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toen.....
Toen waren er nieuwe
Dorpsberichten. Ze zien er
anders uit en we willen er
ook iets anders mee.
Als u goed naar de inhoud
kijkt, ziet u dat anders als in
een andere krant er heel
weinig verslagen staan van
dingen die gebeurd zijn.
Het gaat over zaken die
gaan komen of dingen die
u wilt doen, acties die u uitdagen en dat is ook wat we
willen.
Als Dorpsraad willen wij
een soort motortje zijn dat
u kunt gebruiken om
ideeën die u hebt, over wat
er in Itteren kan gebeuren
in de praktijk te brengen.
Niet alles wat er aan de
hand is staat erin. Zo is
Mark Penders bezig met
het organiseren van een
lascursus voor een groep
jongeren die er om gevraagd hadden. Vervolgens
hebben we het initiatief bij
hun neergelegd en zij zijn
hun eigen cursus aan het
organiseren.
3
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Ook een idee. U kent iets
en wil dat doorgeven aan
anderen, of het omgekeerde, u zoekt iemand die u
iets kan leren.
U hebt iets gedaan of wil
samen met andere iets
doen in ons dorp, laat het
ons weten. Wij als Dorpsraad kijken hoe wij u kunnen ondersteunen met
raad, daad en geld als het
nodig is.
Zo hebben Trudy Teunissen en Johan Smit een
groep 50 plussers bij elkaar
gebracht (zie blz 9) en zijn
er samen met de school en
de verenigingen een aantal
initiatieven naar de kinderen genomen.
Kortom we willen zo veel
mogelijk mensen in ons
dorp actief hebben voor zo
veel mogelijk mensen.
Zorgen maken we ons
over de faciliteiten zoals
de winkel en de bieb. Dit
soort voorzieningen krijgen
is een ding maar houden
kunnen we ze alleen als
we er met zijn allen gebruik van maken

Ook de Dorpsraad zelf is
weer uitgebreid met nieuwe leden. Wim Beijer en
Teun Hamer hebben we
binnen kunnen halen en
zijn direct begonnen o.a.
met deze Dorpsberichten.
Ook hebben we nog twee
mensen die even willen
kijken of het hun bevalt
voor ze definitief in de
Dorpsraad stappen. Daarover volgende keer meer.
Ik hoop dat deze Dorpsberichten u zullen bevallen.
Als dat zo is willen we dat
graag horen en als het niet
zo is nog liever. Wilt u wat
kwijt, hebt u een idee, laat
het ons weten.
Joop Verhulst
voorzitter.
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Wat is het wijkteam?
Het bestaat uit mensen van
de Dorpsraad Itteren, buurtraad Borgharen en de gemeente.
Ze komen zes keer per jaar
bij elkaar om te bespreken
wat er moet gebeuren.
Als u meer wilt weten, tips of
vragen hebt, kunt u terecht bij
Maria Lhomme.
Wijkteamvergadering 0203-2005
Politie
Binnen de organisatie van
de politie is het een en ander
veranderd.
Jan Rouvroye is niet meer
onze wijkagent.
Onze nieuwe wijkagent is
Edwin Gulikers.
Itteren, Borgharen, Meerssenhoven en de Beatrixhaven vallen nu onder zijn
aandachtsgebied.
Spreekuur
Afgesproken is om het
maandelijkse spreekuur te
handhaven.
Iedere eerste vrijdag van de
maand van 14.30 tot 15.30

4

lentenummer 2005
uur in Itteren, locatie oude
school.

Bergbezinking bassin op
de Meer

Banken

Wordt geëgaliseerd en ingezaaid.
Onderhoud veldwegen

Itteren geeft aan voldoende
banken te hebben. Als het
wandelpadenplan
gerealiseerd is bestaat er mogelijk
wel weer de behoefte om
aldaar ergens een bank te
plaatsen. Dit zien we echter
te zijner tijd. De politie benadrukt dat banken binnen de
bebouwde kom hangplekken
kunnen worden.

Dient gemeld te worden bij
het klantenmeldpunt. Het
materiaal dat de gemeente
gebruikt om veldwegen bij te
vullen is goedgekeurd door
R.W.S. Het is niet de bedoeling dat inwoners veldwegen
bijvullen met eigen puin. Het
kost de gemeente dan vervolgens weer extra geld en
energie om dit weer weg te
halen. Hetgeen afgelopen
jaar in Itteren het geval is
geweest.

