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Optimalisatie Itterense weerd.

Tijdens het overleg van de klankbordgroep Grensmaas op 7 september en het dorpsraadoverleg 
van 14 september is door Rijkswaterstaat een aantal varianten/ alternatieven gepresenteerd voor 
de rivierverruiming van de Itterense weerd. 
Aan de dorpsraad van Itteren is verzocht om de varianten te bestuderen en deze eventueel van 
commentaar te voorzien. Na bestudering van de varianten heeft de dorpsraad besloten om een 
alternatief voorstel uit te werken dat gebaseerd is op dezelfde uitgangspunten en randvoorwaar-
den zoals deze ook door Rijkswaterstaat gehanteerd zijn.
In afwijking van hetgeen door Rijkswaterstaat voorgesteld heeft de dorpsraad een model uitge-
werkt dat een meer natuurlijk en optimaal bruikbare invulling zou moeten geven aan de Itterense 
weerd

De doelstelling
Doelstelling is om een realistisch en haalbaar alternatief te onderzoeken waarbij wordt voorkomen 
dat de Itterense weerd het gehele jaar onder water komt te staan.

De ontwerpopgave
De ontwerpopgave dient er voor te zorgen dat er een verbetering optreed ten aanzien van:

• Landschap en gebruiksmogelijkheden
• Natuur
• Waterkwaliteit

De randvoorwaarden
Een en ander binnen de randvoorwaarden:

• POL grenzen
• Hoogwaterbescherming
• Kosten
• Bodem bestaande visplas
• Grinddrempel (bij Geulle)
• Uitvoering start aan de benedenstroomse zijde

De ontwerpvarianten Rijkswaterstaat:
• 0-variant: conform POL – bodemhoogte ca 36,0m +NAP
• Variant 1: 2 grindruggen, hoogte 37,5m +NAP – bodemhoogte 35,5 +NAP
• Variant 2: verhoogde grindruggen, hoogte 38,0m +NAP – bodemhoogte 35,5m +NAP
• Variant 3: verbrede grindruggen, hoogte 37,5m +NAP – bodemhoogte 35,5m +NAP

Uitwerking model DR Itteren
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In de bijgevoegde afbeelding is een alternatief model schematisch verder uitgewerkt. 
Het model is niet doorberekend op basis van hoogteligging en hoeveelheden.
Het gaat hierbij vooral om het principe:
 

• Het model is een samenvoeging van de voorgestelde varianten; een combinatie van ver-
hoogde en verbrede grindruggen waarbij de verhoogde gedeelten een ‘rondje’ mogelijk 
moeten maken. 

• De verhoogde grindruggen dienen zoveel mogelijk evenwijdig aan de weerdverlaging gesi-
tueerd te worden. Voordeel hiervan is dat er een betere (natuurlijke) doorstroming kan 
plaatsvinden. 

• De doorstroomgebieden zouden de functie van nevengeulen kunnen hebben, in het verle-
den had de Maas ook meerdere stroomgeulen in dit gebied.

• De weerdverlaging zou door middel van  een flauw talud  in westelijke richting uitgebreid 
moeten worden, dit levert een geleidelijke overgang op van het onvergraven natuurgebied 
naar het doorstroomgebied. De huidige voorgestelde weerdverlaging is onnatuurlijk gezien 
de hellingshoek.

Steile weerdverlaging
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Natuurlijke overgang weerdverlaging naar onvergraven natuurgebied

• Qua hoogte zou het gebied van west naar oost geleidelijk op moeten lopen zodat de weste-
lijk gelegen grindrug als eerste onder water komt te staan. 

• De centraal gelegen komvorm wordt gevormd door de huidige visplas.
• De verbindingen tussen de verschillende grindruggen zou met behulp van duikers o.i.d. 

gemaakt kunnen worden.

De door Rijkswaterstaat gepresenteerde modellen bieden geen mogelijkheid tot een logische 
wandel-/struin route. Het voorgestelde alternatief zou dit wel mogelijk kunnen maken.
In visueel opzicht wordt er meer het beeld van een rivierenlandschap met verschillende stroom-
geulen geschapen, de uitgestrekte waterplas wordt onderbroken door ‘natuurlijk’ vormgegeven 
grindbanken en geultjes. Om het hydraulische plaatje compleet te krijgen zou de drempel in Geulle 
in ieder geval aangepast moeten worden, dit is eigenlijk bij alle varianten noodzakelijk.

