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Visvijver 
Binnenkort gaat een beslissing vallen waar een visvijver gaat komen tussen Borgharen en Geulle. 
Via onze website www.itteren.nl hebben we een “poll” gehouden waarbij de bezoekers een voor-
keur uit kunnen spreken. Zo kunnen we doorgeven aan de mensen die beslissen waar die vijver 
gaat komen, wat u ervan vindt. Hieronder vind u de bijbehorende foto's of tekeningen van de drie 
opties: het Geulderveld (tussen Voulwammes en Geulle), meteen ten zuiden van Itteren (tussen 
Kruisweg en Stuifkensweg) of tussen Borgharen en Itteren (ongeveer waar nu de tijdelijke brug 
ligt).
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Veiligheid Itterse Brug.
In onze vorige Dorpsberich-
ten hebben wij geschreven 
over de veiligheid op de Itter-
se brug. In overleg met de 
Dorpsraad heeft de gemeen-
te geluisterd naar de zaken 
die u aangegeven heeft. Jan 
Penders en Ben Gulikers 
hadden aangegeven dat het 
zicht vanaf  de brug richting 
Beatrixhaven maar ook rich-
ting Ankersmit verbeterd 
moest worden. Door een de-
gelijke snoeibeurt werd het 
veiliger en kan het verkeer 
beter inschatten welk tege-
moet komend verkeer er aan 
komt.

Wandelpad Op de Bos.
Ook dit is aangekaart bij de 
gemeente en in eerste in-
stantie kwam de gemeente 
met de oplossing om een 
bord te plaatsen van “Pas op, 
voetgangers op de rijbaan”. 
Maar dat was niet de oplos-
sing die we zochten. In een 
volgend overleg werd ge-
vraagd om een tegelpad of 
anders grastegels te plaat-
sen. Daarover zullen we nog 
verder geïnformeerd worden. 

Zodra hierover nieuws komt, 
laten we het u weten. 

Heeft u ideeën of suggesties, 
geef het door aan de Dorps-
raadleden of mai l naar 
info@itteren.nl.
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Wildbreien, breidt uit.
In onze laatste Dorpsberich-
ten heft u kunnen lezen van 
een nieuwe rage in Itteren: 
het wildbreien. Aan lantaarn-
palen en bomen is op diverse 
plaatsen een breiwerkje te 
zien dat het geheel opfleurt. 
Nu de hele tijd duidelijker 
wordt dat Maastricht culturele 
hoofdstad 2018 gaat worden, 
laat Itteren geen steekje val-
len maar zorgt ook voor een 
snuifje cultuur bij het opfleu-
ren middels gehaakte of ge-
breide werkjes. We wachten 
erop dat iedere lantaarnpaal 
versierd is met een mooi 
stukje vakwerk. 

Wim
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Kermis Itteren

Zoals in eerdere berichten al aangegeven 
kunnen we nu definitief  zeggen dat ondanks 
alle pogingen we niemand bereid hebben ge-
vonden om de een nieuwe kermis in Itteren te 
organiseren. Het blijkt dat iedereen bezig is 
met zijn of  haar taken binnen een vereniging 
en dat men dus al genoeg initiatief  toont om de 
vereniging het hoofd 
boven water te hou-
den. Natuurlijk heb-
been we daar ook 
alle begrip voor, al is 
het bijzonder jammer 
dat dit heeft moeten 
gebeuren. We kun-
nen dan ook conclu-
deren dat het kermis 
tijdsperk in Itteren 
maar ook in tal van 
andere dorpen zijn 
langste tijd heeft ge-
had. Alleen de mooie 
herinneringen zullen 
in ons geheugen blij-
ven zitten. Dat we op 
zondag allemaal aan 
tafel zaten lekker te 
eten van lekkere ei-
gen gebakken vla. 
De kinderen vlogen 
daarna uit naar de 

kermis waar de ouderen een kaartje gingen 
leggen of  gewoon lekker samen waren. Jam-
mer. Misschien dat er over een tijd een nieuw 
idee komt of ander initiatief.

Richard Smeets
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Opening fietspad Borgharen-Itteren

Binnenkort wordt het fietspad tussen Borgha-
ren en Itteren feestelijk geopend. Omdat het 
hier een schoolvoorbeeld betreft van goede en 
eendrachtige samenwerking tussen alle partij-
en is het goed om hier even bij stil te staan. 
Tussen het moment van indienen van de plan-
nen door de Dorpsraad Itteren en de Buur-
traad Borgharen en het realiseren van het 
fietspad zit namelijk nog geen jaar.

Een korte terugblik.

