel de gemeente alsook de
Dorpsraad alsook de uitbaters
waren niet gelukkig met de
situatie.
In de zomer van 2005 is er op
initiatief van de Dorpsraad
een enquête van de Gemeente
gekomen om te kijken of een
10
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winkel ook levensvatbaar is
in Itteren. De formulieren
werden door de Dorpsraadleden huis aan huis opgehaald
om zo groot mogelijke respons te krijgen. Volgens de
Gemeente bleek dat een winkel in Itteren rendabel kan
zijn. Vervolgens werd gekeken waar een winkel gevestigd kan worden, want Math
Prevoo had te kennen gegeven dat hij dolgraag in Itteren
wilde blijven maar er wel een
betere voorziening moest
komen. Iedereen weet dat
vooral in de zomertijd de
houten keet niet koel genoeg
is voor het versgoed. Er waren allerlei plannen van een
vastgoedbeheerder rondom
de boerderij op de hoek Kapelaanstraat en Brigidastraat
maar dat zou nog jaren kunnen duren. Er stond een huis
te koop dat verbouwd kon
worden tot winkel maar toen
was het verkocht. Ook werd
er gekeken naar de Aw Sjaol.
Maar dat zou betekenen dat
de diverse verenigingen, zo-

als de senioren, 50-50, de
gymclub, het zangkoor etc.
ander onderkomen moesten
vinden. Gepolst werd wat de
verenigingen ervan vonden
en welke mogelijkheden er
waren. Hier is niet voor gekozen.
Er werd gekeken naar de Pastorie maar ondanks de medewerking van het kerkbestuur
en een eventuele verbouwing
was het pand niet geschikt.
Op een gegeven moment zei
de gemeente dat er een oplossing was maar na enige tijd
bleek dit niet door te gaan.
Het bleek dat er op de basisschool “Op de Sterkenberg”
ruimte vrij was en in november 2005 werd het idee geopperd om daar een winkel in te
plaatsen. In eerste instantie
reageerde iedereen alsof dat
helemaal niet kon en de gemeente gaf aan waaraan een
dergelijke winkel dan allemaal aan moest voldoen.
Hierna werd iedere pand dat
in de verkoop kwam door
verschillende mensen beke-
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ken of daar een winkel in zou
kunnen, maar helaas.
Begin april kreeg de Dorpsraad te horen dat er naast het
café misschien een winkel
kon komen. Maar tegen de
verwachting van de evt. toekomstige uitbaters in, heeft
de potentiële koper dat pand
toch gekocht.
Moesten we als Dorpsraad de
strijd opgeven om de winkel
in Itteren te behouden of toch
maar weer kijken naar de
mogelijkheid in de basisschool? Langzaam maar zeker werd er meer informatie
ingewonnen. Het bleek dat op
andere plaatsen in het land
ook winkels in scholen waren. De angst dat de kinderen
gestoord zouden worden in
de lessen, blijkt niet zo te
zijn. De aan- en afvoer van de
goederen van de winkel kunnen vaak afgestemd worden
op de tijden dat de kinderen
niet op school zijn. Sterker
nog, de school kan de winkel
gebruiken om bepaalde lesstof in de praktijk te brengen.
11
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Niet alleen de directeur, leerkrachten en lokaal schoolbestuur werden enthousiast ook
het overkoepelend schoolbestuur heeft een brief naar de
gemeente gestuurd om een
winkel in school te krijgen.
Dit past helemaal in het idee
van een “Brede School” om
de school niet alleen tot een
leerfabriek te maken maar
eerder een centraal punt in
een dorpsgemeenschap.
Nu zijn we op het punt om te
kijken wat de voor- en nadelen zijn om een winkel in
onze basisschool “Op de
Sterkenberg” te plaatsen. Dit
gaat dan in goed overleg met
de gemeente, de basisschool
en anderen die hierover iets
willen zeggen.
Of moeten we toch weer gaan
kijken naar de Aw Sjaol. Is
dat misschien de ideale situatie? Kunnen de verenigingen
dan in de fanfarezaal?
Wilt u ook uw mening geven
over de ideeën, laat het ons
dan weten want natuurlijk is

de mening van de inwoners
van Itteren het allerbelangrijkst. U gaat straks wel of
niet naar een Itterse Dorpswinkel die (wel of niet) in de
basisschool of in de Aw Sjaol
komt, of er is straks helemaal
geen winkel meer. Misschien
zit u nu als verenigingslid in
de Aw Sjaol en ziet wel of
geen mogelijkheden in het
Martinushuis. Misschien zegt
u dat de Dorpsraad zich niet
ermee moet bemoeien en dat
dit een zaak is van de gemeente.
Geef uw mening door per
mail naar info@itteren.nl of
schrijf het op en geef het af
aan één van de Dorpsraadleden (adressen op de achterkant van de Dorpsberichten).
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De basisschool

