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Beste dorpsgenoten, 
 
Wat een prachtig feest hebben we dankzij U 
20 Juni gevierd! 
De Dorpsraad is na 25 jaar  echt in de bloe-
metjes gezet. 
Al uw positieve aandacht en reacties hebben 
ons heel goed gedaan. 
Dat hebben we onlangs, tijdens een evalua-
tieavond, nog eens extra kunnen voelen bij 
het gezamenlijk bekijken van: 
foto’s, film, felicitatiekaarten en het schenken 
van de geschonken wijn! 
 
Na dit voortreffelijke weekend, volgden de 
feestelijkheden rond de Heiligdomsvaart in 
Maastricht. 
Het thema “Wij zijn de Tijd“ sprak me enorm 
aan. Wij zijn het die de tijd bewonen en haar 
tot een goede of slechte tijd maken. 
In ieder geval is geschonken tijd vaak vrucht-
baar. 
Daar heeft 25 jaar Dorpsraad ook de vruch-
ten van gezien. 
Ik wens U een mooie zomer, met tijd voor 
hen, die U dierbaar zijn. 
 
Voorzitter Dorpsraad 

Foutje! 
 
De Dorpsberichten worden aandachtig gele-
zen. Dat blijkt wel uit het feit dat enkele le-
zers ons er op geattendeerd hebben dat de 
cijfers in het financieel jaarverslag niet klop-
ten.  
 
De opmerkingen waren terecht, maar de 
penningmeester treft geen blaam. De bere-
keningen en de einduitkomst zijn correct. Bij 
de opmaak van het artikel is er echter iets 
misgegaan. 
 
Inmiddels hebben 120 huishoudens zich niet 
door deze “fout” laten weerhouden om hun 
jaarlijkse bijdrage over te maken.  
 
Mocht u het vergeten zijn, u kunt uw vrijwilli-
ge bijdrage nog steeds in goed vertrouwen 
overmaken op bankrekening 97.92.52.547 
t.n.v. Stichting Dorpsraad Itteren. 
 

Mededelingenkastje 
 
Tegen de buitenwand van de winkel, onder 
het bordje POST, hangt sinds kort een 
kastje met schuifraampje. 
 
Iedereen kan daar een briefje in ophangen, 
waarop U mededeelt wat U zoekt, juist kwijt 
wilt, een feest aankondigt, een geboorte-
kaartje, een overlijdensannonce misschien. 
Hoop dat  we er wat aan hebben! 

Steenuilen. 
 
Met de steenuilen gaat het in onze omge-
ving buitengewoon goed. In Itteren en om-
geving Ankersmit tot en met Voulwammes 
zijn in totaal 27 roepende mannetjes ge-
teld.  
 
Als daar ongeveer evenzoveel vrouwtjes 
bijgeteld worden met de jongen die ze sa-
men krijgen is dat een aantal waar we zeer 
tevreden over mogen zijn. 
 
In Itteren hangen in totaal 6 nestkasten 
voor de steenuilen waarvan het merendeel 
bewoond is, daarnaast broeden ze in de 
talrijke knotwilgen in deze omgeving.  
 
De zeldzame grauwe gors heeft ook dit 
jaar weer zijn broedplaats bij het grindgat 
weten te vinden, er zitten daar 5 tot 10 
broedparen. 
 
De nachtegaal is daarentegen dit jaar nog 
niet gehoord in onze omgeving. 
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"Het is een 
onvergetelijke 
dag geworden, 
een fantastisch 
feest, een 
dorpsfeest zoals 
we dat al jaren 
niet meer gehad 
hebben in ons 
dorp.” 

Dorpsfeest! 
 
20 juni heeft de Dorpsraad haar 25 jarig jubileum gevierd. We wilden er een echt dorpsfeest 
van maken, een feest van en voor het dorp. En dat is ook gelukt! En hoe! Het is een onverge-
telijke dag geworden, een fantastisch feest, een dorpsfeest zoals we dat al jaren niet meer ge-
had hebben in ons dorp. 
 
Wij willen dan ook iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit feest van harte bedanken. 
De fanfare voor de muzikale begeleiding, de majorettes voor hun optreden, beheerders en be-
stuur van de Aw Sjoal en de beheerders van het St. Martinushoes voor de goede zorgen en 
samenwerking, Mieke Hamers voor de muzikale begeleiding van de receptie, de jongeren die 
zich regelmatig treffen op ’t Brook voor de bediening in de zaal, de leerkrachten en kinderen 
van de basisschool voor het optreden van de Itterse idols, Jelle Penders voor de duo-
presentatie met Peter Schols, de toneelvereniging voor de kostelijke acts tijdens de muzikale 
pauzes, het kerkelijk zangkoor met een eigen Itters repertoire, Ger Eikenboom voor de schitte-
rende fotorapportage, Peter Schols voor het organiseren van het muzikale programma, Peter 
en Lily van Remoortere en Martha Schols voor de hulp bij de bonnenverkoop, de Itterse muzi-
kanten (zie ook het stukje van Peter Schols), alle aanwezigen en natuurlijk de sponsoren die 
het financieel mogelijk hebben gemaakt dat wij dit schitterende feest hebben kunnen organise-
ren. 
 
