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Bezoek wethouder
Wim Hazeu.
Op vrijdag 25 juni heeft een
delegatie van de Dorpsraad
een gesprek gehad met wethouder Wim Hazeu, stadsdeelleider Albert Alberts en
Rietje Creusen van de gemeente in het kader van het
halfjaarlijks bestuurlijk
overleg..Hierin werd onder
andere gesproken over de
Grensmaas:
De Dorpsraad had aangekondigd dat de doorgaande
weg tussen Voulwammes en
Itteren afgesloten was en er
werd voorgesteld om de weg
aan de overzijde (oostzijde)
van het kanaal op te knappen.
De gemeente Maastricht heeft
op “haar” grondgebied de gaten in deze weg gedicht en
weer begaanbaar gemaakt.
Tevens heeft de gemeente
Maastricht contact opgenomen met de gemeente
Meerssen met het verzoek
ook “hun” gedeelte in orde te
maken. De belofte werd gemaakt echter tot dan toe nog
zonder resultaat. Nu gaat de
gemeente Maastricht weer
vragen of de gemeente
Meerssen haar belofte na kan
komen zodat mensen fat-
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soenlijk over de weg kunnen
fietsen. Over fietsen gesproken…
Veel recreatieve fietsers gaan
via de “ANWB-fietsroutes” en
de “knooppuntroutes” heel
Limburg door en komen dan
ook (normaal gesproken) door
Itteren. Maar sinds onze
vrienden van het Consortium
zijn begonnen aan de
Grensmaaswerken, zijn de
routes doodlopend. Via één
van de bewakers maar ook
eigen waarnemingen kwam
de Dorpsraad er achter dat
dagelijks meerdere fietsers
zich “dood” reden bij de duiker bij de Geul. Hoe men van
Itteren tot Voulwammes moet
komen, blijkt vaak een enorm
probleem. Ook hierin zal de
gemeente contact opnemen
met de mensen die moeten
regelen dat de diverse routes
weer fatsoenlijk worden bewegwijzerd, zodat fietsers
zonder moeilijke toestanden
hun weg kunnen vervolgen.
Ook heeft de Dorpsraad
nogmaals aangedrongen op
een vaste oeververbinding op
“pootjes” van de dijk Op de
Bos naar het de brug over het
Julianakanaal. Zodoende kan
het vrachtverkeer van/naar
Borgharen onder de weg door
en kan in de toekomst bij

hoogwater iedereen het dorp
uit en kunnen de hulpdiensten
tijdens hoogwaters het dorp
in. Samen zal nogmaals bekeken worden of hier technische, juridische of waterbouwkundige problemen zijn
waardoor dit al dan niet gerealiseerd kan worden. Als er
geen hoogwater is kan deze
route gebruikt worden als zogenaamde ecologische verbindingszone. Dat wil zeggen
dat dieren zich zonder problemen kunnen verplaatsen
van het ene naar het andere
natuurgebied. Momenteel is
de ecologische verbindingszone gepland bij het Brook.
Als Dorpsraad zetten wij daar
toch wel vraagtekens bij. De
vraag is namelijk hoe allerlei
dieren de weg moeten oversteken. Moeten er dan wildroosters komen op “t Brook?
Hoe gaat het met de speeltuin
voor de kinderen?
Dhr. Hazeu heeft ook aangegeven dat hij zich hard wil
maken voor de faunabrug
over Julianakanaal. Het is een
verplichting voor het Consortium om deze aan te leggen
zodat de dieren vanuit het
Geuldal tot bij de Grensmaas
kan komen. Als er nu al reeën
lopen tot bij Vaeshartelt zou
het ook mogelijk moeten zijn
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om ze ook in Itteren of naar
Borgharen te krijgen. De bevolking van Itteren heeft aangegeven dat natuur erg belangrijk is, dus we zullen onze
wethouder hieraan blijven
herinneren. Ook heeft de
Dorpsraad aangegeven dat
de mogelijkheden bekeken
moeten worden of bij deze
faunabrug of hangend aan de
bestaande ijzeren Itterse brug
een fietspad kan komen om
onze fietsers veiliger uit Itteren te kunnen laten gaan.
De verkeersproblemen in de
Pasestraat en de bocht van
Geneinde, Keizerstraat en Op
de Bos zijn ook ter sprake
geweest. Bij de Pasestraat zal
bekeken worden of er een
informatieavond gehouden
moet worden om duidelijk te
krijgen wat de problemen
daadwerkelijk zijn en welke
maatregelen eventueel nodig
zijn om de problemen op te
lossen. De gemeente zal ook
de situatie op de hoek Op de
Bos nog eens goed bekijken.
Al jaren geleden heeft de
Dorpsraad gevraagd om op
het Brook aan weerszijde van
de weg een bomenrij te plaatsen. In het overleg van deze
vrijdag beloofde de wethouder
dat deze bomen er volgende
boomplantdag in maart 2009
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zullenen komen, mits er geen
technische problemen zijn.
Al met al weer iets waar we
met een tevreden gevoel naar
terug kunnen kijken.

