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Beste Dorpsgenoten 
 
Op de jaarvergadering van de dorpsraad 13 
november j.l zijn alle aanwezigen door de 
heer van Duijnhoven, van het waterschap 
Roer en Overmaas, nog eens uitvoerig 
voorgelicht over ons stukje land tussen 
Maas en Kanaal. 
Hij liet aan de hand van duidelijke tekenin-
gen en grafieken de kadehoogten zien en 
het verschil in waterstanden {1 meter } tus-
sen Borgharen en Itteren. Hij maakte ons 
duidelijk dat de pompen onze huizen maar 
droog kunnen houden tot op maaiveldni-
veau, pomp je meer weg dan wordt de druk 
op de huizen te groot. Wel komen er in de 
toekomst nog meer en zwaardere pompen 
en er komt een duiker onder de weg tussen 
Itteren en Borgharen om het water sneller af 
te voeren richting Maas! 
Ook De Kanjel en Vloedgraaf die veel men-
sen zorgen baren omdat ze boordenvol ver-
vuild slib zitten kwamen ter sprake. Binnen 
2 à 3 jaar moet het groot onderhoud aan de-
ze beken geklaard zijn. In ieder geval was 
het een verhelderend verhaal, wat zelfs de 
meest verstokte mopperaar tevreden stem-
de. 
 
De geluidsoverlast van Ankersmit, het fiets-
pad aldaar, het wijkteam waren onder ande-
re de onderwerpen die onze stadsdeelleider 
Mevr. Tilly te Boekhorst nader toelichtte. 
De dorpsraad is blij die avond twee zulke 
terzake deskundigen uitgenodigd te hebben. 
In het kort legden wij nog verantwoording af 
over hetgeen we het afgelopen jaar gedaan 
hebben en met voldoende vertrouwen kun-
nen we het komend jaar de schouders er 
weer onder zetten. 
Een verheugende mededeling, verschillen-
de mensen denken er serieus over, het vol-
gend jaar lid te worden van de Dorpsraad! 
Als het zo ver is zullen we u op de hoogte 
stellen. 
De Grensmaas en Ankersmit vragen op dit 
moment veel aandacht en het idee is geop-
perd speciale werkgroepjes te formeren. 
Spreekt een van deze onderwerpen u aan 
neem dan contact op met een van ons. 
 
Blijft nu over U namens alle leden goede 
feestdagen te wensen en een welgemeend 
gelukkig 2003 !! 
 
Trudy Teunissen  voorzitter 

Vuurtje stoken (vervolg) 
 
In de vorige editie is gewaarschuwd voor 
het vuurtje stoken omdat men daarbij ris-
keert een hoge boete te krijgen. Wim Wel-
ler van de milieupolitie en lid van het wijk-
team geeft naar aanleiding van dat artikel 
de volgende toelichting. 
 
Het onderwerp heeft in de meeste geval-
len te maken met het bedrijfsmatig ver-
branden van afval of snoeihout (vooral) 
door agrariërs (boeren) en / of door parti-
culieren die een moestuin bewerken, 
waardoor de bodem wordt of kan worden 
verontreinigd. 
In de Wet Bodembescherming (Wet Mili-
eubeheer) is dit verboden, omdat de bo-
dem wordt of kan worden verontreinigd. 
Ook in de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning van de Gemeente Maastricht (APV) 
is dit verboden zonder vergunning. De 
vergunning wordt na een goede argumen-
tatie door de Brandweer afgegeven. In de 
vergunning staan voorschriften en richtlij-
nen vermeld. Voor een vergunning moe-
ten legeskosten worden betaald. 
 
Wie stookt zonder vergunning riskeert dus 
een bekeuring. Deze bekeuring is niet mis-
selijk. U bent dus gewaarschuwd! 
 



Berichten Pagina 4 

"Met een beetje 
geluk kunnen we 
aan het begin van 
het fietsseizoen 
toch van het 
nieuwe fietspad 
gebruik gaan 
maken." 

Bel Mevr. T. Teunissen  
Contactpersoon Itteren 
Pasestraat 44  tel: 364 59 93 

Aanleg fietspad weer vertraagd! 
 
In de vorige editie van de Dorpsberichten hebben we gemeld dat nog dit jaar met de aanleg 
van het fietspad achter Ankersmit begonnen zou worden. Helaas moeten we nu melden dat 
de aanleg weer vertraging heeft opgelopen. De vooruitzichten zijn echter positief. De aan-
besteding heeft plaatsgevonden. Er moeten alleen nog wat vergunningen geregeld worden 
met Rijkswaterstaat. De vertraging zal hooguit 2 maanden zijn. Met de winter in het vooruit-
zicht is dit geen onoverkomelijk bezwaar. Met een beetje geluk kunnen we aan het begin 
van het fietsseizoen toch van het nieuwe fietspad gebruik gaan maken. 
 