In het jubileumboekje zijn de sponsoren vermeld. Helaas ontbreken er een aantal in het boek-
je. Ondanks alle goede voorbereidingen gaat er jammer genoeg toch altijd iets fout. Daarom 
willen we de ontbrekende sponsoren alsnog in deze Berichten van harte bedanken. Het be-
treft: 
 
H&B dienstverlening, het schoonmaakbedrijf van Harry en Bertie Wolfs 
Ger Eikenboom,vakfotografie; en 
Frituur ’t Weegelke. 
 
In het boekje ontbraken ook de namen van een aantal oud-Dorpsraadsleden. Dat zijn Harrie 
Horssels, Huub Beenkens, Sander Bastings, Jacques Pieters en John Wijntjes. 
 
Daarnaast willen we natuurlijk een woord van dank zeggen aan Geert Mols voor het prachtige 
kunstwerkje dat hij voor het Vrijthofje heeft gemaakt. Een echte aanwinst voor het dorp of zo-
als iemand op de website schreef, het mooiste Vrijthof van Maastricht ligt nu in Itteren! Ook 
een woord van dank voor Jean Gulikers die spontaan aanbood om de naam in de sokkel  te 
beitelen.  
 
Tenslotte nog een woord van dank voor Jo Habets die heel veel tijd en energie heeft gestoken 
in het schrijven van het jubileumboekje en Eric Scheepers voor de foto’s. Het jubileumboekje is 
een blijvende herinnering aan deze mooie dag. We hebben nog een aantal exemplaren van 
het jubileumboekje. Deze zijn verkrijgbaar in de Dorpswinkel voor een symbolisch bedrag van 
€ 0,25. 
 
Itteren heeft laten zien waar een klein dorp groot in kan zijn. Alleen door de medewerking van 
zo vele dorpsgenoten heeft het z’n fantastisch feest kunnen worden.  
 

Itteren bedankt! 
 
Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad op 3 november 2004 zullen wij nog uitgebreid 
terugkomen op dit feest. Hoe, dat blijft nog een verrassing. Noteer in elk geval alvast de datum 
in uw agenda. 
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"Klachten over 
het nieuwe 
fietspad langs 
Ankersmit kunt u 
melden bij het 
Klantenmeldpunt 
van de 
Gemeente.”  

Mededelingen van het Wijkteam 
 
Onderstaand de belangrijkste zaken uit de vergadering van het wijkteam d.d. 14 juli 2004  
 
Fietspad Ankersmit.  
 
Tot nu toe is iedereen enthousiast over het nieuwe fietspad. Maar de regelmatige gebruiker 
ziet al de eerste gebreken. Op verschillende punten ontstaan grote bulten op plaatsen waar 
planten zich door het asfalt een weg naar buiten proberen te banen. Met name in het donker 
kan dit tot gevaarlijke situaties leiden. Ook begint op verschillende plaatsen scheurvorming 
plaats te vinden. Klachten die we hier over ontvangen hebben, hebben we doorgespeeld naar 
het wijkteam. 
In het wijkteam is aangegeven dat dergelijke klachten niet via het wijkteam moeten lopen. Der-
gelijke klachten moeten aangemeld worden via het klantenmeldpunt. We hebben daar inmid-
dels een klacht gedeponeerd. Maandag 19 juli zijn we ter plaatse met de gemeente gaan kij-
ken. 
In het wijkteam is nogmaals gevraagd jullie er op te wijzen dat klachten over de openbare 
ruimte, fietspaden, trottoirs, storten van afval e.d. via het klantenmeldpunt aangekaart moeten 
worden. Het nummer staat achter op de servicepagina. Vraag bij het doorgeven van een klacht 
altijd naar het referentienummer. Aan de hand van dit nummer kan achteraf altijd gecontro-
leerd worden wat er met de klacht is gedaan. 
 
Snelheidsremmende paaltjes Pasestraat 
 
In de Pasestraat zijn bij wijze van proef nieuwe flexibele paaltjes geplaatst. Deze proef geldt 
voorlopig alleen voor de Pasestraat. 
 
Graffiti kapel 
 
De kapel zal van buiten helemaal opnieuw geverfd worden. Aan het klantenmeldpunt is door-
gegeven dat in de deur schuttingtaal is gekrast. 
 
Skatebaan 
 
Via de website is er een melding binnengekomen van splinters op de toestellen. Dit euvel is 
inmiddels verholpen. 
 
Wegdekvervuiling in de Ruyterstraat 
 
Dit is gemeld bij de milieupolitie. De klacht is hier in behandeling. De politie heeft inmiddels 
contact gehad met de veroorzaker. 
 
Frituur 
 
De frituur moet een belachelijk hoog bedrag betalen op basis van de marktgeldverordening en 
de precarioregeling, terwijl hier niets tegenover staat (geen aansluiting elektriciteit of water). 
We hebben dit probleem via diverse kanalen aangekaart. Tijdens het jubileumfeest hebben we 
ook de burgemeester hiervan op de hoogte gebracht. De Dorpsraad zal hierover een formele 
brief schrijven aan de gemeente. 
 
Zitbanken 
 
Aan het Bundervoetpad is een nieuwe zitbank geplaatst. 
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"De methode is 
bedoeld voor 
iedereen, man of 
vrouw, ongeacht 
leeftijd, conditie 
of eventuele 
klachten.” 

Kan dat? 
 
Je hersenen en spieren samen activeren? 
 
