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Boom bij de kapel.

De oude geknotte Linde, naast de kapel, was 
naar schatting ruim 80 jaar oud. Hij bleek bij 
controle door medewerkers van de Gemeente 
Maastricht in een slechte gezondheidstoe-
stand te verkeren.
Het  jarenlang knotten van de boom leidde er 
uiteindelijk toe dat er inrotting ontstond waar-
door de boom instabiel werd en zo gevaar 
voor de directe omgeving opleverde. Het  knot-
ten van bomen is eigenlijk een van de laatste 
maatregelen die genomen kunnen worden om 
de levenscyclus van een boom te verlengen.
In eerste instantie was het de bedoeling dat 
herplant zou gebeuren met een van de bomen 
uit het tracé van de ondertunneling A-2 die 
voor hergebruik waren aangemerkt. Uit aan-
vullend milieutechnisch onderzoek is echter 
gebleken dat deze bomen hier niet voor in 
aanmerking kunnen komen.
Er is nu gekozen om een boom aan te kopen 
en wel een Tilia Europaea Pallida, met als Ne-
derlandse naam heel toepasselijk: Koningslin-
de. De maat van de boom is 60/70, hetgeen 
betekent dat de stamomtrek van de boom ge-
meten op 1 meter hoogte boven maaiveld tus-
sen de 60 en 70 centimeter is. Het betreft dus 
echt wel een stevige  boom. Normaal wordt bij 
aanplant nieuwe bomen de maten 18/20 of 20/
25 gehanteerd. Bij projecten waar grotere bo-
men gewenst zijn vaak de maat 25/30 of 30/
35.
Pieter van de Waa
Gemeente Maastricht

Daar staat hij dan “Onze Koningslinde”!

Misschien  nog een beetje onwennig na een 
lange reis vanuit het Brabantse land. 

De boomchirurgen zijn nog bezig het hem naar 
de zin te maken. Het nakende voorjaar zal 
hem gaan verwarmen en de Itterse grond zal 
hem voeden. In de toekomst zal hij de intieme 
vragen en gesprekken die bij  hem ge-
voerd worden zwijgend aanhoren. Hij zal dat 
nooit verder zeggen. Ook als de Maas hem 
komt opzoeken zal hij dat zwijgend en zonder 
emotie ondergaan.Moge hij voorspoedig 
groeien zodat hij tijdens zomerse dagen zijn 
voorbijgangers een lommerrijke plaats kan 
bieden.

Sander Bastings.

Centrumplan afgeblazen.
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Het centrumplan

We hadden samen een droom: Hoeve Lardi-
nois zou verbouwd worden tot een nieuw  Cen-
trumplan. Een plek waar allerlei voorzieningen 
zouden zijn en waar senioren en jonge gezin-
nen een fijne woonplek zouden vinden in het 
hart van Itteren. Daar kon een servicepunt 
komen, de huisarts zijn spreekuur  houden en 
waar verenigingen samen zouden zijn; een 
ontmoetingsruimte voor iedereen gekoppeld 
aan een kleine winkel. Verschillende mensen 
waren al zo enthousiast dat ze zich meteen 
lieten inschrijven bij het Woningburo van 
Maastricht. 

De Gemeente en Woningstichting 
Maasvallei gingen aan de slag en 
bekeken de financiële mogelijk-
heden. Er werd duidelijk dat er 
een “krimp”gaande is, niet alleen 
in Maastricht maar in heel Neder-
land. De bouwwereld kent een 
grote recessie.

Gemeente en Maasvallei organi-
seerden een informatieavond en 
van ons ideaal Centrumplan bleef 
slechts een woningproject over. 
Twintig wooneenheden voor 
“Starters” en “Senioren” in de so-
ciale sector zouden nog verlies 
opleveren maar Maasvallei dacht 
er toch nog over na om dit plan 
alsnog te realiseren. 

Uiteindelijk gaat het allemaal niet door, de 
droom is voorbij; Hoeve Lardinois wordt weer 
te koop aangeboden. En nu maar afwachten 
wat met de oude dame, Hoeve Lardinois, gaat 
gebeuren. Zij zal voorlopig haar geheimen nog 
bij zich houden, bij de waterput, de stal of het 
woonhuis. Haar geur van de koeien en de 
mensen die er vroeger leefden, begint lang-
zaam weg te trekken. De tand des tijds slaat 
toe: haar ruggengraat begint langzaam wat 
krommer te worden en het vel “verreumpsjeld”. 
We wensen haar sterkte, het ga haar goed.

