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Goede voornemens,

Voor u ligt een superdun 
kerstnummer. 
Het is niet zo dun omdat we 
moeten bezuinigen, er is ge-
woon veel minder kopij bin-
nengekomen. De vraag is 
dan natuurlijk waardoor komt 
dat? Wij hebben daar geen 
makkelijk antwoord op. 
Je kunt je ook afvragen of het 
eenmalig is, of een symp-
toom voor wat er in Itteren 
aan de hand is. We hebben 
een crisis bij de tennisvereni-
ging: de jaarvergadering 
werd door een minimaal aan-
tal leden bezocht en het be-
stuur stapte op één persoon 
na op. Heel erg jammer als 
we straks onze tennisbaan 
niet meer zouden gebruiken, 
welk dorp heeft nog zo iets?
Verder staat het voortbestaan 
van de winkel (weer) onder 
druk. Natuurlijk is het zo dat 
het bij de grote supermarkten 
goedkoper is. Daar staat ech-
ter ook iets tegenover. Make-
laars die huizen taxeren ge-
bruiken tabellen waarin reke-
ning gehouden wordt met 
voorzieningen in de buurt, 
zoals een winkel, openbaar 
vervoer, verenigingsleven en 
een school. Het verdwijnen 
van de winkel zou zo maar 

10.000 euro per huis kunnen 
schelen. Nu is het natuurlijk 
het makkelijkste om te den-
ken, nou laat de anderen dan 
maar naar de Dorpswinkel 
gaan dan houdt mijn huis zijn 
waarde, alleen als iedereen 
dat doet……………
Wij als Dorpsraad doen ons 
best om iedereen in Itteren te 
betrekken bij wat er in het 
dorp gebeurt en daar hebben 
we dus iedereen bij nodig. 
Als u ideeën heeft, laat het 
ons horen en laten we niet 
allemaal achter onze voor-
deur verdwijnen.
We wensen u een fijne Kerst 
een fijn Nieuwjaar in ons nog 
levend dorp.

Nieuw !
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Politiek voor Itteren?

Als Dorpsraad Itteren hebben wij zo’n 3½ jaar geleden toegezegd dat wij de politieke partijen van 
Maastricht zouden monitoren om zodoende de mensen van Itteren een eerlijk en betrouwbaar 
stemadvies te geven. Naast deze monitoring willen we de politieke partijen in de gelegenheid stel-
len om een woordje te richten tot onze inwoners voor de (nabije) toekomst. We hebben daarom 
onderstaande brief gestuurd naar de politieke partijen en zullen de reacties bundelen in het lente-
nummer van onze Dorpsberichten.

Itteren, 2 december 2009.

Geacht (burger)raadsleden,

Binnenkort is het weer verkiezingstijd en als Dorpsraad van Itteren willen wij in onze lente-editie 
van onze Dorpsberichten de politieke partijen in de gelegenheid stellen om aan te geven wat zij 
voor Itteren zullen doen NA de 10e maart 2010.
Hiervoor kunt u een artikel schrijven van maximaal 250 woorden waarbij uw logo (of een kleine fo-
to) ingepast kan worden. Het artikel kunt u sturen naar info@itteren.nl.

Tevens willen wij u eraan laten herinneren dat wij ongeveer 3½ jaar geleden (5 april 2006) alle poli-
tieke partijen een brief gestuurd hebben dat wij u tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen 
(10 maart 2010) zouden monitoren wat u voor Itteren gedaan heeft.
In deze monitor zullen wij uitgaan van alle feitelijkheden die wij verzameld hebben. Om te controle-
ren of de door ons verzamelde gegevens correct zijn, stellen wij u in de gelegenheid zelf aan te 
geven wat uw partij ondernomen heeft voor Itteren in de afgelopen raadsperiode.  

We zullen als politiek en Dorpsraad samen hand-in-hand moeten gaan om de belangen van Itteren 
te behartigen.  De ontwikkelingen van het Centrumplan, de Grensmaasactiviteiten en inrichting 
hiervan en de positie van de basisschool zijn zaken waarin wij elkaar nodig hebben. We hopen 
dan ook op u te kunnen rekenen.