Ja, dat kan! Met de houding- en bewegingsleer 
 

ISMAKOGIE 
 

Om een lichaam zo optimaal mogelijk te laten functioneren is het belangrijk om de hersenen 
die onze spieren aansturen bewust te trainen. Ismakogie traint dat gedeelte van de hersenen 
wat onze willekeurige spieren activeert. 
 
De kracht van deze bewegingsleer zit in wat zich afspeelt in het lichaam en in de hersenen, 
de geest. Alle bewegingen, oefeningen, worden bewust gestuurd door de versterkte inzet van 
het verstand. 

- Nadenken, opdracht geven aan de hersenen 
- Bevel van de hersenen via de motorische zenuwen aan het spierstelsel 
- Voelen waar en hoe de spierspanning verloopt 
- Bewust de opgebouwde spierspanning weer loslaten. 

 
De methode Ismakogie heeft een anatomisch-fysiologische opbouw. Zij schenkt aandacht aan 
het functionele gebruik van de gewrichten en de economische inzet van de spieren. Ismakolo-
gisch bewegen betekent op een verantwoorde en economische manier omgaan met je li-
chaam. 
 
Misschien bent u zich er nauwelijks van bewust hoe u zit, staat, loopt, ademt, kortom hoe u 
beweegt. Door de methode Ismakogie wordt u bewust van uw houding en hoe men beperkt 
kan worden in het bewegen. 
 
Beperkingen in het bewegen kunnen ontstaan door bijvoorbeeld rug-, nek-, en schouderklach-
ten, artrose, incontinentie enz. Maar ook door overbelasting of te weinig bewegen kunnen 
klachten ontstaan. 
 
De methode Ismakogie bestaat uit eenvoudige natuurlijke bewegingen die zittend, staand of 
liggend uitgevoerd worden. Doel is de klachten te verminderen en de conditie en beweeglijk-
heid van uw lichaam te verbeteren. 
 
De uitvlucht “ik heb geen tijd” geldt niet voor de Ismakogie. Reeds vanaf de eerste les leert u 
bewegingen in het dagelijks leven in te passen. 
 
De methode is bedoeld voor iedereen, man of vrouw, ongeacht leeftijd, conditie of eventuele 
klachten. 
 
De lessen worden gegeven in de Aw Sjoal in Itteren. Het lesgeld bedraagt € 6,50 per les. 24 
lessen, een keer per week, één uur, van 11.15 uur tot 12.15 uur. 
Introductieles donderdagmorgen 16 september om 10.30 uur. 
Start van de cursus donderdag 7 oktober 2004. 
 
Aan te bevelen is makkelijke kleding; t-shirt, legging of joggingpak, warme sokken, grote 
handdoek en een matje om op te liggen. 
 
Voor meer informatie: 
 
Odette Boels, Ismakogiedocente. 046-452 39 01 
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25-jarig-jubileumfeest Dorpsraad Itteren  
 
Beste Itterse artiesten, 
 
In dit artikel wil ik nog even (?) iedereen bedanken, die heeft meegewerkt aan het geweldige middag- en avondpro-
gramma dat aan de Itterse bevolking werd gepresenteerd.  Als een heerlijke muzikale maaltijd in de vorm van een 
wel zeer gevarieerd lopend buffet met diverse smakelijke ingrediënten   
Zo heb ik dat zelf tenminste ervaren. 
 
We begonnen met als voorgerecht de majoretten van de fanfare. Wervelende shows,  
ingestudeerd met instructrice Maud, waarbij zowel het gezamenlijk als de solistische optredens grote indruk maakten 
op de talrijke aandachtige toeschouwers.   
 
Daarna kwam het 2e voorgerecht met diverse jeugdige artiesten van de Basisschool, waarbij iedereen zich ontzet-
tend heeft uitgesloofd. Het zijn er teveel om allemaal op te noemen. Grappige toneelstukjes afgewisseld met fantasti-
sche dansjes van K3-meisjes, de leuke outfit (met zonnebrillen) bij het nummer Blue, niet te vergeten de soepkippen 
en de waterscooters en gooi daar nog eens 2 swingende juffen Françoise en Linda bij en je krijgt een wel heel sma-
kelijk menu. Dit werd o.a. ook opgediend door presentator-assistent Jelle Penders. Er werd door iedereen meer ge-
improviseerd dan er was voorbereid, maar dat maakte het geheel misschien des te leuker. 
Daarna kwam het serieuzere werk als een soort speciaal aperitief: het optreden van het kerkelijk zangkoor van Itte-
ren. 
 
Onder leiding van een zeer enthousiaste dirigente, werden een aantal aardige liedjes in het dialect ten gehore ge-
bracht, leuk aan elkaar gepraat door Erik Winkens. Zelfs de kinderen luisterden heel aandachtig! Jammer alleen, dat 
bij sommige ouders het bier en de wijn tijdens het vorige gerecht wat al te rijkelijk had gevloeid, waardoor de aan-
dacht af en toe een beetje ver te zoeken was. Desondanks hebben we toch kunnen genieten van dit zeer opmerkelij-
ke concert.  
 
