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We horen erbij, 
maar zijn het  niet!

Wij, Itteren, horen bij de ge-
meente Maastricht maar zijn 
niet Maastricht, de stad.
Ik denk niet dat iemand dit 
zal ontkennen, met woorden 
tenminste.

I t teren is een dorp, 
Maastricht is een stad. Een 
dorp heeft andere kansen, 
andere problemen als een 
stad. Als je andere kansen en 
problemen hebt moet je an-

dere dingen doen, andere 
regels hanteren, andere poli-
tieke beslissingen nemen.
En hier ligt het probleem.
Als Maastricht regels opstelt, 
verordeningen uitvaardigt 
gaan ze uit van gelijke mon-
niken gelijke kappen en mer-
ken ze niet dat de monniken 
niet gelijk zijn en komen ze 
toch met dezelfde kappen, 
die dan echt niet meer pas-
sen. (b.v. de precariorechten, 
vergunningen (Martinusvuur), 
, de terrasverordening ,plaat-
sen van een monumentje, 

bouwverordeningen en 
misschien ook nog 
plaatselijke belastin-
gen).

Zou de politiek dat niet 
begrijpen? Hopelijk is 
dat niet waar, dat zou 
wel heel kortzichtig zijn. 
Te weinig kiezers in de 
dorpen, dat hoop ik ook 
niet, dat zou te opportu-
nistisch zijn.

Maar wat dan? Druk, 
druk, druk? Meer gericht 
op het oplossen van 
problemen als op wat is 
waar nodig?

De andere kant is dan, 
laten we te veel gebeu-

ren? Slaan we samen met 
andere Maastrichtse dorpen, 
Wolder, Oud Caberg, Heu-
gem ,Borgharen niet hard 
genoeg op de 
trom?
Geven we 
niet duidelijk 
genoeg aan 
wat  wij wil-
len, waar wij 
naar toe wil-
len, welke 
kansen wij 
zien?

St.Martinusfeest
Zaterdag 10 november wordt 
het St. Martinusfeest weer 
gevierd. Zoals eerder is me-
degedeeld wordt dit feest ge-
houden op de zaterdag het 
kortst bij de 11e van de 11e. 
Uiteraard met ’t Martinusvuur 
en de prijsuitreiking van het 
beste krotelèmpke. Verdere 
informatie krijgt u via een fol-
der.
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Kern met Pit.

In de vorige Dorpsberichten 
hebben wij u geïnformeerd 
over de `leefbaarheids-
wedstrijd` Kern met Pit. De 
Koninklijke Heidemaatschap-
pij heeft in samenwerking 
met Arcadis deze wedstrijd 
uitgeschreven voor dorpen 
en steden waarbij ieder initia-
tief  € 1000,00 kan 
winnen. Op vrijdag 
de 13e juli heeft 
een delegatie van 
de Dorpsraad ge-
sproken met juryle-
den van de organi-
satoren van Kern 
met Pit. 
In eerste instantie 
wilde de Dorpsraad 
een informatiepunt 
van de Grensmaas 
in Itteren gereali-
seerd zien. Hierbij 
zijn we (te zeer) 
afhankelijk van an-
deren. Als het Con-
sortium, gemeente 
Maastricht of ande-
ren vanwege ”mo-
verende” (dat klinkt 
altijd goed) rede-
nen dit niet willen, 
kan de Dorpsraad 
op z’n kop staan 
maar dan komt het 

er niet. Daarnaast wilden we 
ook dat het informatiepunt 
omgebouwd kon worden als 
een natuureducatiepunt. 
Hiervoor heeft de Dorpsraad 
contact gehad met Don She-
pherd van het CNME. Don 
wil ons met alle plezier hel-
pen om zo’n natuureducatie-
punt op te zetten. Misschien 
dat we in de nabije toekomst 

zo’n natuureducatiepunt op-
zetten. Hierin willen we laten 
zien welke flora en fauna er 
in en om Itteren allemaal te 
bewonderen valt. Laura Bas-
tings heeft al aangegeven om 
(namens de jongeren) hier 
van alles voor te willen doen.
In overleg met de jury van 
Kern met Pit, hebben we on-
ze doelstelling aangepast 

zodat we ook daadwerkelijk 
invloed hebben op de te 
realiseren doelen. De 
Dorpsraad wil vóór sep-
tember 2008 nog drie 
leestafels verwezenlijkt 
hebben in Itteren. Zodo-
ende komt de wandelroute 
in en rond Itteren de hele 
tijd dichterbij. Het nieuwe 
voorstel is al ingediend. 
We hebben inmiddels een 
brief gekregen dat het pro-
ject is toegelaten. Als we 
onze doelstelling realise-
ren krijgen we in het voor-
jaar van 2009 het predi-
kaat “Kern met Pit” en de 
daarbij horende € 1000,-. 
Maar eerst moeten we er-
voor zorgen dat de leesta-
fels er komen.

   Itterse dorpsberichten                                                                                        herfstnummer 2007

4



Onthullingen in Itteren.

