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Van alles en nog wat ook in Itteren

De ijsbaanwerkers zijn verdwenen nadat ze door 
zwaar nachtelijk werk de enige echte ijsbaan in 
Maastricht gerealiseerd hadden ,die jammer ge-
noeg maar kort heeft bestaan.
Ook in Itteren gaat de lente blijkbaar gepaard met 
allerlei activiteiten en ideeën.
Een groep meiden pakt het al oude vakantiewerk 
weer op , het oranje comité trekt de lijn van vorige 
jaar weer door en organiseert weer drukte in het 
dorp, er komt een groots schuttersfeest naar Itteren 
en op het Brook wordt weer druk gespeeld en ge-
hangen.
Dit zijn allemaal zaken die we als dorpsraad toejui-
chen en daar waar mogelijk ondersteunen.
Daarnaast proberen we zicht te houden op wat er 

allemaal rond het dorp gebeurd ,de werkzaam-
heden van de maaswerken zijn niet meer over 
het hoofd te zien, we hebben zelfs een stoplicht 
in Itteren gekregen. Ook door die werkzaamhe-
den duikt er steeds meer onbedoeld wild in ons 
dorp op, naast vossen en marters verschijnen 
er ook vreemde vogels zelfs op mijn garage 
dak.
We hebben nog al wat positieve reacties gehad 
op ons verkiezingsnummer. Wat het effect 
daarvan precies geweest is is niet duidelijk. We 
zien wel dat de opkomstcijfers hoger zijn als in 
de stad en het land en ook als bij de vorige 
gemeenteraadsverkiezingen. Verder zien we 
dat de mensen die zich in dat nummer hebben 
gepresenteerd voorkeur stemmen hebben ge-
kregen. Jammer is natuurlijk dat er niemand 
van in de raad is gekozen  maar dat is een ander 
verhaal. We willen geen stemadvies gaan geven en als dorpsraad politiek onafhankelijk blijven.

Joop Verhulst. voorzitter
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De zomervakantie komt weer in zicht!!  

Wat gaan jullie doen? Wij hebben een leuk idee! 

We willen Kinder Vakantie Werk weer opzetten in Itteren, dit betekent: leuke dagen/ middagen voor 
jullie organiseren. Zodat je je niet meer hoeft te vervelen. 

Dit houdt in dat we van jullie willen weten of jullie hieraan mee willen doen? Lijkt het jou leuk om 
samen met de vrijwilligers van Itteren in de zomervakantie activiteiten te doen? 

Tevens als Kinder Vakantie Werk definitief is opgezet, zouden wij het leuk vinden als wij daar nog 
meer enthousiaste Itterenaren ondersteund kunnen worden. Om zo voor de kinderen leuke activ-
iteiten te verzorgen. 

In de komende weken willen wij op een dag bij jullie in de klassen hier meer uitleg over geven en 
krijgen jullie een vragenlijst mee. We willen deze graag ingevuld terug krijgen.

Aan de hand van deze vragenlijst krijgen wij dan een goed beeld hoeveel interesse hiervoor is in 
Itteren. 

Wij hopen hierop veel, enthousiaste reacties te krijgen van iedereen!

Groetjes                           Melanie, Martin, Maaike, Carly, Steffy en Lilian!
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Koninginnedag 30 april

Dankzij de medewerking van verschillende mensen van fanfare St.Martinus, carnavalsvereniging 
de Vreigeleire en café ‘t Trefount is er weer een grote braderie en komen diverse artiesten op 30 
april in Itteren. Kom dus op Koninginnedag naar de Brigidastraat en neem al je familie, vrienden en 
kennissen mee en samen maken we er een leuke dag van.

Let goed op uw brievenbus want nader info volgt.
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Bericht van Biljartclub Onder Ons ’64.

Inmiddels zit de landscompetitie libre en driebanden 2009/2010 er alweer op.
Zowel ons libre als driebandenteam hebben helaas in de diverse competities geen rol van beteke-
nis kunnen spelen.
Ons driebandenteam heeft wel de kwartfinale van het bekertoernooi bereikt.
In deze kwartfinale werd helaas verloren van het team van Metropole ’99.
Vanaf het huidige seizoen zijn de resultaten van B.C. Onder Ons ’64, behalve via de krant, ook te 
volgen via internet.
Het District Maastricht e.o. van de KNBB heeft sinds enkele maanden een eigen website.
Deze website is te vinden onder www.knbbmaastricht.nl .
Deze website staat vol informatie over het reilen en zeilen van het biljarten in deze regio.
Wanneer U deze website bezoekt en U klikt bijvoorbeeld op landscompetitie dan komt U in een 
programma genaamd Biljartpoint. 
Dit programma verschaft U toegang tot het competitiegebeuren binnen de KNBB District Maas-
tricht e.o.
Het is mogelijk om van alle klassen de uitslagen, actuele standen, team uitslagen en persoonlijke 
resultaten te bekijken van de op dat moment lopende competities.
Het is zelfs mogelijk om van elke speler de persoonlijke resultaten te bekijken (ook in een grafiek 
weergegeven).
Een van onze leden (Daniél Vermeiren) is het niveau van BC Onder Ons “64 ontgroeid. Hij speelt 
sinds 2 jaar in een team van BC Maarland.
Dit team speelt haar wedstrijden in het district Zuid Limburg klasse C1. Ook deze resultaten zijn 
via www.biljartpoint.nl te volgen.
U kiest dan voor grote en middelgrote competities en klikt op district Zuid Limburg, waarna u ver-
der zoekt naar de betreffende C1 klasse.
In biljartpoint zijn de resultaten van ca. 30 districten in Nederland te volgen.
Vanaf week 13 zijn wij gestart met de bandstoot competitie. De speelavonden en uitslagen zijn ook 
via www.biljartpoint.nl te volgen.
Meer nieuws vanaf het biljartfront is er op dit moment niet.