Toen kwam het eigenlijke hoofdgerecht, dat steeds onderbroken werd met een aantal hartige hapjes van de toneel-
club. Mathieu Grouwels kondigde deze acts op een erg humoristische manier aan als een soort Anton aus Itteren en 
nog wel in perfekt Duits. Deze afwisseling van komische acts was als een heerlijke  jus over het muzikale gerecht.   
Wat de muzikanten betreft: als Itternaar weet je, dat Mieke Hamer een zeer muzikale meid is. Zang, gitaar, piano: 
doet ze allemaal . Maar wat haar man Teun betreft: hij was toch wel de verrassing van de avond. Ondanks de gebro-
ken arm speelde hij met zijn mondharmonica de lampen van het plafond! Wat een openbaring waren zijn grandioze 
solo’s.   
 
Daarna was het de beurt aan de jongens van Multiple Choice: Manfred en Ralf Winkens en Wouter Wolfs. Op de 
voorafgaande repetitie bleken zij al erg goed met de nummers van de Close-Bend overweg te kunnen. Dat had tot 
gevolg, dat zij veel meer nummers brachten dan oorspronkelijk gepland was. Eenmaal op de bühne speelden ze 
zelfs nog beter: vol enthousiasme en genietend van elke noot.  
  
Toen volgde er een spontaan optreden van de jeugdige groep Ampire met o.a. Tobias Hamer (slagwerk) en Isabel 
Hamer (zang); het klinkende bewijs dat  ook muzikaliteit erfelijk is!.  
 
En wat te denken van Mathie  Bastings. Ook hij deed ons versteld staan van zeer kundig  zang- en gitaarwerk. Zijn 
repertoir was heel divers en als klap op de vuurpijl bracht hij aan het eind een zelf gecomponeerd nummer met Itter-
se tekst.  
 
Als dessert het optreden van Jean Innemee. Hoewel hij het erg druk had met de promotie van zijn laatste CD 
(diezelfde avond nog in Amby) had hij toch tijd gevonden om een keertje met de Close-Bend te oefenen en het muzi-
kale avondprogramma af te sluiten. We mochten genieten van deze aparte stem, een beetje hees en ruw, maar toch 
hartverwarmend! 
 
Kortom: de hele dag was een heerlijke happening! 
 
Ik wil iedereen dan ook nogmaals hartelijk danken voor de spontane medewerking en ik weet zeker, dat de artiesten 
die avond net zo genoten hebben als de toeschouwers en daar gaat het per slot van rekening op zo’n dag toch om:  
samen een leuke tijd beleven!  
 
Namens de feestcommissie van de Dorpsraad Itteren 
 
Peter Schols    
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                  DANKBETUIGING 
 
 
 
 
Langs deze weg willen we iedereen bedanken, die heeft 
mee geholpen aan diverse acties die gehouden zijn ten bate voor 
de nieuwe uniformen van de majorette groep. 
Zeer zeker de mensen van het activiteitencomité. 
Natuurlijk ook U, mensen van Itteren voor de financiële steun. 
 
Namens 
 
Instructrice, begeleiding en dames van de majorette groep van 

 
Fanfare St. Martinus. 
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Lieve help, een rat ! 
 
Je kuiert gezellig achter de kinderwagen door je woonbuurt en dan plots, mijn hemel een rat! De reactie is begrijpe-
lijk, maken dat je weg komt. Maar laat het hier niet bij. 
Ingeval u een rat ziet belt u altijd even het klantenmeldpunt tel. 3504000. Binnen korte tijd worden dan door de des-
kundige van de gemeente maatregelen genomen waardoor het  probleem meestal snel verholpen is. 
 
Wat kunt u doen om rattenoverlast te voorkomen. 
 
Als u een rat signaleert kunt u er vrijwel zeker van zijn dat het een rioolrat betreft. Een algemene oorzaak van een 
buiten het riool vertoevende rat is vaak een combinatie van aanwezige voedselresten en een kapotte of open verbin-
ding met het riool. Voedselresten vindt je al gauw in een stad en een rat heeft slechts een kleine opening nodig om 
in en uit het riool te glippen. 
En zo’n opening is er maar al te vaak. Hoe dikwijls zie je niet dat een regenpijp helemaal is doorgeroest. Op zo’n 
plek kun je het riool vaak al ruiken en een rat heeft er beslist weinig moeite mee om daar naar buiten te klimmen om 
op zoek te gaan naar lekkere hapjes. Immers in verreweg de meeste gevallen is een regenpijp rechtstreeks op het 
riool aangesloten. Laat kapotte regenpijpen dus repareren. Dat u om dezelfde reden nooit stankafsluiters, bladroos-
ters, putdeksels e.d. moet verwijderen is natuurlijk vanzelfsprekend. Laat ook zinkputjes altijd intact.  
Ook een aannemer die aan het riool werkt moet dat riool nooit open laten liggen. Na werktijd dient hij het riool altijd 
af te doppen of tussentijds goed te sluiten met een flinke prop kuikengaas. Als dit niet gedaan wordt staat de ratten-
deur ook wijd open.  
 
Hoe worden ratten bestreden 
 
 
De manier waarop ratten bestreden worden is de laatste jaren op vele fronten verbeterd. Tot voor kort gebeurde dit 
bijv. met strychnine. Een snelwerkend gif dat vele nadelen had. Niet alleen voor de rat die ervan gegeten had. Die 
was verzekerd van een ellendig levenseinde. Ook voor de rest van de voedselketen leverde het gebruik van dit mid-
del risico’s op, bijv. voor een steenmarter  die een met dat middel vergiftigde rat verorberde. 
Bovendien gebeurt er iets merkwaardigs. Als een rat met strychnine vergiftigd voedsel eet en vervolgens snel het 
loodje legt, mijden de overige beestjes het betreffende hoopje voedsel als de pest. Zelfs nakomelingen die weken 
later geboren worden schijnen er niet van te vreten. De overige leden van de rattenpopulatie worden dus op een of 
andere manier via een onderling waarschuwingssysteem gealarmeerd.  
     