Brandweg achter Geneinde.
Komt nieuw grind.
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klussendienst
groot succes
In juli 2004 werd de Klussendienst van de Buurtbeheerbedrijven nieuw leven
ingeblazen.
De evaluatieresultaten van
de tweede helft van 2004
spreken van een groot
succes.
Alle inwoners van Maastricht kunnen gebruik maken van de Klussendienst
van de Buurtbeheerbedrijven. 65-plussers en/of gehandicapten hebben recht
op de 50% kortingsregeling voor het eerste en
tweede arbeidsuur: u betaalt geen 15,25 maar 7,65
voor het eerste arbeidsuur.
In de eerste helft van 2004
zijn er 314 technische
klussen uitgevoerd in onze
stad terwijl dat in de tweede helft steeg naar 725:
een toename van meer
dan 100% ! Ook over de
kwaliteit is men tevreden.
De kwaliteit wordt gemeten
door
een
permanente
5
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kwaliteitscontrole middels
een eenvoudige en duidelijke vragenlijst die desnoods anoniem kon worden ingevuld.
80% van de verzonden
vragenlijsten kwamen retour met het volgende resultaat:
- 93% gaf aan tevreden te
zijn over het uitgevoerde
werk.
- 95% was tevreden over
de medewerker.
- 95% reageerden positief
over de prijs/kwaliteitsverhouding.
- 99,9% gaf aan ons bij de
volgende klus weer in te
schakelen.
- De verleende service
werd gemiddeld met een 8
gewaardeerd!
Overige opmerkingen uit
de enquête: "ik ben blij dat
er zo snel gereageerd
werd op mijn aanvraag",
"ik ben blij dat ik een beroep mag doen op deze
service tegen een betaalbare prijs", "de medewerker werkte snel, correct en
was vriendelijk".

De Klussendienst werkt
ook nauw samen met
Groene Kruisservice.
Voorbeelden van uit te
voeren technische klussen:
ophangen
lamp/
schilderij/
boekenplank,
het repareren van lekkende kraan of stortbak, het
bevestigen van steunen in
de woning (al dan niet in
het kader van een medische woningaanpassing)
etc.
Voor technische klussen
kunt u desgewenst tijdens
kantooruren contact opnemen met het centrale
telefoonnummer van de
Klussendienst
043-3633470 van
Buurtbeheerbedrijven
Maastricht.
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De Dorpswinkel

Je mist iets pas op het
moment dat je het niet
meer hebt. Dat geldt voor
een groot aantal dingen
maar ook bijvoorbeeld
voor een winkelvoorziening.
Borgharen heeft de laatste
maanden ervaren wat het
is om zonder winkel te zitten. In Itteren hebben we
dat enige jaren geleden
ook mogen meemaken.
Gelukkig is er een aantal
jaren geleden in Itteren
weer een mogelijkheid om
boodschappen te doen en
ook Borgharen heeft sinds
kort weer een eigen winkel.
Volgens Math Prevoo, zowel de eigenaar van de
6
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winkel in Itteren als de
winkel in Borgharen, draait
de winkel in Borgharen
boven verwachting. Je
merkt duidelijk dat de
mensen blij zijn dat ze
weer in hun eigen dorp de
meest noodzakelijk boodschappen kunnen krijgen.
Toch zit hij een beetje met
een dubbel gevoel. De
winkel in Borgharen loopt
weliswaar prima maar met
de zaken in Itteren gaat
het volgens Trees, zijn
vrouw die de winkel in Itteren leidt, de laatste maanden steeds een stukje
minder goed. De klandizie
begint terug te lopen, de
omzet daalt en dat baart
hun duidelijk zorgen.
Verleden jaar is na de
evaluatie van de eerste
jaren gebleken, dat de
winkel in Itteren levensvatbaar is en daarom heeft de
gemeente de vergunning
voor de winkel verlengd tot
eind 2005. Intussen wordt
nog naarstig gezocht naar

