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Bomenlaan Itteren - Borgharen

Beste mensen,

Het doel is in zicht. Er moeten nog wat zaakjes 
geregeld worden maar in principe worden in 
november 142 bomen geplant tussen Borgha-
ren en Itteren. Dit willen we natuurlijk niet zo 
maar voorbij laten gaan. De adoptieactie heeft 
heel wat losgemaakt bij de inwoners van 
Borgharen en Itteren, meer dan we ooit had-
den kunnen denken.

We zijn dan ook ontzettend blij dat mede door 
jullie meewerking en inspanningen e.e.a. ge-
realiseerd kan worden.

In overleg met de gemeente en Pie Bours die 
de aanplant zal gaan verzorgen, is een datum 
geprikt om het aanplanten met enig feestver-
toon te laten plaatsvinden. Het bomenteam 
zou het zeer op prijs stellen als jullie daarbij 
aanwezig zouden kunnen zijn. Hoe e.e.a. te 
werk zal gaan is nog niet bekend maar hierbij 
alvast een vooraankondiging zodat jullie met 
deze datum rekening kunnen houden. We ma-
ken er in ieder geval weer iets moois van.

Wethouder Gerdo van Grootheest, de direc-
teur van het Consortium Grensmaas en ande-
re belangrijke personen van Rijkswaterstaat, 
Staatsbosbeheer en gemeente die hebben 
meegeholpen om dit plan te kunnen realiseren 
zijn ook uitgenodigd. De leiders van het kin-
dervakantiewerk hebben ook deze keer aan-
gegeven graag te willen meewerken en zij zul-
len dan ook met de kinderen van de basis-
school aanwezig zijn om te helpen met plan-
ten. Daarnaast hebben we nog een aantal 
speciale gasten. Uiteraard volgt er nog een 
officiële uitnodiging met programma.

En dan nu de datum en tijdstip:
woensdag 14 november van 13.30 uur tot 
14.30 uur bij de kapel in Itteren.

In de hoop jullie op 14 november te mogen 
begroeten,

met vriendelijke groet,

namens het bomenteam Borgharen-Itteren
Han Hamakers
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Onderhoud en vernieuwing  Pasestraat

Een tijd geleden heeft de gemeente besloten 
dat er onderhoud gedaan gaat worden aan de  
Pasestraat. De straat wordt ook opnieuw  geas-
falteerd. De werkzaamheden waren aanvanke-
lijk voor najaar 2012 gepland. Onlangs is be-
kend geworden dat de werkzaamheden wor-
den verschoven naar 2013. De werkzaamhe-
den vinden waarschijnlijk plaats vanaf maart 
2013. De definitieve werkperiode wordt nog 
vastgesteld. Zodra de planning van de werk-
zaamheden bekend is, wordt nadere informa-
tie over de planning en de aanpak van de 
werkzaamheden gegeven via een brief aan de 
bewoners, via Dorpsberichten en de website 
van Itteren. De reden van het uitstel van de 
werkzaamheden is dat er ook een persleiding 
in de straat gelegd gaat worden en dat WML 
en Enexis de gasleiding en waterleiding gaan 
vervangen. 
De aanpak van de werkzaamheden in 2013 
wordt momenteel voorbereid. WML heeft voor 
het vervangen van de waterleiding een ont-
werp, Enexis begint binnenkort met het opstar-
ten van de procedure. Het gaat om een lange-
re periode van intensieve werkzaamheden. 
Gevolgen van de werkzaamheden in de Pase-
straat zijn o.a. dat de Pasestraat in de werkpe-
riode geruime tijd niet passeerbaar zal zijn 
voor doorgaand verkeer. Vervangende moge-
lijkheden worden nog onderzocht. De werk-
zaamheden gebeuren in werkvakken, maar ter 
plaatse van het werkvak kan dan geen verkeer 
door de straat.

. 

Voor meer informatie: Wim Helgers (projectlei-
der gemeente), wim.helgers@maastricht.nl. 
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Er brandt weer licht in “de Aw Sjaol”

Misschien hebben enkelen van u gezien dat er ongewone bedrijvigheid is rond het oude schoolge-
bouw en misschien vraagt u zich af wat dit te betekenen heeft.

Welnu, op 1 januari 2013 zal Welzijnszorg Zuid-Limburg een van de lokalen van de school betrek-
ken namelijk het klaslokaal op de eerste verdieping.

Fijn, zult u denken, maar wat heb ik daaraan?

Welzijnszorg Zuid-Limburg is in 2007 gestart omdat de initiatiefnemer, George Claessens, vond 
dat de bestaande dienstverlening van zorgverlenende bedrijven anders en wellicht ook beter kon. 
Wij vinden dat onze cliënten centraal moeten staan en dat zij mede bepalend zijn voor wat er moet 
gebeuren. Wij menen een dienende en verbindende functie te kunnen vervullen binnen de ge-
meenschap Itteren en dat betekent onder meer dat u bij ons terecht kunt met uw vragen betreffen-
de WMO, persoonlijke verzorging, verplegende zorg en begeleiding. Wij kunnen adviseren, aan-
vragen en de nodige zorg inzetten.