Wim Beijer.
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Brief aan de gemeente in zake hoogwater

       Gemeente Maastricht
       t.a.v. stadsdeelleider A. Albers
       Postbus 1992
       6201 BZ  Maastricht

Itteren, 11 februari ’11
Betreft: evaluatie hoogwater.

Geachte heer Albers,

Bij deze wil ik u namens de Dorpsraad van Itteren een lijstje doorsturen van de bespreekpunten 
naar aanleiding van het hoogwater begin van dit jaar zoals afgesproken in ons overleg van afgelo-
pen dinsdag met de wethouders Grootheest en Nuss. Uiteraard zijn wij als inwoners van Itteren blij 
dat er zo veel hulp is geboden en wij realiseren ons ook dat door de afgravingen van de Maas door 
het Consortium Grensmaas de voorspellingen en acties aangepast moesten worden.

Algemene opmerking:
Ofschoon dit voor Itteren geen echt hoogwater was, is het crisiscentrum van de gemeente in vele 
opzichten in gebreke gebleven. De indruk is ontstaan dat er te laat actie is ondernomen. Orde-
handhavers en politie waren niet goed geïnstrueerd waardoor men in een aantal gevallen meer 
last had van deze mensen dan van het hoogwater zelf.  

• Buitendijks parkeren:

Voorstel:  Kaartje waar geparkeerd mag worden (bij Ankersmit en bij Maasstaal). 
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• Afsluiten wegen:

• Ondanks noodverordening in brief van 8/1 worden  ramptoeristen niet geweerd. Voorstel: ge-
bruik (bestaande afval)pasjes en communiceer dit naar inwoners. Afsluiten weg Op de Bos 
veel te vroeg en te laat weer open.  Willekeur bij het doorlaten van eigen bewoners.. Bij de 
kapel van Itteren was het niet mogelijk om verder dan te auto van de handhavers te komen, 
men vond dat te gevaarlijk.

• Evacuatie:

• Op basis waarvan worden mensen “verplicht” om het huis te verlaten. Voorstel: Laat mensen 
van tevoren aangeven en/of weten dat ze bij dreiging uit huis “moeten”/kunnen. 

• Communicatie:

Berichtgeving  gemeente op vrijdag 7/1 om ca 24 u was veel  te laat; de meeste mensen liggen 
dan in bed.  Hoogwaterbericht van RWS van  14 u gaf al aan dat weg bij de stuw zou kunnen 
overstromen. Het kan toch niet de bedoeling zijn om van de burgemeester van Sittard via het 
NOS-journaal  van 24 u (of via andere landelijke TV) te vernemen dat er maatregelen komen.

Na bericht van RWS van 14 u op vrijdag 7/1 had een voorwaarschuwing moeten uitgaan.

Tijdsverschil tussen berichten van RWS en gemeente  veel te groot.

In berichtgeving van gemeente wordt voornamelijk het begrip afvoer ( m3/s) gebruikt;  bewoners 
kunnen daar geen waterstand aan koppelen. Daarnaast zal in de komende jaren vanwege de 
Maaswerken bij   eenzelfde afvoer de waterstand dalen. Het is beter om consequent de water-
standen van St.Pieter en vooral Borgharen  te noemen. Daaruit is onmiddellijk af te leiden wat en 
wanneer onder water zal lopen.

Gebruik ook  www.itteren.nl. Het blijkt dat inwoners deze informatiesite dan juist vaak bezoeken. 
Via nieuwsbrieven van onze website kan veel  info snel gegeven worden. Info www.maastricht.nl 
was vaak achterhaald. Op donderdag nog info van maandag. 

Laat uitgaande brieven snel controleren op evt. wijzigingen (bijv. telefoonnummer, bladzijde tele-
tekst) door bijvoorbeeld lid Dorpsraad.
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Tijdstip brieven: van tevoren had men in kunnen schatten dat er hoogwater zou komen. Als na 
22.00 of voor 07.00 uur een brief komt, wordt deze normaal gesproken pas gelezen als mensen 
wakker zijn. Indien noodzakelijk dan geluidswagen inzetten.

