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Keuzes
Twee foto’s op de kaft: ik kon
niet kiezen, dus deed ik dat
maar niet.
De eerste foto:
Jaarbijeenkomst: lang hebben we het voorbereid, nagedacht over de organisatie,
van de uitnodiging tot en met
de inrichting van de zaal.
We kozen voor het St. Martinushoes. Er zouden toch zeker meer dan 80 mensen
komen?
Er waren mensen in het dorp
die er van overtuigd waren
dat we te optimistisch waren.
”Die van Itteren, doen daar
niet aan mee.“, was het
commentaar.
We wilden mensen laten praten over wat hun bezig houdt,
wat hun bezig houdt op de
plaats waar ze leven. “Dat wil
iedereen”, dachten en hoopten we.
Er kwamen een kleine 120
man, het Martinushoes was
vol!
We misten wel iets, er was
veel grijs en verf. We misten
jongeren, dat gaan we nog
een keer inhalen.
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De opmerkingen op de
“mindmap” en de ingeleverde
enquête hebben we nog niet
helemaal uitgewerkt. Dat
komt in ons volgende nummer. Dan hopen we ook “een
visiestuk over Itteren” voor de
gemeente af te hebben.
Wat we wel al hebben, ziet u
in het schemaatje.
Op de vraag “wat vindt u het
belangrijkste in Itteren, kwam
een duidelijk antwoord: ”een
dorp zijn” staat op 1, gevolgd
door “natuur”. En zo kom ik
bij mijn tweede foto.
Het nestkastje hing er al toen
ik hier kwam wonen, het hing
er wel leuk en we lieten het
hangen, en het hing er te

hangen, tot gisterochtend.
Opeens was daar die koolmees: vol ijver sleepte hij takjes aan die hij eerst in de
verkeerde richting door het
gat probeerde te wurmen.
Een wijfje zat rustig in een
boompje te kijken. Net als
wij, maar dan van aan de
keukentafel.
Die koolmees heeft in ieder
geval gekozen voor wonen in
Itteren en draagt bij aan de
natuur en hopelijk zorgt hij
ook nog voor verjonging van
de bevolking.
Ps. Deze foto is echt in Itteren gemaakt.
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Notulen Dorpsraad
Jaarvergadering
28 03 2008, St Martinushoes
Aanwezig:ongeveer 115 pers

Peter Comans
Voetbalclub IBC '03
Voetbalclub IBC '03 is een
fusieclub van de clubs van
Itteren en Borgharen en toont
de verbondenheid aan tussen de kerkdorpen en de leden onderling.
Momenteel zijn er ± 89
jeugdleden en 87 senioren.
Vooral de laatste tijd zijn er
goede resultaten geboekt.
IBC dankt haar bestaan niet
alleen aan haar actieve leden
maar ook goed aan haar
passieve leden, de vrijwilligers, bestaande uit de trainers, mensen die de kantine
draaiende houden, adviseurs
en bestuursleden, e.d.. Dit
jaar viert de club haar 5-jarig
bestaan. In het weekend van
17 tot 20 mei zal een activi-
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teitentoernooi "Het Hoogmaastoernooi" houden waarin feest en voetbal gecombineerd zullen worden. Op de
zondag zal er de jeugddag
plaatsvinden die in samenwerking met de basisschool
zal worden gehouden.
Ondanks de plannen van de
gemeente Maastricht om alle
sportclubs te concentreren in
een aantal sportparken heeft
IBC met haar eigen voetbalvelden hier gelukkig geen
last van en zal gewoon op
haar eigen veld verder kunnen gaan.
Willy Prop
Bewoners Woonpunt
De bewoners van de wooneenheden van Woonpunt
hebben zich verenigd in een
bewonersoverleg. Dat als
doel heeft de leefbaarheid in
en rond de wooneenheden te
bevorderen. Zij wordt daarin
ondersteund door Woonbelang. Tot 2012 zullen er allerlei verbeteringen aan de
wooneenheden uitgevoerd
gaan worden. Daarnaast zal
er ook aandacht besteed
worden aan de groenvoorziening rondom de wooneenheden en meer parkeerplaatsen in de Pater Alexanderstraat.

Will Bakker
Café 't Trefpunt

Afgelopen jaren zijn er al een
aantal zaken in het café veranderd, onder andere het
opknappen van het terras
aan de achterkant en het feit
dat er ook gegeten kan worden. Daar zijn al zeer positieve reacties van de Ittenaren
op gekomen. Het café zou de
Ittenaren nog meer bij het
café willen betrekken en de
drempel nog lager te maken
door gelegenheid te bieden
voor feestjes en door het organiseren van activiteiten
voor kinderen: bv. kindertoneel, knutselen, een speurtocht. Daarom hebben Chiara
en Will een stagiaire aangenomen die zich met de kinderen bezig zal gaan houden.
Itteren zal op de hoogte worden gehouden.
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Ron van der Meys
Milieuagent

Vanaf 1 april is Ron, afkomstig uit Maastricht, als gebiedsgebonden medewerker
aan Itteren verbonden, naast
Borgharen, Limmel en Nazareth. Zijn taken liggen op het
gebied van milieu, parkeren
e.d., maar ook op het gebied
van overtredingen, dit laatste
in samenwerking met de
wijkagent.
Prioriteit ligt voor Ron in het
leveren van een bijdrage aan
de leefbaarheid in de wijk
(het dorp), het voorkomen
van overlast door zwerfvuil,
hondenpoep, e.d. Itteren
heeft samen met Borgharen
de schoonste milieuperrons
van Maastricht en dat willen
we ook zo houden. Het
schrijven van bonnen heeft
voor Ron prioriteit nul! Binnenkort gaat het project
Hondenbeleid van start. Er
zal gecontroleerd worden op
hondenpoep, honden mogen
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niet meer op de kinderspeelplaatsen komen (ook niet
aangeleid). Ook zal er aandacht worden besteed aan
zwerfafval door het opschonen van het binnengebied.
Indien mensen klachten hebben, kunnen zij die deponeren bij het klachtenmeldpunt,
tel. 3504000.
Marco Plompen
Motorclub Itteren
De Harley Davidson club BIG
(Bunde Itteren Geulle) is 12
jaar geleden gestart en bestaat momenteel uit 42 motorrijders. In Meerssen hebben zij een clubhuis. Op 16
augustus a.s. staat een
feestdag gepland. Tijdens
deze toerrit-dag begint met
koffie bij het café waarna de
motoren vertrekken voor een
tocht naar de Ardennen.
Hierbij zal er worden gezorgd
dat er vier verkeersregelaars
zijn om het vertrek en de
tocht in goede banen te leiden. Voorop rijdt een duidelijk
herkenbare motorrijder en
achteraan zal een duidelijk
herkenbare motorrijder de
stoet afsluiten.
's Avonds zal er in de straat
vóór het café een straatfeest
zijn met life muziek waarvoor
héél Itteren is uitgenodigd.

O.a. de Itterse gangsters
maken dit mogelijk. Sponsors
zijn naast de Dorpsraad (via
het Kleine Kernen Beleid),
Bakkerij van de Weerdt en
Conex. Het feest duurt tot
2.00 uur 's nachts.
Joop Sangen
Fanfare St Martinus

De complimenten aan de
Dorpsraad gegeven voor deze jaarvergadering. Tevens
wil hij de inwoners van Itteren
bedanken voor steun aan
Fanfare via alle activiteiten
en acties.
De fanfare bestaat 85 jaar en
is als oudste vereniging altijd
betrokken bij belangrijke
feesten in het dorp. Zij zijn
gestart met alleen blaasinstrumenten. 50 jaar geleden
is de drumband erbij gevoegd en daarna de majoretten. De Flippers, de blaaskapel, zijn 40 jaar geleden opgericht.
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De fanfare heeft 30 leden, de
drumband 10, de majoretten
5 en de miniretten 8.
Op dit moment probeert men
de vereniging draaiend houden d.m.v. het betrekken van
de muzikanten die al eens
meededen, nieuwe jeugdleden enthousiasmeren en betrekken, oproep aan ouders
om jeugd te stimuleren &
eenmaal lid, ook te volharden
en een oproep aan Itterse
bevolking voor blijvende
steun, sympathie en leden!
Volgende week zondag is het
voorjaarsconcert samen met
harmonie van Bemelen. Op
29 juni is het concert op
Hoeve Bours, van 18 tot 21
september vieren ze het jubileum drumband, op 1 november is een concert en op
23 november treedt de
blaaskapel de Flippers op!
Sjef Scheepers:
de Flippers Blaaskapel
De Flippers zijn in 1967 opgericht en begonnen met 24
tot 30 optredens per jaar. Op
dit moment zijn dit er nog 3 à
4 per jaar. Van 10 tot 17 oktober gaan ze met de groep
naar Oostenrijk en op 23 november hebben zij hun optreden.
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Elise Oosterbaan
afd. Communicatie
Gemeente Maastricht
over Centrumplan Itteren
Elise Oosterbaan excuseert
Wim Hazeu (wethouder) en
Albert Albers (leider noordoost stadsdeelhouder)
Het Centrumplan betreft het
gebied rondom Brigidastraat,
Kapelaanstraat en Aw Sjaol.
Op dit moment is er bij de
Gemeente geen concreet
plan bekend, wel zijn er lijnen
uitgezet: Maasvallei, eigenaar van bepaalde panden,
moet initiatiefnemer/trekker
zijn. Daarom kan de Gemeente, in overleg met
Dorpsraad, maar beperkt actie ondernemen: Gemeente
is van mening dat er bijgebouwd moet worden in Itteren, moet logische opvolging
zijn van Kleine kernenbeleid
en gerealiseerde activiteiten.
De Gemeente zal zorgdragen
voor randvoorwaarden en
samenhang en onderzoekt
de toekomstige behoeften.
De plannen voor het Centrum
Plan Itteren moeten afgestemd worden met woningbouwprogramma van de gehele Gemeente Maastricht.
Dit is ook van belang in het
kader van de vergrijzing en
omlaaggaande bevolkings-

