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Beste mensen, 
 
De penningmeester zal zorgelijk zijn hoofd 
schudden bij het zien van deze dubbeldikke 
uitgave van de Dorpsberichten! 
Maar er is zoveel gaande, zoveel ac-
tiviteiten en enthousiasme, daar willen wij u 
graag deelgenoot van maken! 
 
Gelukkig is het water ons op 8 januari j.l. 
met 1925 m3 per seconde voorbij geraasd 
en hebben de kaden hun diensten weer 
bewezen. 
 
De plannen voor de Grensmaas staan mo-
menteel weer volop in de (negatieve) be-
langstelling; de dorpsraad is zeer 
waakzaam! 
 
De 60 bestelde groencontainers zullen na 
de carnaval bij u afgeleverd worden. Het 
duurt zo lang omdat de wielen van die con-
tainers op zijn. Wij hopen dat na aflevering 
van die extra groencontainers de problemen 
met groenafval zijn opgelost. We hebben bij 
de gemeente gepraat als Brugman om toch 
nog één keer per maand op zaterdag de 
container op het Brook te krijgen, maar het 
blijft “nee” ! 
Daarom zijn we met Buurtbeheer Nazareth 
gaan praten of zij dan voor die maandelijkse 
container op het Brook kunnen zorgen. Zij 
hebben ons een offerte doen toekomen:  
voor 8 zaterdagen van 10 – 12 uur, uit-
gaande van 2 ton groenafval, vragen zij fl 
460,-- per keer. Dat is zo’n kleine fl 4.000,-- 
per jaar. Dat is veel geld. 
Daarom: laten we het eerst eens zo pro-
beren, hoe het loopt nadat  de 60 extra gro-
encontainers in Itteren bezorgd zijn. Bij 
problemen kunt u altijd contact met ons 
opnemen en dan bekijken we de zaak op-
nieuw. 
 
Verder wensen wij u een fijne carnaval toe 
en daarna…………is er tijd  voor een mooi 
boek. 
 
Met veel genoegen kan de Dorpsraad u 
mededelen er in geslaagd te zijn een z.g. 
seniorenbibliotheek, in aanvulling op het 
bibliotheeksteunpunt in de basisschool , ge-
plaatst te krijgen. Komt u naar de opening 
op 8 maart a.s. om 13.30 uur naar de basis-
school aan de Sterkenberg.  
 

Elders in deze Dorpsberichten treft u 
meer informatie aan over deze voor-
ziening die wij, dank zij de medewerking 
van het Centre Céramique en de ge-
meente, hebben kunnen realiseren. 
 
Trudy Teunissen 

Rectificatie 
 
In de vorige uitgave van de Dorpsberich-
ten is in het verslag van de jaarvergade-
ring gemeld dat op het milieuperron op 
het Brook kunststof aangevoerd kan wor-
den. De gemeente Maastricht heeft ons 
er op attent gemaakt dat dit niet juist is. 
 
Er mogen alleen plastic flacons ge-
bracht worden! 
 
Verder meldt de gemeente dat voor-
alsnog alle overige kunststofproducten 
onder de noemer restafval vallen en dus 
of via de restzak of tegen betaling bij het 
mileupark aangeboden dienen te wor-
den.  
 
Volgens de gemeente wordt het begrip 
"plastic flacons" nader uitgewerkt. Om-
trent de resultaten hiervan zullen we op 
de hoogte worden gehouden. 
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"Aan een van de 
wensen van de 
moeders, het 
transparanter 
maken van het 
speeltuintje op de 
"Koobos", zal al op 
korte termijn 
gewerkt gaan 
worden" 

Actuele zaken: 
 
Mobiele telefoons 
 
Mensen met een mobiele telefoon van KPN klagen in Itteren van een slechte tot geen ont-
vangst. Reden voor de Dorpsraad om een brief te schrijven aan KPN-telecom. KPN heeft 
ons mondeling medegedeeld dat men bezig is met een heroriëntatie op bestaande netwer-
ken en zendmasten. Ze hebben kennis genomen van de klacht van de Dorpsraad. Over ca 
2 maanden krijgen we een officiële reactie op onze brief. Wordt vervolgd! 
 
Speelvoorzieningen 
 
In de vorige editie is een oproep geplaatst van moeders met de vraag, kort samengevat, 
waar de gemeente het beste voor goede speelgelegenheid kan zorgen, het speeltuintje de 
"Koobos" of het Brook. Van moeders uit de omgeving van de "Koobos" hebben we een aan-
tal goed onderbouwde reacties gekregen die we inmiddels hebben doorgestuurd naar de ge-
meente. De gemeente is inmiddels plannen voor zowel de "Koobos" als het Brook nader 
aan het uitwerken. De "Koobos" gaat dus niet weg! Waarschijnlijk zullen zowel de "Koobos" 
als het Brook opgeknapt worden. Aan een van de wensen van de moeders, het transparan-
ter maken van het speeltuintje op de "Koobos", zal al op korte termijn gewerkt gaan worden 
(zie ook artikel m.b.t. groenvoorzieningen).   
 
Spekstraat/Pasestraat  
 
Gemeente Maastricht heeft inmiddels van Rijkswaterstaat te horen gekregen dat men acco-
ord is met het opknappen van de weg tussen Borgharen en Itteren. In tegenstelling tot eer-
dere berichten vindt RWS het niet meer nodig om een gedeelte van de weg te verlagen als 
compensatie voor de berekende stuwing van enkele millimeters. Direct na de carnaval zal 
met de wegwerkzaamheden begonnen worden. 
 
Tentoonstelling over.bruggen 
 
De tentoonstelling over bruggen is verlengd tot medio april 2001. U komt hier niet alleen 
meer te weten over Maastrichtse bruggen, de oudste bruggen van Nederland, maar ook 
over archeologisch onderzoek in Maastricht en het Maasdal. Ook is er informatie over Itte-
ren. De expositie is gratis toegankelijk van di t/m zo van 11.00 uur tot 17.00 uur in de Wie-
bengahal (naast het Bonnefantenmuseum).  
 
Ijspret; oproep voor vrijwilligers aanleg schaatsbaan 
 
Wie herinnert zich de tijden dat er Op het Brook kon worden geschaatst? Dat waren toch 
heerlijke momenten, met name voor de jeugd. De Dorpsraad wil dit initiatief nieuw leven in-
blazen. We kunnen dit uiteraard niet alleen. We zoeken daarom naar vrijwilligers die ons 
willen helpen. Indien u interesse heeft neem dan contact op met Mieke van Lith of een van 
de andere leden van de Dorpsraad. Als er genoeg interesse is voor dit initiatief zal de 
Dorpsraad een avond voor alle vrijwilligers organiseren om te zien hoe we dit plan nader 
kunnen uitwerken. 
 
Klachten openbare ruimte 
 
Vrijdag 16 februari heeft een aantal leden van de Dorpsraad een rondgang gemaakt door 
het dorp met het doel te inventariseren waar door de gemeente zaken aangepast c.q. ver-
beterd zouden kunnen worden. Te denken valt daarbij aan bijvoorbeeld losliggende tegels, 
overhangende takken die gesnoeid moeten worden, slecht leesbare straatnaambordjes enz. 
Geconstateerde gebreken worden eerdaags overhandigd aan de gemeente met het verzoek 
het betreffende euvel op te lossen. Zijn er zaken die u storen en waarvan u vindt dat deze 
verholpen moeten worden neem dan contact op met Trudy Teunissen.  
 
