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Bomen met een minister.
Vanochtend bij “Vroege vogels” klonk de stem van de
minister voor milieu op de
radio. Zij had een oproep aan
de burgers: “Worden er bomen gekapt in uw omgeving?
Meldt dit dan bij de gemeente
en vraag naar de compensatie.”
Laten we dat dan maar eens
doen.
Gemeente Maastricht
“Weet u hoeveel bomen er
gekapt zijn en worden in
het kader van de Grensmaaswerken rond Itteren?
Kunt u aangeven waar de
compensatie plaats vindt in
Itteren?”
We zijn echt benieuwd naar
het antwoord. Het is ons heel
onduidelijk wat de gemeente
weet en wat ze met die kennis doen.
Bijna 400 inwoners van Itteren hebben in een brief aan
burgemeester en wethouders
gevraagd om een onderzoek
te laten houden naar de mogelijkheden rond de ongelijkvloerse kruising bij Op de
Bos.
Ons, de Dorpsraad en de
leden van de klankbordgroep
Grensmaas is niets bekedt
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van zo’n onderzoek terwijl we
daar in 2002 al naar gevraagd hebben.
Toch zegt wethouder Hazeu
in een interview op TV Maastricht, dat de beslissing rond
die situatie op basis van onderzoek is genomen. De gemeente weet dus veel. De
vraag blijft natuurlijk:”Hoe
kan het dat wij dat niet weten.” We lezen toch alles en
dat zijn meters papier dat
rond de Grensmaas wordt
verspreid. Het zou natuurlijk
kunnen dat de wethouder
verkeerd is geïnformeerd,
maar door wie dan? Het kan

natuurlijk ook dat wij die info
niet hebben gekregen maar
hoe kan dat dan?
Wij, en nu heb ik het over alle
inwoners van Itteren, zijn
echt oprecht benieuwd naar
de antwoorden en we hopen
dat die komen voordat de
Grensmaaswerken zijn afgerond.
PS Wethouder Hazeu is van
Groen Links, dus met die
bomen zit het wel goed ......
Toch????
Joop Verhulst
Voorzitter Dorpsraad
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Wijzigingen in de Dorpsraad:

de dag van vandaag zeer
helder van geest.

Op 1 januari aanstaande
gaan er bij de Dorpsraad
twee mensen ons verlaten:
ons “oudste lid” en ons “oudste lid”. Ons eerste oudste lid
is degene, die het langste in
de Dorpsraad zit en het andere oudste lid is onderhand
85 jaar geworden en tot op

Vanaf 22 oktober 1990 is
Servé Grouwels lid van onze
Dorpsraad. Hij was in mei
weer terug in Itteren komen
wonen en enkele maanden
later ging Servé naar de
Dorpsraadvergadering die
toen nog onder leiding van
Leo Tummers stond. Het was
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tevens de laatste vergadering
van Leo want hij verhuisde
en gaf het stokje over aan
Sander Winkens. Sander
was volgens Servé “recht
voor zijn raap en bracht veel
duidelijkheid. Enkele jaren
later kwam Peter Schols en
dat werd de Hoogwaterspecialist. Tijdens zo’n hoogwater stond Servé met een korte broek in het water en was
net bezig de TV in veiligheid
te brengen. De telefoon ging
en Jan Hoen was aan de lijn.
Hij vroeg of Servé meteen
naar het Crisiscentrum in
Limmel wilde komen. Maar
dat heeft hij toch afgeslagen.
Eerst boedel en vrouw in veiligheid brengen en daarna de
rest.
Dat waren nog tijden waarbij
er nog degelijk met de vuist
op tafel werd geslagen. Zo
zat de Dorpsraad op een
goede zaterdag bij elkaar
met enkele wethouders.
Servé heeft toen o.a. gezegd
dat Itteren een winkel moest
hebben. De wethouders vertelden dat er geen geld was
en dat ze geen ondernemers
konden financieren. Servé
kon aangeven dat de gemeente Maastricht op een
andere plek 70.000 gulden
gegeven had, in een andere
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wijk voor iets vergelijkbaars.
Toen waren wethouders
maar ook de burgemeester
veel toegankelijker. Je kon zo
bij ze binnen stappen en dan
was er tijd voor je. Vooral de
wethouders Bovens en natuurlijk Jan Hoen waren “proItteren”.
Na het gesprek vertrokken
enkele wethouders behalve
toenmalig wethouder John
Aarts die gezellig een glas
bier bleef drinken. In het onderling gesprek zei dhr.
Aarts: “Ik dacht dat we iets
voor Itteren gedaan hadden
maar nu krijgen we hier op
ons klo…….!”
Servé vervolgt: “Toen waren
er nog geen computers en ik
heb in het verleden tegen
(oud-) secretaris gezegd dat
met de computers de gezelligheid weg gaat. Vroeger
zochten de mensen elkaar
meer op en nu gaat alles per
e-mail. Het duurde misschien
wel langer maar er was veel
beter mondeling contact.
Toen kwam de contactpersoon van de gemeente Corrie Keulen gewoon bij Servé
op bezoek en die kon nog zo
wat zaakjes regelen. Nu
moet dat door allerlei commissies, voordat iets mag.
Zowel Corrie alsook haar op-
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volgster Tilly te Boekhorst
waren altijd op onze Dorpsraadvergaderingen. Eén van
de paradepaardjes voor
Servé is “zijn” kapelletje. Geregeld gaat hij langs om te
controleren of alles nog in
orde is. En als een of andere
onverlaat iets vernield heeft,
belt hij naar de gemeente en
vraagt of ze dat zo snel mogelijk willen maken.
Onze penningmeester Bèr
Schoonbrood is vanaf 24 februari 1997 in de Dorpsraad.
Hij kon mij meteen de data
doorgeven van wanneer iedereen in de Dorpsraad is
gekomen. Op een goede dag
kwam Peter Schols bij Bèr op
bezoek en gaf aan dat ze
een nieuwe penningmeester
nodig hadden. Voordat Bèr
iets kon zeggen, antwoordde
Maria: “Dat deiste wel hè
Bèr.” En zo is het gekomen.
Wat Bèr als eerste aangeeft,
dat al die jaren lang er heel
veel energie is gestoken in
de Maaswerken en het resultaat is zo goed als niks.
Voordat we de natuur weer
terug hebben, zijn we zeker
10 of 15 jaar verder. Als het
hoogwater niet was gekomen, waren de plannen van
150 woningen erbij waarschijnlijk allang gerealiseerd