Op 1 juli werden verschillen-
de onthullingen verricht: het 
schilderij van Theo Weijers 
en de leestafels bij het Heilig 
Hartbeeld en bij het kapellet-
je. Op de warme zondagmid-
dag kwamen we bij elkaar in 
de Aw  Sjaol. Koffie en vlaai 
stonden klaar. Eerst werd er 
lekker gekletst en men vroeg 
zich af  of  de fanfare nog zou 
komen. De voorzitter van de 
fanfare had nog alles gepro-
beerd om “zijn” mensen bij 
elkaar te krijgen en hij heeft 
nog muzikanten van andere 
verenigingen gevraagd maar 
helaas, er was geen repre-
sentabel aantal bij elkaar te 

krijgen om het gezelschap te 
vergezellen. 
Om 14.00 uur werd de ont-
hulling van het schilderij in de 
Aw  Sjaol gedaan. Naar aan-
leiding van de herdenking 
van het neergestorte vlieg- 
tuigje, precies een jaar gele-
den, had Theo Weijers een 
schilderij hiervan gemaakt. 
Op het schilderij staan ook 

allerlei karakteristieke ge-
bouwen van toenmalig Itte-
ren. Het is geschilderd alsof 
je in het toestel zit en zo bo-
ven Itteren vliegt. Pierre Bas-
tings had nog een kleine re-
plica van het neergestorte 
toestel, een Whitley Z6658, 
met een originele Engelse 
vliegenierscap in een vitrine 
gezet. Het schilderij hangt in 
de mooi opgeknapte hal van 
“onze” Aw  Sjaol waarbij de 
verlichting bestaat uit mooie 
bollen die een bijzonder licht 
uitstralen. Het past in het to-
taalbeeld met de monumen-
tale trap waarbij je je waant 
in de beginjaren van de vori-
ge eeuw. Het was Theo zelf 
die met een sierlijke ruk zijn 
eigen tafelkleed voor het 
schilderij wegtrok en de be-
volking liet zien wat hij ge-
schilderd had. 
Daarna vertrokken we naar 
het Heilig Hartbeeld. Als je 
het schoolplein afloopt zie je 
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het huis van de 91-jarige Gil-
jam Cauberg. De oplettende 
ooggetuige zag nog net zijn 
gezicht achter het raam 
vandaan gaan. De organisa-
tie had via Pie Dolmans ge-
probeerd om Giljam te verlei-
den om mee te gaan maar 
Pie gaf  aan dat het waar-
schijnlijk niks zou worden. 
Jammer maar helaas. Bij het 
Heilig Hartbeeld aangeko-
men werden al de eerste 
woorden gesproken en de 
verklaring gegeven van het 
mysterie van Itteren. `Uit 
dankbaarheid 10 mei 1940` 
staat er omdat op die dag 
alle Itterse gemobiliseerden 
heelhuids terug thuis zijn ge-
komen. Toen kwam Giljam 
toch nog stilletjes om de 

hoek geschuifeld. Hij zat keu-
rig in het pak en kwam een 
beetje verlegen tot bij het 
Heilig Hartbeeld. Uiteindelijk 
is hij het geweest die de 
leestafel bij het Heilig Hart-
beeld onthulde. De aanwezi-
gen waren zeer verheugd 
dat deze  oudste inwoner 
van Itteren zelf de onthulling 
kon verrichten. Enkele da-
gen later stond nog een 
heel artikel over hem in het 
weekblad “De Ster”. Giljam 
had het mysterie van Itteren 
opgelost.
Vervolgens liepen we in een 
optocht naar het kapelletje. 
Bij het kapelletje stond de 
nieuwe leestafel met daarop 
de geschiedenis rondom dit 
gebouwtje. 

Eén van de hoofdrolspelers 
van de beschreven historie is 
raadslid en oud wethouder 
Jan Hoen. Hij gaf aan dat het 
25 jaar geleden was dat hij, 
in gezelschap van de dienst-
doende schutteri j van 
Maastricht, in Itteren ont-
haald werd met het terugbe-
zorgde Mariabeeld. Dat beeld 
werd in het kapelletje vereerd 
en heeft nu een prominente 
plek in onze kerk. De onthul-
ling van de leestafel werd 
gedaan door Jan Hoen zelf. 
Na deze onthullingen begon-
nen de eerste druppeltjes te 
vallen en zijn we allen naar 
het Café ´t Trefpunt gegaan. 
Daar werd nog geruime tijd 
nagekletst en iets gegeten en 
gedronken.

   Itterse dorpsberichten                                                                                        herfstnummer 2007

6



Inleveren radiotoestellen:

Het begint wel een vaste 
rubriek te worden over dit 
onderwerp. Gidi Verheijen 
heeft in ons lentenummer 
een oproep geplaatst of  ie-
mand nog informatie heeft 
over het inleveren van de 
radiotoestellen in 1941 en 
1943. Er komen nog steeds 
allerlei nieuwe berichten bij 
ons binnen. Hier zijn er weer 
twee.