Trudy zal zorgen dat uw klacht tesamen met de door de Dorpsraad geconstateerde manke-
menten op de juiste plaats bij de gemeente terecht zullen komen. 
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"Het eerste wat 
opviel is dat 
iedereen elkaar 
kent, mensen die 
elkaar 
tegenkomen in 
de winkel 
beginnen altijd 
spontaan met 
elkaar te praten, 
nieuwtjes uit te 
wisselen e.d." 

De dorpswinkel 
 
7 december 2000 werd de dorpswinkel in Itteren feestelijk geopend. De eerste dagen waren 
wat onwennig, we hebben tenslotte meer dan twee jaar geen winkel meer in Itteren gehad, 
veel mensen nog een beetje nieuwsgierig (een winkel in een keet is weer eens iets anders), 
sommigen wat achterdochtig (hij zal wel veel duurder zijn), weer anderen wat sceptisch en 
gelukkig ook een grote groep heel blij dat er eindelijk weer een winkel in Itteren is. 
 
De winkel is bijna drie maanden open en daarom leek het de Dorpsraad een goed idee om 
eens met het echtpaar Trees en Math Prevoo die de winkel beheren te gaan praten en hen 
iets te laten vertellen over hun eerste ervaringen hier in Itteren. 
 
Omdat de dorpswinkel niet de eerste winkel is die Trees en Math beheren, ze hebben samen 
bijna dertig jaar een winkel gehad in Maastricht, leek het ons wel interessant om te horen of 
er verschil bestaat tussen het runnen van een winkel in Maastricht en een winkel in Itteren of 
maakt dit geen verschil? 
 
Math geeft onmiddellijk aan dat er een heel groot verschil is in het runnen van een winkel in 
Maastricht of in een dorp. De mensen verschillen niet alleen in koopgedrag maar ook in om-
gang. Het eerste wat opviel is dat iedereen elkaar kent, mensen die elkaar tegenkomen in de 
winkel beginnen altijd spontaan met elkaar te praten, nieuwtjes uit te wisselen e.d. De winkel 
heeft daardoor duidelijk ook een sociale functie binnen het dorp. Voor Trees en Math was dat 
natuurlijk even wennen. Het moeilijke is om als mensen het over iemand hebben de juiste 
naam bij de juiste persoon te plaatsen, want in Itteren wordt bijna niemand met z'n eigen 
naam genoemd!  
 
Wat ook opvalt zegt Trees is dat de mensen hier toch een ander koopgedrag hebben. Be-
paalde producten die je in Maastricht niet aan de straatstenen kwijt raakt, zijn hier bij wijze 
van spreken niet aan te slepen. In Itteren wordt bijvoorbeeld veel gist en bloem verkocht. 
Voor Itteren gewone alledaagse dingen. Waarschijnlijk omdat er in Itteren nog veel zelf ge-
bakken wordt. Ook wordt hier heel veel spek verkocht. Math heeft hiervoor z'n inkoop al een 
paar keer moeten aanpassen. 
 
In het begin leverde dat wel eens problemen op omdat Math nee moest verkopen en als een 
winkelier ergens een hekel aan heeft dan is het aan nee verkopen. Math heeft hiervoor een 
even simpele als doeltreffende oplossing. Hij heeft altijd een schrift bij de hand en zo zorgt hij 
ervoor dat zijn assortiment steeds wordt aangepast aan de behoefte van de klant. Trees en 
Math hopen dat de mensen van Itteren daar begrip voor hebben en dat ze niet, als ze de eer-
ste de beste keer eens iets niet aantreffen, definitief wegblijven. Trees merkt hierbij nog dat 
ze het zeer op prijs zou stellen dat als mensen een klacht of iets dergelijks hebben ze daar 
melding van maken. Samen kan dan naar een oplossing gezocht worden, want het is, zeker 
binnen een kleine gemeenschap als Itteren, funest voor de zaak als klachten gaan 
"rondzingen". 
 
We stuiten hier al direct op een moeilijk punt. Math geeft aan dat de mensen moeten besef-
fen dat de dorpswinkel niet vergeleken kan worden met een supermarkt als Albert Heijn of de 
Edah. Qua assortiment zal de dorpswinkel nooit kunnen concurreren met de grote ketens. 
Trees en Math doen er echter alles aan om te zorgen dat in de winkel de primaire levensbe-
hoeften aanwezig zijn. Ze hebben er  geen probleem mee als mensen voor bijzondere zaken 
elders hun boodschappen gaan doen. Math geeft aan dat hij al heel tevreden zou zijn als de 
mensen van Itteren voor hun dagelijkse boodschappen naar de dorpswinkel komen. Hij geeft 
aan dat hij inmiddels al kan rekenen op een tamelijk grote vaste klantenkring. Je bent dan 
ook zelden alleen in de winkel al geeft hij direct toe dat er nog genoeg mensen zijn die hij 
slechts een enkele keer of helemaal niet gezien heeft in de winkel. Vooral op zaterdagen is 
het gezellig druk en voor de drukke momenten heeft hij zelfs al hulp moeten aantrekken. Zo 
zorgt de winkel ook nog voor werkgelegenheid! 
 
Ook qua prijs kan hij niet concurreren met de grote jongens. De prijzen zijn misschien iets ho-
ger dan elders maar Trees en Math beseffen drommels goed dat als het prijsverschil te groot 
wordt de winkel geen lang leven beschoren zal zijn. Math merkt hierbij nog op dat voor be-
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"Het brood komt 
van bakker 
Depondt uit 
Borgharen, het 
vlees komt van  
de in Itteren wel 
bekende slager 
Soffiati." 

paalde producten waarvoor afspraken zijn gemaakt de prijsverschillen met andere winkels 
marginaal zullen zijn. Daarnaast probeert hij via acties producten tegen aantrekkelijke prijzen 
te leveren. Trees geeft nog aan dat er uit steekproeven van de consumentengids blijkt dat er 
ook tussen de grote winkelketens grote prijsverschillen bestaan. M.a.w. alles is relatief en als 
men dan ook nog bedenkt dat je behoorlijk bespaart op de autokosten en je iedere dag verse 
waar hebt dan is een winkel in het dorp, ook al is deze schijnbaar iets duurder, toch best aan-
trekkelijk. 
 
Om terug te komen op het assortiment, de winkel scoort erg goed op het gebied van brood en 
verse vleeswaren. Het brood komt dan ook niet uit de fabriek maar Trees en Math hebben 
een afspraak met bakker Depondt uit Borgharen. Het brood in de winkel is daarom iedere dag 
vers. Brood dat overblijft wordt nooit bewaard tot de volgende dag maar verdwijnt in de diep-
vries om later eventueel, maar dan tegen gereduceerde prijs, verkocht te worden. Men zal 
echter altijd kenbaar maken dat het brood uit de diepvries komt. Ook kan men in de winkel 
vlaai bestellen. Het vlees komt van een echte slager en wel van de Itteren wel bekende sla-
ger Soffiati. 
 