en de woningen gebouwd.
Nu mogen we blij zijn als ‘n
derde gedeelte erbij komt.
Voor de voorzieningen van
Itteren zou het goed zijn als
er wat woningen bij komen
maar Itteren moet wel een
dorp blijven. Bèr geeft aan
dat hij in de “moderne” tijd is
begonnen. Zijn voorganger
Math Rosier was begonnen
met een tweedehands computertje en daarop werden de
financiën gerangschikt. Bèr
geeft aan dat hij internet geweldig vindt: “Iedere dag vind
ik wat nieuws.” Wat de financiën betreft wil hij alles tot in
de puntjes in orde hebben.
Hij is degene die in Maastricht als eerste alle stukken
in orde heeft; als er rekeningen betaald moeten worden
wil hij dezelfde dag de rekening hebben om deze meteen te betalen want zo geeft
Bèr aan: “Dan is het afgehandeld en kan ik het weg
leggen.” Zo is hij vaak genoeg de rekening gaan halen
om alles betaald te hebben.
Bèr geeft aan dat er nu wel
veel meer activiteiten ondersteund worden door de
Dorpsraad. Was het vroeger
alleen het Martinusfeest en
Koninginnedag, nu worden
op school computercursus-
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sen gehouden, de voetbalclub, de Motorclub, de Seniorenvereniging en de Aw Sjaol
hebben gelukkig de functie
van het Kleine Kernen Beleid
gevonden. Verenigingen
kunnen hiervan gebruik van
maken als ze heel Itteren laten meeprofiteren. Bèr nodigt
de (andere) verenigingen uit
om eens met iemand van de
Dorpsraad te praten hoe zij
hier ook geld van kunnen
krijgen. Het is bedoeld voor
heel Itteren. Anders waren
die leestafels, het NEPI en
nog veel meer dingen er
nooit gekomen. Vele Dorpsraadleden vertrouwen erop
dat Bèr alles bij de hand
heeft. Vragen over statuten,
Kamer van Koophandel,
huishoudelijk reglement, welke activiteiten wanneer gehouden waren, heeft hij of
meteen paraat of zoekt hij
even en meteen krijg je het
antwoord.
Wat Bèr wel van het hart
moet is dat hij hoopt dat er
meer mensen laten zien dat
ze het werk van de Dorpsraad waarderen. Dat kan via
de ieder jaar gevraagde donatie en van een penningmeester klinkt dat wel raar
maar liever vele kleine bedragen en minder geld dan
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veel geld van een paar mensen. Hoe meer mensen doneren hoe meer waardering
de Dorpsraad voelt.

Itterse dorpsberichten

Verslag Wijkteam
Zoals u waarschijnlijk zult
weten worden er in het wijkteam allerlei zaken besproken met de gemeente over
Itteren (en Borgharen).
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Bonnen Ruyterstraat:
In de Ruyterstraat hebben
actieve wetshandhavers allerlei parkeerbonnen uitgeschreven. Deze agenten wisten niet precies wat de afspraken hierover waren.

Deze keer werd er onder andere gesproken over de
communicatie betreffende de
Grensmaas, het feit dat twee
Dorpsraadleden op TV Maastricht kwamen maar ook over
de nieuwbouw in Itteren, reorganisaties binnen de gemeente en de politie enz..
Opknappen paden:
Het is de bedoeling dat de
brandgangen en veldwegen
opgeknapt gaan worden. De
voorbereidingen hiertoe zijn
vrijwel klaar.
Verkeer Pasestraat:
Tevens is er een enquête
verstuurd aan 70 inwoners
van de Pasestraat vanwege
de verkeersopstoppingen die
daar vooral plaatsvinden als
auto’s dusdanig geparkeerd
staan dat de grote stadsbus
er niet meer langs kan. Naar
aanleiding van deze enquête
zullen er door de gemeente
verdere acties ondernomen
worden.
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Onze wijkgebonden medewerker Ron van der Meys
heeft aangegeven dat iedereen hiertegen bezwaar op
mag maken aangezien er
toestemming is om auto’s op
bepaalde plekken deels op
de stoep te parkeren omdat
anders grote landbouwmachines niet door kunnen. Een
aantal bonnen zou al vernietigd zijn.
Hondenbeleid:
Binnenkort zal weer extra
gecontroleerd worden op allerlei overlast zoals de hondenpoep. Er zijn nieuwe fol-

ders van de gemeente hierover en als u een folder wilt
hebben, kunt u zich melden
bij Maria Lhomme.
Laanbeplanting op ’t Brook:
Een tijdje geleden hebben wij
gepleit voor een bomenlaan
op het Brook. Allerlei deskundigen van de gemeente
hebben zich hierover gebogen en vonden dit geen goed
idee. Enerzijds omdat er allerlei kabels liggen aan de
zuidkant van het Brook en
anderzijds omdat die bomenrij dan dwars op de loop van
de Kanjel zou komen. In de
Dorpsraadvergadering van
januari 2009 komt een ontwerper van de gemeente zijn
plan presenteren. Het is wel
de bedoeling dat tijdens de
Boomplantdag van 2009 de
nieuwe bomen op het Brook
geplant gaan worden.
Zodra we meer weten, geven
wij het u door.

Itterse dorpsberichten

Kern met Pit

De Dorpsraad kan € 1000,of zelfs € 5000,- verdienen!
In de vorige edities hebben
wij u op de hoogte gehouden
over de wedstrijd Kern met
Pit. Dit is een wedstrijd waarbij wij van tevoren aangeven
wat we over een jaar gerealiseerd willen hebben. Eerst
wilden we beloven dat het
Informatiepunt van de
Grensmaas in onze basisschool zou komen met later
het NEPI (Natuur Educatie
Punt Itteren) erbij maar daarbij waren we te zeer afhankelijk van derden. Dat hebben
we gelukkig niet gedaan. Dus
hebben wij bijna anderhalf
jaar geleden aangegeven
hadden dat wij minimaal drie
leestafels zouden zetten.
Naast die drie stonden er een
jaar later zelf zes leestafels
naast de drie die er al stonden. Daarnaast hebben we
ook een “Dieke en
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Moostemwandeling” gemaakt
met een heuse kleurenfolder
erbij. Ook hebben we in dat
jaar de opening van het NEPI
meegemaakt die later ook
nog “opgepimpt” werd met
nieuwe opgezette beesten en
enkele professionele presentatiewanden. We hebben de
jury ook verteld van onze
jaarvergadering met onze
“mindmap” waarbij we zo
ontzettend veel medewerking
hebben gekregen van (zeg
maar) alle verenigingen en
voorzieningen van Itteren. De
plaatselijke jury was onder de
indruk en hebben ons al toe-

gezegd dat die € 1000,- wel
binnen zou zijn maar ze willen ons ook nomineren voor
een landelijke aanmoedigingsprijs van € 5000,-. Op
woensdagmiddag 8 april om
14.00 uur Zal er in het Gouvernement een Provinciale
prijsuitreiking plaatsvinden
door onze gouverneur dhr. L.
Frissen en dan horen we
welke prijs wij dan als Dorpsraad gewonnen hebben.
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Itterse website

