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en verder........
Lachend tekent een aantal
notabelen het grensmaas
accoord. Waarom ze zo’n
lol hebben is niet helemaal

duidelijk, misschien beschouwen ze het als af.
Voor ons de vraag: ”Hoe
gaat het nu verder met
Itteren?”
Duidelijk is in ieder geval
dat het de grootste ingreep is in de geschiedenis van ons dorp. Het zal
echt heel anders worden,
maar hoe? Veiliger wordt
het ja, als de Maas zich
3
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daar ook aan houdt en niet
meer als enkele tientallen
cm meer gaat stijgen.
Het is niet alleen belangrijk
hoe het er uitziet als
alles klaar is maar
ook hoe komen we
door de tien jaar
heen dat
gewerkt wordt?
Rond het hele
dorp komen grindbergen, Aan de
noordkant van de
dijk, alles weg, bij
Hartelstein de
grootste kuil die je maar
kunt verzinnen en ook tussen Borgharen en Itteren
gaat de zaak op de schop’
Helemaal geluidloos zal
dat ook niet gebeuren en
hier en daar zal er wel bijkomende schade ontstaan
en die kunnen we verwachten anders werd er
niet zo gezeurd over de
verzekering. Dat betekend
dat ons dorp er in die tijd

niet aantrekkelijker
wordt.

op

Huizen staan langer te
koop, minder mensen,
minder klanten voor de
winkel, minder kinderen
voor de school, de winkel
kan verdwijnen, de school
wordt misschien gesloten,
het dorp wordt nog onaantrekkelijker en de cirkel
is rond. Misschien worden
we dan uitgekocht en de
restanten afgegraven.
Een pessimistisch verhaal?Ja natuurlijk, maar
onmogelijk?
We zullen met zijn alle
moeten volgen wat er gebeurt, knokken om de
voorzieningen die er zijn te
houden en de leefbaarheid
verdedigen. Ik hoop dat
iedereen mee zal doen,
dan redden we het verder........
Joop Verhulst
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De Grensmaas
Vrijdag 1 juli is de
uitvoeringsovereenkomst
Grensmaas getekend.
Dat wil zeggen dat nu eindelijk met de uitvoering
van de werkzaamheden
begonnen kan worden.
De start van de uitvoering
is voorzien in 2007, of zoveel eerder als mogelijk is,
na het verkrijgen van de
benodigde vergunningen.
De voorbereidingen hiervoor, zijn ondanks alle
vertragingen inzake de
aanbestedingsperikelen,
gewoon doorgegan
. Waar en wanneer begonnen gaat worden is nog
niet bekend.
Itteren komt waarschijnlijk
in 2009 aan de beurt.
Tenzij er heel gekke dingen
gebeuren zullen wij ons
tegen de te verlenen vergunningen niet verzetten.
De afgelopen jaren hebben
ons geleerd dat er zodanig
grote belangen spelen dat
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de kans op succes erg
klein is.
Het enige wat je dan bereikt is dat procedures
eindeloos worden gerekt
met alleen maar vertragingen tot gevolg. De veiligheid van de inwoners van
Itteren staat nu voorop!
Moeten we nu blij zijn? De
Dorpsraad zit hier een
beetje met een dubbel ge-