Begin 2011 werden de Dorpsraad Itteren en de 
Buurtraad Borgharen geconfronteerd met de 
mededeling dat het recreatieve fietspad langs 
de Maas op korte termijn afgesloten zou wor-
den. Dat het fietspad ooit zou moeten verdwij-
nen in het kader van de Grensmaasplannen 
was algemeen bekend maar dat het zo snel 
zou gebeuren had niemand verwacht. Omdat 
dit fietspad veel gebruikt werd door recreatieve 
fietsers en wandelaars ontstond namelijk een 
groot probleem. Na het afsluiten van het fiets-
pad zou namelijk gebruik moeten worden ge-
maakt van de openbare weg tussen Borgharen 
en Itteren en dat zou een zeer ongewenste 
situatie zijn. Deze weg, die volgens de unifor-
me wegcategorisatie eigenlijk een gebiedsont-
sluitingsweg is, was immers door de gemeente 
aangemerkt als een 60 km weg. De reden 
hiervoor was dat er geen geld en geen plaats 
was om vrij liggende fietspaden aan te leggen. 
Omdat het gros van de fietsers gebruik maakte 
van de route langs de Maas was dit niet z’n 
probleem maar nu lag de situatie plotseling 
heel anders. De weg maakt namelijk onder-
deel uit van de Mergellandroute zodat deze 
weg, met name in het weekend, gebruikt wordt 
door zondagsrijders, groepen toerfietsers en 
motorclubs. Daar zouden dan ook nog eens de 
recreatieve fietsers, vanwege het vlakke par-
cours veelal senioren, nog eens bijkomen. 
Daarbij nog in aanmerking nemend dat de 
werkzaamheden aan de Grensmaas veel aan-
dacht trekken en bestuurders snel door de 
werkzaamheden worden afgeleid, was dit vra-
gen om problemen.
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Min of meer gelijktijdig werd bekendgemaakt 
dat parallel aan de weg een strook van ca 10 
meter breed was vrijgemaakt voor het aanleg-
gen van een rioolpersleiding.

Bij de vertegenwoordigers van de Dorpsraad 
en de Buurtraad gingen vrijwel gelijktijdig  
lampjes branden. Waarom de gereserveerde 
ruimte niet gebruiken voor de aanleg van een 
fietspad? Binnen de ruimte van 10 meter zou 
toch met gemak een tweezijdig te berijden 
fietspad gerealiseerd moeten kunnen worden. 
De strook zou verder toch nergens voor ge-
bruikt worden. Verlichting was in principe aan-
wezig, riolering e.d. waren niet nodig en simpel 
gezegd de grond moest toch op de schop en 
afwerking met een asfaltlaag zou niet al te veel 
kosten. M.a.w. een win-win situatie. Tegen re-
latief lage kosten een schitterend verkeersvei-
lig fietspad van bijna twee kilometer lang.

Gezamenlijk kozen de lokale vertegenwoordi-
gers voor de kortste weg naar het doel. Twee 
Maastrichtse wethouders werden persoonlijk 
via een e-mail van de plannen op de hoogte 
gesteld. Tegelijkertijd werden het Consortium 
en verschillende media op de hoogte gesteld 
en kregen de plannen de nodige aandacht. De 
plannen werden door de wethouders direct 
positief  opgepakt en natuurlijk was het alle-
maal niet zo simpel zoals wij het in eerste in-
stantie hadden aangekaart, maar het werkt wel 
als je op een eenvoudige manier kunt uitleg-
gen wat je van plan bent. De rest is geschie-
denis. Nadat gemeente en Consortium een 
akkoord hadden bereikt over de kosten van de 
aanleg werd de uitvoering snel ter hand ge-

nomen. Eind 2011 was het fietspad klaar. In-
middels is duidelijk dat het fietspad een groot 
succes is. Niet alleen fietsers maken er gretig 
gebruik van maar het is ook ideaal om te wan-
delen of te skaten. Ook mensen in een scoot-
mobiel maken er gebruik van. Zij kunnen nu 
zonder enig probleem op hun gemak de werk-
zaamheden aan de Grensmaas volgen.

Kortom: door een combinatie van lokale ken-
nis, meedenkende wethouders en een mee-
werkend Consortium kan een goed idee zon-
der al te veel kosten op korte termijn, zonder 
allerlei ingewikkelde procedures succesvol uit-
gevoerd worden.