In mei van dit jaar heeft de
Dorpsraad een nieuwe service gepresenteerd en wel
het webalbum Dorpsraad Itteren. Deze introductie viel
ongeveer samen met de officieuze start van de werkzaamheden aan het Grensmaasproject. Door middel
van dit webalbum konden we
iedereen een fotografische
blik gunnen op de werkzaamheden waarbij door het
toevoegen van informatie
over de werkzaamheden of
de locatie waar de werkzaamheden plaatsvonden
een informatief beeld kon
worden gegeven. Het webalbum is in de korte tijd van zijn
bestaan heel vaak bezocht
en heeft zodoende in een
grote behoefte voorzien.
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Maar het kan altijd beter!
Jan Dolmans en zijn zoon
Jeroen hebben een speciale
website gebouwd die nog
meer mogelijkheden biedt en
die specifiek gericht is op de
activiteiten rondom Itteren
inzake de Grensmaas. Op
deze website zijn inmiddels
meer dan 400 foto’s geplaatst. Om het allemaal
overzichtelijk te houden zijn
de foto’s gesorteerd op onderwerp en daarbij in verschillende albums geplaatst.
Bij iedere foto wordt detailinformatie gegeven over de
datum, locatie en de fotograaf. In bepaalde gevallen
wordt ook nog aanvullende
informatie aan de foto toegevoegd. Omdat het weinig zin
heeft om verschillende sites
met hetzelfde onderwerp en
vaak min of meer dezelfde
foto’s in de lucht te houden is
in goed overleg met Jan en
Jeroen besloten om alle foto’s onder te brengen op de
nieuwe website. Het huidige
webalbum van de Dorpsraad
blijft gewoon in de lucht maar
zal zich voortaan weer specifiek gaan toeleggen op activiteiten van de Dorpsraad. De
Dorpsraad heeft al haar fo-

to’s afgedragen aan Jan en
Jeroen. Ook de foto’s die wij
gekregen hebben van Pedro
Penders, Vanni Dolmans, Jef
Groenveld en Filip Chavagne, waarvoor onze hartelijke
dank. Waar sprake was van
dubbelingen zijn de beste
foto’s gehandhaafd.
Plaatjes kijken is natuurlijk
leuk maar het wordt een stuk
aantrekkelijker als er ook nog
informatie wordt toegevoegd.
Ook daarin is voorzien. Op
de website is daarom een
nieuwsrubriek toegevoegd. In
deze rubriek staan allerlei
wetenswaardigheden over
het Grensmaasproject overzichtelijk bij elkaar. Dat kan
gaan over extra informatie,
eventueel aangevuld met foto’s of tekeningen, maar ook
de bewonersbrieven en verslagen van de klankbordgroep zijn in deze rubriek opgenomen.
Nieuwsgierig geworden?
Kijk op www.ittereninbeeld.nl
Veel kijkplezier gewenst.
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Wat gebeurt er nu met de
Boerderij Lardinois (van Sjo
van Hai), de Aw Sjaol en
komt er nog nieuwbouw?
In de “Woonwijzer”, het informatieblad van woningstichting Maasvallei lazen we
dat Itteren “een boost” krijgt.

genniveau (verder) op peil
komt, er aantrekkelijke betaalbare woningen komen
voor onze (liefst Itterse) starters maar ook enkele seniorenwoningen. De senioren in
Itteren blijven hier relatief
lang in hun woningen wonen,
dankzij de hulp van buren en
familie.

Al enige tijd is de Dorpsraad
in overleg met de Gemeente
(dhr. Peter Konings) en
Maasvallei (hoofd vastgoedbeheer dhr. Hans van de
Berg) over eventuele nieuwen verbouw in Itteren. Wij, als
Dorpsraad, hebben aangegeven dat we het voorzienin-

Aan de Aw Sjaol mogen ze
niet komen. De functie mag
misschien wel veranderen
maar niet het karakter van
het gebouw. Van Boerderij
Lardinois met de Aw Sjaol
mag een centrumvoorziening
komen waar bijvoorbeeld de
dokter (part-time) zijn

Bouwplannen in Itteren.
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spreekuur kan houden, misschien wel de basisschool
gevestigd kan worden en de
winkel mag daar, wat ons
betreft, ook permanent geplaatst worden. Dit moet een
kloppend hart gaan worden
waar van alles kan gebeuren.
Als u zelf ideeën heeft, maakt
ze dan kenbaar aan één van
de Dorpsraadleden. Daarnaast hebben we gekeken
waar in Itteren nog meer
nieuwbouw geplaatst kan
worden. De stof werd weer
eens van de oude plannen
gehaald en met een kritische
blik bekeken en aan de huidige kwaliteitseisen getoetst.
Dan moet het ook nog ter
goedkeuring naar Rijkswaterstaat. Zij hebben namelijk
een onderzoek gedaan naar
toekomstige hoogwaterstanden. Naar aanleiding van de
bevindingen van dit onderzoek is hun voorstel om voorlopig geen enkele verdere
bebouwing hier toe te laten.
Op bestuurlijk niveau is men
momenteel bezig om te kijken wat de mogelijkheden
zijn. Zodra hier weer ontwikkelingen zijn, zullen wij u informeren.
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Groen voor Grind?
Eén van de slogans van de
Grensmaas was “Groen voor
grind”. Als ik dan zie welke
kaalslag gemaakt is bij “ons”
bosje bij de “Itterse Brug” dan
wordt het mij niet goed. Vanaf de brug omlaag rijdend zo
in de bocht ben ik bijna bang
dat ik naar onderen “kukel”.
Alle bescherming is weg.
Sommige mensen vinden het
dan ook meteen nodig om
hier ongewenst afval te dumpen,
maar ja, dat zegt
misschien meer
o v e r d i e m e nsen…..
We weten dat het
moeilijk is om goed
te communiceren
maar volgens ons
zou er eerst een
klein stukje van het
bos aan de Itterse
zijde afgehaald
worden. Op een
“donkere” dag in
november werd er
gekapt maar dan
precies midden
door het bos voor
de werkweg. Enkele dagen later werd
er
nog
een
werkweg gemaakt
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waardoor op twee plaatsen
op grote schaal bomen en
struiken gekapt werden. Nu
is het te laat. Terwijl wij blij
zijn (of liever waren) met ieder stukje natuur, wordt er
bijna op onbehoorlijke wijze
het mes gezet in één van
onze natuuriconen. Daar
waar onder andere roofvogels ons dorp bezoeken worden hun huisjes, hun beveiliging en hun plek waar ze ook
hun voedsel halen onder

onze ogen vernield, fijn gemalen en naar het milieupark
(of elders) gebracht. Is het
dan vreemd dat we enigszins
weemoedig en met argusogen naar de verrichtingen
van het Consortium kijken?
Het akelige gevoel van niets
te zeggen hebben en het je
overkomen komt dan boven….