In afwachting van de aanleg van het fietspad is wel al begonnen met het rooien van een 
groot aantal populieren. Er is een kapvergunning afgeven voor het rooien van 200 bomen. 
Dat is veel meer dan in eerste instantie was voorzien. De gemeente wilde namelijk alleen 
bomen rooien om de aanleg van het fietspad mogelijk te maken. De toestand van de bo-
men is echter zo slecht dat men besloten heeft dat alle bomen gerooid zullen worden. Dat 
zal niet in een keer gebeuren maar in fases. De eerste fase betreft de kap van bomen in 
een strook van 40 meter langs het gehele fietspad. Er worden natuurlijk ook weer nieuwe 
bomen geplant. Dat zullen geen populieren zijn maar beuken of eiken. De nieuwe aanplant 
start begin 2003.  

Dankbetuiging 
 
Dit jaar is er in Itteren 440,57 euro opgehaald tijdens de collecteweek van de Nierstichting. 
 
Alle collectanten en gulle gevers, 
 
Hartelijk bedankt. 

Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad heeft dhr. van Duijnhoven van het Water-
schap Roer en Overmaas een uiteenzetting gegeven over de problemen en mogelijke op-
lossingen bij hoogwater. Sjer Horssels heeft voor de problemen en oplossingen zo zijn ei-
gen gedachten. Sjer die normaal gesproken de vergaderingen van de Dorpsraad altijd bij-
woont was die dag helaas afwezig. Hij heeft gevraagd of wij als Dorpsraad er bewaar tegen 
hadden als hij zijn gedachten op papier mocht zetten zodat deze gepubliceerd konden wor-
den in de Dorpsberichten. Als redactie hebben wij daar uiteraard geen problemen mee. Wij 
vinden het prima dat inwoners van Itteren een bijdrage leveren aan het welzijn in ons dorp. 
Onderstaand de brief die Sjer ons geschreven heeft. 
 
Geachte redactie. 
 
Graag zou ik willen reageren over het sneller afvoeren van het achterwater tussen Itteren 
en Borgharen. Volgens dhr. van Duijnhoven door buizen aan te leggen onder de weg door 
in de vergadering van 13 november die ik helaas niet kon bijwonen. 
 
Ik vraag mij af welk kostenplaatje daar aan vast zit? Om te beginnen weet iedereen dat 
daar het laagst gelegen deel de Vloedgraaf is. Men kan door afgraving dat punt verplaatsen 
naar de grote weg. Men moet dit natuurlijk aan twee kanten doen wat de landbouwers zeker 
niet zo leuk zullen vinden. Daarna de weg opbreken en buizen leggen (tel uit je winst).  
 
Dan het andere plaatje. Roer en Overmaas maait wel elk jaar het gras langs de Graaf maar 
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"Denk wel 
mensen dat in 
Itteren door 
moeder Maas de 
natuur, hoe erg 
ook, soms op de 
2e plaats komt" 

Herinnering aan Holland 
 
Denkend aan Holland 
zie ik brede rivieren  
traag door oneindig 
laagland gaan, rijen ondenkbaar 
ijle populieren 
als hoge pluimen 
aan den einder staan. 
 
Aan deze beginregels van het gedicht van Marsman moest ik onwillekeurig denken toen ik 
begin december bij een wandeling langs het Julianakanaal richting Voulwames plotseling 
ontdekte dat men de populieren aan het kappen was. Want net zoals Marsman bij zijn her-
innering aan Holland, zijn de populieren langs het Julianakanaal, jarenlang sfeer- en beeld-
bepalend geweest voor schippers, wandelaars en fietsers. Het was dus even schrikken toen 
ik die machtige oude bomen geveld en in stukken gezaagd langs de weg zag liggen. 
 
Het vermoeden bestond dat de kap te maken had met de novemberstorm. Bij navraag door 
Jan van Eechoud bij de gemeente Meerssen blijkt het echter te gaan om populieren die 
voor de houtopstand geplant werden en al bijna 30 jaar oud waren. Ze waren kaprijp en be-
gonnen zelfs een beetje gevaarlijk zwak te worden. Een kapvergunning was niet vereist, zo-
dat we er ook niets over hebben kunnen lezen. 
 
