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Houdt de trappen schoon
In 2010 zijn de trappen aan de Maas ge-
renoveerd en er zijn toen ook twee zitban-
ken geplaatst. In de zomer kun je daar 
mooi zitten en genieten van het uitzicht.

Ook  jeugdigen weten deze plek te vinden om 
te discussiëren,  wat te eten of te drinken en-
zovoorts. Het is echter jammer dat na afloop 
“vergeten” wordt om de restanten van hun 
verblijf  op te ruimen. Na een aantal discussie-
avonden zijn de 
trappen en omge-
ving bezaaid met 
lege blikjes, plastic 
flessen en ga zo 
maar door. Dat is 
geen gezicht!

Funs Willems heeft 
zich dat maar weer 
eens aangetrokken 
en de rommel op-
geruimd. Dat is 
echter nog niet al-
les; hij heeft ook de 
t r a p p e n v r i j g e-
maakt van onkruid 
en geveegd. Met 
grote dank aan 
Funs ziet de zaak 
ziet er nu weer 
piekfijn uit.

De Dorpsraad zou graag zien dat dit zo blijft 
en er geen rommel wordt achtergelaten. Dus 
bij dezen een oproep met de leuze:

 

Na het discussiëren

Eerst de rommel opruimen

En hem dan pas smeren
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De bomenlaan.
De bomen langs het fietspad Borgharen-Itte-
ren hebben het zwaar te verduren gehad. Re-
gelmatig wordt ons gevraagd naar de stand 
van zaken, of  er veel kapot zijn en wat er ver-
der gaat gebeuren. De mensen die verleden 
jaar een financiële bijdrage geleverd hebben 
om de aanplant mogelijk te maken worden re-
gelmatig op de hoogte gehouden door middel 
van een nieuwsbrief. Onderstaand het mailtje 
dat we aan alle adoptanten hebben gestuurd 
en nu te lezen voor alle Dorpsberichtenlezers:

Beste adoptanten,

Najaar 2012 hebben we een zeer geslaagde 
actie gehouden om bomen te kunnen planten 
langs het fietspad tussen Borgharen en Itteren. 
Het bomenteam maar ook jullie zullen met veel 
verwachting hebben uitgekeken naar het voor-
jaar om te zien hoe de bomenlaan zich zou 
ontwikkelen. Het voorjaar was echter bar en 
boos. De lente wilde maar niet op temperatuur 
komen, de natuur lag weken achter op schema 
en na de koude periode volgde een lange tijd 
met uitzonderlijk veel noordenwind die er voor 
zorgde dat de grond kurkdroog werd. Vervol-
gens hebben we veel regen en twee hittegol-
ven gehad. Geen ideaal begin voor de ontwik-
keling van een mooie bomenlaan. We hebben 
dan ook met zorg naar de ontwikkeling van de 
bomen gekeken. 

Op enig moment stonden de bomen er niet al 
te fraai bij en het is niet uit te sluiten dat een 
aantal het niet redt. Uitval van een aantal bo-
men is echter normaal en dan wordt er ge-
zorgd voor inboet, d.w.z. dat de niet aangesla-
gen bomen worden vervangen door nieuwe 
aanplant. 

We hebben er natuurlijk alles aan gedaan om 
de bomen een kans te geven. Er is regelmatig 
water gegeven, de bomen zijn gesnoeid en er 
is gemaaid. Meer kunnen we op dit moment 
niet doen. Het is even afwachten hoe de bo-
men zich verder zullen ontwikkelen. In het na-
jaar zal duidelijk worden hoeveel bomen het 
niet gered hebben. Deze zullen dan in het 
plantseizoen vervangen worden door nieuwe 
exemplaren.Samen met de aannemer en de 
gemeente zullen we t.z.t. bekijken wat er ver-
der gedaan moet worden.

We houden jullie op de hoogte zodra meer be-
kend is.

met vriendelijke groeten,

namens het bomenteam Borgharen-Itteren

 

Han Hamakers                 Chris Hoekstra
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Van de gemeente Maastricht:
Stand van zaken Pasestraat

In maart 2013 hebben we u laten weten dat we 
dachten dat we de geplande onderhoudswerk-
zaamheden en asfaltering van de Pasestraat 
in 2013 zouden uitvoeren. Op dit moment is 
duidelijk dat 2013 niet meer haalbaar is.

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd

De Waterleiding Maatschappij  Limburg en 
Enexis moeten leidingen en huisaansluitingen 
vernieuwen; dat duurt ongeveer 2 maanden. 
De gemeente moet de riolering en het  wegdek 
vernieuwen; dat duurt ongeveer 3 maanden. 
WML, Enexis en de gemeente kunnen niet ge-
lijktijdig werken. Ook kunnen de riolerings-
werkzaamheden, door de nabijheid van de 
Maas, niet worden uitgevoerd tussen septem-
ber en april.

Aanleg visvijver ten zuiden van Itteren

Ten zuiden van Itteren wordt nog een visvijver 
aangelegd door het Consortium. De planning 
gaat nu uit van uitvoering tussen april 2014 en 
eind 2014. Het consortium heeft hiervoor ook 
de werkweg nog nodig.