Itterse dorpsberichten
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Donatie Dorpsraad.

Nieuwe Trap.

In onze vorige editie hebben
we een klein briefje gevoegd
zodat u er aan kon denken
om een teken van waardering aan de Dorpsraad te geven door middel van een
kleine donatie. Voor ons is
dat een teken van steun voor
wat we doen.
Op dit moment hebben zo’n
55 gezinnen een donatie gegeven. Er zijn zo’n 400 gezinnen in Itteren en dus willen wij ongeveer 345 gezinnen vragen eventjes als u
toch aan het internetbankieren bent, een klein bedrag
over te maken aan de Dorpsraad, of anders even bij de
bank binnenlopen en het gewoon even regelen.
Wat u dan vooral moet weten is het bankrekeningnummer: 97.92.52.547

Een tijdje geleden hoorden
we de ideeën al, maar nu ligt
hij op zijn plaats, een nieuwe
bezienswaardigheid in Itteren, de nieuwe Itterse trap.
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Op initiatief van enkele echte
Itternaren werd er een nieuwe betonnen trap gelegd in
het verlengde van het kleine
straatje in het midden van de
Pasestraat dat naar de Maas
loopt
.
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Veranderingen in de basisschool.
Een tijdje geleden kregen we
een mailtje waarin stond dat
de directrice van onze basisschool, juffrouw Christa, afscheid neemt van onze
school. Toen ze begon had
ze al aangegeven dat het
maar voor even zou zijn
maar toch is het dan wel een
beetje vreemd. Juffrouw
Christa heeft ons als Dorpsraad altijd goed geholpen en
je wist meteen waar je aan
toe was. We willen bij deze
haar dan ook hartelijk bedanken voor al haar inzet bij natuurlijk het behoud van onze
school maar ook het opzetten
van het NEPI, de computercursussen en alle andere
dingen die ze gedaan heeft.
Juffrouw Christa hartelijk
dank en veel succes in de
Gansbeek in Meerssen.
Een ander vertrouwd gezicht
gaat ook weg bij de basisschool: Juffrouw Gaby. Deze
schoolassistente was jarenlang de steun en toeverlaat
van allerlei administratieve
werkzaamheden, voor overheerlijke koffie maar ook voor
onze bieb die natuurlijk niet
alleen voor de kinderen is
maar ook voor bijvoorbeeld
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de senioren of eigenlijk iedereen die graag een boek
leest. Wilt u meer weten?
Loop op maandag of vrijdag
tussen 13.30 en 15.00 uur
even binnen op school en u
krijgt alle informatie die u nodig heeft.
De derde wijziging is juffrouw
Kirsten Rikers die na het
zwangerschapsverlof van
juffrouw Linda weer ruim
baan voor juffrouw Linda
maakt. Juffrouw Kirsten heeft
in alle groepen haar mannetje, oh sorry ik bedoel haar

vrouwtje gestaan. Bedankt
voor de inzet en veel succes
met het vinden van een “vaste” baan
verlaten.
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Defibrillator:
Jaarlijks sterven er zo’n 48.000 mensen doordat het hart ermee stopt. Dan is iedere minuut van
levensbelang. Deskundigen schatten dat dit aantal de komende jaren de hele tijd groter wordt
vanwege de slechte conditie van de bloedvaten. Op de jaarbijeenkomst van afgelopen jaar heeft
Will van Café ’t Trefpunt het idee gelanceerd om in Itteren een defibrillator op te hangen. Dan kunnen misschien mensen die een hartstilstand krijgen op tijd geholpen worden. De Dorpsraad is
hiermee aan de slag gegaan en heeft ook de hulp ingeroepen van de Gemeente Maastricht. Enerzijds om de financiën hiervoor beschikbaar te krijgen en anderzijds om uit te zoeken waar we nog
meer rekening mee moeten houden. De gemeente Maastricht en met name Rietje Creusen, heeft
allerlei onderzoek gedaan en heeft ons in contact gebracht met een firma die voor zo’n defibrillator
kan zorgen en hem kan onderhouden. Maar daarnaast hebben we ook mensen nodig die dat apparaat kunnen bedienen en in zeer korte tijd beschikbaar kunnen zijn in Itteren.
OPROEP !!!!!
Als er een defibrillator in Itteren opgehangen wordt, hebben we vrijwilligers nodig om het apparaat
te bedienen. Hiervoor zullen mensen jaarlijks een cursus moeten volgen. Misschien zijn er al mensen die een bedrijfshulpverleningscursus hebben (met daarbij het omgaan met een defibrillator) en
ook beschikbaar zijn. Misschien zijn er oud-werknemers in de zorg, die nu in de VUT of met pensioen zijn, die in geval van nood de Itterse medemens willen helpen. Als er een oproep via 112
binnenkomt zal er geregeld moeten worden dat de vrijwilligers meteen gewaarschuwd kunnen
worden, de defibrillator moet veilig opgehangen worden waar mensen deze niet meteen weg kunnen halen maar wel vrijwilligers deze mee kunnen nemen. Daarom hebben wij u nodig. Wilt u met
ons meedenken? Wilt u de Itterse medemens in nood helpen? Als er geen vrijwilligers komen kan
er ook geen defibrillator opgehangen worden. Wij zijn dus afhankelijk van u. Liever veel te veel
vrijwilligers die samen iets af kunnen spreken dan geen defibrillator en misschien mensen die door
een hartinfarct het leven laten.
Geef u op met onderstaand formulier bij: Joop Verhulst, Brigidastraat 77 of
Wim Beijer, Op de Bannet 8.

…………………………………………………………………………………………………………
Naam: ………………………….

Adres:……………………….. tel.nr. ………………………..

geeft zich op als vrijwilliger om beschikbaar te zijn om mensen te helpen via een defibrillator.
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EN NOE IS 'T KEERSMES
Teks: Leo Timmers - melodie: "Happy X-mas, war is over" J.Lennon & Y.Ono
Zang (*) : Beppie Kraft

En noe is 't Keersmes, 't jaor is veurbei.
Veer ete en drinke, want dat huurt debij.
En noe is 't Keersmes, veur diech en veur miech.
Veer winse us vrede, dat zien veer verpliech.
'ne Zaolege Keersmes, e gelökkeg Nuijaor,
dat wèl iech nog winse, veur hei en veur dao.
En noe is 't Keersmes, 't jaor is weer um,
en wat 't gebrach heet, kiek mer roontelum.
En noe is 't Keersmes, en wat is us lès ?
Tot weer ins e gans jaor de zaak is verpes.
En noe is 't Keersmes, e jaor dat begint.
In vrede te leve, dat had toch gekind.
En noe is 't Keersmes, mèt weer e nui jaor.
Geer moot miech belaove, hawt uuch 'ns denao.
Vrede, vrundsjap, moot geer geve.
Vrundsjap, leefde, vrede.
* cd : Beppie Kraft - " Zaolege Keersmes " - Marlstone Recordings BV