Een en ander komt enigszins in de buurt van de oorspronkelijk gepresenteerde beelden.

    Itterse dorpsberichten                                                                                        herfstnummer 2010

5



Voorstel Stroomgeulverbreding
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Leven langs de Maas 
verhalen over de rivier en haar oeverbewoners 
door de eeuwen heen 

‘Leven langs  de Maas’ is een van de vele ten-
toonstellingen met de Maas in de hoofdrol die 
in 2010 / 2011 in Centre Céramique te zien 
zullen zijn. De tentoonstelling van 16 oktober 
2010- 15 mei 2011 vertelt verhalen en toont 
beelden over de geschiedenis van de Maas en 
over de mensen die sinds jaar en dag met 
haar verbonden zijn geweest. Verhalen over 
de bewoners van de Maasdorpen en hun band 
met de rivier, verhalen over conflicten en oor-
logen die op, om of naast de Maas werden 
uitgevochten en verhalen van schippers, voor 
wie de Maas van levensbelang was. Ook is er 
aandacht voor watersport en pleziervaart en 
passeren enkele eeuwenoude Maaslegendes 
de revue. Een honderdtal historische foto’s en 
prenten illustreren de verhalen. In de tentoon-
stelling zijn vele archeologische vondsten te 
zien die bij baggerwerkzaamheden en 
bij opgravingen langs de rivier in Lim-
burg zijn aangetroffen, zoals o.a. een 
Vikingzwaard, zilveren sieraden en 
een middeleeuwse muntschat.  

Limburg en de Maas 
Limburg en de Maas zijn onlosmake-
lijk met elkaar verbonden. Landschap 
en leven hebben de vorm aangeno-
men van de meanderende rivier die 
nog steeds geeft en neemt, als strijd-
veld diende, maar ook als economi-
sche levensader en als bron van ple-
zier. De Maas: het ene moment kab-
belt ze vredig en rustig voort en zet zij 
haar toeschouwers en oeverbewo-
ners tot  rust en overpeinzing aan,  

het andere moment kolkt en bruist ze zodanig, 
dat er alleen nog gevlucht kan worden. 
Tentoonstellingen voor en door de Limburgers 
in Centre Céramique 
‘Leven langs de Maas’ is de zevende tentoon-
stelling die Centre Céramique maakt rondom 
de archeologiecollectie die in 2005 overgehe-
veld werd van het Bonnefantenmuseum naar 
Centre Céramique. Het  streven van deze cul-
turele instelling is boeiende en speelse ten-
toonstellingen te maken voor een groot pu-
bliek. Verhalen vertellen over Limburg en het 
rijke Limburgse verleden zijn het belangrijkste 
doel. In  ‘Leven langs de Maas’  staat de Maas 
centraal, en bekende en minder bekende ver-
halen passeren de revue: verhalen en beelden 
van inwoners van Maasdorpen als Stevens-
weert, Maasbracht,  Elsloo en Borgharen, 
vroeger en nu: hoe zij leven en overleven met, 
door en ondanks de onstuimige en wisselvalli-
ge Maas. 
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Documentaire leven langs de Maas 
Speciaal voor deze tentoonstelling hebben 
T36 en Centre Céramique een documentaire 
gemaakt over de Maas en haar oeverbewo-
ners anno 2010. Bewoners van Maasdorpen, 
schippers en andere ‘werknemers aan het wa-
ter’ vertellen over hoe de rivier hun leven ge-
vormd en beïnvloed heeft. De documentaire is 
te zien in de tentoonstelling. 

Maas-boottochten, wandelingen en educatie 
voor basisonderwijs 
Aan deze tentoonstelling is een educatief pro-
gramma gekoppeld voor het onderwijs en er 
worden tal van activiteiten georganiseerd: le-
zingen, wandelingen en natuurlijk boottochtjes 
over de Maas: 
Zondag 24 oktober / zaterdag 30 oktober 2010 
/ zondag 3 april 2011 
Over de golven van de 
Maas: 
Rondleiding door Maas-
tentoonstelling en histori-
sche boottocht 
Een unieke activiteit voor 
iedereen die van Limburg, 
de Maas, Maastricht en 
gezelligheid houdt! Na 
een rondleiding door de 
bijzondere  tentoonstelling 
‘Leven langs de Maas’en 
een korte wandeling langs 
de rivier en de sporen van 
het kanaal Maastricht-
Luik, volgt een historische 
en gezellige 3-sluizen-
tocht met Bassinboot De 
Pallieter. Voor koffie en 
een drankje aan boord 
wordt uiteraard gezorgd. 