Er werd Jan verzekerd dat er herplanting zou plaats vinden en dat is intussen ook gebeurd. 
Uit oogpunt van wet- en regelgeving dus niets aan de hand. Uit oogpunt van communicatie 
met de bewoners kon het natuurlijk wel wat beter!  

wordt het niet eens de mooiste tijd de Graaf wat uit te diepen zoals dat vroeger in Itteren 
verplicht was. Indien dan stroomafwaarts die kleine bochten recht getrokken worden. 
Niemand heeft het afgelopen jaar daar het water zien stromen door wildgroei. Indien men 
dan de pompen wat langer hun werk laat doen zakt het water en de zaak is opgelost. 
 
Denk wel mensen dat in Itteren door moeder Maas de natuur, hoe erg ook, soms op de 2e 
plaats komt.  
Nu ik toch de pen in de hand heb, zou ik toch nog enkele andere opmerkingen willen schrij-
ven. Zo zou ik wel eens willen weten waarom achter de dijk aan de Holstraat ’n strook van 
100 bij 2 meter breed braak ligt dat ieder jaar gemaaid en met ander zwerfvuil afgevoerd 
moet worden. Verwijder een afrastering en klaar is het. Maar ja, het is toch zoals Rinus 
Janssen schrijft. Wij moeten toch het geld ophoesten. 
 
Ook zoals ik gelezen heb hoe Roer en Overmaas miljoenen uitgeeft voor het verbeteren en 
afvoer van het water in Valkenburg en hogerop in de Geul, maar de monding in Itteren ge-
loof ik weten ze niet te liggen. Hoe prachtig was het daar 40 à 50 jaar geleden. Je hoeft toch 
geen waterdeskundige te zijn om te weten dat de Geul wat kracht stroming en afvoer niet 
tegen de Maas op kan en zo doende zich een weg moet zoeken in de bocht van de Maas en 
langs de kant. Maar helaas daar is alles dichtgeslibd. 
 
Wat de natuurontwikkeling betreft. Ik ben enkele uren op de Koewei in Meers geweest.Daar 
zag ik waar ik zo bang voor ben. Als het begin wat hier in Itteren vanaf de Holstraat tot aan 
de overslag langs de maas groeit. Rotzooi en nog eens rotzooi waar bij hoogwater bijna 
geen drift zit. Ook hoop ik dat de Stichting de Ark hetzelfde op de koffie komt als Das en 
Boom. Bekijk bij Nazareth, de Nachtegaal en het ergste de Hochterbampd. Wat voor een 
geld heeft het gekost om jaren geleden daar de zaak te egaliseren? Later liepen er 5 Ko-
ninkspaarden en 3 Galloway koeien. Nu loopt er zo te zien nog een koe. Voer is er niet 
meer door de distels en onkruid. Noemt men dat natuur. Indien men natuur wil hebben waar 
veel mensen van kunnen genieten zijn er wel na veel jaren wachten andere mogelijkheden. 
Misschien daar een volgende keer over. 
 
Sjer Horssels 
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"Archeologen 
hebben in het 
gebied elf 
archeologische 
vindplaatsen 
ontdekt. De 
oudste resten 
dateren uit de 
Nieuwe Steentijd, 
ongeveer 7000 
tot 4000 jaar 
geleden" 

Informatiemarkt 
 
Op 10 december vond er in het St. Martinushoes een informatiemarkt plaats over de Grens-
maas. Tijdens deze informatiemarkt was het mogelijk om over verschillende onderwerpen 
met deskundigen te praten. Tevens werd een toelichting gegeven over de stand van zaken 
van de mer (milieu effect rapportage). De onderwerpen waarover informatie te verkrijgen 
was, waren zeer divers. Zo kon men bijvoorbeeld informatie krijgen over de wijzigingen in 
de grondwaterstanden, over de natuurontwikkelingen, over mogelijke overlast van geluid of 
stof en over archeologie. Met name de informatie over de archeologie willen wij u niet ont-
houden. We hebben bij de Maaswerken de informatie die op een van de informatieposters 
stond geschreven opgevraagd. De tekst treft u onderstaand aan. 
 
Eerst nog wat informatie over het BOM (Bewoners Overleg Maasgemeenten). Ook  het 
BOM,waarvan de Dorpsraad deel uit maakt, was aanwezig op de informatiemarkt. D.m.v. 
een intentieverklaring heeft het BOM duidelijk gemaakt wat de doelstellingen en achterlig-
gende gedachten van het BOM-overleg zijn. Deze intentieverklaring is elders in deze editie 
opgenomen maar is ook te lezen op de website van de Dorpsraad.  
 
Thema archeologie (tekst van de poster archeologie van de Maaswerken): 
 
In het gebied Borgharen-Itteren ligt een bijzonder landschap met verschillende aardkundige 
en cultuurhistorische waarden. Deze waarden vertellen ons het verhaal over vroeger en ge-
ven historische diepgang aan het landschap. De Maaswerken zal bij de uitvoering van de 
Grensmaas zorgvuldig met deze waarden omgaan. 
 