Waarom houdt het bevoegd gezag zich niet aan de voorop gestelde regels die afgesproken zijn 
rondom ht wegzetten van auto’s en evacuatie? (zoals vermeld in “Es de Maos oetkump.”?

Om te weten of een weg overloopt in Itteren is alleen de waterstand bij Borgharen (km. 16) van 
belang.

 Berichtgeving informatiepunt was niet conform werkelijkheid: geen beveiliging bij auto’s, 
verkeerde info openbaar vervoer.

Zorg  ervoor zolang dit verantwoord is  dat de krant en de post bezorgd wordt . Volgens het crisis-
centrum is het  hiervoor bij geen water op de weg t “al veel te gevaarlijk!” 

• Openbaar Vervoer:

Afstemming  Gemeente  en Veolia was onvoldoende aanwezig.

Communicatie was onduidelijk

o Voorstel: in- en utstappen bij bestaande bushaltes.

• Beveiliging hoogwaterschotten:

Mensen maken zich zorgen over de beveiliging van de hoogwaterschotten, deze zijn schijnbaar 
simpel los te draaien en te verwijderen.

• Jammer dat de hoogwaterverbinding Op de Bos niet gerealiseerd is, dan was veel van dit alles 
niet nodig geweest en uiteindelijk veel goedkoper! Dit kan alsnog.

Graag gaan wij met betrokkenen en verantwoordelijken in overleg om toe te lichten en af te stem-
men om zodoende een meer  optimale hulpverlening te laten plaatsvinden.
Met vriendelijke groet,
Namens de Dorpsraad Itteren,

Wim Beijer.
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Pasestraat wordt opgeknapt.

Vanwege het vriesweer zijn verschillende we-
gen niet meer in goede staat. Het is de bedoe-
ling dat vóór de bouwvakvakantie de Pase-
straat opgeknapt wordt. De gemeente is nu 
bezig met de aanbesteding en als de aanne-
mer bekend is, krijgen we de definitieve plan-
ning. De werkzaamheden aan de Pasestraat 
betreffen het frezen van de huidige asfalt-
toplaag en het aanbrengen van een nieuwe 

asfalttoplaag.  Het betreft het gedeelte Pase-
straat vanaf  de bebouwde kom. Tevens wordt 
de bocht aan de Ruyterstraat meegenomen. 
De voorbereidende werkzaamheden zullen 
binnenkort  plaatsvinden.

Volgens huidige planning uitvoering vóór 
bouwvakvakantie. Planning wordt pas definitief 
als aanbesteding is geweest en aannemer be-
kend is.
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Vastelaovend 

vaan Harie (Arthur) Loontjens

Zeet ze zwèje,
Zeet ze drèje,

Allemaol dao hand in hand,
Al vergetend

Niks mie wetend,
Alle zörreg is aon kant

In sjoen pekskes
Goon de gekskes

Euver straot en mert en plein
Al mer springend

Hots d’n hiele boel doorein

En daan ’s aoves
Nao belaoves

Mörrege weer mèt te doen
Geit me strómp’lend

“Wat is vastelaovend sjoen!”

Nao z’n hökske
Boe ’t klökske

Al de nuien daag aongief
Zoe is ’t zóndags

Meh daan góndags
Daan veult me ’t pas aon zie lief.

Oet: “Mestreechter spraok doe zeute taol”
Vaan H.J.E. Enveloppen
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Oproep aan de kinderen in Itteren

Op carnavalsdinsdag is er een kindermiddag 
in het Martinushoes te Itteren

De activiteitencommissie van Fanfare St Mar-
tinus heeft carnavalsdinsdagmiddag ook aan 
de kinderen gedacht. Wat hebben wij zoal in 
petto?

1. Feestfabriek Benny en Lenny komen 
langs van 15.30 uur tot 17.30 uur. Dit 
zijn 2 clowns die een mega, coole kin-
dershow  neerzetten waarin zij o.a bal-
lonnen maken, grimeren en voor kinde-
rentertainment zorgen;

2. Voor de allerkleinsten is er een heuse 
knutseltafel gecreëerd waar zij aller-
hande knutselwerken kunnen maken;

3. In samenwerking met basisschool “Op 
de Sterkenberg” is er een prijsuitreiking 
voor het mooiste carnavalsknutselwerk 
dat er op school is gemaakt.