Jean Gulikers heeft de redac-
tie van de Dorpsberichten 
een briefje gegeven over het 
inleveren van de radiotoestel-
len in 1943. Dit is de tekst:
“Jean woonde in die tijd op 5 
jarige leeftijd, met zijn ou-
ders, Pieke en Lieske, op de 
Putsteeg, waar nu Ellen (Be-
enkens-Gulikers) woont. Mijn 
vader heeft zijn radio toen 
niet ingeleverd maar inge-
metseld in de schoorsteen-
mantel van de voorkamer. 
Toen het iets veiliger was, 
luisterde hij naar de berichten 
tegen ons over waar pastoor 
Gielen woonde. Toen hij die 
in vertrouwen dit had gezegd, 
kwam het ook aan burge-
meester Keyzer aan zijn o-
ren. Daarna zaten mijn vader, 
pastoor en burgemeester ge-

regeld op mijn ouders bed 
om naar de berichten te luis-
teren. Van Jean Gulikers.“

Van Thei Dolmans kregen we 
een bijgaande foto met daar-
bij de volgende tekst:
“Hier een foto van het af-
scheid van onze eerste radio. 
Op de foto mijn moeder en 
mijn zus Mien, broer Ger, Pie 
en ik Thei Dolmans. Pie heeft 
hem met tranen in zijn ogen 
weggebracht. De datum is 
mij niet bekend.”

Gidi is er heel erg blij mee 
gezien zijn commentaar: 
“Fantastisch hoe in Itteren 
wordt meegewerkt.” Hij is 
bezig met het maken van 
twee boeken: “Eén boek gaat 
over de geschiedenis van de 
radio in WO II in Limburg en 

een  dito boek  over de ge-
schiedenis van de radio in 
WO II in Nederland. Dat 
laatste boek is bedoeld voor 
radioverzamelaars en zal 
vooral over de technische 
zaken van de radio gaan, 
zoals analyses en beschou-
wingen over de radiomerken 
en types en de aantallen die 
zijn inge- leverd. Behalve 111 
Limburgse gemeenten, heb 
ik al   ruim 100 N-Brabantse 
gemeente- en politiearchie-
ven onderzocht en in Zee-
land heb ik er een stuk of 
dertig gedaan. Verder heb ik 
nog wat grote steden boven 
de rivieren met wat omlig-
gende plaatsen geïnventari-
seerd. En natuurlijk heb ik 
ook aandacht voor andere 
bronnen, zoals (oude) kran-
ten, boeken en andere publi-
katies en archieven. 
Het is juist dat in Maastricht 
radio's vanuit de verzamel-
plaats op het terrein van De 
Sphinx aan de Borgharen-
weg in schepen verladen 
werden en afgevoerd naar 
Duitsland. Daarover ga ik in 
mijn boek meer details 
beschrijven.”
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Grensmaas leeft in Itteren.

Op maandag 17 september 
was het stampend vol in de 
Aw  Sjaol in Itteren. Naast 
heel veel mensen van Itteren 
zagen we ook inwoners van 
Borgharen, Bunde en andere 
omwonende buren. Ook wa-
ren enkele politici aanwezig 
waaronder wethouder Hazeu. 
Er werd die avond veel in-
formatie gegeven wat er nu 
daadwerkelijk gaat gebeuren. 
Er waren verder allerlei des-
kundigen aanwezig die ver-
telden over hoe de werk-
zaamheden uitgevoerd gaan 
worden en wat de conse-
quenties zullen zijn. 

In de eerste opzet was het de 
bedoeling om rond Hart-
elstein een grote ringdijk aan 
te leggen. Na afgraving van 
de deklaag zou het gebied 
van zo´n 60 hectare onder 
water komen te staan, waar-
na twee varende baggerma-
chines zouden worden inge-
zet (natte winning).

In het nieuwe scenario komt 
ten zuiden van Voulwammes, 
tegen het Julianakanaal aan, 
een verwerkingsb Typ hier 
om tekst in te voeren ekken 
van 6 hectare. 

Dit verwerkingsbekken is een 
soort haven waar twee grote 
baggerschepen komen te 
liggen die alle zand en grind 
verwerken. Deze bagger-
schepen worden geïsoleerd 

en er komen zeecontainers 
en aarden wallen om het ge-
luid in de woondorpen onder 
de 55 (of 60) dB te houden. 
Het zand en grind wordt via 
schepen afgevoerd via het 
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Julianakanaal. Van het ge-
bied bij Hartelstein wordt 
eerst zo´n twee meter de-
klaag verwijderd waarna on-
geveer negen meter grind 
weggehaald wordt. Het be-
treft hier droge winning wat 
gepaard gaat met veel min-
der geluidsproductie dan de 
oorspronkelijke natte win-
ning. De dekgrondberging die 
zodoende ontstaat  wordt 
weer allemaal opgevuld 
waarna bij het eind van de 
werkzaamheden de natuur 
zijn gang kan gaan. Het Con-
sortium heeft een vergunning 
tot 2015 en er werd beloofd 
dat het dan in Itteren ook af 
moet zijn. De verwachting is 
dat de Belgen op ongeveer 
dezelfde tijd, mei 2008, 
hoogwaterbeschermende 
maatregelingen gaan treffen 
ter hoogte van de Hochter-
bampd.

Het is jammer dat van alle 
voorstellen die de Dorpsraad 
sinds 1993 heeft gedaan, er 
weinig terug kwam. Voor het 
alternatief van het fietspad 
langs het kanaal dat ver-
dwijnt, werd gekozen voor 
het fietspad aan de andere 
kant van het kanaal. Een 
fietspad dat al jaren bijna on-
begaanbaar en gevaarlijk is. 