Aardkundige waarden: 
Aardkundige waarden vertellen iets over de natuurlijke ontstaanswijze van een landschap. 
Soms zij nog bepaalde vormen van reliëf zoals ruggen, heuvels en laagten te herkennen. 
Dit is ook het geval bij Borgharen en Itteren. Zij liggen op het laagterrras van de Maas dat 
ongeveer 12.000 jaar geleden is gevormd. Het gebied wordt doorsneden door verschillende 
oude Maaslopen. In een daarvan stroomt nu nog de Oude Kanjelbeek. Ten noorden van 
Borgharen ligt een grindrug die zelfs bij het hoogwater van 1995 nog droog is gebleven. 
 
Cultuurhistorische waarden: 
Cultuurhistorische waarden laten zien hoe mensen vroeger het natuurlijke landschap heb-
ben ingericht en gebruikt. Het meest zichtbare zijn historische gebouwen en historisch-
geografische elementen zoals oude wegen of verkavelingpatronen. Archeologische objec-
ten liggen meestal onder de grond en zijn daardoor onzichtbaar. 
 
Archeologen hebben in het gebied elf archeologische vindplaatsen ontdekt. De oudste res-
ten dateren uit de Nieuwe Steentijd, ongeveer 7000 tot 4000 jaar geleden. In de IJzertijd 
neemt de bewoning toe. In de 2e en 3e eeuw na Christus lag in het gebied een Romeinse 
villa, een groot landbouwbedrijf. Resten daarvan zijn in 1995 en 1999 in de buurt van de 
Pasestraat ten noorden van Borgharen ontdekt. Op dezelfde plaats lag in de 6e en 7e eeuw 
een grafveld. 
 
Opvallende gebouwen in het gebied zijn kasteel Borgharen en twee historische boerderijen, 
Wiegershof en Haertelstein. De kernen van de dorpen Borgharen en Itteren hebben een 
middeleeuwse oorsprong. In het gebied liggen verder nog enkele oude wegen en dijken. 

Itteren in het nieuws! 
 
In het artikel over de Itterse nieuwsbrief wordt opgemerkt dat Itteren geen dynamisch dorp 
is. Toch is Itteren de afgelopen maand weer regelmatig in het nieuws geweest. Zo zijn er ar-
tikelen verschenen over de dorpswinkel, over Theo Weijers met zijn nieuwe schilderij, over 
Giel Lardinois en zijn passie voor het maken van kersstallen en het bezoek van een groot 
aantal gemeenteambtenaren aan o.a. Itteren. Ook is deze maand in Itteren weer een infor-
matiebijeenkomst geweest over de Grensmaas en is in de Stadskrant een heel artikel ge-
wijd aan de hoogwaterberichtgeving. Tenslotte stond in de Limburger van 6 december een 
leuk artikel over onze basisschool. Geen slechte score dus. De nieuwsbrief is overigens op 
korte tijd al twee keer verstuurd! Er gebeurt dus toch van alles in ons kleine dorp. 
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VVerenigingereniging  

BOMBOM  
Bewoners Overleg Maasvallei 
Secretariaat:                                                                                                   
Harrie.Geerlings@Hetnet.nl                                                                                      
Deltalaan 2  
6124 AS Papenhoven 
Tel:  046 4857183/ 06 13355311            
                                                                         
DOELSTELLINGEN: 
 
Landschap 
Het BOM wil zo veel mogelijk van het cultuurlandschap van de Maasvallei behouden, het gebied bescher-men 
tegen de gevolgen van winning van zand en grind en de ontwikkeling van nieuwe natuur concentreren in die ge-
bieden die vrij komen door oeververbreding en weerdverlaging langs de rivier.  
 
Veiligheid 
Bewoners van de Maasvallei hebben recht op bescherming tegen overstromingen, net als alle andere Ne-
derlanders. De kosten daarvan moeten door  het Rijk worden gedragen, net als in alle andere gebieden in ons 
land. 
 
Delfstoffenwinning 
Het BOM wil niet dat nóg meer Limburgs land wordt opgeofferd aan Hollandse wegen.  Alleen waar strikt nodig 
voor beveiliging tegen overstromingen  mag  delfstoffenwinning worden toegestaan. Het is genoeg geweest! 
 
Natuurontwikkeling 
Het BOM wil ruimte houden voor bestaande akkers, weilanden, boomgaarden en vergezichten. 
Het BOM wil garanties voor het onderhoud (zoals opruimen van zwerfvuil) van overstroomde natuurgebieden. 
Wij willen onze boeren niet kwijt. Zij moeten blijven en ons helpen een afwisselend landschap mooi te maken en 
in stand te houden. 
 