een geschikte locatie voor
een vaste winkel, want de
winkel op de huidige plek
is, hoe je het ook bekijkt,
een noodoplossing. Op dit
moment, slechts enkele
maanden verder, staat de
levensvatbaarheid van de
winkel in Itteren plotseling
onder druk. Als er niet op
korte termijn een kentering
plaats vindt zou dat wel
eens het definitieve einde
van een winkelvoorziening
in Itteren kunnen zijn.
Want een ding is zeker, als
de winkel onverhoopt zou
moeten sluiten, dan zal
Itteren geen 2e kans meer
krijgen.
Trees geeft desgevraagd
aan niet de oorzaak te
weten van de terugloop.
Wist ik het maar, zegt zij,
dan kan ik ten minste proberen het tij te keren. Een
ding is zeker, het is niet zo
dat de mensen van Itteren
nu in Borgharen gaan winkelen. Aan het assortiment
kan het ook niet liggen. Je
kunt de Dorpswinkel uiteraard niet vergelijken met
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een
grootwinkelbedrijf
maar het assortiment is op
basis van ervaring aangepast aan de behoefte van
de inwoners van Itteren.
De prijzenslag tussen de
grote winkelketens? Ook
dat is niet waarschijnlijk.
Borgharen valt immers onder dezelfde keten als Itteren en daar draait de winkel wel goed.
Kortom, het is
een groot vraagteken.
Trees zegt best
te begrijpen dat
mensen een gedeelte van hun
boodschappen
elders halen. In
zaken als de
Super of de
Edah is de keus veel groter en soms is er ook nog
het prijsverschil. De vraag
is echter waarom mensen
die vroeger wel hun boodschappen deden in Itteren,
plotseling wegblijven. Zij
zou het liefst hebben dat
mensen haar er op aanspreken als ze om wat
7
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voor een reden dan ook
niet tevreden zijn in plaats
van weg te blijven. Dan
zou zij er namelijk iets aan
kunnen doen. Math en
Trees zouden het doodjammer vinden als de winkel zou moeten verdwijnen, want niet allen de
winkel verdwijnt maar ook
een plek waar je nog eens
gezellig
een
praatje kunt maken met Dorpsgenoten,
een
plek waar je de
laatste nieuwtjes
hoort, maar waar
je niet alleen terecht kunt voor
je
dagelijkse
boodschappen
maar ook voor
een kleinigheid, een buskaart, een pakje sigaretten
of een postzegel.
De Dorpsraad ziet deze
ontwikkeling
met
lede
ogen aan. Jarenlang hebben we in overleg met gemeenten gestreefd naar
een eigen winkelvoorziening. Het zou doodzonde

