Itterse dorpsberichten

winternummer 2007

I
t
t
e
r
s
e
Dorpsberichten
Winternummer 2007
1

Itterse dorpsberichten

winternummer 2007

Inhoud
Rare regels
St Martinusvuur
Jaarvergadering Dorpsraad
Groen Links bezoekt Itteren
Natuur educatie punt Itteren
Dienstregeling Veolia
Itteren kent geen fietsknelpunten
Wordt de Maas schoner?
Vispassage Borgharen gereed
Waterplan Maastricht
Biljarttreffen in het Trefpunt
Wachtlijst bij zangkoor
Fanfare st Martinus
Agenda damesvereniging
Workshop bloemschikken
Uit de basisschool
Bericht van de milieupolitie
Onze sponsors
Service pagina

2

3
4
7
8
10
12
14
15
16
17
19
21
22
24
25
27
29
30
32

Itterse dorpsberichten

Rare regels.
We kregen als Dorpsraad de
vraag van de milieuagent om
een artikeltje te schrijven
over wat te doen als de
bakken op het milieuperron
vol zijn. We hebben hem
gevraagd dat zelf te doen, u
vindt het verder op. We
hebben toen ook gevraagd
wie bij de gemeente verantwoordelijk is voor het
legen van de bakken en
welke boete gegeven wordt
als de bakken niet op tijd
leeg zijn. We hebben tot op
vandaag geen antwoord
gekregen.
Ik heb hier al eerder iets
geschreven over rare regels,
maar deze is toch wel uniek.
Als je als brave burger met je
zak flessen bij de container
komt en die is vol, en je
vervolgens die zak netjes bij
de container zet, loop je kans
op een flinke boete als je
wordt betrapt.
De milieupolitie zal daarop
toe zien. Ik vraag me af of ze
achter een boom langs de
Kanjel of met de verrekijker
in het JOP gaan zitten, of zit
er in het nieuwe speeltoestel
op het Brook een jachthut?
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Wat is er nu zo raar aan deze
regel?
De milieupolitie zorgt mee
voor het milieu, dat is
natuurlijk prachtig......maar
wat gebeurt er nu? Als je
netjes met je zakje flessen
naar het milieuperron gaat en
het daar neerzet omdat dat
ding vol zit (niet op tijd
leeggemaakt is dus), wordt
het verleidelijker om dat
zakje maar ergens anders
neer te zetten. Te dumpen,
heet dat. Dat levert dus een
bekeuring op ook al was de
intentie om de spullen naar
het milieuperron te brengen
goed.
En dan ook nog die onbeantwoorde vraag. Wie bij de
gemeente zorgt er voor dat
de containers leeg gemaakt
worden als die vol
zijn?
We hebben geen
antwoord gekregen,
waarschijnlijk is er
ook geen. Er is
niemand verantwoordelijk.
Het is geregeld, ze
worden leeggemaakt als dat
gepland is, niet als
het nodig is, zo
werkt dat bij de
gemeente.

Bureaucratie heet dat geloof
ik.
Nog even een tip: Vuurtje
stoken mag niet in het
openbaar, barbecuen wel. Als
het geen open vuur is. Dus
als er iets brandt moet er een
worstje bij.
Wanneer iets een prullenbak
is of een vuurkorf, is mij niet
helemaal duidelijk.
Het gaat natuurlijk niet om de
mensen die opdrachten
krijgen om regels te handhaven maar over de makers
van rare regels.
Verder wensen wij iedere
inwoner van Itteren en alle
andere lezers fijne feestdagen en veel geluk in het
nieuwe jaar.
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St. Martinusvuur.
Het was 10 november 2008,
een sombere avond, het had
al een tijd geregend maar nu
was het gelukkig droog. Om
18.00 uur begon de Heilige
Mis. De kinderen stonden
met hun “krotelèmpkes”
achter in de kerk te wachten
om naar voren te komen. De
fanfare begon te spelen en
het waren bijna hemelse
klanken. Ik heb horen zeggen
van mensen die het weten
kunnen, dat onze fanfare één
van de betere fanfares in de
wijde omtrek is. De kinderen
mochten voor bij het altaar
komen en ze hoorden dat
Martin “eine van us” is en
vandaar Martinus heet. Op
het einde van de plechtigheid
kwam ook TV-Maastricht
binnen die een leuke reportage maakte voor “Weekend
Lui”.
Na de mis bleek dat de
optocht rond de kerk niet
door mocht gaan omdat niet
voldaan werd aan alle
regeltjes (zie ook onder
“regeltjes”) die door de
gemeente worden gesteld.
Daarom gingen we
rechtstreeks, met de majoretten voorop richting brandstapel. De jongens en

4

winternummer 2007
meisjes van de Itteren Gangsters kregen het vuur aan
ondanks al het natte hout.
Het was een behoorlijke
stapel en het vuur torende
hoog boven iedereen uit.
Daarna was er in het café ’t
Trefpunt lekkere warme
chocomel en wafels. Ook
kregen alle kinderen een leuk
cadeau om mee te spelen. ’s
Avonds hadden Chiara en
Wil gezorgd voor live-muziek
van het orkest Streamline.
Regeltjes:
Vorig jaar is de viering van
het traditionele
Sint Martinusvuur wegens de omvangrijke regelgeving die de
gemeente voor dit soort
activiteiten hanteert bijna niet
door gegaan. Dankzij politieke druk van een bekende
Maastrichtse politicus, die in
Itteren trouwens wereldfaam
geniet, is toch alles in orde
gekomen.
Er is toen ook gekeken naar
de plek waar het vuur wordt
gemaakt. Op ’t Brook was
niet altijd even veilig want
redelijk kort in de buurt staan
gebouwen en bomen. Boeren
(ik bedoel agrariërs) hebben
daar vaak ook gewassen of

opslag voor hun vee onder
het plastic liggen. Eén vlammetje erbij en er is nog een
groter vuur. Dankzij de
medewerking van Pie Bours
mogen we nu gebruik maken
van zijn wei. Hij haalt zijn
paarden uit de wei, de draad
weg en zorgt voor het hout,
ruimt ook nog alles op en
brengt het in de
oorspronkelijke staat, gratis
en voor niks. Daarom hartstikke bedankt Pie. We staan
dan nu natuurlijk niet meer
op de schone stoep of op de
straat maar veiligheid is ook
wat waard.
Dit jaar wilden wij ervoor
zorgen dat alles op tijd in
orde was. Informatie werd
gevraagd bij gemeenteambtenaren en ook de stookvergunning en de optochtvergunning werden aangevraagd.
Te laat kwam de Dorpsraad
via de politie er achter dat de
optocht door erkende
verkeersregelaars begeleid
moet worden en die werden
gebeld. Maar via die
regelaars hoorden we ook
nog eens dat ze verzekerd
moesten worden via een
dagverzekering. Dat is alleen
mogelijk als de orga-
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niserende vereniging een
permanente evenementenverzekering heeft. Begrijpt U
dat allemaal nog? Wij niet!!
Op het laatste moment werd
nog via verschillende
verzekeringsmaatschappijen
geprobeerd om de
desbetreffende verzekeringen af te sluiten maar dat
bleek niet mogelijk. De
meneer van de politie die
over de vergunningen gaat,
gaf toen duidelijk aan dat de
afzonderlijke leden van de
Dorpsraad hoofdelijk aansprakelijk zouden zijn als er
bijvoorbeeld een ongeluk zou
gebeuren, ook als wij daar
niets aan konden doen.
Mocht er bijvoorbeeld iemand
op de stoet inrijden en
iemand krijgt “letselschade”
dan kunnen de Dorpsraadsleden als privé-personen
daarvoor opdraaien.
Naar aanleiding van al die
commotie gingen bij een
inwoner van Itteren de
gedachten terug naar
vroeger. En dat ging o.a. ook
over vergunningen. Wij willen
u dat niet onthouden: lees
maar:
De kapper van om-streeks
1950
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In die tijd was er in Itteren
ook een Vrijthof, U leest dit

