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Beste dorpsgenoten 
 
Na de openbare vergadering eind vorig jaar 
hebben drie mensen ons te kennen gegeven 
interesse te hebben voor het werk van de 
dorpsraad. 
Over en weer is informatie uitgewisseld en 
tenslotte zijn Marlies, Bart en Joop  toege-
treden als dorpsraadslid. 
De dorpsraad bestaat nu uit elf leden, het is 
dat carnaval net voorbij is, maar met zo’n 
raad moet het ‘t hele jaar  lukken!! 
 
Marlies en Bart wonen in de Pasestraat op 
nummer 33. Zij heeft een eigen bedrijfje dat 
mensen op het spoor van een passende 
baan zet, is penningmeester van de Aw  
Sjoal en rijdt paard. Hij werkt bij Vodafone, 
stelt meteen de goede vragen en is een en-
thousiast zeiler. Zij zullen zich in deze 
Dorpsberichten zelf nader voorstellen. 
 
Joop woont in de Brigidastraat op nummer 
77, tegenover het kermisterrein,  is onder-
wijsdeskundige, heeft een brede belangstel-
ling en boetseert. 
 
We zijn erg blij met deze verjonging van het 
bestuur en hopen dat eenieder zijn plekje 
vindt en zo de dorpsgemeenschap en hope-
lijk ook zichzelf verrijkt. 
 
Verschillende inwoners van Itteren tussen 
de 55 en 70 jaar worden binnenkort geïnter-
viewd over hun belangstelling en betrokken-
heid bij onze dorpsgemeenschap. 
Na een hulpvraag onzerzijds, wil men van 
gemeentewege namelijk kijken of er nog ac-
tiviteiten mogelijk zijn die zouden kunnen 
bijdragen tot een goede tijdsinvulling.  
Vooral voor de echte senioren zou nog heel 
wat meer op poten gezet kunnen worden 
dan alleen de huidige dinsdagmiddag. 
Uiteindelijk is de Aw Sjoal elke dag van de 
week beschikbaar en is het doodzonde als 
die overdag leegstaat. 
Mocht U na dit gelezen te hebben denken, 
ach in een roulatiesysteem wil ik ook best 
een handje uitsteken, neemt U dan contact 
op met een van de dorpsraadsleden . 
Want hoewel we veel tijd besteden aan fei-
telijke zaken gaat de zorg om mensen ons 
zeer ter harte. Dan rest mij u een mooie  
lente te wensen met veel tuinplezier. 
 
Trudy Teunissen – voorzitter Dorpsraad 

Computercursus voor senioren gestart 
 
Op dinsdagavond  11 maart j.l. is, op initi-
atief van de Seniorenvereniging Itteren en 
de Dorpsraad,  in de basisschool op de 
Sterkenberg een nieuwe computercursus 
voor senioren van start gegaan. Dank zij 
de medewerking van het schoolteam, in 
de persoon van Rob Plantaz en met als 
docent Wil Kostons, woonachtig Op de 
Varsen in Itteren, was het mogelijk om de-
ze cursus te realiseren.  
De gemeente Maastricht heeft hiervoor 
een subsidie van € 3000,-- ter beschikking 
gesteld. 
Aan de cursus doen 12 senioren mee, va-
riërend in leeftijd van 53 tot 82 jaar. 
 
De doelstelling van de cursus is er op ge-
richt om de over het algemeen aanwezige 
vrees van senioren, voor het werken met 
een computer, te overwinnen.   
En hen te laten zien dat, met op de prak-
tijk gerichte basiskennis en enig eigen en-
thousiasme het heel goed mogelijk is die 
vrees om te zetten in de wil om serieus 
gebruik te gaan maken van de mogelijkhe-
den van de computer. 
In de periode van 11 maart tot 29 april 
worden de senioren op 7 dinsdagavonden 
vertrouwd gemaakt met de computer. 
Daarna wordt de cursus voortgezet, waar-
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"Het is weer het 
oude liedje: met de 
mond belijden dat 
goede fietspaden 
zo belangrijk zijn, 
maar als het er op 
aan komt niets 
doen." 

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

 

bij wordt samengewerkt met de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool. Er kan dan 
een wisselwerking op gang komen tussen jeugd en ouderen, die voor beide groepen positie-
ve effecten kan hebben bij het gebruik maken van de computer. 
 
Dit is de tweede keer dat een dergelijke cursus in Itteren wordt gegeven. Deze nieuwe cur-
sus is, naar aanleiding van de ervaringen van vorig jaar, enigszins aangepast aan de moge-
lijkheden en onmogelijkheden van senioren om met een computer te werken. 
 
Het wijkteam 
 
Op woensdag 12 maart was er in de Aw Sjaol van Itteren weer een vergadering van het z.g. 
wijkteam voor Borgharen en Itteren. In aanwezigheid van ter zake deskundige ambtenaren 
van de gemeente, de milieupolitie, de gemeentepolitie en een afgevaardigde van Woning-
corporatie Maasvallei, werden allerlei door leden van de Buurtraad Borgharen en de Dorps-
raad Itteren ingebrachte onderwerpen besproken. 
Veelal betreft het kleine problemen, waar een oplossing voor gezocht wordt. Meer groot-
schalige onderwerpen vergen meer overleg en zijn niet ter vergadering op te lossen. 
Onderwerp van gesprek waren o.a. de verkeersremmende maatregelen in de Pasestraat. 
De aanwezigheid van de verkeerssluizen met palen geeft steeds meer reden tot ontevre-
denheid, omdat het effect ervan eerder problemen oplevert dan dat die worden weggeno-
men. Afgesproken  werd dat de Dorpsraad een voorstel aan de gemeente zal doen m.b.t. 
de verkeerssluizen die weggehaald kunnen worden en welke moeten blijven of worden aan-
gepast. 21 Mei a.s. is de volgende vergadering. 
 
Een onderwerp dat ook nog steeds op de agenda staat, ondanks het feit dat na jarenlang 
aandringen van de zijde van de Dorpsraad beloofd is om eind 2002 te beginnen met de 
werkzaamheden, is de verbetering en verbreding van het fietspad vanaf de sluis, via An-
kersmit naar Itteren. Dit project moet in een samenwerkingsverband gerealiseerd worden 
door de gemeente Maastricht, Rijkswaterstaat en de firma Ankersmit. Gebleken is dat de 
uitvoering van dit project nu gedwarsboomd wordt door de opstelling van Rijkswaterstaat. 
Op ambtelijk niveau blijken er problemen te zijn…..en dan moet Itteren maar weer wachten. 
Het is weer het oude liedje: met de mond belijden dat goede fietspaden zo belangrijk zijn, 
maar als het er op aan komt niets doen.  
In een brief aan Rijkswaterstaat zal de Dorpsraad benadrukken dat het nu afgelopen moet 
zijn met de vertragingstactiek en men zijn dienende functie, wat Rijkswaterstaat toch zou 
moeten zijn, serieus moet nemen. 

Kerkklokken 
 
Na het vertrek van pastoor Leenen in 1985 heeft de parochie twee jaar geen pastoor gehad.  
De kerkmeesters namen toen veel werkzaamheden over en uit die periode is het koster-
schap van de heer Frans Horsels ontstaan. 
Het "klokkenluiden" is daar een onderdeel van en dat gaat niet zoals U misschien denkt 
electrisch maar handmatig. 
Voor elke dienst d.w.z. mis, lof, huwelijk of doop luidt Frans een half uur van tevoren de 
klok, zo'n 80 slagen. 
Is er iemand overleden dan geeft de pastoor dit aan hem door en dan gaat hij op elk wille-
keurig moment van de dag naar de kerk en luidt de klok op een speciale manier en wel 3 
maal 90 slagen in een langzamer tempo dan gebruikelijk, met een pauze tussentijds. 
Dit is een mooi dorpsgebruik en we hopen dat Frans nog lang mag luiden. 
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"Het blijft dus 
zaak ieder 
schadegeval te 
melden ook al 
heeft u het idee 
dat dit tot nu toe 
niet geholpen 
heeft." 