Bekendmaking
Op 3 september 2006 zal
er een schoolfeest plaatsvinden op basisschool Op
de Sterkenberg. De aanvang is om 13.00 uur.
Dit schoolfeest wordt georganiseerd om geld bij
elkaar te brengen. Dat
geld is nodig om het
schoolplein om te toveren
in een heus speelparadijs
voor onze schoolgaande
jeugd.
Er is een rommelmarkt
waarbij de kinderen de gelegenheid hebben hun ongebruikt speelgoed te verkopen, er is een play12
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backshow en er komen
diverse bekende
artiesten zoals
Frans Theunisz,
Ken Heugen en
vele anderen.
Kortom een datum om meteen
te noteren. Jullie
komen toch ook
want wat is een
dorp zonder leuke
school !!!

In maart 2006 is de basisschool gestart met de eerste concrete actie, om
onze speelplaats om te
toveren tot een natuurspeelplaats. Samen met
de kinderen van de bovenbouw werd de eerste
wilgentunnel aangelegd.
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De verenigingen
Zomeraktiviteiten
fifty-fifty club
Donderdag 12 oktober
starten we pas weer met
de wekelijkse bijeenkomsten van de fity-fiftyclub.
Maar de komende maanden gaan, op uitdrukkelijk
verzoek van verschillende
leden, de fietstochten
door!
En wel op de derde donderdag van de maand.
Om 2 uur verzamelt men
zich dan bij goed weer op
het plein voor de Aw Sjaol.
Er wordt een kleine 20 km
gefietst met een gezellige
stop halverwege.
Een tweede mogelijkheid
is: van de prachtige nieuwe jeu de boulesbaan gebruik maken. Ballen zijn
gratis te verkrijgen bij het
café, frituur en Tonny Prop
heeft een set. Dat spelen
kan natuurlijk op elk moment van de dag, maar
misschien is het leuk daar
ook een donderdagmid13
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dag voor uit te zoeken. Als
de 55 plussers goed oefenen kunnen we de strijd
aan met andere verenigingen van het dorp! We
staan per slot van rekening
al met 1punt voor!
Fijne zomer,
Trudy Teunissen
3645993

55 Plus Gymnastiek
in gemeenschapshuis De Aw Sjaol in
Itteren.
De Welzijnsinstelling Trajekt organiseert sinds jaar
en dag bewegingsactiviteiten voor 50 Plussers. Wekelijks worden op tal van
plaatsen in Maastricht diverse vormen aangeboden. Zo zijn er volks- en
country-line danslessen,
zijn er koersbalactiviteiten,
wordt er aan watergymnastiek, yoga en sportspel gedaan en zijn er de
gymnastieklessen. Alle

lessen worden in groepsverband gegeven en staan
onder deskundige leiding
van een vakkracht. Om
deel te nemen hoeft u nergens lid van te zijn. Ook
hoeft u geen speciaal
sport-tenue aan te schaffen; gewoon makkelijk zittende kleding en schoenen zijn voldoende.
Omdat de gemeente
Maastricht deze zeer zinvolle bewegingsactiviteiten
subsidieert, kan er tegen
een geringe eigen maandelijkse bijdrage deelnomen worden.
In gemeenschapshuis De
Aw Sjaol is er wekelijks
een gymnastiekgroep actief op de dinsdagmorgen
van 11.00 - 12.00 uur,
waar nog enkele plaatsen
vrij zijn. Wilt u ook werken
aan een goede conditie of
deze juist op peil houden
en wilt u dat in groepsverband doen met leeftijdgenoten, dan bent u meer
dan welkom. U hoeft nergens lid van te zijn. Zowel
vrouwen als mannen kun-
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nen meedoen. Aanmelden
kunt u zich bij Mw. Elly
Dolmans, telefoon: 364 53
49 of 06 29 04 80 27. Voor
meer informatie kunt u
bellen op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur
naar Trajekt op telefoonnummer 328 85 88 en
vraag naar Jo Rondags.

Team BC Onder Ons
'64 naar landskampioenschap.
Na 34 jaar heeft een team
van BC Onder Ons ''64
zich weer eens geplaatst
voor de finale van het
landskampioenschap in
Nieuwegein.
Het team bestaat uit Edward Kerkhofs, Jules Hendrikx, Ronald Keijdener en
Leon Dumoulin.
Zij gaan strijden voor de
landstitel in de C5 klasse.
Voor het bereiken van een
landskampioenschap