Op het ogenblik gebruikt men daarom een middel dat werkt op basis van een bloedverdunner. De rat gaat er niet 
onmiddellijk dood van maar elk klein bloedinkje wordt fataal. Dit gebeurt meestal binnen enkele dagen. De rat wordt 
dan suf, trekt zich terug, kan uiteindelijk niet meer op de poten staan en slaapt in. Zeker humaner en veel minder 
gevaarlijk voor de andere dieren. Maar ook een stuk doeltreffender! Voor de rest van het rattengezelschap lijkt het 
immers erop dat neef knabbel een natuurlijke dood gestorven is. De alarmbellen gaan niet rinkelen en de overige 
ratten blijven rustig van het voor hun dodelijk lokvoer eten. Dat is nodig ook! Ratten kunnen zich onder ideale om-
standigheden zeer snel  vermenigvuldigen. Een nest kan wel 12 jongen bevatten en een dracht duurt slechts 6 we-
ken. Dit nageslacht is op haar beurt weer na 6 weken geslachtsrijp. Tel maar eens uit hoeveel nakomelingen een 
koppeltje ratten binnen een jaar in theorie kan hebben. 
 
Bellen dus als u een rat ziet!  
 
Voor bestrijding van ander ongedierte kunt u gratis advies inwinnen bij dhr. Fred Verseijden van de gemeente. U belt 
hiervoor eveneens met het klantenmeldpunt tel. 3504000. 
 



Berichten Pagina 10 

Jongeren op ‘t Brook. 
 
In de loop der jaren is het contact tussen de jongeren in Itteren en de Dorpsraad langzaam maar zeker in stijgende 
lijn gegroeid. Hoogste tijd dat zij eens in het zonnetje worden gezet. 
We vernemen uit de media zo vaak dat er in allerhande buurten problemen zijn met jongeren, 
waarbij dan benamingen naar voren komen als hangjongeren en hangplekken. 
Alleen al door deze benamingen en vooral de negatieve berichtgevingen hieromtrent wordt ten onrechte toch wel 
eens de verkeerde associatie gelegd en iedereen over een kam geschoren. 
We realiseren ons natuurlijk dat jongeren over het algemeen genomen op deze leeftijd niet altijd lieverdjes zijn, maar 
hier in Itteren spreken we toch liever over een leuke groep jongeren die hartstikke dol zijn op hun Itteren en zich 
graag met leeftijdsgenoten treffen in het centrum van het dorp in hun eigen huisje op ‘t Brook. Dat ze daar vaak en 
veel plezier samen hebben mag duidelijk zijn. Ze voelen zich naast dat plezier maken samen verantwoordelijk voor 
deze plek en ruimen het iedere keer weer netjes op en dat mag wel eens gezegd worden. Ze onderhouden hun huis-
je goed en verven het gezamenlijk wanneer dit nodig is. 
 
We zijn erg tevreden dat er een goed contact is tussen de jongeren en de Dorpsraad, daarbij willen we enkele pun-
ten benoemen. 
Als Dorpsraad houden we hen op de hoogte van zaken die voor hen van belang zijn zoals b.v. de oprichting van de 
jongerenraad in Maastricht. Ook betrekken we hen bij allerhande gebeurtenissen in het dorp. Zo zorgen ze al enkele 
jaren voor een goed verloop van het Sint Martinusvuur  en hebben ze ons heel recent nog fantastisch meegeholpen 
bij het jubileumfeest van de Dorpsraad en hebben ze zich ingezet voor het tv- programma Kompeneij. 
De jongeren zelf geven ons weer aan wat zij belangrijk vinden en wat wij voor hen zouden kunnen doen. Door deze 
wisselwerking gaan ze steeds meer over gebeurtenissen in het dorp meedenken en maken ze dit ook steeds beter 
kenbaar. 
Naar de toekomst toe hopen we dat sommigen onder hun kunnen/willen gaan meedenken over specifieke zaken die 
er spelen zodat ze dit b.v. voor een studieproject kunnen gebruiken. 
  
‘t Brook in Itteren is sowieso een hele speciale plek want daar treft zich daadwerkelijk jong en oud. Frituur ’t Weegel-
ke is daar inmiddels ook niet meer weg te denken. In zijn Weegelke heeft frituurhouder Arnold trots de beker staan 
die de jongeren afgelopen winter als eerste prijs in de carnavalsoptocht hebben gewonnen. Ze hebben toen op een 
voortreffelijke manier ’t Weegelke nagebootst. De jongeren zijn in de Itterse carnavalsoptocht inmiddels een vaste 
terugkerende groep geworden. 
 
Om verder een indruk te geven over wie ze zijn en wat ze doen het volgende: 
Het merendeel studeert nog en enkelen hebben hun studie er op zitten en zijn reeds werkzaam. Van de studerende 
jongeren heeft vrijwel iedereen een of soms meerdere bijbaantjes. De bijbaantjes zijn zeer variërend en gaan van 
kranten en folders bezorgen , babysitten, werken in de horeca of in een winkel, seizoenswerk bij de boer, rijden op 
een dumper tot badmeester aan toe.  
De jongeren anno 2004 hebben dus best wel een druk leven met studie, hobby’s en werk. Naast al die drukte is er 
ook ontspanning nodig en een deel van de Itterse jongeren vindt dit in gezamenlijk gezellig samen zijn op ’t Brook. 
 