  

Gebruik maken van transportvrije periode

De gemeente is afhankelijk  van het Consorti-
um voor een transportvrije periode in de aan-
voer van grondt. Afhankelijk van de duur van 
deze transportvrije periode moeten de nutsbe-
drijven eerst hun werk uitvoeren, waarna wij 
aansluitend uitvoeren of in de eerstvolgende 
transportvrije periode.

We koersen er nu op dat de nutsbedrijven in 
maart/april 2014 hun werkzaamheden uitvoe-
ren, net voor de start van de werkzaamheden 
aan de visvijver. Nu onderzoeken we of de 
gemeente aansluitend kan werken of  dat we 
moeten wachten tot de visvijver gereed is. Dit 
zou kunnen betekenen dat de straat pas in 
2015 aangepakt wordt.

Bereikbaarheid Itteren
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Door de werkzaamheden in de Pasestraat 
moet er een alternatief  gezocht worden voor 
verkeer tussen Borgharen en Itteren inclusief 
de bussen van Veolia. We willen de werkweg 
van het Consortium Grensmaas tussen de 
Spekstraat en Op de Bos gebruiken. Het Con-
sortium Grensmaas wil hieraan meewerken. 
Zij moeten nog grond aanvoeren voor de af-
werking van de grindgaten. Momenteel wordt 
er ook grond aangevoerd van de A2-tunnel. 
We weten nog niet hoe lang dit duurt.

REACTIE:

De eerste meldingen van het opknappen van 
de Pasestraat dateren alweer van voorjaar 
2011. Daarna zijn de werkzaamheden diverse 
malen uitgesteld. Ongeveer een jaar geleden 
hebben we de gemeente gevraagd hoe het nu 
precies zit met de Pasestraat. Men heeft op 
ons verzoek een mooi persbericht gemaakt 
waarin werd verklaard waarom er vertraging 
werd opgelopen en dat de werkzaamheden 
waarschijnlijk begin 2013 zouden aanvangen.

We gaan inmiddels naar eind 2013 en er is 
nog steeds niks gebeurd. Met het najaar op 
komst toch maar weer eens contact gezocht 
met de gemeente. 

Dit heeft geresulteerd in bovenstaand persbe-
richt. Ze gaan nu niet meer met maanden 
maar met jaren schuiven. Duidelijk is dat het 
opknappen van de Pasestraat op de lange 
baan wordt geschoven. Met alle begrip voor de 
problemen waar men tegen aan loopt maar dit 
is eigenlijk belachelijk. Eerdaags wonen we in 
een prachtige omgeving, worden van alle kan-
ten mensen aangetrokken om hier te komen 
wandelen en fietsen en dan ligt daar midden in 
het dorp een totaal onderkomen straat. In het 
natuurgebied komen geen vaste wandel- en 
fietspaden. Terug naar de natuur zegt men bij 
Staatsbosbeheer. Wellicht is dit ook de bedoe-
ling met de Pasestraat. Terug naar de onver-
harde weg van voor de oorlog?

Op de een of  andere manier lukt het de ge-
meente maar niet om Itteren fatsoenlijk op de 
kaart te krijgen. De reparatie van de brug 
wordt op de lange baan geschoven, de aanleg 
van de fietssuggestiestroken laat nog steeds 
op zich wachten enz. Verbazend daarbij is dat 
ze wel de mogelijkheid hebben gezien om de 
weg naar Ankersmit op te knappen met ver-
keersdrempels en een oerwoud aanborden.

Han Hamakers
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Fusie basisscholen Itteren en Geulle??
Heeft u het ook gelezen in de krant, week-
blad(en) of op de website? De basisscholen 
Op de Sterkenberg Itteren en Ondersteboven 
in Geulle gaan fuseren of  zijn al gefuseerd. In 
Itteren is geen school meer en in het gebouw 
zitten dus ook geen kinderen en leerkrachten. 
Is het dan een fusie met niets? En wie heeft 
welk belang daarbij? Daar willen wij meer van 
weten en zijn op onderzoek uitgegaan.

We zijn terecht gekomen bij de oudergeleding 
van de MR: Vico Dreessens en Myra Ringhs, 
van onze basisschool Op de Sterkenberg. Vol-
gens hen begint het verhaal eind vorig jaar. 
Toen werd besloten dat onze basisschool Op 
de Sterkenberg gesloten zou worden: te wei-
nig leerlingen en teveel kinderen waren ver-
trokken naar andere scholen. De papieren 
werden getekend en iedereen vond het jam-
mer maar helaas. Op 25 april 2013 kwam tij-
dens een MR vergadering de voorzitter van 
het College van Bestuur van INNOVO (het 
overkoepelend orgaan waar onder onze basis-

school valt): Bert Nelissen spreken over een 
fusie met Ondersteboven van Geulle. Hierdoor 
zou INNOVO een mooi subsidiebedrag kun-
nen krijgen. Op verzoek van de oudergeleding 
zou er eerst een “Fusie Effect Rapportage” 
gemaakt worden. Die fusie-effectrapportage 
kwam en er stond o.a. dat de bedoeling was 
dat door beide scholen te laten fuseren de 
nieuwe fusieschool de komende jaren boven 
de beoogde opheffingsnorm van 100 leerlin-
gen zou komen. 