voel. Van de ene kant zijn
we natuurlijk blij dat er
eindelijk iets gaat gebeuren waardoor onze veiligheid geborgd gaat worden, van de andere kant
weten we allemaal, ook de
overheid, dat er veel meer
op de schop gaat dan er
voor onze veiligheid noodzakelijk is. Ook zien wij de
zogenaamde nieuwe natuur nog altijd niet zitten.
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We maken ons ook nog
steeds zorgen over het
schoonhouden van de oevers van de Maas. Wij
verwachten veel meer vervuiling dan thans het geval
is. Niet duidelijk is wie
hiervoor verantwoordelijk
wordt.
We moeten helaas constateren dat, ondanks al
onze inspanningen, voor
de omgeving van Itteren
bar weinig veranderd is
ten opzichte van de eerste
plannen. Het was van begin af aan duidelijk dat hier
het meeste geld te verdienen viel en dat daarom
niet te praten viel over al-
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ternatieven, lees verkleining van het te vergraven
gebied.
Toch is onze strijd niet
voor niets geweest. Onder
de bezielende leiding van
Jan van Eechoud, de
voorzitter van het BOM
(Bewoners Overleg Maasdorpen) waarvan ook de
Dorpsraad deelt uitmaakt,
is er toch wel wat bereikt.
Zo komt er een schaderegeling. Het is niet helemaal
wat we er van verwacht
hadden maar beter iets
dan niets. Ook worden de
Vlaamse Boertien locaties
meegenomen. Jarenlang
werd over de
Belgische kant
niet gesproken
terwijl wij altijd
hebben aangedrongen op
maatregelen op
Belgisch gebied.
Ook hebben we
kunnen voorkomen dat er bij de
mensen op de

Hoogmaas
bijna in de
achtertuin werd gegraven.
Naar onze mening komt
men nog steeds te dicht
bij de bebouwing maar
ook hier geldt dat iedere
meter die men heeft laten
vallen is meegenomen.
Er werd op 1 juli een door
het CDA ingediende motie
met 47 stemmen voor en 8
(VVD) tegen aanvaard. Met
deze motie wordt het College van GS onder meer
opgeroepen streng toezicht te houden op de resultaten en risico’s en
daarover periodiek te rapporteren aan PS. Ook dit
is een geruststellende gedachte. De grindboeren
kunnen niet zo maar doen
en laten wat ze willen. Ze
worden continue in de
gaten gehouden.
In de volgende Dorpsberichten hopen we jullie
meer te kunnen vertellen
over het tijdschema en de
werkzaamheden die zullen
gaan plaatsvinden.
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uit het wijkteam
Vrijwilligers,
Heeft u de stenen trappen
gezien bij de Maas?

Het is weer een genot om
te zien dat er vrijwilligers
zijn die iedere keer weer
die trappen schoonhouden. Jo Dolmans, Willy
J a n s s e n e n E d u a rd
Lhomme . namens alle
wandelaars en inwoners:
hartstikke bedankt.
Ook is het weggetje achter
“t Brook: t Geitediekske
verbreed door Giel Lardinois
6
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De gemeente heeft zowel
daar als ook over het
weggetje naar school toe
voor kiezel gezorgd.
Picknick set:
Aan de Dellen komt een
nieuw picknickset te
staan. De gemeente zal
hier regelmatig een strook
van ongeveer 15/20 meter
maaien.
Fietspad Ankersmit:
Het groen blijft door het
asfalt opkomen.
Zes weken na de reparaties van mei begon het
probleem zich alweer te
herhalen. Er is contact
geweest met diverse experts en er zijn boringen
gedaan. Tevens is gekeken
naar de dichtheid van het
asfalt.
Het fietspad zal gerepareerd blijven worden tot
dat de juiste oplossing gevonden is.
Er is op dit moment geen
verklaring voor het feit dat
de begroeiing na iedere
reparatie weer de kop op
steekt.