Namens BC Onder Ons ‘64

Harry Keijdener.
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Hoe heeft Itteren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2010 gestemd?

De redactie van de Dorpsberichten had via een extra verkiezingsnummer gehoopt dat er meer 
mensen naar het stembureau in Itteren zouden gaan maar helaas. De opkomst was in Itteren ge-
zakt naar een historisch dieptepunt: 55%. De opkomst in Maastricht bleef steken op nog niet de 
helft van de stemgerechtigden. In 2006 stond er wel een verkiezingsbord maar er waren bijna 
geen politieke partijen die een affiche plakten. Nu in 2010 stond de voor en achterkant vol, ver-
schillende kandidaten deelden huis aan huis folders uit en we hadden het idee dat Itteren politiek 
gevoelig was geworden. Of dat daadwerkelijk zo is, mag u zelf bepalen. Zijn mensen niet komen 
kiezen omdat ze weinig geloof meer hebben in de politiek? Hebben de Itterse kiezers het idee dat 
er toch niet naar hun geluisterd wordt omdat bijvoorbeeld geen duidelijk antwoord kwam na de 
handtekeningactie over de koeiensnelweg of de frustrerende discussie over de ongelijkvloerse 
kruising bij Op de Bos die achteraf bezien niet nodig was geweest omdat in 2005 al een definitief 
besluit was genomen? Heeft het vertrek van oud-burgemeester Leers ook invloed gehad? En zo 
kunnen we nog wel even doorgaan. Wie het weet mag het zeggen. Een ding is zeker: er is een 
duidelijk signaal afgegeven richting politiek. 

Hieronder geven we u de cijfers van de partijen  

2006 
Maastricht

2006
Itteren

2010 
Maastricht

2010 
Itteren

P.v.d.A. 15.954 110 7485 40
CDA 8849 251 9110 158
GROENLINKS 6.661 39 5056 50
VVD 5.211 36 4423 26
Senioren Partij 4.443 26 5880 37
SP 4.257 38 2353 16
Stadsbelangen 3.088 9 2852 20
D66 2.772 24 4794 28
CVP 1188 32
TON 2855 26
ChristenUnie 632 1
Liberale Partij 1664 11

Opkomst 54% 65% 49% 55%
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 De top 10 van de raadslidkandidaten.

naam partij Maastricht Itteren
Horssels, A.J.G.M. CDA 186 108
Winants, L.M.C. CDA 3889 33
Krabbendam, G.J. GroenLinks 109 28
Hoen, J.G.H. CVP 411 26
Frijns, J.P.H. Seniorenpartij 2623 25
Thieme, E.M.E. TON 1641 19
van Wageningen, J. D66 128 17
Hoekstra, C.C. PvdA 232 13
van Grootheest, G.J. GroenLinks 2421 13

Centrumplan Itteren.
In de wintereditie Dorpsberichten hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken van het 
Centrumplan. Als Dorpsraad hebben we vernomen dat al diverse gegadigden zijn voor de geplan-
de senioren- en starterswoningen. We hebben begrepen dat de mensen aan de balies en telefoon 
bij het Woningburo en de woningstichting Maasvallei (nog) niet op de hoogte zijn van alle plannen 
maar dat komt omdat alles nog in een te pril stadium is en nog heel veel kan veranderen. In de 
tussentijd heeft de gemeente in samenspraak met woningstichting Maasvallei allerlei financiële 
mogelijkheden bekeken van de verbouwing van Hoeve Lardinois en de omgeving. 
De informatieavond voor alle inwoners van Itteren en andere belangstellenden die in het voorjaar 
gepland is, zal hoogstwaarschijnlijk in mei 2010 plaatsvinden. Zodra dit duidelijk is, zullen we er-
voor zorgen dat u via een folder en/of de huis-aan-huis-bladen op de hoogte wordt gebracht. Met 
andere woorden: het wordt vervolgd…….
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100 jarig bestaan van Scouting Nederland.

Iedereen is op zondag 25 april ’10 welkom van 12.00 tot 16.00 bij het 
kasteeltje op de Geuselt. Er is voor elk wat wils; van klimmuur tot 
aquabubble, spellen, marshmellows, drankje erbij en een leuk aan-
denken. Dit alles is gratis, u bent van harte welkom!
Maak gebruik van onze gratis buspendel met een echte oude 
schoolbus die op zondag 25 april zal rijden om 11.45 en 12.45 vanaf 
het kermisterrein in Itteren via Borgharen naar de Geuselt. Om 14.30 
en 16.00 zal de bus vanaf de Geuselt weer terug rijden naar Itteren 
en Borgharen. Kom gezellig, jong en oud is welkom en doe mee!
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 Betere oplevering Grensmaas