Tevens was te lezen dat de mogelijke scholen 
waar de kinderen van Op de Sterkenberg naar 
toe konden gaan waren: De Maasköpkes 
(Borgharen), St. Fransciscus en de Bundeling 
(beiden Bunde). Hierbij werd niet gesproken 
over Geulle! Iedereen wist op dat tijdstip (ein-
de schooljaar) dat Op de Sterkenberg gesloten 
zou worden en ouders hadden hun (al dan niet 
definitieve) keuze al gemaakt waar hun kind 
komend schooljaar zou komen. De reactie van 
de oudergeleding van de MR op het voorne-
men om te gaan fuseren naar aanleiding van 
de fusie-effectrapportage was: “De sluitings-
aankondiging is schriftelijk gecommuniceerd 
en vervolgens is het sluitingsplan geëffectu-
eerd in 2013. Nadien is een fusieverzoek en 
een fusie-effectrapportage ingediend, die feite-
lijk onjuist is.” 

Derhalve hebben zij een negatief advies gege-
ven. Hierdoor was er een geschil en werd de 
wettekst erbij gehaald. Daarin staat te lezen in 

    Itterse dorpsberichten                                                                                                       Herfstnummer 2013

7



artikel 10h: “Fusie van de school met een an-
dere school”, artikel 32 over Geschillen 
instemmingsbevoegdheid:Indien aan een te 
nemen besluit van het bevoegd gezag de in-
stemming, vereist ingevolge de artikelen 10, 
12, 13 en 14 dan wel ingevolge de toepassing 
van artikel 24, tweede en derde lid, is onthou-
den, deelt het bevoegd gezag binnen drie 
maanden aan de medezeggenschap mede, of 
het voorstel wordt ingetrokken dan wel wordt 
voorgelegd aan de commissie voor geschillen. 
Indien deze mededeling niet binnen drie 
maanden wordt gedaan of  niet binnen 6 weken 
na de mededeling aan de commissie wordt 
voorgelegd, vervalt het voorstel.” Op dat mo-
ment lag het dus bij het College van Bestuur 
van INNOVO. Daarnaast nog een niet onbe-
langrijk detail: voor een fusie tussen twee 
scholen waar het leerlingenaantal onder de 
500 ligt, hoeft er geen toetsing te zijn! 

In de laatste week van het afgelopen school-
jaar hebben de ouders een brief gekregen van 
school dat men voornemens was om Itteren te 
laten fuseren met Geulle. Dit was ook voor ons 
Provinciale Statenlid uit Itteren, Gert-Jan 

Krabbendam, reden om de verantwoordelijk 
wethouder van de gemeente Maastricht, Mieke 
Damsma, te vragen om hier extra alert op te 
zijn. De wethouder gaf Gert-Jan aan dat er 
geen formele bezwaren waren tegen zo’n fu-
sie. We zijn nu meer dan drie maanden verder, 
de school is dicht en de schoolgaande kinde-
ren moeten iedere dag naar Borgharen en/of 
Bunde gebracht worden en de MR-leden heb-
ben niets meer gehoord. Betekent dit nu dat 
INNOVO (al dan niet ten onrechte) een zak 
met geld gekregen heeft voor een (zogenaam-
de) fusie? Wij weten het niet. Wel staat er nog 
dat er na een jaar nog een evaluatie moet ko-
men van deze fusie. Omdat Op de Sterken-
berg op 1 augustus 2013 gesloten werd zou 
dat op of voor 1 augustus 2014 moeten 
plaatsvinden. Wij wachten in spanning af en 
houden u op de hoogte…..

Wim Beijer.
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AED hangt op andere plaats.

De AED-vrijwilligers weten het natuurlijk al een 
tijdje maar de defibrillator hangt niet meer op 
het pleintje bij Op de Varsen. Op verzoek is 
deze verplaatst en meteen waren andere 
mensen bereid om de AED bij hun op te laten  
hangen. Uiteindelijk is de AED bij Wim Beijer 
komen te hangen. 

Weet u nog hoe het AED-systeem werkt?

In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwo-
ners een circulatiestilstand, ook wel hartstil-
stand genoemd. Dit betekent ongeveer 15.000 
à 16.000 reanimaties per jaar in Nederland, 
dat zijn 300 slachtoffers per week. Bijna 80 
procent van alle circulatiestilstanden vindt 
plaats in de thuissituatie van het slachtoffer. 
Hoe eerder er gereanimeerd en gedefibrilleerd 
wordt des te beter. De kracht van het systeem 
is het samenbrengen van een slachtoffer, een 
burgerhulpverlener en een beschikbare AED. 

Nadat 112 is gebeld en er geconstateerd is dat 
het om een reanimatie gaat, wordt vanuit de 
meldkamer het systeem opgestart.Op het 
moment dat de meldkamer de postcode in-
geeft van de locatie waar het slachtoffer zich 
bevindt, gaat AED-Alert aan het werk. Het sys-
teem zoekt in een straal van 1500 meter rond-
om de postcode en huisnummer van de plaats 
van het slachtoffer naar ingeschreven burger-
hulpverleners.

Het systeem kan twee soorten berichten uit-
sturen: - Een reanimatiebericht aan deelne-
mers om direct naar het slachtoffer te gaan en 
te starten met reanimatie. - Een defibrillatiebe-
richt aan deelnemers om eerst een AED op te 
halen en vervolgens naar het slachtoffer te 
gaan en te starten met hulpverlening. Door 
scheiding aan te brengen tussen mensen die 
kunnen reanimeren en mensen die kunnen 
defibrilleren wordt nodeloos tijdverlies voorko-
men. Met AED-Alert wordt een slachtoffer 
snelle en adequate hulp geboden waardoor de 
kans op overleven toeneemt.