15

Itterse dorpsberichten

Wijziging dienstregeling
Veolia
Met ingang van 1 februari
2009 zal Veolia de lijnvoering
in Maastricht aanzienlijk wijzigen. Voor Itteren zijn de
wijzigingen overwegend positief. Wat verandert en wat
blijft ongewijzigd?
De frequentie blijft in grote
lijnen ongewijzigd. Alleen in
de avonduren wordt de frequentie op basis van de geringe reizigersaantallen teruggebracht naar een uurdienst. De huidige lijn 17
heeft haar eindpunt in Maastricht station. Voor veel mensen toch een handicap omdat
men moet overstappen als
men in de stad moet zijn en
de loopafstand te groot is.
Deze mensen kunnen met
ingang van de nieuwe dienstregeling weer blijven zitten
als men naar de stad moet.
De nieuwe lijn 9 die Itteren
gaat aandoen zal namelijk in
Maastricht doorrijden naar
Pottenberg. Richting noorden
zal de bus niet meer doorrij-
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den naar Sittard. In Bunde
rijdt lijn 9 voortaan verder als
lijn 5 naar Meerssen en via
Rothem en Amby terug naar
Maastricht.

gevolgen van dien, men
moest dan mensen laten
staan. Dat probleem hoeft
zich dus niet meer voor te
doen.

De aansluiting in Bunde op
de stoptrein wordt iets ruimer.
In Meerssen kan overgestapt
worden op de Heuvellandlijn.
Deze lijn die met ingang van
de nieuwe dienstregeling
wordt gereden met splinternieuw materieel kent een
kwartierdienst richting Heerlen. Indien men in het bezit is
van een dagkaart (€ 4,20)
kan zowel gebruik worden
gemaakt van de bus als de
trein.

Zoals gezegd zijn de wijzigingen overwegend positief.
Waar we ons zorgen over
maken is de betrouwbaarheid
van de dienstregeling. Eindpunt busstation was voor
mensen die niet goed ter
been zijn een handicap omdat men moest overstappen
om naar de stad te gaan,
daar stond echter tegenover
dat de betrouwbaarheid van
de dienstregeling veel beter
was dan in de oude situatie
toen Veolia via de Markt en
het Vrijthof reed. Voor Veolia
waren er weliswaar verzachtende omstandigheden omdat het hele centrum op de
schop lag maar als reiziger
heb je daar geen boodschap
aan als je in de regen staat te
koukleumen. Nu de reconstructie van Markt en Boschstraat achter de rug is gaan
we er van uit dat dit verder
geen probleem hoeft te zijn.

Door de koppeling aan lijn 5
zal alleen met grote bussen
worden gereden. Steeds
meer mensen ontdekken het
gemak van de bus als er in
Maastricht iets te doen is en
de auto geen alternatief is.
Veolia hield met dat soort
zaken te weinig rekening
waardoor de standaard kleine bus niet werd vervangen
door een grote bus met alle
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Gouden en Zilveren jubileum vader en dochter bij het Zangkoor.
Het is de eerste keer en dus uniek in Itteren , dat vader en dochter hun respectievelijk 50 en 25
jaar jubileum vieren als lid van het gemengd Kerkelijk Zangkoor.
Nelis en Marie-Ange met hun echtgenoten.
Nelis Lardinois.
Nelis zingt al 50 jaar zijn deuntje bij achtereenvolgens de bassen en later de tenoren omdat deze
partij slechter bezet raakte. Hij is één van de steunpilaren van het koor, bij de meeste gebeurtenissen die in het koor plaatsvinden is hij betrokken.
De voorbereidingen voor de huldiging van jubilarissen en het afstemmen van de activiteiten rondom het jaarlijkse St.
Ceaciliafeest vinden via Nelis plaats. Ook is hij belast
met het uitdelen van bladmuziek op het oxaal zodat
iedereen de juiste partituur voor zich heeft. Zijn belangrijkste rol in het koor is naast zijn bestuursfunctie
dat hij al circa 20 jaar op voortreffelijke wijze op de
centjes past van het koor. Tijdens de kascontrole
voor de jaarvergadering heeft de integere penningmeester de nota’s en kassabonnen netjes op een rij
en is de controle snel gebeurd. Nog nooit is er een
onregelmatigheid naar voren gekomen.
Marie-Ange Jonkhout – Lardinois.
Het jongste lid van het zangkoor zingt een toontje lager dan haar vader, namelijk aan de zijde van
de alten. Marie-Ange is zelden afwezig op zowel de repetities als de uitvoeringen in de kerk, gelet
op haar rol als werkende huismoeder een bijzondere prestatie. Laten we zeggen op naar haar
gouden jubileum, maar als de trend van de laatste jaren zich voortzet, is de kans klein dat ze dit
bij ons koor in Itteren gaat vieren.

Marie-Ange en Nelis, proficiat met jullie jubileum.Gemengd Kerkelijk Zangkoor Itteren.
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Bestuurswisseling Aw Sjaol.
Medio 2009 wil het bestuur van de Aw Sjaol in zijn geheel aftreden om plaats te maken voor een
nieuw team met nieuw elan !
In dit bestuur zit het merendeel van de leden nu 8 jaar en laten een opgeknapt en financieel gezond dorpscentrum achter.
Wie heeft interesse om het bestuur van de Aw Sjaol over te nemen ?
Inlichtingen :
Trudy Teunissen voorzitter

3645993

Trudie Winkens

vice voorzitter

3646303

Sophie Beijer

secretaris

3644126

Yvonne Lenoir

penningmeester

3250055
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Fanfare Sint Martinus