Ook al is de winkel klein, toch proberen Trees en Math variatie in het aanbod aan te brengen. 
Zo heeft men naast het gewone witte en bruinbrood ook het zogenaamde Toscaantje geïntro-
duceerd en met succes. Voor dit brood zijn inmiddels vele liefhebbers. Ook een groot succes 
is de introductie van het "stumpke". Vanaf het moment dat dit verkocht wordt is dit een veel-
gevraagd artikel. Iedere week moeten er meer "stumpkes" ingekocht worden want het is al 
gezegd aan nee verkopen hebben Trees en Math een hekel. 
 
Math geeft aan dat wat hem betreft de klant koning is. Als mensen vragen om bepaalde za-
ken dan zal hij het zeker niet nalaten te bekijken of hier behoefte aan is. Mocht dit zo zijn dan 
wordt het product gewoon standaard in het assortiment opgenomen en gewisseld met produc-
ten die niet of zelden gekocht worden. Het is en blijft echter schipperen met de ruimte, ze 
kunnen nu eenmaal niet alles onbeperkt in voorraad hebben. Math heeft het idee dat de 
meeste mensen, in ieder geval de vaste klanten, daar best begrip voor hebben. 
 
Naast variatie in de levensmiddelensector experimenteert men ook op ander gebied. Zo heb-
ben Trees en Math voor de duur van drie maanden een afspraak met een distributeur om da-
gelijks een aantal kranten te leveren. Niet alleen regionale maar ook landelijke zoals de 
Volkskrant, de Telegraaf en het Algemeen dagblad en zelfs de NRC, een avondkrant. Helaas 
wordt van deze service nog maar sporadisch gebruik gemaakt. Daarnaast is in de dorpswin-
kel buiten de Maaspost eveneens allerlei andere lokale info te verkrijgen. 
 
Trees en Math zijn op dit moment nog in onderhandeling met PTT-Post voor de vestiging van 
een klein postkantoor waar men in ieder geval terecht kan voor postzegels en strippenkaarten 
voor de bus en waar men eventueel ook kleine geldbedragen kan opnemen. 
 
Afrondend kan gesteld worden dat men niet ontevreden is over de eerste drie maanden. De 
Dorpsraad hoort dat graag want het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordat de win-
kel er stond en het zou doodzonde zijn als dit initiatief een voortijdig eind zou vinden. Zowel 
Trees en Math als Dorpsraad hopen nog steeds op een vaste winkel in combinatie met een 
voorziening voor senioren. Trees en Math zullen er alles aan doen om het de inwoners van 
Itteren naar de zin te maken maar of er ooit een vaste winkel komt is toch afhankelijk van de 
vraag of de winkel over drie jaar rendabel is en dat hangt toch weer voor een groot gedeelte 
af van de bereidheid van de mensen van Itteren om in hun eigen dorp boodschappen te 
doen. 

Bel Mevr. T. Teunissen  
Contactpersoon Itteren 
Pasestraat 44  tel: 364 59 93 
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Stuw Borgharen 
 
De leden van de Dorpsraad hebben zich, met het recente hoogwater in het achterhoofd, door de heer Webers 
van Rijkswaterstaat (RWS) laten voorlichten over het stuwbeheer bij de stuw van Borgharen. Als wij op teletekst 
pagina 720 naar het peil van de Maas kijken wordt altijd de stand van de Maas bij Borgharen Dorp aangegeven. 
Maar er is nog een ander waterstand en wel Borgharen sluis. Deze stand is niet zo zeer voor ons als wel voor de 
scheepvaart van groot belang. RWS streeft er naar deze  waterstand kunstmatig op hetzelfde peil te houden, te 
weten + 44.00 meter N.A.P., door het water van de Maas, zoveel als nodig is, tegen te houden (te stuwen). Bij 
deze waterstand wordt namelijk de minimale vaardiepte van 3 meter in het Julianakanaal voor het scheepvaart-
verkeer gewaarborgd. Is de waterafvoer meer dan normaal en zou het peil van + 44.00 meter N.A.P. worden 
overschreden dan wordt het overtollige water via de Grensmaas afgevoerd. Dit leidt dan uiteraard tot een hogere 
waterstand in de Grensmaas. Dit alles gebeurt, 24 uur per dag,  volautomatisch door de kleppen en schuiven 
van de stuw verder te openen. In de wintermaanden wanneer de Maas als typische regenrivier steeds wisselen-
de waterafvoeren heeft ziet men dan ook het peil van de Grensmaas continue veranderen. Wordt de afvoer van 
de Maas erg hoog dan worden de schuiven helemaal omhoog getrokken, de stuw wordt dan gestreken. Op het 
moment echter dat het peil van de Grensmaas en het Julianakanaal ongeveer dezelfde hoogte hebben en de 
waterafvoer blijft stijgen is men genoodzaakt, om te voorkomen dat het waterpeil ook in het Julianakanaal gaat 
stijgen, de sluis in Limmel dicht te doen. De sluis in Limmel noemt men daarom een keersluis in tegenstelling tot 
andere sluizen die schutsluizen worden genoemd omdat daar het scheepvaartverkeer wordt geschut.  
 
Sluis Bosscheveld is z'n schutsluis. Samen met het verbindingskanaal vormt Sluis Bosscheveld de verbinding 
tussen de Zuid-Willemsvaart en de Maas. Omdat tussen beide vaarwegen een verschillende waterstand geldt, 
resp. +40.50 meter N.A.P. en + 44.00 meter N.A.P. overbrugt de sluis een verschil van 3.50 meter. De sluis 
stamt uit 1931 en is 136.00 meter lang. Het schutten of sassen zoals de Belgen zeggen, duurt ongeveer 10 mi-
nuten. De stuw in Borgharen werd eveneens in 1931 in gebruik genomen. 
 
In de zomermaanden kent men een ander probleem; niet het teveel maar het tekort aan water is dan het pro-
bleem. Vroeger deed men daar niet moeilijk over; men liet de Grensmaas gewoon droogvallen, maar uit ecolo-
gisch oogpunt moet de Grensmaas een minimale toevoer hebben van 10 m3 per seconde. Is dit minder dan is dit 
schadelijk voor de visstand en voor de waterplanten. Maar niet alleen de Grensmaas moet van water worden 
voorzien. Op basis van een traktaat met België is RWS ook verplicht om via het voedingskanaal in Boschpoort 
minimaal 10 m3  te geven aan de Zuid-Willemsvaart. Dit water is niet alleen nodig om de waterstand in de Zuid-
Willemsvaart en de Kempense kanalen op peil te houden maar dit water wordt ook gebruikt om de verdroging 
van de Peel tegen te gaan. In de buurt van Weert wordt namelijk water uit de Zuid-Willemsvaart gepompt om de 
grondwaterstand in de Peel op peil te houden. Het peilbeheer in de zomer is dan ook moeilijker te handhaven 
dan in de winter, dan is er namelijk water genoeg (en soms zelfs teveel). Want wat te denken van de Belgen die 
het Maaswater gebruiken om het Albertkanaal op peil te houden!. Of men stuwt het water op in de Ardennen om 
de zijrivieren van de Maas op peil te houden zodat de watersportliefhebbers met hun kajaks niet droog komen te 
liggen. 
 