Dus neem opa, oma, mamma en pappa gezel-
lig mee op carnavalsdinsdag naar het Marti-
nushoes en laat jullie carnavalesk verrassen!

Tot dan, het activiteitencomité van fanfare St 
Martinus. 
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Ongekend Itters Talent

Verschenen op eerste succesvol vrouwenfrushoppen in het Trefpunt.
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Prins Farid I en Prinses Christel
 
Proclamatie.

Ozze nuije Hoeglöstigheid is geboore in 1972. Heer zaog zien ierste levensleech in Mestreech!!! In 
zien jeugjaore waor heer ontzettend sportief, heer is begos mèt voetballe wie heer e jaor of 6 waor, 
heer waor dan aoch ein van de beter spélerkes van de E1, heij bie os eige SV Itteren. Weijer waor 
en is heer gek op sporten boe de motors flink bie jeunke en brulle Auch waor heer vreuger vrie 
muzikaal, heer is un aantal jaore lid geweis van ozze Itterse drumband. Heer heit zien Prinses liere 
kinne in 1996, in ein of andere kaffee en is e good jaor denao mèt häör getrojd, en ze woene 
NEET in ut törrep. Zie woene dus op Gening, mer dao woene ze neet mèt hun twieje. Zien boter-
ham en aander lekker ete, boe heer zoe ontzettend van hèlt, verdeend heer es machinis. Aoch geit 
heer hiel geire jatse, en maak dan de nuudige kilomaeters, um daonao lekker mèt d’n hoond op de 
bank te ligge
Heer sleutelt hiel geire aan tractors, en dan ut leefste aan awwe. Heer zal ziech zeker in zien Prin-
sesjap vasbiete, en Heer zal os väörgoon en regeere oonder de naame:

• Machinisticus
• Sleuteleranticus
• Bourgondicus

Prins Farid I

Personalia Prins Farid I & 
Prinses Christel

Naam: Farid Arrammach
Geb. datum: 11 maart 1972
Geb. plaats: Maastricht (Wit-
te Vrouweveld)
Adres: Geneinde 47
6223 GT Itteren
Beroep: Rupskraanmachinist 
bij Van den Biggelaar
Hobby’s: Tractorpulling ofte-
wel trekkertrek
Restaureren van oude trac-
tors

Jatsen met de camper
Uit eten gaan
Met de hond op de bank lig-
gen (Zander)

Getrouwd: 17 december 
1997

Naam: Christina Magdalena 
Elisabeth (Christel) Rama-
kers
Geb. datum: 04 juli 1972
Geb. plaats: Meerssen
Beroep: miMakkusclown
bij Vivre 
Hobby’s: Zander (de hond)
Carnavalspekskes ontwerpen
Jatsen met de camper
Uit eten gaan
Winkelen
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Tijdens carnaval naar Maastricht?

 
 Beste carnavalsvierder,
 
Het dak gaat er weer af  tijdens de carnaval in Maastricht van 5 t/m 8 maart 2011. Wat is er dan fij-
ner dan thuisgebracht worden. Ook dit jaar weer rijdt Veolia met de stads- en de regioborrelbus 
gedurende de nacht. Hiervoor zijn speciale kaartjes te koop. 
Andere kaartsoorten zoals de OV-chipkaart, Veolia dagkaarten, Veolia stadsretours, stippenkaar-
ten en week- maand- of jaarabonnementen zijn in de nachtbussen niet geldig.

Verkrijgbaarheid kaartjes stadsborrelbus: kaartjes voor de stadsborrelbus zijn verkrijgbaar in de 
voorverkoop. U koopt de kaartjes dan met korting. Per dag kost een kaartje in de voorverkoop 
slechts €3,50 (normaal € 4,00). Een set kaarten voor alle dagen (zaterdag, zondag, maandag en 
dinsdag) kost € 12,00 (normaal € 16,00). U bespaart per set maar liefst € 4,00. Kaartjes zijn ver-
krijgbaar via:
- Via http://www.veolialimburg.nl/ van 21 januari t/m 24 februari 2011. De betaling vindt plaats via 
Ideal en de kaartjes worden in week 9 thuisgestuurd,
- In de voorverkoop bij het Servicepunt in Maastricht van 14 februari t/m 5 maart 2011 (Parallelweg 
59, Maastricht), 
- Tijdens carnaval bij de chauffeur in de bus.