Van de ongelijkvloerse krui-
sing tussen Op de Bos en de 
werkweg aldaar werd door de 
Dorpsraad voorgesteld om 
een permanente hogere weg 
naar het kanaal te krijgen 
zodat je bij hoog water altijd 
uit het dorp kunt. Dit stond 
niet in de afspraken en het 
was te duur. De dekgrond-
berging bij Hartelstein wordt 
gemiddeld twee meter onder 
maailveld afgewerkt. De 
Dorpsraad heeft destijds 
voorgesteld om naar het hui-
dige peil te gaan en dan een 
visvijver te realiseren. Een 
visvijver die beloofd was ter 
compensatie van het huidige 
grindgat dat verdwijnt. Dit 
stond niet in de afspraken en 
hiervoor worden dan vergun-
ningen aangevraagd. Het 
consortium is bereid dit te 
realiseren maar alleen als 
men daar opdracht voor 
krijgt. Hier ligt nog een mooie 
taak voor de gemeente om 
dit te regelen.

Er komt een (nieuwe) Klank-
bordgroep. Iedereen kan zich 
daarvoor aanmelden. Hierin 
zitten naast de mensen van 
het Consortium, mensen van 
de gemeenten Maastricht en 
Meerssen. Daarnaast kunnen 
nog inwoners van Itteren en 

andere dorpen deelnemer 
worden van deze Klankbord-
groep. Deze mensen kunnen 
een advies uitbrengen naar 
de uitvoerders. Hierdoor 
kunnen praktische problemen 
opgelost worden in het be-
lang van Itteren en andere 
belanghebbenden. Vanuit de 
Dorpsraad hebben zich een 
aantal mensen opgegeven. 
Verslagen van de bijeen-
komst van de klankbordgroep 
komen op de website van het 
consortium te staan.

Ook werd informatie gegeven 
over de schaderegeling. In 
een straal van 250 meter 
vanaf de werkgrens zullen de 
woningen persoonlijk bezocht 
worden door een onafhanke-
lijke taxateur. Deze zal de 
staat van de woning opne-
men en vastleggen in een 
rapport. Van het rapport krijgt 
de eigenaar een exemplaar, 
compleet met foto´s en al. Als 
u (denkt dat u) schade heeft, 
kunt u dit melden via het 
schadeformulier dat te down-
l o a d e n i s v i a 
www.maaswerken.nl, of dat u 
telefonisch kunt aanvragen 
bij Loket Maaswerken 0800-
62279375. (Postbus 1593, 
6201 BN  Maastricht) Uiter-
aard kunt u uw  schade ook 
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melden als u niet binnen de 
straal van 250 meter woont.

Het is de bedoeling dat in 
november van dit jaar in Itte-
ren archeologisch onderzoek 
gaat plaatsvinden. Het vol-
gend jaar zal men in mei be-
ginnen met allerlei voorberei-
dende werkzaamheden 
waarna het echte werk begin 
2009 van start gaat. De Maas 
krijgt een bredere stroomgeul 
in combinatie met een verla-
ging van de oever (weerd). 
Daardoor krijgt de rivier niet 
alleen haar oorspronkelijke 
gezicht terug, maar zijn wij 
veel beter beschermd tegen 
een nieuwe hoogwatergolf 
Hopelijk komt dan inderdaad 
dat natuurgebied van 
Borgharen tot Roosteren van 
2500 hectare waar het zwerf-
vuil inderdaad opgeruimd 
wordt en we kunnen genieten 
van onze mooie natuur.
Al met al was het een zeer 
informatieve avond waarin 
duidelijk verteld werd wat we 
allemaal te verwachten heb-
ben. Nu maar afwachten of 
het inderdaad zo gaat gebeu-
ren als verteld wordt. Wilt u 
nog iets nalezen kijk dan op 
de websites van 
www.denieuwegrensmaas.nl 
of www.maaswerken.nl.  

Elders in deze Dorpsberich-
ten vindt u de uitvoe-
ringskaart van de locatie Itte-
ren.

   Itterse dorpsberichten                                                                                        herfstnummer 2007

10

Eindfase

http://www.denieuwegrensmaas.nl
http://www.denieuwegrensmaas.nl
http://www.maaswerken.nl
http://www.maaswerken.nl


Nieuws 
van Roer en Overmaas:

Waterbodemsanering Hout-
bemdervloedgraaf.
Het bovenstroomse gedeelte 
van de Houtbemdervlo-
edgraaf (nabij Ankersmit) is 
uitgebaggerd. Zowel de wa-
terbodem als het slib van de 
watergang was zwaar veront-
reinigd. Rijkswaterstaat (= 
bevoegd gezag) heeft een 

saneringsplan opgesteld. 
Waterschap Roer en Over-
maas heeft het onderhouds-
deel voor zijn rekening ge-
nomen.