Ree in wei bij Hartelstein

Itterse dorpsberichten

Gele briefjes
jaarbijeenkomst.
Tijdens de jaarbijeenkomst
hebben diverse mensen opmerkingen gezet op de gele
“plakkertjes” op onze grote
mind-map. Hier heeft de
Dorpsraad de afgelopen periode proberen, zo goed en zo
kwaad als het ging, antwoorden op te geven en te krijgen
via anderen. Hieronder vindt u
de vragen en de reacties.
Mocht u nog opmerkingen of
vragen hebben, horen we dat
graag.
Overlast mergel op brug bij
nat weer:
De milieuagent geeft aan dat
de firma Bowie de opdracht
heeft gekregen om bij vervuiling (steentjes en/of mergel)
van de wegen deze schoon te
vegen. Bij het niet navolgen
kunnen sancties gegeven
worden. Ankerpoort is nogmaals aangesproken op de
overlast. Als het droog is, zal
Ankerpoort (laten) sproeien
zodat de stofoverlast minimaal zou moeten zijn. Er
wordt elke vrijdagmiddag geveegd en indien nodig zal dit
vaker worden gedaan.
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Huren van een wei voor paarden te laten lopen.
Als er mensen zijn die hierin
initiatieven ondernemen is de
Dorpsraad graag bereid om
dit te ondersteunen.
(Geluids)overlast van industrie en crossmotoren.
industrie: In het lentenummer
2008 van de Dorpsberichten
staat nog een artikel hierover.
Crossmotoren:
Het crossterrein is verboden
gebied geworden en de
crossbaan is onklaar gemaakt
door Ankerpoort.
Behoud van de school.
Aangegeven is tijdens de
jaarbijeenkomst dat de komende vier jaar onze basisschool blijft bestaan. Daarnaast blijven we alert om de
basisschool te behouden voor
langere periode.
Speelplaats basisschool.
School is bezig met zandbak,
zitkuil en fietsenstalling. Dit
kost echter veel geld.
Kerkkoor kan alleen blijven
bestaan als er nieuwe leden
komen.
Is vermeld in de Dorpsberichten, dus mensen geef u op.

Wanneer begint de bouw van
de urnenwand?
Om een urnenwand te plaatsen zal er ook toestemming
moeten zijn van het Bisdom.
Doordat de laatste tijd steeds
vaker het een wens is om de
as van de overledene uit te
strooien, lijkt de vraag naar
een urnenwand kleiner te
worden. Mocht blijken dat de
mensen in Itteren aangeven
dat er toch voldoende vraag is
naar een urnenwand, zal de
vraag naar aanleiding van het
aanmeldingen meer of minder
prioriteit hebben.
OPROEP
Als u wilt dat er een plekje
voor uw reeds overledene
dierbare in de nog te plaatsen
urnenwand komt of u wilt zelf
reeds een plek reserveren
kunt u dit melden bij dhr. Pastoor / het Kerkbestuur. Als u
wilt dat de Dorpsraad op de
hoogte is van de voortgang
hierover, kunt u uw reservering ook schriftelijk kenbaar
maken bij één van de Dorpsraadleden of per mail via
info@itteren.nl.
Inzet gemeente m.b.t.
Grensmaas ter bescherming
van het dorp.
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Er ligt een redelijk goede
klachtenregeling.
Betere veiligheid voor kinderen op ’t milieuperron.
Onze Milieuagent Ron van
der Meijs heeft deze vraag
nogmaals neergelegd bij de
verantwoordelijke. Hij heeft
nog geen antwoord gekregen.
Zodra er iets bekend is, zal hij
de Dorpsraad meteen mailen.
Centrale mogelijkheid voor
het maken van lampionnen
en Knutselmiddag voor de
kleintjes
Als er mensen zijn die hierin
initiatieven ondernemen is de
Dorpsraad graag bereid om
dit te ondersteunen.
Clubhuis voor de jeugd
De Dorpsraad wil in het najaar ook voor de jeugd een
jaarbijeenkomst houden. Hier
zal dan ook bekeken worden
wat hier de vraag en de mogelijkheden zijn
Op ’t Brook vaste goals met
stalen netten zetten.
Dit is besproken met de Gemeente Maastricht. Vanwege
de veiligheid is het niet mogelijk om zelf iets te lassen.
Nieuwe goalen plaatsen met
goedgekeurde stalen netten
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kost zo’n € 1500,- per goal.
Daarnaast staan deze goals
pas in 2010 op de lijst voor
vervanging.
Ruimte in de Aw Sjaol.
Er zijn op dit moment nog
voldoende ruimtes te huur in
de Aw Sjaol.
Crossgelegenheid waar zijn
de mensen die altijd klagen,
gun de kinderen toch hun plezier of hebben jullie liever dat
ze criminele dingen gaan
doen. Loslopende honden zijn
een hindernis.
Er was een crossgelegenheid
waarbij jongeren (van buiten
Itteren) teveel overlast veroorzaakten waardoor klachten
binnen kwamen. Crossbaan
had een grote aanzuigende
werking.
Loslopende honden zie verder.
Afval na hoogwater.
Momenteel wordt gewerkt
aan het opstellen van een
plan voor de inrichting en het
beheer van de Grensmaas.
Dit plan wordt opgesteld door
o.a. Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Waterschap Roer
en Overmaas en gemeenten.
Ondanks herhaalde verzoeken van de Dorpsraad doet