Wilt u ook (gratis) en cursus reanimeren krij-
gen en vr i jwi l l iger worden? Ga naar 
www.itteren.nl, tabblad Dorpsraad, klik op 
AED-vrijwilliger en vul het contactformulier in. 
U kunt ook contact opnemen met Wim Beijer 
of een van de andere Dorpsraadleden.

Wim Beijer
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Financieel overzicht 2012
Het jaar 2012 stond wat de Dorpsraad Itteren 
betreft in het teken van de realisering van het 
nieuwe fietspad tussen Itteren en Borgharen 
en de aanleg van de prachtige bomenlaan. 
Een heel mooi initiatief  waarbij er zowel in Itte-
ren als in Borgharen een heel breed draagvlak 
onder de bewoners van beide Maasdorpen 
heerste. Mede ook door dit project werden 
verdere stappen gezet in een nog hechtere 
samenwerking met de Buurtraad in Borgharen. 
De contacten met Borgharen zijn verbeterd en 
kan er nu gerust worden gesproken van het 
veelvuldig samen optrekken in activiteiten en 
initiatieven. Met name op het gebied van de 
grensmaas wordt regelmatig overleg ge-
pleegd.

De enthousiaste en overweldigende reacties 
op het adoptieplan werden door iedereen heel 
positief  ervaren. Zelfs vanuit de gemeente 
kwamen reacties dat dit een voorbeeldproject 
voor de hele stad was. De burger draagt ook 
een steentje bij, bij een steeds verder terug-
trekkende overheid. Zelfs Koning Willem 
Alexander had het in zijn eerste troonrede over 
dat Nederland een participatiemaatschappij zal 
moeten worden, waarbij steeds meer een be-
roep moet worden gedaan op de samenleving 
en haar burgers.

Met dit bomenproject hebben wij laten zien dat 
wij als kleine dorpen hier al klaar voor zijn. De 
overheid en de gemeente moeten bezuinigen. 
Hierdoor zijn de financiële middelen die wij 
kunnen inzetten steeds lager aan het worden. 
Met name voor het organiseren van buurtacti-
viteiten, de versterking van de sociale samen-
hang in Itteren, de veiligheid in de buurt, de 
kwaliteit van de woonomgeving, de informatie-
verstrekking in de buurt en de verbetering van 
het imago van de buurt worden daardoor 
steeds moeilijker.

Wij doen in ieder geval wat we kunnen en wij 
hopen dat jullie ons daarin steunen en moge-
lijk in helpen.    

Mocht u zelf  nog een activiteit in 2014 willen 
organiseren die past in het kader van het bud-
get “Geld voor de Buurten”, laat dit dan vóór 7 
november as. weten aan een van de leden van 
de Dorpsraad. Wij kunnen dan uw  verzoek 
meenemen in de nieuwe aanvraag en begro-
ting voor het komende jaar. U dient dan wel 
een korte omschrijving van de activiteit inclu-
sief een begroting hiervan aan te leveren. 
Houdt er wel rekening mee dat het budget be-
perkt is en dat er geen financiering achteraf 
kan plaatsvinden van activiteiten. Dus als u 
iets van plan bent neem tijdig contact met - 
een van de leden van - de dorpsraad op.
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Activiteiten in 2012 vergoed uit het budget van Geld voor de Buurten 

(voorheen Kleine Kernen Beleid)

Activiteit 2012 2011 2010

Koninginnedag € 1.300,00 € 1.250,00 € 1.360,00

Seniorenbibliotheek €    545,00 €    550,00 €    550,00

Sint Martinusviering €    250,00 €    400,00 €    450,00

Straatfeest/tourrit €    427,50 €    500,00 €    400,00

Dorpsberichten € 1.322,50 € 1.500,00 € 1.500,00

Defibrillatoren (AED’s) €    475,00 €    500,00 € 2.057,00

Carnavalsoptocht € 1.135,00 € 1.000,00 € 1.000,00

Schuttersfeest €        0,00 €        0,00 €    500,00

Stg. Dorpscentrum Itteren (Aw Sjaol) €        0,00 €        0,00 € 2.500,00

Bomenlaan €    500,00 €        0,00 €       0,00

Onvoorzien €    195,00 €    570,00 €       0,00

Totaal € 6.150,00 € 6.270,00 € 10.317,00
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Financieel overzicht 2012

Ontvangsten 2012 2011 2010

Donaties inwoners (16) - (31) - (32)
Sponsors
Bibliotheek
Oranjefonds/Diversen/Kern met Pit
Rente
Donaties en bijdragen in bomenlaan
Voorschot Gemeente Maastricht

€      312,50
€      250,00
€          0,00
€      300,00
€        77,67
€ 13.241,50
€   3.500,00

€    272,50
€    250,00
€    130,70
€      64,55
€      97,23
€        0,00
€ 3.500,00