zijn als onze eigen dorpswinkel zou moeten verdwijnen want het is reeds
gezegd, als de winkel
wordt gesloten is de kans
dat er ooit nog een winkel
komt in Itteren nihil.
De Buurtraad Borgharen
heeft haar inwoners onder
het motto "inwoners van
Haren kopen eigen waren"
opgeroepen zoveel mogelijk de boodschappen in
het eigen dorp te doen.
Ook de Dorpsraad van
Itteren wil een dergelijke
oproep in het belang van
de leefbaarheid van het
eigen dorp doen. Dat geldt
overigens niet alleen voor
de Dorpswinkel, denk ook
eens aan de groenten en
fruit die je bij Tiny kunt krijgen, de frituur, het café, de
kapsalon enz. Waarom
zou je het ver halen als je
het in de buurt kunt krijgen?
Wat zou ons dorp zijn zonder al deze voorzieningen?
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prijsvraag van de Dorpsberichten
Iedere keer als de Dorpsberichten uitkomen, willen we een prijsvraag houden
waarbij de mensen van Itteren ook nog iets kunnen winnen.
De prijsvragen hebben betrekking op Itteren.
Deze keer gaat het over de Dorpswinkel in Itteren:
prijsvraag lente 2005
Wat moet u in de Dorpswinkel betalen voor onderstaande artikelen in week 18,
van 2 tot 7 mei 2005.
Vul onderstaande bon in en lever deze in bij de Dorpswinkel op of vóór zaterdag 7
mei a.s.
Op zaterdag 14 mei om 13.00 uur zal dan in de winkel onder de goede inzendingen
drie prijzen worden verloot worden, te weten:
1 waardebon van € 25,-, 1 waardebon van € 15,- en 1 waardebon van € 10,-.
Als u op zaterdag de 14e aanwezig bent, kunt u meteen uw prijs in ontvangst nemen.
De artikelen van uw huismerk Top Quality zijn:
1 pak koffie 5001 gram"
"
€ …….," "
1 rol beschuit" "
"
€ …….,
1 pak koffiemelk 500 gram "
€ …….,…… " 1 pak speculaas"
"
€ …….
1 pot augurken 720 gram" "
€ …….,…… " 1 ontbijtkoek 500 gram "
€ …….,
1 pot appelmoes 720 gram "
€ …….,…… " 1 fles sinas 1½ liter" "
€ …….,
1 potje aardbeienjam""
"
€ …….,…… " 1 pot pindakaas""
"
€ …….
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
totaal" € …….,
Vul het laatste totaalbedrag in het vakje bij de bon hieronder. Knip de bon uit en lever deze op of vóór 7 mei in bij uw Dorpswinkel
Veel succes,
....................................................................................................................................
Naam: ……………………………………………….
Adres:……………………………………………….
Telefoonnummer: …………………………………totaal bedrag .........................
8
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Fifty/Fifty
seniorengroep - Itteren
Op donderdagmiddag 14 april
j.l. waren 31 Itternaren naar de
Aw Sjaol gekomen om te praten
of men er als 50-plusser iets
voor voelde om ook samen met
anderen invulling te geven aan
de over het algemeen ruim
aanwezige vrije tijd.
Trudy Teunissen en Johan Smit,
oud-leden van de Dorpsraad,
hadden bij hun vertrek uit de
Dorpsraad beloofd na te zullen
gaan of er in Itteren behoefte
was aan activiteiten voor de
groep "jonge senioren" in Itteren. Hun plan werd besproken
met de reeds in Itteren aanwezige verenigingen, zoals de
Zonnebloem, de Damesvereniging, de Seniorenvereniging en
de Aw Sjaol. Gezien het aantal
senioren in Itteren zijn die verenigingen overtuigd van het nut
van bundeling van krachten.
Ruim 30 Itterse senioren melden zich op die middag in de
Aw Sjaol. Al snel bleek dat er
enthousiast werd gereageerd op
dit initiatief. Er werd geïnventariseerd aan welke activiteiten
men mee zou willen doen.
Onderscheid moet dan worden
gemaakt in activiteiten buitenshuis en binnenshuis. Wat bui-
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tenshuis betreft kregen fietsen
en wandelen de meeste stemmen. Sporten, zoals zwemmen
en badminton werd naar gevraagd. Ook excursies enz. zijn
in trek.
Binnenshuis staat bakken en
koken voor senioren hoog genoteerd.
Jeu de Boules, darten, kaarten,
koersbal, sjoelen, midget golf en
biljarten behoren tot de spellen
die werden gekozen.
Op het gebied van handvaardigheid was er vraag naar
bloemschikken, knutselen, textielverven.
Een computercursus en uitleg
van het gebruik van de gsm en
de digitale camera moet er ook
komen.
Kortom: het is nu duidelijk waar
de aandacht op gericht moet
worden, als er activiteiten voor
deze senioren worden georganiseerd. De animo is aanwezig,
nu de organisatie nog. Er wordt
uitgegaan van activiteiten op de
2e en 4e donderdagmiddag van
de maand, met als centraal punt
de Aw Sjaol.
Een 4-tal Itternaren is bereid
gevonden om als gastvrouw- of
gastheer te functioneren op die
donderdagmiddagen.
Rosie
Peters, Jeanette Bastings, Ellie
Dolmans en Wil Prop willen dat
op zich nemen.