Enige jaren geleden, dat was in 2006, heeft de Dorpsraad aangegeven niet zo blij te zijn met het 
feit dat de dekgrondberging van 60 ha tussen Hartelstein en het Julianakanaal opgeleverd zou 
worden op een peil dat 2 meter lager zou liggen als het aangrenzende maaiveld. We waren bang 
dat er een groot moeras zou ontstaan dat nauwelijks toegankelijk zou zijn en dat Itteren over-
spoeld zou worden met muggen en andere vervelende insecten. Gezien onderstaand bericht van 
het Consortium Grensmaas komt daar verandering in. Maar dat betekent niet dat het Consortium 
nu plotseling begaan is met het wel en wee van de mensen van Itteren, zover zijn ze daar nog niet. 
Dat is ze ook niet kwalijk te nemen omdat ze daarin geen goede voorbeelden hebben. Ga maar na 
hoe de politiek begaan is met het lot van Itteren. Nee dat is het allemaal niet. 
Wat veel meer voor de hand ligt, zijn de rondzingende geruchten dat de handel in zand en grind 
stagneert en dat de prijzen onder druk staan enz. Kortom het zou wel eens zo kunnen zijn dat het 
Consortium op termijn in de problemen dreigt te komen. En daar hebben ze nu wat op gevonden. 
Grond aanvoeren van elders om het gat van de dekgrondberging tot aan het maaiveld af te werken 
brengt geld in het laatje. Degene die grond kwijt wil moet het Consortium betalen en het Consorti-
um zelf kan nu meer grondstoffen verkopen omdat er minder grondstof uit de stroomgeulverbre-
ding nodig is voor de afwerking van de dekgrondlocatie. Dat zijn dus mooi twee vliegen in een 
klap. En voor ons is het belangrijk dat we niet opgezadeld worden met een onaantrekkelijk gebied. 
Alles bij elkaar dus drie vliegen in één klap. Zeg nou zelf, wanneer is het U nog gelukt om drie 
vliegen in een klap te overmeesteren. 
Hieronder volgt de tekst uit de nieuwsbrief van het Consortium van maart 2010:

“Gedeputeerde Staten van Limburg en het ministerie van Verkeer en Waterstaat hebben in princi-
pe ingestemd met het verzoek van het Consortium om grond van buiten het project te mogen aan-
voeren om zo de dekgrondbergingen tussen Maastricht en Rooosteren hoger op te vullen. De 
dekgrondbergingen in Bosscherveld, Itteren, Geulle aan de Maas en Meers komen volgens de 
huidige plannen één tot anderhalve meter onder het maaiveld te liggen. Ze vormen straks verdie-
pingen in het landschap die niet meer logisch aansluiten op de natuur, of het akkerland.

De komende jaren wordt Zuid-Limburg geconfronteerd met een surplus aan grond door de uitvoe-
ring van allerlei bouwprojecten. Die grond zou in de dekgrondbergingen kunnen worden toegepast 
om het Grensmaasproject nog beter op te leveren. De grond wordt getransporteerd via routes die 
geen overlast opleveren in de dorpen.

Vertegenwoordigers van de Klankbordgroepen uit Itteren, Borgharen, Boschpoort en Meers heb-
ben inmiddels positief gereageerd op het initiatief van het Consortium. De delegatie uit Geulle aan 
de Maas heeft om nadere informatie gevraagd.”
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De aandachtige lezer zal zich nu afvragen hoe zat dat destijds ook al weer met die ongeëvenaarde 
ecologische processen die zich in dat gat zouden gaan afspelen en waardoor iedere ecoloog een 
wazige blik van verrukking op zijn gezicht kreeg; een blik die door menig politicus met veel verve 
werd na geaapt als men ons probeerde wijs te maken hoe mooi het allemaal wel niet zou worden. 
Overigens zijn er wel meer gaten waar zich hoogwaardige ecologische processen afspelen. Maar 
dat gebeurt meestal in het geniep en de omgeving is daar niet zo blij mee. Waarom zouden wij dan 
blij moeten zijn met zo’n groot gat van enkele tientallen hectaren?
Destijds werd gezegd dat door de lagere afwerking van de dekgrondberging een duidelijke meer-
waarde voor de natuur zou ontstaan en waar ontwikkelingsruimte zou zijn voor dynamische ecolo-
gische processen. Wat kunnen die mensen het toch mooi zeggen nietwaar. U moet goed begrijpen 
dat ze het dan waarschijnlijk over de kleine modderkruiper hebben, een klein beestje dat tot nu toe 
door slechts enkele bevoorrechte personen is gezien. 
Ik wil maar zeggen wat toen in 2006 met grote stelligheid werd verkondigd als een nieuw evangelie 
is nu blijkbaar niets meer waard. Dat getuigt van voortschrijdend inzicht en past ook goed bij het 
korte geheugen waar de meeste politici mee zijn uitgerust. Ze beschikken  ook wel over een lang 
geheugen maar dat wordt meestal volledig benut voor het opslaan  van de informatie die nodig is 
om de kosten die ze onderweg maken voor koffie en andere versnaperingen….   na1 jaar nog te 
kunnen declareren. 
U weet vast wel wat die mensen in de tussentijd doen wanneer ze dat korte en dat lange geheu-
gen niet gebruiken? Juist ja, navelstaren…! 
S,Bastings
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De Maestrichtsche Dienstdoende Stadsschutterij 1815