Uiteindelijk gaat het erom dat er voor Itteren de komende tijd verstandige beslissingen genomen 
worden, op basis van goed overleg voor onze inwoners van Itteren.

Hoogachtend, 
voorzitter Dorpsraad Itteren.
Joop Verhulst
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Centrumplan Itteren.

In de vorige Dorpsberichten 
hebben we  beloofd dat wij u 
meer informatie zouden ge-
ven over de (verbouw)plan-
nen van de boerderij van fa-
milie Lardinois. Het gaat dan, 
vanaf de boerderij tot aan de 
Aw  Sjaol inclusief  de speel-
plaats. Het is de bedoeling 
dat dit het nieuwe bruisende 
hart van Itteren gaat worden 
waar iedereen te vinden is. 
Als we vanuit de Pasestraat 
langs het café lopen, komen 
we na de kerk rechts op een 
binnenpleintje en kunnen we 
al via een doorkijkje de oude 
speelplaats van de Aw  Sjaol 
zien. Op het idyllische bin-
nenpleintje waar de oude 
bouwstijl van de boerderij 
gehandhaafd is, ruik je bijna 
de koeien die hier jaren gele-
den gestaan hebben. We lo-
pen via een onderdoorgang 
richting Aw  Sjaol waar allerlei 
betaalbare nieuwbouwwo-
ningen voor jonge (Itterse) 
gezinnen gebouwd zijn. In dit 
Centrumplan is een plekje 
voor de winkel en de basis-
school, maar ook de vereni-
gingen die nu in de Aw  Sjaol 
zitten krijgen de ruimte die ze 
nodig hebben. Ook is ge-
dacht aan enkele senioren-

woningen waar “onze oudjes” 
in hun eigen omgeving een 
aangepaste ruimte vinden. Zij 
hebben hun eigen woning 
verkocht en hoeven geen 
trappen meer te lopen en 
krijgen de zorg die ze nodig 
hebben. Op afgesproken tij-
den komt “de zuster” even 
langs, controleert en verzorgt 
de mensen die jarenlang de 
huidige economie opge-
bouwd hebben en roept in-
dien nodig andere hulp erbij.
Het lijkt misschien wel een 
droom maar wij kunnen het 
samen waar maken. Hierbij 
hebben we zowel de ge-
meente nodig om vergunnin-
gen te krijgen, Maasvallei om 
de plannen zo te maken zo-
als wij ze graag willen heb-
ben en ook de gemeenteraad 
om achter onze plannen te 
staan en hier ook de finan-
ciën voor beschikbaar te stel-
len. Ook woningstichting 
Maasvallei zal een (financië-
le) duit in het zakje moeten 
doen. Ze maken het hele 
plan en het zal waarschijnlijk 
niet kostendekkend zijn maar 
als de basisschool verdwijnt 
mag men op die plek mis-
schien ook nog enkele wo-
ningen bouwen. Door enkele 
wettelijke bepalingen mag er 
(nu) in Itteren niet buiten de 