Dit alles zou nog niet z'n groot probleem zijn als we volledig op de hoogte waren van hetgeen de Belgen doen en 
daar wringt de schoen. Er is vrijwel geen overleg met de Walen. RWS is volledig afhankelijk van het meetpunt 
Eijsden. Men heeft geen idee wat er stroomopwaarts gebeurt en dat maakt een goed waterbeheer verdomd 
moeilijk. Het feit dat RWS naast de stuw van Borgharen een spiksplinternieuw bedieningsgebouw met de meest 
moderne computer- en communicatieapparatuur heeft gebouwd (nog niet operationeel) doet daar niets aan af. 
Vanuit dit gebouw worden t.z.t. alle verschillende waterstaatobjecten in Maastricht bediend. We hebben het dan 
over Sluis Bosscheveld, Stuw Borgharen, St. Servaasbrug, Sluis Limmel en de duiker in het voedingskanaal. 
Daarnaast fungeert de centrale post als het meest zuidelijke waarneempunt voor het inwinnen van scheepvaart-
gegevens. 
 
Tenslotte is nog melding gemaakt van het onderzoek naar de bouw van een waterkrachtcentrale naast de stuw. 
Deze centrale had eigenlijk al lang klaar moeten zijn maar de bouw is tot op heden nog niet gestart omdat er nog 
geen duidelijkheid is over de gevolgen van de aanleg van de waterkrachtcentrale voor natuur en milieu. De wa-
terkrachtcentrale is niet alleen interessant vanuit een oogpunt van milieu (opwekking ecostroom) maar ook voor 
fietsers. Gedacht wordt namelijk aan het gelijktijdig aanleggen van een (recreatieve) fietsverbinding over de cen-
trale. 
 
Tips voor de liefhebbers: Mensen met een internetaansluiting kunnen naast de waterstanden op teletekstpagina 
720 ook de waterafvoeren bij Borgharen volgen via www.waterland.net en vervolgens doorklikken via meetgege-
vens naar waterafvoeren. Wie graag wil weten of er in de Ardennen veel regen gevallen is kan kijken via www.
weeronline.nl naar de regenradar.  
 

http://www.waterland.net
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Groenvoorzieningen 
 
Ook dit jaar biedt de stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschappen) weer de mogelijkheid om een aan-
vraag in te dienen voor aanplant van hoogstamboomgaarden en heggen in 2002. Aanvragen dienen voor 1 mei 
2001 in bezit te zijn van de stichting IKL.  
 
Voor een aanvraagformulier en informatie kan contact worden opgenomen met Maria Lhomme van de Dorps-
raad of met de stichting IKL, tel. 0475-352000. 
 
De afwerking van het bergbezinkbassin aan de Meebruggenweg heeft in verband met technische problemen eni-
ge vertraging opgelopen. Gemeente heeft ons echter verzekerd dat nog dit voorjaar de ontbrekende essen ge-
plant zullen worden. Tevens zal dit voorjaar een grasmengsel met wilde bloemen gezaaid worden. 
 
Gemeente heeft ons meegedeeld dat nog dit voorjaar alle populieren Op de Bos gekapt zullen worden. De kap-
vergunning is inmiddels aangevraagd. Men heeft er voor gekozen om rigoureus alles in een keer te kappen om-
dat de bomen kaprijp zijn en als zodanig kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties als het hard gaat waaien of 
stormen. Over de herplant heeft men nog geen definitieve beslissing genomen. Waarschijnlijk zullen aan de kant 
van het dorp lindebomen geplant gaan worden. Deze zorgen voor minder overlast in het voor- en najaar. Rich-
ting kanaal komen waarschijnlijk weer populieren. De bomen zullen iets minder dicht op elkaar geplant worden.  
 
De stamomtrek zal 18/20 cm bedragen. Dit is meer dan de gebruikelijke stamomtrek van 12/14 cm. Bomen met 
een stamomtrek van 18/20 cm zijn minder vandalisme gevoelig. Bovendien hebben we eerder de oude situatie 
terug alhoewel van populieren bekend is dat deze vrij snel groeien.  
 
Ook de Koobos zal aangepakt worden. Ook hier worden de populieren gekapt. Deze zullen waarschijnlijk vervan-
gen worden door essen of elzen. Het geheel krijgt daardoor een veel transparanter karakter. Dit was een van de 
wensen die bij de Dorpsraad zijn binnengekomen naar aanleiding van de oproep in de vorige editie voor sugges-
ties voor speelgelegenheid voor de kinderen.  
 
Ook het Vrijthof krijgt dit voorjaar nog een beurt. Gekozen is voor het verwijderen van het grind en de grote 
maaskeien. Hiervoor in de plaats komt een blijvend groene heesterachtige plant die laag geknipt kan worden. 
Tussen het groen zullen waarschijnlijk enkele boerenhortensia's geplant worden. De parkeergelegenheid voor de 
aanwonenden blijft behouden. 
 
In het kader van de plannen voor de landgoederenzone waaronder ook Meerssenhoven valt wordt bekeken of de 
oude laanstructuur weer in oude glorie hersteld kan worden. Het betreft hier echter plannen voor de langere ter-
mijn (4 à 5 jaar). 

Hondenpoep 
 
Wethouder Aarts hoeft zich wat betreft Itteren en het nieuwe afvalbeleid in ieder geval geen zorgen te maken. 
Dat wil zeggen dat het gros van de mensen van Itteren zich netjes aan de regels houden. Helaas moeten we 
steeds maar weer constateren dat dit niet geldt voor hondenbezitters. Het gros van de hondenbezitters gaat er 
nog steeds van uit dat heel Itteren beschouwd kan worden als een groot hondentoilet. Hondenpoep is dan ook 
een van de grote ergernissen van de inwoners van Itteren. Als Dorpsraad betreuren wij dit ten zeerste. Al onze 
pogingen om van Itteren een leuke kern te maken waar je lekker gezellig kunt wandelen, worden teniet gedaan 
omdat je continue het risico loopt in de stront te trappen. Lekker rondkijken en van de omgeving genieten is er 
dus niet meer bij. Daarnaast schijnen er mensen te zijn die denken dat de afvalbakken voor honden bestemd zijn 
om huishoudelijk afval te dumpen! De gemeente Maastricht heeft om het nieuwe afvalbeleid te handhaven extra 
milieuambtenaren in dienst genomen. Als Dorpsraad hebben we de gemeente verzocht 
om extra aandacht te schenken aan het buitengebied omdat het risico dat daar afval 
gedumpt gaat worden het grootst is. Wellicht moeten we de gemeente  verzoeken om 
ook in Itteren zelf eens wat vaker te komen controleren. Hopelijk hoeft het niet zo ver te 
komen. We doen daarom nogmaals een dringend  beroep op de hondenbezitters om de 
rotzooi van hun hond op te ruimen. Ter herinnering zullen de komende tijd bordjes ge-
plaatst worden. 
 
Uw hond doet een drol 
Doe uw omgeving een lol 
Neem het mee in een zakje 
En weg is het kakje 
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Groencontainers 
 
Ons aanbod tijdens de jaarvergadering om namens de bewoners van Itteren de aanvraag voor een tweede 
groencontainer te verzorgen is een groot succes geworden. Liefst 60 aanvragen hebben we als Dorpsraad bin-
nengekregen. Op een aantal van ca 400 gezinnen geen slechte score. De containers zullen na de carnaval, 
waarschijnlijk in week 10, afgeleverd worden. U hoeft hiervoor niet thuis te blijven. De containers worden voor de 
deur aan de straat gezet. 