Samen met Irma Chavagne
(Damesvereniging), Lenie Winkens (Zonnebloem), Trudy Teunissen (Aw Sjaol), Johan Smit
(Seniorenvereniging) zal de verdere organisatie ter hand worden genomen. Maandagmorgen
25 april zullen zij met z'n achten
rond de tafel gaan zitten om na
te gaan hoe e.e.a. verder moet
worden aangepakt. De gemeente Maastricht ondersteunt
dit initiatief met een subsidie uit
de pot voor het kleine kernenbeleid.
De vraag werd gesteld hoe we
deze nieuwe seniorengroep
gaan noemen. Al snel werd
gekozen voor Fifty-Fifty. Uitleg
van die keuze lijkt niet direct
nodig. Mochten er senioren zijn
die op 14 april niet konden komen maar wel geïnteresseerd
zijn, dan kan navraag gedaan
worden bij de vertegenwoordigers van de Damesvereniging,
de Seniorenvereniging, de Zonnebloem en de Aw Sjaol.
Overigens: een eerste activiteit
is al gepland en wel op donderdagmiddag 12 mei a.s. zal een
fietstocht worden georganiseerd
voor degenen die zich daarvoor
hebben aangemeld. Die krijgen
nog bericht hierover. Vertrekpunt is 13.00 uur vanaf de Aw
Sjaol.
Johan Smit

itterse dorpsberichten

lentenummer 2005

Financieel verslag Dorpsraad
2004
"

"
"
Ontvangsten

"

"

"

Subsidie Gemeente Maastricht
Subsidie Provincie Limburg
Donaties sponsors
Donaties sponsors voorgaande jaren
Donateis inwoners Itteren
Diverse ontvangsten
Overschot jubileumfeest
Totaal ontvangsten

"

€"

"

2003
€"

3,200
1,000
1,066
500
1,850
82
196
7,894

3,480

1,203
255
742

1,402
602
1,235

756
296
140

750
525

Kosten kamer van koophandel
Kosten Web-side
Diverse kosten

50
166
1,045

60
200
506

Total uitgaven

4,653

5,280

Exploitatieoverscht 2004 resp. 2003

3,241

321

361
1,671
89
5,601

Uitgaven
Drukken bezorgen etc Dorpsberichten
Kosten informatievoorziening
Kosten secretariaat en bestuur
Vergaderkosten, huur lokaal etc
Representatiekosten
Contributies

De Dorpsraad kan zijn werkzaamheden verrichten dankzij
financiele steun van : Subsidie van de Gemeente Maastricht
Een drietal sponsors
Inwoners van Itteren door middel van hun jaarlijkse bijdragen,
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Het jaar 2004 is financieel gunstig
beïnvloed door een eenmalige bijdrage
van de Provincie Limburg ad. € 1,000
alsmede door een nagekomen bijdrage van € 500 van een sponsor
Over het jaar 2004 is een voordelig
exploitatieresultaat berekend van
€ 3.241,
De jaarlijkse steun van een groot deel
van de inwoners van Itteren wordt
door de leden van de Dorpsraad als
een morele steun ervaren. Laat ons het
karwei afmaken en blijf ons steunen.
Wij staan steeds open voor uw problemen en wensen voor zover zij op
ons terrein liggen. Ter bestrijding van
de noodzakelijke kosten vragen wij
een vrijwillige financiële bijdrage.
Bijgaand treft u de jaarlijkse acceptgiro
aan die u enkel nog hoeft te voorzien
van uw naam en handtekening en
bankgirorekening.
U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks
storten op bankrekening 97,92,52,547
ten name van Stichting Dorpsraad
Itteren. Voor uw bijdrage zeggen wij u
bij voorbaat dank.
Deze begroting zal besproken worden op de jaarvergadering op 15
nov. Dat lijkt nog lang maar zet hem
in uw agenda. Het zal voor een jaarvergadering een ongekend spektakel worden. Interessant voor alle
Itternaren.
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gevraagd
en
geboden
Deze plaats is gereserveerd voor alle Itternaren
die iets, niet commercieels, te bieden hebben of
iets aan anderen willen
vragen.
In de hele omgeving hier is
geen Bed & Breakfast (logies met ontbijt) voorziening !
Iets voor U? Weet U iets?
Laat het ons via dit blad
weten !!
Gevraagd !
Tuinman vooral voor
snoeiwerkzaamheden !
Fam. Teunissen
Pasestraat 44
3645993
Naast de Ismakogie lessen
die donderdags ’s morgens in de Aw Sjoal gegeven worden bestaat er de
11
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mogelijkheid ,bij voldoende deelname gewone
gymlessen te volgen .
Dinsdag `s ochtends van
11 – 12 uur.
De prijs 6 euro per maand
dus voor 4 lessen à 1.50
euro !
Start in overleg in mei of
september .
Informatie : Trudy Teunissen Tel. 3645993
Oranjefeest
Op 30 april organiseert het
Oranjecomité in samenwerking met carnavalsvereniging De
Vreigeleire en de fanfare Sint Martinus