Herinrichting Kanjel en Gelei, 
gemeenten Meerssen en 
Maastricht
Vanuit het Geulke wordt, bij 
de Nieuwe of IJzeren Molen 
in Rothem, water naar de 
Gelei gevoerd. De vijvers bij 

de Geulhof, Vaeshartelt en 
Kruisdonk worden via de Ge-
lei van water voorzien. De 
Kanjel sluit bij Kruisdonk op 
dit watersysteem aan. Zowel 
de waterkwaliteit als de –
kwantiteit zijn binnen dit wa-
tersysteem niet in orde. On-
derzoek moet gaan aantonen 
welke maatregelen het beste 
resultaat geven.
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Verkeerschaos
 in de Pasestraat

De kern van Itteren heeft 
een middeleeuwse oor-
sprong. Van oudsher loopt 
hier ook een weg die de 
verbinding verzorgt met 
het buurdorp Borgharen, 
de Pasestraat. Sinds de 
middeleeuwen is het pro-
fiel van deze weg nauwe-
lijks veranderd. Er is geen 
trottoir en sommige huizen 
liggen daarom direct aan 
de weg. Als je de voordeur 
uitstapt wordt daar direct 
de vouw  uit je broek gere-
den. Het is geen rechte 
weg en veel huizen heb-
ben een oprit. Door het 
steeds drukkere verkeer 
zullen de problemen in de 
Pasestraat alleen maar gro-
ter worden. Daarnaast zal 
ook het autobezit alleen nog 
maar groter worden en al de-
ze auto’s zullen ergens ge-
parkeerd moeten worden 
(een auto staat gemiddeld 23 
uur per dag stil!) Er wordt te 
hard gereden en overal staan 
auto’s geparkeerd. Ook op 
de zogenaamde fietssugges-
tiestroken die als zodanig 
geen enkele formele status 
hebben. In het verleden zijn 
er al allerlei pogingen onder-
nomen om de straat ver-

keersveiliger te maken. De 
meningen over de getroffen 
maatregelen lopen sterk
 uiteen. 

Er hoeft niet veel te gebeuren 
of de zaak raakt verstopt. 
Bouwactiviteiten, verkeerd 
geparkeerde auto’s en de 
zaak staat stil. Zo ook op 7 
augustus. Een verkeerd ge-
parkeerde auto bij de weg-
versmalling zorgde er voor 
dat twee bussen van Veolia 
niet verder konden rijden met 
als gevolg vertraging van de 
bussen tot een uur en uitval 

van verschillende ritten. De 
politie moest er aan te pas 
komen om de rijbaan weer 
vrij te krijgen.

Van dit voorval zijn een paar 
foto’s gemaakt. Deze foto’s 
zijn illustratief voor de situatie 
in de Pasestraat. Deze keer 
waren het toevallig twee bus-
sen maar de combines die 
men tegenwoordig inzet of de 
grote mestwagens zouden 
hier ongetwijfeld ook zijn 
vastgelopen. De gevolgen 
voor de bus zijn echter direct 
merkbaar. Het niet kunnen 
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doorrijden zet de rijtijd onder 
druk en leidt  tot vertragingen 
waardoor reizigers gedu-
peerd zullen worden en aan-
sluitingen verloren gaan.

De situatie in de Pasestraat 
is aangekaart bij de gemeen-
te. Het zal echter bijzonder 
moeilijk worden om voor de 
Pasestraat een afdoende 
oplossing te vinden. Deels 
kunnen we er natuurlijk zelf 
iets aan doen. Een betere 
parkeerdiscipline b.v. Als je 
een oprit hebt zet de auto 
dan op de oprit. Het is iets 
meer werk maar schept wel 
ruimte. Zet de auto zodanig 
neer dat niemand daar last 
van heeft. Het is niet veel 
maar alle kleine beetjes hel-
pen. Verder moeten we maar 
afwachten of men bij de ge-
meente nog goede ideeën 
heeft. Een ding is zeker. Wat 
je ook doet in de Pasestraat 
er zullen altijd voor- en te-
genstanders zijn van te ne-
men maatregelen. Als 
Dorpsraad zullen we dan ook 
geen voorkeur uitspreken 
voor wat voor een maatregel 
dan ook. Wat we wel zullen 
doen is zorgen dat eventuele 
maatregelen op een goede 
manier besproken zullen 
worden met de direct be-

langhebbenden, de bewo-
ners van de Pasestraat. We 
zullen dit probleem aankaar-
ten in het wijkteam en er daar 
voor pleiten om eventuele 
maatregelen eerst te bespre-

ken met de bewoners van de 
Pasestraat.
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Meer verkeersperikelen:
Meerssenhoven

Tijdens de jaarvergadering 
van de Dorpsraad begin dit 
jaar, is door de aanwezigen 
aandacht gevraagd voor de 
verkeersonveilige situatie bij 
Meerssenhoven. De weg 
wordt steeds drukker en 
wordt veel gebruikt door 
fietsers. Fietsers en druk au-
toverkeer is niet z'n gelukkige 
comb ina t i e zoda t de 
Dorpsraad deze kwestie 
heeft aangekaart bij de ge-
meente Maastricht en de 
gemeente Meerssen. Omdat 
we er bij voorbaat van uit 
gingen dat een vrijliggend 
fietspad op de korte termijn 
niet tot mogelijkheden zou 
behoren hebben we een al-
ternatief  voorstel gedaan. De 
gemeente heeft ons als volgt 
bericht.

"In Meerssenhoven is ge-
kozen voor het 60 km re-
gime vanwege het vrij in-
tensieve fietsverkeer dat 
gebruik maakt van deze 
verbinding van Itteren/
Borgharen met Bunde/
Meerssen. Enerzijds be-
treft het woon-werkver-
keer, daarnaast maken 
veel scholieren gebruik 
van deze weg. U vraagt 

om verdergaande maatrege-
len ter bescherming van de 
veiligheid van het fietsver-
keer op deze weg.