Rondleiding en boottocht worden begeleid 
door Emile Ramakers, historicus, Maaslander 
en een van de samenstellers van de tentoon-
stelling. 
Aanvang:14.30u in Centre Céramique. Kosten: 
€10,00 (inclusief koffie en drankje aan boord/ € 
9,00 voor bibliotheekleden, alleen tijdens voor-
verkoop). Deze middagvullende activiteit duurt 
tot ca. 17.30u.  Wel reserveren, want beperkt 
a a n t a l p l a a t s e n ! R e s e r v e r e n v i a 
klantenservice@sbm.nl of 043- 350 5600
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Sint Martinusfeest

Op zaterdag 13 november zal weer het jaar-
lijks Sint Martinusfeest plaatsvinden. De kinde-
ren mogen dan (samen met hun ouders) hun 
mooiste “krootelèmpke” maken. Zoals gebrui-
kelijk is dan om 18.00 uur een Heilige Mis in 
onze kerk van Sint Martinus die ook wordt op-
geluisterd door onze fanfare. Daarna gaan we 
in optocht, het rondje om de kerk naar de 
bandstapel in de wei van Pie Bours achter de 
Kapelaanstraat. De jongens van de Itteren 
Gangsters zorgen ervoor dat we ons even 
kunnen warmen en genieten van het mooie 
vlammenspel. Vervolgens is er nog in ons café 
’t Trefpunt de prijsuitreiking van de “beste kroot 
2010”van Itteren. Ongeveer een week ervoor 
zal er een folder in de bus komen.

De takkenroute
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Programma Kinder Vakantie Werk 
Itteren

20 oktober: bus Toverland 
Vertrek 9 uur Op ’t Brook voor € 22,50
Opgeven: 13 okt. van 18.00 tot 19.30 uur.

22 oktober: Herfstwandeling in Bunderbos
Vertrek 11 uur Op ’t Brook voor € 5,-
Opgeven: 13 okt. Van 18.00 tot 19.30 uur.

Opgeven bij Steffy Lhomme, Brigidastraat 64.
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Huiszwaluwen in Borgharen en Itteren

Bij een goede zomer horen zwaluwen. Niets geeft het zomergevoel beter weer dan een strakblau-
we hemel met daarin groepjes zwaluwen op zoek naar voedsel. De zomer van 2010 hoort helaas 
niet in het rijtje van mooie zomers. Na een extreem warme voorzomer liet het weer ons een beetje 
in de steek en telden we vele dagen met regen en nattigheid. De zwaluwen hadden geen last van 
de matige zomer. Zowel in Borgharen als in Itteren telden we recordaantallen !

De zwaluwen waarover ik praat zijn huiszwaluwen. In en rond Borgharen en Itteren leven drie 
soorten zwaluwen : boerenzwaluw, oeverzwaluw en huiszwaluw. Daarnaast leven hier flinke aan-
tallen gierzwaluwen, dit zijn geen echte zwaluwen, maar ze lijken er veel op. de boerenzwaluw is 
de bekendste soort. Het vogeltje is gemakkelijk herkenbaar aan de lange staartpunten. Ze maken 
hun nesten altijd in een overkapte ruimte die vrij toegankelijk is. Poorten van boerderijen zijn be-
kende plekken, maar ze gebruiken ook zolders of leegstaande bedrijfsgebouwen. De oeverzwaluw  
is een kleine, bruingekleurde zwaluw die we vooral langs de maas aantreffen. Maar in dit verhaal 
gaat het om de huiszwaluw. Dit vogeltje heeft een korte zwaluwstaart en een witte band om het 
lichaam. Nesten worden altijd aan de gevels van gebouwen gemaakt. Het liefst broeden ze met 
enkele nesten dicht tegen elkaar aan.

Huiszwaluwen worden sinds de jaren negentig geteld omdat het aantal nesten toen dramatisch 
terugliep. De reden is waarschijnlijk de slechte voedselsituatie in de overwinteringsgebieden ten 
zuiden van de Sahara. Een andere reden is waarschijnlijk ook een gebrek aan bouwmateriaal om 
hun nesten te maken. In ons nette opgeruimde landje vind je nauwelijks nog een modderpoel. In 
Borgharen en Itteren weten de beestjes goed stand te houden, alleen de aantallen worden ieder 
jaar minder. Vooral in Borgharen nam het aantal nesten zo ver af dat gevreesd werd voor het ver-
dwijnen van de huiszwaluw. 