Alhoewel het fietspad al enige tijd in gebruik is 
volgt op 20 april de officiële opening. De plan-
ning is dat er op ludieke wijze bomen langs het 
hele traject geplant gaan worden zodat het 
fietspad niet alleen veilig is maar ook mooi 
aangekleed. In de zomer wordt het dan lekker 
fietsen in de schaduw. Dan nog enkele zitta-
fels, uitkijkposten op het nieuw  aangelegde 
natuurgebied en het plaatje is compleet.
Han Hamakers
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Hoe betrouwbaar is de overheid met  de 
werken van de Grensmaas?

Misschien herinnert U zich nog die eerste 
voorlichting over de plannen voor de grens-
maas. Dat was vlak na het hoogwater van ja-
nuari 1993 waarbij enkele tientallen huizen 
wateroverlast hadden. De overheid gaf  een 
voorlichting die weinig oog had voor de realiteit 
van dat moment. Die realiteit was dat Itteren 
nog beheerst werd om de rotzooi van het 
hoogwater op te ruimen en de schade te her-
stellen. De overheid wilde ons verblijden en de 
weg wijzen naar een zonnige toekomst met de 
kreet “Groen voor Grind”. Of  anders gezegd 
het grind langs de grensmaas weg halen en 
daarvoor in de plaats een “Groene natuurlijke 
Maas”. De rivier zou een meer natuurlijk karak-
ter krijgen dat kenmerkend is voor een grindri-
vier. Dat die Maas ook nog wel eens erg hoog 
kon worden, nee daar was eigenlijk niet zo 
over nagedacht. Dat werd er en passant maar 
aan toegevoegd en daar werd na het catastro-
fale hoogwater van kerstmis 1993 pas echt 
werk van gemaakt door de commissie Boer-
tien.  Na het hoogwater van januari 1995 werd 
het anders doordat er in een rap tempo rond-
om de Maasdorpen kaden werden aangelegd. 
De graafmachines en de vrachtwagens wer-
den met luid applaus verwelkomd. 

Nu nog even terug naar die eerste voorlichting.
De zaal zat stampol en was rumoerig. De 
voorlichting verliep zeer chaotisch. Bij de 
overheid was in die tijd de cursus “Hoe ver-
neuk ik de burger” nog niet bekend. Er zouden 
nog veel van die bijeenkomsten volgen. De 
toenmalige baas van de provincie, de baron 
die nooit lachte, kwam zelfs een keer opdra-
ven. Als nazaat uit een adellijk geslacht moest 
hij orde in de chaos brengen en toen dat niet 
echt lukte, dreigde hij het dorp Itteren aan zijn 
lot over te laten. Een bulderend hoongelach 
was het antwoord. Er is toen een kans laten 
liggen om de republiek Itteren uit te roepen.

De plannen zijn mooi maar ook van een kolos-
sale omvang. Een zeer groot deel van de cul-
tuurgrond gaat verdwijnen en moet plaats ma-
ken voor nieuwe natuur alsof  die oude natuur 
waardeloos is. Er wordt veel meer afgegraven 
dan dat voor het bereiken van de veiligheid 
met een overstroming van 1 keer in de 250 
jaar nodig is. En daar komt nog bij dat alles 
betaald moet worden met de opbrengst van 
het grind en dat is in Nederland uniek. Dat 
verklaart natuurlijk ook de grote omvang van 
de afgraving rond Itteren. Ook word met grote 
stelligheid verkondigd dat dit de laatste ont-
grinding langs de Grensmaas zal zijn.
De plannen zijn diverse keren aangepast. De 
voorlichting is ook professioneler en daar is 
aan te merken dat de cursus succes heeft ge-
had. Aan de bewoners wordt de kans geboden 
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om op de plannen te reageren. Dat is door de 
Dorpsraad veelvuldig gedaan. Een voorbeeld 
hiervan is het verzoek om in de dekgrondber-
ging bij het Julianakanaal een visvijver aan te 
leggen. Een ander voorbeeld is om Op de Bos 
tussen de kade en de oprit naar de brug de 
bestaande weg te verhogen en daaronder dan 
de werkweg aan te leggen. Dit heeft als voor-
deel dat Itteren bij hoogwater bereikbaar blijft 
en als dan onder die verhoogde weg ook nog 
enkele grote duikers zouden komen, is dat dit 
zeer bevorderlijk zijn voor de afstroming bij 
hoogwater. 
Zo zijn er nog meer zaken aangekaart maar 
daar werd niets mee gedaan.
De zo door de overheid geroemde inspraak is 
bedoeld om de argeloze burger het idee te ge-
ven dat hij kan meebeslissen over wat er gaat 
gebeuren. De burger is er blij mee, hij pijnigt 
zijn hersens met nadenken en het aandragen 
van ideeën. De overheid ziet dat echter an-
ders. De overheid beschouwt die inspraak als 
een psychologische oorlogsvoering met de 
burger of  als een therapie om de burger bezig 
te houden en de burger doet zijn best doet om 
een beter plan te krijgen. Intussen gaat de 
overheid gestaag verder, stap voor stap. Na 
jaren van zwoegen wordt de burger eindelijk 
moe(deloos). Hij laat zich gewillig inpakken en 
hij gaat ook niet meer naar de voorlichtingen, 
hij wordt apathisch en laat het allemaal maar 
over zich heen komen. Voor de overheid is dat 
is het moment suprême: het doel is bereikt. De 

overheid is tevreden en de burger interesseert 
het niet meer.