aantallen in de Gemeente als
geheel en ook in Itteren. De
afdeling Stadontwikkeling
van de Gemeente, wil in april
2008 een eerste conceptnota
maken van hoe e.e.a. samenhangt in Itteren:
(bij)bouwen, de activiteiten in
de Aw Sjaol, de winkel , basisschool etc. Daarna zal ze
eerst met de Dorpsraad overleggen en vervolgens met
Maasvallei.
Hadden we 'Maasvallei' moeten uitnodigen i.v.m. de plannen met de oude boerderij?
Elise Oosterbaan: Maasvallei
heeft de boerderij in bezit,
maar voor zover zij en haar
collegae van Gemeente zijn
geïnformeerd, liggen er nog
geen concrete plannen op
tafel.
Peter Schols: 'Maasvallei'
heeft wel degelijk plannen
klaarliggen. Hij heeft ze kunnen inzien. Het feit dat er
geen actie ondernomen
wordt , ligt niet aan Maasvallei, maar aan de Gemeente,
die ook in het verleden al vaker hindernissen opwierp en
dat nu opnieuw doet. Hij
hoopt dat daar nu eindelijk
een eind aan komt en de
Gemeente samen met Maasvallei en bewoners tot realisatie komt van de plannen.
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Elise Oosterbaan: Gemeente
is voor zover zij weet niet bekend met die plannen. Wel
geeft ze aan dat Gemeente
het van grootste belang vindt
dat de plannen in samenhang met prioriteiten van de
Gemeente voor Itteren zoals
de Aw Sjaol, winkel en toekomstige behoeften gerealiseerd moeten worden. In
april komt gemeente daarom
met conceptnota die zij allereerst met Dorpsraad en inwoners van Itteren wil bespreken en dan met Maasvallei.
Zijn er buiten het Centrumplan ook andere plannen
voor Itteren?
Elise Oosterbaan: die waren
er inderdaad bijvoorbeeld
m.b.t. het terrein in de richting van de Beatrixhaven.
Hier spelen echter een aantal
andere zaken zoals het verwerven van het terrein, het
contourenverhaal en compenserende maatregelen.
Het Centrumplan heeft prioriteit.
John Hageman NEPI:
Natuur Educatie Punt
Itteren
In 2007 heeft hij op verzoek
van de Dorpsraad de flora en
fauna geïnventariseerd in en
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om Itteren. Op basis daarvan
is het Natuur Educatie Punt
Itteren opgericht: het NEPI, in
de basisschool. Als symbool
is de steenuil gekozen, omdat dit prachtige beest hier
relatief veel voorkomt. Op dit
moment zijn er 15 mannetjes
geteld. Het geluid dat in deze
tijd 's nachts te horen is vaak
tot in het centrum, is van de
steenuil. In de basisschool is
een tentoonstelling ingericht
die permanent te bezichtigen
is door iedereen. Door middel
van het uitzetten van wandelpaden willen we meer in-

formatie over de flora en fauna met informatiepunten. Dit
wordt door de Dorpsraad in
samenwerking met anderen
nog verder uitgewerkt. Daarnaast wordt bekeken of het
NEPI via de website van
www.itteren.nl een vast onderdeel kan worden.
Ook is het de bedoeling dat
de historie en archeologie
van en om Itteren meer
vormgeven zal worden en in
NEPI zal integreren: John
heeft drie archeologische collecties waarvan hij er twee
aan museum in Stein heeft
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geschonken, maar waarvan
hij de derde graag in Itteren
zou willen onderbrengen.
Hierbij zullen de mogelijkheden rondom opgravingen
Grensmaas worden bezien
(in beeld brengen van vondsten, in ieder geval digitaal)
en misschien ook als er iets
gevonden wordt bij Hartelstein.
De massale afgravingen in
het kader van de Grensmaas
zullen zeker van grote invloed zijn op de unieke flora
en fauna in en rondom Itteren. Dieren en hun leefomgeving staan onder druk,
evenals het stilte gebied. We
moeten afwachten hoe dier,
natuur en ook mens hierop
gaan reageren. Hopelijk is dit
voor korte tijd, maar het blijft
wel zorgelijk.
Sjef Scheepers: zijn broer
Jeu (84) wandelt iedere dag
en ook veel langs de Geul,
maar hij spot deze dieren
nooit! Hoe komen jullie aan
die foto's?
John Hageman: De foto's zijn
door professionals gemaakt,
niet door onszelf, op één foto
na (vlinder). Andere reacties
uit de zaal: de uil en de vos
zijn recentelijk gespot, ook
kleine roofvogels, marters
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etc. Zelfs de ijsvogel is dit
jaar nog een paar keer gezien.
Dhr. Thijs Wetsels
Huisarts Borgharen/Itteren

Namens huisarts Smulders
laat hij weten dat dhr. Smulders het betreurt dat zijn afscheid zo is gelopen, maar
dat het helaas niet anders is.
Hij wil bewoners in ieder geval laten weten dat hij altijd
met veel plezier en toewijding
hier gewerkt heeft en wil iedereen daarvoor danken.
Dhr. Wetsels heeft sinds 1
januari de praktijk overgenomen en voelt zich thuis en
opgenomen door bewoners
hier, waarvoor dank. Hij excuseert zich nog voor slechte
communicatie m.b.t. de overname van praktijk. Hij is afkomstig uit Eijsden, samenwonend met vriendin en 3
kinderen in Maastricht. Hij
was eerder woonachtig in

Itteren en kent daarmee deze
omgeving.
Hij heeft heel bewust voor
deze praktijk gekozen en wil
er iets moois van maken met
zijn assistenten. Hij wil open
en toegankelijk zijn en kort bij
de mensen staan. Op korte
termijn zal hij nieuwe apparatuur aanschaffen o.a. voor
meten van longfunctie, oogheelkunde en voor het maken van hartfilmpjes. De begeleiding van mensen met
long, hart- en vaatziekten wil
hij meer gestructureerd laten
plaatsvinden zoals dat nu
ook al gaat bij suikerpatiënten. Op termijn zal er andere
locatie gevonden moeten
worden omdat gebouw en
faciliteiten niet meer voldoen.
Hij hoopt op prettige samenwerking voor komende 30
jaar!
In het kader van het Centrumplan is het wellicht een
idee om ook de plannen
voor een nieuwe praktijk voor
de huisarts mee te nemen.
Will (café): In het kader van
betere gezondheidzorg in
Itteren is de vraag of de
Dorpsraad een rol kan spelen
in het aanschaffen van een
defibrillator voor het dorp?
De Dorpsraad zal de mogelijkheden hiervoor meteen
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onderzoeken en er zal via de
Dorpsberichten hierover verder berichten.
Albert Winkens
Duivenclub

De Duivenclub heeft 33 leden: 18 in Itteren, 8 in
Borgharen, 6 leden van elders. Het is een goede gezonde vereniging, zowel financieel als qua enthousiasme en kwaliteit! Het
hoogseizoen valt van eind
april tot september en daarna
zijn nog enkele feesten.
Manfred Winkens
De Vreigeleire
De Vreigeleire is de carnavalsvereniging van Itteren die
inmiddels al 34 jaar bestaat.
Momenteel zijn er 13 actieve
leden, nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom.
Het carnaval staat centraal
en activiteiten zijn onder andere het schoolcarnaval en
prinsuitroepen. Jaarlijks gaat
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de vereniging langs de deur
met donateurskaarten. Het
geld dat hier mee wordt opgehaald gaat niet op aan
drank maar wordt bijvoorbeeld besteed aan uniformen
en prinsenpakjes (indicatie
van de kosten van zo'n pakje: € 1.200,-!).
Ze krijgen een compliment
voor het iedere maand ophalen van het oud papier. Ook
zijn de Vreigeleire altijd bereid gevonden verenigingen
zoals de Dorpsraad uit te
helpen bij allerlei gelegenheden.
Dhr. P. Backus
Pastoor

Dhr. Backus vindt het fijn dat
hij uitgenodigd is en voelt
zich daardoor deel van de
gemeenschap. Hij stelt zich
de vraag wat de kerk is en
betekent in de gemeenschap.
Mensen willen door vrije keuze de weg van Jezus Christus volgen en de christelijke

waarden doorgeven. De kerk
is de plaats waar dit kan
plaatsvinden. De kerk is geen
folklore en geen marktplaats.
Dhr. Backus veroordeelt dit.
Het gaat hierbij niet om het
gebouw, maar om de taak
van de kerk, nl. het doorgeven van de boodschap.
In de toekomst wordt het anders. De kerk is er voor mensen die er bewust voor kiezen. Die mensen zullen er
moeite voor doen, ook als dit
betekent de kerk bij de buren
te bezoeken.
Will (café) maakt dhr. Backus
een compliment en vindt dat
hij het goed heeft verwoord.
Will heeft de kerk nu eens
van een andere kant bekeken.
Elly Dolmans
Gymclub 50-plussers
De gymclub is opgericht door
de Stichting Trajekt met het
doel een activiteit aan te bieden waarbij 50-plussers meer
gaan bewegen. Een ander
doel is het sociale contact.
De gymclub vindt iedere
dinsdagochtend plaats, van
10.00-11.00 uur in de Aw
Sjaol. Kosten: € 6,40. Na afloop wordt er gezellig nagepraat onder het genot van
een kop koffie of thee. De
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club heeft hard nieuwe leden
nodig. Geïnteresseerden
kunnen gratis aan een kennismakingsles deelnemen.

zijn welkom en er ligt een
folder met uitgebreide informatie klaar om mee te nemen.

Mevrouw Cools meldt dat er
nog een gymclub in Itteren
bestaat. Deze komt op
maandagavond bij elkaar van
18.30-19.30 uur in de gymzaal van de basisschool.