14
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moet een biljartteam een
lange weg afleggen.
Deze lange weg is begonnen in September 2005
met de districts landkompetitie van District Maastricht e.o.
Na 22 wedstrijden heeft
het team, in Café De Kastenjeboom in Bunde, een
beslisingswedstrijd moeten spelen tegen De Keijzer uit Amby.
Op overtuigende wijze
wonnen zij deze wedstrijd
en plaatsten zich zodoende voor de regiofinale in
Kerkrade.
In deze Regiofinale moesten zij het opnemen tegen
3 teams uit de overige
Zuid Nederlandse (Limburg en Brabant) districten.
Deze Regio finale werd
door ons team op werkelijk overtuigende wijze gewonnen, met als beloning
deelname op zondag 25
juni aan de landsfinale te
Nieuwegein.
Een biljart landsfinale is
werkelijk een happening

om mee te maken als je dit
nog nooit hebt ervaren.
Een grote sporthal volledig
gevuld met biljarttafels
ongeveer 30 stuks en een
massa biljarters strijdend
in verschillende klassen.
Ik hoop in de volgende
uitgave meer leuk nieuws
te kunnen vermelden.
Harry Keijdener,
Secretaris BC
Onder Ons 64.
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Vuil !!!!!!!

Schoon?
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Jongerenraad Maastricht, een kennismaking
29 juni j.l. maakten een aantal leden van de Jongerenraad (JR) Maastricht kennis met Itteren bij de feestelijke onthulling van het kunstwerk op de beste JOP van Maastricht.
De Jongerenraad is een officieel adviesorgaan van het college van Burgemeester en Wethouders. Dit betekent dat de JR op alle gebieden die jongeren aan gaan gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan het college. Hiernaast worden in werkgroepen activiteiten
georganiseerd, zoals afgelopen jaar de geslaagde Debatcompetitie.
Jaarlijks wordt een nieuwe JR benoemd, woensdag 14 juni is de nieuwe JR voor 20062007 van start gegaan. De jongeren die het komende jaar de JR zullen vormen zijn: Pascalle Libotte, Philippe Hameleers, Anne Urai, Alex Verbeek, Bob Joormann, Joost Reijsenbach de Haan, Roelof Tijdens, Eletta Daemen, Alexander Vrancken, Daan van der Gugten, Rob de Witte, Wennie Waeijen, Ruben Pereboom, Marthe van de Coterlet en Vivianne
Castermans.
Jongeren die geïnteresseerd zijn worden uitgenodigd eens naar een vergadering te komen of de website te bezoeken.
In de JR kun je je bezig houden met de dingen die je interesseren, advies geven over wat
je belangrijk vindt en activiteiten organiseren die je leuk vindt. Aarzel dus niet, en kom
eens langs!
JR Maastricht
www.jrmaastricht.nl

De hartstichting
Bij deze willen de collectanten van de Nederlandse Hartstichting afd. Itteren iedereen hartelijk danken, die tot het welslagen van de collecte heeft bijgedragen.
De collecte heeft Euro 606,47 opgebracht.
F G L Meessen
16
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Uitslag prijsvraag lentenummer.
Op zaterdag 22 april werd er volop gekletst in de Dorpswinkel. Tjeu en Väös renden wat rond en de
inzendingen van het lentenummer werden gecontroleerd. Er waren toch weer een paar nieuwe inzenders en meer als de vorige keer. Tjeu vond de rode inzendingenkist toch wel heel interessant en
mocht de derde prijswinnaar (€10,-) trekken. Väös trok de tweede prijs (€ 15,-) en Tjeu trok Sjeng
Grouwels als winnaar en hij kreeg een waardebon van € 25,-. Deze waardebonnen zijn zoals altijd
te besteden in onze DORPSWINKEL.
De vragen en antwoorden van de vorige keer zetten we nog even op een rijtje:
1. Wat is de naam van de nieuwe website van onze basisschool? (www.bs-sterkenberg.nl)
2. Wat betekent JOP? (Jongeren Ontmoetings Plek)
3. Hoe hoog was de opkomst in Itteren bij de gemeenteraadsverkiezingen? (65,26% = 541
stemmen)
4. Wanneer is oud pastoor Jan Bok overleden? (29 april 2003)
5. Hoe laat is de onthulling van de creatie voor de beste JOP op 29 april? (15.30 uur)
Bij prijsvraag rekening houden met het feit dat mensen niet in dat mooie boekje willen knippen.
Mag dus op een apart briefje.
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Service-pagina
www.itteren.nl
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.
Stadsbus
20
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Voor de belbus bellen met
(043) 350 57 07
een half uur voor vertrek !!
Meldpunt klachten Stadsbus (043) 350 57 00
Vragen aan de gemeente?
Bel het gemeenteloket:
(043) 350 40 00

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

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 auw sloal
Schapen (melden incidenten schapen op de kades)
046 433 18 14
Groene Kruis Zorg
Mockstraat 1, Maastricht,
(043) 369 06 90.

dorpsraad

Voorzitter
Joop Verhulst
3250055
Secretaris
Richard Smeets 3641817
Penningmeester
Bèr Schoonbrood 3641735
leden
Servé Grouwels 3640537
Maria Lhomme 3652040
Han Hamakers 3646734
Renée Speijcken 3259810
Tonnie Prop
3472189
Sander Bastings 3646107
Wim Beijer
3644126