goed; een Vrijthof! lieflijk en
knus pleintje
met op een
verhoogd terras het groene
“transformatorhuiske”. Op dat
plein kwam de jeugd bij
elkaar om te spelen en
kattekwaad uit te halen en ’s
avonds waren dat de
ouderen die haalden geen
kattekwaad uit maar
vertelden soms zo’n sterke
verhalen dat het transformatorhuiske soms nog
groener werd dan het al was.
Hollanders die naar het
zuiden kwamen op zoek naar
het Vrijthof belandden dan
eerst op het Vrijthof van
Itteren, want dat van
Maastricht was immers toch
nog een stuk verder. Toen
Itteren in 1970 door
Maastricht werd ingelijfd
moest niet alleen die naam
maar ook het plein ver-

dwijnen. Het moet toch maar
eens gezegd worden dat na
de annexatie het Vrijthof van
Maastricht pas enige
bekendheid in het noorden
begon te krijgen, maar dit
even terzijde.
Op dat Itterse Vrijthof was
toen een eenmans
kapperszaak gevestigd die
alleen op woensdagmiddag
open was want dan hoefde
de kapper niet naar school.
Hij had geen vestigingsvergunning, geen hinderwetvergunning, geen
middenstandsdiploma, geen
vakdiploma en geen tafelvergunning om zijn kappersartikelen op uit te stallen. Hij
had toen nog geen enkel
diploma maar hij had wel de
communie gedaan en ook
van de bisschop het Vormsel
ontvangen. De gemeente
Itteren deed daar niet moeilijk
over, die zag dat wel zitten
het Eerste Itterse Bedrijventerrein Op het Vrijthof,
afgekort EIBOV.
Hij kwam dan op de
“gestolen” fiets van zijn zusje
met de “gestolen” handtas
van zijn moeder met daarin
de “gestolen schaar en kam”,
ook van zijn moeder, de
jeugd van Itteren de haren
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knippen. Hij deed dat zwart
en bijna gratis. Een knipbeurt
kostte maar 2 cent en was
vooral bedoeld om naamsbekendheid op te bouwen.
Zijn klanten gingen dan op de
rand van het terras zitten en
hij maar knippen; de grotere
jongens moesten naast het
terras staan anders kon hij er
niet bij komen.
Later is hij, omdat de fiscus
hem wegens het zwart geld
op de hielen zat, moeten
uitwijken naar het terras van
het café van Giel op Het
Brook. Zelf zei hij daarvan
dat het terras van Giel hoger
was en hij daardoor de
groteren beter kon knippen,
maatwerk dus. Anderen
meenden echter dat hij was
aan-gescheten door de
concurrent. Feit is echter wel
dat het terras van Giel
daardoor beter liep!
Mijn jongere broertjes kwamen na hun nieuwe coup dan
trots naar huis en zeiden
tegen mijn vader, 'pap kijk, ik
heb mijn haren al geknipt dat
hoeft U niet meer te doen’.
Want mijn vader knipte in die
tijd zijn zonen nog zelf en ik
moet zeggen daar waren wij
als zonen niet blij mee, hij
wel want dat kostte niks.
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In die tijd was het mode dat
de haren boven op je kop
redelijk lang waren en aan de
zij- en achterkant was je kaal
geschoren. Mijn vader trok
zich echter van die gangbare
mode niets aan. Hij had zijn
eigen mode van voor de
oorlog: aan de voorkant van
je kop een "struifje" haar en
de rest zo kaal als het
biljartlaken van het café van
Wil en Chiara. Wij vonden
dat helemaal niks want met
zo'n kop werd je
de
volgende dag natuurlijk uit
gelachen. Wij hebben ons
daar wel tegen verzet maar
dat hielp niet want hij was
ook slimmer dan wij; we
zeiden toen tegen hem dat hij
gemeen was.
Voordat je bij hem het achterstevoren op de keukenstoel
ging zitten en hij al met zijn
haarmachientje in de aanslag
gereed stond, legde je
'haarfijn' uit hoe hij moest
knippen. Hij had het
begrepen. Vervolgens zette
hij het machientje net boven
je linkeroor, het kan ook het
andere oor zijn geweest
maar dat maakt niets uit, en
knipte in de kortste lijn en
met een razende vaart over
je kop naar het andere oor,
zodat je boven op je kop een

brede kale streep had van
minstens 3 centimeter breed.
Dat ging in zo'n rotvaart dat
eer je het besefte het kwaad
al weer geschied was. Alles
achter die brede kale streep
moest natuurlijk ook kaal
worden en dan had je weer
een "struifje" en weer je liep
een dag lang voor “schut”
door Itteren. Als hij dan die
streep getrokken had, werd
je vreselijk kwaad en dan
stopte hij ook even om je te
laten uitrazen en om dan
vervolgens te zeggen dat het
zo netjes was.
Toen we wat groter waren
ging hij langzaam over op de
gangbare mode. Maar dat
was toch moeilijk. Het duurde
veel langer en dat lukte in het
begin ook niet altijd even
goed, en later trouwens ook
niet dacht ik toen. En als hij
dan al een hele tijd had staan
knippen en je vond het nog
niet goed dan zei hij, ‘ja maar
daar kan ik niks aan doen
want je hebt een scheve
kop’.
Toen leefden we arm maar
we hadden een rijk leven.
Nu leven we rijk maar we
hebben een arm leven.
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Jaarvergadering
Dorpsraad.
In ons lentenummer hebben
we aangegeven dat we onze
jaarvergadering op de eerste
zondag van het nieuwe jaar
zouden houden. Het zou dan
niet in de Aw Sjaol maar in
één van de andere gelegenheden gehouden
worden. Tijdens het plannen
kwamen we er achter dat we
dan al volledig in het
carnavalsseizoen zitten. Op
deze eerste zondag van het
jaar wordt “Ziene Hoege
hoeglöstigheid vaan
Mestreech” uitgeroepen. Dat
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lijkt ons niet de meest ideale
tijd om dan ook nog een
jaarvergadering te houden in
bijvoorbeeld de kantine van
de voetbalclub of tennisclub,
het Martinushuis of ergens
anders. We hebben nu een
datum gepland op vrijdag 28
maart 2008. De plannen zijn
dat we weer met u van
gedachte willen wisselen
over de toekomst van Itteren.
We gaan weer grote vellen
papier ophangen waarop u
zelf uw mening kunt
aangeven of uw ideeën kunt
kenbaar maken. We hadden
één groot vel met de
gebeurtenissen van afgelopen jaar en één vel met de

te organiseren activiteiten
voor het komend jaar. We
zullen de avond dan wel
beter begeleiden zodat
iedereen weet wat de
bedoeling is. Dat was
namelijk één van de
kritiekpunten van de laatste
jaarvergadering.
Waarschijnlijk draaien we
dan nog wat oude films van
Itteren. Het programma
zullen we tijdig kenbaar
maken. Voor nu vragen we u
om vrijdag 28 maart 2008 in
uw agenda te reserveren.