In de maand juli hebben we weer alle straten van Borgharen en Itteren doorlopen, op zoek naar 
nesten. Tot onze grote verbazing telden we veel meer nesten dan in 2009. In Borgharen wisten we 
25 nesten te lokaliseren, 12 meer dan verleden jaar. In Itteren bleef de teller staan op 29, dit zijn 7 
nesten meer dan in 2009. Voor Borgharen is dit het hoogste aantal sinds 2001, in Itteren is dit het 
hoogste aantal sinds de start van de tellingen in 1993. 
Wel was dit de eerste keer sinds jaren dat we geen nesten in het nieuwe deel van Itteren telden, 
meestal waren hier toch wel 3 tot 4 nesten te tellen. 
In Borgharen zijn de meeste nesten te vinden in de Middenstraat, Koningkampstraat en de Julia-
nastraat 
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De resultaten van de afgelopen jaren heb ik in een tabel gezet:

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Borgharen 37 28 24 12 10 7 6 6 9 11 13 25

Itteren 16 13 25 13 15 23 27 19 18 17 22 29

Helaas zorgen huiszwaluwen voor overlast. Ze bevuilen de gevel en stoep onder hun nesten. Daar 
staat tegenover dat het enorme insectenverdelgers zijn. Zeker als ze jongen hebben vangen ze 
honderden insecten per dag als voedsel. Een beter en milieuvriendelijker insectenmiddel bestaat 
niet !

Ik wil daarom graag alle mensen bedanken die een of meer nesten aan de huisgevel hebben en 
de overlast voor lief nemen. Ze zorgen er voor dat we kunnen blijven genieten van dit prachtig zo-
mervogeltje. Daarnaast bedank ik Waldie de Rijk die weer samen met mij de tellingen heeft uitge-
voerd. 

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl
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Originele “Itterse sjroep”.

Theo Weijers, heeft sinds een tijdje in de Hol-
straat een wei met een aantal fruitbomen. Er 
zat zoveel fruit aan de bomen dat hij op het 
idee kwam om stroop te maken. Hij heeft zich 
in verbinding gesteld met de heer Thissen uit 
Bunde, die al jaren op traditionele wijze stroop 
fabriceert. Na een lesje bij de ervaren meester 
is Theo met koperen ketel, pers, houtkachel en 
enkele pannetjes naar zijn wei gegaan om te 
stoken. Het is een heerlijk zoet smeersel van 
goudeerlijke appels en peren. Het is duidelijk 
geen massaproduct maar de smaakpapillen 
worden verwend van datgene dat bijvoorbeeld 
op een stukje roggebrood te proeven is. Theo 
heeft aangegeven dat hij dit voor eigen plezier 
doet, dus zal hij niet een Itters stroopbedrijf 
gaan beginnen.
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Centrumplan 

Op dinsdag 14 september is er een vergadering geweest over het Centrumplan. Dar waren 
Peter Konings van de gemeente Maastricht, Camiel Cruchten van Maasvallei, 5 omwonen-
den (belanghebbenden) en de Dorpsraad aanwezig. De bedoeling van deze bijeenkomst 
was om een zo optimaal mogelijk plan te krijgen in het belang van geheel Itteren. In eerste 
instantie waren de doelstellingen dat de school, de winkel, eventuele andere voorzieningen 
in het centrumplan zouden komen naast de woningbouw. Financieel bleek dit niet haalbaar. 
Uiteindelijk geven de aanwezigen aan dat 20 wooneenheden teveel zijn. Er zijn de volgen-
de afspraken gemaakt die in de Dorpsraadvergadering van november besproken worden:.

i. Maasvallei en de gemeente gaan onderzoeken of er voor het geplande type wo-
ningen daadwerkelijk vraag is in Itteren

ii. Maasvallei gaat berekenen of het mogelijk is om alleen een aanpassing te doen 
van de Hoeve Lardinois.

iii. Maasvallei gaat bekijken of naast huurwoningen in de sociale sector (huur ± € 
600,-) ook huurkoop of koopwoningen gerealiseerd kunnen worden.

Maasvallei zal in november met een aantal (± 3) voorstellen komen waarbij minder wonin-
gen ingepland worden.
Tevens wordt medegedeeld dat bij ieder bouwproject Maasvallei van tevoren planschade 
laat berekenen voor het geval men van mening is dat er schade is berokkend naar aanlei-
ding van de bouw.
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Overlast door hondenpoep.