huidige “woningengrens” ge-
bouwd worden. Nieuwbouw 
kan alleen op de plek waar 
nu ook woningbouw  is (of 
gepland is). Wie we ook 
vooral nodig hebben om 
onze droom te verwezenlij-
ken dat bent u, inwoners van 
Itteren, jong en oud. Geef 
aan wat u vindt van de plan-
nen: bent u al op respectabe-
le leeftijd en denkt u dat zo’n 
seniorenwoning iets voor u 
is, geef  u zich dan op bij het 
Woningburo van Maastricht 
met vermelding Centrumplan 
Itteren. Wil jij, jonge Itternaar, 
in Itteren blijven en misschien 
samen met je vriend(in) een 
woning kopen in Itteren en je 
kunt nog even wachten, 
meldt dit dan bij Woningstich-
ting Maasvallei. 
Wij als Dorpsraad willen, zo-
dra er meer duidelijkheid is, 
een voorlichtingsavond orga-
niseren waar in ieder geval 
gemeente en Maasvallei 
aanwezig zijn. Zij kunnen dan 
de verschillende plannen la-
ten zien zodat we het beste 
plan kunnen kiezen. Wij wil-
len dat de plannen passen in 
“het sfeertje” van Itteren, 
passen bij onze inwoners, 
passen voor de gebruikers 
van Basisschool, de Dorps-
winkel maar ook voor de zie-
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kenverzorgster en zeer zeker 
voor al die verenigingen. 
Maasvallei en de gemeente 
hebben aangegeven dat, als 
alles gaat zoals het moet 
gaan, dit plan over twee jaar 
gerealiseerd kan zijn. Maar 
dan hebben we wel de me-
dewerking van u nodig. We 
rekenen op u, met uw  inte-
resse, bij het stemmen voor 
de gemeenteraad, bij het in-
schrijven, eigenlijk met alles, 
spreek ons aan, mail ons en 
zeg wat u vindt en we ma-
ken er samen iets moois 
van.

Gaat de basisschool 
verhuizen?

In het Centrumplan Itteren 
staat dat de basisschool ook 
een plekje gaat krijgen in het 
plan rond de boerderij van 
fam. Lardinois op de hoek 
van de Brigidastraat en Ka-
pelaanstraat. Waarom moet 
de basisschool  “Op de Ster-
kenberg”dan weg? Het is 
toch een mooie school op 
een goede plek en wat gaat 
er dan met het oude gebouw, 
wat in feite helemaal niet oud 

is, gebeuren? En wat kost 
dat dan?
De basisschool Op de Ster-
kenberg bestaat nu zo’n 27 
jaar.. Als we kijken naar het 
aantal leerlingen in vergelij-
king met de ruimte die er nu 
is, is er veel te veel ruimte. 
Klaslokalen worden nu ge-
bruikt als Natuur Educatie 
Punt Itteren, (senioren) bibli-
otheek, overblijf- of  knutsel-
ruimte en nog veel meer. Als 

we kijken hoe het betaald 
wordt gebeurt dit naar aan-
leiding van het aantal leerlin-
gen. Dat betekent dat de 
school voor iedere leerling 
een bepaald bedrag krijgt en 
dus te weinig geld krijgt voor 
het hele gebouw  te onder-
houden. Allerlei mensen wor-
den ingeschakeld om van 
alles (extra) te doen zodat 
het zo weinig mogelijk kost. 

Dat betekent dus dat er ieder 
jaar verlies wordt geleden op 
school. In overleg met het 
overkoepelende bestuur (IN-
NOVO) is gezegd dat zij ook 
het liefste hebben dat de 
school van Itteren openblijft 
maar dan moet er ook iets 
met de financiën gebeuren. 
Als de school in het Cen-
trumplan komt en daardoor 
kleiner van omvang wordt 
met bovendien de mogelijk-
heid tot een flexibele inde-
ling, zal het voor de hand 
liggen dat de exploitatie er 
beter gaat uit zien waardoor 
de kans dat in Itteren een 
basisschool blijft, groter 
wordt. Wat  de school en 
Itteren hiermee wint, is veel 
groter dan het verlies van 
de huidige school. Op de 
plaats van de huidige 
school zouden ook wonin-
gen geplaatst kunnen wor-
den waardoor ook extra 

gelden binnen kunnen ko-
men. 
Wilt u hierop reageren dan 
kan dat op info@itteren.nl of 
spreek één van de Dorps-
raadleden aan.
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AED-alert werkt!