Itterse dorpsberichten

GroenLinksfractie
bezoekt Itteren,
een mooi stukje “Maas”tricht
6 oktober 2007

De dag begon met een
prachtige fietstocht langs de
Maas naar Itteren onder een
stralend herfstzonnetje. Rond
10:00 uur startte het buurt /
dorpsbezoek met een fietstocht door Itteren waarin
twee afgevaardigden van de
dorpsraad, Han Hamakers en
Wim Beijer, ons langs de
mooie punten en knelpunten
van Itteren leidden. Zo
werden we op de hoogte
gebracht van de plannen
i.v.m. de Grensmaas; de
dijkverhoging na de overstromingen; de basisschool
die te weinig leerlingen heeft,
de samenstelling van de
buurt én kregen we een
prachtig beeld van het rustige
Itteren aan de Maas. Menig
fractielid gaf aan in de
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toekomst wel een huisje te
willen aan de oever van de
Maas in Itteren.
Tijdens de fietstocht werden
we gewezen op leuke projecten die de dorpsraad had
opgezet, zoals het project
met informatieborden bij
interessante punten in
Itteren. De jongeren uit de
buurt hebben zelf de borden
gelast. Een mooi voorbeeld
van hoe men jongeren bij de
buurt kan betrekken.
De omgang met jongeren is
überhaupt iets wat positief
opviel. Waar je de meeste
buurten alleen hoort over
hangjongeren, kwamen er in
Itteren vooral positieve
geluiden. De jongeren hielpen mee bij maatschappelijke activiteiten en
veroorzaakten geen overlast.
De dorpsraad was dan ook
verontwaardigd dat de
gemeente opeens eiste dat
er allemaal vergunningen
moesten worden geregeld
om in een kleine vuurkorf bij
de JOP een vuurtje te stoken
en precario moest worden
betaald voor de 3 tafels met
6 stoelen die bij het rijdende
cafetaria staan, terwijl
niemand er last van heeft.
GroenLinks vind deze gang

van zaken ook overdreven en
heeft inmiddels navraag
gedaan bij Wethouder
Hazeu. Hij heeft aangegeven
voor het einde van het jaar
met een oplossing te komen.
Overigens gaan de jongeren
in de buurt het cafetaria, dat
in een oude SRVwagen is
gehuisvest, zelf opnieuw
verven.
Vervolgens werden we in de
voormalige school door de
dorpsraad onder genot van
een stuk vlaai en koffie en
thee hartelijk ontvangen en
verder geïnformeerd over de
stand van zaken in Itteren.

Enige teleurstelling was er
omtrent de inspraak bij het
Grensmaasplan. Men had
het gevoel dat men veel tijd
in de planvorming had
gestoken, maar dat hier niets
mee was gebeurd. Men
voelde zich onvoldoende
serieus genomen. Dit wordt
nog eens versterkt doordat er
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op dit moment geen contact
is met de nieuwe ambtenaren
die verantwoordelijk zijn voor
het Grensmaasplan. Verder
wil men dat het informatiepunt over het plan in de buurt
zelf komt en niet in de
boerderij buiten het dorp.
De basisschool in Itteren valt
onder een schoolbestuur uit
Meerssen. De school heeft
nog maar 60 leerlingen en
dreigt te worden gesloten. De
Ittenaren willen proberen om
met het zogenaamde brede
schoolconcept de school te
behouden voor Itteren i.v.m.
de leefbaarheid. Door andere
voorzieningen ook te concentreren in het schoolgebouw
wordt de leefbaarheid van de
gemeenschap bevorderd.
GroenLinks steunt deze lijn
van de dorpsraad.
Verder komt het centrumplan
aan de orde. De dorpsraad
heeft signalen dat er wordt
gewerkt aan een plan voor
het vernieuwen van het
centrum van Itteren. Maar de
buurt is daar tot op heden
niet bij betrokken. GroenLinks heeft via wethouder
Winants vernomen dat er nog
geen concrete plannen zijn,
zodra die er wel komen
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informeert hij de dorpsraad
en de gemeenteraad.
Samenvattende conclusie is
voor GroenLinks dat Itteren
een klein dorp in de grote
stad Maastricht is, met een
heel eigen karakter. Sociale
samenhang is hier nog volop
aanwezig, wat wel bewezen
wordt door de goede samenwerking met de jongeren.
In het afsluitende rondje na
de vergadering gaf iedereen
aan een zeer positief gevoel
over te houden aan het
buurtbezoek. Een geslaagd
buurt / dorpsbezoek!
Concrete afspraken:
GroenLinks zorgt dat er
contact wordt opgenomen
door de ambtenaren van het
Grensmaasplan met Itteren.
-Inmiddels heeft GL de
gegevens van de nieuwe
ambtenaar doorgegeven aan
de dorpsraad.
GroenLinks gaat vragen
stellen over de JOP, vuurkorf
en de SRV cafetaria.
-Inmiddels heeft de fractie
navraag gedaan bij wethouder Hazeu. De wethouder
heeft aangegeven dat hij
voor het eind van het jaar
met een oplossing zal

komen.
. GroenLinks doet navraag
over het centrumplan Itteren.
-Bij wethouder Winants is
hierover navraag gedaan.
Die geeft aan dat er nog
geen concrete plannen zijn
en heeft toegezegd de
dorpsraad en gemeenteraad
op de hoogte te houden.
GroenLinks schrijft stukje
voor buurtkrant.
-Bij deze!
Daarnaast zullen dorpsraad
en GroenLinks elkaar wederzijds op de hoogte van
lopende zaken en nieuwe
ontwikkelingen.
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Natuur Educatie Punt
Itteren.

Als je mensen hoort praten
over Itteren komt altijd de
natuur op de proppen. De
Itternaren, over het algemeen, willen niet in de grote
stad wonen maar willen
genieten van de natuur.
Vooral de oudere mensen
kunnen lyrisch praten over de
natuur van vroeger. Toen
waren de bomen nog veel
mooier, graasden er nog
koeien in de wei en was er
rust genoeg om van de
natuur te genieten. Toen
zwommen ze nog in de Maas
en werden er grote viswedstrijden gehouden waar
tientallen kinderen en
volwassenen aan meededen.
Hier in Itteren vind je nog
mensen die zich daadwerkelijk echt met de natuur
bezig houden: ze maken
vogel-kastjes zodat de
vogeltjes kunnen broeden, er
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staan schuilhutten om de
natuur te kunnen bewonderen en velen wandelen
regelmatig rondom onze
schitterende natuur. Itteren
heet daarom niet voor niets
Itteren want in het woord
schitterend vind je Itteren
terug.
De Dorpsraad is ook bezig
met de natuur en door de
Grensmaas komt, naast het
geld dat men wil hebben van
het grind, hopelijk ook een
mooi natuurgebied. Zoals we
al eens eerder in de Dorpsberichten hebben aangegeven, willen we in de
basisschool Op de
Sterkenberg een Natuur
Educatie Punt opzetten.
Hopelijk volgt daarna ook het
Grensmaas Informatiepunt
zodat we elkaar kunnen
aanvullen. Dat zou perfect in
de “Brede-School-gedachte”
passen die onze basisschool
al jarenlang nastreeft.
Daarom zijn we met juffrouw
Christa van de basisschool,
John Hageman, die zich al
meer dan 30 jaar zich bezig
houdt met de natuur in en
rond Itteren en (Itterse)
Nicole Cordewener van het
IVN bij elkaar gaan zitten.
Dan blijkt dat er rond Itteren