Aan het eind van een jaar kijk je graag nog even terug wat er zoal allemaal gebeurd is.
Wat gaat de tijd toch snel. Naast de gebruikelijke, traditionele optredens in Itteren was 2008 voor
ons een echt jubileumjaar. Zo vierden we in september het 50 jarig jubileum van onze drumband.
Hier hebt u in de vorige Dorpsberichten reeds uitvoerig over kunnen lezen.
Op 31 oktober hebben we uitgebreid stilgestaan bij het 85 jarig bestaan van onze vereniging. Nadat we onze jubilarissen in het zonnetje hadden gezet was er een gezellige feestavond met het
orkest Close Bend waar een tweetal rasechte Itterse muzikanten, Peter Schols en Mat Bastings,
deel van uitmaken. Tot in de late uurtjes werden op hun muzikale klanken de beentjes gestrekt onder het genot van de nodige drankjes.
Op 1 november werd in een prachtig aangekleed Martinushoes een avondvullend Galaconcert gepresenteerd door de fanfare samen met Vocalgroup Get Real uit Bunde. De belangstelling hiervoor
was heel groot waardoor we helaas niet iedereen een plaatsbewijs konden geven omdat de zaal
helemaal “uitverkocht” was.
Het enthousiaste publiek werd door onze presentator Wim geleid door een heel mooie afwisseling
van muziek, zang en dans. Aan de reacties achteraf te horen was dit concert in een woord geweldig. Wist u dat onze dames voor deze gelegenheid zich op eigen kosten geheel in zelfgemaakte
galakleding hebben gestoken.
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Een bijzonder woord van dank hierbij aan onze “super” sponsors, zonder hun steun hadden wij dit
allemaal niet kunnen organiseren.
Momenteel zijn we druk doende om onze jaarplanning voor 2009 op te stellen. Zeer zeker zullen
wij weer bij alle traditionele Itterse activiteiten aanwezig willen zijn. Want muziek maakt de mensen
vrolijk en blij en als fanfare wil je daar natuurlijk graag aan meewerken.
Wilt u op de hoogte blijven van ons programma kijk dan gerust eens op onze website:
www.fanfare-sintmartinus.nl
Hebt u belangstelling of wilt u ons een handje helpen loop gerust eens in het Martinushoes binnen
of praat eens met iemand van ons bestuur. Wij kunnen uw hulp en lidmaatschap goed gebruiken.
Vele handen maken immers het werk lichter.
Graag willen wij u alvast fijne feestdagen toewensen en een voorspoedig, gezond en muzikaal
2009.
Namens onze leden, directie, instructeur, instructrices, beschermheer en bestuur van fanfare Sint
Martinus.
Joop Sangen, voorzitter.
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Biljarttreffen Café Het Trefpunt.
Op 25 en 26 oktober vond het tweede biljarttreffen in Café Het Trefpunt plaats. Na het succes van
2007 was er ook dit jaar weer een aantal deelnemers van verschillende niveaus. Sommige zijn
wekelijks actief tijdens wedstrijden van onze twee Itterse biljartverenigingen. Maar gelukkig waren
er ook weer enkele deelnemers die de biljartsport niet meer actief beoefenen of beoefend hebben.
Op zaterdagmiddag begonnen de deelnemers vol goede moed aan het treffen te weten Leon Dumoulin, Harry Keijdener, Piet Oomen, 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, Mathieu Grouwels,
Manfred Winkens en Solveigh Keijdener. Omdat het, door ondergetekenden, bedachte systeem
verleden jaar ontzettend in de smaak was gevallen, was er dus geen aanleiding om daar nog iets
aan te veranderen. Ook was opzet van het treffen, mensen treffen mensen aan de biljarttafel, wederom een succes.
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. Iedereen was er natuurlijk op uit om de winnares van 2007, Astrid Dolmans, de titel te ontfutselen. Astrid had dit jaar niet alleen concurrentie van de mannen. Misschien
gelukkig voor de biljartsport behoorde nog een dame tot de deelnemers n.m. Solveigh Keijdener
(inderdaad zoon van….).
Na de wedstrijden op zaterdag was het al vrij duidelijk dat de strijd om de winst zou gaan tussen
de biljarters Harry Wolfs en Harry Keijdener en de niet actieve biljarters Mathieu Grouwels en Manfred Winkens. Na het, weer uitstekend, verzorgde ontbijt op de zondagochtend werd weer begonnen met de wedstrijden. De wedstrijden kenden een spannend verloop en er werd ondanks de
goede harmonieuze sfeer echte strijd geleverd.
Al heel gauw bleek dat de winnares van 2007 een moeilijk middagje tegemoet ging.
Astrid had duidelijk te kampen met de druk van het favoriet zijn. Helaas moest ze dit jaar met de
laatste plaats genoegen nemen. De in Nazareth wonende Piet Oomen moest met de 10e plaats
tevreden zijn. De tweede vrouwelijke deelneemster Solveigh Keijdener eindigde op een eervolle 9e
plaatst. Als men betracht dat Solveigh op 1 october nog nooit een carambole biljartkeu in de handen had gehad mag men een 9e plaats best eervol noemen.
Henk Sangen, voorzitter van BC Onder Ons ’64, moest tevreden zijn met de 8e plaats. Jo Dolmans
eindigde als 7e. Maar Jo en Astrid zijn bezig met een spoed cursus wedstrijdbiljarten. We zullen
daar volgend jaar zeker meer van horen. Leon Dumoulin, woonachtig in Limbricht, vind het treffen
zo een geweldige happening dat hij het verre reizen er graag voor over heeft. Overigens Leon eindigde als 6e.. In de loop van de zondag wist ook Daniél Vermeiren, tegenwoordig biljartend in
Maarland, de nodige puntjes in de wacht te slepen en zich zodoende bij de kanshebbers ging
voegen. Met nog één ronde te spelen had Harry Wolfs de beste papieren om het treffen winnend
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af te sluiten. Harry had op dat moment als enige deelnemer het maximale aantal punten behaald.
Blijkbaar was de druk wat groot voor Harry want in de laatste ronde kreeg hij de punten niet bij elkaar en moest uiteindelijk zelfs met een 5e plaats genoegen nemen. De 4e plaats was voor Daniél.
De 3e plaats was voor Harry Keijdener. De strijd om de winst ging uiteindelijk tussen Mathiéu
Grouwels en Manfred Winkens. Mathieu speelde zijn laatste partij rustig en bekeken, Manfred liet
de ballen rollen zoals we dat gewend waren van in vroegere tijden. Uiteindelijk ging Manfred ook
met de dik verdiende winst strijken. Mathieu werd eervol tweede. En zo blijkt dus, beste lezers, dat
U geen lid van een vereniging hoeft te zijn om volgend jaar aan dit treffen deel te nemen.Om de
lange zondag goed door te komen was er ook nog een kennisquiz opgesteld van 40 vragen algemene ontwikkeling. Voor het treffende en de quiz waren een aantal leuke prijzen geschonken door:
Wil en Chiara, Harry en Berty Wolfs, Anthera Weddingplanning (Solveigh Keijdener) en Lejeune
Multi Electra. Langs deze weg bedanken wij genoemde sponsoren voor de spontaan geschonken
prijzen. De quiz werd, voor de tweede keer, gewonnen door Leon Dumoulin voor Mathiéu en Henk.
Het wederom zeer geslaagde biljarttreffen werd afgesloten met een gezamenlijk diner. 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 en Harry Keijdener.
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Beste lezers,
De laatste dagen van 2008 zijn aangebroken. Op 18 december hebben de kleuters een minikerstmusical gehouden en ook is er een vossenjacht geweest. Op 19 december zijn de leerlingen
naar de kerk gegaan en hebben nog van een aantal kerstactiviteiten genoten. Nu is het tijd voor de
kerstvakantie. Tijd van gezelligheid, sfeer, lekker eten en misschien cadeautjes.
Het jaar 2009 zal Op de Sterkenberg starten met een nieuwe directeur/directrice.
Christa Schneiders zal m.i.v. 1 januari op een andere INNOVO-school werkzaam zijn als directrice.
Tijdens het maken van dit bericht was nog niet bekend wie haar zal opvolgen als directeur/directrice van onze kleine en brede basisschool. Wel is bekend dat INNOVO de volle aandacht heeft gericht op een kwalitatief goede oplossing. Alle geplande activiteiten zullen natuurlijk gewoon doorlopen.
De BSO-on-tour zit alweer op de helft van haar tour. Op woensdagmiddagen hebben de kinderen
de mogelijkheid om de buitenschoolse opvang IN school te bezoeken. Dit wordt georganiseerd
door MIK; een vooraanstaand partner in kinderopvang. Ook uw kind kan hiervan gebruik maken.
Na de proefperiode zal bekend worden of MIK zich definitief zal vestigen in het schoolgebouw.
Onze bibliotheek (steunpunt Centre Ceramique) heeft sinds een tijdje geleden weer een nieuwe
collectie boeken op de planken staan. Ook u bent van harte welkom om boeken te komen lenen.
De bibliotheek is geopend op maandagmiddag en vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur.
Ook zoeken wij nog naar vrijwilligers die ons steunpunt willen versterken. Wilt u ons helpen? HEEL
graag!! Meld u even bij juf Ans op school (groep 5/6). Zij kan u meer informatie geven.
Wij wensen u hele fijne feestdagen toe en een bruisend 2009!!!
Team BS Op de Sterkenberg
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Mededelingen van CV De Vreigeleire.