de gemeente Maastricht hier
niet aan mee; waarom de
gemeente niet mee doet is
ons niet bekend.
In het najaar wordt dit plan
toegelicht en in 2009 wordt
het vastgesteld.
Na de beëindiging van de
werken in Itteren en Borgharen in 2015 wordt het gebied
overgedragen aan Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten; deze organisaties
zijn dan ook verantwoordelijk
voor het opruimen van het
zwerfvuil.
Veezegenen in stand houden,
evt. voorlichting op school
houden via flyers aan ouders.
De Dorpsraad wil volgend jaar
het veezegenen meer gaan
promoten en vragen de medewerking van o.a. de schrijver van dit briefje om er iets
leuks van te maken.
Parkeerproblemen op de Pater Alexanderstraat.
Dit is aangekaart in het wijkteam en ondertussen hebben
de bewoners van de Pater
Alexanderstraat al een brief
ontvangen waarin aangegeven wordt dat er belijningen
aangebracht worden waardoor er zo optimaal mogelijk
geparkeerd kan worden. Te-
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vens zijn met de afdeling verkeer van de gemeente nog
naar andere opties gekeken
maar deze bleken niet effectief genoeg (of te duur) te zijn.
Verkeersveiligheid brug.
Waarom links, gezien van Itteren geen aparte fietsbrug.
Dan hoeven de kinderen niet
over te steken naar het fietspad. Want het verkeer uit de
Beatrixhaven rijdt ontzettend
hard en heeft geen zicht op
de brug.
Dit is aan de orde gesteld bij
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wethouder W. Hazeu die op
27 juni bij de Dorpsraad op
bezoek is geweest. Hij zal de
mogelijkheden bekijken en
ons in een later stadium informeren naar de mogelijkheden.
Hondenpoepvrij.
Er zijn in april elke dag acties
geweest. Het aantal proces
verbalen is in Borgharen/Itteren minimaal.
Geen loslopende honden op
wandelpaden.
Honden mogen alleen loslo-

pen in de daarvoor door de
gemeente aangewezen losloopgebieden. Indien een
hond buiten een losloopgebied losloopt kost de bekeuring € 60,- indien hij op de
weg loopt, loopt de hond los
op een speelweide dan kost
het € 90,-. Het niet opruimen
van de poep van een hond
kost € 90,-.
Starterswoningen. (2 briefjes)
In het nieuwe centrumplan
heeft de Dorpsraad gepleit
voor starterswoningen.
Luxe seniorenwoningen met
parkeerplaatsen.
In het centrumplan Itteren
heeft de Dorpsraad in eerste
instantie geopteerd voor starterswoningen.