Bomen Ankersmit:
Langs het fietspad en de
weg komt nog een rij grotere bomen. En op het
zuidelijkste puntje komen
ook grotere bomen. Er
komt een laan vorming 3 a
4 meter uit de weg. Dit
gebeurt op verzoek van
inwoners om het geheel
visueel aantrekkelijker te
maken.
Er worden nog beschadigde en gevaarlijke bomen weggehaald.
Gaten in de weg worden
gerepareerd.
Vispassage Borgharen:
Is vooral van belang voor
Bospoort en is enkel interessant voor Itteren en
Borgharen.
De gemeente zal nog
communicatie hieromtrent
ook aan Itteren en
Borgharen doen toekomen.
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Visserijwet:
Er is controle geweest op
het roven van vissen. Bij
controle activiteiten van
het grindgat in Itteren zijn
4 verbalen gevallen. Deze
hadden te maken met recreatie: er mag namelijk
niet geslapen worden in
een tent aldaar.
Er is een klacht geweest
over dode vissen in de
Kanjel (Rijkswaterstaat,
Roer en Overmaas )
Gebleken is toen dat het
zuiveringsschap een calamiteit had. Een gesprongen ballon is de oorzaak
geweest van de vervuiling
van de Kanjel, dit probleem heeft zich daarna
nog 2 keer voorgedaan.
Paaltjes en zo
Pasestraat/Geneinde/
Ruyterstraat:
Verbetering van de verankering Pasestraat van de
flexibele paaltjes is doorgegeven. In heel Maastricht komen flexibele
paaltjes op de plekken
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waar nu nog de oude
paaltjes staan.
Informatiebord:
Er hangt een informatiebod aan de Aw Sjoal,
rechts bij de ingang.
Als iemand daar iets kwijt
wil, kan dat via de dorpsraadleden.
Bomen Wiegershof
Zoals u eerder heeft kunnen lezen én zien, is het
populierenbos ter hoogte
van hoeve Wiegershof
helemaal vernieuwd. Het
kappen van de bomen en
de herplant waren vanwege natuurherstel en -behoud nodig. De eerste tijd
komt zo’n nieuwe situatie
opeens wel wat “kaal”
over.
Bij de gemeente zijn verschillende vragen en verzoeken van met name bewoners aan de Bosveldweg in Borgharen binnen
gekomen. Daarom zal in
het najaar van 2005 langs
de weg Wiegershof aan

weerszijden een extra rij
populieren aangeplant
worden om zo het "laangevoel" te versterken. Het
gaat om bomen in de
maat 14/16 zoals deze
eerder in dit plan zijn gebruikt. De bomen komen
los van de andere rijen
bomen te staan. Ook in de
zuidwest-hoek van het
perceel zullen de eerste 9
rijen (ongeveer 100 stuks)
vervangen worden door
bomen met de maat 14/
16. De huidige bomen
hebben een z.g. verenmaat van 175/200. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vraag van
de betreffende bewoners
om met name het zicht op
de fabriek van metaalbedrijven Ankerpoort B.V.
vanuit Borgharen in kortere tijd te verminderen.
Voor meer informatie: P.
van der Waa, coördinatoropzichter (dienst SBF), telefoon 043-350.5248.
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verenigings
nieuws
De dorpsraad heeft overleg gehad met alle verenigingen uit Itteren, Niet iedereen was er maar toch
werden de volgende zaken
besproken.
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Ook bestaat de mogelijk
om één gezamenlijke grotere activiteit te organiseren met alle verenigingen
van Itteren

Andere ideeën waren:
* Toeristische bewegwijzering maken.

Uit het verleden zijn er
verschillende voorbeelden
waarbij verenigingen elkaar goed hielpen bij het
organiseren van activiteiten.
Als de verenigingen hun
activiteiten en financiële
acties op elkaar afstemmen kunnen er geen zelfde activiteiten vlak achter
elkaar komen.

* Vis uitzetten in grindgat
met vissteiger.

Hiervoor is een centraal
punt nodig dat door de
Dorpsraad ingevuld wordt.
Zo kan gekeken worden of
verenigingen met elkaar
kunnen samenwerken bij
één activiteit.

ook ideeën
???
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* Vrijwilligers vragen om te
maaien bij de kades langs
de Maas.
* Plaatsen van een Jeu de
Boules baan bij 't Brook,
aangekleed met bomen en
banken.

melden!!!!