allerlei soorten dieren zijn,
waarvan we als leek het
bestaan niet kenden, zoals
de grote gele kwikstaart, de
baardvleermuis of de visarend. Via (Nicole van) het
IVN en dhr. Huub Snellings
uit Schimmert wisten we
allerlei spullen in bruikleen te
krijgen waardoor het geheel
goed aangekleed kan worden. Met enkele oude bomen
en takken via (de vader van)
Laura Bastings wordt het een
echt Natuur Educatie Punt
Itteren (NEPI).
Het is echter ook de bedoeling dat u als inwoner van
Itteren ook uw eigen inbreng
heeft. Misschien weet u dat
er nog andere dieren zijn die
u ook bij het NEPI wilt zien.
Misschien heeft u nog ergens
z o ’ n o p g e z e t d i e r, e e n
(natuur)foto of een -schilderij
op zolder staan en wilt u dat
in bruikleen geven aan ons
NEPI. We hebben daarom
een ideeënkistje in het NEPI
geplaatst waarin u uw ideeën
kunt kenbaar maken.
Wilt u zien hoe het er
allemaal uitziet: kom op 21
december rond 16.00 uur
naar de basisschool.
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Opening Natuur Educatie Punt Itteren
Bij deze willen wij alle Itternaren en Itternaarreskes, jong en oud, uitnodigen om te komen kijken
naar ons nieuwe natuurplekje in de basisschool “Op de Sterkenberg”. U zult verbaasd staan van
allerlei opgezette dieren en wonderbaarlijke foto’s die door zowel amateurs alsook professionele
fotografen gemaakt zijn van onze flora en fauna in Itteren.
Programma:
15.45 uur

aankomst met koffie en kerstbrood

16.00 uur

welkomstwoord door Dorpsraad en Basisschool

16.15 uur

optreden leerlingen basisschool

16.30 uur

opening NEPI

16.45 uur

dankwoord

17.00 uur

napraten met een drankje

17.30 uur

sluiting.

Dit Natuur Educatie Punt Itteren is ingericht dankzij de medewerking van onze basisschool Op de
Sterkenberg (met name Christa Schneiders en Meneer Jo Jaspers), onze “Itterse flora- en
faunakenner” John Hageman, onze jongeren (Laura Bastings), het I.V.N. (met name Nicole
Cordewener en Huub Snellings van IVN Schimmert), het CNME (Peter Alblas) en Stg. De Ark
(Hettie Meertens).
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Dienstregeling Veolia
Op 6 januari 2008 wordt de
nieuwe dienstregeling van
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Veolia van kracht. Na een
verschrikkelijk slechte start
heeft de wijziging van de
dienstregeling medio 2007

voor een aanzienlijke
verbetering van de dienstuitvoering gezorgd. Het niet
meer doorrijden via het
centrum van Maastricht heeft
voor een veel betrouwbaardere dienstuitvoering
gezorgd. Nadeel is uiteraard
wel dat mensen met
bestemming centrum of
moeten overstappen of een
extra stukje moeten lopen.
We zijn echter nog niet
helemaal tevreden. De
rijtijden zijn dermate krap dat
met name in de spitsperioden
niet op tijd wordt gereden.
Voor de meeste mensen is
een paar minuten niet z’n
probleem maar het grote
nadeel is dat de aansluitingen in Bunde op de trein in
de spits bijna altijd verloren
gaan. Dat is bijzonder
jammer want er is wel
degelijk een behoefte om in
Bunde over te stappen in de
richting naar/van Sittard,
zowel voor scholieren als
voor woon-werkers. We
zullen dit probleem nogmaals
aankaarten bij Veolia, want
Veolia zal de dienstregeling
per 6 januari voor Itteren
ongewijzigd handhaven.

12
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Dynamische reisinformatie
Wellicht is het jullie al
opgevallen dat er bij de
bushalte in de Pasestraat
een afwijkende haltepaal
staat. Het betreft hier een
haltepaal met dynamische
reisinformatie. Wat betekent
dat nu? Op een gewone
haltepaal zit een haltevertrekstaat en hierop staat
aangegeven hoe laat de bus
vertrekt. Dat wil zeggen hoe
laat de bus moet vertrekken
want de bus vertrekt zelden
precies op het tijdstip zoals
dat op de vertrekstaat staat
aangegeven. Soms komt hij
iets vroeger, soms wat later
en soms is er sprake van een
grote vertraging of is de bus
zelfs uitgevallen. Gelukkig is
het verschil meestal gering.
Toch is het voor de reiziger
vervelend als de bus niet op
tijd is. Je zit altijd in
onzekerheid. Komt hij wel en
hoe lang zal dat nog duren.
De haltepaal met dynamische reisinformatie kent
dat probleem niet. Op deze
halte wordt aangegeven hoe
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lang de reiziger nog moet
wachten voordat de bus
komt. Positief wachten wordt
dit in de praktijk genoemd.
Stel dat een bus twee
minuten vertraging heeft dan
is dat voor de reiziger niet
erg als hij weet dat die bus er
aan komt. Heeft de bus twee
minuten vertraging en de
reiziger weet dat niet dan is
er altijd die onzekerheid, is hij
al geweest of heeft hij
vertraging en hoe lang moet
ik nog wachten.
De plaatsbepaling van de
bus gaat via het GPSsysteem. Zo is altijd bekend
waar de bus zich bevindt. Zo
is het gemakkelijk uit te
rekenen hoe lang het nog
duurt voordat de bus bij de
halte is. Om het systeem te
laten werken is een stroomvoorziening noodzakelijk.
Veolia heeft dat opgelost
door middel van het
aanbrengen van zonnecollectoren op de haltepaal.
Dit is een milieuvriendelijke
oplossing waardoor er geen
elektriciteit noodzakelijk is.

Het streven van Veolia is om
het systeem nog dit jaar
operationeel te laten zijn.

Itterse dorpsberichten

Itteren kent geen
fietsknelpunten!
In de Maaspost heeft een
oproep gestaan om
knelpunten in het
fietsnetwerk aan te kaarten
bij de gemeente. De
gemeente heeft daarvoor
speciaal een interactieve
website gebouwd. Op de
kaart aangegeven knelpunten zouden zo
meegenomen kunnen
worden bij het opstellen van
een nieuw fietsverkeerplan.
De gemeente wil namelijk èn
het fietsverkeer stimuleren èn
het fietsnetwerk optimaliseren èn de bewoners van
Maastricht bij het opstellen
van het plan betrekken.
De Dorpsraad vond dat een
prima plan. Fietsen is gezond
en zorgt voor de dagelijkse
broodnodige beweging.
Daarnaast kan meer fietsen
betekenen dat er minder met
de auto wordt gereden en er
dus minder files ontstaan.
Ook het betrekken van de
burgers bij het opstellen van
plannen is een sympathiek
idee. De Dorpsraad heeft
daarom via haar website en
haar nieuwsbrief de inwoners
van Itteren opgeroepen om
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knelpunten aan te geven die
voor Itteren van belang zijn.
Te denken valt dan aan de
oversteekbaarheid van de
Fregatweg voor scholieren
die naar Maastricht Oost
moeten, het ontbreken van
verlichting op het fietspad
achter Ankersmit waardoor
scholieren en woon-werkers
in de wintermaanden in het
donker moet rijden, de
situatie bij Meerssenhoven
en uitaard de situatie op de
Sluisweg en de Borgharenweg. Er zijn ook twee leden
van de Dorpsraad die enkele
knelpunten hebben
aangegeven maar het zou
meer impact hebben als alle
inwoners die regelmatig
knelpunten ervaren zelf
reageren.
Tot onze grote verbazing
blijken er echter geen
knelpunten te zijn. Vanuit
Itteren heeft alleen Pedro
gereageerd, waarvoor onze
dank. De overige fietsers van
Itteren zijn blijkbaar tevreden
met het fietsnetwerk en
hebben dus niet gereageerd.