Bedankt   ......... ! !  
 
Alhoewel wat aan de late kant, willen de besturen van de Damesvereniging en de Seniorenvereniging alle mede-
werksters en medewerkers van de verenigingen bedanken, die hun medewerking hebben verleend aan het wel-
slagen van de rommelmarkt op 26 november van het vorig jaar.  
De netto-opbrengst was zodanig dat beide verenigingen toch weer een financieel steuntje in de rug hebben ge-
kregen. En dat hadden we nodig!  
Iedereen bedankt, ook al diegenen uit ltteren die de rommelmarkt van oude spullen hebben voorzien dan wel 
een bezoek hebben gebracht.  
De combinatie met de Kerstmarkt van de fanfare is een goede combinatie gebleken. Misschien een reden om dit 
jaar weer samen dezelfde datum te kiezen.  
 
Bestuur Damesvereniging, Irma Chavagne 
Bestuur Seniorenvereniging, Käthe Dolmans  

Meer Bewegen voor Ouderen (een advies van uw ouderenadviseur) 
 
Zegt u ook wel eens tegen uzelf: “ik zou toch eens meer moeten bewegen, van dat binnenzit-
ten de hele winter lang word ik zo stram en stijf”. 
Het is natuurlijk gezellig bij de warme kachel met een boek of voor de televisie. Maar inder-
daad wordt men daar niet leniger van. En dat willen we toch zo lang mogelijk zijn. Want 
goed kunnen bewegen is niet alleen goed voor het lichaam, maar ook voor de kwaliteit van 
het leven op geestelijk +en sociaal gebied. 
 
Wat kunt u er aan doen? Wel, dat is heel eenvoudig. Op dinsdagmorgen van kwart voor 11 
tot kwart voor 12 is er in de Aw Sjaol gymnastiek. Wees niet bang dat u in de ringen of aan 
de rekstokken moet hangen! Met behulp van ballen, hoepels of stokken doet u de oefeningen 
op uw eigen tempo zowel zittend als lopend of staand. Al uw ledematen, gewrichten en spie-
ren zijn in beweging.  De vrolijke muziek en het lekkere kopje koffie na afloop verhogen nog 
eens de gezelligheid. En....u voelt zich na afloop als herboren!! 
 
Deze oproep doe ik niet zomaar. Het aantal mensen die nu nog meedoet 
is op de vingers van 1 hand te tellen. U begrijpt dat dat niet zo kan 
doorgaan. Die vijf mensen en hun deskundige leidster zouden het fijn 
vinden dat hun dorpsgenoten (zowel mannen als vrouwen) mee gaan 
doen. U hoeft geen speciale kleding aan, makkelijke schoenen zijn wel 
aan te bevelen. De kosten zijn f 11,-- per maand. 
 
Tot ziens op Meer Bewegen voor Ouderen. 
 
Petra Noordhof, ouderenadviseur. 
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Programmaoverzicht voor het jaar 2001 
 
 

Damesvereniging Itteren 
 

Secretariaat/Voorzitter:    Irma Chavagne 
                                        Op de Meer 56 
                                        6223 GW Maastricht 
                                        tel: 043-3645152 
 
 
Woensdag 14 maart 
 
Vandaag komt iemand ons alles vertellen over "etherische oliën". Volgens andere groepen een heel leuke 
avond. Er zijn 65 soorten. Niemand van ons weet dat. Of wel? 
 
Woensdag 18 april 
 
De inmiddels bekende kookavond door bureau groepsvoorlichting Eindhoven. Officieel zouden er 50 leden aan-
wezig moeten zijn, maar aangezien we maar 35 leden hebben hadden we graag dat u introducés meebrengt an-
ders is het de laatste keer dat ze komen en dat zou jammer zijn. Dus doe uw best. 
 
Woensdag 9 mei 
 
De heer Savelberg uit Meerssen (iedereen wel bekend) komt ons weer leren een bloemstuk te maken voor zich-
zelf of voor moederdag eventueel. Bloemen en groen meebrengen. Suggestie: een orchidee, fresia's of roosjes. 
 
Uitstapje in juni 
 
Precieze datum en waar naar toe nog onbekend. Nader mededelingen hierover volgen nog. 
 
Woensdag 19 september 
 
We zijn in overleg met de countrygroep uit Borgharen. Komt nog nader bericht. 
 
Woensdag 17 oktober 
 
Vanavond wordt geknutseld met Trudy Winkens. 
 
Woensdag 14 november 
 
Lingerieavond. Deze avond wordt gepresenteerd door Sabine. Alle maten, dus ook grote, zijn voorradig. 
 
Woensdag 14 december 
 
Kerstavond. Nog niet definitief. Komt nader bericht. 
 
 
 
Momenteel hebben we 35 leden. 
De contributie bedraagt fl. 40,- per jaar. 
 
 
Introducés zijn alle avonden met uitzondering van de Kerstavond van harte welkom. 
 
 
 

Groetjes en tot ziens namens het bestuur. 
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Hoogwater 
 
Zaterdag 7 januari begon het water van de Maas akelig snel te stijgen. Uitrgerekend de dag nadat er voor de zo-
veelste keer melding werd gemaakt van het feit dat er nog steeds geen akkoord was over de Grensmaas. Het 
leek er op alsof de Maas wilde zeggen: overheid waar blijven jullie met je mooie beloftes, wanneer wordt er nu 
eindelijk eens begonnen met jullie mooie plannen voor verbreding en natuurontwikkeling. En dat klopt natuurlijk. 
De Maas kun je ondertussen vergelijken met een patiënt in de gezondheidszorg, die al jaren op de wachtlijst 
staat. Al jaren wordt de Maas in een knellend keurslijf geperst en al jaren wordt beloofd  dat er iets aan gedaan 
zal worden met mooie kreten als ruimte voor de rivier, groen voor grind enz. Maar in de praktijk gebeurt er niets, 
dat wil zeggen er wordt alleen maar gepraat en gepraat en gepraat. De Maas wordt steeds ongeduldiger, nukki-
ger en grilliger. Zaterdag 7 januari had de Maas weer last van z'n typische winterdepressie. Nu zijn de inwoners 
inmiddels wel wat gewend maar wat "mojer Maos" deze keer liet zien was wel een ernstige waarschuwing. Nog 
nooit steeg de Maas met een dergelijk tempo, zelfs niet in de rampjaren 1993 en 1995. Iedereen was verrast, 
niet in het minst Rijkswaterstaat die een dergelijke stijging ook niet had voorzien. Gelukkig bleef verdere regen-
val in de Ardennen uit anders was de ramp waarschijnlijk niet te overzien geweest. 
 
Het is goed te mogen constateren dat de hulpverlening heeft gewerkt volgens het boekje. Voor sommige men-
sen waren de maatregelen die getroffen zijn wellicht niet nodig. Van de andere kant moeten we  bedenken dat 
we ons aan de afspraken moeten houden. Als afgesproken is dat bij een bepaalde waterstand de eerste alarmfa-
se  in werking treedt met bijbehorende werkzaamheden dan is de overheid gehouden zich aan de afspraken te 
houden. Wat er allemaal kan gebeuren als niemand zich aan afspraken houdt hebben we de laatste maanden 
geregeld in het nieuws kunnen zien. Afspraken tussen brandweer, Rijkswaterstaat, Roer en Overmaas, gemeen-
te en Provincie zijn er niet voor niets!  
 