Itterse dorpsberichten

Itterse crematie in de
ijzertijd.
Tijdens één van de vergaderingen met het Consortium
vroegen leden van de Dorpsraad of er een bezoek geregeld kon worden naar de archeologische vondsten van
“ons” Itteren. Dankzij de medewerking van o.a. Peet
Adams van het Consortium
werd in een razend tempo
mensen geïnformeerd via email en de folders lagen enkele dagen later in de bus van
heel Itteren. Op dinsdagavond
22 april stond een hele groep
mensen met fiets (en tandem)
op ‘t Brook en vertrokken naar
Hartelstein. Uiteindelijk waren
zo’n 50 mensen op komen
dagen en stonden vol belangstelling te luisteren hoe de
archeoloog in heel begrijpelijke taal de vondsten verklaarde. Het stukje rode steen een
gedeelte van een Romeinse
dakpan en de inkepingen in
een andere steen was typisch
iets van de Neolitische tijd
(van 3000 tot 2000 voor Chr.)
Daarna gingen we “het veld
in”. Hier werd duidelijk aangetoond dat er verkleuringen
waren in de grond. Dat kon
zijn doordat hier een riviertje
gestroomd had of soms wa-
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ren er sporen dat er crematies
hadden plaatsgevonden. Zo
hebben de Kelten hier gewoond en maakten hier
houtskool zodat ze ijzer konden laten smelten en heeft
men resten van weefgetouwen gevonden.
Al met al is hier in de omgeving van ons Itteren heel veel
gebeurd en hebben we een
rijke historie.
Blijven archeologische vondsten in Itteren?
Als Dorpsraad hebben wij gevraagd of deze archeologische vondsten in Itteren kunnen blijven. De mensen die
daar over iets te beslissen
hebben, gaven aan dat hier
wel mogelijkheden voor waren.
Ook “onze” John
Hageman heeft al
aangegeven dat
hij zijn collectie
van (Itterse) archeologische
vondsten wil
schenken voor
zo’n “archeologisch informatie
punt”. Maar daar
hebben wij wel
uw hulp nodig.

Als blijkt dat er mensen zijn
die mee willen helpen, kunnen we gezamenlijk zo’n archeologisch punt opzetten.
Dus…. vul onderstaand formuliertje in en lever het in bij
de Dorpsraadleden:
Joop Verhulst: Brigidastraat
77 of Wim Beijer, Op de Bannet 8.
Naam:
………………………………
Adres:
………………………………
Tel.nr.:
……………………………..
Wil meehelpen met het opzetten van een Archeologisch
informatie punt in Itteren
Inleveren voor 12 juli 2008.
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Zoektocht naar
foto's overstromingen
Grensmaas
Het Consortium Grensmaas
en Rijkswaterstaat Maaswerken zijn op zoek naar foto's,
die bewoners van de Grensmaasdorpen tussen Maastricht en Roosteren zelf hebben gemaakt tijdens de overstromingen in 1993 en
1995. De mooiste, ontroerendste en meest sprekende
foto's krijgen een plek in
een uitgave over de hoogwaterbescherming in Zuid-Limburg, dat dit najaar verschijnt.
Het gratis boekje maakt deel
uit van een drieluik. Eerder
verscheen al een boekje over
de nieuwe natuurontwikkeling
langs de Grensmaas. In 2009
verschijnt het laatste deel dat
helemaal in het teken staat
van de ontgrindingen tussen
Maastricht en Roosteren. Die
drie onderwerpen corresponderen met de drie doelstellingen van het Grensmaasproject: rivierbeveiliging, natuurontwikkeling
en
ontgrindingen.

staat Maaswerken en het
Consortium Grensmaas. In de
uitgave komen bewoners van
het Grensmaasgebied aan
het woord die in 1993 en
1995 geconfronteerd zijn met
het hoogwater dat in Limburg
duizenden woningen blank
zette. Bovendien geeft het
boekje tekst en uitleg
over hoe het Grensmaasproject zorgt voor een betere bescherming
tegen
overstromingen.

Het boekje over de hoogwaterbescherming is een coprod u c t i e v a n R i j k s w a t e r-