Een gemiste kans!
Door niet te reageren hoeft
de Dorpsraad de komende
jaren niet meer aan te
kloppen bij de gemeente met
wensen voor de fietsers.
Gelukkig hebben vanuit
Borgharen wel mensen
gereageerd met name over
de situatie op de Sluisweg en
de Borgharenweg. Hopelijk
worden deze knelpunten
meegenomen bij het
opstellen van het fietsverkeerplan.
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Wordt de Maas
schoner?
Vaak denken wij dat in
Wallonië alle afvalwater uit
de riolen zomaar in de Maas
geloosd wordt. Maar niets is
minder waar. Ook in Wallonië
wordt hard gewerkt om de
waterkwaliteit van de Maas te
verbeteren.
We l l i c h t z a l h e t d o r p j e
Oupeye (uitspreken als:
Oepei) bij weinigen van U
bekend zijn. Nog minder
bekend zal zijn dat in deze
plaats onlangs een
waterzuiveringsinstallatie in
bedrijf is genomen waardoor
een belangrijk deel van het
afvalwater van de Luikse
agglomeratie eerst wordt
gezuiverd voordat dit in de
Maas geloosd wordt.
Oupeye ligt enkele kilometers
ten zuiden van Visé langs de
westelijke oever van het
Albertkanaal. Op 12-11-07 is
deze installatie officieel in
bedrijf gesteld, gevolgd door
een open dag op 17
november met meer dan
2000 bezoekers. Een van die
bezoekers was een lid van
de dorpsraad Itteren.
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Het complex ligt op een 13
ha groot terrein direct naast
het Albertkanaal en is de
grootste zuiveringsinstallatie
v a n Wa l l o n i ë m e t e e n
zuiveringscapaciteit van
446.500 I.E. (InwonerEquivalent). Een I.E. is de
hoeveelheid afvalwater die
door een persoon
geproduceerd wordt.
Voorbeeld: een koe komt
overeen met 10 I.E. en op
een school komt elke leerling
overeen met 0,1 I.E.
Het hoofdgebouw is een
architectonisch hoogstandje
en is met zijn opvallende
vormgeving een blikvanger
voor de omgeving. Behalve
kantoorruimte bevat het
gebouw een expositiezaal,
een conferentiezaal met 150
plaatsen
en
een
ontvangstruimte. Naast het
gebouw
is
een
panoramatoren in aanbouw.
Voor rondleidingen met gids
is een bewegwijzerd
parcours uitgezet. Het
complex zal met ingang van
het schooljaar 2008 – 2009
ook scholen kunnen
ontvangen waarbij nog
gedacht wordt over een
tegemoetkoming in de
reiskosten.

Het werk is in mei 2004
gestart. Er is 400.000 m3
grond verzet waarvan
200.000 m3 is hergebruikt.
In de bouw zit 50.000 m3
beton en 5000 ton staal.
Gelijktijdig zijn 14 hijskranen
in bedrijf geweest. Er is 185
kilometer electriciteitskabel
gebruikt. De totale kosten
bedragen 170 miljoen euro.
In de Luikse agglomeratie
zijn naast Oupeye nog vijf
zuiveringsinstallaties in
bedrijf; de oudste dateert uit
1985 en deze vijf hebben een
capaciteit van 10.000 tot
60.000 I.E.
In 2010 wordt in Sclessin,
een zuidelijke wijk van Luik
nog een installatie geopend
van 150.000 IE. Verder zijn
er plannen in ontwikkeling
voor de bouw van nog vier
zuiveringsinstallaties langs
de Maas o.a. in Visé en
Lixhe.
In de hele provincie Luik zijn
op dit moment 58 installaties
actief met een totale
capaciteit van meer dan 1
miljoen I.E.
De Waalse regering streeft
ernaar om binnen enkele
jaren al het afvalwater te
zuiveren.
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Vispassage bij
Borgharen gereed

Na een voorbereidingstijd
van ruim 6 jaar en een bouwtijd van ongeveer 7 maanden, is de vispassage bij de
stuw Borgharen eind december klaar. Hiermee is een
belangrijke bijdrage geleverd
aan het natuurlijk herstel van
een gezonde visstand in het
gehele Maassysteem.
De vispassage is in wezen
een gegraven nevengeul
langs een obstakel in de
rivier (in dit geval de stuw
Borgharen) met daarin een
aantal drempels. De
vispassage stelt stroomminnende vissen als de zalm
en de zeeforel in staat om via
deze drempels, het grote
verval over de stuw in
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stroomopwaartse richting te
passeren. De vispassage bij
Borgharen heeft
31 vaste
drempels en 1 regelbare
drempel die vissen in staat
stelt een maximaal verval
van bijna 6 meter te overbrengen. Met de regelbare
drempel kan volautomatisch
de hoeveelheid water in de
vispassage geregeld worden.
De vispassage heeft ongeveer 3 miljoen euro gekost.
De aanleg van deze vispassage is extra belangrijk.
Het is namelijk de laatste
ontbrekende schakel in een
keten van in totaal 7 Nederlandse en 2 Belgische vispassages van de zee tot aan
de rivier de Ourthe in België.

Stroomopwaarts in de Ourthe
liggen belangrijke paai- en
opgroeigebieden
voor vissen. Na de openstelling van
de vispassage in Borgharen
is de Maas vrij optrekbaar
voor vissen tot ver in de
Belgische Ardennen. Nederland voldoet hiermee aan
haar verplichting zoals
vastgelegd in een internationale overeenkomst (een
Beneluxbeschikking) uit
1996.
De officiële openingshandeling vindt in het voorjaar
van 2008 plaats.

Itterse dorpsberichten
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Het Waterplan Maastricht is
een gezamenlijk plan van alle
waterbeheerders in de stad:
Gemeente Maastricht,
Waterschap Roer en Overmaas, Provincie Limburg en
Rijkswaterstaat.
Oppervlaktewater en grondwater staan in het water-plan
centraal. Riolering, afvalwater-behandeling en
watergebruik worden meegenomen voor zover er een
re l a ti e b e sta a t me t h e t
watersysteem van grond- en
oppervlaktewater.

Waterplan Maastricht
In de herfsteditie van de
Dorpsberichten stond een
kort berichtje over de
herinrichting van de Kanjel
en Gelei. De Dorpsraad wilde
zich verdiepen in dit onderwerp en heeft daartoe een
aantal deskundigen uitge-
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nodigd om een toelichting te
komen geven. Deskundigen
van alle waterbeheerders in
de gemeente Maastricht.
Basis voor het gesprek was
het Waterplan Maastricht dat
begin dit jaar is vastgesteld
door de gemeenteraad van
Maastricht.

Zo staat e.e.a. vermeld in de
inleiding van het plan. Maar
wat betekent dat nu concreet
voor Itteren? Als we de
Grensmaas even buiten
beschouwing laten hebben
we het in Itteren met name
over de Oude Kanjel. Op
basis van het Waterplan
Maastricht wil Roer en
Overmaas, de beheerder van
de Oude Kanjel, de Kanjel
terugbrengen in haar oude
staat. De Kanjel moet weer
ruimte krijgen om vrij te
k u n n e n s t r o m e n . Wa a r
mogelijk worden rechte
stukken weer vrij gemaakt
van bijvoorbeeld beschoeiing
zodat de Kanjel weer zijn
eigen weg kan gaan vinden.