Steenmarters 
 
De steenmarters in Itteren zijn letterlijk en figuurlijk doorbijters. We krijgen nog steeds mel-
dingen binnen van schades. Onlangs hebben we dit weer aangekaart in het wijkteam. Bin-
nen de gemeente Maastricht is inmiddels iemand aangewezen als vast aanspreekpunt voor 
het melden van klachten over steenmarters. Het betreft de heer Fred Verseyden. De heer 
Verseyden is bereikbaar via het gemeenteloket (zie servicepagina). 
 
Bestrijding van de steenmarters blijft een moeilijke zaak omdat de steenmarter beschermd 
is. De huidige wetgeving biedt weinig mogelijkheden om de steenmarter te bestrijden. Er is 
alleen een reële kans dat er iets aan gedaan wordt als er aantoonbaar aanzienlijke schade 
wordt aangericht. Het blijft dus zaak ieder schadegeval te melden ook al heeft u het idee dat 
dit tot nu toe niet geholpen heeft. Blijf dus schadegevallen melden bij de leden van de 
Dorpsraad of via het gemeenteloket. 
 
We hebben ook nog contact gehad met de werkgroep steenmarters in Borgharen. Daar legt 
men de laatste hand aan de resultaten van het onderzoek dat in opdracht van de provincie is 
verricht. De Buurtraad Borgharen houdt ons op de hoogte. De volgende keer zullen we na-
der aandacht besteden aan dit onderzoek. 
 
Tenslotte merken we nog op dat er in Stein een bedrijf gevestigd is dat zich heeft gespeciali-
seerd in het op een diervriendelijke manier bestrijden van dieren die overlast bezorgen. Dat 
bedrijf heet BDL/Bestra: Professionele overlastbestrijding met een diervriendelijke aanpak. 
 
Bij het bestrijden van dieren moeten we denken aan: 
- verwilderde duiven  
- steenmarters  
- huismussen  
- spreeuwen  
- verwilderde eenden  
- kraaiachtigen  
- verwilderde ganzen  
- verwilderde katten  
 
De firma werkt voornamelijk voor overheidsinstanties zoals gemeenten en provincie. Maar 
ook particulieren kunnen er terecht. Het telefoonnummer is 046- 433 39 77. Meer informatie 
is te vinden op de site www.bdl-bestra.nl We zullen afwachten wat de uitkomsten van het on-
derzoek in Borgharen oplevert. Zonodig zal de Dorpsraad zelf contact opnemen met het be-
drijf, want een ding is duidelijk. Er zal iets moeten gebeuren. 

Website 
 
De website draait nu bijna een jaar en in dat jaar is er heel wat veranderd en verbeterd. We 
hebben nu een aanzienlijk fotocollectie en een nieuwsbriefservice. Oude edities van de 
Dorpsberichten zijn nu ook op te vragen (met originele foto’s in kleur). Steeds meer mensen 
vinden de  weg naar onze website. We krijgen regelmatig aankondigingen van geplande ac-
tiviteiten van bijvoorbeeld de Fanfare, café ’t Trefpunt, de Damesvereniging enz. Voor elk 
wat wils dus. Maar het kan altijd nog beter. Er zijn nog genoeg activiteiten die niet gemeld 
worden. 
Door middel van de website houden we jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in 
het dorp. Inspraakreacties over de Grensmaas bijvoorbeeld worden op de site geplaatst. Op 
alle artikelen kunnen mensen reageren. Helaas gebeurt dat nog te weinig want door het 
schrijven van een reactie kunnen we te weten komen hoe u over bepaalde onderwerpen 
denkt en daarbij actie = reactie. Iedere keer dat iemand een reactie schrijft is dat wellicht 
voor iemand anders een reden om ook te reageren. Je krijgt zodoende een sneeuwbalef-
fect. Binnenkort gaan we een fotoarchief maken van oude foto’s van Itteren en haar inwo-
ners en indien dat mogelijk is een krantenarchief waarin alle krantenartikelen worden opge-
nomen met Itteren als onderwerp en dat zijn er meer dan u denkt. 

www.itteren.nl 

http://www.bdl-bestra.nl
http://www.itteren.nl
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"Deze afdeling 
van de gemeente  
werkt 
voortreffelijk en 
snel." 

Aan de bewoners van Itteren 
 

Ik wil mij graag even voorstellen; Ik ben Annemoon van Noorden en zit in het vierde jaar 
van de SPH. De laatste vier maanden van mijn opleiding ga ik een opdracht doen voor  
trajekt.  
Jan Segerink is al langer actief als ouderadviseur in Itteren en is voor een aantal inwoners 
al een bekend gezicht. Hij houdt zich al bezig met mensen informeren en adviseren door 
middel van huisbezoeken en is vooral bezig zich te oriënteren om een beeld te krijgen wel-
ke initiatieven er toe zouden kunnen bijdragen dat ouderen langer in hun vertrouwde omge-
ving kunnen blijven wonen. Trajekt, met als woordvoerder Jan Segerink en ik zijn heel erg 
geïnteresseerd welke behoeftes er zijn of er leven onder de oudere mens van Itteren en dan 
vooral onder de jongere ouderen, namenlijk in de leeftijd van 55 tot 70 jaar. 
 
Om hier achter te komen zal ik de komende tijd een aantal interviews houden onder men-
sen in de buurt, die in deze leeftijdscategorie vallen. In mijn onderzoek wordt ik gesteund 
door een aantal organisaties, namenlijk de seniorenvereniging en de dorpsraad. Zij zullen 
mij dan ook in contact brengen met bewoners. Het kan dus zijn dat u ook benaderd wordt en 
ik hoop dat u uw medewerking verleent, zodat ik een optimaal beeld kan krijgen van de be-
hoeftes van deze buurt. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Annemoon van Noorden 
043-3620066 

Gemeenteloket 
 
Herhaaldelijk worden dorpsraadsleden aangesproken over losliggende stoeptegels, verzak-
kingen in b.v. een rijwielpad, gedumpt afval, letters die zijn verdwenen van het bordje de 
Koobosch etc. 
We verwijzen dan altijd naar het centrale-informatienummer van de gemeente   
043-350 4000. Bellers krijgen de juiste medewerker aan de lijn door in een keuzemenu het 
gespreksonderwerp aan te geven. De gemeente hanteert dit nummer vanaf 1 mei 2002. Het 
oude nummer van het klantenmeldpunt bestaat dus niet meer. U kunt dit nummer ook vin-
den op onze servicepagina. 
Deze afdeling van de gemeente  werkt voortreffelijk en snel. Zij spelen elke dag hun aan-
vragen door naar de betreffende afdelingen en krijgen bericht als het probleem is opgelost. 
Onze stadsdeelleider mevr. Tilly te Boekhorst krijgt daar een uitdraai van en bespreekt die 
in het wijkteam, er is zo heel weinig dat blijft liggen. 
Met ingang van 1 april 2002 is de nieuwe Flora- en Faunawet in werking getreden. Op grond 
van deze wet is de gemeente aangewezen als eerste aanspreekpunt bij overlast van bij-
voorbeeld steenmarters. Klachten over steenmarters kunt u daarom ook melden bij het ge-
meenteloket. U moet dan vragen naar de heer Fred Verseyden die hiervoor speciaal is aan-
gewezen. Zie ook het artikel over de steenmarters. 

Weggegooid geld 
 
Tot vier maal toe is het verkiezingsbord op het Brook, na een avondje stappen van een 
paar dorpsgenoten gesneuveld. 
Dat kostte iedere keer veel geld om het rechtop te zetten. 
Jammer, je zou er zinvollere dingen mee kunnen. 