In 2008 zijn de werken gestart en het is goed 
eens na te gaan wat dat tot nu heeft opgele-
verd. 
In de zomer van 2010 wordt door de Dorps-
raad ontdekt dat er iets fout zat. Bij lage wa-
terstanden stroomde de Maas nog nauwelijks. 
Verder onderzoek toonde aan dat bij de afgra-
ving van 65 ha noordelijk van Itteren al zoveel 
is afgegraven dat dit gebied altijd onder water 
zal staan en dat komt niet overeen met de af-
spraken voor dat gebied. Ook is er bij Geulle 
een drempel in de Maas gelegd om de daling 
van de grondwaterstanden in Vlaanderen te-
gen te gaan. Hierdoor verlamt het dynamische 
karakter van de rivier waardoor er bij laagwa-
ter geen stroming is. Het gevolg daarvan is dat 
in de zomer de rivier groen kleurt van de al-
gen. De kreet “Groen voor Grind” is dus nu al  
gerealiseerd lang  voordat de werken beëin-
digd  zijn, het is echter niet dat groen wat de 
overheid beloofd heeft.
De fout in de plannen is uiteindelijk door de 
overheid erkend en zal gedeeltelijk hersteld 
worden door minder grind te winnen. Bij 
Borgharen is in mindere mate ook iets derge-
lijks aan de hand en die fout wordt door over-
heid niet gerepareerd.
Omdat in Itteren nu veel minder wordt gegra-
ven zal de verlaging van de waterstand bij 
hoogwater met ca 0,15 m afnemen; het wordt 
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dus niet zo veilig als beloofd is. Om het verlies 
aan grind te compenseren wordt aan de oost-
zijde van de weg tussen Itteren en Borgharen 
een visvijver gegraven. Er is enkele jaren ge-
leden gevraagd om een visvijver; toen kon dat 
niet en nu blijkbaar wel. Het is een slechte 
zaak dat de nieuwe ontgrinding voor de visvij-
ver niet zodanig wordt gepland dat de afname 
van de veiligheid met 0,15 m hiermee gecom-
penseerd wordt. Ook dit is niet wat aanvanke-
lijk is afgesproken.
Zo heeft de Dorpsraad ook gevraagd om het 
door velen, ook toeristen, zeer gewaardeerde 
en mooie stukje cultuurgrond met de karakte-
ristieke bomen achter de kapel niet af te gra-
ven. Het gaat om een stukje van nauwelijks 
0,5 ha. Het antwoord van de Maaswerken was 
nee, omdat dat stukje grond  bestemd is voor 
de doorgang van de wilde koeien. Er is toen 
aangetoond dat er voldoende andere moge-
lijkheden waren voor die beesten, o.a. de tijde-
lijke werkweg aan de onderkant van de 
Maasoever die op ons verzoek is blijven lig-
gen. Dit moet de Maaswerken enkele tonnen 
hebben opgeleverd, (overigens is er door 
Rijkswaterstaat geen vergunning verleend om 
die werkweg te laten liggen; regels gelden wel 
voor de burger maar blijkbaar niet voor de 
Maaswerken) Vervolgens was het antwoord 
weer nee, want de waterstand wordt daardoor 
0,03 m minder verlaagd en dat kunnen we niet 
aan Vlaanderen verkopen. Er kan blijkbaar wel 
aan Vlaanderen verkocht worden dat door de 

fout van de Maaswerken bij de Itterse Weerd 
de waterstand wel met 0,15 m minder verlaagd 
wordt. Of zou het zo zijn dat Vlaanderen on-
derhand genoeg heeft van het gestuntel van 
de Maaswerken?
Het zou toch ook mogelijk moeten zijn om de 
geplande visvijver van nota bene 10 ha een 
verlaging van de waterstand te laten opleveren 
van 0,03m?