Met het kaartje voor de stadsborrelbus uit de voorverkoop kunt u ook overdag naar de stad toe rei-
zen.
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Crazy 88

Zoals 
 al eerder in het dorpsbericht hebben kunnen lezen heeft het activiteitencomité van fanfare St. 
Martinus een spectaculaire en knotsgekke wandeltocht georganiseerd op zondagmiddag 29 mei 
2011.

In deze wandeltocht gaat het nou net niet om het wandelen maar om het uitvoeren van knotsgek-
ke, crazy opdrachten. In deze tocht staat creativiteit en inventiviteit zeer centraal. De tocht is ge-
schikt voor alle leeftijden en te doen met teams van minimaal 3 en maximaal 10 personen. Aan het 
einde van de tocht is er een hapje en een drankje voor de deelnemers. In april vindt U in de brie-
venbus een inschrijfformulier waarmee U zich kunt inschrijven. Op dit inschrijfformulier staat ook 
vermeld wat de kosten voor deelname zijn.

Graag willen we de bewoners van Itteren die de desbetreffende zondagmiddag thuis doorbrengen 
via dit bericht op de hoogte stellen dat de mogelijkheid bestaat dat er plotseling teams bij U voor 
de deur staan die Uw hulp nodig hebben bij het voltooien van hun opdracht. Graag vragen wij U 
om Uw medewerking te verlenen. Mocht U hier hinder van ondervinden laat het dan even weten 
aan het activiteitencomité zodat er rekening mee gehouden kan worden. 

Dus twijfel niet en doe eens crazy,

Het activiteitencomité van Fanfare St Martinus.
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Basisschool Op de Sterkenberg

Zoals vele inwoners van Itteren weten 
is mijnheer Jo Jaspers de conciërge op 
basisschool Op de Sterkenberg. 
Helaas voor de school, maar uiteraard 
fijn voor mijnheer Jo, ging hij per
1 januari 2011 met FPU. Hij heeft be-

sloten om toch nog 2x per week een paar uurtjes te ko-
men helpen met enkele klusjes op school. 
Daar zijn wij als team heel erg blij mee.

Zoals u allen kunt zien, staat de school in het groen. De 
lente staat weer voor de deur en alles gaat weer groeien 
en bloeien.
Oproep: Wie van u vindt het leuk om te werken in de tuin 
van de school. Of  misschien wel een groepje mensen die 
het gezellig vinden om dit samen te doen. U helpt de 
school, de kinderen en de teamleden enorm! 
Hebben wij uw  interesse gewekt, neem dan contact op 
met de basisschool. Telefoonnummer: 043 – 3641421.
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Pie Bours genomineerd als Maastrichtse Vrijwilliger!

Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat onze eigen Pie Bours, met zijn bedrijf van Bours 
Holding b.v., genomineerd is voor één van de vrijwilligersprijzen van de gemeente Maastricht. Er 
zijn verschillende categorieën waarin de Vrijwilligersprijs wordt uitgereikt, namelijk man, vrouw, ju-
nior (tot 23 jr.), vrijwilligersorganisatie en bedrijf. 

Ieder jaar reikt de gemeente Maastricht in samenwerking met Trajekt de vrijwilligersprijzen uit. Dat 
gebeurt als dank voor het vele werk dat al de Maastrichtse vrijwilligers belangeloos verrichten. De 
jury zal per categorie 3 genomineerden voordragen. De uitreiking van de vrijwilligersprijzen is dit 
jaar op zaterdag 19 maart 2011. Wij zijn trots erop dat "'nne jong vaan Ittere" het zo ver geschopt 
heeft met zijn bedrijf en ieder jaar weer heel veel goede dingen doet voor ons dorp en haar vereni-
gingen. Pie proficiat, je hebt het verdiend!  
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Bericht van de tennisclub.

Beste dorpsgenoten,

Het voorjaar staat weer voor de deur. Dat wil met name zeggen dat het recreatietennisseizoen in 
Itteren ook weer van start gaat.