We zijn van plan de hal van het oude schoolgebouw opnieuw in te richten zodat het een gezellige 
plek wordt waar mensen uit het dorp elkaar op vaste tijden kunnen ontmoeten onder het genot van 
een kopje koffie. Natuurlijk blijven alle bestaande functies gehandhaafd; wij willen alleen een aan-
vulling zijn.

Om u in de gelegenheid te stellen kennis te maken met ons en ons bedrijf, zullen wij op dinsdag 8 
januari van 14.00 uur tot 16.00 uur de deuren open zetten. Wij hopen u allen te mogen begroeten 
op deze dag om, samen met ons en de dorpsraad, te genieten van een kop koffie en een goed 
stuk Limburgse vlaai.

Tot dinsdag 8 januari!
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Hoe heeft Itteren gestemd?

Op	  12	  september	  zijn	  we	  (weer)	  naar	  de	  stembus	  gegaan.	  
Hieronder	  kunt	  u	  zien	  hoe	  I=eren	  gestemd	  hee>.	  
Eventuele	  conclusies	  mag	  uzelf	  trekken.	  Veel	  succes!

lijst par)j stemmen	  2012stemmen	  2012 percentagepercentage stemmen	  2010stemmen	  2010 percentage	  2010percentage	  2010

	   	   I4eren Maastricht I4eren M'tricht I4eren M'tricht I4eren M'tricht

1VVD 86 11894 16,1 19,2 39 6254 9,03% 13,64%

2P.v.d.A. 156 17222 29,21 27,8 60 8634 13,89% 18,82%

3PVV	   93 9022 17,42 14,56 94 7596 21,76% 16,56%

4CDA 49 4223 9,18 6,82 78 6125 18,06% 13,35%

5SP	   83 7834 15,54 12,64 40 4917 9,26% 10,72%

6D	  66 28 6240 5,24 10,07 24 4550 5,56% 9,92%

7GROENLINKS 7 1849 1,31 2,98 58 3830 13,43% 8,35%

8ChristenUnie 1 1849 0,19 2,98 1 374 0,46% 0,82%

9SGP 	   59	   0,1	   	   	   	  

10ParZj	  voor	  de	  Dieren 12 1355 2,25 2,19 8 1006 1,85% 2,19%

11PiratenparZj 1 248 0,19 0,4 0 0 0,00% 0,00%

12ParZj	  voor	  MenS 2 172 0,37 0,28	   	   	   	  

15Dem.	  Pol.	  Keerpunt 2 40 0,37 0,06	   	   	   	  

1650	  PLUS 13 1168 2,43 1,89	   	   	   	  

18AnZ	  Europa	  ParZj 1 11 0,19 0,02	   	   	   	  
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Peuterklas in Itteren.

De redactie van de Dorpsberichten vernam dat er onduidelijkheden waren rondom de Peuter-
speelzaal. Daarom de stoute schoenen aan getrokken en infomeren bij juffrouw Lilian Knooren, de 
directrice van basisschool Op de Sterkenberg:

Juffrouw Lilian, is er in Itteren nu wel of geen peuterklas?Er is zeker een peuterspeelzaal in Itteren. 
Deze peuterspeelzaal valt nog steeds onder de stichting Steps. Omdat er op dit moment geen 
peuters naar de zaal in Itteren komen, lijkt het alsof er geen peuterspeelzaal is. Wanneer er peu-
ters aangemeld worden, zal Stichting Steps een leidster in Itteren plaatsen.

Er zijn op dit moment geen peuters. Hoe zit dat dan?

De peuters die op onze peuterspeelzaal verwacht werden, zijn met ingang van het huidige school-
jaar naar de peuterspeelzaal in Borgharen gegaan. Als er ouders zijn die hun kind willen aan-
melden of gewoon een gesprek willen hebben met de nieuwe leidster, wat moeten zij dan doen en 
is er een wachtlijst?

Onze peuterspeelzaal heeft geen wachtlijst. Ouders die meer informatie willen over de zaal in It-
teren, kunnen contact opnemen met stichting Steps. Het telefoonnummer is 043 3270998 of 
mailen naar info@steps-peuterspeelzalen.nl    

Wat zijn de voordelen om een peuter naar de peuterklas te laten gaan?

Een peuterspeelzaal is een veilige, op de leeftijdsgroep afgestemde kindvriendelijke, uitdagende 
ruimte. Er worden groepsactiviteiten aangeboden maar er wordt ook rekening gehouden met het 
individu. Voor veel kinderen is de peuterspeelzaal de eerste kennismaking met de buitenwereld 
zonder de vertrouwde gezinsleden. Een peuterspeelzaal van STEPS is een voorschoolse, buurt-
gerichte basisvoorziening waar uw peuter zich kan ontwikkelen door in de groep spelend te leren. 
STEPS vormt de schakel tussen gezin en de basisschool. 

Mag ik u hartelijk danken voor uw medewerking en fijn dat we weer wat duidelijkheid hebben kun-
nen brengen. 