In Itteren is al veel verloren gegaan; veel wan-
delwegen zijn er niet meer en een rondje wan-
delen is nog nauwelijks mogelijk. De werk-
zaamheden duren bijna 3 jaar langer dan ge-
pland. Er wordt meer afgegraven maar de be-
veiliging tegen hoogwater wordt minder. Ver-
zoeken van de Dorpsraad, meestal van weinig 
invloed op het totale werk, worden afgedaan 
met “het kan niet”. 
Hoe het gebied van Itteren er in de toekomst 
gaat uitzien is onduidelijk. Gelet op de ervarin-
gen tot nu toe stemt dat niet tot optimisme.
Deze houding van de Maaswerken staat in 
schril contrast met de uitvoerder  van het werk, 
het Consortium Grensmaas, die veelal wel re-
kening houdt met de wensen uit het dorp. 
De wegen van de Maaswerken zijn ondoor-
grindelijk en dat is erger dan ondoorgrondelijk!
 
Sander Bastings
19-3-2012
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IJsbaan Itteren

Zondag 29 januari.  “Pelleboer” heeft telefo-
nisch contact met “Sipkema “. Het gaat vrie-
zen. Wanneer gaan we beginnen? Afspraak is 
dat we een aantal dingen gaan regelen zoals 
borden plaatsen, lint spannen, baanvegen, 
vragen of  auto’s weggehaald kunnen worden 
en dat Arno de frituur wil verplaatsen. Op 31 
januari zouden we gaan spuiten. Er werd hulp 
gebeld maar deze waren verhinderd.

Die 31ste januari was het ijskoud omdat de 
wind uit noordoost kwam en hard was, maar 
ideaal om een goede laag ijs te leggen. Mijn 
god wat was het koud. 1 februari. De volgende 
laag ijs maar iets gelukkig minder koud.  2 fe-
bruari de derde, vierde en 5e laag. Het zag er 
super uit. Overleg de 5e. Voor het weekend 
maken we er wat moois van. We zorgen voor 

soep, warme chocomel en glühwein. Dit alles 
samen met lekkere wafels wat allen gespon-
sord werd door de dorpsraad.

Inmiddels had zich de gebroeders Reinders 
toegevoegd aan het team zoals elke jaar wat 
weer mooie verhalen opleverden en een lekker 
vuur gemaakt werd met natuurlijk en lekker 
drankje. In het weekend van 3 februari was het 
daarom lekker druk van kleine kinderen welke 
de eerste keer op het ijs stonden met stoeltjes 
als hulpmiddel en daarnaast een groep erva-
ren jongens wat zoals elke keer weer ijshoc-
key speelden. Super om te zien hoe kinderen 
groot of klein elkaar toch weer helpen bij dit 
evenement. Daarnaast stonden ouders natuur-
lijk ook hun sterke verhalen te vertellen terwijl 
sommige ouders zelfs nog een poging waag-
den.

Deze periode heeft bijna twee weken aange-
houden wat weer super was. Wij (“Pelleboer 
en Sipkema”) willen dan ook iedereen bedan-
ken voor zijn of  haar bijdrage. Natuurlijk zijn 
we mensen vergeten maar via deze weg willen 
we iedereen bedanken voor de chips, fris-
drank, stoelen e.d. 

Richard Smeets
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Tonny Prop is niet meer.
Het was de Dorpsraadvergadering van december 2011 en ik kreeg een mailtje van Tonny: “Ik kom 
dinsdag niet want ik voel me niet zo lekker.” Tonny is daarna naar de dokter gegaan en kwam toen 
in de molen. Het is razend snel gegaan allemaal: van pijn in de buik tot de diagnose kanker en me-
teen erachter aan: “We kunnen er niks meer aan doen.” Het lijkt dan alsof je een klap in je gezicht 
krijgt. Tonny, zorgde altijd voor de koffie, met een koekje erbij en eventueel wat pinda’s. Tonny, die 
zich inzette voor de mensen die het echt nodig hebben. Tonny, die altijd tijd had voor een gezellig 
gesprek met aandacht voor de ander. Toen ik nog even met haar vertelde, ging het niet zo over 
haar vreselijke ziekte, maar over haar kleinkind dat ook de aandacht nodig had. Tijdens de crema-
tie zag je dat half Itteren uitgelopen was om haar ene laatste dienst te bewijzen. Ze wilde dat alles 
zo gewoon mogelijk zou gaan. Zij was dat “Mestreechs meidske”, dat via de Limburgse Tram 
Maatschappij haar man Willy leerde kennen en samen twee geweldige kinderen kreeg waar ze 
enorm trots op was. Zij kwam in Itteren wonen en voelde zich meteen thuis. Ze heeft veel voor 
onze gemeenschap betekend waarvoor wij haar en haar gezin heel hartelijk wilde bedanken. Ton-
ny, jij wilde het allemaal zo gewoon mogelijk houden maar jij was wel een heel bijzondere vrouw. 
Dank je wel voor alles.