Op 30 november jl. kregen 
we een telefoontje van “onze” 
AED-vrijwilligster Irmgard 
Tummers uit Borgharen. Zij 
had de dag ervoor een SMS 
gekregen van AED-Alert om 
in Borgharen te gaan reani-
meren. Gelukkig was er al 
iemand bezig en kwam er 
nog een derde aanzetten. 
Het is gelukkig allemaal goed 
gegaan en de ambulance 
was snel ter plekke. We gaan 
a a n d e B u u r t r a a d v a n 

Borgharen doorgeven dat het 
misschien ook handig is om 
AED op te laten hangen in 
Borgharen. Het was even 
spannend voor Irmgard maar 
het is gelukkig goed gegaan.
Daarnaast hebben zich weer 
mensen opgegeven dat ze 
ook de cursus reanimeren en 
gebruik AED willen volgen. 
Wij gaan van het standpunt 
uit: hoe meer vrijwilligers des 
te meer kans dat iemand ook 
daadwerkelijk geholpen kan 
worden. Als u hartproblemen 
zou hebben, wilt u toch ook 
geholpen worden? U kunt 

z i c h n o g o p g e v e n b i j 
w.beijer@home.nl of  via de 
telefoon 043-3644126.

Bijdrage voor de Dorps-
raad?

Bij deze willen wij alle men-
sen bedanken die naar aan-
leiding van onze vorige editie 
de Dorpsraad een bijdrage 
hebben gegeven. Mocht u 
het vergeten zijn en wilt u 
alsnog een (kleine) bijdrage 
willen geven dan kunt u dat 
doen op bankrekeningnum-
mer 97.92.52.547 van de 
SNS-regiobank t.n.v. Dorps-
raad Itteren. En u weet het: 
liever vele kleine bijdragen in 
plaats van weinig grote bij-
dragen.
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Kerstmis

Netjes Katholiek opgevoed 
ging en ga ik ieder jaar met 
kerstmis naar de kerk. Je had 
vroeger de nachtmis waar de 
fanfare speelde en er was 
ook een gezinsmis. Daar 
werden toneelstukjes opge-
voerd  door kinderen. De al-
lerkleinsten waren schaapjes 
en het was een sport wie Jo-
zef  en Maria mochten zijn. Er 
was ook nog een tijd dat na 
de mis een paar fanfareleden 
onder een lantaarnpaal kerst-
liedjes speelde. Daar was 
een grote Kerstman bij met 
een grote bel. Dit klinkt als 
nostalgie maar was wel erg 
leuk. 
Nu hebben we een pastoor 
voor vier kerkdorpen. Die 
moet met Kerstmis van de 
ene kerk naar de andere 
rennen want velen willen toch 
met Kerstmis naar de Kerk. 
Dan is het niet meer mogelijk 
om en een nachtmis en een 
gezinsmis te houden. Daar-
naast is de maatschappij niet 
meer zo op het kerkelijke ge-
richt als vroeger. Het aantal 
mensen dat nu naar de Kerk 
gaat is een stuk minder. Van 
de verplichting om met zon- 
en feestdagen naar de kerk 
te gaan, werd het de gedach-

te om één keer in het week-
end te gaan, tot wanneer ik 
het nodig heb, tot maar ik 
kan ook thuis bidden, tot 
waarom zou ik nog gaan…. 
Vaak wordt dan gewezen 
naar alles wat rondom de 
Paus of  de bisschop speelt, 
of ook soms fouten van de 
een of  andere pastoor maar 
zijn het juist niet de gedach-
ten die we zelf  hebben dat er 
meer is tussen hemel en 
aarde. Als we steun kunnen 
vinden in iets dat we geloven, 
dan mogen we dat toch ge-
bruiken of niet? Waar gaat 
het nu om: in de steun die we 
krijgen of de verhalen die ge-
schreven en/of die (wel of 
niet) gebeurd zijn? Gaat het 
niet gewoon aan denken aan 
de medemens en je gedra-
gen zoals het hoort? 
Maar hoe gaat het over een 
jaar of tien? Hebben we nog 
een pastoor? Wat gebeurt er 
met de Kerk? Komt er dan 
een andere bestemming voor 
de Kerk en wat zou dat kun-
nen zijn? Als er dan een be-
grafenis of zo is, wordt dan 
het St. Martinushoes ge-
bruikt? Stoelen klaarzetten, 
altaar plaatsen, kruis ophan-
gen en klaar? En wordt de 
kerk een toeristische trek-
pleister waar NEPI (Natuur 