Schoon dorp 
 
Bij de laatste bijeenkomst van het wijkteam heeft de heer Weller van de milieupolitie ons 
gevraagd U nog eens te wijzen op het verbod afval te verbranden. 
 
Verder heeft hij z’n handen vol aan gedumpt vuilnis rond het dorp en met achter boeren 
aanlopen die de wegen smerig maken met hun trekker. 
Laten we toch met z’n allen dit dorp zoveel mogelijk schoon houden. 
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Milieu-overlast 

 
 
Weg verontreiniging 
 
 
In Borgharen en Itteren komt het op bepaalde tijden vaak voor dat de openbare weg behoorlijk wordt verontrei-
nigd door tractoren en aanhangers. Deze komen dan van het land en laten een spoor van modderklonten achter. 
Dit geeft veel overlast voor de bewoners en de weggebruiker. Bovendien kan de weg tijdens een regenbui dan 
flink glad worden. Vooral voor fietsers is dit zeer gevaarlijk. 
 
Ook komt het al eens voor dat tijdens het transport van te hoog opgeladen gewassen er ladingverlies  
ontstaat. 
 
De weggebruiker die voornoemde overlast veroorzaakt moet zich bedenken dat de het voorgaande strafbaar is 
gesteld in artikel 92 van De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de Gemeente Maastricht 
 
Artikel 92: 
 
1. Het is verboden: 
 
Voorwerpen of stoffen, welke aanleiding kunnen geven tot verontreiniging of beschadiging van de weg dan wel 
tot het veroorzaken aan anderen van overlast, hinder of schade, over de weg te vervoeren anders dan zodanig 
afgedekt of verpakt dat het vallen of verspreiden van die voorwerpen of stoffen op of over de weg is uitgesloten; 
 
Met uitzondering van droge stalmest, stankverspreidende stoffen over de weg te vervoeren anders dan in een 
luchtdicht afgesloten voorwerp of vervoermiddel; 
 
Voor de gezondheid schadelijke, dan wel stankverspreidende voorwerpen of stoffen te hebben of te houden 
daar, waar dit voor de omgeving overlast hinder of schade kan veroorzaken; 
 
Zich met een vervoermiddel op de weg te bevinden, indien aan de wielen of andere onderdelen daarvan zo-
danige hoeveelheden klei, modder of andere stoffen kleven, dat daardoor de weg kan worden verontreinig. 
 
Natuurlijk kunnen in een agrarisch buitengebied deze dingen gebeuren.  Alleen moet men er dan niet vanuit 
gaan dat de grondklonters en / of gewassen mogen blijven liggen. Integendeel. Er rust een verplichting bij de 
bestuurder om de weg na vervuiling terstond te reinigen. 
 
Opgelet: 
 
Bij overtreding van de milieu-regels zal meestal verbaliserend worden opgetreden. 
De boete die daarvoor staat bedraagt EUR 109,00. Het openbaar ministerie zal dan Lik Op stuk toepassen. 
Verder zal de gemeente als wegbeheerder de weg schoonmaken en de kosten verhalen op de vervuiler, mocht 
deze zijn / haar zorgplicht niet in acht nemen door de weg acceptabel schoon te maken. 
 
U zult kunnen begrijpen dat het natuurlijk in ieders belang is te zorgen voor een schone woonomgeving. 
Bedenk dat wij maar één milieu hebben, dat immers ook uw milieu is . 
 
Tips en/of informatie die ons kunnen helpen tot oplossing van de milieuoverlast en / of  tot het vinden van de da-
der, kunt u telefonisch via het gemeenteloket doorgeven aan de Milieupolitie. 
Uw melding wordt discreet behandeld. 
 
Bij voorbaat dank, 
 
Milieupolitie Maastricht                      
Brusselsestraat 84 
6211 PH  Maastricht. 
Tel. 043 - 350 40 00 
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Verslag kerstfeest basisschool Op de Sterkenberg Itteren, donderdag 19-12-2002 
 
Middels dit verslagje in 'de dorpsberichten' willen wij, als team van basisschool Op 
de Sterkenberg Itteren, iedereen bedanken die op een of andere manier meegehol-
pen heeft aan het welslagen van de 'kerstmarkt' op donderdagavond 19 december 
2002. De werkgroep had gehoopt het feest kostendekkend te kunnen organiseren. 
Echter, door de grote opkomst en de vele verkochte kerstspulletjes werd er zelfs 
winst gemaakt. Het winstbedrag van 300 euro komt in zijn geheel ten goede aan de 
kinderen van de school. 
 
Niet enkel door de overweldigende belangstelling, maar ook door het grote enthou-
siasme van de kinderen en de ouders werd het kerstfeest een groot succes. Op 
donderdagmiddag gingen alle kinderen, onder begeleiding van leerkrachten en ou-
ders, naar de kerk. In de kleine kerk van Itteren werd het kerstspel opgevoerd door 
een groepje van voornamelijk bovenbouwleerlingen. Onder leiding van meester Franco zongen alle kinderen de 
kerstliedjes goed mee. Na afloop van de viering kregen alle kinderen beschuit met muisjes (ook vanwege de ge-
boorte - hoe toepasselijk - van Marina, het zusje van Sammy en Natasja Plompen) en een beker chocolademelk. 
 
Om 19.30 uur gingen de deuren van de school open voor de kerstmarkt. Wekenlang hadden de kinderen in alle 
groepen hun best gedaan om allerlei 'spullen" te knutselen, die verkocht zouden worden. Een aantal ouders had-
den prachtige decoraties gemaakt. Een half uur later waren bijkans alle producten uitverkocht! De prachtig ver-
sierde school, de heerlijke versnaperingen, de lekkere glühwein en de kerstman, zorgden voor een ultieme kerst-
sfeer. 
 
Laten we hopen dat we volgend schooljaar net zulke happening mogen beleven. 
 
Juffrouw Françoise 
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Grensmaas 
 
De eerste helft van 2002 is redelijk rustig geweest met betrekking tot de Grensmaas. Enige rust konden we ook 
wel gebruiken na die hectische periode in het najaar van 2001 toen het eindplan Grensmaas vastgesteld moest 
worden. De ambtelijk molens draaien op dit moment echter weer op volle toeren. Er wordt op dit moment zelfs 
een zodanig hoog tempo gedraaid dat we het niet meer kunnen bijbenen. Startnoties, m.e.r.-rapportages, verga-
deringen van de gebiedscommissies, informatiemarkten, stapels rapporten en onderzoeken, het houdt niet op. 
De provincie heeft zelfs de startnotitie voor de m.e.r.-rapportage voor de dekgrondberging locatie Borgharen/
Itteren al in de inspraak gebracht terwijl de MER-Grensmaas nog niet eens  is vastgesteld. 
Haastige spoed is zelden goed. We zijn best blij dat er wat schot in de zaak zit maar wat ons betreft verdient 
grondig onderzoek de voorkeur boven snelheid. In 1995 lag dat anders. We waren toen wat blij met de noodwet 
die zorgde dat op zeer korte termijn kades aangelegd konden worden. De huidige situatie is daarmee niet te ver-
gelijken. Het is namelijk zo dat de wijze waarop men in Itteren aan de gang wil nogal wat negatieven effecten tot 
gevolg heeft. Er is bijvoorbeeld sprake van een aanzienlijke stijging van het grondwaterpeil. Daarnaast zal door 
de gekozen werkwijze (ringdijken en natte winning) een aanzienlijke stuwing ontstaan tijdens de werkzaamheden 
als er weer een hoogwater optreedt. Dat dit gebeurt is zeer aannemelijk gezien de frequentie van de hoogwaters 
de afgelopen jaren. We krijgen te maken met jarenlang werkverkeer (ieder 3 minuten een vrachtauto), geluids- 
en stofoverlast enz. De Dorpsraad heeft in haar inspraakreactie daarom gepleit voor zorgvuldigheid boven snel-
heid. De inspraakreactie is hier onder opgenomen. 