Wim Beijer

    Itterse dorpsberichten                                                                                        Herfstnummer

7

mailto:info@steps-peuterspeelzalen.nl
mailto:info@steps-peuterspeelzalen.nl


Astmafonds

Een tijdje geleden zijn collectanten langs de 
deur geweest voor het Astmafonds. Het Astma 
Fonds investeert veel in wetenschappelijk on-
derzoek. Maar waarom is onderzoek zo be-
langrijk? En wat kan dat voor ú betekenen? 
Mensen met een chronische longziekte ver-
dienen een beter vooruitzicht. Daarom be-
steedt het Astma Fonds een kwart van de in-
komsten aan wetenschappelijk onderzoek. 
Daarmee willen wij dat astma bij kinderen 
wordt voorkomen en dat er een nieuwe be-
handeling voor ernstig astma komt. Wij willen 
dat er een therapie wordt gevonden waarmee 
chronische longziekten gestopt kunnen wor-
den. En nog mooier zou zijn dat we op den 
duur beschadigde longen zelfs kunnen herstel-
len. Het Astma Fonds investeert in ruim tachtig 
onderzoeken. Namens alle helpers wil ik graag 
iedereen bedanken voor de gulle bijdrage voor 
het astmafonds. In ons dorp Itteren hebben de 
collectanten het mooie bedrag van € 393,- bij 
elkaar gehaald.

M.Smeets-Royen.

Kankerbestrijding.

Iedereen heeft vele voorbeelden van mensen 
die aan kanker lijden. Niet zo lang geleden zijn 
collectanten bij u aan de deur geweest voor 
een bijdrage.  Bij deze willen wij u allen harte-
lijk danken voor uw  gulle gift aan onze collec-
tanten. Dankzij u hebben wij € 514,08 over 
kunnen maken naar het Koningin Wilhelmina 
Fonds, de Kankerbestrijding. Hoe kanker ont-
staat, is niet precies bekend. De afgelopen 
jaren heeft wetenschappelijk onderzoek aan-
getoond dat er een verband is tussen het ont-
staan van kanker en het eigen gedrag. Roken 
is daarbij de leefstijlfactor die de grootste rol 
speelt. Wetenschappers schatten dat een der-
de van de kankersterfte verklaard kan worden 
door roken. Een manier van leven die kanker 
gegarandeerd voorkomt bestaat echter 
niet. Soms spelen pech of toeval ook een rol. 
Een gezonde leefstijl kan wel helpen het risico 
op kanker te verlagen. KWF Kankerbestrijding 
vindt het belangrijk om voorlichting te geven 
over een gezonde leefstijl. Door onderzoek 
verbeteren de vooruitzichten van de patiënt 
met kanker. En door onderzoek weten we be-
ter hoe we het risico op kanker kunnen 
beperken.Namens alle collectanten,

Margo Scheffers-Engelbert.
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Bs Op de Sterkenberg

Nationale ouderendag 
Omdat we bij de eerste 100 aanmeldingen van 
‘Op stap met oma’ waren, hebben we voor de 
onderbouwunit 20 schilderpakketjes ontvan-
gen. 1 oktober was nationale ouderendag. Op 
maandagmiddag 1 oktober mocht elk kind één 
opa of één oma meenemen om deze te por-
tretteren. 

De bovenbouwunit werkte aan het thema Eu-
ropa
De kinderen mochten hiervoor spullen mee-
brengen die dan op de thematafel werden uit-
gestald. U kunt hierbij denken aan souvenirs, 
foto’s, buitenlandsgeld e.d. Aan het einde van 
het thema hield ieder kind een spreekbeurt 
over een bepaald land.
Groep 5 t/m 8 maakte een uitstapje binnen dit 
thema. Zij gingen op vrijdagmiddag 5 oktober 
naar de IKEA Zweedse balletjes eten. 

Op donderdagmiddag 11 okto-
ber was er de afsluiting van het 
thema.
Er waren ambassadeurs aan-
wezig van verschillende Euro-
pese landen. Chef-koks uit Eu-
ropese landen maakten kleine 
hapjes en de Russische dans-
groep Калінка trad op.

Kinderboekenweek 2012
Het thema van dit jaar was “Hallo Wereld” Wij 
hebben deze periode niet alleen veel gelezen, 
maar ook geld ingezameld voor My Book Bud-
dy. My Book Buddy zorgt ervoor dat ook kinde-
ren in ontwikkelingslanden leesboeken krijgen. 
My Book Buddy stimuleert het lezen van kin-
deren in ontwikkelingslanden door kinderbiblio-
theken op te zetten. Klassen in ontwikkelings-
landen krijgen zo de beschikking over een ver-
rijdbare, afsluitbare boekenkast met boeken 
die afgestemd zijn op de doelgroep. De boe-
ken worden uitgeleend door de leerkracht aan 
de kinderen die ze thuis kunnen lezen. Ook de 
Kinderboekenweek helpt mee: Kinderen voor 
Kinderen slaan met Hallo Wereld, het thema 
van de Kinderboekenweek én de titel van de 
nieuwe CD, de handen in één. Kijkt u zelf 
maar eens op de site: 
www.kinderenvoorkindereninactie.nl
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Kindervakantiewerk

Allereerst willen we alle kinderen bedanken die 
mee hebben gedaan met onze activiteiten in 
de zomervakantie, zonder jullie kunnen wij niet 
en de opkomst was groots voor een klein dorp-
je als Itteren! Daar zijn wij superblij mee en 
trots op! 