Wij beginnen op 10 april met ons jaarlijks, terugkerend openingstoernooi. Heeft U interesse om 
eens te komen kijken of een balletje te slaan dan bent U van harte welkom.
Tevens zijn nieuwe leden van harte welkom, van jong tot oud. 
Er kan getennist worden op woensdagavond en vrijdagavond vanaf 19.00 uur. Heeft U interesse in 
tennislessen dan is dat ook mogelijk. U kunt dan contact op nemen met het secretariaat, 
ewwdolmans@scarlet.nl. 

Ook kan er genoten worden van een drankje en/of hapje aan onze bar of op ons gezellig terras. 
Hopende U te kunnen verwelkomen, met sportieve groeten,

Secretaris LTC Itteren
Eunice Crijns
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Collectes komende periode:

Van 7 tot 13 maart Reumafonds
van 14 tot 20 maart Stg. Simavi
van 21 tot 27 maart Vluchtelingenzorg
van 28 mrt – 3 april Gehandicaptenzorg 
van 12 tot 17 april Hartstichting
van 18 tot 24 april Nat. Fonds Kinderhulp
van 28 apr - 1 mei Artsen zonder Grenzen
van 2 tot 8 mei  Dierenambulance
van 9 tot 15 mei de Zonnebloem
van 17 tot 22 mei Astmafonds
van 25 tot 29 mei  Epilepsiefonds
van 30 mei – 5 jun Cultuurfonds
van 6 tot 12 juni Gehandicapten
van 13 tot 19 juni Maag Lever Darm
van 20 tot 26 juni Rode Kruis
van 28 juni - 4 juli Stg. Adra
van 4 tot 10 juli  Kindervakantiewerk
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Mestreech beweeg.

Het team sport van de gemeente Maastricht heeft als taak de inwoners van Maastricht aan het 
sporten te krijgen. Hiervoor is voor 2011 een activiteitenplanning opgesteld met daarop de sport- 
en beweegactiviteiten die wij aanbieden. In de planning (die ik ook in de bijlage heb bijgevoegd) is 
te zien dat wij ook op een aantal locaties in Itteren en Borgharen activiteiten verzorgen. Hieronder 
zijn de activiteiten terug te vinden die voor Itteren en Borgharen van toepassing zijn met daaronder 
een korte uitleg van de vermeldde activiteiten. De activiteiten voor volwassenen en ouderen zijn 
vooral gericht op gezelligheid en sportiviteit, bij de buurtsport maken kinderen kennis met verschil-
lende sporten.

Volwassenen en senioren:
Woensdag        11.00 – 12.00 uur Sportief wandelen      Sportpark IBC
Donderdag       11.00 – 12.00 uur Bodytraining              Gymzaal Borgharen
Donderdag       13.30 – 14.30 uur Bewegen op muziek   Gymzaal Itteren

Jeugd t/m 12 jaar:
Dinsdag           15.45 – 16.45 uur Buurtsport                 Gymzaal Borgharen (oneven weken) en It-
teren (even weken)

Sportief wandelen:
Wandelen met een sportief tintje. Na een korte warming up worden er loopvormen aangeboden die 
aangepast worden op de deelnemers.
Bodytraining:
Een combinatie van aerobicspasjes en spierversterkende oefeningen op muziek om te werken aan 
de bekende BBB.
Bewegen op muziek:
Met simpele vormen en bewegingen op muziek wordt er al snel een leuke dansvorm neergezet.
Buurtsport:
Sporten na school voor kinderen van de basisschool. Dit is reeds een succes, maar er is nog 
plaats voor meer kinderen dus kom vooral eens kijken!

De activiteiten die op deze planning vermeld zijn, zijn gratis. Op www.mestreechbeweeg.nl is de 
informatie ook terug te vinden. De activiteiten zijn inmiddels gestart en we hopen hier ook enkele 
bewoners uit Itteren en Borgharen te mogen ontmoeten. Wanneer er vragen zijn over het sporten 
in Itteren en Borgharen, kunt u contact opnemen met Thijs van Veen (043 - 350 31 48 of 
Thijs.van.Veen@maastricht.nl) 
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Ook hier organiseert de 
gemeente sportactiviteiten! 
Kijk op het schema voor ons aanbod. 