Gedeputeerde Staten van Limburg,                                      
Afdeling Vergunningen, 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht 
 
 
Betreft: Startnotitie m.e.r. inrichting dekgrondbergingen Borgharen en Itteren 
 
Itteren - Maastricht, 11 maart 2003 
 
Geacht College, 
 
Onderstaand volgt de inspraakreactie van de Dorpsraad Itteren inzake de Startnotitie m.e.r. inrichting dekgrond-
bergingen Borgharen en Itteren. 
Naast onderstaande opmerkingen sluiten wij ons aan bij de reacties die u ontving van het Bewoners Overleg 
Maasvallei en het Belangencomité Ontgrinding Schipperskerk / Berghaven. 
 
Voor alle duidelijkheid wellicht herhalen wij dat wij het als Dorpsraad niet eens zijn met het eindplan. 
 
Wij willen beginnen u duidelijk te maken dat de gelijktijdige behandeling van de inrichtings m.e.r.-ren en de  
m.e.r. Grensmaas ons – en u – voor een lastige opgave stelt. Deze manier van werken zorgt voor verwarring, te-
genstrijdigheden en onvrede onder de bevolking. Wij hebben al eerder aangegeven dat zorgvuldigheid in onze 
ogen een groter gewicht heeft dan snelheid van uitvoering en deze gang van zaken duidt op een voorkeur voor 
snelheid in plaats van zorgvuldigheid. 
Er zijn nog veel onzekerheden die van belang zijn voor de invulling van de betreffende dekgrondbergingen, zo-
als de mogelijke uitvoering van de Belgische Boertien-locaties, de invloed van de dekgrondberging op het grond-
waterpeil, de effecten van stuwing bij hoogwater door de aanleg van de ringdijk, etc. 
Tijdens de bijeenkomsten van de gebiedscommissies, n.a.v. de m.e.r.-Grensmaas, zijn serieuze problemen ge-
constateerd inzake de stuwing en het grondwaterpeil, hiervoor moet eerst nog een oplossing worden gezocht.  
 
Een parallelle verwerking zou wel kunnen gelden voor locaties waar de bevolking geen problemen heeft met de 
ingrepen. Dat mag nooit gelden voor de locaties waar de bewoners pertinent tegen de plannen zijn (Itteren/
Trierveld). Er is geen enkele reden om nu al een inspraakronde te houden voor een inrichtings-m.e.r. voor de lo-
catie Itteren. Voordat het werk in Itteren gaat beginnen moet er eerst stroomafwaarts gegraven worden zodat het 
waterpeil hier zakt (er van uitgaande dat natte winning doorgaat).  
 
Wij verzoeken daarom om de procedure rond de inrichtings-m.e.r.-ren op te schorten en deze opnieuw op te 
starten wanneer het MER Grensmaas volledig is afgerond. Dit geeft tevens het consortium de gelegenheid om 
een fatsoenlijke startnotitie te schrijven. De startnotitie is ver onder de maat. 

Afwerking dekgrondberging  
We blijven aandringen op afwerking op maaiveldniveau, vooral rond de boerderij Haertelstein die tussen akkers 



Berichten Pagina 10 

hoort te liggen. Dat bekort de tijd en de ingreep kan minder grootschalig zijn (dus korter). We zitten niet te wach-
ten op een natte kwelwaterbiotoop, lees modderpoel. Hiervoor bestaat ook geen draagvlak onder de Itterse be-
volking. Wij dringen er dan ook op aan afwerking op maaiveldniveau als alternatief in de m.e.r. te onderzoeken.  

Stuwing 
In Itteren wordt nat ontgraven. We zijn daar tegen omdat er ringdijken moeten worden aangelegd. Deze zorgen 
voor visuele hinder gedurende een groot aantal jaren maar vormen tegelijkertijd een groot gevaar in het winter-
bed als er tijdens de uitvoering hoogwaters optreden. Gelet op de frequentie van de afgelopen jaren is de kans 
zeer groot dat we nog regelmatig met een hoogwatergolf te maken krijgen. Bovendien kwam bij de VKA (1998) 
de ringdijkenvariant als heel milieuonvriendelijk uit de bus.  
Ten koste van alles moet vermeden worden dat er ook nog eens gebufferd gaat worden in het winterbed. Cruci-
aal zijn de uitkomsten van de m.e.r. Grensmaas m.b.t. de stuwing. In de vorige inspraakreactie hebben we ge-
vraagd om hier onderzoek naar te doen. Stuwing zorgt daarnaast ongetwijfeld voor meer overlast van kwelwater 
binnendijks ter hoogte van de Hoogmaas. Dit is nu al een probleem. 

Werkweg 
Er komt een werkweg van Borgharen naar Itteren met een ongelijkvloerse kruising bij Op de Bos. De bedoeling 
is dat de werkweg de huidige weg bovenover kruist. Het zou veel logischer zijn als het andersom zou zijn en dan 
in combinatie met de vluchtroute die we bij de inspraak voor de m.e.r. Grensmaas hebben voorgesteld. We krij-
gen dan een soort brug zodat we altijd weg kunnen. Het werkverkeer kan hier onderdoor (hoeft dan ook niet zo 
diep!). Bovendien zou men de weg verdiept kunnen aanleggen zodat er een soort nevengeul ontstaat tijdens 
hoogwater. Bijkomend voordeel is dat omwonenden (Hoogmaas) minder geluidsoverlast hebben van werkver-
keer (iedere drie minuten een auto!). 
Er moeten maatregelen genomen om stofoverlast tegen te gaan. Het betreft namelijk vervoer van verontreinigde 
grond. 

Toutvenant Aan de Maas 
In 6.2 wordt als alternatief aangedragen het verwerken van het toutvenant van Aan de Maas in Itteren. Dit alter-
natief is naar onze mening geen reële optie. Dit alternatief is niet beschreven in de m.e.r. Grensmaas dus niet 
onderzocht voor wat betreft andere aspecten buiten de inrichting van de dekgrondberging. Daarnaast is altijd ge-
steld dat in de locatie Itteren alleen dekgrond van Borgharen en Itteren geborgen zou worden. 

Verwijzingen Meers 
Naar onze smaak bevat het document veel te veel verwijzingen naar Meers, als argument om zaken niet meer 
te onderzoeken. Wij kunnen ons niet voorstellen dat er in de tussentijd geen nieuwe inzichten naar boven zijn 
gekomen, die worden op deze manier niet meegenomen. We moeten de zaak per locatie bekijken en hebben in 
dit verband niets met Meers te maken. Iedere locatie heeft zijn eigen kenmerken. 

Haertelstein 
Het MER zal uitgebreid in moeten gaan op de effecten tijdens en na de uitvoering op de historische kasteelhoe-
ve Haertelstein. Dit cultuurhistorisch erfgoed verdient speciale bescherming en daardoor speciale aandacht in 
het MER met name met betrekking tot het voorkomen van schade als gevolg van de werkzaamheden, invloed 
van gewijzigde grondwaterstand op de kwaliteit van de fundering, invloed van de kwelwaterbiotoop op de leef-
baarheid in het object. 
 
Wij vertrouwen erop dat alle zaken die wij hierboven hebben vermeld, meegenomeen worden bij de verdere uit-
werking van het MER. Bij de uitwerking ervan willen wij graag betrokken zijn en worden, via een regulier overleg. 
Uw reacties naar aanleiding van het vorenstaande zie wij met belangstelling tegemoet. 
  