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

Totaal ontvangsten € 17.681,67 € 4.314,98 € 4.607,29
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Uitgaven 2012 2011 2010
Website en overige automatisering
Lidmaatschappen
Vergaderkosten, vergoeding bestuur inzake  
telefoon, computer, reiskosten etc.
Huur Aw Sjaol
Representatiekosten
Diversen
Opening veertrap
Aanleg en aanplant bomenlaan
Verzekeringen
Activiteiten niet via GvdB / KKB

€      127,82
€        75,08

€   1.035,72
€      302,50
€      205,30
€      249,14
€          0,00
€ 13.311,77
€      658,21
€   1.552,33

€    537,18
€      66,64

€ 1.646,22
€    302,50
€    178,65
€      84,18
€    888,65
€        0,00
€    645,01
€    199,32

€    546,60   
€      66,14

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

Totaal uitgaven € 17.517,87 € 4.548,35 € 4.640,30
Totaal ontvangsten € 17.681,67 € 4.314,98 € 4.607,29
Verschil €     163,80 + €    233,37 – €      33,01  –        

Zoals jullie kunnen lezen is in het afgelopen 
jaar het aantal donateurs flink teruggelopen, 
maar hebben deze wel meer bijgedragen, 
waarvoor uiteraard onze hartelijke dank. Zon-
der jullie steun hadden wij niet met een positief 
resultaat kunnen afsluiten.

Wij kunnen iedere vorm van ondersteuning 
dan ook blijven gebruiken. Een financiële bij-
drage 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 Itteren.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!! 
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Nieuw schilderij van Theo Weijers
Op 15 augustus 1982 (Maria Hemelvaart) 
bracht toenmalig wethouder Jan Hoen (en It-
ternaar Pierre Bastings), een Mariabeeld terug 
naar Itteren. Jan Hoen werd geflankeerd door 
de Maastrichtse Stadsschutterij en uiteraard 
was ook onze fanfare Sint Martinus van de 
partij. Het dorp was uitgelopen om hier getuige 
van te zijn. 

Het verhaal van dit Mariabeeld uit het jaar 
1566 gaat als volgt. Het was eigendom van de 
paters van de abdij in Hocht (B). Deze paters 
zijn tijdens de Franse Revolutie verdreven en 
het beeld werd bij Luik in de Maas geworpen 
en teruggevonden onder de oude Maasbrug in 
Maastricht. Het werd eerst vereerd in een 

boom te Limmel en daarna gegeven aan de 
koster van Itteren: Dionysius Gulikers. 

Het beeld werd 45 jaar lang in een kist be-
waard. Dionysius kreeg een zenuwziekte maar 
toen hij het beeld in zijn armen nam, werd hij 
ogenblikkelijk rustig en genas. Onder pastoor 

Demal werd de kapel gebouwd en Dionysius 
schonk het beeld aan de kapel en bad er iede-
re avond de rozenkrans. Het geld voor het 
maken van deze stenen kapel werd waar-
schijnlijk door de familie Grouwels bij elkaar 
gehaald. Het altaar werd gehaald uit de kerk 
van Itteren en de smeedijzeren ronde raam-
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pjes in de deuren zijn gemaakt door Sjo Bas-
tings. 
In 1860 werd de kapel geschonken aan Fran-
cisca Smeets (tant Ciska). Zij was de zuster 
van voormalig burgemeester Smeets. 
In 1926 kwam het in handen van Maria 
Smeets met 2 roeden (2 maal 414 are) land. 
De opbrengst van het land moest gebruikt 
worden voor het onderhoud en de versiering 
van de kapel. 
Tijdens een inbraak werd een zilveren kruis-
beeld gestolen en het Madonnabeeld werd uit 
de kapel gehaald en tijdelijk bij de familie 
Smeets gezet. Na de annexatie van Itteren bij 
Maastricht in 1970 werd de gemeente Maas-
tricht eigenaar van het kapelletje. Op 20 okto-
ber 1979 is Leo Smeets, de toenmalige be-
heerder, overleden. Maar waar was het beeld? 

Omdat de familie Smeets alleen maar Belgi-
sche nazaten had, werd de (Belgische) Officier 
van Justitie ingeschakeld en kwam het beeld, 
mede dankzij Jan Hoen en Pierre Bastings, 
terug. Omdat het beeld tot de kapel behoorde, 
was de gemeente Maastricht van mening dat 
het beeld veilig naar “de grote stad” of te wel 
naar de Sint Servaas moest. 
Mede dankzij de inzet van Stichting Kruisen en 
Kapellen bleef het beeld bewaard voor Itteren. 
Het Mariabeeld heeft nu een prominente plek 
in de kerk van Itteren. De kapel is in 1998 ge-
restaureerd. Er is toen maanden aan gewerkt. 

Achterstallig onderhoud en twee hoogwaters 
hadden bijna onherstelbare schade aange-
richt. Het altaar is gerestaureerd in een atelier 
in Roggel en Louis Grouwels heeft o.a. de 
beelden opgeknapt. In 1999 gooiden vandalen 
een brandbom in het kapelletje waardoor weer 
een renovatie nodig was. Hierbij is de authen-
tieke muurschildering van A. Herfs van 1846 
overschilderd.
Het kapelletje werd diverse malen aangegaan 
om een bedevaart te houden: in tijd van nood 
voor ernstig zieke mensen of een behouden 
terugkomst voor de Itterse jongens vanuit Indië 
maar ook de (jaarlijkse) Sacramentsprocessie.
Onze Itterse huisschilder Theo Weijers heeft 
van het gebeuren van 15 augustus 1982 een 
“Tableau vivant” gemaakt waarvan hier een 
foto is gemaakt. Wilt u het schilderij in levende 
lijve zien en op ware grootte zien, neem dan 
contact op met Theo (tel.: 043-3641855) en 
maak een afspraak bij hem thuis aan de 
Heinsbergstraat 8 in Itteren.