Johan Smit
Senioren vereniging
Het is belangrijk om daar
samen aan te werken, samen

jaar: 438 personen en ouderen: 355 personen. Dat betekent dat 40% van de inwoners van Itteren senior is.
De Seniorenvereniging is in
1964 opgericht en bestaat uit
vijftig leden en vier bestuursleden. De Seniorenverenigingen kan niet zo veel bij-

als inwoners, zowel op individueel niveau als op groepsof vereniging niveau!
Itteren heeft 991 inwoners:
499 vrouwen + 492 mannen
waarvan de verdeling is:
Tussen 0 en 20 jaar: 198
personen, tussen 20 en 55

dragen aan actieve gemeenschap vanwege de ouderdom
van leden en daarmee gepaard gaande beperkte
spankracht van leden. De
gemiddelde leeftijd van de
leden is tussen 75-85 jaar. Zij
kienen en kaarten ieder dins-

Bèr Alberts
Biljartclub Les Autres en
Onder Ons '64
Er zijn twee biljartclubs in
Itteren die in goed overleg
met elkaar samenwerken.
Het is 44 jaar geleden (1964)
dat biljartclub is opgericht en
met georganiseerd biljarten is
begonnen. Toen waren er 17
leden, dat zijn er nu 32 leden
en er zijn inmiddels 2 biljartverenigingen in Itteren. Huub
Peters was de eerste voorzitter. Er wordt regelmatig in
competitieverband gebiljart
en dat heeft al een aantal
keren kampioenen opgeleverd, zelfs een landskampioen. Harry Keydener was de
eerste kampioen.
De locatie waar het biljarten
plaatsvindt is café 't Trefpunt
in Itteren. Er wordt op vers c h i l l e n d e a v o n d e n g espeeld. Geïnteresseerden
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dagmiddag en hebben een
jaarlijks uitstapje en een
kerstviering. De leden hebben op dit moment geen andere behoeften. Het aantal
leden neemt echter af. Als
dan 405 van de Itternaren
senior (geen bejaarde) is dan
kan de behoefte en eventuele vernieuwing vanuit inwoners zelf komen: iedereen die
zich aangesproken voelt of
creatieve ideeën heeft,
is
meer dan welkom!
Harrie Jonkhout
Basisschool
Hij is lid van de schooladviescommissie en medezeggenschapsraad. De school is
een van belangrijkste zaken
voor dorp van Itteren en staat
al jaren onder druk vanwege
de dalende lijn van de leerlingenaantallen. Nu 65 leerlingen, voor 2011 wordt dit
aantal geschat op 50. De
Peuterspeelzaal is wel goed
bezet, en er is ook goede
doorstroming naar de lagere
school. Slechts een paar Itterse kinderen gaan elders
naar school, maar er komen
bijvoorbeeld ook 2 kinderen
uit Borgharen. De kwaliteit
van school is prima: goede
Cito scores; rapporten goed,
NINOVO positief.
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Er wordt samengewerkt met
o.a. de Dorpsraad, de Peuterspeelzaal, MIK, Centre
Ceramique(Bieb); NEPI;
Grensmaas; NetSchool;
sportactiviteiten en met diverse verenigingen.
De school brengt een
Nieuwsbrief uit, er is een
communicatieplan en een
website; een ouderpannel en
een leerlingenpanel. Er staan
regelmatig berichten in de
Dorpsberichten en er is overleg met alle geledingen.
Voortbestaan: Er is een toezegging dat de school (in ie-

der geval) de komende 4 jaar
blijft bestaan. Innovo, de
koepel waaronder de basisschool valt, heeft toegezegd
om te helpen om e.e.a. in
stand te houden. Het is belangrijk dat we een basisschool met behoud van goede kwaliteit kunnen behouden dus een oproep aan de
jongeren van Itteren: maak
kinderen (en blijf hier wonen)!
Sandra: de school ziet er
van binnen goed uit, maar de
buitenkant is erg
saai. Er is een feestavond
geweest om geld in te zame-
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len, er zouden speeltoestellen en prullenbakken komen
en de school zou van buiten
geschilderd worden. Ik zie nu
alleen maar 4 kleuren betonverf. Wat is er gebeurd met
het geld?
Christa (directeur basisschool): We zijn bezig met de
firma Bours m.b.t. zandbak,
zitkuil en fietsenstalling. Er
zijn toch extra aanpassingen
nodig en geld vooral m.b.t.
de fietsenstalling,
die de
School nu toch zelf moet betalen. (de Gemeente heeft
geen zeggenschap over dat
terrein en kan daar dus niets
doen, licht Maria (DR) toe).
Samen met de betonverf is
geld dan ver op. Gezien het
te beperkte budget van de
School, kiezen we voor de
rest liever voor investeringen
in de binnenkant i.p.v. aan de
buitenkant van de School.
Frans Falise: I n v e r l e d e n
was er een samenwerking
tussen basisschool en sport
v e r e n i g i n g e n m e t v. b .
sportactiviteiten op tennis en
voetbalveld. Destijds hebben
er 30 kinderen meegedaan.
Echter het jaar erop hebben
we van dit initiatief niets meer
vernomen. Is er geen behoef-
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te meer aan of is iets anders
voor in de plaats gekomen?
Harry: dat ging over de naschoolse opvang waarvoor
we destijds verenigingen in
Itteren benaderd hebben. Dat
is ook nu weer een actueel
onderwerp.
Christa: de school in Itteren
was destijds inderdaad een
pilot hiervoor in de gemeente. Het was een zeer geslaagd initiatief dat de gemeente heeft overgenomen
gemeente breed. Het jaar na
de samenwerking met de
verenigingen in Itteren heeft

de School samengewerkt
met verenigingen uit Maastricht, maar niet uit Itteren, in
dit verband. Dat wordt echter
een probleem want de kosten
zijn daarbij veel te hoog. Er is
dus zeker opnieuw behoefte
aan samenwerking met de
Itterse verenigingen. Er is
reeds opnieuw contact gelegd met Mat Ubachs als ook
met de fanfare. We zijn opzoek naar andere verenigingen in Itteren die willen samenwerken, dus ook tennisclub!

Itterse dorpsberichten
Gène Gulikers
Zangkoor
Hij is voorzitter van de oudste
vereniging van Itteren het
kerkelijk zangkoor St Cecilia.
De koorleden: 8 mannen, 10
dames, 2 medewerkers, organist Erik Winkens (Bunde,
geboortig Itteren) en (Poolse)
dirigente hebben een gemiddelde leeftijd 66 jaar. Dit aantal leden neemt echter af. Ze
zingen oud Gregoriaans en
profane liedjes en repeteren
1x per week op donderdagavond in de Aw Sjaol.
Op zaterdagavond is de
hoogmis in de kerk; daarbuiten zingen ze ook op verzoek
op begrafenissen, huwelijken
en processies. Met deze bezetting is het meerstemmig
zingen niet meer mogelijk,
dus ze hebben nieuwe leden
nodig!
John Koning
Tennisclub
De tennisclub is 27 jaar geleden gestart met 200 leden.
Dat waren er zoveel dat er
zelfs een wachtlijst was. Nu
zijn er nog maar 30 leden. De
tennisclub beschikt in Itteren
over 3 banen. Bovendien is
er een kantine met terras en
een barbecue.
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De tennisbanen zijn een probleem: deze bestaan uit beton en vernieuwing is hard
nodig. Financiën ontbreken
echter en een oplossing is
nog niet gevonden.

Het ledenbestand bestaat
voornamelijk uit echtparen en
ook hier slaat de vergrijzing
toe. Vorig jaar zijn er wel een
aantal jongere leden bijgekomen, maar ook hier geldt
dat nieuwe leden welkom zijn
en gerust langs kunnen komen.
Tennislessen: Op de vraag of
de tennisclub ook voorziet in
tennislessen wordt positief
geantwoord. Frans Falise
geeft tennislessen.
Sandra Gielissen
Damesvereniging
Sandra heeft het voorzitterschap vorig jaar overgenomen van Irma Chavagne. Zij
is echter van mening dat niet

één persoon alles in de vereniging zou moeten organiseren. Dat is ook niet gebeurd,
er is gezamenlijk een programma georganiseerd en er
wordt gezamenlijk aan activiteiten gewerkt. Het programma bestaat onder andere uit kienen, uitstapjes,
kerstdiner, enz. In tegenstelling tot andere verenigingen
is deze vereniging zelfs gegroeid en bestaat nu uit 43
leden. Er zijn ook jongere
leden bij gekomen waar de
vereniging erg blij mee is. De
vereniging komt eenmaal per
maand bij elkaar. Indien er
geen uitstapje is, vindt dat
plaats op woensdagavond in
de Aw Sjaol. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de vereniging.
Trudy Teunissen
Dorpscentrum De Aw Sjaol
Trudy is nu 7 jaar voorzitter
van het bestuur van de Aw
Sjaol. Toen zij er aan begon
was het haar streven om de
Aw Sjaol een stukje van iedereen te laten zijn in het
dorp. Toentertijd waren er 8
verenigingen die gebruikmaakten van de Aw Sjaol.
Hiervan zijn er een aantal
weggevallen, bijvoorbeeld de
Toneelvereniging en Ismako-
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gie. Het laatste dat weggevallen is, is de Fifty-fiftyclub.
De Aw Sjaol is de laatste
paar jaar behoorlijk opgeknapt. De grote zaal, de hal
en de keuken zijn opnieuw
geschilderd en er is nieuw
meubilair en verlichting aangeschaft. De Aw Sjaol wordt
niet alleen door de verenigingen gebruikt maar kan ook
door particulieren gehuurd
worden voor feesten, koffietafels, vergaderingen, e.d. Er
liggen folders klaar om mee
te nemen.
Trudy spreekt haar zorgen uit
over het voortbestaan van de
Aw Sjaol. Zij is bang dat er in
de nieuwe bestemmingsplannen geen plaats meer is
voor de Aw Sjaol en zou dat
zeer jammer vinden. Tenslotte is het een gebouw met een
historie.
Fred van Bun
Wijkagent
Fred is in 1986 in Maastricht
begonnen als wijkagent in
Wittevrouweveld. Nu is hij
aangesteld als wijkagent van
Limmel, Nazareth, Borgharen, Itteren en de TBS kliniek. Waar staat hij voor? Het
handhaven van de orden onder leiding van het bevoegd
gezag en zorgdragen voor
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hulp aan degene die dat behoeven. Hij vindt de eigenheid en eigen cultuur van Itteren, dat anders is als in de
stadswijken, belangrijk en hij
daagt de bewoners van Itteren dan ook uit om te komen
met punten die zij belangrijk
vinden. Dit kan via het
spreekuur en hij is bereikbaar
onder telefoonnr. 0900-8844
Ook per mail is hij bereikbaar, hij zal zijn visitekaartje
met het mailadres achterlaten.
Richard Smeets (Agrariër) en
aDanielle Beenkens van de
Dorpswinkel waren beiden
helaas ziek. Dhr. B. Winckers
van Hoeve Hartelstein: is helaas verhinderd. Er komt wel
een verslag over hoe Hoeve
Hartelstein en Emmaus een
bijdrage willen en zouden
kunnen leveren aan Itteren in
één van volgende Dorpsberichten.
Vragen uit de zaal
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat met ingang van 1
juli a.s. de nieuwe rookwet
van kracht wordt. Hoe zullen
de verenigingen hier mee
omgaan? Zullen zij de nieuwe wet handhaven? Hier