De totale breedte van Meers-
senhoven is slechts 5.25 me-
ter. In uw  schrijven doet u de 
suggestie om fietsstroken 
aan te brengen op de weg. 
Hiermee wordt het autover-
keer naar het midden van de 
weg gedirigeerd en ontstaat 
voldoende ruimte voor een 
fietsstrook aan beide zijden 
van de weg. Het is een 
oplossing die op diverse lo-
caties is toegepast en die 
naar tevredenheid functio-
neert. Wij zijn dan ook voor-
nemens uw  suggestie over te 
nemen en te kiezen voor een 
dwarsprofiel bestaande uit 2 
fiets suggestiestroken, elk 
1,35 meter breed en een rij-
baan voor autoverkeer in 

twee richtingen ter breedte 
van 2.70 meter.

Alvorens tot uitvoering over 
te kunnen gaan is een ver-
keersbesluit noodzakelijk. Dit 
besluit zal worden gepubli-
ceerd waarbij belanghebben-
den de mogelijkheid krijgen 
om eventuele bezwaren ken-
baar te maken. Vervolgens 
kunnen de werkzaamheden 
uitgevoerd worden. Naar 
verwachting zal uitvoering in 
september plaats vinden.

De door u gevraagde aanleg 
van een bomenlaan is finan-
cieel op dit moment onhaal-
baar. Anderzijds zal nog stu-
die moeten plaatsvinden naar 
de ligging van kabels en lei-
dingen en de eigendomssitu-
atie. Dit verzoek zal meege-
nomen worden in de "grens-
maas" ontwikkelingen".
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SENIORENVERENIGING 
ST. MEERTEN – ITTEREN

Het bestuur van de senioren-
vereniging heeft zich gebo-
gen over de mogelijkheid 
meer bewoners, dus ook se-
nioren van Itteren, gebruik te 

laten maken van de activitei-
ten die de seniorenvereniging 
organiseert.

Bij de recent georganiseerde 
dagtocht naar het bakkerij-
museum en het streekmuse-
um in de omgeving van Eind-
hoven, hebben al veel Itter-
naren, geen lid zijnde van de 
seniorenvereniging, aan die 
dagtocht deelgenomen.

De volgende stap is het 

openstellen van de kien- en 
kaartmiddagen die iedere 
dinsdagmiddag van 13.30 tot 
16.30 in de Aw  Sjaol worden 
gehouden. Per 1 oktober a.s. 
kunnen ook de overige be-
woners van Itteren, waaron-
der senioren, zich op dins-
dagmiddag een paar uur a-
museren in de Aw  Sjaol. Voor 
koffie, thee en andere zaken 
wordt gezorgd. De prijs per 
kienkaart bedraagt  € 5,-. 
Verder zijn er groepjes, die 
niet kienen maar wel kaarten. 
Ook daar is nog plaats voor 
nieuwe kaarters.
Wij heten iedereen bij voor-
baat van harte welkom op 
dinsdagmiddag.
Het bestuur
.

De takkenroute
Vindt plaats op
22-10 en 5-11

Denk aan
Niet langer als 

120cm
Geen dikke tak-

ken!

Helaas, helaas de fifty-
fiftyclub is ter ziele !

Twee jaar hebben we gepro-
beerd in de wintermaanden 
een middag in de week 
voor de jonge senior te orga-
niseren.
Het is niet gelukt er een flore-
rende club van te maken.
Wat een compliment is, is dat 
er geen mensen zijn die ons 
verlaten hebben, maar ...…er 
is ook niemand bijgekomen.
Evenzo bij het bestuur(tje) 
met de gastvrouwen kwam 
geen enkele verandering !!
Alle zes nog energiek en 
trouw.

De wandel/fietsmiddagen 
o.l.v.. Elly Dolmans waren 
een groot succes, de midda-
gen dat er koersbal gespeeld 
werd, heel gezellig, de infor-
matie/scholingsmiddagen 
zeer gevarieerd en boeiend.
Al met al het deed ons pijn te 
moeten zeggen we stoppen , 
want in dit dorp is de 55 
plusser gelukkig nog zo aktief 
in en rond zijn huis, dat hij 
geen tijd heeft voor zo`n ge-
organiseerde middag.

Trudy Teunissen
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Financiën.

In de vorige editie van de 
Dorpsberichten vond u een 
klein papiertje waarop u 
gevraagd werd een bijdrage 
te geven aan de Dorpsraad. 
Het doet ons goed dat we u 
kunnen melden dat er op dit 
moment al meer dan 70 ge-
zinnen een bijdrage hebben 
gegeven. Wij willen de gulle 
gevers bij deze hartelijk dan-
ken. 

Voor de mensen die vergeten 
waren wat het rekeningnum-
mer van de Dorpsraad is 
waarop een bijdrage gestort 
kan worden: 97.92.52.547. 

Alvast bedankt voor uw  bij-
drage.

Loslopende honden.