Oproep
Wie heeft informatie over
de geschiedenis van
klooster Huize Overbunde?
Ik ben op zoek naar pupillen- begeleiders en leraren
van de lom school periode
1969-1974 .dit in verband
met het organiseren van
een reünie.
Ger van Dam
(043)3641666
email:
gj.van.dam@hetnet.nl

Zie verder in de folder
die u hebt gekregen.

Koninginnedag vier je in
Itteren
even was er een

itterse dorpsberichten

nieuws van
de verenigingen
alle verenigingen met een
site zijn bereikbaar via
www.itteren.nl
Toneelvereniging Poelepejje en Moelepie
Bij deze wil de Dorpsraad
alle medewerkers van "onze"
toneelvereniging
hartelijk
danken voor al het plezier dat
ze ons gegeven hebben gedurende bijna 24 jaar.
Het is jammer dat per 1
maart 2005 de vereniging
opgeheven is.
BC Onder Ons
Activiteiten in café 't Trefpunt
om 20.00 uur:
Bandstootcompetitie KNBB:
03-05
Onder Ons 2 - BC DAS 1
17-05
Onder Ons 2 - Vriendenkring
Sjaan 1
24-05
Onder Ons 1 - Op de Klos 2
31-05
Onder Ons 2 - Op de Klos 5
07-06

12
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Onder Ons 2 - Metropole '99
2
14-06
Onder Ons 1 - BC 't Bökske
21-06
start onderlinge zomercompetitie driebanden iedere
dinsdagavond tot ca. 1 augustus
10-07 De sterkste man van
Limburg

bij café 't Trefpunt met Henk
en Daniëlle tel.: 364 56 77.
BC Les unes et les autres:
02-05 onderlinge competitie
in café 't Trefpunt
09-05 onderlinge competitie
in café 't Trefpunt
16-05 onderlinge competitie
in café 't Trefpunt
CV de Vreigeleire
30-04

i.s.m.Fanfare St.Martinus en
Oranjecomité Koninginnedag
14-05 Ophalen oud papier
11-06 Ophalen oud papier.
Damesvereniging:
18-05
de Aw Sjaol om 20.00 uur: ,
laat je verrassen.
De damesvereniging is op
zoek naar iemand die mee
wil helpen om activiteiten te
organiseren. Neem contact
op met Irma Chavangne tel.:
364 51 52.
Fanfare St.Martinus
30-04
Rondgang door Itteren i.s.m.
CV de Vreigeleire en Oranjecomité Koninginnedag
05-05
Afhalen communicantjes.
15-05
Deelname Processie.
29-05
Deelname Stedelijk Muziekfeest in Amby.
11-06
Gala Martinus Concert.
26-06
Deelname marsdefilé Wyck.
03-07
Concert Hoeve Bours.

itterse dorpsberichten
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Harley Davidson

Seniorenvereniging

Bung Ittere Gäöl. (de BIG)
22-05 BIG toerrit
28-05 BIG clubavond
25-06 BIG clubavond
02-07 Softie treffen
03-07 Softie treffen
16-07 Familierit
17-07 Familierit

Sint Meerten:
Iedere dinsdagmiddag in de
Aw Sjaol: Kienen en Kaarten.