Wim
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Bieb Steunpunt Itteren.

Op 1 september zal er geen Bieb-steunpunt 
meer zijn in de basisschool. Door een geringe 
belangstelling en plaatsgebrekheeft men deze 
beslissing genomen. 

Als Dorpsraad hebben we een alternatief ge-
vonden: “Bookcrossing”. In de Aw  Sjaol liggen, 
in de hal in het boekenrek, allerlei boeken die 
u gratis en voor niets kunt meenemen. Hieron-
der staat een klein stukje van een studente 
Tessa Dwyer die op 23 januari het volgende 
schreef over Bookcrossing:

“Misschien heb je ze ooit zien liggen; boeken 
zonder zichtbare eigenaar, met een gele stick-
er. Anderen zijn er nog onbekend mee: book-
crossing. De wereldwijde organisatie Book-
crossing maakt het mogelijk dat boeken wor-
den vrijgelaten en door zoveel mogelijk men-
sen worden gelezen. Op Bookcrossing kun je 
boeken registreren waarvan je het leuker vindt 

dat andere mensen ze lezen, dan dat je in je 
boekenkast blijven staan. Elk boek krijgt een 
uniek nummer, dat je op een Bookcrossing-eti-
ket kunt schrijven. Dit etiket kun je op het boek 
plakken en daarna kun je het boek vrijlaten. Je 
laat het gewoon ergens achter; in de trein, in 
een cafe, op het vliegveld of in de supermarkt. 
Op de website geef je aan dat het boek vrij is 
gelaten en waar ongeveer. De vinder van je 
boek kan vervolgens op de website aangeven 
dat het boek is gevonden. Daarna kan hij of zij 
het boek weer vrijlaten, et cetera. Er staan we-
reldwijd inmiddels al ruim 6 miljoen boeken 
geregistreerd!”

In de Aw  Sjaol liggen deze boeken en u kunt 
iedere dinsdagmiddag en als de deur op een 
ander moment open staat gewoon binnen lo-
pen en een boek uitzoeken. Veel leesplezier.

Wim
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De damesvereniging

Beste dorpsgenoten
Ook de dames vereniging is weer met hun 
jaarlijks progamma bezig. 
Zo hebben wij al een heel gezellige carnavals 
avond gehad waar we afscheid hebben geno-
men van prinses Netta (Netta nogmaals be-
dankt voor afgelopen jaar) en hebben wij een 
nieuwe Prinses uitgeroepen en wel Prinses 
Maria (Hendriks). 
Ook dit werd een gezellige avond dank zij de 
raad van elf,  hun Prins Niel en Prinses Sol-
veigh, en Jeugdprins Levi en Jeugdprinses 
Adriana.                                                             
In de maand maart hebben wij al een 
textielavond gehad.         
In april laten wij ons verassen met 
een leuke avond die verzorgt wordt 
door een zanggroep genaamd Krieke-
le zaank. 
In mei gaan we met de dames vere-
niging een mini preuvenemeent hou-
den ja wat in Maastricht kan kunnen 
we in Itteren ook.
13 juni gaan we een dag op stap, we 
gaan dan naar de Biesbos en naar
den Bosch zelf. 
Als er nog dames van itteren zijn die 
denken dat lijkt me leuk maar ik ben 
geen lid, geen nood jullie kunnen als 
er nog plaats is gerust mee. 

Vraag gerust vrijblijvend informatie hierover,  
jullie kunnen terecht bij Sandra Giellissen of 
Bernadette van Proemere.
Dus dames van Itteren jullie zien dat we bij de 
damesvereniging leuke avonden organiseren, 
jullie zijn van harte welkom binnen ons clubje.
Wij wensen iedereen fijne paasdagen

De Damesvereniging.
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Archeologisch onderzoek Romeinse vil-
la 
Van het archeologisch onderzoek naar een 
Romeinse villa in Borgharen wordt nu het boek 
“Merovingers in een villa” gepresenteerd. In 
2008 en 2009 voerde de Rijksdienst samen 
met de Universiteit van Amsterdam en de ge-
meente Maastricht aan de Pasestraat te 
Borgharen een archeologisch onderzoek uit. 
Het onderzoek betrof vroegmiddeleeuwse gra-
ven op het terrein van een Romeinse villa op 
die locatie.