Honden mogen loslopen, 
echter alleen in de daarvoor 
door de gemeente aangewe-
zen losloopgebieden. Deze 
zijn te herkennen door de 
paaltjes met daarop een 
hondenkop getekend. Het 
losloopgebied hoeft niet altijd 
omheind te zijn. De meeste 
losloopgebieden zijn dit wel.
Indien men met een hond 
buiten de bebouwde kom 
loopt, hoeft de hond niet aan-
gelijnd te zijn. Indien men 
met een hond in een niet 
omheind losloopgebied loopt 
en er komen mensen op bijv 
een fiets aan zou het wel zo 
netjes zijn de hond even kort 
te houden zodat de fietser 
niet bang hoeft te zijn dat er 

iets gebeurt met de hond of 
hemzelf. Dit geldt ook voor 
wandelaars, men weet nooit 
of de mensen bang zijn voor 
honden.
De eigenaar van een  hond 
die poept in het hondenge-
bied heeft niet de verplichting 
de poep op te ruimen dat in 
tegenstelling met een hond 
die losloopt buiten het los-
lopgebied.
Indien een hond buiten een 
losloopgebied losloopt kost 
de bekeuring € 50,- indien hij 
op de weg loopt, loopt de 
hond los op een speelweide 
dan kost het € 75,-. Het poe-
pen van een hond kost €75,-. 
Ron van der Meys, Milieu-/ 
parkeeragent Gemeente 
Maastricht
.  
Ron.van.der.Meys@maastric
ht.nl. Telefoonnummer: 043-
350 51 99 
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BILJARTTREFFEN.

De inschrijfdatum voor het 
biljarttreffen op zaterdag 27 
en zondag 28 oktober 2007 
is verlengd tot 15 oktober a.s.
Dit biljarttreffen is toeganke-
lijk voor:
1 Elke inwoner c.q inwoons-
ter van Itteren die van biljar-
ten houdt c.q. wel eens een 
partij biljart gespeeld heeft.
2 Biljarters welke niet in Itte-
ren woonachtig zijn, maar lid 
zijn van BC Onder Ons ’64 of 
van BC Les Autres.
3 Oud Itterenaren die in het 
verleden lid geweest zijn van 
BC Onder Ons ’64 of van BC 
Les Autres.
Het biljarttreffen start op za-
terdagavond 27 oktober om 
ca. 18.00 uur. Op zondag-
ochtend 28 oktober zullen de 
deelnemers eerst gezamen-
lijk een ontbijt (om 10.00 uur) 
nuttigen waarna de wedstri-
jden worden voortgezet.
De wedstrijden zijn dusdanig 
gepland dat de deelnemers 
van begin tot eind in actie 
moeten kunnen komen. Dus 
inschrijven betekent het ge-
hele weekend biljarten.

Uiteindelijk is het de bedoe-
ling dat het treffen wordt 
beëindigd met een winnaar 
en wordt afgesloten met een 
gezamenlijk diner.
Uiteraard brengt e.e.a. kos-
ten met zich mee en zal er 
een, voor elke portemonnee 
te behappen, bedrag aan in-
schrijfgeld ( ca. € 5,00) en 
voor deelname aan het diner 
( ca. € 10,00) gevraagd wor-
den.
Aan het diner mogen ook 
partners (uiteraard tegen be-
taling) deelnemen.
Graag zouden wij nog een 
aantal biljartliefhebbers willen 
begroeten die (nog) geen lid 
van één van beide Itterse 
biljartverenigingen zijn.
Inschrijven is mogelijk d.m.v. 
het opgeven van naam en 
adres in ons Café of door het 
sturen van Email naar 
info@trefpunt-itteren.nl .
Inschrijven voor 15 oktober 
a.s.

Beleefd uitnodigend :

Wil en Chiara 

Café ’t Trefpunt.
Tel.  043-3649911.

Van BC Onder Ons ’64.

Voor BC Onder Ons ’64 is de 
landskompetitie 2007/2008 
van de KNBB District 
Maastricht weer van start ge-
gaan.
Dat betekent dat er wekelijks 
op donderdag en twee weke-
lijks op vrijdagavond weer 
spannende biljartwedstrijden 
te zien zijn in ons clublokaal 
Café ‘t Trefpunt.
Op de donderdagavond spe-
len de libre teams en op de 
vrijdagavond speelt ons drie-
bandenteam hun thuis-
wedstrijden.
Uiteraard vinden onze biljar-
ters het, net als voetballers, 
best fijn om voor publiek te 
spelen.
Hebben wij Uw  interesse ge-
wekt kom dan gerust eens 
binnenlopen.
Op ons aanplakbord in het 
lokaal treft U het programma 
van onze thuiswedstrijden 
aan.
Heeft U interesse om het 
programma in huis te hebben 
dan kunt U een mailtje sturen 
naar bcoo@home.nl dan stu-
ren wij U dit gaarne toe.

Namens BC Onder Ons ‘64
Harry Keijdener, Secretaris 
Tel.  043-3645561.
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Afsluiting Jubileumjaar 
Zaterdag 27 oktober 2007 
In het St. Martinushoes 

aanvang: 21.00 uur          entree gratis 
m.m.v. 

 

   
 
 

                                           
                                  



Gildeactiviteiten in Itteren?