De Maestrichtsche D.D. Stadsschutterij 1815 is voornemens om een bondsfeest te houden op 26 
en 27 juni 2010 op de terreinen van voetbalvereniging "IBC '03", in de wijk Itteren te Maastricht.
Bij dit schuttersfeest zal er ook een folkloristische optocht met defilé, exercitie-, solisten en schiet-
wedstrijden gehouden worden conform de reglementen van de Oud Limburgse Schutters federa-
tie. Wij zijn dan gastheer van zo'n 20 schutterijen uit de regio.
Naast de eigenlijke schietwedstrijden wordt er gestreden om titels als ‘het mooiste konings-/keizer-
spaar, marketenster, bieleman, sappeur, generaal etcetera'. Ook zal een defilé worden gehouden 
waarbij de deelnemende schutterijen onder muzikale begeleiding door de straten van Itteren zullen 
trekken.
Bij de organisatie van dit feest zijn vele tientallen vrijwilligers betrokken. Een en ander draagt in 
hoge mate bij tot het uitdragen van het Maastrichts en Limburgs cultureel erfgoed.
Programma zaterdag 
12.50 uur Opening.
13.00 uur Sponsor schietcompetitie.
Programma zondag 
13.00 uur Feesttent DJ
13.00 uur Presentatie Schutterijen
14.30 uur Opening
14.45 uur Optocht
15.15 uur Defilé
15.30 uur Feesttent Or-
kest / DJ
16.00 uur Schieten met 
aansluitend muziekwed-
strijden en exercitie wed-
strijden
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Van de gemeente

Flexteam, onderdeel van Veilige Buurten Maastricht 

Wat is het Flexteam
Het Flexteam is een klein en zelfsturend kernteam van specialisten van de gemeente op het ter-
rein van onder meer bestuursrecht, bouw- en milieurecht en APV. Het Flexteam werkt daarbij zeer 
nauw samen met de Regiopolitie Limburg Zuid. Door de samenwerking kunnen de hierboven ge-
noemde ernstige vormen van overlast enerzijds strafrechtelijk en anderzijds bestuursrechtelijk 
worden aangepakt. Het Flexteam werkt daarnaast onder meer samen met partijen zoals het Vei-
ligheidshuis, de GGD, de Sociale Recherche, vreemdelingenpolitie etc.
De informatieanalist van het team verzamelt, registreert, analyseert en monitort drugsgerelateerde 
overlastlocaties, hotspots etc. aan de hand van onder meer meldingen van burgers. Daar waar 
sprake is van ernstige aantasting van het woon- en leefklimaat kan het Flexteam in actie komen.

Waarom een Flexteam
Handel in (hard)drugs op straat, vanuit woningen en/of vanuit openbare inrichtingen is voor de 
omwonenden een grote bron van overlast en is een ernstige aantasting van het woon- en leefkli-
maat. Door de Maastrichtse burger wordt veelvuldig melding gemaakt van drugsoverlast in de wijk. 
In veel gevallen blijken de klachten in verband te staan met panden.
De drugsgerelateerde overlast vanuit panden staat vaak in verband met: openlijk drugsgebruik op 
straat, verhoogde vermogenscriminaliteit, aan – en afloop van drugsklanten, aan - en afrijden van 
buitenlandse voertuigen (drugstoeristen), geluidsoverlast (schreeuwen en ruzies), stankoverlast 
(wiet, vuilnis), verminderd veiligheidsgevoel omwonenden, verhoogd gezondheidsrisico (hygiëne), 
brandgevaar etc.

Bel: Klantenmeldpunt
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HARTstikke belangrijk !!!!!

Vanuit de Dorpsraad hebben we een jaar geleden vrijwilligers gevraagd om 
onze AED’s te bemensen. Momenteel hebben zich 24 personen opgegeven 
maar we kunnen altijd meer mensen gebruiken. Hart- en vaatziekten vormen 
nog altijd de grootste doodsoorzaak in Nederland met 40.868 sterfgevallen in 
2009. Bijna één op de drie Nederlanders sterft aan een hart- of vaatziekte.

Iedereen die een hartstilstand krijgt is gebaat bij snelle hulp. Hoe eerder er gereanimeerd en gede-
fibrilleerd wordt des te beter. De kracht van het systeem is het samenbrengen van een slachtoffer, 
een burgerhulpverlener en een beschikbare AED. Nadat 112 is gebeld en er geconstateerd is dat 
het om een reanimatie gaat, wordt vanuit de meldkamer het AED-Alert systeem opgestart.  
Op het moment dat de meldkamer de postcode ingeeft van de locatie waar het slachtoffer zich be-
vindt, gaat AED-Alert aan het werk. Het systeem zoekt in een straal van 1000 meter rondom de 
postcode en huisnummer van de plaats van het slachtoffer naar ingeschreven burgerhulpverle-
ners.
Het systeem kan twee soorten berichten uitsturen:

- Een reanimatiebericht aan deelnemers om direct naar het 
slachtoffer te gaan en te starten met reanimatie

- Een defibrillatiebericht aan deelnemers om eerst een AED op 
te halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan en te star-
ten met hulpverlening

Door scheiding aan te brengen tussen mensen die kunnen reanimeren en 
mensen die kunnen defibrilleren wordt nodeloos tijdverlies voorkomen.
 
'Met AED-Alert wordt een slachtoffer snelle en adequate hulp geboden 
waardoor de kans op overleven toeneemt'.

Wilt u ook vrijwilliger worden?
Meldt u aan via de mail: w.beijer@home.nl , telefonisch 043-3644126 of stop een briefje in de bus 
bij Wim Beijer Op de Bannet 8 of bij één van de andere Dorpsraadleden.