Educatie Punt Itteren), Ar-
cheologie en het leven in de 
vorige eeuwen ten toon ge-
steld wordt? Een bibliotheek 
zal hier wel niet draaien en 
woningbouw  lijkt me niet ide-
aal. Het is goed om eens in 
de toekomst te denken, te 
dagdromen en je af te vra-
gen: “Hoe wil ik nu dat Itteren 
over 10 of 20 jaar uitziet?” 
Wilt u meedenken? Laat het 
ons, als Dorpsraad horen of 
schri j f een mailt je naar 
info@itteren.nl.
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              Kerstwens
Als ergens geluk voor het oprapen lag
Zou ik daar heen gaan op eerste Kerstdag
Handen vol opgooien, hoog in de lucht
Dwarrelend met de wind in vogelvlucht
Langs de sterren en de maan
Zou het dan jullie kant op gaan 
Al was het een klein beetje maar
Dan wordt het voor jullie
Een gelukkig Nieuw Jaar

Het team van basisschool Op de Sterkenberg wenst 
iedereen
 een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!

Nieuws van de seniorenbibliotheek:
Het aantal leden van de seniorenbieb loopt helaas 
achteruit. Om de bieb aantrekkelijker te maken zal de 
collectie in december worden vernieuwd. Het volgend 
kalenderjaar zal dit drie keer gebeuren en wel in 
maart, juni en november. 
U kunt ook aangeven welk genre u graag leest, zodat 
daar bij de wisselingen rekening mee kan worden ge-
houden.

Als senioren niet meer in staat zijn om zelf naar onze bieb te komen, kunnen ze gebruik maken 
van de "Boek Aan Huis Service".Inlichtingen zijn verkrijgbaar in onze bieb of bij Centre Ceramique.
U weet: de bibliotheek is in de basisschool. Openingstijden: maandag en vrijdag 13.30 uur tot 
15.00 uur.
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Dorpswinkel Itteren, een 
droom of een nachtmer-
rie?

Het leek mij een droom om 
iets voor de samenleving te 
betekenen, in eigen dorp was 
dan ook fantastisch. De ope-
ning in maart 2007 was ge-
weldig en de opkomst mas-
saal. Stilletjes ging de omzet 
omlaag en eind 2008 kwam 
dan ook het dieptepunt. 

De rekeningen konden niet 
meer betaald worden, dus 
bedachten we een broodjes 
service. Dit moest voor extra 
inkomsten zorgen om te blij-
ven bestaan. Alweer de fami-
lie bij elkaar getrommeld om 
de aanpassingen in de winkel 
te doen, en in januari van dit 
jaar gingen we vol goede 
hoop van start. Even leek het 
te lukken om met het geld 
van de broodjesservice de 
financiën weer op peil te 
brengen, maar toen de win-
kelomzet bleef dalen kon ook 
de broodjesservice dit tekort 
niet meer aanvullen en liepen 
we opnieuw vast.

Omdat onze sterkste troef 
vers broodbeleg is, dachten 
we dat u hier misschien niet 
meer tevreden over was. Om 

een betere versheid en kwa-
liteit te kunnen garanderen 
leek een vacuümmeer ma-
chine de oplossing. 
Met wat hulp konden we de-
ze machine kopen, een echte 
aanwinst. Op deze manier 
kunnen we versheid van 
vleeswaren garanderen en 
hoopten we dat u in elk geval 
voor het broodbeleg zou ko-
men.
Ook begonnen we met het 
bijhouden van een “dagboek” 
zo konden we de cijfers op 
tafel krijgen. Dit was wel 
even schrikken om zo met je 
neus op de feiten gedrukt te 
worden, 
84% van de inwoners maakt 
immers geen gebruik van de 
winkel. Er zijn dagen in de 
week dat er uren aan een 
stuk geen klanten komen.