Van het uitgevoerde onderzoek is nu een rap-
portage van de Rijksdienst verschenen, waarin 
de gebruikte methodes en de verrassende re-
sultaten naar voren komen. De onderzochte 
graven blijken van een bijzondere rijkdom aan 
grafgiften te zijn voorzien. Het terrein is een 
beschermd archeologisch monument en het 
onderzoek werd uitgevoerd om de staat van 
de aanwezige skeletten en metalen voorwer-
pen vast te stellen. De zeer innovatieve wijze 
van opgraven en het gebruik van de modern-
ste technieken maken dit onderzoek zelfs op 
Europees niveau zeer bijzonder.Wethouder 
voor archeologie Gerdo van Grootheest: “Door 
archeologisch onderzoek te doen houden we 
ons verleden levend. Zeker voor een oude 
stad als Maastricht is dat erg belangrijk.”Meer 
onderzoek gewenstOpvallend resultaat is dat 
het botmateriaal en het metaal enkel in de 
eerste jaren is verweerd en niet in alle eeuwen 

daarna. Dit verklaart ook de grote verschillen 
in de staat van de verschillende graven. In het 
rapport worden dan ook suggesties gedaan 
voor het vervolgonderzoek. Ook de vraagstel-
lingen, de onderzoeksstrategie en de te hante-
ren methodes worden geëvalueerd en bijge-
steld. 

Nieuwe opgravingcampagne

De derde opgravingcampagne zal dit jaar 
plaatsvinden in de maand juni. De voorberei-
dingen zijn al in volle gang. Ook bij deze cam-
pagne is het voor het publiek regelmatig mo-
gelijk het onderzoek te bezoeken en onder be-
geleiding van deskundigen ter plekke kennis te 
nemen van de resultaten. Na uitwerking van 
alle resultaten verschijnt er een wetenschap-
pelijke publicatie van het gehele onderzoek.
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Zomerbiljart.
Op 28 en 29 januari j.l. heeft in Café ’t Trefpunt 
weer een geslaagd biljarttreffen plaats gevon-
den.
Reden voor Biljartclub Onder Ons ’64 om in de 
zomermaanden elke vrijdagavond een open 
biljartavond te organiseren.
Aan deze open biljartavond mag iedereen 
deelnemen, die graag op vrijdagavond, samen 
met anderen, een partijtje wil biljarten.
Om aan deze biljartavonden deel te nemen 
hoeft U zich niet op te geven. U komt gewoon 
op vrijdagavond naar Café ’t Trefpunt waar 
een aantal biljarters aanwezig zijn die graag 
met U willen biljarten. Er is geen competitie 
element aan gebonden. 
Deelname kost slechts € 1,00 per avond. De te 
nuttigen consumpties zijn uiteraard  voor Uw 
rekening.
De biljartspellen die we gaan spelen zijn Rava-
jollen, Knikkeren en Annonceetje.
Ravajollen is een van oorsprong Frans biljart-
spel dat stamt uit de tijd dat er nog geen regu-
liere wedstrijden en reglementen voor het bil-
jartspel gehanteerd werden.
Omdat het de bedoeling is om gezellig met 
een aantal mensen samen te biljarten kan het 
spel gespeeld worden in groepen van 2 tot wel 
10 spelers. Het is de bedoeling dat elke speler 
een zelfde aantal caramboles dient te maken 
te weten libre, 1 band, 2 band, 3 band , en 
losband. Iedere speler speelt met dezelfde bal. 
Wanneer één speler het aantal te maken ca-
ramboles bereikt heeft is de wedstrijd afgelo-
pen en wordt er aan een nieuwe wedstrijd be-
gonnen.
Kikkeren is een vrij makkelijk te spelen spel. 
Het spel start van acquit waarna alle spelers 

met dezelfde gemerkte bal 
verder spelen. De bedoe-
ling is om een bepaald aan-
tal Libre, bandstoot en drie-
banden caramboles te ma-
ken. Daarnaast een aantal 
zogenaamde Kikkers.
Een Kikker is een carambo-
le waarbij geen enkele bal 
een band raakt. Dit zijn de moeilijkste caram-
boles die er gemaakt moeten worden.
Annonceetje lijkt op Ravajollen met dit verschil 
dat een speler van te voren moet aangeven 
hoe hij een punt wenst te scoren.Hier gaat het 
er om een afgesproken aantal caramboles te 
maken in diverse biljart spelsoorten. Iedere 
speler speelt met dezelfde bal.
Het kan uiteraard voorkomen dat er vanwege 
een festiviteit in het café op een vrijdag geen 
mogelijkheid is om te biljarten. Om teleurstel-
ling te voorkomen stellen wij het volgende 
voor.
Heeft U interesse om een of meerdere vrijda-
gen mee te spelen stuur dan een Email naar 
bcoo64@home.nl Zodra bekend is welke vrij-
dag niet gebiljart kan worden ontvangt U van 
ons een Email bericht. 
De biljartavonden worden gespeeld van vrijdag 
8 juni t/m vrijdag 31 augustus vanaf  ca. 19.45 
uur. 
Hopelijk hebben we Uw  interesse voor de zo-
mer biljartavonden gewekt. Bij deze heten we 
U alvast van harte welkom. 
Namens Biljartclub Onder Ons ‘64
Harry Keijdener, Secretaris
Geneinde 296223 GT Maastricht
Email. bcoo64@home.nl 
Tel. 043-3645561 GSM. 06-36493296
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Blaaskapel De Flippers