Foto's voor het boek kunnen
gestuurd worden naar Rijkswaterstaat Maaswerken, Bureau Communicatie, Postbus
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1593, 6201 BN, Maastricht,
onder vermelding van 'boekje
hoogwaterbescherming' en de
eigen adresgegevens. Uiteraard krijgt iedereen zijn fotomateriaal weer retour. Inzenders van foto's die in de uitgave geplaatst worden, ontvangen een 'fotografische verrassing'. Inzenden kan tot uiterlijk maandag 7 juli.
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GROOTS BILJARTTREFFEN.
Op zaterdag 25 en zondag 26 oktober 2008 organiseren wij, in samenwerking met de beide, in ons
Café ‘t Trefpunt gevestigde biljartverenigingen, voor de tweede keer weer een biljarttreffen. Dit biljarttreffen is toegankelijk voor:
1 Elke inwoner c.q. inwoonster van Itteren die van biljarten houdt of wel eens een partij biljart gespeeld heeft.
2 Biljarters welke niet in Itteren woonachtig zijn, maar lid zijn van BC Onder Ons ’64 of van BC Les
Autres.
3 Oud Itterenaren die in het verleden lid geweest zijn van BC Onder Ons ’64 of van BC Les Autres.
Wie gaat de winnares van 2007 Astrid Dolmans opvolgen. Of gaat Astrid zorgen dat ze zich zelf gaat
opvolgen. De voorbereidingen voor dit biljarttreffen zijn weer in volle gang. Wij hopen dat potentiële
liefhebbers bovengenoemde data reeds in de agenda noteren. Het motto is: mensen treffen mensen
onder het genot van een partijtje biljart, een hapje en een drankje. Uiteraard komt er ook een wedstrijdelement aan te pas.
Dit wedstrijdelement vertrouwen wij aan de deskundigen van onze biljartverenigingen toe.
Het biljarttreffen start op zaterdagmiddag of avond 25 oktober. Op zondagochtend 26 oktober zullen
de deelnemers eerst gezamenlijk een ontbijt nuttigen waarna de wedstrijden worden voortgezet. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het treffen wordt beëindigd met een winnaar en wordt afgesloten
met een gezamenlijk diner.
Uiteraard brengt e.e.a. kosten met zich mee en zal er een, voor elke portemonnéé te behappen, bedrag aan inschrijfgeld en voor deelname aan het
diner, gevraagd worden.
Over de hoogte van het bedrag zullen wij ruim voor de inschrijfdatum nadere informatie verstrekken.
De biljarttechnische kant van het treffen laten wij ook nu weer
over aan de besturen van BC Onder Ons ’64 en BC Les Autres. Zij hebben, ons inziens, weer een vernuftig wedstrijdplan
ontwikkeld dat blijkbaar iets anders gaat uitzien als in 2007.
Wat niet veranderd is, is dat de deelnemers per partij drie
spelsoorten moeten afwerken m.n. een aantal caramboles libre, bandstoten en driebanden. Afhankelijk van de capaciteit van de deelnemers wordt er
vooraf een aantal caramboles per deelnemer vast
gesteld. De speler moet bij elke beurt c.q. stoot bepalen op welke manier hij de ballen probeert te laten caramboleren. De puntenwaardering zal afhangen van de
moeilijkheidsgraad van de te spelen spelsoort. Nadere
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informatie volgt of wordt op aanvraag gaarne verstrekt zodra de plannen volledig zijn uitgewerkt.
Wij hopen dat er net als in 2007 weer voldoende liefhebbers zijn om aan dit evenement deel te nemen.
Graag zouden wij nog een aantal biljartliefhebbers willen begroeten die (nog) geen lid van een van
beide Itterse verenigingen zijn. Wij willen voor dit treffen de oude Olympische gedachte hanteren, dat
deelnemen belangrijker is dan winnen. De kennisquiz die rondom het treffen van 2007 heeft plaats
gevonden is de deelnemers zeer goed bevallen zodat ook dit onderdeel weer een vaste plaats tijdens het biljarttreffen zal innemen.
Hebben wij Uw interesse gewekt schroom dan niet om U alvast in te schrijven. Dit kan door opgave
in ons Café of door een e-mail te sturen naar info@trefpunt-itteren.nl .
Inschrijven liefst voor 15 september a.s.
Beleefd uitnodigend :
Wil en Chiara
Café ’t Trefpunt.
Tel. 043-3649911.
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Damesvereniging Itteren.
Nog een paar weekjes en de eerste paar maanden van het jaar zijn al weer voorbij. De vakantie
staat voor de deur en wij hebben onze zomerbarbecue al weer gehad. Het was een leuke avond die
dit jaar bij Marjo Bours plaatsvond. Na een vakantieperiode hopen we dan ook weer van start te
gaan. Onze eerste activiteit zal in september zijn. Wanneer U denkt dit lijkt me wat, kom dan gerust
eens kijken, of neem contact op met ons. Dit kan bij M. Hamakers Keizerstraat 1 te Itteren.
Wij wensen U allen een fijne vakantieperiode toe.