Op de elfde van de elfde is het carnavalsseizoen 2008/2009 weer begonnen.
Wij hebben reeds diverse activiteiten gepland zoals U reeds kunt zien op onze website van CV De
Vreigeleire.
Belangrijke datums voor het dorp zijn:
24 januari Uitroepen nieuwe Prins. Aanvang: 15:11u op ’t Brook, met ’s avonds een feestavond
met orkest “A Next Band”.
1 februari Uitroepen Jeugdprins & Jeugdprinses. Aanvang: 15:11u in ’t Martinushoes.
6 februari Uitroepen Prins IBC’03 Aanvang: 20:00u
13 januari Aw Wieverbal in café ’t Trefpunt.
22, 23 & 24 januari CARNAVAL.
Informatie over de diverse activiteiten zal iedere keer plaatsvinden middels een folder.
Wij hopen de inwoners van Itteren bij de diverse activiteiten te mogen begroeten.
Één van deze activiteiten is de jaarlijkse donateurskaartenactie die plaats zal vinden op zondag 11
januari. Zoals U weet heeft CV De Vreigeleire & De Vreigeleirkes geld nodig om het jaarlijkse programma te kunnen realiseren en zo onze Limburgse cultuur te kunnen behouden in ons dorp. Een
gedeelte van de onkosten kunnen we betalen van de opbrengst door het ophalen van het oud papier. Dit is echter niet voldoende.
Om U een klein inzicht te geven in de uitgaven van de vereniging volgt onderstaand een korte opsomming van enkele van onze uitgaven.
• Aanschaf kleding, zoals prinsepakken, uniformen van (jeugd)leden, mutsen, etc.
• Aanschaf medailles
• Onkosten organisatie optocht.
• Versieren woningen Prinsenkoppels.
• Onkosten Prinsuitroeping.
• Administratiekosten, vergunningen
• Aanschaffen bloemen. (ziekenbezoek, Prinsuitroepingen, etc.)
Een van de misverstanden die we vaker horen is dat we de opbrengsten gebruiken voor “de pilskes”. Dit is volslagen onjuist, ieder lid betaalt zelf zijn gebruik!!!
De doelstelling van CV De Vreigeleire & Vreigeleirkes is en blijft het bevorderen van de Itterse carnaval op de meest leuke manier. Nieuwe leden die zich hierin kunnen vinden zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij iedere Vreigeleir.
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PERSBERICHT
4 november 2008