Deze prachtig uitziende hondendrol is gede-
poneerd tussen zaterdag 25 september 12.00 
uur en zondagmorgen 26 september 08.30 uur 
bij de ingang van het steegje tussen Geneinde 
nr. 27 en 29.
Vermoedelijk heeft de eigenaar van de hond 
deze drol niet gezien.
Omdat hondeneigenaren meestal de andere 
kant uitkijken als hun hond zijn/haar bood-
schap doet.
Misschien zijn er nog mensen getuige geweest 
van het deponeren van dit onsmakelijke 
exemplaar.
Ik weet ook dat dit bericht, net als alle vorige 
berichten, niet zal leiden tot hetgeen ik en ve-
len met mij hopen. Wanneer zullen hondenbe-
zitters tot bezinning komen om ons eindelijk te 
verlossen van deze dorpsvervuiling.
Op de website van de gemeente Maastricht 
kan elke hondenbezitter lezen waaraan hij zich 
dient te gehouden.
Als bijlage bij dit artikel staat het hondenbeleid 
van de gemeente gepubliceerd. 
Bij de rubriek overlast staat vermeld dat  er op 
het niet ruimen van hondenpoep een boete 
van € 90,00 staat.
Probleem is en blijft natuurlijk dat er in een 
dorp geen enkele controle is op het naleven 

van de ruimplicht. Misschien ligt hier wel een 
taak voor de wijkagent. 
Misschien moet er in de regelgeving nog een 
regel, inclusief boete, worden opgenomen dat 
men bij het uitlaten van de hond verplicht is 
een poepzakje mee te nemen.
Een agent of  iemand van de dienst handha-
ving moet er naar kunnen vragen.
Ik blijf van mening dat dit alles niet nodig hoeft 
te zijn.. 
Hondenbezitters ik neem aan dat jullie blij zijn 
een hond te bezitten en dat is jullie ook van 
harte gegund. 
Maak anderen nu ook maar eens blij door de 
hondenpoep op te ruimen.

Harry Keijdener.

Hondenbeleid Gemeente Maas-
tricht.

Steeds meer mensen nemen een hond. Hon-
den zijn sociale dieren die gezelligheid in huis 
brengen. Ook voorzien zij in goede redenen 
om dagelijks een frisse neus te halen. Daar is 
niets mis mee! Andere belangrijke functies 
vervullen ze vaak als blindengeleide- of als 
reddingshond. 

Overlast
Maar meer honden kunnen ook meer overlast 
veroorzaken in de vorm van blaffen, soms 
agressiviteit, maar vooral: hondenpoep! Ge-
meente Maastricht heeft het hondenbeleid flink 
aangescherpt. De politie en medewerkers van 
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Team Handhaven houden streng toezicht op 
het naleven van de regels. Zo bestaat er in de 
hele stad een aanlijnplicht buiten de honden-
losloopgebieden. De ruimplicht van honden-
poep geldt zowel buiten als binnen de losloop-
gebieden. De boetes zijn hoog! Op het nege-
ren van de aanlijnplicht staat een boete van € 
60,- en voor de ruimplicht is dat € 90,-. De 
ruimplicht geldt niet voor blindengeleidehon-
den, rolstoelbegeleidende honden en voor ge-
handicapten opgeleide honden (SOHO-hond).

Hondenpoep
Hondenpoep hoort niet op straat, niet op de 
stoep, niet in de zandbak, niet op de speel-
plaats, niet op de speelwei, niet op andermans 
privéterrein en ook niet in het hondenlosloop-
gebied. Hondenpoep hoort in de daarvoor be-
stemde hondenpoepbakken! Maastricht kent 
geen hondentoiletten maar hondenlosloopge-
bieden en hondenpoepbakken. Er zijn zo'n 
tachtig hondenlosloopgebieden ingericht en er 
staan zo'n 380 hondenpoepbakken verspreid 
door de hele stad. Gooi de poep alléén in deze 
speciale bakken en niet in de andere afvalbak-
ken! Dat is niet toegestaan. Laat uw  hond 
eerst zijn behoefte doen voordat u hem loslaat 
in een losloopgebied. Dan blijft het optimale 
speelplezier van uw  maar ook andermans 
hond(en) gewaarborgd. Bij het GemeenteLo-
ket kunt u informatie krijgen over waar de hon-
denlosloopgebieden zijn en de poepbakken 
staan.