Overlast en schade 
Het BOM wil zich inspannen om de overlast van de winactiviteiten  zo veel mogelijk te beperken en maxi-male 
garanties van de overheid te krijgen voor vergoeding van schade door  trillingen, vernatting, verdro-ging, verzak-
king en andere schades voor bewoners die zich kunnen voordoen. 
  
WERKWIJZE:WERKWIJZE:  
  
Het BOM verenigt bewonersorganisaties van Zuid tot Noord: Borgharen, Itteren, Bunde/Voulwames, Geulle, 
Meers, Schipperskerk, Illikhoven, Vissersweert, Roosteren, Stevensweert, Horn, Haelen, Buggenum, Nunhem, 
Velden, Lomm en Arcen 
Vertegenwoordigers van die organisaties komen regelmatig bij elkaar om de ontwikkeling van de Maaswerken te 
bespreken, acties af te stemmen en  een standpunt in te nemen namens de bewoners. 
Het BOM wil ook een serieuze gesprekspartner met Provincie en Maaswerken zijn wanneer het gaat om de uit-
voering. 
 
Het Eindplan voor de Grensmaas dat vorig jaar is vastgesteld heeft niet de instemming van het BOM. Er wordt 
veel meer grind gewonnen dan voor veiligheid en natuurontwikkeling nodig is, waardoor onnodig veel landschap 
wordt verwoest en overlast wordt veroorzaakt. Wij willen het er ook niet bij laten zitten. 
Dit verhindert ons echter niet om deel te nemen aan het overleg in de Gebiedscommissies en de bewonersin-
breng daarin te coördineren.  
 
Redden wat te redden valt is hierin ons devies! 
Daarom doen wij mee! 
 
Jan van Eechoud, 
Voorzitter.  

mailto:Harrie.Geerlings@Hetnet.nl
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Basisschool Op de Sterkenberg 
 
Het beleid van de gemeente Maastricht biedt bijzondere mogelijkheden aan 
een wijk met een geïsoleerde ligging en of in een achterstandsituatie. 
In eerste instantie werd de bibliobus ingezet in wijken met een geïsoleerde lig-
ging, en in wijken die door de sluiting van de vier van de zes filialen, geïso-
leerd waren geraakt. 
In de praktijk bleek echter dat de bibliobus niet het beoogde effect had. 
Dit gaf aanleiding voor de gemeente Maastricht om samen met de wijken en 
de Stadsbibliotheek te zoeken naar een structurele oplossing, passend in het 
gemeentelijk beleid. 
Deze is gevonden in de vorm van een bibliotheeksteunpunt in de naaste om-
geving van het kind. 
 
In Maastricht zijn negen bibliotheeksteunpunten voor de jeugd gerealiseerd, 
waarvan zeven steunpunten zijn gevestigd is basisscholen en twee in een "Buurtcentrum". 
Het bibliotheeksteunpunt voor de jeugd is een basisvoorziening voor kinderen van 2-12 jaar, met de nadruk op 
het recreatief lezen, en met als doel het leesplezier te bevorderen. 
Een aantal bibliotheeksteunpunten hebben ook een duidelijke functie in de nieuwe didactische werkvorm van de 
school, aansluitend op de lesstof. 
En daar is steunpunt ltteren er één van. 
 
Opgezet in oktober 2000 is het streven om in samenwerking met de leescoördinator van basisschool Op de Ster-
kenberg en de begeleidster op het gebied van lezen, van de schoolbegeleidingsdienst Consent en de bibliothe-
caris van de Stadsbibliotheek om kinderen die niet lezen te stimuleren tot lezen, en lezende kinderen tot meer 
en gevarieerder lezen. 
 
Dit kan bijdragen tot een grotere technische leesvaardigheid en vaardigheid in het begrijpend lezen.  Het is een 
groot voordeel dat de peuterspeelzaal ondergebracht is in basisschool Op de Sterkenberg, zodat kinderen al op 
hele jonge leeftijd de mogelijkheid hebben om in een voor hun vertrouwde omgeving kennis te maken met een 
op hun leeftijd en interesse afgestemde collectie boeken.  De gedachte om de school in ltteren, van onderwijsin-
stituut te laten doorgroeien tot dorpsinstituut (brede buurtschool) krijgt optimale kansen bij een goede inrichting 
van de mogelijkheden op het gebied van ict.  Het bibliotheeksteunpunt kan op basis van toekomstige ontwikke-
lingen m.b.t. ict uitgroeien tot een ministudiehuis. 
 