wordt nog over nagedacht en
instructies zullen volgen.
Inwoner: Hoe zit het met vaste goals op het Brook? Maria
(Dorpsraad):Dit ligt nog niet
voor bij Gemeente, maar dat
kunnen we wel aanvragen
Er wordt geïnformeerd of er
meer mensen zijn die last
hebben gehad van steenslag
veroorzaakt door de auto's
van Bowie. Dit kan niemand
bevestigen. Bij onze milieuagent is dit bekend. Bowie
heeft de opdracht gekregen
om geregeld te vegen waardoor het opspatten van
steentjes verminderd wordt.
Het heeft de aandacht.
Ook aanwezig is Chris Hoekstra van de buurtraad van
Borgharen. Hij herkent de
problemen in Itteren. Deze
problemen bestaan ook in
Borgharen. Itteren is klein,
Borgharen is klein, maar samen zouden een aantal problemen zoals bijvoorbeeld
een tekort aan leden bij de
verenigingen, misschien wel
op te lossen zijn, voorbeelden daarvan zijn IBC, de kerk
en de huisarts. Hij stelt voor
om Itteren en Borgharen
meer op elkaar te betrekken.
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Door zich meer op elkaar te
oriënteren zouden problemen
samen aangepakt en opgelost kunnen worden.
Verkeersveiligheid: Door een
bewoner van de Pasestraat
wordt opgemerkt dat de bussen na 19.00 uur vaak leeg
of bijna leeg zijn. Toch blijven
ze tweemaal per uur rijden.
Omdat de Pasestraat nogal
krap is, levert dat een flink
verkeersprobleem op. Ook
rijden de bussen dicht langs
de huizen waardoor overlast
ontstaat (rammelende kopjes). Han Hamakers van de
Dorpsraad geeft aan dat Veolia in 2006 de openbare aanbesteding van het openbaar
vervoer in Limburg heeft gewonnen. De opdrachtgever
van het openbaar vervoer, de
provincie Limburg, heeft een
bepaald basisvoorzieningenniveau voorgeschreven. Op
basis hiervan dient Veolia in
Itteren tussen globaal 6 uur
s'morgens en twaalf uur s'avonds te rijden. Door het bieden van een fatsoenlijke frequentie is het de bedoeling
dat meer mensen gebruik
gaan maken van het openbaar vervoer. In het begin
houdt dat in dat de bussen
soms leeg rijden maar het is

15

lentenummer 2008
uiteraard uiteindelijk de bedoeling dat meer mensen
gebruik gaan maken van de
bus. De huidige situatie is in
ieder geval beter dan de oude situatie toen in de avonduren en in de weekenden een
bus besteld moest worden.
Inmiddels blijkt dat het vervoer een beetje begint aan te
trekken. Over 3 jaar, dus in

Tot die tijd blijven de bussen
rijden zoals het nu is. De bewoner vraagt zich af of het
vanwege de veiligheid in de
Pasestraat niet mogelijk is
om 's avonds kleine busjes in
te zetten. Volgens Han gebeurt dit momenteel al. Met
name op zondagochtend rijden al kleine Regiotaxibusjes. Wat het rammelen van

2011 zal er een evaluatie
plaatsvinden. Dan zal ook
bepaald worden of er genoeg
nieuwe reizigers zijn om de
basisfrequentie te behouden.

de kopjes betreft wordt opgemerkt dat dit niet aan de
bussen van Veolia kan liggen. Er rijden al sinds mensenheugenis bussen door de

Itterse dorpsberichten
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Nog een verkeersonveilige
situatie: De dijk aan de kant
van de Pasestraat belet uit
uitzicht op tegemoetkomend
verkeer. Ook dit levert nogal
eens gevaarlijke situaties op.
Ook hier zal naar gekeken
worden.
Bundelen jaarprogramma's:
Harry Keydener (van BC
OO'64) stelt voor om een totaaloverzicht te maken van
de jaarprogramma's van alle
verenigingen van Itteren.
Hierdoor kan voorkomen
worden dat er dubbele activiteiten plaatsvinden. De programma's kunnen via
info@itteren.nl worden aangeleverd. De Dorpsraad zal
alles bundelen tot één geheel.

Pasestraat. Vanaf 1970 toen
Itteren geannexeerd is door
Maastricht zelfs met een
dubbele frequentie dan momenteel het geval is. De oorzaak ligt waarschijnlijk door
geparkeerde auto's waardoor
de bussen dichter langs de
huizen moeten rijden. Dit in
combinatie met de klinkerbestrating van het fietspad zou
mogelijk de oorzaak kunnen
zijn van trillingen. Het verwijderen van de paaltjes levert
ook geen veiligere situatie
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op. De Dorpsraad gaat in
ieder geval door de gemeente laten onderzoeken wat er
gedaan kan worden aan het
naar beneden vallen van het
stucwerk in de woonkamer
van de bewoner van de Pasestraat, iedere keer als een
bus langs rijdt. Ron van de
Meys wil nog aan het verkeersprobleem in de Pasestraat toevoegen dat bij gevaarlijke situaties auto's
eventueel weggesleept zullen
worden.

Nog meer milieu- en verkeersonderwerpen:
Er wordt opgemerkt dat kinderen de containers op het
milieuperron van binnenuit
open kunnen maken. Dat levert uiteraard zeer gevaarlijke situaties op.
Hier zal naar gekeken worden.
Op de opmerking dat er geen
jongeren zijn, antwoord de
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dorpsraad dat deze wel uitgenodigd zijn!
Wat gaat er gedaan worden
aan de enorme hoeveelheid
zwerfvuil langs de Maas? En
hoe komt het dat er richting
stad wel wordt opgeruimd, is
dit een prioriteitenkwestie?
Elise Oosterbaan van Centrum Gemeente Maastricht
geeft aan dat het opruimen
van het zwerfvuil een taak is
van de eigenaren. In de stad
is de eigenaar Rijkswaterstaat. Het is echter een probleem en zal met de milieuagent en het wijkteam worden
besproken. Natuurmonumenten zal er voor zorgen dat het
opgeruimd wordt, dit is toegezegd. Echter dat zal pas
daadwerkelijk gebeuren nadat de werkzaamheden rond
de Maas zijn afgerond, dus
over 15 jaar. De Dorpsraad is
er ook mee bezig en zal proberen meer duidelijkheid
hierover te krijgen.
Joop Verhulst
voorzitter Dorpsraad:
We vonden dit een zeer geslaagde avond en danken
iedereen voor de medewerking en het enthousiasme.
We hebben samen laten zien
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dat we op een positieve manier met elkaar invulling aan
de toekomst van Itteren willen geven. De Dorpsraad wil
hierbij een faciliterende, helpende rol spelen, zodat de
bewoners van Itteren kunnen
doen wat ze willen doen ten
behoeve van het dorp en
haar inwoners. We willen en
kunnen op een aantal terreinen initiatieven van inwoners
ondersteunen, faciliteren en
de belangen van Itteren
waarnemen in verschillende
contacten met bijvoorbeeld
de Gemeente, Provincie, de
Maaswerken etc. Eigen initiatief van de inwoners van Itteren blijft hierin echter het belangrijkste! Als u wat wilt, laat
het ons dan weten, dan zoeken we samen naar de beste
mogelijkheden. Of het nu
gaat om het oplossen van
problemen of het scheppen
van nieuwe kansen in ons
dorp! Ook financieel heeft de
Dorpsraad mogelijkheden om
bepaalde zaken te ondersteunen uit het Kleine Kernen
beleid bijvoorbeeld. Niet om
een vereniging direct financieel te steunen, maar wel
om bepaalde activiteiten die
voor de inwoners van Itteren
bedoeld zijn te ondersteunen
bijvoorbeeld.

Ik vond het uniek om vanavond op deze manier samen te spreken over dat wat
ons bindt en bezighoudt in
Itteren, op deze positieve
constructieve manier! We zijn
blij als Dorpsraad dat u met
zo velen gekomen bent en
we zullen dit zeker ook volgend jaar weer organiseren.
En misschien moeten we ook
zoiets doen voor onze jongeren, al hebben we geprobeerd om ze hier vanavond
ook bij te hebben, en gelukkig zijn er ook een aantal!
Dank nogmaals voor ieders
aanwezigheid en betrokkenheid!

Met dank
aan Rene Speijcken en
Yvon Lenoir
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Start werkzaamheden
Grensmaas
Lange tijd leek het Grensmaasplan een ver van mijn
bed show. De afgelopen jaren is er zo veel vergaderd,
gepland, geprocedeerd, geïnformeerd dat de interesse
voor de plannen steeds minder werd. Informatieavonden
werden bijna niet meer bezocht en men geloofde het
allemaal wel. De hele uitvoering is echter in een stroomversnelling gekomen nu de
uitvoering in Itteren in de tijd
naar voren is gehaald. Wie
nog wil genieten van het oorspronkelijke landschap in Itteren moet snel zijn. Met ingang van 1 mei 2008 wordt
gestart met de (voorbereidende) werkzaamheden.
Laat die kans niet voorbijgaan, want Itteren zal nooit
meer zijn of worden zoals het
geweest is!
Tot onze grote verrassing
deelde de heer Gielen van de
NV Scheepvaart in de klankgroep mee, dat binnenkort
ook begonnen wordt aan
Belgische zijde. Een grote
verrassing waar we heel blij
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mee zijn, want de Dorpsraad
heeft altijd al gepleit voor
maatregelen aan Belgische
zijde vanwege de grote effecten.

slagen van de klankbordgroep te lezen. Natuurlijk
heeft u de mogelijkheid om
op de geplaatste artikelen te
reageren.