U kunt dan deelnemen aan de reanimatiecursus met gebruik AED op maandag 26 april. Maar 
wees er op tijd bij want we hebben nog maar een beperkt aantal vrije plekken en vol = vol.
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Het leukste dorp
Ook dit jaar is weer een verkiezing van het leukste dorp van Limburg. Vorig jaar hebben we als It-
teren een derde plaats gehaald en ook dit jaar heeft iemand Itteren opgegeven. Dit jaar was het 
Astrid van Oerle die onderstaande lofzang beschreef:
Itteren, Een prachtig dorpje aan de Maas. 
Rust, gezelligheid en een prachtige natuur maken dit dorpje tot een uniek stukje Maastricht. Veel 
sociale gezelligheid in de vorm van verenigingen zoals de fanfare, tennisclub, biljartvereniging, 
voetbalvereniging, dartclub en nog veel meer staat hoog in het vaandel. Ook senioren, dames en 
carnaval is hier terug te vinden in het verenigingsleven. Een kerk, een café, een gemeenschaps-
huis en een trefcentrum in de vorm van de Aw-Sjoal is hier allemaal aanwezig.
Wie hier ooit geweest is, wil er zeker nog een keer terug. Daarom verdient dit dorp zeker een kans 
als leukste dorp van Limburg.

Daarom willen wij iedereen vragen om te kiezen op Itteren op www.leukstedorpinlimburg.nl en dan 
meteen je eigen complete adressenboek te vragen om ook op Itteren te stemmen. Met een beetje 
geluk maken we later wel een feestje in misschien wel het kleinste maar ook het gezelligste dorp 
van Limburg.
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Oproep stemming Itteren mooiste dorp van Limburg.

Ik vraag me af of Itteren wel een mooi dorp is. Bij een mooi dorp hoort toch zeker ook een mooi 
stukje natuur. In Itteren verdwijnen steeds meer bomen. Vele groene voortuintjes worden omge-
bouwd tot kiezeltuinen (ook wel kattenbak tuinen genoemd). De aanlegger(s) van deze kiezeltui-
nen durven zelfs de naam “gespecialiseerd in aanleg van natuurtuinen” als reclame mee te voeren. 
Wandelend door Itteren ontdek ik steeds meer hondendrollen op paadjes en in steegjes. Als ik be-
denk dat ca. 90 % van Itteren beschikt over een eigen tuin zou het toch mogelijk moeten zijn dat 
men een hoekje reserveert waar de hond zijn behoefte kan doen.
Gelukkig zie ik ook wel eens mensen met aan de ene hand de hond en in de andere hand een 
drollenzakje lopen. Hopelijk worden deze zakjes ook gevuld. Vele ramen zijn vrijwel de gehele dag 
afgedekt door rolluiken en/of gordijnen. Het sociale en verenigingsleven begint bedenkelijke vor-
men aan te nemen. Lopend over de dijken en goed om me heen kijkend, kan ik nog enigszins iets 
landelijks ontdekken. Jammer maar helaas. Ik zou niet weten waarom ik Itteren nog een mooi 
dorp moet vinden.

Harry Keijdener

.Sponsorloop Basisschool “Op de Sterkenberg”
Op donderdag 22 april 2010 neemt basisschool “Op de Sterkenberg” deel aan een 
sponsorloop, waarvan de opbrengst bestemd is voor het Ronald Mc Donald kinder-
fonds. De kinderen van groep 1 t/m 8 gaan daarom in de dagen ervoor, op zoek 
naar “sponsors” in hun omgeving. Er wordt een parcours uitgezet rondom de 
school, dat de kinderen zo vaak als mogelijk moeten afleggen (grootte circa 400 
meter). De sponsoring wordt vastgelegd per afgelegde ronde en de “sponsor” be-
paalt zelf het te sponsoren bedrag per ronde. Deze sponsorloop zal starten om 
10:00 uur en duren tot 11:30. Toeschouwers zijn hierbij ook van harte welkom!! 
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Lente,

De geur is anders, zonstraaltjes priemen stiekem door de grijze wolkenmassa heen en de gezich-
ten van de mensen laten zien dat ze blij zijn dat de koude winter achter de rug is. De forsythia met 
zijn gele bloemen wordt duidelijk zichtbaar tussen de grauwbruine takken van de verschillende 
struiken. Langs de autosnelweg bij Valkenburg zie ik weer een buizerd op een paal zitten precies 
daar waar de zon zich laat zien. Ik heb hem de hele winter gemist maar nu toont hij zich weer met 
zijn kop fier omhoog. In Itteren hebben we de vos al verschillende keren gezien, de uil gehoord en 
Joop Verhulst heeft vanuit het keukenraam een sperwer op de gevoelige plaat vastgelegd terwijl 
deze zijn vleugels aan het spreiden was. Vanaf nu kunnen we weer genieten van de prachtige 
groen ontluikende knopjes die een kleurschakering maken met bloesem en al het schoons dat de 
natuur ons biedt.
Vergeet alle stress, ga naar buiten, kijk omhoog en geniet van al het moois dat we om ons heen 
hebben.

Itteren ….is schITTERENd.

Takkenroute

Takkenroute Itteren
Op 10 en 31 mei

Takken bundelen in draagbare pakketten van max 1.20m
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Meerssenhoven.