In memorandum

Els Winkens Bouwens
Helaas hebben wij afscheid moeten van ons lid Els Winkens Bouwens. Els was een leuk lid dat altijd
klaar stond voor onze vereniging, zij vond alles altijd goed en kon enorm genieten. Uitstapjes en
avonden zullen voor ons niet meer hetzelfde zijn. Els,we zullen je missen.
Damesvereniging Itteren.

Nederlandse Hartstichting
De collecte van de nederlandse hartstichting over 2008 heeft € 641,04 opgebracht.
Hiervoor namens de collectanten onze hartelijke dank.
Namens de hartstichting :
F G L Meessen.
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Fanfare St. Martinus Itteren

Correspondentie: J. Sangen, Heinsbergstraat 18, 6223 GP Maastricht
www.fanfare-sintmartinus.nl

Vorig weekend hebben we ons bijna traditionele zomerconcert voor de welverdiende grote vakantie
gehad. Onze beschermheer, Pie Bours, had wederom de binnenplaats op Hoeve Bours ter beschikking gesteld om onder het genot van een drankje en een hapje te genieten van mooie muzikale klanken. Wellicht was u erbij.
Graag willen wij u nog informeren over onze komende activiteiten in de 2e helft van het jaar. Zoals u
weet hebben wij de jubilea te vieren van de drumband en onze vereniging.
De feestelijkheden rondom het 50-jarig bestaan van onze drumband zijn van 19 tot en met 21 september a.s. Op het programma staat onder meer een reünie van (oud)-leden, waarbij hopelijk ook
een gelegenheids korps kan worden gevormd voor een eenmalig ludiek optreden.
Bent u oud-lid en hebt u geen uitnodiging voor de reünie ontvangen, laat het dan even weten. Graag
even een telefoontje naar Manfred Winkens (043) 364 3775.
Verder zal er een gezellige dansavond komen en op zondag gaat er heus drumbandfestival plaats
hebben.
Het 85-jarig verenigingsjubileum met receptie en huldigen van onze jubilarissen is op 31 oktober a.s.,
gevolgd door een feestavond met dans en muziek.
Zaterdag 1 november geeft onze fanfare, onder leiding van onze inspirerende directeur, Ludo Roijen,
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een groots Galaconcert, hierbij ondersteund door onze drumband en majorettes en een fantastisch
koor.
De voorbereidingen door de muziekcommissie en bestuur hiervoor zijn in volle gang en u zult hier
nog veel meer over gaan horen en zien de komende tijd.
Verder willen wij u informeren dat onze ledenwerfactie op school een 2 tal nieuwe aanmeldingen
heeft opgeleverd en wij hopen dat deze kinderen een voorbeeld mogen zijn en dat er nog meer zullen volgen. Ook voor onze vereniging geld wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Hebt u iets te vragen of wilt u iets weten laat u dan horen, wij geven u graag uitleg en antwoord.
Namens de fanfare,
Joop Sangen, voorzitter
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IBC ʼ03 kampioen!!!
Op zondag 4 mei was D-day
voor onze voetballers. ’s
Morgens hadden de kantinebeheerders Sjeng en Rika de
ploeg getrakteerd op een
ontbijt in de kantine. Daarna
ging alles met een bus naar
de tegenstanders Daalhof.
Daar was een hele invasie
van de supporters uit Itteren
en Borgharen. In het begin
was het een zenuwenstrijd
maar langzaam wisten “onze”
jongens hun stempel op de
wedstrijd te leggen. De jongens van het trainersduo
Maart Grouwels en Marc
Thissen werden opgezweept
en kwamen ook tot scoren.
Jesper van Thor en natuurlijk
Angelo Groenveld wisten het
net te laten bollen maar over
de beauty van Erik Rutteman
wordt nog steeds gesproken.
Daalhof liet zich echter niet
uit het veld slaan en wist op
miraculeuze wijze terug te
komen op 3-2. De laatste minuten was het voor alles wat
voor Itteren en Borgharen
was “billenknijpen” maar de
IBC-ers wisten ook deze zenuwslopende tijd door te komen.
Na het laatste fluitsignaal
knalde de champagne open
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en het feest kon beginnen. In
Daalhof waren al enkele consumpties verwerkt waarna de
reis terug naar huis ging.
Daar gebeurde nog iets
unieks: de fanfares van
Borgharen en Itteren hadden
zich samengepakt en marcheerde voor de kampioensploeg in harmonieuze samenwerking. Cornelius en
Martinus speelden als twee
vriendjes samen voor IBC’03.
Wat een kampioenschap al
teweeg kan brengen. Bij Sylvester maakte ze nog een