Inmiddels zijn er berichten naar buiten gekomen dat er wellicht toch een akkoord is over de Grensmaas. Aan dit 
akkoord zit echter een behoorlijk vuiltje. Het akkoord houdt namelijk in dat de grindproducenten aanzienlijk meer 
grind mogen winnen langs de Maas dan voorheen de bedoeling was. Als Dorpsraad zetten we bij een dergelijke 
opstelling grote vraagtekens want je kunt de conclusie trekken dat economische belangen, lees meer grind = 
meer winst, prevaleren boven de veiligheid van inwoners van de Maasdorpen. Bovendien is de vraag gerecht-
vaardigd of het winnen van meer grind gepaard zal gaan met meer overlast. Ten noorden van Itteren is namelijk 
een extra winplaats aangewezen. 
 
Als Dorpsraad zijn we enerzijds blij dat er eindelijk iets gaat gebeuren maar de wijze waarop verdient niet echt 
de schoonheidsprijs. Opgemerkt hierbij zij nog dat niet alleen de grindboeren schuld zijn aan het getreuzel. Ook 
de overheid kan men enige laksheid aanrekenen. De veiligheid van mensen is naar onze mening primair een 
overheidsstaak. Zolang men in Den Haag beweert dat de noodzakelijke maatregelen te duur zijn, gaat men voor-
bij aan het feit dat de veiligheid van mensen geen prijs kent. 
 
Naar verwachting zal in maart nadere besluitingvorming plaatsvinden over het grindakkoord. De Dorpsraad zal 
de verdere ontwikkelingen scherp in de gaten houden. Van de zijde van de Dorpsraad zijn al contacten gelegd 
met de Maaswerken. Men heeft ons toegezegd, zodra de plannen meer concreet zijn, ons op de hoogte te hou-
den. Waarschijnlijk komen er ook nog voorlichtingsbijeenkomsten. Wie nu al behoefte heeft aan nadere informa-
tie kan (gratis) bellen met 0800-62279375. Dit numer staat ook op de servicepagina. Ook kan men voor informa-
tie terecht op de internetpagina van de Maaswerken (www.demaaswerken.nl).  

Varia 
 
Gevonden: 
 
Sleutelbos in zwart mapje. Terug te bevragen bij fam. Hamakers, Keizerstraat 1. 
 

 
Dankbetuiging; 
 
De collectie van de Stichting Leprafonds heeft in Itteren fl 779,75 opgebracht. Namens de collectanten hartelijk 
dank voor dit mooie bedrag. 
 
C. Cauberg-Schols 
 
 

http://www.demaaswerken.nl
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Van Basisschool naar “Brede School Op de Sterkenberg” 
 
Betreft         :  Enquête “Brede School Op de Sterkenberg” te Itteren 
 
Zoals u wellicht weet, wil onze Basisschool komen tot een zogenaamde Brede School. Brede School staat voor 
een samenhangend aanbod van activiteiten en diensten. Dit aanbod behelst onder meer onderwijs, welzijn en in-
richting van zorg. En dat allemaal in de directe leefomgeving van de kinderen en ouders. 
 
Met de komst van de Peuterspeelzaal en het Bibliotheek Steunpunt is hier inmiddels een eerste aanzet voor ge-
geven. Verder is er een mobiliteitsplan voor de leerkrachten uitgewerkt en in gang gezet. Dit plan voorziet in een 
zorgvuldige en continue doorstroming van leerkrachten van en naar onze school. 
 
Natuurlijk moet dit Brede School concept goed doordacht zijn. Daarom hebben we een stuurgroep in het leven 
geroepen waarin verschillende instanties en personen zijn vertegenwoordigd: de Basisschool (Jan Renckens), 
Steps (Adje Syriër), Stichting Ambiorix (Hay Freriks), Gemeente Maastricht (Tillie te Boekhorst), Dorpsraad Itte-
ren (Johan Smit) en de School Adviescommissie (Wim Beijer, Annemiek van der Heijden en Paul ten Haaf). 
 
Om inzicht te krijgen in wat er leeft binnen onze scholengemeenschap hebben wij een enquête uitgewerkt. Deze 
enquête heeft onderzoek gedaan naar belangstelling en haalbaarheid maar ook naar ideeën, draagvlak en be-
trokkenheid voor wat betreft een aantal nieuwe activiteiten passend binnen de Brede School. De vragenlijsten 
zijn door de ouders en verzorgers van onze kinderen op de Basisschool en de Peuterspeelzaal in november/
december 2000 ingevuld. 
 
Graag willen wij u informeren over de resultaten van deze enquête Brede School. 
 
Allereerst is vermeldenswaardig dat er een prima respons is geweest bij het invullen van de vragenlijsten. Onge-
veer 2/3 van de verstrekte vragenlijsten hebben wij terug ontvangen. Het resultaat van het onderzoek levert een 
representatief beeld op voor de Itterse scholengemeenschap als geheel. 
 
Hieronder treft u in hoofdlijnen een toelichting op de resultaten.  
 

       Kinderopvang 
Uit de resultaten blijkt dat er voldoende belangstelling is om kinderopvang verder uit te werken. 
 

       Extra activiteiten voor kinderen 
Grote interesse is getoond voor extra activiteiten in de vorm van een verlengde schooldag. Met name 
activiteiten op het gebied van sport, muziek, dans en creativiteit worden hier expliciet genoemd. 
 

       Welzijnsvoorzieningen 
Aan welzijnsvoorzieningen wordt in het algemeen een lagere prioriteit toegekend. Degenen die wel posi-
tief reageerden op dit onderwerp, noemden relatief vaak jeugdgezondheidszorg.  
 

       Extra activiteiten ouders 
Dit onderwerp krijgt in de enquête op dit moment de laagste prioriteit. Als mogelijke activiteiten worden 
hier onder andere computer- en taalcursussen genoemd. 
 

       Ideeën, suggesties en opmerkingen 
Een aantal aanbevelingen die door ouders en verzorgers zijn vermeld, zullen bij de uitwerking van de 
prioriteitsstelling worden meegenomen. 
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Samenvatting en hoe nu verder: 
 
Uit de resultaten van de enquête blijkt duidelijk voor welke onderwerpen een ruime belangstelling bestaat. De 
stuurgroep Brede School heeft zich bij het vaststellen van prioriteiten voor de komende periode dan ook laten 
leiden door de resultaten van de enquête. 
 
De stuurgroep heeft als speerpuntactiviteiten benoemd: 
 

       kinderopvang realiseren 
       verlengde schooldag uitwerken en starten met een project van één dag per week gedurende een 

kwartaal 
       interactie tussen school en verenigingen intensiveren, te starten met twee of drie verenigingen 

 
Aan bovengenoemde activiteiten zal de komende tijd hard worden gewerkt. Over de ontwikkelingen van deze 
actiepunten zult u in de toekomst worden geïnformeerd. 
 
Indien u nog vragen heeft, kunt u voor meer gedetailleerde informatie contact opnemen met een van de ge-
noemde stuurgroepleden. 