De basiscollecte van het bibliotheeksteunpunt voor de jeugd is een wisselcollectie, die bestaat uit: peuter- en 
kleuterboeken, eerste leesboeken, leesboeken voor de leeftijd van 6 tot 12 jaar en informatieve boeken en na-
slagwerken voor de leeftijd 2 tot 12 jaar. 
De uitleen van audiovisuele media is nog een pilot. 
De uitleen van de collectie in de negen jeugdsteunpunten wordt verzorgd door 90 vrijwilligers, dit zijn ten dele 
vrijwilligers van de basisscholen en van de Stichting Trajekt (welzijnswerk).  In steunpunt Itteren wordt er gewerkt 
met vrijwilligers van de basisschool. 
De collectie van het steunpunt wordt onderhouden, gesaneerd, aangevuld en gewisseld door bibliotheektechni-
sche medewerkers van het team wijkgericht van de Stadsbibliotheek. 
 
De bibliotheeksteunpunten voor de jeugd is een project, waarin de basisschool, Stichting Trajekt en de Stadsbi-
bliotheek samenwerkingspartners zijn, die gezamenlijk de verantwoording dragen voor een product dat in de wijk 
groot draagvlak heeft, en dat voor kinderen met een leesachterstand, kan bijdragen tot een betere start in het 
vervolgonderwijs. 
 
Omdat het bibliotheeksteunpunt een basisvoorziening is, heeft het ook een duidelijke doorverwijsfunctie naar de 
stadsdeelbibliotheken en / of de centrale vestiging van de Stadsbibliotheek. 
 
Bij de Stadsbibliotheek worden huurcollecties voor volwassenen aangeboden aan instellingen. 
In ltteren is een huurcollectie ondergebracht in het steunpunt op de basisschool "Op de Sterkenberg' , en men-
sen vanaf 55, kunnen daar gebruik van maken. 
 
Mensen die zelfstandig wonen en om de een of andere reden niet meer zelf naar de bibliotheek kunnen komen, 
kunnen in aanmerking komen voor de service Boek aan Huis, waarbij gebruik gemaakt wordt van vrijwilligers 
van de U.V.V. (Unie Van Vrijwilligers). 
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Itterse nieuwsbrief 
 
De Dorpsraad heeft een nieuwe service ontwikkeld voor degenen die via internet op de hoogte willen blijven van 
de laatste ontwikkelingen in Itteren. Dat kunnen inwoners van Itteren zijn of ex-inwoners die ook op de hoogte 
willen blijven van wat zich in Itteren afspeelt. Nu is Itteren niet een zodanig dynamisch dorp dat er iedere dag 
iets nieuws te melden valt en daarom loopt men nogal eens het risico dat er op de website niets nieuws te vinden 
is. Om te voorkomen dat mensen afhaken omdat er weer niks nieuws wordt gemeld hebben we als Dorpsraad 
gemeend de zaak te moeten omdraaien. Indien u zich aanmeldt voor de Itterese nieuwsbrief wordt u gewaar-
schuwd als er nieuws is. Dat kan zijn dat er nieuwe links zijn toegevoegd, of nieuwe foto’s (zie bijvoorbeeld de 
fotorapportages van onze dorpsgenoot Ger Eijkenboom) of nieuwe evenementen of wat dan ook. U wordt op een 
geanonimiseerde mailinglist geplaatst zodat niemand, behalve de webmaster, uw emailadres komt te weten. U 
hoeft dus niet bang te zijn voor oneigenlijk gebruik van uw emailadres. De nieuwsbrief geeft geen feitelijke infor-
matie, daar is de website voor. Deze service wordt u uiteraard gratis aangeboden. 
Indien er mensen zijn die graag iets op de website geplaatst willen hebben kunnen dat doen door een berichtje te 
sturen naar info@itteren.nl. U kunt ook via de website contact opnemen met de webmaster. 
 
Om de website wat meer bekendheid te geven hebben we contact gezocht met een aantal webmasters van an-
dere sites met het verzoek om op hun site een link te plaatsen naar onze site. In het algemeen is daar zeer posi-
tief op gereageerd. Op diverse, met name regionaal/Maastrichtse sites is een verwijzing te vinden naar Itteren. 
Als tegenprestatie hebben wij op onze site ook een link geplaatst. Het betreft de volgende sites: Maastricht Cool-
begin, Welkom in Maastricht, De Stad Maastricht en 043.sameleving.pagina.nl 

IJspret Op 't Brook. 
  
Voor de schaatsliefhebbers en schaatsliefhebbertjes onder ons was het weer zo ver. De ijstijd is er weer. 
Iedereen kon weer terecht om te schaatsen of zo maar voor de gezelligheid op onze eigen ijsbaan in het cen-
trum van Itteren; Op 't Brook dus. 
  