Hoogachtend, 
Namens de Dorpsraad Itteren, J.A.M. Smit,  secretaris 

Maasroute 
 
De Dorpsraad heeft destijds bezwaar aangetekend tegen de verbreding van het Julianakanaal aan de westzijde. 
We hebben dat niet alleen gedaan. Ook Buurtvereniging Voulwames, Stichting Leefbaar Geulle, de gemeente 
Meersen en honderden particulieren hebben bezwaar aangetekend. Tot onze grote frustratie zijn vrijwel alle be-
zwaren zonder meer ongegrond verklaard. De Dorpsraad heeft verleden jaar besloten niet in hoger beroep te 
gaan. We zagen dat helemaal niet zitten omdat dat heel veel energie en geld zou gaan kosten terwijl de kans op 
slagen gering was. Voulwames, Geulle en de gemeente Meersen zijn echter doorgegaan. Halverwege deze 
maand hebben zij hun beroepschrift nader toegelicht bij de Raad van State in Den Haag. De Raad van State 
heeft vier dagen uitgetrokken om alle zaken te behandelen. Wij hopen van ganser harte dat hun actie succesvol 
zal zijn. 
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PERSBERICHT    
 
VROUWEN  HEBBEN VOLOP KANSEN   
           
 
Er is geld. Geen vrouw hoeft langs de kant te blijven staan! 
 
Op dinsdag 15 april van 15.30 – 17.00, dinsdag 13 mei van 10.30 – 12.30 en op dinsdag 27 mei  van 
15.30 – 17.00 organiseert Artemis een informatiebijeenkomst die bedoeld is voor vrouwen die al hun ca-
paciteiten willen inzetten, vrouwen die zich niet in een hoekje laten drukken, vrouwen die een nieuwe 
start willen maken.  
 
Artemis is een landelijk reïntegratiebedrijf, dat zich enkel richt op vrouwen: er is ook een Limburgse ves-
tiging van Artemis in Maastricht.  
*Zit je in de WAO 
*heb je een uitkering 
*denk je na over het starten van een eigen bedrijf  
*wil je weer maatschappelijk actief worden maar heeft dat zo zijn beperkingen vanwege de zorgtaken die 
je ook nog hebt 
*ben je er al lang uit en wil je opnieuw aan de slag 
 
kom en kijk zonder verplichtingen wat we je te bieden hebben!  
 
Steeds meer vrouwen bellen ons. Grijp je kans! 
 
Artemis heeft een website en wel www.artemis-inspiratie.nl.  
 
De informatie-ochtenden vinden plaats van 10.30 tot 12.30 uur bij :  
Artemis Limburg, Longinastraat 73-A, 6225 AN Maastricht-Amby 
 
Meld je aan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur, tel. 043-36 29 014,  
of per e-mail; artemismaastricht@tiscali.nl 

http://www.artemis-inspiratie.nl
mailto:artemismaastricht@tiscali.nl
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Afvalverwerking in Itteren, vroeger en nu. 
 
Van Charel van Poe en Sjaak de kantonnier tot de auberginekleurige restzak van de gemeente Maastricht.
Vroeger was er niet echt sprake van afval. Althans niet te vergelijken met nu. Het was voornamelijk recyclebaar 
materiaal. De meeste mensen in ons boerendorp hadden hun eigen vee, kippen en konijnen dat veelal gebruikt 
werd voor eigen consumptie. Op die manier voorzagen zij zichzelf van vlees, melk, kaas, room, boter, eieren e.
d. Iedereen had zijn eigen groentetuin en fruitbomen en wat de een niet had ruilde hij met de ander. Etenswaren 
werden op verschillende manieren geconserveerd. Voor alle glazen potten en flessen kreeg men statiegeld te-
rug. Zelfs voor lege jampotten die soms weer terug werden gekocht als de mensen weer eens zelf jam wilden 
maken. Plastic was toen nog zeldzaam. Etensresten werden gevoerd aan de varkens en kippen of verdwenen op 
de “mèstem”, de mesthoop. 
 
Het is rond 1956 geweest toen Charel Janssen als eenvoudige boer er een bijbaan bij kreeg als kantonnier. Met 
paard en wagen haalde hij een keer per week het afval op in ons dorp. Afval verdween vanaf die tijd niet meer 
op de mesthoop of in een kuil onder de grond. Charel met zijn oude paard heeft dit tot 1965 gedaan en uit die tijd 
dateren ook de eerste vuilnisemmers. Als wij het nu nog wel eens over Charel hebben dan spreken we nooit over 
Charel Janssen maar dan hebben we het nog altijd over Charel van Poe. Die naam heeft hij overgehouden aan 
de tijd dat hij als knecht voor Poe werkte. Hier is hij in het begin van zijn huwelijk ook ingetrouwd geweest. De fa-
milie Smeets, bijgenaamd Poe, woonde aan de Maas waar nu Pierre Raven woont. De naam Poe leeft nog 
steeds voort in ons dorp. Want we zeggen nu nog altijd dat we naar Poeke gaan om te kijken hoe hoog de Maas 
staat. Waar de fam. Smeets de naam Poe aan overgehouden heeft valt niet meer te achterhalen. 
  
Het scheiden van afval bestond toen ook al. Oude kleding “lommele” werden opgehaald door de 
“lommelekriemers”. Zij maakten een rondgang door het dorp en gingen tussen de middag aan de school staan 
om lommele op te halen. Menig kind heeft toen wel eens een of ander kledingstuk thuis achterover gedrukt want 
in ruil voor die lommele kreeg men namelijk een of andere kermisprul. Die lommele werden op waarde gesor-
teerd en voor bijvoorbeeld de betere spullen, zoals echte wollen sokken, kreeg men dan een speeltje dat wat 
meer waarde had. De lommelekriemers haalden ook konijnenvellen op. Vooral als het kermis was werden er 
veel konijnen geslacht en deden ze goede zaken. Konijnenvellen werden binnenstebuiten gekeerd en met stro 
erin opgehangen om te drogen. Ze werden onder andere gebruikt om moffen van te maken. 
 
Op de Bos links van de weg op het einde van de gemeentegrens, naast het protestants kerkhofje, stond de die-
renbak, een betonnen bak met houten deksel. Die diende om kadavers van vee in te deponeren die daar werden 
opgehaald door een destructiewagen.  
 
Ook was er Sjaak Winkens de kantonnier. Sjaak onderhield alle veldwegen in ons dorp. Alle uitgesleten plekken 
vulde hij op met kiezel. Deze kiezel groef hij handmatig op met behulp van een pikhouweel en schop. Zo heeft 
hij een groot gat gegraven in de “steenkuil”. Deze is gelegen aan de Kerkveldweg waar voorheen de container 
heeft gestaan. Het grindgat werd gebruikt als stortplaats waar Charel het afval in stortte. Later groef Sjaak een 
nog groter gat op ‘t Brook op de plaats waar nu het speelveld is en de schuilhut voor de jeugd staat. Hier is jaren-
lang het stort van Itteren geweest. Kinderen gingen daar regelmatig op avontuur om thuis te komen met een of 
ander bewonderswaardig kapot ding, een gedeukte koperen vaas of een gesp van een riem want iets bruikbaars 
werd niet weggegooid in die tijd, of werd door iemand anders onderweg al van de kar van Charel afgeplukt. 
Onder de schuilhut ligt van alles begraven. Zo is er eens een pastoor geweest die het interieur van de kerk mo-
derniseerde. Die oude spullen vond hij maar niets. Beelden, engelen en het mooie gipsen Bernadetje dat toen 
onder de boom op het kerkhof bij de grot stond, rusten nu voor eeuwig onthoofd en ontvleugeld op ‘t Brook. Niet 
voor niets kreeg hij de bijnaam “De Beeldenstormer”.  
 