Itterse dorpsberichten
We krijgen dan weer een
riviertje dat vrij meandert
door het landschap. In de
bochten vindt afkalving plaats
of sedimentatie, al naar
gelang de ligging van de
bocht en dat allemaal is goed
voor de flora en fauna.
Eenvoudig gezegd. Er wordt
een ideaal klimaat geschapen voor allerlei bloemen en
dieren.
Het waterschap is nog niet
bezig met planvorming. Wel
heeft men al een inventarisatie gemaakt van knelpunten en van de aanwezige
planten en dieren. Op basis
van deze gegevens wordt
een herinrichtingsplan
gemaakt. Hoe dat eruit komt
te zien is op dit moment nog
niet duidelijk. Wat wel al
bekend is dat men aan
weerszijde van de Kanjel een
vrije strook wil hebben van
ongeveer 10 meter breed.
Eigenaren van de gronden
worden benaderd met het
verzoek om hun gronden te
verkopen. In de vrije ruimte
krijgt de Kanjel de
mogelijkheid om z’n gang te
gaan, maar er ontstaan ook
mogelijkheden om hier
bijvoorbeeld een wandelpad
aan te leggen.
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Zo’n wandelpad biedt dan
een unieke gelegenheid om
mooie wandeltochten langs
de Kanjel door de velden aan
te leggen. Om te voorkomen
dat het pad ook gebruikt gaat
worden als route voor
mountainbikers o.i.d. zullen
maatregelen getroffen
worden om dit te voorkomen.
Bijkomend voordeel van de
vrije ruimte is dat er geen
meststoffen meer in de
Kanjel terecht komen.
Momenteel grenzen de
bouwlanden namelijk direct
aan het water. Bij het bemesten van de gronden
kunnen meststoffen in het
water terecht komen met alle
gevolgen van dien.
Zoals gezegd is men
momenteel bezig met een
inventarisatie van de
knelpunten. Een van de
knelpunten die men geconstateerd heeft is een zeer
hoge concentratie zink in de
bovenloop van de Kanjel,
noordelijk van Itteren. Men
heeft nog geen idee waar
deze hoge concentratie vandaan komt. De concentratie
is echter dermate hoog dat
sanering van dit stukje
noodzakelijk is. Ook in de

Houtbeemdervloedgraaf was
sprake van een zware
verontreiniging. Inmiddels is
de Houtbeemdervloedgraaf
al gesaneerd.
Nadat de inventarisatie is
afgerond en de benodigde
gronden zijn aangekocht zal
er een herinrichtingsplan
worden opgesteld. De
verwachting is dat dit plan
medio 2008 gereed zal zijn.
Op dat moment zal er een
algemene informatieavond
komen voor Borgharen/
Itteren waar iedereen kennis
kan nemen van de plannen.
Vervolgens komen de gebruikelijke procedures en dan
is het de bedoeling dat begin
2009 met de uitvoering
gestart kan worden.
Probleem hierbij is dat ongeveer tegelijkertijd begonnen zal worden met de
werkzaamheden aan de
Grensmaas.. De Kanjel ligt
weliswaar in het onvergraven
gebied maar op verschillende
locaties zullen de aan te
leggen werkwegen de Kanjel
kruisen. Hierover wordt
overleg gevoerd met het
Consortium.
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Biljarttreffen
Café Het Trefpunt.
Op 27 en 28 oktober vond
voor het eerst in de Itterse
geschiedenis een uniek
biljarttreffen in Café Het
Trefpunt plaats. De bedoeling
van het biljarttreffen was om
zoveel mogelijk biljarters
tegen elkaar te laten spelen
d.m.v. een uniek wedstrijdsysteem. Op zaterdagmiddag
begonnen 12 deelnemers
aan het treffen te weten Leon
Dumoulin, Ludo Huijts, Harry
Keijdener, Henk Sangen en
Daniél Vermeiren allen lid
van BC Onder Ons 64, Astrid
Dolmans en Harry Wolfs lid
van BC Les Autres en Jo
Dolmans, Peter Dolmans
Mathieu Grouwels, Gerrie
Gulikers, August Horssels en
Marco Reijnders. Het te
spelen systeem was: dat elke
deelnemer een aantal vooraf
vastgesteld aantal caramboles drieband, bandstoot en
libre moest afwerken, waarbij
de speler mocht kiezen op
welke wijze hij of zij de
biljartballen wilde laten
caramboleren.
De puntentelling was gerelateerd aan de moeilijkheidsgraad van het spel. Al snel
bleek dat het, door onder-
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getekenden, bedachte
systeem ontzettend in de
smaak viel. Ook bleek al heel
snel dat de opzet van het
t r e ff e n , m e n s e n t r e ff e n
mensen aan de biljarttafel,
een succes bleek. Er heerste
n.m. een ontzettend gemoedelijke sfeer in het lokaal. Na
de eerste ronde op zaterdagmiddag werd op zondagochtend begonnen met een
stevig ontbijt dit om de op
zaterdag gesmede banden
nog steviger aan te halen. De
daarna gespeelde wedstrijden kenden een spannend verloop. Al heel
gauw bleek dat de
enige vrouw-elijke
deelneemster de
man-nen een moeilijk
middagje ging
bezorgen. Astrid
speelde gestaag haar
puntjes bij elkaar en
wist bovendien op de
juiste momenten de
juiste keuze van
caram-boleren te
maken. Hetgeen voor
het winnen van dit
unieke systeem ook
uitermate belangrijk is.
Uiteindelijk kwam Astrid ook
als winnares uit de bus voor
Daniél Vermeiren en August
Horssels. De poedelprijs was

voor Marco Reijnders. Voor
aanvang van dit biljarttreffen
had Marco slechts 1 keer een
biljartkeu in de handen
gehad, dus was dat poedelprijsje wel op z’n plaats. Zij
allen mochten de prijzen
geschonken door H&B
Dienstverlening en Lejeune
Multi Electra in ontvangst
nemen. Om de lange zondag
goed door te komen was er
ook nog een kennisquiz
opgesteld van 40 vragen
algemene ontwikkeling. Deze
kennisquiz was afgeleid uit
de landelijke Murphys Quiz

Night welke in diverse Cafés
in het land gespeeld wordt.
Voor deze quiz waren een
aantal leuke prijzen geschonken door: De Dorpswinkel,
Joost Bastings, Wil en
Chiara, en Lejeune Multi

Itterse dorpsberichten
Electra. Langs deze weg
bedanken wij genoemde
sponsoren voor de spontaan
geschonken prijzen. Heel
geconcentreerd was iedereen, die niet aan het biljarten
was, bezig met het invullen
van de toch wel pittige
vragen. De neven Mathieu en
August hadden zelfs ruim de
tijd genomen om gezamenlijk
de vragen te beantwoorden.
Helaas hadden ze mekaar
blijkbaar verkeerd beïnvloed
of blijkt hun gezamenlijke
kennis voort te komen uit de
familiegenen. Ze werden
n.m. laatste en mochten de
rode (witte) lantaarns in LED
uitvoering in ontvangst
nemen.
De quiz werd gewonnen
door, Leon Dumoulin, voor de
in de VUT zijnde schoolmeesters Gerrie Gulikers en
Henk Sangen, Marco
Reijnders mocht de vierde
prijs in ontvangst nemen. Het
zeer geslaagde biljarttreffen
werd afgesloten met een
gezamenlijk buffet waarbij
ook vele wederhelften en
zelfs kinderen aanwezig
waren. Aan het eind werden
de organisatoren nog
bedankt door Gerrie Gulikers
namens alle deelnemers en
kijken sommigen reeds uit
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naar een volgend biljarttreffen. Tot slot nog een pluim
voor Wil en Chiara vanwege
de voortreffelijke verzorging
van het ontbijt en het warm
buffet.
Namens de technische
organisatoren:
Harry Wolfs
Harry Keijdener.