Vorig jaar was het even zoeken en informeren om dit te organiseren. Na die ervaring was het dit jaar een fluitje 
van een cent. 
De schaatsliefhebbers onder ons hebben niet stilgezeten. Slangen zijn geregeld en hoeven niet meer geleend of 
gekocht te worden. 
Dankzij de enthousiaste vrijwilligersploeg en de zeer cordate medewerking van onze stadsdeelleider Tilly te 
Boekhorst van de gemeente Maastricht, kon iedereen weer volop genieten en schaatsen. 
 
Helaas de pret was van korte duur. Veel sneller dan verwacht begon het weer te dooien. De winter moet echter 
nog beginnen. Wie weet wat ons nog te wachten staat. 
  
Laat de Maastrichtenaren intussen maar op hun Winterlandje op het Vrijthof. Wij Itterenaren blijven lekker gezel-
lig in ons dorp en amuseren ons Op 't Brook. 
  
Als er weer geschaatst gaat worden let dan wel goed op de kleintjes en denk er aan, ook al heeft de gemeente 
een vergunning afgegeven, betreden van het ijs geschiedt altijd voor eigen risico. 

mailto:info@itteren.nl
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Senioren en een nieuwe NetSchool cursus 
 
In juli 2002 werd de eerste editie van de NetSchoolcursus in de Basisschool op de Sterkenberg afgesloten.  Daar 
stonden 12 computers opgesteld waarop “gewerkt” kon worden. 
Doelstelling van de cursus was: senioren en basisschoolleerlingen samen leren omgaan met computers, internet 
en e-mail. En elkaar daarbij zo veel mogelijk ondersteunen. 
 
De senioren en de schooljeugd waren na afloop van de cursus erg enthousiast, omdat ze daadwerkelijk leerden 
werken met de computer en met internet en e-mail. Als afronding van de cursus werd door senioren en jeugd 
een eigen website gemaakt. 
Deze cursus werd mogelijk gemaakt door een forse subsidie van de gemeente Maastricht. 
 
In de afgelopen maanden is veel gesproken over het succes van deze eerste cursus en werd ook allerwegen het 
belang benadrukt om ook in 2003 een dergelijke cursus te kunnen starten voor een nieuwe groep senioren en 
schooljeugd. Ook al omdat dit bijzonder past In het “Brede School” concept van de basisschool in Itteren. 
 
Het ziet er op dit moment naar uit dat, uitgaande van de ervaringen opgedaan in de eerste cursus, het organisa-
torisch en financieel mogelijk is om op verantwoorde wijze een 2e cursus te beginnen. 
De cursus zou moeten starten in de eerste week van maart 2003. In de eerste 7 weken worden de senioren ver-
trouwd gemaakt met het omgaan met een computer. In de volgende 7 weken gaan senioren en leerlingen van 
groep 7 en 8 samen aan het werk om nog meer vertrouwd te raken met de computer en met name het gebruik 
van internet en e-mail. 
 
Uit de vorige cursus zijn een 5-tal aanmeldingen overgebleven van senioren die in aanmerking wilden komen 
voor een nieuwe cursus. Uitgaande van 15 senioren per cursus  is dus nog voor circa 10 senioren plaats om aan 
de nieuwe cursus deel te nemen. De cursus wordt, gedurende 14 weken, gegeven op één middag per week, van 
14.30 tot 16.30 uur. Start in de eerste week van maart 2003 
 
Hebt u als 55-plusser interesse voor deze cursus dan kunt u zich aanmelden. 
Om de cursus aan de doelstelling te laten voldoen is het wel nodig dat de senioren-cursisten echt geïnteresseerd 
zijn in het leren omgaan met een computer en ook bereid zijn daar tijd en energie in te steken. De aanwezigheid 
van een computer thuis maakt het volgen van deze cursus nog zinvoller, maar het is geen voorwaarde. 
 
De organisatie van deze cursus berust bij directie en leerkrachten van de school op de Sterkenberg in nauwe sa-
menwerking met de Seniorenvereniging Itteren en de Dorpsraad. 
 
U kunt zich schriftelijk aanmelden, met opgave van naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum bij 
de Seniorenvereniging,  
per adres: Johan Smit, Stellalunet 8 D, 6221 JG Maastricht. 
U kunt zich ook telefonisch aanmelden via het nummer 3210963 of per fax nummer 3258477. 
 
U krijgt na aanmelding zo spoedig mogelijk bericht over de aanvang van de cursus en uw deelname. 