Wilt u op de hoogte blijven
van de meest actuele ontwikkelingen, raadpleeg dan regelmatig de website van de
Dorpsraad of nog beter:
neem een gratis abonnement
op de nieuwsbrief. Meer dan
100 mensen gingen u al voor
en dat betekent, dat nog
slechts een klein deel van
Itteren een abonnement
heeft. Op de website van de
Dorpsraad zijn ook de ver-

Het Consortium heeft een
verzoek ingediend om een
aantal wegen met ingang van
1 mei te mogen onttrekken
aan het openbaar verkeer.
Het betreft de Hartelsteinveldweg, Weg naar Hartelstein, Bundervoetpad, Op de
Warrey (gedeelte buiten bebouwde kom), Keizersvoetpad en de Meebruggenweg.
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Een besluit over dit verzoek
is op dinsdag 26 februari
2008 in de gemeenteraad
genomen. Op 18 februari is
het voorstel besproken in de
raadscommissie Stadsbeheer, milieu en mobiliteit.
Alhoewel het besluit in principe bij voorbaat vaststond,

heeft de Dorpsraad toch gemeend te moeten inspreken.
De reden hiervoor was, dat
er, ondanks het feit dat we
deze kwestie op allerlei niveaus hadden aangekaart,
op dat moment nog niets
concreets was geregeld. We
weten al 6 jaar, dat de Hartelsteinveldweg wordt afgesloten en we hebben al die
jaren gepleit voor een alternatief aan de oostzijde van
het Julianakanaal. Hetzij door
middel van het opknappen
van het fietspad aan de oost-
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zijde, hetzij door middel van
het verbeteren van de weg
aan de voet van het kanaal.
Als alternatief rest dan alleen
de gevaarlijke omweg via
Meerssenhoven en Bunde.
Geen echt alternatief voor
alle recreatieve fietsers.
Onze bijdrage kon rekenen
op veel begrip en de wethouder heeft toegezegd alles in
het werk te stellen, dat er een
fatsoenlijk alternatief komt.

terstandsverlagend effect van
30 cm bij een afvoer van
3.000 m3. Bijna evenveel als
de jarenlange werkzaamheden in Itteren! Daarbij is het
ook nog eens zo, dat de
maatregelen die in Itteren
worden getroffen ook een
positief effect hebben op de
waterstanden in Maastricht,

We hopen dan ook, dat alles
nog op tijd goed komt, want
we moeten er niet aan denken, dat binnenkort hele
meutes (recreatieve) fietsers
met hun neus voor een gesloten hek staan en dan
maar moeten uitzoeken hoe
ze verder moeten.
Daarbij zijn we van mening
dat de gemeente ook iets
voor Itteren mag terugdoen.
We zijn een van de grootste
winlocaties van grind en de
jarenlange werkzaamheden
in Itteren hebben maar voor
een heel klein gedeelte effect
op onze veiligheid. De werkzaamheden aan Belgische
kant bij de Hochterbampd,
die slechts drie maanden in
beslag nemen, hebben ter
hoogte van Itteren een wa-

een effect, dat maar weinig
mensen zich realiseren.
Maastricht mag dus gerust
eens iets terugdoen voor
Itteren

Itterse dorpsberichten

Afwerking
dekgrondbergingen
De afgelopen jaren hebben
de ecologen van de Maaswerken ons altijd voorgeschoteld, dat na afloop van
de werkzaamheden in Itteren
een prachtig nieuw landschap zou ontstaan. Met name in de dekgrondbergingen
die 1 à 2 meter onder maaiveld afgewerkt zouden worden, zou een nieuwe kwelwaterbiotoop ontstaan met kansen voor nieuwe plant- en
diersoorten.
De Dorpsraad heeft zich
nooit gek laten maken met
mooie plaatjes. In plaats van
een kwelwaterbiotoop zagen
wij meer een grote oppervlakte, die een groot deel van
het jaar onder water zou
staan en waar zich weliswaar
allerlei diersoorten zouden
ontwikkelen, maar dan diersoorten waar we niet op zit-
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ten te wachten. Naar ons
idee zou het gebied een ideaal broedgebied worden voor
b.v. steekmuggen. In verband
hiermee hebben wij dan ook
steeds gepleit voor afwerking
op maaiveldniveau en op
plaatsen waar een tekort zou
zijn aan grond kon een
prachtige visvijver aangelegd
worden als vervanger van het
grindgat, dat tenslotte helemaal gaat verdwijnen.
Wat de muggen betreft kregen we onlangs steun van
mugoloog Willem Takken van
de universiteit van Wageningen. Volgens Takken is de
opmars van steekmuggen
niet meer te stuiten. De oorzaak ligt aan de klimaatverandering en de aanleg van of
uitbreiding van “natte” natuurgebieden.
Voor ons niks nieuws onder
de zon en wederom het be-

wijs, dat je met een beetje
gezond boerenverstand een
heel eind kunt komen.
Eerder al hadden we voorspeld, dat Bunde te maken
zou krijgen met een verhoging van de grondwaterstand
na afwerking van de dekgrondbergingen.
Ook hier werden we niet geloofd tot het moment, dat er
bereke-ningen werden uitgevoerd. Op dit moment heeft
men al pompen geplaatst in
Bunde!
Met de muggenplaag komt
het waarschijnlijk nog wel
goed. Het idee van de visvijver is goed opgepakt door
wethouder Hazeu en ook het
Consortium heeft alle medewerking toe-gezegd.
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De grensmaas
Woensdag 12 maart is de
klankbordgroep voor de
tweede keer bij elkaar gekomen. Deze keer wederom
een constructief en informatief overleg. Van dit overleg
wordt een verslag gemaakt
door het Consortium dat op
de website van het Consortiu
m
www.denieuwegrensmaas.nl
maar ook op onze website
geplaatst is. Voor de mensen
zonder internet onderstaand
de belangrijkste punten.
1.Het Consortium is begonnen met de voorbereidende
werkzaamheden. Aan de
noordzijde van de Geul op
het grond-gebied van de gemeente Meerssen zijn bomen
en struiken gekapt. Dit moest
op korte termijn gebeuren in
verband met de start van het
broedseizoen op 15 maart
2008. Na afloop van het
broedseizoen (15 juli 2008)
komt de Maastrichtse kant
aan de beurt. De betreffende
vergunningen zijn inmiddels
aangevraagd.
2.Consortium Grensmaas is
begin maart gestart met de
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aanleg van het drainagesysteem in Bunde dat ervoor
moet zorgen dat de kelders
van woningen nabij het Julianakanaal geen extra wateroverlast krijgen na de aanleg
van het verwerkingsbekken
en de dekgrondberging in
Itteren. Op 25 maart heeft er
een proeflozing plaats gevonden in Bunde. Daar zijn
namelijk op een diepte van
10 meter een viertal pompen
geplaatst, die in werking treden op het moment, dat als
gevolg van hoogwater de
grondwaterspiegel in Bunde
begint te stijgen.

3.In april worden een tweetal
bruggenhoofden aangelegd
voor overbrugging van de
Geul. Tijdens de werkzaamheden aan de Grensmaas
moeten de vrachtauto’s immers op twee verschillende
plaatsen de Geul oversteken.
4 Medio mei wordt gestart
met de aanleg van het verwerkingsbekken. In mei 2009
zullen de baggerschepen met
hun werkzaamheden kunnen
beginnen.
5.Inwoners van Itteren zullen
regelmatig op de hoogte
worden gehouden door middel van bewonersbrieven.
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6.Tijdens de uitvoering van
de Grensmaaslocatie Itteren,
die de komende maanden
van start gaat, krijgt de projectleiding van het Consortium onderdak in een gedeelte
van kasteelhoeve Hartelstein.
De projectleiding zal medio
mei al haar intrek nemen in
de kasteelhoeve.
7.Tijdens het overleg heeft
de heer Gielen van de NV
Scheepvaart uit Hasselt een
toelichting gegeven op de
plannen aan Belgische zijde.
Tot onze grote verrassing
deelde de heer Gielen mee,
dat men dit jaar al van start
gaat (waarschijnlijk na afloop
van de bouwvakvakantie in
België). De werkzaamheden
zullen ongeveer drie maanden in beslag nemen. Dat wil
zeggen dat de werkzaamheden als alles volgens plan
verloopt nog dit jaar zullen
worden afgerond. De Dorpsraad heeft van begin af aan
gepleit voor maatregelen aan
Belgische zijde. Dergelijke
maatregelen leveren een extra waterstandsverlaging op
van ca 30 cm ter hoogte van
Itteren bij een afvoer van
3.000 m3. Wij zijn dan ook
zeer verheugd, dat dit op korte termijn gaat gebeuren.
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Tijdens dit overleg is ook de
ontsluiting van
Hartelstein via
d e M e e b r u ggenweg aan de
orde geweest.
Er waren namelijk geruchten,
d a t d e M e ebruggenweg
doorgetrokken
zou worden.
N.a.v. deze geruchten heeft
de Dorpsraad
een overleg gehad met het
bestuur van
Hartelstein. Tijdens dit overleg
bleek, dat er
sprake was van
een groot misverstand. Hartelstein wil dit
helemaal niet en geeft aan,
dat dit zelfs niet mogelijk is.
Hartelstein opteert voor een
ontsluiting aan de oostzijde
en wil dat graag zodanig, dat
recht wordt gedaan aan het
historisch verleden. Men baseert zich daarbij op oude
topografische kaarten. Het
Consortium heeft aangegeven daar in principe geen

enkel probleem mee te hebben. In het overleg met het
bestuur van Hartelstein is
overigens ook afgesproken,
dat er meer wederzijds contact moet komen om dergelijke misverstanden te voorkomen.
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Verslaafd aan
de natuur?
Via het Natuur Educatie Punt
Itteren heb ik misschien wel
een verslaving opgelopen.
Mede door het enthousiasme
van o.a. John Hageman en
Nicole Cordewener ben ik me
meer gaan interesseren voor
de natuur. Dan ga je eigenlijk
anders kijken naar bomen,
struiken en weidepaaltjes.
Dan zie je dat er ieder weekend een stuk in “De Limburger” staat over de natuur. Als
ik nu langs het bosje bij het
kanaal fiets, kijk ik in de bomen op zoek naar “vogels”.
Soms moet ik met de auto
weg en als ik dan bijvoorbeeld bij de oprit van Valkenburg op een weidepaaltje een
grote bruine vogel zie, dan
vraag ik me af: “Is dat nu een
buizerd, een sperwer of een
valk?” Ja, want ik moet er
eerlijk bij zeggen, dat ik er
nog te weinig van weet om
zeker te zijn welke vogel het
is. Kom ik dan terug in Itteren
en zie dan weer een beest
dan is het bijna jammer als ik
moet constateren dat het
“maar” een duif of een raaf is,
want die ken ik wel. Bij
Meerssenhoven, boven op
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een lantaarnpaal, zat ook
een grote vogel en toen ik
thuis kwam wilde ik weten
wat voor beest dat nu was.
Bij oma in de tuin heb ik wel
de groene (of bonte) specht
gezien en gehoord. Zijn timmerwerkzaamheden zijn een
genot voor het oog en oor.
De manier waarop hij tegen
de boom huppelt en dan
weer dezelfde plek uitzoekt
om zijn beitelwerk te vervolmaken is zo speels, dat ik er
vrolijk van word. Vroeger
vond ik het wel heerlijk als ’s
morgens bij het wakker worden allerlei vogels het hoogste lied zongen. Het gevoel,
dat op zo’n moment de wereld van de natuur is en niet