Meer info? www.mestreechbeweeg.nl 

Deelname is gratis 

Maandag 13.30u - 14.30u Sportpark De Heeg 
Maandag 10.00u - 11.00u Sportpark Wolder
Dinsdag   9.00u - 10.00u Sportpark Daalhof
Woensdag 11.00u - 12.00u Sportpark Itteren
Donderdag   9.00u - 10.00u Sportpark West
Donderdag   9.30u - 10.30u Sportpark De Geusselt
     

Maandag 17.30u - 18.30u Sportpark Daalhof
Woensdag   9.30u - 10.30u Sportpark De Heeg
Woensdag 11.00u - 12.00u Sportpark West
Donderdag 17.30u - 18.30u Sportpark Geusselt
     

Dinsdag 12.00u - 13.00u Gymzaal Wolder 
Woensdag   9.30u - 10.30u Sporthal De Geusselt
Donderdag 13.30u - 14.30u Sporthal De Heeg
Donderdag 10.30u - 11.30u Gymzaal Caberg

 
Woensdag 10.00u - 11.00u Sportpark West 
     

Donderdag 13.30u - 14.30u Gymzaal Itteren
     

Donderdag 13.30u - 16.00u Sportpark West / Gronsveld
 

Maandag 10.00u - 11.00u Gymzaal Bs Joppenhof
Dinsdag 11.00u - 12.00u Gymzaal Caberg

Donderdag 11.00u - 12.00u Gymzaal Borgharen

    

Maandag     8.45u - 9.30u Sportzaal Bs Amby 
Dinsdag     9.00u - 9.45u Sporthal Daalhof
Dinsdag 12.00u - 12.45u Gymzaal Bs Scharn 
Donderdag 11.30u - 12.15u Gymzaal Caberg
Vrijdag 12.15u - 13.00u Gymzaal Bs De Schans

     

Dinsdag 15.45u - 16.30u Gymzaal 
Woensdag 13.30u - 14.30u Gymzaal Bs Joppenhof
     

Maandag 15.30u - 17.30u Gymzaal Bs Scharn
Maandag  15.30u - 17.00u Gymzaal La Bellettsa
Maandag 16.00u - 17.00u Gymzaal Biesland
Dinsdag 15.45u - 16.45u Gymzaal Itteren/Borgharen*
Dinsdag 15.45u - 16.45u Gymzaal Bs Wyck
Dinsdag 15.30u - 16.30u Gymzaal Pottenberg
Donderdag 15.30u - 17.30u Sportzaal Bs Amby
Vrijdag 15.30u - 16.30u Gymzaal Wolder
     

Woensdag 13.00u - 15.30u Sporthal De Heeg
Woensdag 13.00u - 15.30u Sporthal De Geusselt
Woensdag 13.00u - 15.30u Gymzaal Caberg
Woensdag 13.00u - 15.30u Gymzaal Bs F. Olterdissen* Borgharen: oneven weken / Itteren: even weken
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Is uw woning inbraakveilig?

Deze ‘donkere dagen’ zijn inbrekers actief, zo-
als u vrijwel elke dag kunt lezen en horen. Uw 
wijkagent houdt u regelmatig op de hoogte. U 
leest en hoort vaak de tips tegen inbraken, 
maar…. Woorden houden geen inbrekers bui-
ten de deur. Preventiemaatregelen wel!

Veel maatregelen kosten geen geld, maar 
heeft te maken met uw  eigen handelen. Wij 
noemen dat binnen politiekringen de Organisa-
torische maatregelen. Vaak ook denkt men dat 
een alarminstallatie alle problemen oplost 
(Elektronische maatregelen). Een alarminstal-
latie signaleert prima met flitslicht en sirene als 
er iets mis is, maar houdt inbrekers niet buiten 
de deur. Vóórdat u overgaat tot een alarmin-
stallatie is uw  zorg voor het Hang- en sluitwerk 
de meest belangrijke. Zeker om de gelegen-
heidsdieven buiten de deur te houden en dat is 
in meer dan 80% van de inbraken het geval: 
de gelegenheidsdief.