Aanlijnplicht
Honden moeten in Maastricht, buiten de hon-
denlosloopgebieden, aangelijnd zijn binnen de 
bebouwde kom. Ze mogen aangelijnd overal 
komen, behalve op kinderspeelplaatsen, in 
zandbakken, op speelweiden of  op andermans 

privéterrein. Ook kunnen burgemeester en 
wethouders plaatsen aanwijzen waar honden 
niet mogen komen. Dit is geregeld in de Alge-
mene Plaatselijke Verordening (APV). Buiten 
de bebouwde kom geldt de aanlijnplicht niet. 
Houd u daar wel rekening met de daar gel-
dende voorschriften (bijvoorbeeld de Jacht-
wet).

Hondenbelasting
Voor het hebben van een hond betaalt u in de 
meeste gevallen belasting en zijn er in Maas-
tricht identificatieregels. U leest er meer over 
onder 'aanverwante producten'.
Vermissing of overlijden
Als uw  hond overlijdt of wegloopt, kunt u con-
tact opnemen met het dierenasiel, de politie of 
de dierenbescherming. Blijft uw  hond vermist 
of is hij overleden, dan moet u hem afmelden 
bij de gemeente.

Vragen of overlast?
Heeft u nog vragen of  wilt u overlast melden? 
Dan kunt u contact opnemen met de meld-
desk.

Hondenpoepbakken in Itteren
1 bak Aan de Maas (langs kade 50m van 
huisnr.24)
1 bak Kapelaanstraat (t.h.v. winkeltje)
1 bak Geneinde (naast lantaarnpaal nr.94)
1 bak Op de Hoogmaas (bij huisnr.54)
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Bericht van Basisschool Op de 
Sterkenberg

Wij hebben het schooljaar goed kunnen afslui-
ten met een feest georganiseerd door onze 
ouderraad.

Op 6 september is de school weer gestart. Het 
was fijn iedereen weer gezond en wel terug te 
zien. Er is in de vakantie veel in de school ge-
beurd: we hebben in het hele gebouw  de licht-
armaturen vervangen en de plafonds zijn hier 
en daar vernieuwd. De linoleum is geconser-
veerd en glimt als een spiegel. 
Vanaf het huidige schooljaar is onze directeur 
ook directeur van BS Ondersteboven in Moor-
veld. 

De buitendeur /ingang peuters en groep 1/ 2  
is op slot van ongeveer 9 uur tot 11.30 uur.
Dit doen wij voor de veiligheid van de kinde-
ren. Wij kunnen vaak niet controleren wie er 
naar binnenkomt. Buitenstaanders/leveran-
ciers moeten/ kunnen zich nu via de hoofd-
ingang melden. Ook ’s middags gaat de deur 
om ongeveer 13.30u weer op slot. 

Op woensdag 6 oktober is de opening van de 
Kinderboekenweek 2010. Zoals u misschien 
weet, wordt daar op onze school veel aan-
dacht aan geschonken. De werkgroep heeft 
vóór de grote vakantie al voor de eerste keer 
vergaderd. Ieder jaar opnieuw  is het een uit-
daging om er weer iets moois en leerrijks van 
te maken. De school wordt door de werk-
groep in de sfeer van het thema van dit jaar 
gebracht en de leerkrachten zullen in de 
verschillende lessen op verschillende ma-
nieren aandacht schenken aan de Kinder-
boekenweek. Het belangrijkste van de Kinder-

boekenweek blijft echter het bevorderen van 
het leesplezier bij de kinderen. Daarom doet 
onze school ook elk jaar mee aan de wedstrijd 
van "Voorleeskampioen" waarvan de school-
wedstrijd tijdens de Kinderboekenweek wordt 
gehouden. De week sluit op donderdag 14 ok-
tober met een tentoonstelling van de gemaak-
te werkstukken. 
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Rommelmarkt in Itteren

De “Damesvereniging Itteren” organiseert op 
zondag 7 november a.s. een rommelmarkt in 
de Aw Sjaol aan de Kapelaanstraat te Itteren.

Aanvang van de rommelmarkt om 10.00 uur. 
Einde ca. 17.00 uur. Entree gratis.

Wij hopen dat u in groten getale naar de Aw 
Sjaol zult komen. Er zal altijd wel iets van uw 
gading bij zijn. Ook voor een natje en een 
droogje is gezorgd.
Koffie en vlaai ontbreken natuurlijk niet.
Natuurlijk kunnen wij niets beginnen zonder 
uw medewerking.