heuse balkonscène, hetgeen
bij de meesten op de lachspieren werkte. De dag erna
werd een kroegentocht gehouden in de beide kerkdorpen en het bleef nog lang
onrustig. Het verblijf in de 6e
klasse heeft voor onze jongens slechts één jaar hoeven
te duren want zij gaan hun
krachten weer meten in de 5e
klasse. Spelers, trainers, leiders maar ook bestuur en
allen die IBC’03 een warm
hart toedragen: van harte
proficiat.
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NETSCHOOL
De netschool-cursus (computercursus) is weer van start gegaan. Gezien het grote aantal aanmeldingen hebben we de groep in drieën gesplitst, zodat een ieder ook echt kan worden begeleid. De
cursussen worden gegeven door dhr. J. Mulkens. Alle mensen die zich hebben aangemeld hebben
een brief van ons ontvangen met de benodigde informatie.
ITTERENSE VOORLEESDAG
26 mei was het weer zover. De kinderen van groep 1 t/m 6 en de peuters werden in groepjes verdeeld. In 2 rondes werd hun een boek(je) voorgelezen, veelal met allerlei attributen. Er zaten groepjes in de hal, in klassen, op de speelplaats, in het natuureducatiepunt, enz. De kinderen hebben genoten.
We hopen volgend jaar weer op voldoende voorlezers om deze traditie in stand te houden.
SCHOOLFEEST
Op 27 juni maken wij een Reis rond de wereld. De school is verdeeld in 4 werelddelen, waarbinnen
van alles wordt gemaakt, gekookt, geknutseld, enz. Het feest begint om 14.00 uur en eindigt om
19.00 uur. Paspoorten (entreebewijs) zijn te verkrijgen op school.
ZOMERVAKANTIE
Het schooljaar 2007/2008 zit er weer bijna op. We kijken terug op een mooi jaar dat weer bol stond
van leuke activiteiten (georganiseerd door ouders + school). We hebben mogen samenwerken met
diverse verenigingen / instanties en natuurlijk de dorpsraad. Het heeft ons gebracht waar we nu
staan: een kleine brede kwalitatieve school met vertrouwen in elkaar en in de toekomst.
Vanaf 5 juli gaan wij (team + kinderen) genieten van een welverdiende vakantie. De schooldeuren
openen weer op maandag 18 augustus.
Met vriendelijke groet,
Christa Schneiders RDO
Directeur BS Op de Sterkenberg
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BS Op de Sterkenberg op zoek naar het verre verleden
Leerlingen van basisschool Op de Sterkenberg in Itteren hebben onlangs een excursie naar de archeologische opgravingen in het gebied rond de kasteelhoeve Hartelstein gemaakt. De excursie
werd speciaal georganiseerd door het Consortium Grensmaas. Zij dragen zorg voor o.a. de hoogwaterbescherming. Voor de leerlingen was het een uiterst spannend en leerzaam uurtje.
Archeoloog Willem Simon vertelde de
kinderen niet alleen over het verre verleden, zoals de IJzertijd en de Romeinse
tijd, maar toonde ze ook vondsten van
pakweg 5000 jaar geleden. Zoals mesjes
en schrapertjes uit vuursteen en zelfs
crematieresten.
Hoogtepunt van het uitstapje voor de
leerlingen was ongetwijfeld het moment
dat ze in een van de afgegraven sleuven
zelf even voor archeoloog mochten spelen en heel voorzichtig met een schop
laagje na laagje aarde konden weghalen
in de hoop dat er een wereldvondst tevoorschijn zou komen.
Na afloop schreven de leerlingen enthousiast al hun ervaringen in een uitgebreid
verslag. Zo schreef Rachelle (gr. 6) het
heel interessant te hebben gevonden, omdat ze kon zien hoe mensen vroeger geleefd hebben. Camiel (gr. 6) vond het fantastisch dat hij vuurstenen in zijn handen mocht houden die al duizenden jaren oud waren! En Kevin (gr. 5) vond het heel leerzaam om echte botten van vroeger te bekijken.
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Evaluatie Buurtkermissen
De gemeente Maastricht evalueert de buurtkermissen van 2006 en 2007. Met de resultaten van deze
evaluatie wil de gemeente de buurtkermissen voor de komende jaren een kwaliteitsimpuls geven. Wij
willen ook graag uw mening horen over de buurtkermissen. Beantwoord daarom onderstaande vragen en lever ze vóór 7 juli 2008:
• bij Joop Verhulst Brigidastraat 77 of Wim Beijer, Op de Bannet 8 of
• per e-mail naar post@maastricht.nl t.a.v. Lomi Soumokil
1. Voldoen de kermissen aan de behoefte tot volksvermaak?
…………………………………………………………………………………..
2. Heeft u als bewoner de kermissen in 2006 en 2007 bezocht?
3. De kermissen worden:

Ja / nee*

meer door jongeren / meer door gezinnen bezocht.*

4. Hoe belangrijk zijn de kermissen voor de buurt en waarom?
……………………………………………………………………………………
5. Vindt u de kermis van voldoende kwaliteit?
…………………………………………………………………………………..
6. Vindt u éénmaal per jaar kermis ook voldoende of waarom moet de kermis twee maal per jaar
zijn?
……………………………………………………………………………………………….
7. Heeft u nog overige wensen met betrekking tot de Buurtkermis?
……………………………………………………………………………………………….
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Chemische onkruidbestrijding op verhardingen.
Het college van B&W heeft besloten dat vanaf 2010 er geen chemische middelen meer gebruikt mogen worden bij het bestrijden van onkruid op de verhardingen. Om e.e.a. te realiseren zullen in 2008
en 2009 proeven met alternatieve methoden worden uitgevoerd. In 2008 zullen de wijken Limmel,
Borgharen, Wittevrouwenveld, Villapark en Boschstraatkwartier middels deze alternatieve methoden
worden behandeld.
1.
2.
3.
4.

Branden in de wijken Limmel en Villapark.
Handmatig in Borgharen, met schoffel, krabber, borstel e.d., geen machines toegestaan.
Stomen in Wittevrouwenveld, combinatie van heet water (stoom) en schuim (herbifoam).
Borstelen in Boschstraatkwartier, machinaal.

Middels monitoren en evaluatie zullen deze alternatieven in 2008 scherp in de gaten worden gehouden om zo een goed beeld te krijgen van inzet, beeld en financiële gevolgen. De resultaten zullen
richting gevend zijn voor de jaren 2009 en verder.

20

Itterse dorpsberichten

zomernummer 2008

Maastricht, 21 mei 2008
Aan de bewoners van de Pater-Alexanderstraat
Betreft: parkeersituatie
Geachte bewoner,
Via Woonpunt hebben wij het verzoek ontvangen om te bezien of uitbreiding van parkeren in uw
straat mogelijk is. U als aanwonende heeft aangegeven dat er te weinig parkeerfaciliteiten zouden
zijn.
Wij hebben de situatie ter plaatse bekeken en berichten u hierbij het volgende.
Het voorstel om schuin te parkeren hebben wij onderzocht. Dit blijkt niet mogelijk te zijn omdat de
gemeente geen eigenaar is van de groenvoorzieningen die voor de woningen liggen. Ook zijn de
aanpassingen aan de infrastructuur van dien aard dat het aantal extra parkeerplaatsen zeer beperkt
is. Het zou gaan om een uitbreiding van niet meer dan twee parkeerplaatsen. De parkeercapaciteit
bekijkend is er voldoende ruimte aanwezig en daarom ziet de gemeente af van aanpassing van de
infrastructuur t.b.v. schuin parkeren.
Omdat de Pater–Alexanderstraat een eenrichtingsstraat is, kan in principe aan beide zijden van de
weg geparkeerd worden waardoor de parkeercapaciteit ook iets verhoogd wordt. Ook liggen in de
straat woningen met opritten waardoor een aantal bewoners op eigen terrein kan parkeren.
Wel zal de gemeente, om het parkeren in de parkeerhavens effectiever te maken, de parkeervakken
gaan markeren. Door deze aanpassing zal de parkeercapaciteit ook iets toenemen. Het aanbrengen
van deze parkeervakken wordt in juni uitgevoerd.
Met vriendelijke groet,
Jean Wingen
(Verkeer, tel: 3504551 / mail: jean.wingen@maastricht.nl)
Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht
Telefoon (043) 350 5050
Fax
(043) 350 4310
E-mail post@maastricht.nl
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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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dorpsraad
Voorzitter
Joop Verhulst
3250055
secretaris
Maria Lhomme
3652040
Penningmeester
Bèr Schoonbrood
3641735
leden
Servé Grouwels
3640537
Han Hamakers
3646734
Richard Smeets
3641817
Tonnie Prop
3472189
Sander Bastings
3646107
Wim Beijer
3644126
Frits van Sintfiet
3259810
Paul Paulissen