 

8 maart –opening seniorenbibliotheek 13.30 uur 
 
Het is zover. Na lang wachten en veel vergaderen hebben wij onze eigen seniorenbieb. Iedereen vanaf 55 jaar 
kan hiervan gebruik maken. Vanaf 8 maart zijn er 250 titels te leen. Deze collectie varieert 3x per jaar. Voor ie-
dereen zal er wel een mooi boek bijzitten. De boeken zijn met veel zorg uitgezocht en ook de laatste literaire 
boeken zult u vinden in deze bieb. De kosten zijn laag. Voor f. 10,- per jaar bent u lid. De seniorenbieb bevindt 
zich in de school « de Sterckenberg » en is een onderdeel van de jeugdbieb geworden. Een mooie gezellige lo-
katie die zeker uitnodigt om eens langs te komen. 

 
De openingstijden zijn : 

Dinsdagochtend            van 9.00 uur tot 12.00 uur 
Donderdagochtend       van 9.00 uur tot 10.30 uur 

 
De officiële opening is op 8 maart om 13.30 uur.   
De bekende TV persoonlijkheid van L 1, Nelie Krikke, zal iets voorlezen. 
 
Bij inschrijving heeft u een legitimatiebewijs nodig. Dan kunt u meteen boeken mee naar huis nemen. 
Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen vanaf ongeveer 40 jaar het meeste lezen. Dus heren, u kunt nu een in-
haalslag maken. 
 
KOMT ALLEN ! 



Berichten Pagina 12 

Stadsbus 
 
Op bijzondere dagen biedt Stadsbus vaak extra ritten naar Maastricht, al dan niet met een overstap in Borgharen 
of Limmel. Tot nu werd dit altijd slecht gecommuniceerd zodat veel mensen van deze extra service niet op de 
hoogte waren. Dorpsraad heeft dit bij gemeente en Stadsbus aangekaart en met succes. Eind januari werden we 
namelijk benaderd door het marketingteam van Stadsbus met het verzoek om in de Dorpsberichten de extra 
reismogelijkheden die met de carnavalsdagen werden geboden bekend te maken. Dit doen we natuurlijk met alle 
plezier. Op verzoek van de Dorpsraad heeft Stadsbus de reismogelijkheden uitgewerkt als dienstregeling. Deze 
dienstregeling staat hieronder vermeld. Losse exemplaren van de dienstregeling zijn te krijgen in de Dorpswin-
kel; altijd handig voor onderweg! Ook hebben we als Dorpsraad op verschillende plaatsen dienstregelingen op-
gehangen zoals bijvoorbeeld in de Fanfarezaal. Op deze manier kunnen we zo veel als mogelijk iedereen op de 
hoogte stellen van de verschillende reismogelijkheden. 
 
Stadsbus maakt ons ook nog attent op de Nachböspas: 4 carnavalsnachten reizen voor fl. 12.00 (losse kaartje fl 
4,50). Met deze pas kunt u op een voordelige manier gebruik maken van de STADSborrelbussen. De pas is 
geldig van Carnavalszaterdagnacht tot en met –dinsdagnacht uitsluitend dus voor 4 nachten in de STADSbor-
relbussen. De voorverkoop van deze pas is van start gegaan op vrijdag 16 februari. Zie voor volledige informa-
tie in de Maaspost. 
 
Opmerking: Voor de Stads– en Regioborrelbussen zijn de strippenkaarten, abonnementen en de ov-jaarkaarten 
NIET GELDIG. De Carnavalsborrelbussen van Stadsbus komen NIET aan het Station. 

Extra versterkingsrit-
ten tijdens Carnavals-
zondag, -maandag 
en –dinsdag 
 
 
n.b. 
 
Door de aansluiting op lijn 27 kan er 
vertraging plaatsvinden 
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Piekbus 
 
Gemeente Maastricht heeft bij wijze van proef de piekbus ingevoerd. Piekbus wil zeggen dat er op koopzonda-
gen en op koopavonden voor een piek naar of van de stad gereisd kan worden. Achterliggende gedachte is dat 
het op die dagen steeds moeilijker wordt om de auto kwijt te raken in Maastricht. Men hoopt zodoende dat meer 
mensen gebruik maken van de bus, ook de mensen die normaal gesproken met de auto gaan. Alhoewel er op 
genoemde dagen en avonden geen bussen rijden naar/van Itteren heeft stadsbus ons desgevraagd gemeld dat 
de actie ook geldt voor de mensen die gebruik maken van lijn 31, de belbus. 
 
4 maart en 1 april zijn koopzondagen. Op die dagen kunt u de extra service uittesten. Hopelijk maken veel men-
sen uit Itteren gebruik van deze nieuwe service. De Dorpsraad staat dan weer iets sterker als we pleiten voor be-
ter openbaar vervoer van en naar Itteren. Onze pleidooien bij de gemeente voor beter openbaar vervoer vinden 
op dit moment namelijk weinig gehoor omdat volgens de gemeente het gebruik van de bus op dit moment te 
wensen overlaat. 

OPENING DAGOPVANGCENTRUM VOOR VERSTANDELIJK EN 
MEERVOUDIG GEHANDICAPTEN 
 
De Stichting DAVEGE (DAgopvang voor VErstandelijk GEhandicapten) heeft een dagopvangcentrum opgezet 
voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten. 
Het dagopvangcentrum opent op 1 maart 2001 haar deuren aan de Kelvinstraat la te Heer/Maastricht. 
De Stichting DAVEGE biedt dagbestedingsmogelijkheden aan verstandelijk en meervoudig gehandicapten die 
een Persoonsgebonden budget hebben.  
 
Met behulp van dit budget kunnen cliënten zelf dagopvang 'inkopen'. 
De Stichting DAVEGE heeft in Maastricht een dagopvangcentrum opgezet met de sfeer van een 'open huis'.  
Naast dagopvang biedt de Stichting DAVEGE ondersteuning aan ouders en begeleiders in de thuissituatie. 
Dat de Stichting DAVEGE in een behoefte voorziet blijkt onder andere uit het feit dat de Provincie Limburg, 
maar ook andere instanties, subsidies hebben verstrekt voor het opstarten van dit dagopvangcentrum. 
 
Wat biedt het dagopvangcentrum? 
 
Gekwalificeerde verpleegkundigen zullen het dagopvangcentrum leiden. Een modern ingericht dagopvangcen-
trum waar snoezelruimtes worden ingericht, allerlei activiteiten worden uitgeoefend, aangepaste voorzieningen 
aanwezig zijn en waar onafhankelijk van de mate van handicap zeer veel persoonlijke aandacht zal worden bes-
teed aan de cliënten. De sfeer van een inloophuis wordt gecreëerd, ouderavonden worden georganiseerd en de 
ouders en/of begeleiders worden ondersteund. 
 
indien u verdere informatie wenst, neem dan contact op met de voorzitter van de Stichting DAVEGE Peter Vre-
hen van het meldpunt Zorg van de gemeente Maastricht, tel. 043-3504315 of met de secretaris van de stichting 
Huub Mommers tel. 06-51533712.   
 