Spullen voor de rom-
melmarkt.

Op zaterdag 6 novem-
ber zal er een rondje in 
Itteren worden gereden 
om nog bruikbare en 
verkoopbare spullen bij 
u op te halen. Het mo-
gen geen grote stukken 
zijn, dus geen meubilair 
e.d.

We verwachten van u 
ook dat u uw  spullen 
niet meegeeft, omdat u 
dan zelf niet naar de 
AVL-container in de Be-
atr ixhaven hoef t te 
gaan. Graag rekenen 
wij op uw  eerlijke me-
dewerking.

Verder is er bij verzamelaars ook interesse 
voor ansichtkaarten, bidprentjes, geboorte-
kaartjes, postzegels, boeken, speldjes etc. Die 
zou u ook mee kunnen geven.

De opbrengst van de rommelmarkt komt ten 
goede aan de activiteiten van de Damesvere-
niging Itteren.

Graag tot ziens op zaterdag 6 november bij u 
aan de deur of tot zondag 7 november bij ons 
aan de deur, in de Aw Sjaol.
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Bedaank!!!

Aan alle patiënten van de Huisartsenpraktijk Borgharen.

Graag wil ik iedereen bedanken voor al die fijne jaren samen die ik met jullie in de praktijk heb 
gehad. Helaas heb ik de praktijk als doktersassistente verlaten voor een nieuwe uitdaging el-
ders.
Ik wil iedereen een gezonde toekomst toewensen en misschien tot ziens!

Diana Medenbach

Bedaank!!!

Dankbetuiging

Omdat wij u niet allen persoonlijk kunnen bedanken, willen wij u langs deze weg van harte 
danken voor uw medeleven na het plotselinge overlijden van onze mam en schoonmam

Liza Smeets – Muninx

Uw aanwezigheid, de vele condoleances, brieven, de bloemen, de lieve woorden en geweldige 
steun zijn een warme troost in deze voor ons zo moeilijke tijd.
Wij hadden ons geen mooier afscheid kunnen voorstellen.
        Leo, Jan, Richard en Vicky

De Zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 23 oktober 2010 om 19.00 uur in de kerk van 

Kankerbestrijding.

We willen de inwoners van Itteren hartelijk danken voor hun bijdrage aan de collecte voor de 
Kankerbestrijding 2010. In totaal is de mooie som van € 549,40 bij elkaar gebracht. Namens 
de collectanten en het Koningin Wilhelmina Fonds kankerbestrijding,

Margo Scheffers-Engelbert.
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In de Rooden Leeuw –Centrum voor ontmoeting en Inspiratie 
OMGAAN MET HET VERLIES VAN EEN DIERBARE.

Wat betekent het voor jou? Wat kom je tegen? Wat heeft het in je leven veranderd? Hoe ben je 
omgegaan met de onmacht die je voelde, het isolement dat je ervaart als je een dierbare verloren 
hebt. Hoe ga je om met pijn, woede?
Hoe leer je jouw leven weer opnieuw op te pakken? Durf je hulp te vragen? Hoe ga je om met het 
verlies van een stukje zorg voor de ander, dat opeens niet meer hoeft?
In deze cursus krijg je de mogelijkheid hierover te praten, ervaringen te delen, elkaar te onder-
steunen.
Aan de hand van korte meditaties en geleide visualisaties krijg je de mogelijkheid om te leren ont-
spannen, weer te durven vertrouwen, weer thuis te komen bij jezelf.
 
Lokatie:  In de Rooden Leeuw –Centrum voor ontmoeting en Inspiratie –
  Bogaardenstraat 50 – 6211 SP Maastricht
Aanmelden:
Tel:  043-3500625
Email:  centrum@roodenleeuw.nl
Web-site:  www.roodenleeuw.nl
Kosten:  € 32,00
Cursus: 8 Maandagen van 14.00 tot 16.00 en 1 terugkomdag

VERDRIET HOORT BIJ HET LEVEN

Deze cursus is voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking die te maken heb-
ben (gehad) met het overlijden van een dierbare. In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn hierover te 
praten. Maar je kunt er niet altijd omheen en de dood vermijden. Het maakt verdrietig en dan zul je 
iets met het verdriet moeten doen, anders heb je er veel last van.

We leren erover te praten en ook te horen dat anderen hier ook mee te maken hebben. We vertel-
len verhalen, knutselen of voeren gesprekjes; allemaal manieren om gevoelens te delen met el-
kaar. We komen met een vast groepje 6 keer bij elkaar. 
Bij voldoende aanmeldingen starten we.
 