Als we vanuit Itteren naar Bunde gaan komen we langs het prachtige 
Meerssenhoven. Op 29 oktober 2009 stond een artikel in Dagblad De 
Limburger met ondermeer onderstaande tekst en bijgaande tekening:
“Regionale producten kietelen het zelfbewustzijn van de regio. Gulpe-
ner Bier, gebrouwen van plaatselijke ingrediënten, geldt als voorbeeld 
van het nieuwe denken.
Maar er is meer: de historische buitenplaats Meerssenhoven is hele-
maal gerenoveerd. De monumentale boerderij huisvest een farmacie-
museum en een opleidingscentrum voor tandtechniek. Een medicinale 
kruidentuin en nieuwe natuur bij de Geul vervolmaken het
beeld. Wijngaard Boekenderhof is van vier naar twintig hectaren ge-
groeid. Op het terrein is een route uitgezet voor mensen die belang-
stelling hebben voor het wijnproces.
In de omgeving zijn fruitboerderijen weer tot bloei gebracht. Ze verwer-
ken hun onbespoten oogst tot jam en sappen. Kleinschalige veeteelt, 
een bloementuin, ezelboerderij,
kweekvijver voor zoetwatervis langs de Geul en een botanische tuin 
completeren het aanbod. Bij het Park & Ride-spoorstation op de grens 
van de Beatrixhaven en Limmel is een winkel geopend waar streek-
producten verkocht worden. Hij loopt als een trein.”

Als we  
kijken hoe de omgeving er nu uitziet, 
lijkt  er een mooi begin te zijn gemaakt 
van “de tuinen van Maastricht” en laten 
we hopen dat onze verwachtingen voor  
zo’n mooie entree van Itteren gehono-
reerd worden
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“Vernieuwing en verfrissing LTC Itteren”

Beste dorpsgenoten,

Tennisclub Itteren heeft een tijdje op een laag pitje gestaan waardoor het bestaan van de club in 
het gedrang kwam. Gelukkig is het jaar 2010 ons goed gezind.

Begin dit jaar heeft zich, met toestemming van de leden, een nieuwe bestuursformatie gevormd. 
Een mengeling van een aantal zittende bestuursleden met frisse, nieuwe bestuursleden. Het be-
stuur ziet er als volgt uit: John Conings met aan zijn rechterhand Frans Falise die het voorzitter-
schap voor hun rekening gaan nemen. Eunice Crijns blijft het secretariaat doen. Peter Radt met 
ondersteuning van Lilian America voor het penningmeesterschap en Léon en Hilda Grouwels als 
bestuursleden en clubhuisuitbaters. Deze mensen gaan er samen met de leden voor zorgen dat 
LTC Itteren weer gaat leven.

Afgelopen jaar is ons clubhuis volledig opgeknapt en heeft zich rondom de tennisbanen en het 
clubhuis een gigantische opfrissing voorgedaan omtrent het groenonderhoud. Onze dank dan ook 
aan alle mensen die dit gerealiseerd hebben.

Ook de jeugd begint zich steeds meer onderling aan te steken met het tennisvirus. Dit komt mede 
dankzij de tennislessen die gegeven worden door Frans Falise. Tevens vindt er dan ook 19 mei 
a.s. een Street-tennistour plaats in samenwerking met Stichting Trajekt voor de scholieren van Ba-
sisschool “De Sterkenberg”. 
Dit alles hebben we natuurlijk ook te danken aan de jarenlange, financiële steun van onze sponso-
ren. Onze dank gaat dan ook naar hun uit.

Nieuwsgierig geworden? 
Zin om te tennissen?
Interesse in tennislessen?
Kom gerust eens kijken vanaf 12 april a.s. Ons clubhuis is geopend elke maandag- en woensdag-
avond vanaf 19.00 uur. Of mail ons secretariaat: mexx@ziggo.nl.

Tot snel op of langs de tennisbaan.

Eunice rCijns Secretaris  LTC Itteren
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  Feestelijke opening 1e Mantelzorgsalon in Maastricht

Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL nodigt mantelzorgers van harte uit voor de feestelijke ope-
ning van de eerste Mantelzorgsalon in Maastricht op maandagmiddag 26 april aanstaande van 
13.30 tot 15.00 uur. 
De Mantelzorgsalon: een bezoekje waard!
De Mantelzorgsalon is een ontmoetingsplaats voor iedereen die langdurig en belangeloos voor 
een ander zorgt. Iedere salon start met een korte inleiding over een actueel mantelzorgthema. Bij-
voorbeeld over vakanties met zorg of over een nieuw hulpmiddel dat op de markt is gekomen. Ver-
volgens kunt u onder het genot van een lekker kopje koffie andere mantelzorgers ontmoeten of uw  
vragen stellen aan de mantelzorgconsulent van Steunpunt Mantelzorg. 

Wanneer en waar?
De Mantelzorgsalon vindt iedere laatste maandag van de maand plaats van 13.30 – 15.00 uur. Lo-
catie: Steunpunt Mantelzorg, Sphinxlunet 3, 6221 JD Maastricht.
De entree is gratis en aanmelden is niet nodig!

Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL
Sphinxlunet 3, 6221 JD Maastricht
T: 043-3215046 (op werkdagen van 8.30 – 12.30 uur)
E: info@voormantelzorgers.nl
W: www.voormantelzorgers.nl
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Even voorstellen wijkagent Itteren, Borgharen en Beatrixhaven
Als nieuwe, oude wijkagent maak ik op deze manier kennis met u. Mijn naam is Edwin Gulikers en 
na eerder met veel plezier wijkagent in Limmel, Nazareth, Beatrixhaven, Itteren en Borgharen te 
zijn geweest ben ik daarna met enige tussenposen 3 jaar werkzaam geweest als wijkagent in de 
wijk Wittevrouwenveld en heb tegelijkertijd deelgenomen voor de politie aan het project Justitie in 
de Buurt in deze wijk. Hierna heb ik nog enige maanden als wijkagent in de wijken Heer en Eyl-
dergaard gewerkt.
Ik ben 51 jaar oud en vader van 2 kinderen.
   
Bij overlastproblemen zoals problemen met de buren, overlast m.b.t. jeugd, geluid, dieren, verkeer 
etc. kunt u dit persoonlijk aan mij melden of doorgeven aan andere politiemensen waarna de mel-
dingen via een systeem bij mij terecht komen.  De meldingen die u maakt vereisen dus geen 
spoed. Met andere woorden direct handelen is niet meteen nodig. Bij alle meldingen die geen di-
recte spoed vereisen belt u met het centrale telefoonnummer van de politie 0900-8844. Ik ben 
werkzaam in de basiseenheid Noord. Het politiebureau is gelegen aan de Parallelweg 54, nabij het 
station.
U kunt bij ons op het politiebureau aan de Parallelweg niet meer terecht. Het bureau is voor het 
publiek gesloten. Wel kunt u altijd terecht voor het doen van aangifte of melding op het hoofdbu-
reau van politie, gelegen aan de Prins Bisschopsingel 53 (bij de Kennedybrug en stadspark) te 
Maastricht.

Voor het doen van meldingen die directe spoed vereisen, bijvoorbeeld een aanrijding (met gewon-
den), een  (auto) inbraak op heterdaad ontdekt, een vechtpartij etc. dient u altijd het centrale 
alarmnummer van de nooddiensten, politie, brandweer en ziekenauto, 112 te bellen.
U geeft aan  de meldkamer/centrale door wie u nodig heeft; politie, brandweer of ziekenauto en in 
welke straat en woonplaats deze diensten nodig zijn. Dus alleen 112 bij spoedeisende hulp; Hulp, 
die meteen nodig is. Alleen de meldkamer kan deze patrouille aansturen.

Voor de leefbaarheid van uw wijk is van belang, dat u van alle strafbare handelingen zoals diefstal, 
inbraak in woning/bedrijf of auto, vernieling, mishandeling etc. aangifte doet bij de politie. Alle 
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strafbare feiten in uw wijk worden namelijk door ons, de politie, vastgelegd in een computersys-
teem. Aangifte doen bij de politie houdt in, dat een Proces-Verbaal wordt opgemaakt van het feit 
dat is gepleegd. U krijgt van dit Proces-Verbaal altijd een afschrift. Het afschrift  van het Proces-
Verbaal  heeft u bijvoorbeeld nodig voor uw verzekering om uw schade te verhalen. 

Als wijkagent hoop ik u hiermee voldoende te hebben ingelicht over de werkwijze van de politie. Ik 
wijs u er wel op, dat u als inwoners van de wijken Borgharen en Itteren natuurlijk ook zelf een taak 
heeft met betrekking tot de veiligheid en leefbaarheid in uw wijk. Ten eerste door  mensen, die ge-
drag vertonen dat niet beschouwd wordt als maatschappelijk aanvaard, zelf aan te spreken. Dit 
houdt niet in dat u hierbij enig risico moet nemen, maar wel dat u zich de moeite kunt getroosten 
om zelf met iemand te spreken om tot een oplossing te komen van een probleem. Bijvoorbeeld bij 
problemen met de buren. Ten tweede is het voor ons als politie bijna ondoenlijk om te werken zon-
der getuigen. 
Dus ziet u een strafbaar feit gebeuren of gedrag dat niet door “de beugel” kan, maakt u er dan 
melding van bij de politie. Dit kan onder andere bij mij als wijkagent van uw wijk.
Wat betreft het spreekuren in uw wijk kan ik vermelden, dat dit iedere eerste vrijdag van de maand 
plaatsvindt Voor Itteren vindt dit plaats in de "Aw Sjaol" van 13:30 tot 14:30 uur en voor Borgharen 
in de "Haarderhoof" van 15:00 tot 16:00 uur.
Ik hoop u in de toekomst in hopelijk pret-
tige omstandigheden te ontmoeten en 
hoop met wederzijds vertrouwen te 
komen tot een goede samenwerking, 
met vriendelijke groeten: Edwin Guli-
kers wijkagent van Itteren, Borgharen 
en Beatrixhaven.  
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Nationaal Reumafonds

Namens alle collectanten willen wij iedereen bedanken voor de bijdragen die we in Itteren hebben 
mogen ontvangen bij de collecte voor het Reumafonds. Itteren heeft een totaalbedrag van € 
525,75 bij elkaar weten te brengen. Nogmaals hartelijk dank namens het plaatselijk comité,

Elly Dolmans-Ramakers.
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Vrijwilligers gezocht voor nieuwe cursus Homestart

*  Bent u vader of moeder?
*  Wilt u met uw ervaring als vader of moeder,  
   gezinnen ondersteunen, die overbelast zijn en 
   behoefte hebben aan een steuntje in de rug?
*  Bent u enthousiast, kunt u warmte bieden en 
   goed luisteren?
*  Hebt u ongeveer 4 à 5 uur per week tijd over?