Een delegatie van de Dorpsraad heeft een gesprek gehad met mensen van het Gilde van 
Maastricht. Het Gilde is een organisatie die bemiddelt tussen vragers en aanbieders van allerlei 
activiteiten. We kunnen ook kijken of zoiets ook in Itteren mogelijk is. Als een aantal mensen bij-
voorbeeld een cursus Frans wil hebben, dan kunnen we kijken of er ergens een leraar Frans is die 
deze lessen kan geven. Er wordt dan gekeken of we bijvoorbeeld in de Aw Sjaol een ruimte kun-
nen huren en de lessen kunnen beginnen. Dat kan natuurlijk ook voor andere activiteiten.
Misschien zijn er ook in Itteren mensen die hun kennis graag met anderen willen delen. Deze 
mensen noemen we aanbieders. Bent u iemand die goed is in computeren, schilderen, fotografie 
of iets anders laat het ons weten en we kijken of u voor de mensen van Itteren (en misschien ook 
Borgharen en Bunde) iets kunt betekenen. 
Hieronder hebben wij een formulier gemaakt waarin u kunt invullen of u een cursus wilt (vrager) of 
u een cursus kunt geven (aanbieder). Wij van de Dorpsraad zullen dan (in samenwerking met ’t 
Gilde) zien wat de mogelijkheden zijn. Als u een briefje inlevert, krijgt u altijd een reactie van ons. 
Wij vragen u om dit voor 15 oktober in te vullen en af te leveren bij: Joop Verhulst (de Hoed), Brigi-
dastraat 77 of Han Hamakers (van Magda), Keizerstraat 1 te Itteren.
…………………………………………………………………………………………………………………

Naam:                    ……………………………

Adres:                    ……………………………

telefoonnummer:   ……………………………
                                                                                      

Wil meedoen aan een cursus:   Wil zijn/haar kennis overdragen van:

0   Frans     0   Frans

0   Computeren    0   Computeren

0   Schilderen     0   Schilderen

0   ……………………    0   …………………………………….

Inleveren voor 15 oktober bij Joop Verhulst, Brigidastraat 77 of Han Hamakers, Keizerstraat 1.
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Beste lezers,

Het schooljaar 2007/2008 is weer van start gegaan. Alle kinderen en leerkrachten zijn weer hard 
aan het werk om er een leuk en goed leerjaar van te maken. 
Daarnaast werken wij nu ook samen met MIK. Zij verzorgen de buitenschoolse opvang voor onze 
kinderen in de Lindenburcht te Bunde. Met taxivervoer Timmermans worden zij gehaald en ge-
bracht. Middels deze samenwerking kunnen wij van 07.30 uur tot 18.30 uur uw kind(eren) opvan-
gen. Voor meer vragen kunt u zich wenden bij school of bij MIK.

Ook onze samenwerking met de bibliotheek Centre Céramique is weer verlengd. Hierdoor kunnen 
zowel kinderen als volwassenen boeken bij ons lenen. Over het hoe en wat volgen hier een aantal 
‘Wist-u-datjes…’

Wist u dat ….
…wij ook een seniorenbieb op school hebben?
…ieder kwartaal de boeken vernieuwd worden?
…de bieb 2 x per week open is?
…de bieb door juf Gaby en willigers wordt bemand?
…wij daar heel blij mee zijn?
…de openingstijden als volgt zijn?
    Maandag 9.30 uur tot 11.30 uur
    Vrijdag     9.30 uur tot 11.30 uur
…de bieb in schoolvakanties gesloten is?
…een lidmaatschap slechts 5 euro per jaar bedraagt?
…dit wel heel weinig is?
…u welkom bent om lid te worden van onze bieb?

Tot ziens,
Team BS Op de Sterkenberg
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Datums om te noteren.

Fanfare St. Martinus heeft weer een paar datums, voor als U deze activiteiten niet wilt missen.

Te weten 23 november in het “MARTINUSHOES’’
Groot sinterklaas kienen mede georganiseerd door het activiteitencomité. 

16 december in het “MARTINUSHOES”
Kerstconcert van Fanfare St. Martinus met medewerking van de 
Vocalgroup “Get Real” uit Bunde, deze groep telt ± 60 leden.

Wilt U dit niet missen noteer dan deze datums.
U bent natuurlijk van harte welkom op deze activiteiten, verdere gegevens volgen nog.

Namens Fanfare St. Martinus,
Beschermheer, bestuur, leden en het activiteitencomité.
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Service-pagina

weekenddiensten 
Huisarts
Weekdagen
van 's-avonds 17.00 tot 's-
morgens 08.00 uur  
vrijdag 17.00 uur tot maan-
dag 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.

Vragen aan de gemeente? 
Bel het gemeenteloket:
(043) 350 40 00

Provinciale milieuklachtente-
lefoon
(043) 361 70 70 

Politie (geen spoed, wel poli-
tie 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 Sjaol (043) 364 39 49

dorpsraad
Voorzitter
Joop Verhulst       
 3250055
secretaris
Maria Lhomme     
 3652040
Penningmeester
Bèr Schoonbrood 
 3641735
leden
Servé Grouwels   
 3640537
Han Hamakers     
 3646734
Richard Smeets   
 3641817
Tonnie Prop          
 3472189
Sander Bastings   
 3646107
Wim Beijer           
 3644126  
Frits van Sintfiet
 3259810
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