Leveranciers en banken 
hebben zich inmiddels terug 
getrokken en eisen alleen 
kontante betalingen, dit heb-
ben we niet (in elk geval niet 
genoeg). Enorm respect voor 
de bakker en zijn vrouw  zij 
hebben ons als enige niet in 
de kou laten staan. (uit de 
grond van mijn hart, bedankt 
hiervoor!)
Omdat u verse vleeswaren 
het belangrijkste vind, wordt 

hier als eerste voor gezorgd. 
Wat overblijft daar doen we 
inkopen voor.
Natuurlijk moeten we er ook 
zorg voor dragen dat de vas-
te maandlasten en open-
staande schulden betaald 
worden. Voor alle duidelijk-
heid wil ik u vertellen dat wij 
geen subsidie of andere mid-
delen van financiën ontvan-
gen van gemeentelijke in-
s tant ies . De vers t rek te 
22.000 euro in 2007 is een 
lening zoals iedere andere 
lening van de bank en moet 
dus terugbetaald worden.

Het net wordt steeds strakker 
en de slapeloze nachten on-
telbaar, wat kan ik doen om u 
als dorpeling naar de Dorps-
winkel te laten komen, wat 
doe ik niet goed of wat is de 
reden dat u niet komt? 

Ik vraag u om hulp en ik hoop 
dat u deze droom niet in een 
nachtmerrie laat veranderen. 

Heeft u ideeën, op of aan-
merkingen, laat mij het dan 
horen. Ik wil u op het hart 
drukken dat ook simpele ver-
anderingen geld kosten en 
dat is er gewoon niet.
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Tenslotte, vorig jaar heeft ie-
dereen van Itteren een ka-
lender cadeau gekregen, 
omdat er geen financiële 
middelen zijn wil ik u dit jaar 
iets van mijzelf  geven. Bin-
nenkort krijgt u een waarde-
bon in de brievenbus en kan 
iedereen tegen inlevering van 
deze bon 150 gram gebak-
ken ham gratis afhalen. Ik

 hoop dat u van deze bon 
gebruik maakt en ervan over-
tuigt raakt, dat de Dorpswin-
kel in Itteren de plek is om 
uw vers broodbeleg te kopen.
Met deze bon maakt u tevens 
kans op een voedselpakket 
twv 50 euro!

Ik had u liever beter nieuws 
verteld en het doen mij dan 
ook pijn om u dit zo mede te 
delen. Toch wil ik vanaf  deze 

plaats iedereen die ons het 
afgelopen jaar heeft ge-
steund, bedanken voor het 
vertrouwen. En hoop ik dat 
diegenen die niet kwamen 
toch de stap over de drempel 
zetten, u bent van harte wel-
kom!
Ik wens u alle goeds, liefde 
en gezondheid voor 2010.

Met vriendelijke groet, Dani-
ella Beenkens en co.
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De Vreigeleire
’t Is nog geine Keersmes en 
de naojes vaan de buim ste-
ke nog good mehr veer wèlle 
uuch noe alvas ’t program 
vaan os doorgeve.
Op zoondeg 10 jannewari is 
de donatuerskaartenactie 
van CV De Vreigeleire & 
Vreigeleirkes. Veer koume 
langs de deur veur ’n bijdra-
ge in de koste vaan de pèks-
kes de optoch en nog väöl 
mie. De kosten veur d’n 
draank zorrege veer zèllef 
wel veur.

Op zaoterdeg 23 januari geit 
’t weer gebuire: Ziene (of 
Häöre) Hoege Hoeglöstig-
heid vaan Groet Ittere en wiet 
daoboete weurt oetgerope. 
Um 14.00 oor goon veer ve-
naof de zaal nao os groet 
Sportpark vaan IBC’03 en de 
Lawn Tennisclub Ittere. Dao 
hole veer de Groete Onbe-
kinde op en goon daan in 
‘nne cortège trök nao ’t 
Brook. Daan zal ’t Groete 
Démaskee plaotsvinde roond 
de klok vaan 15.11 oor. De 
nuije prins vaan de Vreigelei-
re toent ziech daan aon ’t 
Vollek vaan Ittere en weijere 
bekinde. Um 20.00 oor is de 
Groete Prinselikke Fiesao-
vend in de zaal met es muzi-

kale omliesting “A NEXT 
BAND”.