Sjaak Winkens was familie van vele Winkensen die nu nog hier wonen. Hij was berensterk en verzette zwaar 
werk door al die kiezel handmatig uit te graven. Van hieruit ontstond zijn grote hobby namelijk het verzamelen 
van vele mooie keien waar hele grote exemplaren tussen zaten. Sjaak vierde in 1967 of 68 zijn 25 jarig jubileum 
bij de toenmalige gemeente Itteren. Toen hij gepensioneerd werd nam hij langzaam maar zeker afstand van zijn 
hobby. Hij heeft toen oneindig lang die verzameling van keien in zijn achtertuin stuk geslagen tot kiezelstenen 
waarmee hij tot het laatst de veldwegen opknapte. 
Daarnaast had Sjaak een belangrijke taak als het hoog water was. Als de Ebad bus  
(Eerste Beeker Autobus Dienst) niet meer door het water kon op ‘t Brook en zich weer eens naast de weg had 
gereden, werd het vervoer op maat van die tijd ingezet namelijk de veerpont. Hiermee zette Sjaak de mensen 
over van de ene naar de andere kant van het dorp. Dit gebeurde met behulp van een kabel die gespannen werd 
over het water, roeispanen en een lange stok. Voor ondeugende  jeugd was het lol trappen om in de veerpont te 
gaan schommelen. Sjaak werd dan uiteraard boos want het viel niet mee om de veerpont over het ruige water 
heen en weer te varen en al zeker niet als hij heen en weer geschommeld werd.  
 
Funs Cauberg onderhield tot 1938 de doorgaande wegen in Itteren. In dat jaar werden deze geasfalteerd. In 
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1948 werd de weg tussen Itteren en Borgharen en de weg naar Meerssenhoven geasfalteerd (wanneer komt die 
schitterende bomenlaan weer terug?). In die periode was de heer Keizer burgemeester van Itteren. Funs, Charel 
en Sjaak waren in dienst van de toenmalige Gemeente Itteren. Funs woonde ongeveer waar nu Geneinde No. 18 
is, Charel woonde op de boerderij in de Pasestraat No. 34. en Sjaak woonde in de Putsteeg No. 6. De tijd van 
Funs, Charel en Sjaak was onbetwistbaar prachtig, maar helaas verleden tijd. 
 
Vanaf 1965 werd het huisvuil gemotoriseerd opgehaald door Funs Paulussen en Theo Bastings met een Willy 
jeep en aanhangwagen. In de loop der jaren is ‘t Brook helemaal volgestort zowel aan de linker als aan de rech-
ter kant van de weg aan weerszijden van de Kanjel. De kiezel werd er in die jaren machinaal uitgehaald. Bij hoog 
water werd er Op de Bos gestort. Op het einde van de jaren 60 kwam Crombach uit Bunde met de eerste vuilnis-
wagens om het huisvuil op te halen. Daarna kwam de grijze zak. Op ‘t Brook heeft nog lang een container ge-
staan waar op zaterdag vrij gestort kon worden. Daarna is die verhuisd naar de Kerkveldweg en werd hij be-
mand. 
 
De groencontainer op zaterdag en de afvalcontainer werden een gezellig trefpunt, waar menigeen wel weer iets 
bruikbaars vond om mee naar huis te nemen. Containerbeheerder Henk wist bezoekers daar goed  te vermaken. 
Dat alles is helaas verleden tijd. Nu zitten we opgezadeld met die goed bedoelde auberginekleurige restzak en 
de gft-bak. En hiermee is een einde gekomen aan de sociale interactie en het ’avontuurlijke’ zoeken naar iets 
bruikbaars tussen het afval.  
 
Sinds de invoering van de gemeentelijke restzak in 2001 is het asociale gedrag fors toegenomen, steeds meer 
afval word illegaal gedumpt. Als we in ons Itteren terugkijken naar de geschiedenis van het afval kunnen we con-
stateren dat er erg veel veranderd is. De moderne consumptiemaatschappij brengt met zich mee dat er veel 
meer afval word geproduceerd Charel met zijn paard en wagen en Sjaak met zijn schop en kruiwagen zouden 
het nooit hebben kunnen bijbenen om die troep op te halen en te verwerken. Wij moeten dus ook met de tijd 
mee dat betekent dat ook de grijze zak verleden tijd is. De huidige restzak van de Gemeente Maastricht is met 
alle andere mogelijkheden van gescheiden afval inzamelen nu al geruime tijd in de running. De consument be-
taalt op maat voor het afval dat hij produceert. Dit bevordert een milieubewust koop c.q. leefgedrag en bepaalt 
daardoor ten dele de toekomst van een leefbaar bestaan in deze wereld. Hoewel dit best wel tegenstrijdig is als 
daarnaast het koopgedrag alsmaar wordt gestimuleerd.  
 
De tijd staat echter niet stil. We leven in een turbulente wereld. Met de auberginekleurige restzak is het principe 
van de vervuiler betaalt geïntroduceerd. Dit principe kent twee kanten. Van de ene kant hoopt men dat mensen 
milieubewuster met uw afval omgaan. De naam restzak zegt het al. Alleen dat afval dat niet gescheiden kan 
worden (de rest) komt in de zak. Alle andere afval dat wel gescheiden kan worden gaat naar het milieuperron of 
het milieupark. Dat de mensen hun taak serieus nemen is te bespeuren bij de milieuperrons. Het afval wordt zo 
goed gescheiden dat de capaciteit regelmatig te klein is met als gevolg een grote puinhoop bij deze perrons. In-
middels wordt dit allemaal goed in de gaten gehouden en worden de bakken zonodig extra geleegd. Het schei-
den van afval is niet alleen goed voor het milieu maar ook goed voor de portemonnaie. Voor de restzak moet 
immers betaald worden en hoe minder zakken hoe lager de kosten.  
 
Dat geldt overigens ook voor een groot aantal spullen die naar het milieupark gebracht moeten worden. Ook 
daar moet betaald worden. We krijgen dan te maken met de andere kant van de medaille. Niet iedereen wil be-
talen voor zijn afval. De gemakkelijkste weg is dan het afval illegaal dumpen. We worden helaas dagelijks ge-
confronteerd  met dit asociale gedrag. Voor Itteren is dit extra pijnlijk omdat het meest gedumpt wordt in het bui-
tengebied. De kans dat je hier betrapt wordt op het illegaal storten is heel erg klein. Gelukkig krijgt deze proble-
matiek steeds meer aandacht van de politiek en de milieupolitie. 
 
Binnenkort krijgt het principe van de vervuiler betaalt een nieuwe dimensie, Dan worden namelijk de GFT-
bakken gewogen. Iedere GFT-bak heeft inmiddels een chip zodat precies nagegaan kan worden hoeveel afval 
per woonadres is aangeleverd. Aan de hand van deze gegevens wordt dan vervolgens de rekening opgemaakt. 
 
Maar niet alles veranderd. Daarnaast zijn er zijn in Itteren nog een aantal milieubewuste dorpsgenoten die een 
compostbak hebben aangeschaft en zodoende zorgen voor hun eigen compost. Ook zijn er nog genoeg mensen 
die hun groenteafval voeren aan de kippen. De Dorpsraad draagt ook een steentje bij voor een goed milieu door 
het ieder voor- en najaar afspraken te maken met het Buurtbeheerbedrijf om grof snoeiafval op te halen. O 
 
ok dit voorjaar is er weer een takkenroute en wel op 14 en 28 april a.s. Daarnaast wordt in Itteren iedere tweede 
zaterdag van de maand het oud papier opgehaald en wie zijn oud ijzer kwijt wil heeft ook geen probleem want ie-
dere maandagmorgen komt de oud ijzerman langs de deur. En wie dan nog iets over heeft kan altijd nog terecht 
bij bijv. Emmaus. 
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Programma Damesvereniging 2003 
 

19 maart:          Dhr. Naebers uit de Havenstraat 10 vertelt ons alles over diamanten slijpen, bewerken enz. Na 
de pauze kan iedereen zijn sieraden laten schatten. 