Ook kunt u informatie aangaande Persoons Gebonden Budget (PGB) en de Stichting DAVEGE inwinnen bij de 
Sociaal-Pedagogische Dienst (SPD) mevr. J. Hoogeveen tel. 043-3545010. 
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ZORGT U THUIS VOOR EEN ZIEKE, HET RODE KRUIS HELPT U 
HELPEN!                                                               
 
Het Rode Kruis in de regio Zuidelijk Zuid Limburg biedt hulp aan mensen die in hun directe leefomgeving lang-
durig voor zieke of terminale mensen zorgen. Het Rode Kruis helpt u helpen door middel van een tweetal projec-
ten: 
 
VRIJWILLIGE (TERMINALE) THUISZORG: 
 
Het Rode Kruis heeft vrijwilligers die u helpen wanneer u zorgt voor een zieke die in de laatste fase van zijn 
leven is en thuis wil sterven of wanneer u zorgt voor een lichamelijk ernstig zieke die thuis veel verzorging nodig 
heeft. 
De verzorging van een ernstig zieke thuis is voor de verzorgende partner of familie vaak een intensieve taak. 
Door de zorg voor de patiënt, het huishouden en het bezoek etc., plus alle bijkomende zorgen komt de partner/
familie vaak niet meer tot rust. 
De vrijwilligers van het Rode Kruis houden de zieke gezelschap, waardoor u even tijd krijgt voor u zelf. Zij onder-
steunen u ook bij de verzorging van de patiënt, bijvoorbeeld door hulp te geven bij eten, drinken en toiletbezoek. 
Zij luisteren naar en praten met u wanneer daar behoefte aan is. 
De hulp die de vrijwilligers geven kan variëren van enkele uren tot een paar dagdelen per week. Deze hulp is ge-
heel kosteloos en wordt aanvullend gegeven aan de hulp die de thuiszorgorganisaties u kunnen bieden. Voor 
meer informatie of voor aanvragen voor hulp kunt u van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur 
contact opnemen met het Rode Kruis tel.: 043-3215046. 
 
ONDERSTEUNING MANTELZORG: 
 
Het Rode Kruis organiseert regelmatig bijeenkomsten voor mantelzorgers, dat zijn mensen die langdurig zor-
gen voor een zieke, gehandicapte of oudere. Tijdens deze bijeenkomsten ontmoet men mensen die in een ver-
gelijkbare situatie verkeren, gastsprekers geven tijdens themabijeenkomsten informatie over bijvoorbeeld fi-
nanciële regelingen, voorzieningen en het omgaan met hulpmiddelen.  De bijeenkomsten vinden plaats in het 
gebouw van het Rode Kruis, Cortenstraat 7 te Maastricht. Indien nodig kan tijdens uw deelname aan zo'n bi-
jeenkomst een vrijwilliger van het Rode Kruis thuis de zieke gezelschap houden. Aan het bijwonen van de bi-
jeenkomsten en de hulp van de vrijwilliger zijn geen kosten verbonden. 
Voor informatie of een persoonlijk gesprek of wanneer u alleen eens wilt weten welke (andere) mo-
gelijkheden voor hulp er voor mantelzorgers zijn kunt u telefonisch contact opnemen met Het Rode Kruis. 
Maandag t/m donderdag van 12.00-14.00 uur: tel: 043-3215046 

Maatjes Gezocht: vrijwilligers (mlv) voor aan-
genaam gezelschap! 
 
Bent u iemand die een uitdaging niet uit de weg gaat, die beschikt over een dosis 
doorzettingsvermogen en humor, die tijd over heeft en die iets voor een ander wil 
betekenen?  Meldt u zich dan aan als vrijwilliger bij stichting Horizon. 

 
Een vrijwilliger bij Horizon bezoekt ongeveer één keer per twee weken iemand die 
vanwege een psychiatrische achtergrond geen of weinig sociale contacten heeft. 
Wij zijn op zoek naar: 
een vrijwilliger die het leuk vindt om de stad in te gaan om bv. op een terrasje te zit-
ten 
een vrijwilliger die graag een wandeling maakt 
een vrijwilliger die het leuk vindt om een praatje te maken en een kopje koffie te drinken 
Maar ook vrijwilligers met andere interesses zijn van harte welkom. 

 
U kunt rekenen op professionele begeleiding, onkostenvergoeding en een vrijwilligers-
verzekering. 

 
Voor dit werk vinden wij motivatie en levenservaring belangrijker dan opleiding. 

 
Heeft u interesse, neem dan contact op met Annelies Driessen, Stichting Horizon 043-
3621567 (maandag t/m donderdag). 
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De lede vaan de Dörrepsroad 
winsche uuch unne gezellige  

Carnaval 
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Weekenddiensten Huisarts 
Weekdagen van ‘s-avonds 18.00 tot ‘s-morgens 08.00 
uur en van vrijdag 18.00 uur tot maandag 08.00 uur al-
leen bij spoedgevallen: 
Huisartsenpost: (043) 387 77 77 
 
Weekenddiensten Tandartsen 
Alleen bij spoedgevallen, spreekuur op zaterdag, zon-
dag en op feestdagen van 11.00 uur tot 12.00 uur en 
van 17.00 uur tot 18.00 uur. 
Centraal Tandartsnummer (043) 325 05 88 
 
Ambulance 
Telefoon 112 
 
Apotheken 
Centrale Apothekerstelefoon (043) 361 94 04, of raad-
pleeg tijdig uw eigen apotheek. 
 
Stadsbus 
Voor de belbus bellen met (043) 350 57 07 
een half uur voor vertrek !! 
 
Klantenmeldpunt Gemeente 
Publieke werken en sport: (043) 350 52 02 
 
Meldpunt Stadsbus Maastricht 
(043) 350 57 00 
 
Loket Stadsontwikkeling en Grondzaken 
(043) 350 45 80 
 
Info Grensmaas (gratis) 
0800 - 622 79 375 
 
Politiepost Parallelweg (Basiseenheid Noord-Oost) 
(043) 400 13 00 
 
Schapen (melden incidenten schapen op de kades) 
06 512 85 983 

Redactie:     Han Hamakers en Peter Dassen 
 
-adres:         Keizerstraat 1 
                    6223 GR  Itteren 
                    Tel: (043) 364 67 34 Fax: (043) 325 84 77 
 
e-mail           dorpsraad-itteren@planet.nl 
 
voorzitter      Trudy Teunissen    364 59 93  
secretaris     Johan Smit            321 09 63 
penningmr    Ber Schoonbrood   364 17 35 
leden            Servé Grouwels     364 05 37 
                    Richard Smeets     364 18 17 
                    Han Hamakers      364 67 34 
                    Maria Lhomme      365 20 40 
                    Mieke van Lith       364 08 53 
 
Kopij (liefst electronisch) inleveren voor: 10 april 2001 
 
Volgende uitgave: 30 april 2001. 

Let op: 
nieuw redactieadres 

Activiteitenkalender voor de maanden maart en april 
 
15-04-2001  Pasen 
30-04-2001  Koninginnedag 
 
Landelijke collectes in maart en april 
 
11-03   t/m 17-03  Nationaal Jeugd Fonds 
18-03   t/m 24-03  Nationaal Reumafonds 
25-03   t/m 31-03  Simavi 
 
01-04   t/m 07-04  ZOA Vluchtelingenzorg 
08-04   t/m 14-04  Nationaal Fonds Sport Gehandicapten 
22-04   t/m 28-04  Nederlandse Hartstichting 

Wat is er te doen de komende twee maanden? 
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