van geluidsoverlast van
(vracht)wagens, industrie of
andere geluidsbronnen. Het
is wel leuk, als ik op de dijk
loop bij “Op de Warrey” en ik
zie dan zo’n vogel met een
gele borst, dat het dan de
grote gele kwikstaart is. De
laatste tijd merk ik dat ik in de
natuur steeds meer zoek
naar onze beesten die mij zo
boeien en ik wil ook wel eens
een steenuiltje zien. Ben ik
nu verslaafd?
Kijk eens op
WWW.beleefdelente.nl
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Opening NEPI
Het is alweer een tijdje geleden, maar op 21 december
van vorig jaar werd het Natuur Educatie Punt Itteren
geopend. Hierbij was er koffie (of thee) met kerststol
voor de leerkrachten van
school en mensen van de
politiek (GroenLinks), het
Consortium (dhr. P..Adams),
verenigingen, dhr. Snellings
(IVN) uit Schimmert en allerlei mensen van Itteren. Na
een openingswoord van de
D o r p s r a a d e n w e lkomstwoord van de directrice
Christa Schneiders van onze
basisschool zongen de leerlingen van groep 5 & 6 met
meneer Franco een speciaal
NEPI-liedje. Daarna kon iedereen een kijkje nemen in
het NEPI. Er waren verschillende opgezette dieren die
enerzijds van dhr. Snellings
kwamen en anderzijds van
dhr. Prevoo van Op de
Hoogmaas die spontaan zijn
ijsvogeltje en eekhoorntje ter
beschikking gaf aan ons.
Daarnaast waren er mooie
foto’s en beschrijvingen van
de in Itteren voorkomende
beesten. Ook waren enkele
oude leskaarten te zien vanuit de “Aw (lagere) Sjaol”.
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Naast het leerzame aspect
voor kinderen (maar ook voor
ouderen) is het ook een
mooie plek geworden waar
we kunnen genieten van de
natuur. Anne van de Hurk
heeft uiteindelijk het logo van
het NEPI onthuld: boven op
een tafel haalde ze met een
forse ruk het doek voor het
mooie schilderij weg.
Steenuil als logo?
We hebben ervoor gekozen
als logo de foto van de
steenuil te nemen en daar is
dan ook een schilderij van
gemaakt. Itteren heeft al een
hele tijd iets met dit prachtige
beestje. Jaren geleden werden er in Itteren speciale
broedkasten gemaakt voor
de steenuil en de oplettende
wandelaar ziet ze her en der
wel hangen. Als je de foto
van de steenuil ziet, straalt
het een beetje wijsheid maar
ook berusting uit. De steenuil
is maar een klein vogeltje
van amper 23 cm. en hij staat
op de rode lijst van bedreigde
en kwetsbare vogelsoorten
van Nederland.
In ons kleine Itteren kennen
we ook bedreigingen en lijken we soms ook kwetsbaar

maar met wijsheid en door
ons niet gek te laten maken
blijven we een sch(itteren)d
stukje Limburg.
Hoe verder met NEPI?
In eerste instantie hebben wij
gewoon foto’s laten afdrukken en op stukken karton geplakt en opgehangen. Daar
zijn wat teksten bij gezocht
en het geheel hebben we bij
elkaar gezet met een paar
oude bomen en opgezette
dieren die we gekregen hebben. Na een tijdje moesten
de foto’s op verschillende
plekken weer vastgemaakt
worden en zag het er wat
amateuristisch uit. Met dank
aan de (financiën van de)
gemeente hebben we een
professionele presentatiewand laten maken door John
Prop van Polderlicht en Ruud
Pauwels van Expo Pauwels.
We hebben deze wand voor
het eerst getoond op onze
jaarbijeenkomst in het
St.Martinushoes. Misschien
dat we ook nog iets doen met
archeologie maar dat is nog
niet zeker.
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en kunnen even met Maria
praten, de gedachten even
de vrije loop laten en soms
ook dingen vragen. In het
verleden was het kapelletje
een toevluchtsoord voor vele
(gelovige) mensen om “hogere machten” te vragen om
steun, begrip of genezing.
Hier gingen grote groepen
mensen tijdens een noveen,
negen dagen achter elkaar,
iedere dag naar dit gebouwtje om te bidden voor een
zieke of voor andere zaken….. en nu wordt het vernield ….. voor de fun?.... om
stoer te doen?.......

Kapelletje

Ik weet het niet, ik vind het
eerder zielig
…
Opeens krijg je dan een mail
binnen dat de deuren van het
kapelletje (weer) beschadigd
zijn. Ze hebben met messen
woorden op de deuren geschreven. Het is bijna onherstelbaar maar we vragen de
mensen van de gemeente
om het toch weer te (laten)
maken. Ik vraag me dan af
wat we moeten doen: stalen
krasvrije deuren met kogelvrij
glas en een coating op de
muren waar graffiti zo vanaf
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gaat of moeten we een camera hier ophangen zodat
we de vandalen kunnen betrappen en wat moet dan met
hen gebeuren? Weten deze
mensen wat ze anderen
aandoen? Hoe kunnen we de
“vandalen” duidelijk maken
dat dit meer is dan alleen
“kwajongensstreken”? Mensen worden verdrietig, boos,
kwaad en kunnen het niet
begrijpen waarom dit gebeurt. Mensen voelen steun
en begrip bij ons kapelletje

..
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Financieel overzicht 2007
Bij deze laten wij u het financieel overzicht zien over 2007 dat onze penningmeester ter verantwoording ingeleverd heeft bij de gemeente en waarbij, zoals dat zo netjes heet, decharge is verleend, oftewel alles akkoord is bevonden.
Ontvangsten
Donaties inwoners
Sponsors
Bibliotheek
Rente bank
voorschot gemeente
Totaal ontvangsten
Uitgaven
website en automatisering
Lidmaatschappen
Vergaderkosten, vergoeding bestuur
telefoon,computergebruik en reiskosten
huur Aw Sjaol
Representatiekosten
Postzegels en diversen
Dorpsberichten
activiteiten niet via Kleine Kernen
Totaal uitgaven
Totaal inkomsten
Tekort

2007
1105
954
75
13
2500
4647

4647

2006
1129
454
85
3175
4843
2007
547
119

2006
249
73

2063
275
131
220
1660
70
5085
4647
438

1700
275
95
119
1704
660
4875
4843
42

4843

Wat valt ons dan op:
Als we het totaal bekijken hadden we in 2006 een tekort van € 42,- en in 2007 een tekort van €
438,-. Daartegenover staat dat het voorschot van de gemeente in 2006 € 3175,- was en in 2007 €
2500,-. Er komt nog een eindafrekening van de gemeente en het kan dus zijn dat het bedrag van €
438,- minder wordt.
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DONATIES: Twee jaar geleden zijn we begonnen een klein briefje in de Dorpsberichten te stoppen, waarin wij u vroegen om een (kleine) bijdrage. Misschien weet u nog dat we zeiden: “Liever
van alle (± 400) gezinnen € 0,10 als van 40 gezinnen € 10,-.“ Het geeft ons het gevoel dat u dan
achter ons staat en dat het iets waard is wat we doen. Ook in 2007 waren er …… gezinnen die
ons een bijdrage gaven. We zijn benieuwd of ook dit jaar dit aantal gehaald wordt.
SPONSORS: In 2007 is een behoorlijk bedrag meer aan sponsorgeld binnengekomen. Dat heeft
met de bijdrage van één van onze sponsors te maken, die het bedrag van 2006 pas in 2007 betaald heeft. Als u nog het zomernummer van 2007 erbij haalt kunt u op blz. 7 lezen, dat we dit te
verwachten hadden.
WEBSITE en AUTOMATISERING: In de tijd waarbij veel meer met computers gewerkt wordt, zijn
ook de kosten navenant. Er wordt meer van de webmaster gevraagd in deze tijd waarbij veel mensen veel achter de PC zitten. Het is niet voor niets dat er zich meer dan 100 mensen aangemeld
hebben om nieuwsbrieven te krijgen van onze website. Als er dan iets nieuws is op onze website
dan krijgt u een mailtje om als eerste op de hoogte te zijn. Heeft u zich nog niet aangemeld: een
mailtje met dit verzoek naar info@itteren.nl is voldoende.
VERGADERKOSTEN: Naast het feit dat de Dorpsraad vaker vergaderd heeft, is ook de opzet van
de jaarvergadering van invloed geweest. Tijdens de jaarvergadering willen we iets nieuws brengen. In 2007 hebben we in de Aw Sjaol die grote vellen papier gehad waar van alles op stond van
het afgelopen en het nieuwe jaar. Ook in 2008 hadden we weer iets aparts maar dat leest u ergens
anders. De Dorpsraad heeft in de afgelopen jaren veel activiteiten voorbereid en georganiseerd die
door de gemeente Maastricht via haar Kleine Kernenbeleid zijn gefinancierd.
Hiernaast vindt u een overzicht van de kosten die vergoed zijn via het Kleine Kernen Beleid:
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Activiteit