Op zoondeg 24 jannewarie is 
’t de beurt aon de kleinekes. 
De Vreigeleirkes rope um 
15.11 oor hun Prinske en 
Prinseske oet, dus es geer 
alles wilt zeen, mot geer op 
tied debeij zien.

Vriedeg 29 jannewari kinnen 
alle luij vaanaof 19.11 oor 
terech op de Prinsereceptie 
vaan Ziene (Häöre) Nuije 
Hoeglöstigheid in ozze café ’t 
Trefpunt neve de Kèrrek.

Veer höbbe ouch al gehuurd 
tot d’r luij zien die gein man-
katie höbbe aon ideeje veur 
ozze Groete Itterse Optoch 
op carnavalsmaondeg. Wèlt 
geer uuch alvas insjrieve 
daan loup eve langs Juul 
Hendrix, Op de Bos 22 in It-
tere, en zegk tot geer daan 
present zeet.

Alvas bedaank veur de 
aondach. Veur noe ‘nne Zao-
lige Keers en ‘nne gooje 
roetsj in 2010 en tot veer os 
maoge zeen en ammezere in 
‘nne geweldige vastelaovend.

Alaaf!
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PERSBERICHT

Steunpunt Mantelzorg gaat verhuizen

Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL is in de gemeenten Maastricht, Margraten, Eijsden, Meers-
sen, Valkenburg aan de Geul, Gulpen en Vaals dé organisatie waar mantelzorgers en zorgvrijwilli-
gers terecht kunnen voor ondersteuning op diverse gebieden. Zodat zij zorgtaken kunnen vervul-
len en volhouden, in combinatie met goede zorg voor henzelf en de uitvoering van andere levens-
taken. Steunpunt Mantelzorg verhuist op per 1 januari naar Sphinxlunet nummer 3, 6226 JD Maas-
tricht. Meer informatie: 043-3215046 (op werkdagen van 8.30 – 12.30 uur) of kijk op 
www.voormantelzorgers.nl.

Noot voor de redactie:
Meer informatie: 
Ellen Schulinck, beleidsmedewerker
e.schulinck@voormantelzorgers.nl
043-3215046
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Bome
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Service-pagina

Weekenddiensten: 
Huisartsenpost:
Weekdagen van 17.00 tot 
08.00 uur  
vrijdag 17.00 uur tot maan-
dag 08.00 uur
(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, brand-
weer:  112

Apotheken:
Centrale Apothekerstelefoon 
(043) 361 94 04, of
raadpleeg tijdig uw  eigen 
apotheek.

Vragen aan de gemeente? 
Bel het gemeenteloket:
(043) 350 40 00

Provinciale milieuklachtente-
lefoon:
(043) 361 70 70 

Politie: (geen spoed, wel 
politie nodig)
0900 - 8844

spreekuur politie:
1ste vrijdag v/d maand
13.30-14.30 in de Aw Sjaol

Drugsmeldpunt:
(043) 350 51 11

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 Sjaol (043) 364 39 49

Dorpsraad
Webside: www.Itteren.nl
Email: info@Itteren.nl

Voorzitter:
Joop Verhulst       
 3250055
Secretaris:
Maria Lhomme     
 3652040
Penningmeester:
Harrie Jonkhour
 3649967
Leden:
Sander Bastings   
 3646107
Wim Beijer           
 3644126  
Han Hamakers     
 3646734
Harrie Jonkhout
 3649967
Paul Paulissen
 3432470
Tonnie Prop          
 3472189
Richard Smeets   
 3641817

   Itterse dorpsberichten                                                                                        winternummer 2009

16