Nieuws van BC
Onder Ons ’64.
Rond de kerstdagen organiseert BC Onder Ons ’64 het
jaarlijkse kerst-toernooi. Dit
kersttoernooi is, voor het
eerst, ook toe-gankelijk voor
niet leden van BC Onder Ons
’64.
Dus als je graag eens een
partijtje biljart wil spelen,
maar daar nooit aan toekomt,
om welke reden dan ook, dan
is dit toernooi daar een
uitgelezen mogelijkheid voor.
Misschien is het gezellig om
rond de feestdagen in een
gezellige kerstsfeer samen
met een aantal van onze
leden aan dit kersttoernooi
deel te nemen. Er wordt
alleen gespeeld in de

spelsoort Libre (vrij spel). Het
kersttoernooi is wel een
afvalsysteem, dat betekent
dat deelname bij verlies
slechts één partij kan zijn. De
speelavonden (onder
voorbehoud) zijn: 20-27 en/of
28 december en eventueel 3
en/of 4 januari. De definitieve
speelavonden worden
vastgesteld nadat het aantal
deelnemers bekend is.
Deelname is gratis. Heb je
interesse bel of stuur een E
mail naar ondergetekende.
Tot slot wensen wie iedereen
Prettige Feestdagen en een
voorspoedig, gezond en
sportief 2008 toe.
Namens het Bestuur van BC
Onder Ons ’64.
Harry Keijdener Secretaris.
Tel. 043-3645561
Email::h.keijdener@home.nl
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Wachttijd bij aanname
Kerkelijk Zangkoor Itteren
In onderstaand verhaal is de
loopbaan beschreven van
een lid van het Kerkelijk
Zangkoor St. Ceacilia Itteren.
In de veertiger jaren was in
onze Kerk bijna elke morgen
om 7.30 uur een gezongen
“zwarte-mis”, de Requiem
mis.
Meester Paumen en
Gusje Smeets waren de
vaste zangers en Gusje was
tevens de organist. De
stemmen van de beide
zangers begonnen te kraken
en meester Paumen begon
na schooltijd met 4 jongens
Bér Smeets ( Bér van de
Kie), Harrie Krapels, Nelis
Hanssen en Jef Winkens met
de Requiem mis te leren. Dit
heeft enkele jaren geduurd
totdat de vier koorknapen de
lagere school verlieten. Toen
één van de jongens 17 jaar
was ging hij vragen of hij bij
het Kerkkoor mocht komen.
Inmiddels was Meester
George Smeets dirigent van
het Kerkkoor. Helaas kon de
aspirant zanger niet worden
aangenomen omdat er geen
plaats was op het oksaal!!.
Het oksaal was vroeger
verdeeld in 2 gedeelten, 1/3
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was voor het zangkoor en in
het andere gedeelte stoelen
voor parochianen.
Eerst
moesten enkele oudere
zangers vrijwillig weggaan
om plaats te maken voor
jonge nieuwe leden. In 1950
werden Thei Dolmans en Jef
Winkens toegelaten tot het
kerkkoor dank zij bemiddeling door Sjaak Hanssen.
Hij wist dat de jongens van
begin 20
konden zingen
omdat ze samen in het
Kajotter koor zongen. De
eerste H. Mis die de nieuwe
leden mochten meezingen
was een drie stemmige mis
van Kuipers die werd
gezongen in de bruilofsmis

van Til Prikkaerts. Om de
muziekstukken goed in te
studeren was het gebruikelijk
dat nieuwe leden vóór een
ervaren zanger zoals Jeng
Krapels gingen staan, zodat
ze de juiste noten recht in de
oren kregen en er een solide
basis werd gelegd.
Toekomst gedachte.
De gemiddelde leeftijd van
de 17 actieve leden is bijna
70 jaar, waarbij de nog 7
zingende heren gemiddeld
77 jaar “jong” zijn.
Laten we hopen dat het
tijdperk van CD en DVD nog
enige tijd voor ons ligt.
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Fanfare Sint Martinus
December 2007.
Nu het jaar al weer bijna
voorbij is willen we graag
even terugblikken op wat er
dit jaar allemaal gebeurt is en
wat er de komende tijd weer
op stapel staat. Het gaat te
ver om alles op te gaan
noemen, maar onderstaande
willen we nog graag
aanhalen.
Onze fanfare heeft weer een
aantal leuke concerten met
Geulle en Borgharen gehad
en uiteraard de diverse eigen
Itterse activiteiten, carnaval,
1e communie en Sint
Meerten, opgeluisterd. Op
moment van schrijven
moeten ons Kerstconcert en
de nachtmis nog gaan
plaatsvinden.
De drumband heeft door
bezettingsproblemen een
pasje op de plaats moeten
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maken maar door
samenwerking met een
ander korps van onze
instructeur wel de motivatie
erin kunnen houden.
Onze majorettes hebben na
de fantastische successen
van 2006 sinds begin van dit
jaar een nieuwe instructrice
en ook zij gaan op dezelfde
voet gewoon door. Ook onze
minirettes zijn vol overgave
wekelijks aan het oefenen en
wellicht hebt u ze al eens
ergens zien optreden.
Over de Flippers die onlangs
hun 40 jarig jubileum in het
Martinushoes hebben
gevierd bent u in een van de
vorige dorpsberichten
uitvoerig geïnformeerd.
Natuurlijk is zeer zeker
vermeldenswaardig ons bijna
traditioneel Hoeve Bours
feest, welk dit jaar door
bijzondere steun van Pie en
Rösl voor ons een geweldige
activiteit is geweest.

Graag willen wij langs deze
weg een ieder bedanken
voor de steun en
belangstelling bij al onze
activiteiten. Zeer zeker een
extra bedankje aan al onze
sponsors en begunstigers
zonder wie al wat er gebeurt
niet mogelijk kan zijn.
Graag willen we jullie ook
reeds informeren welke
speerpunten wij voor 2008
hebben benoemd. In dit jaar
bestaat onze drumband 50
jaar en onze vereniging,
fanfare Sint Martinus, 85 jaar.
Uiteraard zullen we dit op
gepaste wijze gaan vieren.
Hier gaat u zeker meer over
horen.
Verder zijn er een tweetal
items waar wij uw bijzondere
aandacht voor vragen.
Allereerst gaan wij bijzondere
aandacht geven en vragen
om meer leden bij onze
vereniging te krijgen.

Itterse dorpsberichten
Wij vinden dit heel belangrijk
omdat de fanfare eigenlijk
niet weg te denken is in ons
klein dorpje. Muziek hoort bij
Itteren en dat moet zo blijven.
Veel mensen zijn om diverse
redenen al eens lid geweest.
Zij weten dus wat lid zijn van
de fanfare of drumband
betekent. Graag nodigen we
jullie dan ook uit om weer
eens een kijkje te komen
nemen op de repetitie of
praat eens met onze
voorzitter of een ander
bestuurslid, zij willen jullie
vragen graag horen en
beantwoorden. Voeg eens
een woord bij de daad en laat
je stem en instrument horen.
Verder hopen wij ook dat we
onze jeugd enthousiast
kunnen maken om lid te
worden. Hiervoor zullen we
ook extra acties voor gaan
uitwerken. Ouders hebben
hierbij ook een grote
inspirerende verantwoording
om de muzikale ontwikkeling
van hun kinderen vorm te
geven.
Daarnaast zijn wij naarstig op
zoek naar uitbreiding voor
ons bestuur. Momenteel
hebben we geen secretaris
meer en ook de vergrijzing
slaat bij ons zwaar toe. Met
het kleine aantal dat nog over
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is wordt het runnen van ons
“fanfarebedrijf” eigenlijk te
moeilijk. Ons motto hierbij is
dat vele handen het werk
lichter maken. Het zal toch
niet zo zijn dat er in Itteren
niemand is die op enige
manier een bijdrage wil
geven om de fanfare in stand
te houden. Wie durft die
uitdaging op te pakken. Onze
voorzitter staat u graag te
woord, maar laat u wel
horen.
Graag willen we dit bericht
afsluiten met u fijne
feestdagen en een gezond,
voorspoedig en muzikaal
2008 toe te wensen.
Namens onze leden, directie,
instructeur, instructrice en
beschermheer en bestuur