calender
Harley Davidson
Bung Ittere Gäöl (BIG)
23 juli Clubavond
13 en 14 aug. Toerrit,
softies members
27 aug. Clubavond
24 sept. Clubavond
Vreigeleire
*Oud papier ophalen
13 aug. 10 sept.
Fanfare St. Martinus
Van 9 t/m 11 september
heeft de fanfare een
feestweekend met op 9
sept. Kienen, op 10
sept, het orkest A Next
Band en op 11 sept. het
districtfestival voor
drumbands en majorettes.
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overzicht
verenigingen
B.I.G.
Hd.ummel@planet.nl
www.hdcbig.nl
Dhr. Ummels
Badmintonclub
Peter Bastings
Basisschool Sterkenberg
info@bs-sterkenberg.nl
Marcel Janssen
3641421
Oudervereniging
Charlotte Wolfs
BC Onder Ons 64
bcoo64@home.nl
www.bconderons64.itte
ren.com
Harrie Keydener
Geneinde 29,
6223 GT
3645561
les unes et les autres
Dhr. Jacobi
3645932
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Café ’t Trefpunt
info@trefpunt-itteren.nl
www.trefpunt-itteren.nl
Wil & Chiara
3649911
CV de Vreigeleire
dwars@nutsonline.nl
www.cvdevreigeleire.nl
Willem Dreessens
Damesvereniging
Irma Chevagne
3645152
Fanfare St.Martinus
dannytimmers@nutsonli
ne.nl
www.fanfare-sintmartin
us.nl
Danny Timmers
3646366
Gem. Kerkelijk Zangkoor
Dhr. Gulikers
IBC03
Ibc03website@hotmail.
com
www.ibc03.nl
Klaus van Thor 3641333

Math Ruyters
3641924
Itteren Gangsters
webmaster@itteren.com
www.itteren.com
Detlev Keydener
Zonnebloem
Lenie Winkens
Melinda Bessems
Lawn Tennis Club
Itteren
frans.falise@wanadoo.nl
www.ltc.itteren.nl
Frans Falise
3648167
Postduivenvereniging
De Eendracht
Albert Winkens
3641676
Seniorenvereniging St
Meerten
jam.smit@planet.nl
Johan Smit
3210963
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Het traject ‘Sport
na school’
In het kader van “de Verlengde Schooldag” is het
traject “Sport na School”
nu geruime tijd bezig en
de kinderen zijn enthousiast.
Op dit moment wordt door
veel van onze leerlingen
op de donderdagen na
school van 15.15 tot16.30
uur gevoetbald op het
voetbalterrein in Itteren.
De beide modules Unihockey en Korfbal zijn
door de sportcounselor
van de gemeente Maastricht, de heer Roel Nabuurs, geëvalueerd. De
meningen van de kinderen
(en ouders) zijn overwegend positief.
Natuurlijk zijn er ook
kanttekeningen. Deze
aandachtspunten worden
meegenomen in het over10
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leg met de afdeling “Sport
en Recreatie” van de gemeente, opdat het project
voor het komend schooljaar verder wordt geoptimaliseerd. Op het moment
van schrijven vindt ook
overleg plaats met de
fanfare van Itteren en met
een culturele instelling. Het
ligt in de bedoeling komend schooljaar “de Verlengde Schooldag” uit te
breiden met het onderdeel
muziek. Aan het begin van
volgend schooljaar brengen we u op de hoogte
van het vervolg van deze
verlenging der schooltijden.
Overblijfcursus
Onlangs heeft Marleen
Bastings, als eerste overblijfkracht, het certificaat
als deelnemer van de basiscursus “verantwoord
overblijven”, overhandigd
gekregen. Met het volgen
van de cursus heeft deze
overblijfmoeder op actieve
wijze haar professionaliteit
vergroot, wat de kwaliteit