Zonder vrijwilligers/sponsors en mensen die 
ons zomaar helpen kunnen wij niet daarom 
willen wij een aantal mensen bedanken via dit 
berichtje. Zonder hen was de zomervakantie 
en dan met name het ‘Zomerkamp’ niet com-
pleet geweest!

- Dorpsraad Itteren
- St. Martinushoes
- Café ’t Trefpunt 
- Macces BV 
- Frituur ’t Weegelke 
- Bakkerij van de Weerdt 
- Motorclub ‘BIG’
- Basisschool ‘Op de Sterkenberg’
- Voetbalterrein Itteren 

Wij vonden het super dat we jullie medewer-
king gekregen hebben!! DANKJULLIEWEL! 
In juli zijn wij gaan collecteren voor het kinder-
vakantiewerk, dit was een groot succes. 
In totaal hebben wij €489,60 opgehaald!!!!!!! 
We hadden als doel om hier leuke dingen mee 
te doen, met en voor de kinderen van ons 
dorp. 
Van dit geld hebben we op het zomerkamp 
een ballonnen-entertainer en een springkus-
sen voor 2 dagen kunnen laten komen, de kin-
deren hebben hier veel plezier van gehad. Ook 
hebben we nog een bolderkar gekocht om de-
ze tijdens bustochten mee te nemen waar de 
kinderen hun rugzakken in kunnen doen. We 
hebben er in Bobbejaanland al gebruik van 
gemaakt! 
Met het resterende bedrag willen we in de 
herfst vakantie een activiteit goedkoper ma-
ken. 
Dus ook een dankjewel voor alle inwoners van 
Itteren wat hieraan mee hebben gewerkt. 
DANKJULLIEWEL!

Team vrijwilligers, KinderVakantieWerk Itteren
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Financieel overzicht 2011
Het jaar 2011 stond in het kader van de bezuinigingen. Zoals reeds eerder aangegeven is de pot 
Kleine Kernen Beleid in 2010 gestopt. Het Kleine Kernen Beleid (KKB) was een gemeentelijk bud-
get uitsluitend bestemd voor Itteren en Borgharen. Vanaf 2011 maakt Itteren net als alle andere 
buurten en wijken in Maastricht gebruik van het budget Geld voor de Buurten (GvdB). Hierdoor zijn 
de financiële middelen die wij kunnen inzetten voor de sociale infrastructuur van de buurt (waaron-
der in ieder geval: buurtactiviteiten, verenigingsleven, versterking sociale samenhang op buurt-, 
straat-, woningcomplexniveau), de veiligheid in de buurt, de kwaliteit van de woonomgeving, de 
informatieverstrekking in de buurt en de verbetering van het imago van de buurt een stuk lager.  
Dat neemt niet weg dat wij in 2011 weer een groot aantal activiteiten in Itteren financieel hebben 
kunnen ondersteunen. Met als mooi hoogtepunt de feestelijke opening van de gerestaureerde 
veertrap. De gemeente was dan in 2010 gestopt met het Kleine Kernen Beleid, maar was toch be-
reid om een groot gedeelte van geld dat nog in de pot zat ten goede te laten komen van de restau-
ratie van de veertrap.

Mede dank zij de hulp van een aantal Itterse ondernemers is het ons gelukt om de financiering 
voor het herstel van de veertrap rond te krijgen. Wij zijn de firma Bours, Janssen Grondverzet en P. 
Smeets en Zonen nog zeer dankbaar hiervoor.
  
Mocht u zelf  nog een activiteit in 2013 willen organiseren die past in het kader van het Geld voor 
de Buurten, laat dit dan vóór 1 november as. weten aan een van de leden van de Dorpsraad. Wij 
kunnen dan uw  verzoek meenemen in de nieuwe aanvraag voor 2013. U dient dan wel een korte 
omschrijving van de activiteit inclusief  een begroting hiervan aan te leveren. Houdt er wel rekening 
mee dat het budget beperkt is en dat er geen financiering achteraf kan plaatsvinden van activitei-
ten. Dus als u iets van plan bent neem tijdig contact op met de dorpsraad.
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Activiteiten in 2011 vergoed uit het budget van Geld voor de Buurten
(2009 en 2010 budget uit het Kleine Kernen Beleid)