2006

2007

(Beste JOP 2006) Koninginnedag

4000

200

Seniorenbieb

1276

675

Netschool computerproject

2882

St.Martinusviering

258

Straatfeest

350

Oorlogsmonument

262

Tafels, stoelen Aw Sjaol

370

4441

Leestafels

2211

Natuur Educatie Punt Itteren

1000

Seniorenvereniging
Totaal

750
13281

5464

Penningmeester
In onze Dorpsraadvergadering van januari zijn wij ons een hoedje geschrokken. Onze Bèr gaf ons
te kennen dat hij wil stoppen met zijn werkzaamheden als penningmeester. Hij was juist degene,
waar we altijd van op aan konden: altijd perfect de rekeningen meteen betaald, altijd de stukken in
orde en alles tot in de puntjes OK. Natuurlijk, achteraf weet iedereen wel dat iemand van 84 jaar
ook het recht heeft om het wat rustiger aan te doen. Bèr heeft soms wel het gevoel alsof hij de getalletjes om wil draaien en 48 jaar is, maar het lichaam protesteert soms en geeft hem aan dat hij
rustiger aan moet doen. Wij als Dorpsraadleden gingen er al jaren vanuit dat Bèr bijvoorbeeld ook
altijd alles voor de Kamer van Koophandel regelde, altijd een kopie van het huishoudelijk reglement of de statuten had en noem maar op. Nu zijn we aan het kijken of we iemand vinden, die een
gedeelte van de werkzaamheden van Bèr op zich wil nemen en zijn we nog op zoek naar iemand
die het leuk vindt om het penningmeesterschap te doen. Als er mensen zijn die interesse hebben,
kunnen zij zich melden bij één van de Dorpsraadleden.
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Panorama foto’s Itteren
Toon Gordebeke gemaakr voor het NEPI
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Ankersmit
Het is al weer een hele tijd
geleden, dat we iets gehoord
hebben van Ankersmit (letterlijk en figuurlijk).
Onlangs kregen we echter
van de provincie een brief
met de resultaten van de
controle metingen Ankersmit
(resultaat van de metingen
van het apparaat, dat lange
tijd bij het voetbalveld heeft
gestaan).
Omdat de Dorpsraad heeft
gefunctioneerd als een soort
intermediair tussen inwoners
van Itteren en Provincie is de
brief aan ons gericht met het
verzoek de informatie terug
te koppelen naar de inwoners
van Itteren. Dat doen wij dus
bij deze.
De Provincie schrijft het volgende:
“Zoals bij u bekend zijn er
medio 2006 door Ankersmit –
mede naar aanleiding van
een door ons ingezet handhavingtraject in verband met
het overtreden van de vigerende geluidsvoor-schriften
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– geluidsreducerende maatregelen getroffen. Vervolgens
is door Ankersmit een rapportage overlegd, waarin de resultaten zijn weergegeven
van de controlemetingen,
welke dienaangaande zijn
uitgevoerd. Het bedrijf geeft
daarbij aan, dat inmiddels
voldaan wordt aan de genoemde geluids-voorschriften.
Zoals wij reeds eerder aan u
hebben gecommuniceerd,
zijn ter verificatie van het vorenstaande ook door onze
meettechnici geluids-metingen uitgevoerd. Gegeven de
specifieke omstandigheden
van het geval (meetcondities/
maximaal representatieve
bedrijfssituatie) bleek het
niettemin de nodige tijd te
kosten om een eenduidig
(akoestisch) beeld te verkrijgen.
Op basis van de meest actuele meetresultaten is evenwel gebleken, dat er ten tijde
van deze metingen sprake is
van een norm-conforme situatie. Met andere woorden er
is niet langer sprake van een
overtreding van de geluidsvoorschriften, zodat er althans op dit moment geen

reden bestaat tot handhavend optreden in deze. Dit
laat evenwel onverlet, dat wij
in het kader van ons reguliere toezicht de akoestische
situatie ter plaatse c.q. in de
omgeving van de inrichting
nauwlettend zullen monitoren. Het monitoren van de
akoestische situatie zal
plaatsvinden door middel van
geluidsmetingen c.q. het inrichten van onbemande
meetposten. Uiteraard zullen
wij u op de hoogte blijven
houden van de genoemde
monitoringsresultaten.” einde citaat.
Kort samengevat komt het er
op neer, dat de door Ankersmit genomen maatregelen afdoende zijn en dat aan
de geluidsnormen wordt voldaan. Provincie zal wel nog
in de gaten houden, of er in
de toekomst geen overtredingen plaatsvinden. Als iemand daar behoefte aan
heeft, wil de Provincie ook
nog een mondelinge toelichting geven. Neem zonodig
contact op met een van de
Dorpsraadsleden dan nemen
wij contact op met de betreffende persoon bij de Provincie.

Itterse dorpsberichten
Overigens is ‘t ook best aardig een keer te kijken naar
http://www.limburg.nl/milieuk
aart/ en tik dan in Maastricht.
Hier is allerlei info te vinden
over locaties, over milieu
maar ook over bedrijven en
klachten etc.

Computercursus
In de vorige dorpsberichten
hebben wij een behoeftepeiling voor de 'netschool'-cursus geplaatst. Wij zijn erg
verheugd hier te mogen melden dat 27 mensen hebben
aangegeven graag een computercursus op school te volgen. Genoeg wensen dus om
het netschool-project dit
schooljaar weer door te laten
gaan.
Momenteel zijn wij met de
Gilde-opleidingen in gesprek
om de data te plannen en de
verdere organisatie op elkaar
af te stemmen. Wij verwachten dat wij de aangemelde
mensen begin april kunnen
berichten over het hoe, wanneer en wat.
Daarnaast hebben enkele
mensen aangegeven de
voorkeur te hebben voor een
cursus in het najaar i.p.v. het
voorjaar. Dit wegens de vele
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activiteiten die het voorjaar
met zich meeneemt. Deze
gedachte nemen wij mee in
het plannen van de cursus.
Waar mogelijk zal een cursus
in het voorjaar plaatsvinden
(zoals afgesproken) én een
cursus in het najaar.
Met vriendelijke groet,
Christa Schneiders

mensen hebben kunnen vervangen.
Wij willen u dan ook melden,
dat het secretariaat van onze
vereniging beheerd gaat
worden door Magda Hamakers Keizerstraat 1.
Vanaf deze bekendmaking
kunt u alle post betreffende
de vereniging naar dit adres
sturen.

Directeur BS Op de Sterkenberg

Verder zijn bij ons bestuur
mevr. B.v. Proemeren en
mevr. M. Bours toegetreden.

De damesvereniging

Laatstgenoemde zal het
penningmeesterschap op
zich nemen.

Wij zijn nu al weer enkele
weken actief in het nieuwe
jaar. De lente staat voor de
deur en dit is weer een teken
dat er nieuw leven aan staat
te komen.
Ook in onze vereniging is er
het een en ander veranderd.
Mevr. L. Brouns en mevr. M.
Lemmens hebben ons bestuur na vele jaren hard werken verlaten. Zij vonden, dat
het tijd werd voor nieuw leven in het bestuur. Namens
onze leden willen wij hen dan
ook bedanken voor de inzet,
die zij altijd getoond hebben.
Wij zijn ook in de gelukkige
positie, dat wij deze twee

Tot zover onze mededelingen. Kom gerust eens kijken
als u interesse heeft. U bent
van harte welkom.
Damesvereniging Itteren

Reumafonds
De collecte van het reumafonds over 2007 heeft €
540,37 opgebracht. Hiervoor
namens de collectanten onze
hartelijke dank. Namens het
plaatselijk comité:
E. Dolmans-Ramakers
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CV de Vreigeleire
Prins Léon d’n twiede en
Prinses Eunice
Prins Koen d’n ierste en
Prinses Kim “Einmaol prins
en prinses te zien”
Leef luij, beij ’t sjrieve vaan
dit stökske loupe us nog de
sjevraoje euver uzze rök.
Veer zien nog lang neet aofgetrooje, mehr ouch dit vinde
veer beij e Prinsesjap hure.
Op 12 en 13 januari, de groeten daag waors dao, eindelek, nao mie es twie maond ’t
groet geheim te motte bewaore, moch hiel Ittere ‘t (zeker)
weite! Wat stoonte d’r väöl
luij op ’t Brook en in de famfaarzaol. Chappeau! Neet
veul luij waore mie verpopzak, want men waors de
vaan euvertuig dat Léon ‘nne
kier prins moos weure. Dat
waors aanders op zoondeg,
dao weurt altied minder euver gespekuleert, want dat is
lestiger te raoije. Koen en
Kim hoorte ’t zèllevers pas
vief minute vaan teveure.
De reaksies vaan eederein,
de kedokes, de kaarte, ’t kos
neet op.
Die drei weke daornao zien
neet te besjrieve, al die aktiviteite, veer kinne ze neet
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allemaol aonhole, mèr loert
mèr nao de foto’s op de internetsite van de Vreigeleire
en geer höb beeld beij de
aktiviteit. Die foto’s spreke
veur ziech!
D’n optoch waor toch wel ’n
zier biezuunder aktiviteit gezien de weersumstandighede. Ut bliek mèr weer dat
Slivvenier ‘nne vastelaovendsvierder is. Klokslaag
haaf dreij regende ’t neet mie
tot wiet nao ’t eind vaan d’n
daag. Manjefiek!!
Dao bovenop dee wagel, mèt
oonder, neve en um diech die
Vreigeleire en Vreigeleirkes
door ’t dörrep goon, biste
gruuts d’rop um in Ittere te
mage woene.
Geer kint uuch wel veurstèlle
dat Vastelaovend 2008 veur
us neet mie kepot
kos.
Veer wèlle daan ouch
de Vreigeleire mèt
hun dames, de
Vreigeleirkes en eederein dee op wat
veur ’n meneer daan
ouch heet mètgehollepe um Vastelaovend
2008 te doen slage,
vaan harte bedaanke!
En daan wèlle veer

noch un spesjaol woort
riechte aon de sponsors,
want geer zalt begriepe, tot
zoonder uuch, de chariteit,
dee de Vreigeleire same mèt
de Vreigeleirkes zoe hoeg in
’t veendel höbbe stoon, neet
gerealiseerd kin weure.
Naomes us, bedaank!
Aon alles kump ‘n ind, aon us
prinsesjap nog neet, mèr wel
aon dit stökske.
Eederein bedaank veur deez
manjefieke vastelaovend en
ouch in 2009 zalle veer us
weer d’r door goeije, zoe wie
geer dat altied vaan us gewint zeet.
Prins Leon d’n twiede & Prinses Eunice
Prins Koen
d’n ierste en Prinses Kim.
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Beste lezers,
Ook dit schooljaar wil onze school weer een “voorleesochtend” organiseren en wel op dinsdag 27
mei van 10.30 – 12.00 uur.
Om deze activiteit tot een geslaagde gebeurtenis te maken hebben we uw medewerking nodig.
We zoeken namelijk kandidaten die voor willen lezen. Dat mogen ouders zijn, maar ook grootouders, buren, tantes, ooms of andere geïnteresseerden. U mag uit een eigen boek voorlezen of de
leerkrachten zoeken samen met u een geschikt voorleesboek (bijv. uit onze bieb).
De groepjes bestaan uit ± 5 kinderen.
Bovendien kunt u aangeven voor welke leeftijd u wilt voorlezen.
Wanneer u aan deze dag wilt meewerken, willen wij u vragen onderstaand strookje in te vullen, uw
voorkeur aan te kruisen en z.s.m. op school in te leveren. Wilt u meer informatie, dan kunt u op
school terecht bij leescoördinator juf Ans (groep 5/6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.........................................................…(naam)
wil graag meewerken aan de Itterse voorleesochtend op dinsdag 27 mei 2008
Ik wil het liefst voorlezen voor een groep kinderen uit:
peuters en groep 1
groep 2-3-4
groep 5-6-7-8
ik heb geen voorkeur