MIK ‘s eerste BSO on tour in Itteren

BSO on tour is een uniek concept van MIK – maatwerk in kinderopvang- en een nieuw begrip binnen de Buitenschoolse Opvang (BSO). Scholen en ouders kunnen middels de BSO on tour gedurende een aantal maanden ‘proeven’ wat de BSO inhoudt en aangeven of zij daar gebruik van willen maken.
Een behoefteonderzoek onder ouders kan aangeven dat er bij een basisschool behoefte is aan
een BSO. Of er dan ook daadwerkelijk gebruik van een reguliere BSO wordt gemaakt, is afhankelijk van een aantal factoren. Met de BSO on tour kan door de basisschool, de ouders en MIK worden bekeken of een reguliere BSO ook daadwerkelijk in de school gevestigd kan worden.
Proef de BSO
Voor de duur van een aantal maanden richt MIK in school een ruimte in als BSO-ruimte.
De BSO bevindt zich dus in de school, maar krijgt een eigentijdse, huiselijke en frisse uitstraling.
Een pedagogisch medewerkster vangt de kinderen gedurende een of meerdere middagen in de
week op. Nét als bij een reguliere BSO. Bij de BSO on tour staat beweging centraal. Er worden
leuke, uitdagende activiteiten en workshops aangeboden, zoals streetdance, stoeivormen etc.
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Maar ook lekker op de bank hangen, een spelletje doen of even lezen en kletsen behoort tot de
mogelijkheden. De kinderen bepalen zelf wat ze willen doen.
Na de proef periode bepalen MIK en de basisschool samen of er definitief een BSO in de basisschool gevestigd wordt.
BSO on tour in Itteren
De eerste basisschool in Maastricht die dit concept in huis heeft gehaald is Basisschool Op de
Sterkenberg in Itteren. Vanaf vorige week is voor de duur van 3 maanden (november, december
en januari) de BSO on tour op woensdag geopend van 12.30 – 18.00 uur. Kinderen kunnen zich
daar incidenteel of alle woensdagen voor inschrijven. Oók tijdens de kerstvakantie! De officiële
start op woensdag 29 oktober jl. was feestelijk. Het was een gezellige middag vol activiteiten voor
de kinderen en informatie voor de ouders. Een springkussen, een workshop ‘Urban Dance & Jumpen’, kleuren en knutselen, verkleden en spelletjes doen maakten de middag compleet!
Zelf eens ‘proeven’ hoe de BSO on tour functioneert? Maak dan een afspraak en kom langs! Neem
contact op met Ginny Isbouts, Projectleider BSO, T. 06-10260047, E. g.isbouts@mik-online.nl
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Persbericht
Preventieve maatregelen vaak eenvoudig
Forse toename woninginbraken in Zuid-Limburg
Na jarenlange daling van het aantal woninginbraken in Zuid-Limburg is er de laatste maanden
weer een opvallende stijging. Sinds juli is het aantal woninginbraken met bijna vijftig procent toegenomen ten opzichte van de zelfde periode vorig jaar.
Het Korps Limburg-Zuid doet er alles aan om deze inbraakgolf een halt toe te roepen. Zo is er een
speciaal woninginbrakenteam geformeerd. Verder worden voertuigen die 's nachts door Zuid-Limburg rijden intensiever gecontroleerd en is ook het toezicht in de wijken opgevoerd. In een aantal
wijken gaan agenten in burger 's avonds te voet op pad. De afgelopen maanden zijn 80 personen
aangehouden voor woninginbraak.
'Mobiele bendes'
Het vermoeden is dat vooral 'mobiele bendes' uit voornamelijk Balkanlanden verantwoordelijk zijn
voor de toename van het aantal woninginbraken in onze regio. Het zou gaan om personen uit Albanië, Roemenië en voormalig Joegoslavië die in georganiseerd verband hun slag slaan. De inzet
van kinderen wordt daarbij niet geschroomd.
Het motto is 'snel komen, snel stelen, snel gaan'. De daders gebruiken een klein aantal methoden
om de woning binnen te dringen. Zo wordt er 'gehengeld'. Hierbij wordt via de brievenbus een verbogen stuk ijzerdraad naar binnen geduwd om vervolgens het slot open te trekken. Ook is 'flipperen' populair bij de inbrekers. Met een dun metalen of kunststof plaatje wordt de ruimte tussen de
deur en het kozijn benut om het slot (zgn. dagschoot) naar binnen te duwen. Hierbij moet worden
opgemerkt dat met name kunststof deuren en kozijnen bij koud weer krimpen en er dus ruimte
ontstaat.
Bij kunststof kozijnen is de Bulgaarse Methode populair. Hierbij worden gaatjes geboord onder de
spanjoletsluitingen om de hendel open te klappen en het raam te openen.
Indachtig het motto beperken de inbrekers hun zoektocht vaak tot de hal. Alles wat daar aanwezig
is wordt meegenomen. Jassen, tassen, sleutels en waardepapieren worden buitgemaakt. Maar in
veel tassen zit vaak een laptop en bij het vinden van autosleutels gebeurd het ook dat de auto zelf
wordt gestolen. Soms met alle daarbij behorende papieren.
Preventieve maatregelen
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De politie verzoekt iedereen dringend om melding te doen indien iets verdachts wordt waargenomen (0900-8844 of bij spoed 112). Bovendien zijn er een paar eenvoudige praktische preventieve
maatregelen die de kans op een inbraak behoorlijk beperken. Voorkomen is in dit geval ook beter
dan genezen.
Zo is het fatsoenlijk afsluiten van deuren iets wat helpt. Gewoon de sleutel omdraaien en eenmaal
binnen eventueel nog de klauwen erop doen. De genoemde spanjoletsluitingen zijn, voorzien van
een slot, veel effectiever in het buitenhouden van inbrekers. En uiteraard helpt een goede verlichting bij toegangsdeuren ook. Inbrekers staan immers niet graag in de schijnwerpers. Verder is het
raadzaam om tijdens donkere uren de verlichting in huis te laten branden tijdens afwezigheid
Voor allerlei preventieve tips kan
worden gesurft naar de website
van het politiepreventieteam:
www.politiepreventieteam.nl.
Daar kan iedereen adviezen inwinnen en afspraken maken voor
een inbraakpreventieadvies om
de inbraakgevoeligheid van de
woning in te dammen. De afgelopen jaren zijn door dit team aan
bewoners bijna 15.000 Certificaten Politie Keurmerk Wonen uitgereikt op een totaal van ruim
200.000 woningen in deze regio.
Bij deze 15.000 woningen is
slechts éénmaal een mislukte poging tot inbraak ondernomen.
Het Politiepreventieteam is ook te
bereiken onder nummer 0464004291.
Op het eigen televisie-internetkanaal van de Politie Limburg-Zuid, www.pit.tv, zijn korte films te zien
over inbraakmethoden en de wijze waarop preventieve maatregelen kunnen worden genomen.
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HEEFT U EEN PAAR UURTJES PER WEEK TIJD?
STICHTING “GEINEN DAANK”
ZOEKT
VRIJWILLIGERS/STERS
Stichting “Geinen Daank” heeft als doel eenzame ouderen éénmaal per week te bezoeken, om zodoende de eenzaamheid onder ouderen enigszins te verlichten.
Dit doet zij d.m.v. vrijwilligers.
Een vaste en passende vrijwilliger zorgt voor een beetje gezelligheid, een praatje,sociaal contact
etc.
Volledige reiskosten zullen door de stichting vergoed worden.
Voelt u zich door het bovenstaande aangesproken, heeft u een paar uurtjes per week tijd en denkt
u: dit is iets voor mij, schroom dan niet en neem contact op met
St. “Geinen Daank”
Tel: 06-10513441 of tel: 043-3218989.
Een briefje sturen kan ook naar:
Stichting “Geinen Daank”
Postbus 2753, 6201 JB Maastricht.
Of mailen naar: hans@bindels.demon.nl
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
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Service-pagina

tie nodig)
0900 - 8844

Weekenddiensten:
Huisartsenpost:
Weekdagen van 17.00 tot
08.00 uur
vrijdag 17.00 uur tot maandag 08.00 uur
(043) 387 77 77

spreekuur politie:
1ste vrijdag v/d maand
13.30-14.30 in de Aw Sjaol

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, brandweer: 112
Apotheken:
Centrale Apothekerstelefoon
(043) 361 94 04, of
raadpleeg tijdig uw eigen
apotheek.
Vragen aan de gemeente?
Bel het gemeenteloket:
(043) 350 40 00
Provinciale milieuklachtentelefoon:
(043) 361 70 70
Politie: (geen spoed, wel poli-
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Drugsmeldpunt:
(043) 350 51 11
Schapen (melden incidenten
schapen op de kades)
(046) 433 18 14
Groene Kruis Zorg
Mockstraat 1, Maastricht,
(043) 369 06 90.
Verplegen en verzorgen,
(043) 369 06 70 (24u/dag)
Kraamzorg,
(043) 369 06 30. (24u/dag)
Ouderenadviseur
Stef Rensen
(043) 362 00 66.
Aw Sjaol (043) 364 39 49

Dorpsraad
Voorzitter:
Joop Verhulst
3250055
Secretaris:
Maria Lhomme
3652040
Penningmeester:
Bèr Schoonbrood
3641735
Leden:
Sander Bastings
3646107
Wim Beijer
3644126
Servé Grouwels
3640537
Han Hamakers
3646734
Harrie Jonkhout
3649967
Paul Paulissen
3432470
Tonnie Prop
3472189
Frits van Sintfiet
3259810
Richard Smeets
3641817