Activiteit 2011 2010 2009
Koninginnedag € 1.250,00 € 1.360,00 €   1.300,00
Seniorenbibliotheek €    550,00 €    550,00  €          0,00
Sint Martinusviering €    400,00 €    450,00 €          0,00
Straatfeest/tourrit €    500,00 €    400,00 €      475,00
Dorpsberichten € 1.500,00 € 1.500,00 €      800,00
Defibrillatoren (AED’s) €    500,00 € 2.057,00 €   4.500,00
Seniorenvereniging €        0,00 €        0,00 €   1.000,00
Carnavalsoptocht € 1.000,00 € 1.000,00 €          0,00
Schuttersfeest €        0,00 €    500,00 €          0,00
Stg. Dorpscentrum Itteren (Aw Sjaol) €        0,00 € 2.500,00 €          0,00 
Onvoorzien €    570,00 €       0,00 €          0,00
Totaal € 6.270,00 € 10.317,00 € 10.084,00
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Financieel overzicht 2011

Ontvangsten 2011 2010 2009
Donaties inwoners (31) - (32) - (40)
Sponsors
Bibliotheek
Nabetaling/diversen/Kern met Pit
Rente
Voorschot Gemeente Maastricht

€    272,50
€    250,00
€    130,70
€      64,55
€      97,23
€ 3.500,00

€    482,50
€    500,00
€        0,00
€    129,50
€      45,29
€ 3.450,00

€    602,00
€    850,00
€        0,00
€ 1.020,00
€      47,05
€ 3.500,00

Totaal ontvangsten € 4.314,98 € 4.607,29 € 6.019,05
 
Uitgaven 2011 2010 2009
Website en overige automatisering
Lidmaatschappen
Vergaderkosten, vergoeding bestuur inzake  
telefoon, computer, reiskosten etc.
Huur Aw Sjaol
Representatiekosten
Diversen
Opening veertrap
Verzekeringen
Activiteiten niet via GvdB / KKB

€    537,18
€      66,64

€ 1.646,22
€    302,50
€    178,65
€      84,18
€    888,65
€    645,01
€    199,32

€    546,60   
€      66,14

€ 1.321,34
€    275,00
€    259,04
€      62,79
€        0,00
€    645,01
€ 1.464,38

€    136,41
€      26,14

€ 2.468,80
€    275,00
€    437,62
€    432,96
€        0,00
€    248,81
€ 2.213,75

Totaal uitgaven € 4.548,35 € 4.640,30 € 6.239,49
Totaal ontvangsten € 4.314,98 € 4.607,29 € 6.019,05
Verschil €    233,37 – €      33,01  –        €   220,44 – 

Zoals jullie kunnen lezen lopen zowel de donaties van de inwoners als ook de bijdragen van spon-
soren terug. Toch merken wij dat heel veel mensen de activiteiten van de dorpsraad waarderen. 
Mede gezien het overweldigende succes van de adoptie van de bomen langs het fietspad tussen 
Itteren en Borgharen.
Wij kunnen iedere vorm van ondersteuning gebruiken. Een financiële bijdrage is altijd van harte 
welkom en geeft ook ons een fijn gevoel dat wij iets goeds doen voor Itterse gemeenschap. 

Het rekeningnummer is: 97.92.52.547 van de SNS-regiobank t.n.v. Stg. Dorpsraad ItterenHartelijk 
dank voor uw bijdrage!! 
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Rommelmarkt

Rommelmarjt

Beste inwoners van Itteren.

Zoals ieder jaar weer opnieuw houden wij onze jaarlijkse rommelmarkt in de Aw Sjaol in Itteren.

Dit jaar zal dat gaan gebeuren op zondag 21 oktober 2012 van 10.00 tot 17.00 uur.

Wij willen U dan ook vragen om uw  gebruikte spullen die nog goed zijn en die U kunt missen op 
zaterdag 20 oktober vanaf  9.00 uur buiten te zetten. Deze worden dan door onze mensen opge-
haald.
Geen grote stukken graag omdat we die niet kunnen plaatsen.

Dus plaats deze data even in uw  agenda omdat wij het leuk vinden om U in de Aw  Sjaol te kunnen 
begroeten.

                             Damesvereniging Itteren.
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IBC’03 
Het derde elftal van IBC'03 zoekt een leider 
die op zondag bij de competitiewedstrijden wil 
assisteren. Dit betreft dan het coachen tijdens 
de wedstrijd en eventueel grensrechter zijn.
Daarnaast zoekt het derde elftal ook nog een 
keeper.

Mensen die zich hiervoor willen aanmelden 
kunnen dat doen door een mailtje te sturen 
naar ibc03website@hotmail.com

Met vriendelijke groet,
Jeroen Haesen

Lawn Tennisclub Itteren

Postadres Op de Warrey 18, 
6223 GS Maastricht, 
Tel. 043-3648610  
Clubhuis Park Op de Bos, Maastricht  Kamer 
v. Koophandel V204185

Helaas! Doek gevallen voor LTC Itteren

Na meer dan 30 jaar kan ook Lawn Tennisclub 
Itteren niet meer overeind blijven in onze 
dorpsgemeenschap. 

Ondanks alle jaren tennis- en clubhuisplezier 
zijn de kosten te hoog, de voorzieningen niet 
meer te renoveren en de animo te laag om 
nog te blijven voortbestaan.