van het overblijven op
onze school zeker ten
goede zal komen. Marleen, proficiat! Voor het
schooljaar 2005-2006 zal
getracht worden een
tweede overblijfkracht te
scholen.
Voorbereiding vakantie
naar verre bestemmingen
Ook dit jaar houden de
Limburgse GGD’en in de
maanden mei en juni een
speciale hepatitis A vaccinatiecampagne voor kinderen. De GGD’en hebben
voor de maanden mei en
juni een speciale prijs kunnen bedingen bij hun leverancier van het hepatitis
A- vaccin. Normaliter kost
deze prik tot en met 15
jaar € 38,30. Echter, gedurende de campagne
mogen zij deze leeftijdsgroep de prik aanbieden
voor de prijs van 20 euro.
Vakantiegangers naar Turkije, Marokko, Egypte en
andere verre bestemmingen realiseren zich vaak
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niet dat hepatitis A (besmettelijke geelzucht) daar
nog vaak voorkomt. Voor
meer informatie, vragen of
ideeën, neem dan gerust
contact op met onze sociaalverpleegkundige, Jacqueline van der Most, tel.
043-3821793. Haar emailadres is:
j_vdmost@zzl-ggd.nl.
Overgewicht
Op dit moment is in Nederland ongeveer 14%
van de kinderen te dik. De
belangrijkste oorzaak: verkeerd en te veel eten in
combinatie met te weinig
bewegen. Overgewicht
gaat niet vanzelf over als
kinderen in de groei komen. Is een kind te zwaar
en wordt daar niets aan
gedaan, dan ontstaan
vroeg of laat gezondheidsproblemen. Uiteraard
is het gewicht van kinderen in de eerste plaats een
verantwoordelijkheid van
de ouders. Maar ook de
school kan een constructieve rol spelen als het
11
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gaat om het aanleren van
gezonde eet- en beweeggewoonten. Daarom heeft
het Voedingscentrum
voorlichtingsmateriaal
ontwikkeld ter ondersteuning van school en ouders.
Voor degenen die meer
interesse hebben in gezond eten en bewegen,
kunnen gratis een zogenaamde leaflet downloaden via de website
www.voedingscentrum.nl.
Folders zijn binnenkort
ook op school te verkrijgen.

wijziging dienstregeling lijn 8/18
Om een goede bereikbaarheid te krijgen
naar de nieuwe huisvesting van het Transferium Werk en Bijstand is de route van
de lijnen 8 en 18 met
ingang van 4 juli 2005
aangepast. De halteplaats Balijeweg nabij
de Borgharenweg is
verplaatst naar de Ankerkade ter hoogte van
de remise van Stadsbus.
Als gevolg hiervan zijn
de vertrektijden van de
bussen uit Itteren via
Borgharen naar Maastricht met 2 minuten
vervroegd.
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Computerproject Netschool@Maastricht, versie IV
Enkele weken geleden zijn
we op school gestart met
alweer de vierde versie
van het bijzondere computerproject
N e tschool@Maastricht.
Tot aan de meivakantie
kregen de kinderen van
groep 5 en 6 computerlessen, waarin stof behandeld werdt zoals tekstverwerken (met de nodige
“tips en trucs” daarbij),
teksten illustreren, internetten, e-mailverkeer enz.
Ze kregen hiervoor twee
lessen per week, die geweren geven door juf Ans
en meneer Rob. Speciaal
hiervoor wordt telkens het
besturingsprogramma XP
op de computers gezet,
aangezien dit ook het programma is waarmee de
meeste kinderen thuis
zullen werken. Omdat veel
kinderen met een aantal
onderdelen van deze lesstof reeds min of meer
vertrouwd zijn, zal op het
12
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einde van de cursus bekeken worden welke extrazaken we nog kunnen toevoegen. Te denken valt
dan aan het inscannen van
plaatjes of het werken met
de digitale fotocamera.
In de avonduren van deze
periode volgde een groep
van 12 volwassen cursisten (ouders en senioren)
eveneens deze cursus.
Hun leraar is meneer Guido IJzermans. Meneer
Guido woont in Wahlwiller
en heeft in die regio al vaker computerles gegeven
aan groepen senioren en
volwassenen.
Na Pinksteren hebben de
kinderen en de volwassenen sámen aan de computer gaan werken. In een
zevental lessen wordt dan
een werkstuk in tweetallen
gemaakt, dat na afloop
aan elkaar zal worden gepresenteerd. De lessen
van dit cursusgedeelte
werden door meneer Guido en de leerkrachten
sámen gegeven.