Itteren Gangsters
zie internet
Café 't Trefpunt:
30-04
De Dolle Mina's, te gekke
muziek van de jaren zeventig. Aanvang 21.00 uur
Wil is van plan om een tafelvoetbalclub op te richten,
neem snel contact op, tel.:
364 99 11.
Oranjecomité:
30-04
in samenwerking met de
Fanfare Sint Martinus en C.V.
de Vreigeleire Koninginnedagactiviteiten voor de kinderen. 's Middags is er een
spellencircuit voor de kinderen, daarna komt de artiestenbus.
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seniorenbibliotheek
Het is jammer, het ledental
loopt achteruit.Officieel mag
u lid worden vanaf 50. Ziet u
er iets ouder uit probeer het
dan.
4 x per jaar nieuwe collectie,
met de nieuwste b o e k e n !
Lidmaatschap slechts
5 euro per jaar !!
Openingstijden:
Woensdag 12.30 - 13.30 uur
Vrijdag
9.00 - 12.00 uur

Tennisclub LTC Itteren
De banen zijn weer speelklaar gemaakt en het eerste
evenement
heeft
reeds
plaatsgevonden.
Op zondag 3 april is het openingstoernooi gespeeld. De
weergoden zijn de tennissers
uit Itteren gunstig gestemd
want het was prachtig weer
dat weekend.
Als vanouds spelen de leden
op maandag- en woensdagavond vanaf 19.00 uur.
Ook het clubhuis is dan geopend.
Nieuwe leden zijn uiteraard
welkom en kunnen zich op
maandag- of woensdagavond melden op het tenniscomplex maar ook bij
onze voorzitter John Conings
(043-3581161) of bij onze
nieuwe secretaris Ronald
Willems (043-3643467).
Ronald Willems heeft een
website gemaakt voor de
tennisclub. Waard om eens
een kijkje te nemen. Daar
vindt u o.a. onze activiteiten.
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brief van de wethouder
Aan: alle verenigingen, buurtraden, winkelcentra, scholen, ondernemersverenigingen etcetera
Maastricht, april 2005

Maastricht Sjiek en Sjoen?
Laten we dan samen ook de grote schoonmaak doen!!
In de maand juni, zo vlak voor de zomer, wil ik de stad extra Sjiek en Sjoen maken.
Ik vergelijk het maar met de grote voorjaarschoonmaak, maar dan voor de hele stad. Dat kan ik niet in mijn
eentje.
Mijn vraag aan u is dan ook: “Wilt u meedoen om van juni een Sjieke en Sjoene maand te maken?”
U kunt er nog een leuke prijs mee winnen óók! .
Hoe doet u mee?
U doet mee door in de maand juni een actie te organiseren om bijvoorbeeld
• de buurt,
• de straat,
• het winkelcentrum,
• het verenigingsterrein,
• het sportcomplex,
• de schoolomgeving
• de bermen
• of het buurtpark
extra sjiek en sjoen te maken!



















 sjiek en sjoen bie ‘t Brook

U kunt hierbij denken aan een opschoonactie, een zwerfvuilspeurtocht, een hondenpoepopruimdag, een
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afval scheidingswedstrijd etcetera.
U mag zelf de tijd en datum in juni bepalen. Het kan een actie zijn van een halve dag, een hele dag, een
weekend, een hele week of van een maand. Kortom, dat mag u zelf bepalen. Uiteraard kunt u ook samen
met een andere vereniging, een school of een wijk een actie organiseren.
Het gaat er tenslotte om dat we het samen doen!
Hoe meer zielen hoe meer vreugd en het saamhorigheidgevoel wordt er ook nog eens door versterkt.
Elk idee of samenwerkingsvorm is dan ook welkom.
Wat kunt u winnen?
Een deskundige jury beoordeelt Ieder idee en initiatief. De leukste, beste initiatieven worden, nadat ze zijn
uitgevoerd, beloond met een eerste, tweede en derde prijs van 1500 euro, 1000 euro en 500 euro!
De winnaars krijgen het bedrag niet in handen, maar mogen aangeven wat ze voor dat bedrag willen hebben
voor de buurt, de school, de vereniging, het winkelcentrum of de straat.
Zo’n prijs is leuk meegenomen, maar het meedoen is toch het belangrijkste.
De gemeente geeft publiciteit aan alle initiatieven via persberichten en de gemeentelijke website.
Hoe meldt u zich aan?
Wilt u meedoen en hebt u een idee uitgewerkt, dan kunt u dat vóór 23 mei melden aan de gemeente via bijgaand antwoordformulier (postzegel is niet nodig) of via www.sjiekensjoen.nl. Als u behoefte heeft aan wat
ondersteunend materieel vanuit de gemeente (bijvoorbeeld afvalprikkers of iets dergelijks) laat ons dat dan
weten. Hier geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.
Mevrouw Elly Jongen van bureau Buurtgericht Werken is contactpersoon. Telefoonnummer 350 50 86
Ik hoop op veel reacties en zou het heel leuk vinden als u meedoet! Zo geven we echt inhoud aan de
campagne Sjiek en Sjoen? Samen doen!