Langs deze weg willen we alle leden, oud le-
den, bestuursleden, oud-bestuursleden en 
sponsoren bedanken voor hun inzet, plezier en 
deelname aan onze vereniging.

Namens het bestuur,
Eunice Dolmans
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Scouting de Eburonen

Verslag vorige activiteit

Op zaterdag 8 september hadden we een wa-
teractiviteit gepland bij het water aan de Maas 
(in Borgharen) Het was prachtig weer en 
dankzij de grote opkomst werd het een hele 
gezellige dag. We vonden het geweldig dat er 
zo veel enthousiaste kinderen met hun ouders 
kwamen mee doen. We liepen in een bal over 
land en water. We bouwden een waterbaan, 
maakten bootjes en visten eendjes uit het wa-
ter. We werden kliedernat en hadden dikke 
pret!  

Schattentocht met de Eburonen

Op zaterdag 20 oktober, van 18.00 tot 20.00 
uur, organiseren wij een schattentocht voor 
onze scoutingleden. Ook niet-leden tussen 4 
en 16 jaar en hun ouders zijn van harte wel-
kom om eens te komen kijken en de 
scoutingsfeer te proeven!

Om 18.00 verzamelen we bij de Jeux des Bou-
les baan (naast het kasteel, midden in) 
Borgharen. Vanaf  18.00 uur tot 20.00 uur gaan 
we samen op pad en vinden we hopelijk de 
schat. We sluiten af met een kampvuur en ge-
zellig samenzijn. 

Als je graag erop uit gaat en door middel van 
verschillende technieken je route wilt bepalen, 
met onderweg een paar leuke en uitdagende 
opdrachten, dan moet je zeker 
mee doen! Neem je zaklamp mee en doe iets 
reflecterends aan. 

We hopen op een grote opkomst, want hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd! 
Voor info kun je bi j ons terecht via 
eburonen@eburonen.nl
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Geplande activiteiten Scouting de Eburonen

Zaterdag 1 december tussen 10.00 en 12.00 
uur verwacht de Scouting de Eburonen hoog 
bezoek. Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zul-
len dan in het clubhuis aanwezig zijn om de 
felbegeerde Pietendiploma’s uit te delen. Alle 
leden en niet leden zijn van harte welkom.

Op 31 december brengen wij weer onze heer-
lijke versgebakken  oliebollen rond. Oliebollen 
kunnen tot 30 december besteld worden via 
eburonen@eburonen.nl

Scouting de Eburonen
Ankerkade 161
Beatrixhaven te Maastricht
http://www.eburonen.nl/
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Soldaat van de Paus

Soms krijgt de redactie hele interessante stuk-
ken binnen die we graag willen plaatsen. Hier-
bij een verhaal van Pie Dolmans:

We schrijven medio 19e eeuw. De Kerkelijke 
staat verkeerd in gevaar, zij werd aangevallen 
door Koning Emmanuel. Deze koning wilde 
Rome tot hoofdstad maken van één Italië. Hij 
werd hierbij geholpen door legerleider Garibal-
di. Na de eerste nederlaag in 1860 richtte 
Paus Pius IX een oproep tot de jeugd van de 
katholieke wereld om de Kerkelijke Staat te 
komen verdedigen. Ruim 10.000 jongeren 
kwamen de Paus te hulp. In 1861 werd toen 
het “zouavenregiment” opgericht.

Limburgs element.

Wie zouaaf wilde worden, meldde zich aan bij 
de parochieherder, die hem verwees naar het 
dichtstbijzijnde verzamelpunt. Voor (Zuid-)Lim-
burgs was er het bureau van wijnhandelaar 
Frederick Hollman te Maastricht. De Limburg-
se aspiranten reisden vanuit Maastricht met de 
trein naar Hasselt en kregen daar opnieuw  een 
kaartje, reisgeld en instructies voor Brussel. 
Van daaruit spoorden ze door naar Marseille, 
waar zij de boot namen naar Italië. In totaal 
duurde de reis acht dagen.
De aspirant moest aan verschillende eisen 
voldoen:

Leeftijd tussen de zeventien en veertig jaar 
oud, lengte tenminste 1.57 meter, moest ka-
tholiek zijn (getuigschrift van de pastoor), 
moest toestemming hebben van de koning (Dit 
om te voorkomen bij terugkeer het Nederland-
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schap te verliezen. Men ging namelijk in 
vreemde krijgsdienst.).
De zaak van de Paus leefde onder de katho-
lieke kerkvolk. De Maastrichtse industrieel en 
Eerste Kamerlid Petrus Regout, plaatste in 
1868 zelfs een advertentie in de krant, waarbij 
hij Zijne Heiligheid zijn villa Kasteel Vaeshartelt 
aanbood, mocht de Paus in die spannende 
maanden uit het Vaticaan worden verjaagd. In 
oktober 1869 schonk hij de Pauselijke gen-
darmerie vijfentwintig geperfectioneerde Re-
mington geweren. Het aantal Limburgse vrijwil-
ligers wordt geschat op enkele honderdtallen. 
Ook een inwoner van Itteren is toegetreden tot 
het regiment:

Personalia: DOLMANS Willem Hubert, gebo-
ren te Itteren d.d. 21-12-1840. Ouders moeder 
DOLMANS Maria Anna geboren te Itteren 16-
2-1817, overleden te Itteren d.d. 23-5-1887, 
vader onbekend. (Maria Anna Dolmans trouwt 
op 3-10-1850 in Itteren met Martin Kengen.) 
Bij terugkeer kreeg Willem Dolmans met be-
middeling van de gemeente Meerssen, waar 
Itteren toen deel van uitmaakte, een meervou-
dige baan te weten: koeherder, lantaarnont-
steker, baanwachter en doodgraver. Willem 
trouwt op 12-8-1871 met Anna Maria Jesse te 
Meerssen. Anna Jesse is geboren te Meers-
sen op 20-5-1848 en overleed op 27-8-1923 te 
Meerssen. Willem woonde op het laatst van 
zijn leven op het Hofmeiersplein 7 te Maas-
tricht

.
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Inspraak project Noorderbrug 
van 13 september t/m 25 oktober 2012

Het voorlopig ontwerp van het nieuwe tracé voor de Noorderbrug ligt van 13 september t/m 25 ok-
tober 2012 ter inzage in het Infocentrum Belvédère, voor iedereen die hier kennis van wil nemen. 
Burgers, instellingen en partijen kunnen hun mening geven over het plan. Daarna verwerkt de ge-
meente Maastricht alle ontvangen reacties en wordt een definitief plan opgesteld. Dit plan wordt 
begin 2013 voorgelegd aan de gemeenteraad. Na vaststelling door de raad start de voorbereiding 
van de uitvoering. De afgelopen maanden is een uitgebreid participatie- en communicatieproces 
doorlopen met de meest betrokken partners (buurtkaders, bedrijven, belangengroepen). Dit proces 
wordt de komende periode voortgezet.

Voorlopig ontwerp toont details nieuwe verkeersstructuur
De plannen zijn van 13 september t/m 25 oktober 2012 in te zien in het Infocentrum Belvédère, 
Boschstraat 24 te Maastricht (dinsdag t/m vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur) en op 
www.maastricht.nl. 
De nieuwe verkeersstructuur in Maastricht-Noord betreft het traject van de Viaductweg (A2) op de 
oostelijke Maasoever tot aan de Via Regia in het westen, en het gebied richting Brusselseweg en 
het Belgische achterland (Lanaken). Met dit plan wordt het tracé van de Noorderbrug  verbeterd en 
deels verlegd. Dit bevordert de bereikbaarheid én de leefbaarheid van de stad. De plannen worden 
gefinancierd door Rijk, provincie Limburg en de gemeente Maastricht. 
Op 26 juni 2012 heeft de gemeenteraad het toekomstige tracé van de brug vastgesteld. Het nu 
voorliggende voorlopig ontwerp gaat in op de details van de verkeersstructuur. Het  geeft aan hoe-
veel rijstroken er komen, de fietsroutes, oversteekplaatsen, milieumaatregelen en specifieke kruis-
puntoplossingen. Nieuw in deze verkeersstructuur is de Bosscherlaan, een nieuwe weg ter hoogte 
van de Sandersweg in het bedrijventerrein Bosscherveld, die de Noorderbrug straks verbindt met 
België (Lanaken). Ook komt er vanaf de Bosscherlaan een nieuwe weg richting kruising Papyrus-
singel – Carl Smulderssingel.

Uitvoering
De uitvoering zal straks zo’n 2 jaar in beslag nemen (periode 2015-2017). Uiteraard worden de 
werkzaamheden nauwkeruig afgestemd met het werk aan de A2. Tijdens de aankoppeling van de 
nieuwe aanlanding aan de Noorderbrug moet wel  3 maanden met ernstige verkeershinder reke-
ning worden gehouden. Voorbereidende werkzaamheden voor de aanpassingen aan de Noorder-
brug starten naar verwachting nog vóór 2015.

De maatregelen
Het project Noorderbrug bestaat uit:
- het vergroten van de capaciteit van de Noorderbrug vanaf de Viaductweg tot in de westelij-
ke woonwijken;
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- het verleggen van de westelijke aanlanding van de Noorderbrug; en
- een nieuwe verbinding (Bosscherlaan) op het bedrijventerrein Bosscherveld met het Belgi-
sche achterland (Lanaken).

De werkzaamheden aan het tracé van de Noorderbrug worden uitgevoerd:
- bij voorkeur parallel aan de ondertunneling van de A2;
- tegelijk met de aanleg van de Tram Vlaanderen – Maastricht; en
- voordat activiteiten starten in het kader van Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 
2018.
Milieumaatregelen
Op diverse plekken neemt de geluidhinder door verkeer af; op een aantal plekken neemt deze toe. 
Om (toename van) hinder zoveel mogelijk te beperken wordt geluidreducerend asfalt toegepast. 
Op de Noorderbrug ter hoogte van Boschpoort en langs de Fort Willemweg ter hoogte van de wijk 
Ravelijn komt een geluidscherm/geluidwal. Voor diverse woningen zijn misschien extra maatrege-
len nodig aan de gevel (bijvoorbeeld dubbel glas en/of geluidgedempte ventilatievoorzieningen). 
Op het gebied van luchtkwaliteit zijn geen aanvullende maatregelen nodig. 