DAN BENT U DE PERSOON, DIE WIJ ZOEKEN!!!
Home-Start richt zich op gezinnen, waar het even ‘niet zo lekker loopt’. Dit kan komen door 
huwelijksproblemen, problemen met kinderen, maatschappelijke problemen, zoals geen werk 
financiële problemen, er alleen voor staan.....
Vrijwilligers van Home-Start bieden dan steun, praktische hulp en/of vriendschap.
Zo heeft Home-Start het afgelopen jaar met 22 vrijwillige medewerkers hulp geboden aan meer 
dan 40 gezinnen in Maastricht.
Wij hopen ook dit jaar minstens zoveel gezinnen te kunnen helpen.
Wij hebben daarbij Uw hulp hard nodig!

Wat biedt de Home-Start-vrijwilliger een gezin:
• een steuntje in de rug
• zijn/haar ervaring als ouder
• zijn/haar tijd, één maal per week 3 à 4 uur

Wat biedt Home-Start de vrijwilligers:
• zinvolle en fijne contacten met ouders en kinderen
• een voorbereidende cursus
• begeleiding en ondersteuning bij het werk als vrijwilliger 
• onkostenvergoeding
Ook mannen worden van harte uitgenodigd om te reageren!!

Voor aanmelding en/of meerder informatie kunt u bellen/mailen met:
CMM/ Trajekt / Mariëlla Bakker 
Malbergsingel 70
6218 AV
Maastricht
T 043 – 347 20 20 / 043 – 343 40 40  E mariella.bakker@trajekt.nl
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Thuiszorgwinkel GroenekruisDomicura 

NIEUW! Hulpmiddelen voor slechtzienden

Thuiszorgwinkel GroenekruisDomicura is één van de verkooppunten van slechtziend.nl. Dit bete-
kent dat u bij GroenekruisDomicura terecht kunt voor hulpmiddelen voor mensen met een visuele 
beperking. Denk hierbij niet alleen aan loeplampen, maar ook aan sprekende horloges/klokken, 
voorleesapparaten, telefoons met grote druktoetsen en een zeer luide beltoon. Het standaard as-
sortiment kunt u bezichtigen in de thuiszorgwinkel. Andere artikelen worden door ons besteld en 
zijn binnen enkele dagen voorradig (ca. 1.500 specifieke artikelen). Leden van GroenekruisService 
ontvangen 10% korting op vertoon van hun ledenpas (max. € 90 per jaar).

Thuiszorgwinkel: Mockstraat 1, 6226 CA Maastricht. 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en op zaterdag van 14.00 tot 15.00 
uur. Tel: (043) 3 690 660. Website: www.groenekruisdomicura.nl
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Service-pagina

Landelijke alarmnummer als 
elke seconde telt, voor ambu-
lance, brandweer en politie: 112

Wel politie, maar geen spoed
0900 - 8844
Wel brandweer, maar geen 
spoed (043) 350 53 87 

Meld misdaad anoniem
0800 - 7000

Spreekuur politie:
1e vrijdag van de maand van 
13.30 uur tot 14.30 uur in de Aw 
Sjaol

Weekenddiensten:

Huisartsenpost:
Weekdagen van 
17.00 - 08.00 uur en in het 
weekend vanaf vrijdag 17.00 
uur tot maandag 08.00 uur
(043) 387 77 77

Apotheekdienst alleen bij 
spoedgevallen, 
Apotheek Straver
(043) 361 2829

Tandartsen:
Alleen bij spoedgevallen, 
spreekuur op zaterdagen
en zon- en feestdagen van 
11.00 uur tot 12.00 uur en van 
17.00 tot 18.00
0900 – 4243434

Parochie / Pastorie
(43) 363 29 67 

Vragen of meldingen aan de 
gemeente?
Bel het gemeenteloket.
(043) 350 40 00
Buiten kantooruren
(043) 350 44 00 (milieu)
(043) 350 53 45 (overig)
of via www.maastricht.nl

Drugsmeldpunt:
(043) 350 51 11

Provinciale milieuklachtenlijn
(043) 361 70 70

Melden incidenten schapen op 
de kades
(046) 433 18 14

Dierenambulance
(043) 352 04 55
’s nachts en in het weekend
06 - 5131 9518 

Groene Kruis Domicura
(043) 3690 690
Verplegen en verzorgen
(043) 3690 670 (24u per dag)
Kraamzorg
(43) 3690 630 (24u per dag)
(44) Ouderenadviseur 
Mieke Kengen
(043) 362 00 66

Basisschool Op de Sterkenberg
(043) 364 14 21

Sint Martinushoes
(043) 364 10 01

Dorpsraad:
Website: www.itteren.nl
e-mail: info@itteren.nl

Foto’s: 
www.ittereninbeeld.nl
www.picasaweb.dorpsraad.
itteren.nl

Secretariaat: Ruyterstraat 18
             6223 GX  Maastricht
Banknummer: 97.92.52.547
KvK          : 41077062

Voorzitter:
  Joop Verhulst 06 - 8142 7142
Secretaris:
  Maria Lhomme       365 20 40
Penningmeester:
  Harry Jonkhout       364 99 67
Leden:
  Sander Bastings     364 61 07
  Wim Beijer              364 41 26
  Han Hamakers       364 67 34
  Paul Paulissen       343 24 70
  Tonny Prop             347 21 89
  Richard Smeets (a/d Maas)  
         364 16 38
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