33

Ik wil een cake bakken voor de voorleesochtend.
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De bevrijding
van Itteren
den 17 e september 1944
naar Sjèr Horssels.
Het was begin september
1944. De Duitse soldaten,
zowel de goede als de slechte- zaten in het huis van Sjoke Bronckers (Op de Meer)
ingekwartierd. De oudere
Duitse soldaten waren al uit
Itteren vertrokken, want de
grensbewaking had toen toch
al geen nut meer. De Amerikanen naderden snel vanuit
België. Begin van de week
reden twee Duitsers door de
Pasestraat, op Belgische
fietsen. Achterop de bagagedrager hadden ze ieder een
zak suikerklontjes. Er kwam
op zeer grote hoogte een
vliegtuig aan. Ze smeten de
fiets tegen de muur en vlogen de berg op bij Anneke
Bosch. Je denkt dan dat die
er lelijk tussen gezeten hebben. Ze nemen later weer de
fietsen en gingen richting
Borgharen. Een dag later
gingen dezelfde twee langs
de Maas richting Itteren Ze
zagen vermoeid uit, zonder
fiets en in een burgerpakje.
De éne was een rare dikke
man en de andere was een
kleine leuke. Die kleine
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noemden wij “de Zwitser”. Of
het ook daadwerkelijk een
Zwitser was, is niet bekend.
Ze hielden zich meestal in
het veld op en sliepen in de
stromijten.
Op een middag zei “de dikke”
dat ze zijn vriend “de Zwitser”
doodgeschoten hadden. Hij
zei dat ze een boom over de
Geul via “de Greend” hadden
willen wegschuiven. Ze waren namelijk bang dat de
Duitsers, via het Bunderveld,
Itteren in kwamen. Zelf hadden we nog geen Duitsers
gezien. We vertrouwden hem
niet en zeiden dat die “Dikke”
dat misschien zelf gedaan
had. Maar dat zullen we nooit
meer te weten komen. De
“Zwitser” is toen “Op de Bos”
begraven, zo’n 100 meter
van de brug. De oudere
mensen weten die plaats nog
wel. De boeren brachten
daar hun dode dieren die dan
opgehaald werden. Later is
“de Zwitser” opgegraven zodat ze hem ergens anders
weer konden begraven.
Jammer, hij heeft misschien
zoveel meegemaakt en op
het laatst is hij toch nog gesneuveld.
Het werd de 14e september
en de bruggen in Maastricht
en over het Julianakanaal

w a r e n o p g e b l a z e n . Vi a
Mesch en Noorbeek naderden de Amerikanen Maastricht en staken aan het
stadspark de Maas over.
Vanuit de westkant van
Maastricht, vanuit Kanne,
stoten de Amerikanen op flinke tegenstand van de “Deutsche fallschirmjäger”. Die
Duitsers moesten het onderpit delven en ze vluchten via
Smeermaas weg naar Vught.
Waarschijnlijk zijn die Duitsers later weer via Uikhoven
teruggekomen.
Op 15 september, zo rond
een uur of vijf in de namiddag, komen Pie Bouwens en
Bèrke van Iet, via Borgharen
terug naar Itteren. De stuw in
Borgharen was niet opgeblazen en daar waren al Amerikanen. Pie had van hen zelfs
een sigaret gekregen. Op dat
moment was hier weinig te
roken en dan ook nog surrogaat en ook nog heel slecht.
Maar daarna begon het:
Vanaf Geneinde kwamen zeker honderd Duitsers aan,
allemaal jonge gasten en
sommige zelfs op een kinderfiets. Het ouderlijk huis van
Sjèr was vooraan in Itteren,
waar nu Harie Winkens
woont (op de Pasestraat).
Enkele Duitsers kwamen bij
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hen achterom en gingen de
tuin in. Daar achter de
“schansen” (takkenbossen
om de oven te stoken voor
brood te bakken) stond hun
enige (dames)fiets. Die Duitsers wilden die fiets meenemen maar toen kwam Sjèr
zijn moeder in het geweer. Zij
was niet bang en wat zij die
Duitsers in het plat verteld
heeft, weet niemand meer
maar ze lieten de fiets staan.
Wel namen ze een kortzaag
mee en begonnen ze een
dubbele lantaarnpaal om te
zagen. Die stond tegenover
de voordeur en was het einde van de elektriciteitsbedrading. De Duitsers wilden die
palen omzagen om zo de
weg te versperren. De vader
van Sjèr dacht dat die palen
op ons huis zouden vallen en
zei tegen die Duitsers dat het
niet zou lukken omdat de palen aan de draden bleven
hangen. Ze stopten met zagen en gelukkig maar. Het
merendeel van de Duitsers
waren al “op de kapel aan”
en via een wei, over de
“Graaf” weer in een andere
wei. Daar groeven zij zich in,
nou ja, ingegraven…. een
paar zoden op elkaar gelegd
en daarachter gingen ze liggen.
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Een verkennersvliegtuigje,
dat ze “den Dreuvige” noemde, vloog enkele keren over
hen heen en vertrok weer. Ik
denk dat de Duitsers in het
veld blij waren dat het vliegtuig weer weg ging, maar die
vliegenier had natuurlijk alles
overgeseind. Die nacht sloegen heel veel granaten in. De
familie Horssels zat bij “Sien
van Kläör”, waar later Lamberti gewoond heeft, in de
kelder. Hun kelder was niet
geschikt om te schuilen. De
dag erna, ’s morgens vroeg,
hadden de Duitsers een kar
en paard van “de Belsj” (Van
Remotere) in beslag genomen en zijn ze vertrokken. In
de wei waar ze hadden gelegen, waren veel granaten
ontploft. Of er doden waren
gevallen, wisten we niet.
Maar ja, als ze een paard en
kar meenemen, kan dat best
het geval zijn.
Op zaterdag 16 september
leek het lekker rustig te zijn.
Maar dat duurde tot in de
namiddag. Zoals gebruikelijk
in de zomer, ging Sjèr om
een uur of 6 in de middag
zich wassen in de Maas.
Want dan hoefde hij tenminste niet in een kuip te kruipen. Ineens, vanuit de Belgische kant, vanaf Smeer-

maas, vlak langs de Maas,
reden een stuk of 7 à 8 gevechtswagens en even zoveel tanks aan. Ze reden
langs de dijken van de ZuidWillemsvaart.
Vorig jaar was Sjèr met de
oorlogsveteranen op herdenking op Smeermaas. Daar
kreeg hij van een heer Croux
het volgende te horen: “Op
die zaterdag (16 september)
waren doorlopend colonnes
van militaire gevechtswagens
en tanks vanaf Maasmechelen naar Smeermaas aan het
rijden. Vermoedelijk richting
Kanne of Ternaayen om daar
via de bruggen over te steken. Toen vertelde een inwoner van Smeermaas dat er in
de “Bampt”, het huidige
“Hochterband”, nog Duitsers
zaten. Diezelfde officier laat
wat tanks en wagens uit de
colonne rijden. Hij loodste
deze over een houten brug
die maar voor ongeveer 15
ton geschikt was rijden. Een
tank is meer dan 20 ton dus
dat was penibel. De officier
liep voorop en de rest moest
volgen.” “Ik heb mijn hart
vastgehouden.”, zei meneer
Croux, “want die brug maakte
de gekste bewegingen. De
gevechtswagen reden langs
de Maas en de tanks langs
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de Zuid-Willemsvaart. Toen
die gevechtswagens iets verder als de kapel waren, begon het gedonder: de gevechtswagens stopten, de
soldaten kropen daarachter
en begonnen te schieten
maar ook de tanks. “Den
Dreuvige”, het gevechtsvliegtuigje, vloog vlak over de
M a a s , z o ’ n d r i e m e t e rscheerden ze boven het water. Ze kwamen dan bij de
“Overslag” waar hij zich omhoog moest trekken vanwege
die bocht in de Maas. Dan
werd hij vanaf Bunde of Geul
flink beschoten. Maar die
vliegeniers gooiden zich alle
kanten op.” Croux keek een
beetje zenuwachtig en vervolgt: “Ik werd in mijn eentje
toch wat bang. Ik heb nog
vlug wat aangetrokken en
ben snel naar mijn oom bij
“Café Bouwens aan de
Maas” gelopen. Daar stonden nog meer mensen. De
kogels kwamen tot vlak bij
ons in de Maas. Wij dachten
dat die afketsten tegen een
baggerschip dat aan de
Overslag lag, tegenover het
“Itterse Grindgat”. Later zou
blijken dat het misschien wel
Duitse kogels waren. Op een
gegeven moment stond een
houten keet in brand en ja-
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wel, daar kwamen, langs de
Zuid-Willemsvaart tientalle
Duitsers aan met de handen
achter hun hoofd. Die hele
avond bleef het nog onrustig.”
De 17e september in de middag werd, door iemand van
de oude Burgemeester, twee
Amerikanen met een bootje
over de Maas naar Itteren
gevaren en dat was voor
personen als Sjèr “de bevrijding”. Die meneer Croux vertelde nog dat die zaterdag (of
zondag, dat is onbekend)
twee dode Amerikanen op
een jeep naar Smeermaas
terugkwamen. Later zijn nog
Engelsen, Schotten en Amerikanen in Itteren geweest
maar toen waren we allang
bevrijd. Ha, ha, ha.
Sjèr.

Ons oudste Dorpsraadlid Bèr
Schoonbrood, kan bevestigen want Sjèr schrijft:
Sjeng Lardinois (broer van
Maria, de vrouw van Bèr)
woonde destijds nog bij zijn
ouders op de Meer. Maria
kan zich dat nog goed herinneren. Sjeng had veel contacten met de “Zwitser” en
bracht hem dagelijks eten en
drinken. Zelf heeft de “Zwitser” enkele malen bij hun
thuis
gegeten en in de koestal geslapen. Toen het voor iedereen te gevaarlijk werd, heeft
hij zich
weer teruggetrokken tussen
de wilgen in de “Proosdij”.
Ook de begrafenis Op de
Bos en later
op ons kerkhof kan ik mij nog
goed herinneren.
Dit laatste verhaal kunnen wij
dus voor 100%
beamen.
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takkenroute Itteren
6 en 20 mei
Beversporen langs de
maas
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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.
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Vragen aan de gemeente?
Bel het gemeenteloket:
(043) 350 40 00
Provinciale 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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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
Paul Paulissen