van fanfare Sint Martinus.
Joop Sangen, voorzitter.
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Damesvereniging Itteren.
We naderen nu weer het einde van het jaar en iedereen is al weer bezig met de voorbereidingen
van de feestdagen. Ook wij hebben een gezellig jaar achter de rug met goede en slechtere
momenten. Ons rest voor dit jaar nog een gezellige kerstviering.
Volgend jaar beginnen we weer met alle goede voornemens. Dit vergt natuurlijk wel een inzet van
iedereen. Als je misschien denkt dat onze vereniging iets voor jou is, kun je rustig een keer komen
kijken en meegenieten van de gezelligheid binnen onze club.
Ons voorlopig jaarprogramma voor 2008 is:
23 januari 2008
Carnavalsavond
13 februari
Jaarvergadering en kienavond
19 maart
Bloemschikken
16 april
Bezoek aan Coen Visser te Geulle
14 mei
Uitstapje naar Amsterdam
18 juni
Barbecue avond
juli, augustus
Vakantie
17 september
Mini preuvenemint
15 oktober
Verborgen talent
19 november
Sinterklaas avond
17 december
Kerstviering
Damesvereniging Itteren.
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Workshop
bloemschikken
Itteren

Zoals al eerder bekend was
gemaakt, wilde ik graag voor
de mensen in Itteren een
professionele workshop
bloemschikken organiseren.
Omdat ik dit natuurlijk niet
helemaal in mijn eentje kon,
had ik een goede vriendin
met verstand van
bloemschikken gevraagd om
mij een hand(je) of twee te
helpen. Op woensdag 28
november was het zover.
Vo o r d e z e g e l e g e n h e i d
hadden we de Aw Sjaol
gehuurd. Het thema van de
workshop was advent. De
cursisten konden kiezen
tussen een modern of een
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klassiek adventstuk. Het
enige dat de cursisten
moesten meenemen was
goede zin. Alle materialen en
benodigdheden waren bij de
prijs

inbegrepen. We gingen van
start met een lekker kopje
koffie en een korte uitleg wat
die avond de bedoeling was.
Om te voorkomen dat

Itterse dorpsberichten
iedereen zijn uiterste best
ging doen om onze
voorbeelden na te maken
hadden we deze dus lekker
thuis gelaten.(flauw he!) De
tweede reden hiervan was
om elke persoon te prikkelen
en te stimuleren in zijn eigen
creativiteit.Er werd natuurlijk
meteen geprotesteerd want
allemaal dachten ze niet
creatief te zijn en ook nooit
creatief te worden. Ik kan u
vertellen dat ze het allemaal
mis hadden. We begonnen
met de basis en de
mogelijkheden voor het
verdere verloop van het stuk.
Daarna hadden we even
pauze, lekker een kopje
koffie, een advocaatje met
slagroom
en
wat
roomsoesjes. Even op het
gemak bekijken welke
materialen er waren om
verder te gebruiken. De
groep onderling was gezellig
en behulpzaam met elkaar
en er werd heel wat
afgelachen. Stuk voor stuk
creëerde iedereen een
fantastisch bloemstuk waarin
een geheel eigen karakter en
persoonlijkheid naar voren
kwam. De reacties waren
positief en vol lof. En al had
men eerst geroepen
helemaal niet creatief te zijn,
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iedereen keek vol trots en
ongeloof naar zijn eigen stuk
en naar de stukken van de
rest van de groep. Zo zie je
maar met een goede basis,
een beetje hulp en een
ideetje hier en daar kan
iedereen maken wat hij wilt.
Wilt u alle bloemstukken van
deze avond zien kijk dan op
het fotoarchief
"www.
itteren.nl Omdat de workshop
zo`n succes was,
kan ik u verklappen
dat de volgende
workshop al een feit
is. Ik zal u hier op
tijd over berichten in
mijn wekelijkse
reclame/informatie
fo l d e r. E n b e s t e
mensen denk nu
echt niet dat u niet
creatief bent. Ik
weet zeker dat ik u
verstelt kan laten
staan van uw eigen
kunnen! Voor de
mensen
die
woensdag 28
november gekomen
zijn: “Bedankt voor
het vertrouwen, ik
hoop dat u net zo
genoten heeft als
ik.”

Met vriendelijke groeten,
Daniella Beenkens
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Beste lezers,
Met veel plezier hebben wij het Sinterklaasfeest beleefd. Alle kinderen waren weer braaf geweest
en kregen pepernoten. Sommige kinderen kregen zelfs een cadeautje voor zichzelf, andere een
cadeautje voor de hele groep.
Na Sinterklaas vieren we het gezellig, vredig en mooi kerstfeest. Fijn, dat we dit met elkaar mogen
vieren. We hebben er zin in!
We wensen jullie allemaal heel veel geluk en gezondheid toe voor 2008!
21 december om 16.00 uur openen wij (dorpsraad en school) het Natuur Educatie Punt Itteren.
Dit punt bevindt zich op school en richt zich op voornamelijk de diverse diersoorten in Itteren en
omgeving. U zult verbaasd staan over de diversiteit. U bent van harte welkom!!!
In het nieuwe jaar willen wij jullie graag weer een computercursus op school aanbieden. Het
aanbod geldt voor 10 tot 100-jarigen. Graag zouden we willen meten of hier behoefte voor is. En
zo ja, waar heeft u specifiek belangstelling voor?
Vul onderstaand briefje in en lever dit voor 15 januari 2008 in op school. Voor vragen kunt u terecht
bij Christa Schneiders, 043-3641421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ja, ik heb belangstelling voor een computercursus.
Ik zou meer willen weten of meer vaardigheid willen krijgen in:*
Basis computer (documenten maken en opslaan, afbeeldingen knippen en plakken , ….)
Basis internet ……..(surfen op internet, e-mail verzenden (met bijlagen), downloaden,…)
Word
…….
Powerpoint
…….
Excell
…….
…………………….
* u kunt meerdere vakjes aankruisen.
Naam: __________________________
Adres: __________________________
Tel.nr: __________________________
Sterkenbergweg 26
6223 GN Maastricht - Itteren
Tel.: 043 - 3641421
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Van de milieupolitie
Sjiek en Sjoen Itteren
Indien een inwoner van de
gemeente Maastricht zijn
huishoudelijk afval naar het
Milieuperron brengt en deze
aanbiedplaats is om welke
reden dan ook vol dan is de
inwoner verplicht zijn
huishoudelijk afval mee terug
naar huis te nemen of indien
mogelijk naar een andere
aanbiedplaats te brengen.
Zie artikel 17 van de
Afvalstoffen Verordening.
Het mag dus NIET naast het
perron geplaatst worden.
Hierdoor moeten er extra
kosten gemaakt worden om
het perron schoon te
houden. Deze kosten zullen
verhaald worden op de
vervuiler indien deze bekend
is. De boetes kunnen
oplopen van 50,00 euro tot
260,00
euro.
De
opruimkosten bedragen
minimaal 109,50 euro.
Dus het moraal van het
verhaal is dat indien de
bakken vol zijn het afval
mee terug naar huis moet of
op een ander perron
aangeboden moet worden.
Zo houden we met z'n allen
een Sjiek en Sjoen
Maastricht.
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Ron van der Meijs
Milieuagent Oost.
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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.

winternummer 2007
Vragen aan de gemeente?
Bel het gemeenteloket:
(043) 350 40 00
P r o v i n c i a l e
milieuklachtentelefoon
(043) 361 70 70
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 Sjaol (043) 364 39 49
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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