Wim Beijer
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KWF Kankerbestrijding

Wie heeft er niet mee te maken: “kanker”. Fa-
milieleden, collega’s op het werk, overal hoor 
je dat mensen kanker hebben.  Dan hoop je 
maar dat er gelde gegeven wordt aan onder-
zoek zodat de mensen ook geholpen kunnen 
worden Dit jaar was er een hoop gedoe over 
de bestedingen van Alp d’HuZes en daarover 
zijn vragen gesteld. Hieronder staan de vragen 
en de antwoorden die KWF-directeur Michel 
Rudolphie hierop gegeven heeft:

Hoeveel heeft KWF in 2012 besteed aan we-
tenschappelijk onderzoek?

KWF investeerde 77 miljoen euro in weten-
schappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding. 
Dit is ongeveer 72 procent van de totale be-
steding. Daarnaast ging 28 procent naar pre-
ventie en patiëntenondersteuning. 

Hoe komt KWF dan aan die 72 procent beste-
ding aan onderzoek?

Als organisatie maken we kosten. Om geld te 
werven en om het geworven geld verantwoord 
uit te geven. In totaal zijn deze kosten 16 pro-
cent. 

Een voorbeeld: KWF ontvangt 100 euro uit 
werving. Van die honderd euro gaat 16 euro af 
aan kosten. Rest: 84 euro die direct besteed 
kan worden aan kankerbestrijding. In 2012 
werd 72 procent van die 84 euro besteed aan 
kankeronderzoek. De overige 28 procent werd 
besteed aan preventie en patiëntenondersteu-
ning.

In Itteren is er ook gecollecteerd en daar heb-
ben de collectanten het mooie bedrag van € 
565,13 kunnen overmaken naar het Koningin 
Wilhelmina Fonds. Namens alle collectanten 
willen wij dan ook de gulle gevers bedanken.

 

Margot Scheffers
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Herfstvakantie, 
Ideaal om naar subtropisch zwemparadijs Aquadroom te gaan. Gaan jullie mee?

Aquadroom is verkozen tot het mooiste zwembad en heeft een 125m lange banden-glijbaan en 
een 95m. lange donkere glijbaan met speciale lichteffecten. Zeg nou zelf: hier wordt je toch 
nieuwsgierig naar! www.aquadroom.be

• Wanneer: Vrijdag 18 oktober 2013

• Hoe laat: 8.45uur tot 17.30uur/18.00uur

• Kosten: 9 euro

• Verzamelen: Op ’t Brook

• Activiteitenplaats: Maaseik (België)

• Opgeven: Maandag 14 oktober van 18.00 uur tot 19.30 uur

        **!!!Zwem diploma is verplicht!!!** 
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Wij hopen dat jullie allemaal weer meegaan en er zo een superleuke dag van te maken! 

Groetjes Team KVW Itteren!

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

Activiteit: “ Aquadroom “

Naam: ………………………………………….....

Leeftijd:……………………………………….......

Jongen/Meisje (doorhalen wat niet van toepassing is)

Telefoonnummer:………………………………
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Fanfare St. Martinus Itteren  90 jaar.
Fanfare St. Martinus uit Itteren heeft het 
weekend van 20–22 september haar 90 jarig 
jubileum groots gevierd. Om dit 90 jarig jubile-
um te vieren is er 1 jaar geleden een jubileum-
comité opgericht dat vele activiteiten op de 
agenda heeft gezet, waaronder het organise-
ren van dit feestweekend.

Op vrijdag 20 september om 19.00 uur was er 
een receptie met huldiging van de jubilarissen 
en muziek van DJ Sjors. De jubilarissen wer-
den toegesproken door onze spreekstalmees-
ter Guus Horssels. De eerste jubilaris was 
Sjors van Oerle die zijn 10 jarig jubileum vier-
de. Hij werd bedankt omdat hij altijd voor alle 
hand en spandiensten klaar staat. 
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De tweede jubilaris was Sandra Gielissen, zij 
vierde haar 40 jarig muzikanten jubileum. Ze 
werd bedankt voor haar bestuurlijke en comité 
activiteiten en ook dat ze voor alles klaar staat 
wat er vaak gebeuren moet voor een vereni-
ging. Als laatste was Joop Sangen, onze voor-
zitter aan de beurt. Joop werd door Guus be-
dankt voor zijn grote inzet voor de vereniging 
m.n. op bestuurlijk vlak.Hij is toch een heel 
belangrijke peiler voor onze fanfare, o.a. hier-
voor heeft Joop in april jl. zijn Koninklijke on-
derscheiding van de koningin mogen ontvan-
gen.