Op het jubileumfeest van de Dorpsraad waren onder andere de jongeren erg enthousiast over de muziek die Isabelle 
en Tobias Hamer met hun band ten gehore hebben gebracht. 
De bandleden hebben hier zelf het volgende over geschreven. 
 
Over onze band. 
 
Wij zijn een band die bestaat uit 5 mensen, we zijn bijna een jaar samen, sinds september 2003. We zijn druk aan 
het vergaderen over een nieuwe naam voor onze band. Omdat we het de hele tijd niet met elkaar eens zijn zal het 
nog wel even duren voordat we een goeie naam hebben. We hebben allemaal een verschillende muzieksmaak, die 
toch met elkaar overeen komen, zodat we onze eigen stijl kunnen ontwikkelen. 
Wij schrijven al eigen muziek, we hebben al twee eigen nummers en gaan deze zomer hard oefenen zodat we een 
flink repertoire hebben. Een aantal covers die we spelen zijn Nobody’s wife van Anouk en Everything for free van K’s 
choice. Wij hebben tijdens het dorpsfeest in de St. Martinuszaal opgetreden. Dit was het eerste optreden met onze 
nieuwe gitarist. De hele band vond het een geslaagd optreden en we hopen dat iedereen in de zaal dat ook vond. 
 
Voor informatie bel: 043-3640853 
 
Groeten, 
 
Isabelle (zang), Jimmy (gitaar), Reinout (gitaar), Tim (bas gitaar),Tobias (drums). 
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Afsluiting schooljaar 
 
Een bewogen schooljaar ligt bijna achter ons en een nieuw schooljaar ligt in het – nabije - verschiet. Een school, is 
naar onze mening, een leefgemeenschap, die continu in beweging is, waar wordt geleefd, geleerd en waar keuzes 
(kunnen) worden gemaakt. Dit staat prominent in onze visie. Een visie die wij in al ons doen en laten trachten na te 
streven. Dit jaar hebben we een fikse vertaalslag kunnen maken van hetgeen we beschreven hebben in onze visie 
naar het werken met de kinderen in de klas,  de dagelijkse praktijk. Wij vinden dat wij aan u verantwoording schuldig 
zijn over hetgeen wij afgelopen jaar hebben aan/opgepakt. In het jaarverslag, dat in september 2004 openbaar wordt 
gemaakt, beschrijven wij wat er allemaal is gebeurd in 2003-2004: o.a. de resultaten en opbrengsten die we hebben 
geboekt, de actuele stand van het onderwijs aan onze school, verdere ontwikkelpunten, enzovoorts. In de eerste 
Nieuwsbrief van het komende schooljaar publiceren wij voor u een populaire versie van het jaarverslag en maken wij 
de beleidsvoornemens en ontwikkelitems voor 2004-2005 inzichtelijk. 
 
Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van de openstelling en instandhouding van de peuterspeelzaal Itteren. 
Als hechte partner in de brede school Op de Sterkenberg Itteren, hebben school en peuterspeelzaal, in grote geza-
menlijkheid, continu geageerd tegen het voorgenomen besluit van de stedelijke peuterspeelzaalstichting Maastricht  
de openstelling van de peuterspeelzaal te reduceren van vier naar twee dagdelen. Met goede argumenten hebben 
we vanaf september 2003 zowel STEPS als de gemeente Maastricht ervan doordrongen dat het van cruciaal belang 
is de PSZ Itteren voor minimaal drie dagdelen (dit heeft u in de vorige nieuwsbrieven uitgebreid kunnen lezen), al-
hoewel we natuurlijk opteerden voor handhaving van vier dagdelen, open te stellen. Een gedeeltelijke sluiting van de 
peuterspeelzaal is, ons inziens, een regelrechte ontkenning van het grote belang van een brede buurtschool in Itte-
ren. In het kader van het kleine kernenbeleid van de gemeente Maastricht is in 1999, op initiatief van en in samen-
werking met   de peuterspeelzaal Itteren, STEPS, gemeente, Centre Céramique (bibliotheek) en niet te vergeten de 
Dorpsraad Itteren, de brede school tot stand gekomen.  
 
Gezamenlijke acties met de Dorpsraad hebben er met name  voor gezorgd dat de brede school continu onder de 
aandacht kwam en komt van de gemeenschap Itteren, STEPS en de (beleidsmakers en medewerkers) van de ge-
meente Maastricht. In een brief van de Dorpsraad van 12 juli j.l. gericht aan het bestuur en de directie van STEPS, 
waaruit ik met graagte citeer, blijkt maar weer eens dat een kleine kern als Itteren ‘sterk staat/handelt’  door voortdu-
rend te werken aan samenwerking en gezamenlijkheid.  De Dorpsraad stelt in haar brief, er alles aan te doen om het 
dorp Itteren “in de vaart der volkeren” de plaats te laten behouden die het verdient: een dorp, een wijk, met een goe-
de basis om als gemeenschap volwaardig te kunnen blijven functioneren. iedere onderwijsdeskundige is ervan over-
tuigd dat de ontwikkelingskansen van kinderen ruimschoots vergroot worden door onderwijs te krijgen in een brede 
buurtschool, waarin kinderen in de leeftijd van 2 t/m 12 jaar een plek kunnen vinden. Juist in een dorp als Itteren is 
dat van essentieel belang, om daarmee de noodzakelijke voorwaarden te kunnen scheppen, zodat het dorp in alle 
opzichten levensvatbaar blijft en niet de richting uitgaat van een ‘afgedankt’ dorp. De Dorpsraad, die onlangs zijn 
vijfentwintig jarig jubileum vierde, onderschrijft hiermee nogmaals het belang van ‘onze’ Itterse Brede school. 
 