Met vriendelijke groet,
Wim Hazeu
Wethouder Volkshuisvesting, Natuur en Afvalbeleid

Sjiek en Sjoen? Samen doen! is de naam van de campagne waarmee de Gemeente de burgers aanspoort o
samen met haar te zorgen voor een Sjieke en Sjoene stad. Het centrale thema in deze campagne is dat
gemeente en burgers samen verantwoordelijk zijn voor een schone, mooie stad. De gemeente laat aan de
burgers zien wat zij doet om de stad op orde te houden. Tegelijkertijd vragen we ook aan de burger zijn of
haar steentje bij te dragen door bijvoorbeeld geen zwerfafval achter te laten, het afval gescheiden aan te
bieden en geen overlast van hondenpoep te veroorzaken.
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Gemeente Maastricht
Inschrijfformulier : Maastricht Sjiek en Sjoen?
Laten we dan ook samen de grote schoonmaak doen!
Organisatie/vereniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
adres
contactpersoon

.................................................
................................................

telefoonnummer
.................................................
doet graag mee met de actie Sjiek en Sjoen
op (datum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .juni.
Ochtend/ middag/ hele dag/aantal dagen (onderstrepen wat van toepassing is)
Korte omschrijving van de actie :
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Aantal deelnemers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inschrijfformulier opsturen voor 23 mei naar mevrouw E. Jongen, secretariaat Buurtgericht
Werken, Antwoordnummer 1017 6200 VB Maastricht (postzegel niet nodig)
16
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nieuwtjes
uit
itteren
op de Maasdijk, splitsing
Stuifkensweg, Klein Veldje
is door Giel Lardinois een
nieuw wegkruis geplaatst
Prima initiatief Giel!

naast het M artinushuis
ontdekten we twee nieuwe
bewoners of waren ze er
al?
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Service-pagina
www.itteren.nl
weekenddiensten
Huisarts
Weekdagen
van 's-avonds 17.00 tot 'smorgens 08.00 uur
vrijdag 17.00 uur tot
maandag 08.00 uur
alleen bij spoedgevallen:
Huisartsenpost:
(043) 387 77 77
tandartsen
Alleen bij spoedgevallen,
spreekuur op zaterdag,
zondag en feestdagen van
11.00 uur tot 12.00 uur en
van 17.00 tot 18.00 uur.
Centraal Tandartsnummer
0900 4243434
Ambulance, politie, branweer Telefoon 112
Apotheken
Centrale Apothekerstelefoon (043) 361 94 04, of
raadpleeg tijdig uw eigen
apotheek.
20
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Stadsbus
Voor de belbus bellen met
(043) 350 57 07
een half uur voor vertrek !!
Meldpunt klachten Stadsbus (043) 350 57 00
Vragen aan de gemeente?
Bel het gemeenteloket:
(043) 350 40 00
Bel bij klachten over gemeentezaken het klantenmeldpunt.
Er wordt wel eens geklaagd
dat er bij klachten zo vaak
doorverbonden moet worden. Bel bij klachten het
juiste nummer.
De ervaringen zijn tot nu toe
dat er binnen een aantal
dagen gewerkt werd aan de
klacht en maximaal binnen
veertien dagen opgelost is.
Tevens wordt de “klager” op
de hoogte gesteld van hetgeen gedaan werd. Vraag bij
het melden van de klacht
naar het referentienummer
zodat u zelf ook nog kunt
informeren.

Provinciale milieuklachtentelefoon
(043) 361 70 70
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
Groene Kruis Zorg
Mockstraat 1, Maastricht,
(043) 369 06 90.
Verplegen en verzorgen,
(043) 369 06 70 (24u/dag)
Kraamzorg,
(043) 369 06 30. (24u/dag)
Ouderenadviseur
Stef Rensen
(043) 362 00 66.
Aw Sjoal (043) 364 39 49