Op zaterdag 21 september om 14.00 uur ging 
de zeskamp op “Het Brook” van start. Helaas 
hadden zich maar drie groepen ingeschreven, 
een beetje weinig maar de lol die we samen 
hebben gehad daar zullen we nog vaak aan 
terug denken, dit was gewoonweg SUPER!!.

’s Avonds hadden we het St. Martinushoes 
goed gevuld met muziek van de band 
Anderkovver. Ze speelden werkelijk alles wat 
er gevraagd werd door het publiek, fenome-
naal!

Op zondag 22 september om 11 uur werd een 
reünieconcert gehouden waarbij vele oud-le-
den van fanfare St.Martinus Itteren hebben 
meegespeeld. Ze hebben maanden mee ge-
repeteerd om hun oude hobby weer op te pak-
ken. Dit ging niet altijd vanzelf, er moest door 
de oud-leden toch wel een grote inspanning 

geleverd worden om weer een beetje op 
blaasniveau te komen. 

Om toch één oud lid te noemen, Hen Horssels 
die in Posterholt woont kwam iedere maandag 
weer trouw  naar “zijn” fanfare. Gelukkig woon-
den de andere oud-leden dichterbij het Maas-
dorpje. Samen met onze vrienden van fanfare 
Juliana Limmel waar we een samenwerkings-
verband mee hebben werd een licht muzikaal 
programma ten gehore gebracht onder leiding 
van onze dirigent Jo Laumen. De laatste mars 
Punchinello werd gedirigeerd door onze oud 
dirigent Hen Houtvast, 85 jaren jong. Hij is 
sinds 1975 weg bij de fanfare en is 20 jaar di-
rigent geweest van het orkest. Daarna startte 
het Frühshoppen met de muziek van blaaska-
pel de Flippers uit Itteren en de Boemelkapel 
uit Banholt.

Hierna werd er nog samen lekker wat gegeten 
en gedronken en kon iedereen, zo ook het ju-
bileumcomité, voldaan naar huis gaan en terug 
kijken op een vermoeiend maar zeker ge-
slaagd jubileumfeest.

Wij willen dan ook iedereen bedanken die bij 
dit feestweekend aanwezig is geweest of op 
een andere manier een bijdrage heeft gele-
verd. Namens jullie allemaal bedankt voor dit 
geweldige weekend!!!

Bestuur en Jubileumcomité Fanfare St. Marti-
nus Itteren.
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Biljarttreffen in Café ‘t Trefpunt
Op zondag 17 november a.s. vind er weer een 
biljarttreffen plaats in Café ’t Trefpunt. Voor dit 
biljarttreffen geldt het motto: mensen treffen 
mensen onder het genot van een partijtje bil-
jart, een hapje en een drankje. Uiteraard komt 
er ook een ludiek wedstrijdelement zonder 
winnaar aan te pas.

Het biljarttreffen start op zondagmorgen om 10 
uur en zal rond 18.00 uur afgelopen zijn.De 
deelnemers worden verzocht zich tussen 
10.00 en 10.15 uur te melden in Café ’t Tref-
punt.

Na een kop koffie, dat u namens BC Onder 
Ons ’64 aangeboden krijgt worden de spelers 
verzocht zich in de wedstrijdzaal te melden. 
De teams worden via loting ingedeeld waarbij 
alle teams een gelijk aantal wedstrijden tegen 
elkaar spelen.

Rond het middaguur is er een lunchpauze en 
het biljarttreffen wordt afgesloten met een ge-
zellig samenzijn inclusief buffet.

Het inschrijfgeld zal nog nader bepaald wor-
den maar zal (onder voorbehoud) ca. € 17,50 
per deelnemer bedragen.

Indien echtgenoot(te), vriend, vriendin, of 
eventueel kinderen ook van het biljarttreffen 
willen meegenieten zonder te biljarten kan dat 
tegen betaling van kosten van lunch en/of buf-
fet. Genoemd bedrag aan inschrijfgeld is ex-

clusief consumpties. Inschrijfgeld moet voor 
aanvang van het biljarttreffen betaald worden.

Wedstrijdelement: De teams bepalen wie spe-
ler 1, 2 en 3 is en die volgorde wordt geduren-
de de wedstrijd niet meer veranderd. Er wordt 
gespeeld volgens het principe van “stootwis-
sel” hetgeen inhoudt dat als speler 1 van team 
A een geldige carambole gemaakt heeft speler 
2 aan de beurt is, heeft deze ook een geldige 
carambole gemaakt dan is speler 3 aan de 
beurt. Dit herhaalt zich weer met 1, 2, 3, enz. 
tot een van de spelers mist waarna het andere 
team aan de beurt is. Deze spelen uiteraard 
volgens hetzelfde principe.

Wij hopen dat er net als in voorgaande jaren 
weer voldoende liefhebbers zijn om aan dit 
evenement deel te nemen.