 
16 april:            Onze uitgestelde kookavond van de B.V.G. 
 
Mei/juni:            Uitstapje. Helaas is onze vaste bus niet meer beschikbaar. We zullen dus op zoek moeten naar 

een andere busonderneming. 
 
17 september:   Tussen “Kunst en Kitsch”  Een leuke en gezellige avond. De heer Boulanger en de heer Breijnen 

vertellen ons alles over veilingen, waarde enz. Dierbare stukken worden ook geschat door beide 
heren. 

 
15 oktober:       Ontdek wat je gezicht vertelt, door mevr. Anette Müller. Erg interessant. Zeer aan te bevelen. 
 
12 november:   De country dansgroep uit Borgharen verzorgt nog eens een avond. Wij hopen op veel belang-

stelling en gezelligheid. 
 
19 december:   Kerstavond. 
 
Alle vieringen beginnen om 20.00 uur en het is mogelijk een introducé mee te brengen tegen betaling van 3 eu-
ro, behalve de Kerstavond, dat is een besloten feest. Noteer datums in uw agenda zodat u ze niet kunt vergeten. 
Agenda staat ook in de Dorpsberichten en op internet. 
 
Voorzitter                                            Penningmeester 
Irma Chavagne                                   Liza Brouns 
Op de Meer 56                                    Op de Bos 45 
6223 GW Maastricht                           6223 ET Maastricht 
364 51 52                                           364 57 84 
 
Weinig/veel 
 
Het kost niet zoveel iemand een glimlach te schenken, 
of een hand op te steken voor een vriendelijke groet. 
Zoiets kan opeens de zon laten schijnen 
in het hart van de mens, die je zomaar ontmoet. 
 
Het kost niet zoveel, een hand op te steken 
om een ander een beetje behulpzaam te zijn. 
Een dankbare blijk is vaak de beloning 
al was de moeite voor u maar slechts klein. 
 
Het kost niet zoveel, om je hart te openen 
voor de mens om je heen, in zijn vreugd en verdriet. 
Wees blij, dat je zo wat kan doen voor die ander! 
Of is die ander je naaste soms niet? 
 
Het kost maar heel weinig je arm om een schouder 
of alleen maar een zachte druk van een hand. 
’t Is vaak voor de ander of hij heel even 
in een klein stukje paradijs is beland. 
 
Het kost toch zo weinig om een ander te geven. 
Iets wat je zelf toch zo graag ontvangt. 
Liefde! Alleen maar door dat weg te schenken 
Krijg je terug, meer dan je ontvangt. 
 
O, die vriendelijke glimlach, dat eventjes groeten 
die arm om je schouder, de hulp die je bood. 
Het kost allemaal bij elkaar toch zo weinig 
maar in wezen is het ontzag’lijk groot. 
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Leef itternere, 
  
Veer wèlle ederein bedaanke veur dee onvergetelikke vastelaovend dee veer 
same met uuch beleef höbbe.  
Tevens wèlle veer ederein bedaanke veur alle kaarte, blomme en kadoos die veer 
höbbe mage ontvaange. 
  
Prins Marcel I en Prinses Anja. 

SANTIAGO  DE  COMPASTELLA  
 
Al vele eeuwen ondernemen duizenden pelgrims de verre reis naar Santiago de Compastella  in Spanje. 
Wat bezielt mensen, ook in onze tijd, om zo’n voettocht van honderden of zelfs duizenden kilometers te lopen 
naar deze bedevaartplaats?  
Zelf heb ik met een vriendin de 800 kilometer te voet afgelegd van de Frans – Spaanse grens naar Santiago . 
Van minstens nog iemand van hier weet ik dat hij  Maastricht – Santiago gefietst heeft! 
Half mei vertrek ik weer voor 2 weken om 200 kilometer te gaan van een Franse pelgrimsroute richting de 
Spaanse grens. 
 
Een goede vriend, Herman Hecker uit Herten wil U aan de hand van mooie dia’s vertellen van zijn belevenissen 
onderweg en U laten proeven van deze eeuwenoude, middeleeuwse pelgrimsweg. 
 
Vrijdag 9 Mei om 8 uur starten we in de Aw Sjaol met de opening van een tentoonstelling van aquarellen van 
Gea Schmidt, waarna de heer Hecker een lezing zal geven van een uur of twee, waarin een koffiepauze. Napra-
ten kan met een glas spaanse wijn. Kosten € 4 inclussief. 
 
Trudy Teunissen          
Tel.3645993 

Te vroeg gejuicht! 
 
Vorige editie meldden we dat de aanleg van het fietspad achter Ankersmit een kleine vertraging had opgelopen. 
Nadat we al jaren op de aanleg zitten te wachten maakt een extra maandje ook niks meer uit, dachten we toen. 
Helaas doet Rijkswaterstaat Limburg plotseling weer moeilijk bij het afgeven van de vergunning. En wij altijd 
maar denken dat Verkeer en Waterstaat de grote promoter was van het fietsverkeer! Dit kunnen en mogen we 
niet accepteren. Zie ook het verslag van het wijkteam. 

Roer en Overmaas 
 
Tijdens de jaarvergadering heeft de heer van Duijnhoven van het Waterschap Roer en Overmaas o.a. gespro-
ken over de vervuiling van de Houtbeemdervloedgraaf en het aanleggen van een duiker onder de weg van Itte-
ren naar Borgharen om het water dat op de akkers staat na een hoogwater sneller te laten weglopen. 
 
Wat de vervuiling betreft is men op dit moment bezig te onderzoeken of er sprake is van vervuild slib. Naast 
Roer en Overmaas houdt ook Rijkswaterstaat en de landsadvocaat zich met deze kwestie bezig. Overigens 
wordt de gele kleur van het water veroorzaakt door mergel. Dat hoeft in principe niet te duiden op ernstig ver-
vuild water. Een echte vervuiling met bijvoorbeeld zware metalen zie je niet! 
  
Of er een duiker komt tussen Borgharen en Itteren is nog niet zeker. Tijdens en na het hoogwater begin dit jaar is 
er langer gepompt en met meer pompen. Men onderzoekt nog de gegevens om  resultaat te kunnen meten.  Als 
de resultaten medio dit jaar beschikbaar zijn wordt besloten tot al dan niet aanleggen van een duiker. 

Takkenroute voorjaar 2003  
 
 
In overleg met het Buurtbeheerbedrijf Nazareth zijn dit voorjaar twee takkenroutes gepland en wel op  
14 en 28 april a.s. 
 
Snoeihout e.d. worden vanaf 09.00 uur opgehaald. 
 
De takken en takkenbossen (gebundeld) mogen niet langer zijn dan 1,5 meter. 
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Secretariaat IVN Maastricht 
t.a.v. Carlo Poolen 

Trichtervoogdenstraat 70 
6223 CT Maastricht 

Tel: 043-3626261 
 
 
 
Maastricht februari 2003. 
 
 
April Bloesemmaand, “Werkdag voor groot en klein”. 
 
Op zaterdagochtend 12 april, van 10.00 tot 12.00 uur, organiseert de Werk Groep Natuur Beheer van 
het IVN Maastricht, in het kader van “april de bloesemmaand” educatieve activiteiten voor groot en 
klein in de kinderboerderij Wieringenberg aan de Maastrichterweg in de wijk  De  Heeg  Maastricht..  
 
In de maand april, die door het I. K.L. is uit geroepen  tot bloesemmaand,  worden diverse activiteiten 
georganiseerd.  Een van deze activiteiten is een “werkdag voor groot en klein in de kinderboerderij Wie-
ringenberg  in De Heeg”. 
 