Inspraak
Schriftelijke inspraakreacties kunt u richten aan: College van burgemeester en wethouders van 
Maastricht, Team Mobiliteit en Milieu, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht, onder vermelding van 
'Inspraakreactie project Noorderbrug’. Vermeld duidelijk uw naam, adres en datum. U kunt ook di-
gitaal reageren via post@maastricht.nl.

Voor specifieke projectonderdelen zijn er inspraakavonden op:
- dinsdag 18 september 2012 (kruispunt Viaductweg – Willem Alexanderweg bij Limmel)
- woensdag 19 september 2012 (knooppunt Bosscherweg ter hoogte van Boschpoort)
- dinsdag 25 september 2012 (route Fort Willemweg, Frans van der Laarplein, Fagotstraat,  Nobel-
laan)
- woensdag 26 september 2012 (omgeving Peter Huyssenslaan – Carl Smulderssingel  in Caberg)

Woensdag 10 oktober 2012 (discussieavond over de toekomst van het gebied Bosscherveld-
Noord)

Deze avonden vinden plaats van 19.00 tot 21.00 uur in het Infocentrum Belvédère, Boschstraat 24 
te Maastricht.
Spreekuren over het gehele project:
Dinsdag 2 en woensdag 3 oktober 2012 van 19.00 tot 21.00 uur in het Infocentrum Belvédère. 
Mogelijkheid voor het stellen van vragen aan deskundigen. 

Bezoek aan het Infocentrum Belvédère kan ook op afspraak (tel. 043 - 350 14 60).
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Je wereld is gemaakt van mineralen. 
Wij zorgen voor de beste kwaliteit!

SIBELCO EUROPE MineralsPlus (v/h Ankerpoort) wint 
minerale gesteentes en bewerkt ze tot natuurlijke (hoogwaardige) 
ŐƌŽŶĚƐƚŽīĞŶ�ǀŽŽƌ�ƚĂů�ǀĂŶ�ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ͕�ǀĂŶ�ŬƵŶƐƚƐƚŽīĞŶ�ƚŽƚ�ƉƌŽ-
ducten voor de landbouw.  
Daarbij werken we steeds volgens de modernste kwaliteitsnormen 
ǀŽŽƌ�ƉƌŽĚƵĐƟĞ�ĞŶ�ŵŝůŝĞƵ͘

SIBELCO EUROPE MineralsPlus is een dochteronderne-
ŵŝŶŐ�ǀĂŶ�^ŝďĞůĐŽ͕�ĞĞŶ�ǁĞƌĞůĚǁŝũĚĞ�ƉƌŽĚƵĐĞŶƚ�ǀĂŶ�ŵŝŶĞƌĂůĞ�ŐƌŽŶĚ-
ƐƚŽīĞŶ͘�

h�ǀŝŶĚƚ�ŽŶǌĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ĞŶ�ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ŽƉ��ŵŝŶĞƌĂůƐƉůƵƐ͘ƐŝďĞůĐŽ͘ĐŽŵ

    Itterse dorpsberichten                                                                                        Herfstnummer

22



    Itterse dorpsberichten                                                                                        Herfstnummer

23



Servicepagina

Landelijk alarmnummer voor am-
bulance, 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

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 alleen bij spoed-
gevallen: 
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

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

Meldingen aan de Gemeente? 
(043) 14-043

Drugsmeldpunt:
(043) 350 51 11

Vuil in en om water:
0800-0341 (RWS)

Provinciale milieuklachtenlijn:
(043) 361 70 70

Groene Kruis Domicura:
(043) 3690 690
Verplegen en verzorgen:
(043) 3690 670 (24u per dag)
Kraamzorg:
(043) 3690 630 (24u per dag)

Incidenten schapen op de kades
(046) 433 18 14

St. Martinushoes:
(043) 364 10 01

Aw Sjaol (beheerder):
06 – 234 80 661

Basisschool Op de Sterkenberg:
(043) 364 14 21

Storingsnummers:
Gas en stroom      0800 - 9009
Water              0800 - 0233040
Kabel                     0800 - 0760

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

foto’s Itteren:
www.ittereninbeeld.nl
www.picasaweb.google.nl/
fotoalbum.dorpsraad.itteren

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

Voorzitter:
  Joop Verhulst 06 - 8142 7142
Secretaris:
  Maria Lhomme       365 2040
Penningmeester:
  Harry Jonkhout       364 9967

Leden:
  Sander Bastings     364 6107
  Wim Beijer              364 4126
  Han Hamakers        364 6734
  Paul Paulissen        343 2470
  Richard Smeets      364 1638
  Vivian Thewissen    364 0407
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