Verheugend bericht peuterspeelzaal 
 
Op 13 juli hebben wij van het bestuur van STEPS vernomen dat men genegen is de zaal voor drie dagdelen open te 
stellen! Deze optie zal in de laatste schoolweek door ondergetekende, de stichting Ambiorix en de directrice van 
STEPS worden besproken. In principe is de peuterspeelzaal in 2004-5 en volgende jaren geopend op: maandag, 
dinsdag en donderdag. GOED NIEUWS aldus voor de peuters, kleuters, kinderen, ouders en gemeenschap Itteren. 
Maar ook goed nieuws voor peuterspeelzaalleidster Mariëlle Gerards  en haar  vrijwilligsters  en de leerkrachten en 
alle betrokken van de basisschool.  
Onder het motto ‘sterk, sterker, Sterkenberg’ hebben we ons als kleine brede school opnieuw sterk geprofileerd. 
Dank aan iedereen die in deze moeilijke tijd de peuterspeelzaal en de school heeft gesteund. U als ouder heeft con-
stant uw warme hart getoond. Deze steun heeft ons allen goed gedaan. daarvoor een grootse DANK. 
Ik wens u/jullie allen, kinderen, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen een hele fijne zomervakantie.  
Tot op maandag 6 september 2004, bij de start van het nieuwe schooljaar.  
 
Directeur basisschool Op de Sterkenberg, Marcel Janssen 
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 DORPSRAAD ITTEREN 
Secretariaat: Ireneweg 15 A, 6223 AV Maastricht 
Telefoonnr. 043 3210963    Faxnr. 043  3258477 

e-mail: dorpsraad-itteren@planet.nl 
Bankrekeningnummer  97.92.52.547  

 
 
 

Aan:  bestuur en directie Stichting STEPS 
 Kapoenstraat 30 A 
 6211 KW Maastricht 
 
i.a.a. College van B. en W. en de 
         Gemeenteraad van Maastricht 

Maastricht, 12 juli 2004 
 
Betreft: openstelling peuterspeelzaal Itteren 
 
Geacht bestuur, mevrouw Syriër, 
 
Wij hebben vernomen dat de gemeenteraad van Maastricht, op voorstel van STEPS, het besluit heeft genomen om 
de peuterspeelzaal Itteren in plaats van 4 dagdelen per week, m.i.v. september 2004 slechts 2 dagdelen per week 
open te stellen. 
 
Het zal u duidelijk zijn dat wij met een dergelijk besluit geen genoegen kunnen nemen. In onze brief van 16 maart j.l. 
aan B. en W. van Maastricht, waarvan u een kopie ontving,  hebben wij al te kennen gegeven dat sluiting, dan wel 
vermindering van het aantal dagdelen van de peuterspeelzaal in Itteren, een regelrechte ontkenning is van het grote 
belang van een brede buurtschool in Itteren. Iets dat enkele jaren daarvoor met veel motivatie en enthousiasme tot 
stand werd gebracht, in het kader van het door de gemeente geformuleerde kleine kernenbeleid. De verhuiskosten 
hebben wij toen nog voor onze rekening genomen. 
 
Iedere onderwijsdeskundige is ervan overtuigd dat de ontwikkelingskansen van kinderen ruimschoots vergroot wor-
den door onderwijs te krijgen in een brede buurtschool, waarin kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar een plek kun-
nen vinden. Juist in een dorp als Itteren is dat van cruciaal belang, om daarmee de noodzakelijke voorwaarden te 
kunnen scheppen, zodat het dorp in alle opzichten levensvatbaar blijft en niet de richting uitgaat van een “afgedankt” 
dorp. 
 
Wij pleiten er voor om de 4 dagdelen voor de peuterspeelzaal in Itteren te handhaven.  
Alhoewel schoolbestuur en directie genoegen nemen met 3 dagdelen, denken wij dat 4 dagdelen moet kunnen. Om-
dat de door u, in groter verband,  beoogde bezuinigingen eigenlijk nu tot marginale proporties wordt teruggebracht. 
Een bezuiniging met 1 of 2 dagdelen zet dan, naar onze meiing, ook geen echte zoden aan de dijk. Wij doen een 
dringend beroep op u om het daar heen te leiden dat het aantal dagdelen in de peuterspeel-zaal Itteren op 4 ge-
handhaafd blijft, dan wel in uiterste noodzaak teruggebracht wordt tot 3 dagdelen. 
 
Het zal u bekend zijn dat wij er alles aan doen om het dorp Itteren “in de vaart der volkeren” de plaats te laten be-
houden die het verdiend: een dorp, een wijk, met een goede basis om als gemeenschap volwaardig te kunnen blij-
ven functioneren. 
 