In de kinderboerderij zijn voor de volwassene snoei demonstraties, conform de ARBO wet en kinderen 
gaan onderleiding van de Werk Groep Natuur Beheer snoeihout  verzamelen  en in de takkenril verwer-
ken.  Deze takkenril is een  ideale woonplaats voor insecten. Ook het roodborstje, winterkoninkje en nog 
vele andere holenbroeders maken gebruikt van zo'n takkenril. Zelfs de hermelijn kan men er in aantreffen. 
 
Dus op zaterdag 12 september van 10.00 tot 12.00 uur, voor groot en klein, op naar de kinderboerderij 
Wieringenberg  aan de Maastrichterweg in De  Heeg, wijk 6229 Maastricht. 
Goede kleding en schoeisel, is belangrijk, er zijn geen kosten aan deze activiteiten verbonden maar 
een vrijwillige bijdragen is altijd welkom. 
 
Inlichtingen in het weekend, of doordeweeks na 18.30 uur bij; 

Nelle Driessen tel: 043 457 81 12. 
Tineke de Jong tel: 043 352 11 09.  

Met vriendelijke groeten namens IVN. Maastricht. 
 
Herman Heemskerk 
Termileslaan 154 
6229 V X Maastricht. 
Tel: 043 361 35 65. 
E-mail: herman.heemskerk@hetnet.nl 
 
 

mailto:herman.heemskerk@hetnet.nl
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Informatie over de Tennisclub Itteren  
 
Nog vers in ons geheugen ligt het beeld van schaatsers die op de ondergelopen tennisbaan en omliggende lan-
derijen schaatsten. 
De banen zullen echter binnenkort weer het domein van  de tennissers worden want het nieuwe tennisseizoen 
staat weer voor de deur. 
 
De activiteiten starten met een algemene ledenvergadering op woensdag 19 maart a.s. 
Het is een bijzonder begin want binnenkort wordt gestart met de aanleg van een nieuwe toplaag. De kunststof 
heeft fors geleden onder de diverse overstromingen en is dus hoognodig aan vernieuwing toe. 
De keuken in het clubhuis heeft het ook begeven onder de nodige “hoge” waters en wordt ook vernieuwd. 
Een dorpsbewoner ondersteunt de vereniging in het werk t.a.v. de groenverzorging en onkruidbestrijding. Er 
wordt flink wat snoeiwerk verricht en de jeu de boulebaan krijgt ook een opknapbeurt.  
 
Ondanks het kleine ledental is het enthousiasme groot. Dat is ook wel nodig want veel zaken gebeuren in eigen 
beheer. Met weinig mensen moet veel werk verzet worden. Te denken valt aan het draaiend houden van het 
clubhuis, het schoonmaken en het organiseren van activiteiten. 
 
Het seizoen 2003 zal beginnen met een openingstoernooi gevolgd door het spelen van de competitie heren 35 
plus. Ook dit jaar staat weer een team te trappelen om zich te meten met andere Limburgers gedurende zeven 
zaterdagen in april en mei. Gaande het seizoen worden er kleine evenementen georganiseerd en tegen het ein-
de van het seizoen worden de clubkampioenschappen gespeeld.  
 
Zoals ook vorig jaar wordt op de maandag- en woensdagavond vanaf 19.00 uur gespeeld volgens het “inloop 
principe” en is het clubhuis geopend.  Meestal wordt op drie banen naar hartelust gespeeld en wordt daarna 
evenzeer naar hartelust genoten van het prachtige terras of gezellige clubhuis.  
 
Dorpsbewoners worden uitgenodigd om eens te komen kijken welk een prachtige accommodatie zich in Itteren 
bevindt. Ook voor hen staat de koffie klaar. Bijvoorbeeld tijdens een competitie zaterdag vanaf 13.00 uur. Zie 
voor de thuisspeeldata www.itteren.nl. 
 
We hopen dit jaar weer enkele nieuwe leden te kunnen begroeten. Schroom dus niet om eens te komen kijken 
op maandag of woensdag. Ook kunt u contact op nemen voor informatie of aanmelding bij de heer John Co-
nings, voorzitter (043-3581161) of de secretaris de heer Hans Habets (043-3540052). 
We heten u nu al van harte welkom. 
 
Namens het bestuur, 
Frans Falise 
 
Positief weggedrag. 
  
Op de T- splitsing Klipperweg en de invalsweg naar de Beatrixhaven  vanuit Bunde (Fregatweg) valt op dat 
steeds meer weggebruikers een positieve instelling hebben. Altijd is er wel iemand die een automobilist uit de 
richting Itteren in laat voegen in de drukte van de ochtendspits. Ook is te zien dat vrachtwagens de gelegenbheid 
wordt geboden om af te slaan of uit te rijden vanuit een bedrijfsterrein.  
De slogan lijkt op te gaan: "wordt ik gematst dan mats ik de ander ook". 

 
Nieuw in de Dorpsraad: 
 
Marlies Brunings en Bart Venlet. Wij wonen sinds 1998 met veel plezier in dit mooie en (meestal) rustige dorp. 
Bart is opgegroeid in Heemstede (in de buurt van Haarlem) en heeft in Delft gestudeerd. Hij werkt als product-
manager bij Vodafone. In de Dorpsraad houdt hij zich bezig met het behartigen van de belangen van Itteren in-
zake de Grensmaas. 
Marlies is geboren en getogen in een klein dorp boven Zutphen, Gorssel geheten. Zij heeft in Maastricht gestu-
deerd en is hier blijven hangen. Ze heeft haar eigen bedrijf: EigenWeg Loopbaanbegeleiding & Mediation 
(conflictbemiddeling). In de Dorpsraad hebben het milieu en de zaken voor het wijkteam haar aandacht. 
  
Wij willen zo onze bijdrage leveren aan een plezierig leefklimaat in en om Itteren en hebben er veel zin in. 
 
Marlies en Bart 
 

http://www.itteren.nl
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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 het gemeenteloket: 
(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 40 00 
 
Groene Kruis Heuvelland 
Zaterdag en zon- en feestdagen: verpleging en verzor-
ging, tel. 043-369 06 90. 
Nieuwe zorgaanvragen verplegen/verzorgen 
043-382 18 21. 
Kraamzorg, tel. 043-369 06 30. 
 
 
 
 
 
 
 
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 
                    Joop Verhulst        325 00 55 
                    Bart Venlet            364 09 88 
                    Marlies Brunings    364 09 88 
 
Kopij (liefst electronisch) inleveren voor: 10 mei 2003 
 
Volgende uitgave: 31 mei 2003 

Activiteitenkalender voor de maanden april en 
mei: 
 
 
14 april:       Takkenroute 
16 april:       Kookavond BVG (damesvereniging) 
21 april:       Concert fanfare st. Martinus Plein ‘92 
21 april:       Cafe ‘t Trefpunt: Muziek verzorgt door 
                   DJ-John vanaf 17.00 uur. 
30 april:       Koninginnedag. Rondgang van Fanfare 
                   St. Martinus door Itteren. Tevens diverse 
                   activiteiten in het St. Martinushoes 
30 april:       Jean Innemee met de Mosam Skiffle  
                   Train vanaf 21.00 uur in cafe 't Trefpunt. 
9/10 mei:     Toneeluitvoering Poelepije en Moelepie 
9 mei:          Dialezing Santiago de Campostella en 
                   tentoostelling aquarellen in de Aw Sjoal 
21 mei:        Vergadering wijkteam 
23/25 mei:   Haertelsteijn: Boerenwereldkeuken 
29 mei:        Hemelvaart, Afhalen communicantjes 
                   door fanfare St. Martinus 
30 mei t/m   Haertelsteijn: Boerderij en landschap 
1 juni 
30 mei t/m   Hoogmaastournooi, Groot voetbaltoer-    
1 juni           nooi met 70 elftallen uit heel Nederland 

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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