Maatregelen zoals hang- en sluitwerk, dat vol-
doet aan de strenge normen van het Politie 
Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) houden die-
ven enige tijd buiten de deur. Let op het poli-
tiekeurmerk vignet van sloten, bijzetsloten, 
grendels, cilinders, raamkrukken enz. Aan het 

aantal SKG sterren (1-2-3) kunt u zien hoe 
lang een inbreker er over doet dat slot te force-
ren.

Het Politie Preventieteam Limburg-Zuid is on-
derdeel van de Stichting VAK (Veiligheids Ad-
viezen Keurmerk) en is een officieel erkend en 

gecertificeerd PKVW-bedrijf. De politiemensen 
en preventieadviseurs binnen dit Politie Pre-
ventieteam hebben allen gedegen opleidingen 
gehad tot preventie-adviseur, bouwplan-advi-
seur, installateur en keurmeester.
Het Politie Preventieteam werkt onafhankelijk, 
betrouwbaar en deskundig. Zij handelen niet in 
hang- en sluitwerk en verwijzen u naar de 
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vakhandel. Zij adviseren wel professioneel 
voor nieuwbouw en bestaande bouw.
Een PKVW-advies kost u € 50,00. Daarvoor 
krijgt u een schriftelijk inbraak preventie-advies 
op maat voor uw  woning én een beperkt 
brandpreventie advies. In dat advies staat dui-
delijk aangegeven welke maatregelen u kunt 
nemen. U krijgt er bovendien een brochure bij 
waarin alle PKVW goedgekeurde beveiligings-
artikelen staan.
Dat advies is enkele maanden geldig en als u 
de geadviseerde maatregelen opvolgt, dan 
kunt u een keurmeester (een andere dan de 
adviseur)  van het Politie Preventieteam ver-
zoeken de woning te komen keuren. Deze 
keuring kost u dan € 30,00. Voor dit bedrag 
krijgt u naast de goedkeuring ook het Certifi-
caat Veilige Woning uitgereikt en enkele 
raamstickertjes dat uw  woning is beveiligd vol-
gens het PKVW keurmerk. De meeste verze-
keraars geven u meteen een korting van 10% 
of meer op uw poli premie.
Het Politie Preventieteam heeft al zo’n 16.000 
PKVW certificaten afgegeven in Zuid Limburg 
en weet u, dat er slechts in twee van die wo-
ningen nog maar een inbraak heeft plaats ge-
vonden?
Afspraak maken? Telefonisch tijdens kan-
tooruren of per mail:

 

Politie Preventieteam van de Stichting VAK
President Kennedysingel 16
Postbus 6, 6130 AA Sittard
tel. 046.4004291
E: pkvwlz@home.nl       
W: www.politiepreventieteam.nl
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Gemeenteloket

Met  afspraak  

U  kunt  bij  ons  op  afspraak  terecht  op  
maandag,  dinsdag  en  woensdag  van  13.30  tot  16.30  uur.  
U  bent  dan  snel  aan  de  beurt.  

Maak  een  afspraak  via  www.maastricht.nl  of  
bel  ons  nieuwe  telefoonnummer  14  043.  

Zonder  afspraak  

Zonder  afspraak  binnenlopen  kan  op  
maandag,  dinsdag,  woensdag  en  vrijdag  tussen  8.30  en  12.30  uur  
en  donderdag  tussen  13.30  en  19.00  uur.  

Gesloten  

Donderdagochtend  en  vrijdagmiddag  zijn  we  gesloten.  

Nieuwe  openingstijden  
GemeenteLoket  

Veel  producten  en  diensten  van  de  gemeente  kunt  u  
digitaal  aanvragen  via  www.maastricht.nl.  
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Service-pagina
Landelijk alarmnummer voor 
ambulance, brandweer en poli-
tie: 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 alleen bij 
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 

Vragen of meldingen aan de 
gemeente? (043) 14-043
Bel het gemeenteloket:
(043) 350 40 00
Buiten kantooruren:
(043) 350 44 00 (milieu)
(043) 350 53 45 (overig)

Drugsmeldpunt:
(043) 350 51 11

Provinciale milieuklachtenlijn:
(043) 361 70 70

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

St. Martinushoes:
(043) 364 10 01

Aw Sjaol (beheerder):
06 – 108 72 827

Basisschool O.d. 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
  Paul Paulissen        343 2470
  Tonny Prop             347 2189
  Richard Smeets (a/d Maas) 

364 1638
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