Zoals wellicht bekend kan
deze cursus gegeven worden dankzij een speciale
subsidie van de Dorpsraad
en de gemeente Maastricht. Behalve het opdoen
van computerkennis is óók
de samenwerking tussen
jong en oud een van de
doelstellingen. Uit vorige
cursussen hebben we hier
erg positieve ervaringen
mee!
Vanuit de seniorenvereniging Itteren hebben ons
geluiden bereikt dat er
naast computerlessen ook
behoefte is aan het leren
omgaan met digitale fotocamera en mobiele telefoons. Komend schooljaar
zal de cursusleiding, in
overleg met de seniorenvereniging, bekijken of ook
daar – al dan niet met basisschoolleerlingen erbij –
concrete invulling aan gegeven kan worden.
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Oet de Aw Does.
Uit de SPHINX-GAZET van
1950:
H. Krapels, grootvader van
Jeu (Geneinde ..) en Sjef
Scheepers (Pasestraat ..).
Hij woonde aan de Pasestraat 26 hetgeen in 1958
werd gesloopt.
“Ons regelmatig bezoek
aan een van onze oudjes
bracht ons deze keer bij
de 90-jarige H.Krapels,
welke 43 jaren gewerkt
heeft in onze fabriek als
timmerman en verzorger
van de machines in onze
schrijnwerkerij.
Krapels in geboren te
Meerssen op 21 december
1860 en na eerst het vak
van schrijnwerker geleerd
te hebben in Meerssen
kwam hij op 2 augustus
1886 in onze fabriek werken en diende hij trouw de
Sphinx-vlag tot mei 1926,
toen hij gepensioneerd
werd. Komen onze mensen tegenwoordig met
bus, trein of fiets naar hun
13

werk, onze oude vriend
Krapels daarentegen heeft
het 43 jaar lang te voet

gedaan. Iedere werkdag
van Itteren naar Maastricht
(over de oude brug) en
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dan ’s avonds weer terug,
zomer of winter, weer of
geen weer en in die 43 jaar
globaal een afstand afleggend van vijf maal de wereld rond. Was in de winter
de Maas “uit”, dan was
dat voor onze ouwe taaie
geen beletsel en liep hij,
na eerst door het water
gewaad te hebben van
Itteren even naar WeertMeerssen en kwam dan zo
over Weert en Vaeshartelt
naar Maastricht en dan ’s
avonds weer terug.
Gierde in de winter de
barre noorderwind dan
kwam hij ’s avonds thuis
en had lange ijspegels in
z’n knevel hangen. Kwam
hij in de zomer van de fabriek, dan trok hij rechtstreeks naar het veld en
ging dan nog “lebeuren”
tot de schemering viel.
“s Morgens werd om 7 uur
begonnen op de fabriek en
dat betekende dus voor
onze Krapels om 5 uur op
stap naar Maastricht. Was
er een extra karwei op de
fabriek en moest er daar14
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om om half zes begonnen
worden, dan betekende
dat voor onze oude vriend
om half vier van huis. In de
zomer kan ‘t ’s morgens in
alle vroegte heel mooi en
lekker zijn maar in de
winter is het minder romantisch en vooral in die
tijd, toen de wegen in een
erbarmelijke toestand
waren en vooral de buitenwegen slechts uit
modderige karrensporen
bestonden. Maar dit alles
was voor Krapels geen
beletsel en 43 jaar lang
zonder een dag te verzuimen of ziek te zijn is hij
naar onze fabriek gekomen. Hij geniet nu van zijn
welverdiende rust bij zijn
dochter en steeds informeert hij bij zijn twee
zoons, welke in onze fabriek werken, Sjeng Krapels in de aardpers en Sjo
Krapels in de sanitairloods, hoe hert met de
fabriek gaat. Ondanks zijn
bijna 91 jaren leest hij met
trouw iedere dag zijn krant
en met grote interesse ons