Lokatie:  In de Rooden Leeuw –Centrum voor ontmoeting en Inspiratie –
  Bogaardenstraat 50 – 6211 SP Maastricht
Tel:  043-3500625
Aanmelden:  Telefonisch of via het inschrijfformulier – web-site www.roodenleeuw.nl
Kosten: geen
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Geen baan en geen uitkering? Vind werk via Werkplein Maastricht

Zelf een baan vinden is soms lastig. U kunt hierbij hulp krijgen van uw gemeente. Woont u in Maastricht, 
Gulpen-Wittem, Margraten, Meerssen, Eijsden, Valkenburg aan de Geul of Vaals en wilt u aan het werk? 
Schrijf u dan in bij Werkplein Maastricht.

Om u snel en goed te helpen, werken de gemeente Maastricht en het UWV Werkbedrijf samen in Werkplein 
Maastricht. Samen met een medewerker van het Werkplein bespreekt u uw wensen en mogelijkheden en 
wordt een plan gemaakt. Er wordt samen gekeken naar uw mogelijkheden en wensen om passend werk te 
vinden. 

Meer weten?
Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn om (weer) aan werk te gaan? Loop dan binnen bij Werkplein Maas-
tricht òf maak een afspraak met Judith van Mieghem via telefoonnummer (043) 350 48 71, 
judith.van.mieghem@maastricht.nl of Hetty van der Velden via telefoonnummer (043) 350 49 67, 
hetty.van.der.velden@maastricht.nl. 

Waar vind ik het Werkplein?
Werkplein Maastricht, Randwycksingel 22, 6229 EE Maastricht. Openingstijden: maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
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Service-pagina
Landelijke alarmnummer als 
elke seconde telt, voor ambu-
lance, brandweer en politie: 112

Wel politie, maar geen spoed
0900 - 8844
Wel brandweer, maar geen 
spoed 043 350 53 87 

Meld misdaad anoniem
0800 - 7000

Spreekuur politie:
1e vrijdag van de maand van 
13.30 uur tot 14.30 uur in de Aw 
Sjaol

Weekenddiensten:

Huisartsenpost:
Weekdagen van 
17.00 - 08.00 uur en in het 
weekend vanaf vrijdag 17.00 
uur tot maandag 08.00 uur
043 387 77 77

Apotheekdienst a l leen b i j 
spoedgevallen, 
Apotheek Straver
043 361 2829

Tandartsen:
Alleen bij spoedgevallen, 
spreekuur op zaterdagen
en zon- en feestdagen van 
11.00 uur tot 12.00 uur en van 
17.00 tot 18.00
0900 – 4243434

Parochie / Pastorie
043 363 29 67 

Vragen of meldingen aan de 
gemeente?
Bel het gemeenteloket.
043 350 40 00
Buiten kantooruren
043 350 44 00 (milieu)
043 350 53 45 (overig)
of via www.maastricht.nl

Drugsmeldpunt:
043 350 51 11

Provinciale milieuklachtenlijn
043 361 70 70

Melden incidenten schapen op 
de kades
046 433 18 14

Dierenambulance
043 352 04 55
’s nachts en in het weekend
06 - 5131 9518 

Groene Kruis Domicura
043 3690 690
Verplegen en verzorgen
043 3690 670 (24u per dag)
Kraamzorg
043 3690 630 (24u per dag)
Ouderenadviseur 
Mieke Kengen
043 362 00 66

Basisschool Op de Sterkenberg
043 364 14 21

Sint Martinushoes
043 364 10 01

Dorpsraad:
Website: www.itteren.nl
e-mail: info@itteren.nl

Foto’s: 
www.ittereninbeeld.nl
www.picasaweb.dorpsraad.
itteren.nl

Secretariaat: Ruyterstraat 18
             6223 GX  Maastricht
Banknummer: 97.92.52.547
KvK          : 41077062

Voorzitter:
  Joop Verhulst 06 - 8142 7142
Secretaris:
  Maria Lhomme       365 20 40
Penningmeester:
  Harry Jonkhout       364 99 67

Leden:
  Sander Bastings     364 61 07
  Wim Beijer              364 41 26
  Han Hamakers       364 67 34
  Paul Paulissen       343 24 70
  Tonny Prop             347 21 89
 Richard Smeets (a/d Maas)  
         364 16 38
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