Opgeven kan door voor 3 november a.s. een 
Email te sturen naar:

h.keijdener@home.nl of  bcoo64@home.nl of 
tel. nr. 043-8518393 of 06-36493296

Beleefd uitnodigend:

Namens

BC Onder Ons ’64 :Harry Keijdener,

Café ’t Trefpunt Wil en ChiaraGalloways gaan 
naar Itteren.
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 Galloways gaan naar Itteren.
Vlak voor de zomer van 2012 arriveerde de 
kudde Gallowayrunderen in Borgharen. 
Een vol jaar en één zomerseizoen later heeft 
deze kudde haar territorium uitgebreid richting 
het kapelletje van Itteren. Engtevrees hoeven 
de dieren hier echt niet te hebben; er is een 
flink oppervlak bijgekomen. Grote delen van 
het nieuwe gebied zien er nog kaal uit, maar 
toch is het al interessant genoeg om voedsel 
te zoeken of om de runderen van Hochter 
Bampd eens van dichtbij te zien (of te ruiken). 
Vóór hun beurt waren de Borgharense Gallo-
ways deze zomer al eens een kijkje gaan ne-
men in het nieuwe gebied, toen de Maas laag 
stond en ze om de afrastering heen konden 
lopen of waden. Voor de natuur is het belang-
rijk dat de runderen in dit gebied voedsel gaan 
zoeken. Het is juist in deze prille fase van na-
tuurontwikkeling dat ze met hun gegraas het 
verschil kunnen maken tussen een gebied dat 
vrij open blijft of een dat helemaal dichtgroeit 
met bos. Dat eerste bereiken ze door het eten 
(of  vertrappen) van jonge kiemplanten van on-
der meer wilgen en elzen.  Niet dat ze álle wil-
gen en elzen uitroeien, dat zou ook niet goed 
zijn.  
In feite zorgen de grazers voor het ontstaan 
van veel afwisseling. Op de plekken waar ze 
veel grazen blijft het opener, op de plekken 
waar ze minder grazen ontstaat ruigte, stru-
weel en uiteindelijk ook bos. Zo’n afwisselend 
mozaïeklandschap is aantrekkelijk voor veel 

soorten: vogels, vlinders, reptielen, zoogdieren 
etc. Er is voor elk wat wils: gevarieerd voedsel, 
beschutting, zonlicht, schaduw  etc. De afraste-
ring die het oude en het nieuwe begrazingsge-
bied scheidt, blijft nog even staan. Er is een 
opening in gemaakt. Later zal dit stuk afraste-
ring helemaal worden opgeruimd. 
Als u vragen heeft aan kuddebeheerder Pa-
trick van den Burg, bel hem dan gerust op 06-
5398 1714.
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Rommelmarkt Itteren.

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 24 november 2013 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 23 november vanaf 9.00 uur buiten te zetten. Deze worden dan door onze mensen op-
gehaald.

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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Dankbetuiging

Voordat onze moeder stierf vroeg ze ons om dit stukje in de Dorpsberichten te laten zet-
ten:

"Namens Lilian Stassen:
 
Iedereen bedankt voor het medeleven 
tijdens mijn ziekte.
De vele kaartjes, bloemen, groeten en 
wensen. Het heeft me gesteund en 
goed gedaan.
Ook al woonde ik nog maar zo kort in 
Itteren, ik heb dit ervaren en een warm 
onthaal.
 
Tevens namens Pascal, Randy en 
Margaret nogmaals heel erg bedankt."

Ook willen wij iedereen danken voor het medeleven bij en na haar overlijden.
 
Pascal, Randy en Margaret.
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MEE op weg

MEE Zuid-Limburg adviseert en onder-
steunt mensen met een beperking; koste-
loos en onafhankelijk. Een van de vele 
projecten van MEE is het project ‘MEE op 
Weg’, erop gericht om mensen met een 
beperking in korte tijd te leren zelfstandig 
te reizen. ‘Gewoon’ de trein, bus of fiets 
nemen van A naar B is niet voor iedereen 
een routineklus. Het kan voor de mens 
met een beperking behoorlijke obstakels 
opleveren. MEE helpt om deze obstakels 
weg te nemen. Zelfstandig kunnen reizen 
is een voorwaarde om écht mee te kunnen 
doen in de samenleving en een behoorlijke 
stap op weg naar eigen regie. MEE werkt 
in dit project onder meer samen met stu-
denten van de Hogeschool Zuyd.Wat ge-
beurt er in dit project? 
Veel mensen met een beperking gebruiken 
al van jongs af aan ‘speciaal’ vervoer. Dit 
is op zich prima om hen op de plek van 
bestemming te brengen, maar het plaatst 
hen ook vaak in een onbedoeld isolement. 
Er is veelal geen contact met medereizi-
gers, zoals in een bus of trein. Vanuit MEE 
wordt er, samen met de cliënt, een stap-
penplan gemaakt om het gewenste (reis-
)doel te behalen en dit plan wordt ook on-
der begeleiding stap voor stap uitgevoerd. 

Enkele voorbeelden:
• Een student begeleidt een oudere me-

vrouw in het reizen met de bus naar haar 
dochter die twee dorpen verder woont. 
Hierdoor wordt deze mevrouw minder 
afhankelijk en kan zij straks ook zelf-
standig boodschappen doen.

• Met een jongen met autisme werd een 
‘avonturenplan’ opgesteld zodat hij leer-
de om zelfstandig naar de stad te fietsen. 
Hij wilde graag alleen met zijn vrienden 
naar de bioscoop  in de stad, tien kilome-
ter van zijn huis. Na twee keer oefenen 
was deze jongen zeker genoeg en was 
het doel behaald. De ouders oefenen nu 
met hem het traject van huis naar school, 
voortbordurend op het plan dat eerder 
gemaakt is.
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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
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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 81427142
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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