De leden van de 
Dorpsraad wensen 

u prettige  
Kerstdagen en een 

voorspoedig en  
gezond 2003. 
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Vereniging nieuws. 

   
 
  

Fanfare St Martinus en Fanfare Juliana uit Limmel zijn druk bezig met de voorbe-
reidingen voor het nieuwjaarsconcert 2003.  
Het  belooft  een fantastisch concert te worden.  
Speciaal voor dit concert worden de fanfareorkesten samengevoegd.  

  
Onder leiding van de dirigenten: 

Hen Roumans en Jo Beckers speelt dit gelegenheidsorkest muziekstukken uit 
films en musicals, zoals The Lion King, 
Dances With Wolves en Miss Saigon. 

 
Tijdens het concert worden de van toepassing zijnde filmfragmenten op een groot 
filmscherm geprojecteerd.  
Het concert wordt verder aangekleed met een optreden van de drumband.  
 
Kortom, een concert dat u absoluut niet mag missen! 
  
Omdat we de twee verenigingen samen gevoegd hebben zullen er ook twee con-
certen plaatsvinden en wel op zondag 5 januari 2003 om 11.15u. in het Kape-
laan Lochtmanhuis te Limmel en op zaterdag 11 januari om 20.00u. in het 
Martinushoes.  
  
Hopelijk mogen we U op een van deze twee concerten begroeten. 
  

Verder willen we van de gelegenheid gebruik maken om alle 
grote en kleine sponsoren hartelijk te bedanken 

voor hun geste aan onze vereniging het afgelopen jaar. 
  
Tot slot wensen wij een ieder ontzettend fijne feestdagen en een voorspoedig en 

muzikaal 2003! 
  

 
                  Namens Bestuur, Directie  
                   Beschermheer en Leden 
                 van Fanfare St.Martinus.  
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Dorpsraad 
Itteren 

Service-pagina 
 
Weekenddiensten Huisarts 
Weekdagen van ‘s-avonds 17.00 tot ‘s-morgens 08.00 
uur en van vrijdag 17.00 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 0900 4243434 
 
Ambulance, politie, brandweer 
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 !! 
 
Vragen aan de gemeente? Bel: 
(043) 350 40 00 
 
Meldpunt Stadsbus Maastricht 
(043) 350 57 00 
 
Provinciale milieuklachtentelefoon 
(043) 361 70 70 of via www.mw.limburg.nl 
 
Drugslijn Politie Maastricht 
(043) 400 66 33 
 
Politie (geen spoed, wel politie nodig) 
0900 – 8844 
 
Schapen (melden incidenten schapen op de kades) 
06 539 79 908 
 
Milieupolitie 
Dhr. Weller (043) 350 53 01 
 
Groene Kruis Heuvelland 
Zaterdag en zon- en feestdagen: verpleging en verzor-
ging, tel. 043-3690690. 
Nieuwe zorgaanvragen verplegen/verzorgen 043-
3821821. 
Kraamzorg, tel. 043-3690630. 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail info@itteren.nl voor op/aanmerkingen websi-
te www.itteren.nl 

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 
                    Renee Speijcken   325 98 10 
 
Kopij (liefst electronisch) inleveren voor: 10 maart 2003 
 
Volgende uitgave: 31 maart 2003 

Activiteitenkalender voor de maanden januari en 
februari: 
31 december:   Themafeest Country & Western. Aan-

vang 21.00 uur. Entrée gratis. Cafe ’t 
Trefpunt. 

11 januari:        Concert Fanfare St. Martinus en fan-
fare Juliana. Aanvang 20.00 uur. St. 
Martinushoes. Thema filmmuziek. 

15 januari:        Vergadering wijkteam. 
18 januari:        De Spaarclub van cafe 't Trefpunt or-

ganiseert een leuke wandeling voor 
jong en oud. Zowel leden als niet le-
den zijn van harte welkom. De lengte 
van de tocht bedraagt ca. 10 km. 
Goed schoeisel en een zaklamp is ge-
wenst. Aan de hand van de aanmel-
dingen worden er groepen gemaakt. 
De eerste groep zal ca. 17.00 uur ver-
trekken. 
Kosten: 
Leden, gratis (incl. 3 cons. bonnen) 
Niet-leden , 3,50 (incl. 3 cons. bonnen) 
Kinderen tot 12 jr. gratis 
Inschrijven bij Café 't Trefpunt kan t/m 
5 januari. De bijdrage voor de niet-
leden dient bij inschrijving te worden 
voldaan. 

 

Wat is er te doen de komende  
maanden? 

http://www.mw.limburg.nl
mailto:info@itteren.nl
http://www.itteren.nl
mailto:dorpsraad-itteren@planet.nl
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