Wij hopen dat u de wegen en mogelijkheden wilt zoeken en vinden om aan ons verzoek te voldoen.  
 
Namens de Dorpsraad, 
 
 
 
Trudy Teunissen – voorzitter  Johan Smit - secretaris 
 
 
 
 
 

mailto:dorpsraad-itteren@planet.nl
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Bel Mevr. T. Teunissen  
Contactpersoon Itteren 
Pasestraat 44  tel: 364 59 93 

 Biljartclub  "Les Autres " 
 
Zoals ieder jaar een overzicht van het afgelopen biljartjaar. 
Het eerste spelsoort (libre) met als inzet de Coupe Juan Dolmans, was een prooi voor de ongenaakbare Sander 
Royen, tweede werd Hans Scheepers en derde Marcel Smeets. 
Het tweede spelsoort (bandstoten) werd door hetzelfde drietal gedomineerd n.l. Sander Royen weer nummer een, 
tweede Hans. Scheepers en derde Marcel Smeets. De inzet was de Coupe Jo Lambrichs. 
Het derde spelsoort (driebanden), met als inzet de Coupe Henk en Danielle Machiels, werd na een zeer spannende 
finale gewonnen door Ber Alberts , tweede werd Jo Lambrichs en derde Guido Beenkens. 
H & B dienstverlening (beter bekend als Harry en Bertie Wolfs) verzorgden alle tweede en derde prijzen, waarvoor 
onze dank. 
Alle schenkers van de wisselbekers zullen (zoals gebruikelijk) hun eigen bekers uitreiken waarna we voor ongeveer 
twee maanden op vakantie zijn. 
Vanaf September start dan het nieuwe seizoen. 
Alle wedstrijden worden gespeeld op maandag in Café "t Trefpunt. 
We danken de redactie van "berichten " voor het plaatsen van dit artikel. 
  
                         Hans Jacobi   ( Voorzitter ) 
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ode aan itteren 
 
het is soms mooi weer in itteren 
het is soms slecht weer in itteren 
maar altijd, bij goed weer of slecht weer 
houdt de maas het dorp in haar greep, 
en dag in dag uit blijft zij langs itteren 
op haar dooje gemak wandelen, wuivend 
met haar hand naar het dorp, onverstaanbare 
woorden mompelend die alleen 
oude mensen van itteren verstaan 
 
elke dag weer snelt de rivier voorbij 
op weg naar een ander dorp verderweg. 
Zij is een echte reizigster en nooit blijft zij 
ergens rusten, slapend aan de voeten 
van welk dorp ook 
 
het liefst wil zij verder stromen 
altijd dezelfde kant uit, of het nu mooi weer 
is of slecht weer, of het dag is 
of nacht, of de mensen haar goedgezind  
zijn of dat ze kwaad over haar denken: 
de maas hoort hen niet, want 
zij is een beetje doof, een oude vrouw is zij 
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die wankel op haar benen staat maar die het soms 
op haar heupen heeft, zodat des nachts 
de mensen zich in hun bed omdraaien 
en zeggen: daar heb je die oude vrouw weer, stampend 
met haar zware laarzen en dan gaan ze  
naar buiten en schelden ze de dove Maas de  
huid vol. 
 
wat een rare buurvrouw, zeggen ze 
die zich niet aan ons stoort en ongepast 
veel lawaai maakt en haar wasgoed gewoon 
in ons huis te drogen hangt en buiten haar oevers 
op stap gaat en als een dwaas rond dwaalt 
 
maar meestal is de Maas een vriendelijke oude bazin 
die je over haar bol kunt strijken als een kind 
en tegen wie je aardige woorden spreekt. 
de oude rivier, zeggen de mensen van itteren 
heeft als alle oude mensen haar grillen 
 
en dus sluiten de mensen weer vrede met haar, poetsen 
hun huis schoon en lezen daarna de krant 
 
Leo Herberghs 



Berichten Pagina 16 

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 
alleen bij spoedgevallen: 
Huisartsenpost: (043) 387 77 77 
 
Weekenddiensten Tandartsen 
Alleen bij spoedgevallen, spreekuur op zaterdag, 
zondag 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 
raadpleeg 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) 
046 433 18 14 
 
Milieupolitie 
Dhr. Weller (043) 350 40 00 
 
Groene Kruis Zorg 
Mockstraat 1, Maastricht, tel. 043 369 06 90. 
Verplegen en verzorgen, tel 043 369 06 70 (24u/dag)  
Kraamzorg, tel. 043-369 06 30. (24u/dag) 
 
Ouderenadviseur 
Stef Rensen 
(043) 362 00 66. 
 
Aw Sjoal 
(043) 364 39 49 
 
E-mail info@itteren.nl voor op/aanmerkingen 
website 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  06 546 70 747 
   
 
Kopij (liefst electronisch via info@itteren.nl) inleveren 
voor: 10 september 2004 
 
Volgende uitgave: 30 september 2004 

Activiteitenkalender voor de maanden augustus en 
september 
 
8 aug:  Sterkste man van Itteren, om en nabij  
  café ‘t trefpunt 
 
15 sept: Damesvereniging: Resi Jongen geeft een 
  lezing over de Bach Bloesem Methode in 
  de Aw Sjoal, aanvang 20.00 uur 

Wat is er te doen de komende  
maanden? 

De leden van de 
Dorpsraad wensen 
u een hele fijne  
vakantie 

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


 

 



 

 