personeelsorgaan, terwijl
hij zijn verdere tijd doorbrengt met naar de radio
te luisteren die van ’s morgens tot ’s avonds aanstaat. Tot voor korte tijd
ging hij nog trouw iedere
week kaarten maar daar is
hij nu mee opgehouden.
Wij wensen Krapels nog
lange jaren en wij brengen
hem langs deze weg de
groeten van alle Sphinxmensen.
Heeft u ook een verhaal
van vroeger, laat het de
redactie weten.
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Voorzitter
Joop Verhulst
Brigidastraat 77
6223 HD
MAASTRICHT
043-3250055
joop.verhulst@home.
nl
Secretaris
Richard Smeets
Geneinde 23
6223 GT
MAASTRICHT
043-3641817
043-3653474
r.j.smeets@hetnet.nl
06-51052880
Penningmeester
Bèr Schoonbrood
Geneinde 35
6223 GT
MAASTRICHT
043-3641735
ber-schoonbrood@he
tnet.nl

al 50 gezinnen
hebben hun bijdrage betaald
op bankrekening
97.92.52.547
ten name van
Stichting Dorpsraad Itteren.
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leden
Servé Grouwels
Op de Warreij 36
6223 GS
MAASTRICHT
043-3640537
Maria Lhomme
Ruyterstraat 18
6223 GX
MAASTRICHT
043-3652040
maria.lhomme@home
.nl
Han Hamakers
Keizerstraat 1
6223 GR
MAASTRICHT
043-3646734
043-3258477
han.hamakers@home
.nl
Renée Speijcken
Pasestraat 20
6223 HB
MAASTRICHT
043-3259810
r.speijcken@governa
nce.unimaas.nl

Tonnie Prop
Pater Alexanderstraat
27
6223 GL
MAASTRICHT
043-3472189
prope@tiscali.nl
Sander Bastings
Pasestraat 32
6223 HB
MAASTRICHT
043-3646107
sbastings@home.nl
Wim Beier
Op de Bannet 8
6223 GE
MAASTRICHT
043-3644126
w.beijer@nutsonline.n
l
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Prijsvraag:
Zoals beloofd zullen we iedere keer een prijsvraag houden. Deze keer gaan we kijken of u goed gelezen
hebt in deze Dorpsberichten.
Geef antwoord op de volgende vragen en lever deze in voor 16 juli 2005 in de Dorpswinkel. De week erna zijn er weer de waardebonnen van € 25,-, € 15,- en € 10,- die u kunt inwisselen bij onze Dorpswinkel.
Op zaterdag 30 juli om 13.00 uur zullen in de Dorpswinkel de drie prijzen verloot worden onder de goede
inzendingen.
De vragen:
1.
2.
3.
4.

Hoe lang heeft H. Krapels gewerkt bij de Sphinx?
Wat is het rekeningnummer van de Dorpsraad om uw donatie te storten?
Wie is de sportcounseler van de Gemeente Maastricht?
Geef (volgens u) het beste van de vier ideeën dat op de vergadering met de verenigingen naar
boven is gekomen.
5. Welke activiteit is op 10 september georganiseerd door een Itterse vereniging?
6. Welke soort bomen worden in het najaar langs de weg bij Wiegershof geplant worden?
De Antwoorden:
1. ……………………………………………… 4..............................................................................
2. …………………………………………….. 5..............................................................................
3. …………………………………………….. 6..............................................................................

Naam: …………………………………………….
Adres: ……………………………………………..
Telefoonnummer: ………………………………..
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iitteren
een kaart met veel namen, bijna
ieder plekje heeft er een.
Kent u nog namen die er niet
opstaan?
Laat het ons weten dan komen
ze er bij voor ze verdwenen zijn.
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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