Hallo beste lezers, hier een berichtje van 
blaaskapel De Flippers.
Dit jaar vieren wij ons 45 jarig jubileum. Dit is 
natuurlijk niet niks, want in deze tijd ervaren 
we allemaal hoe moeilijk het is om een vereni-
ging staande te houden.
Wij geven optredens in binnen en buitenland, 
en natuurlijk ook in eigen dorp.

Ter gelegenheid van dit jubileum maken wij 
een reis naar het Schwarzwald en wel naar het 
plaatsje Obersimonswald. Dit gaat gebeuren 
van 4 mei t/m 8 mei 2012.
Voor deze reis zijn er nog enkele plaatsen be-
schikbaar, dus als U interesse heeft om samen 
met ons deze reis te maken kunt U contact 
opnemen met Sandra Gielissen, die U dan 
verdere informatie kan geven.
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Crazy 88
 
Ja hoor..  Het is weer zover! Ook dit jaar heeft het activiteitencomité van fanfare St. Martinus een 
spectaculaire en knotsgekke wandeltocht georganiseerd en wel op zondag 1 juli 2012!
 
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 mei vindt U in de brie-
venbus een inschrijfformulier waarmee U zich kunt inschrijven. De inschrijfkosten voor de volwas-
senen is 12,50 euro en voor de kinderen 5,00 euro. Hierbij is het eten na afloop en 1 consumptie 
inbegrepen.
 
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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HARTstikke belangrijk !!!!!

Vanuit de Dorpsraad hebben we sinds 2009 
vrijwilligers gevraagd om onze AED’s te be-
mensen. Momenteel hebben zich 24 personen 
opgegeven maar we kunnen altijd meer men-
sen gebruiken. Hart- en vaatziekten vormen 
nog altijd de grootste doodsoorzaak in Neder-
land met 40.868 sterfgevallen in 2009. Bijna 
één op de drie Nederlanders sterft aan een 
hart- of vaatziekte.Iedereen die een hartstil-
stand krijgt is gebaat bij snelle hulp. Hoe eer-
der er gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt 
des te beter. De kracht van het systeem is het 
samenbrengen van een slachtoffer, een bur-
gerhulpverlener en een beschikbare AED. Na-
dat 112 is gebeld en er geconstateerd is dat 

het om een reanimatie gaat, wordt vanuit de 
meldkamer het AED-Alert systeem opgestart. 
Op het moment dat de meldkamer de postco-
de ingeeft van de locatie waar het slachtoffer 
zich bevindt, gaat AED-Alert aan het werk. Het 
systeem zoekt in een straal van 1000 meter 
rondom de postcode en huisnummer van de 
plaats van het slachtoffer naar ingeschreven 
burgerhulpverleners.

Het systeem kan twee soorten berichten uit-
sturen:

- Een reanimatiebericht aan deelnemers om 
direct naar het slachtoffer te gaan en te starten 
met reanimatie of

- Een defibrillatiebericht 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 men-
sen die kunnen reanimeren en mensen die 
kunnen defibrilleren wordt nodeloos tijdver-
lies voorkomen. 'Met AED-Alert wordt een 
slachtoffer snelle en adequate hulp geboden 
waardoor de kans op overleven toeneemt'.

Wilt u ook vrijwilliger worden?

Meldt u aan via de mail: info@itteren.nl, tele-
fonisch 043-3644126 of stop een briefje in de 
bus bij Wim Beijer, Op de Bannet 8 of bij één 
van de andere Dorpsraadleden.
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U kunt dan deelnemen aan de reanimatiecur-
sus met gebruik AED op dinsdag 24 april. 
Maar wees er op tijd bij want we hebben nog 
maar een beperkt aantal vrije plekken en vol = 
vol.

Wim

Dank

Namens mijn kinderen wil ik u allemaal heel 
hartelijk danken voor uw  belangstelling en me-
deleven bij de ziekte en het overlijden van mijn 
lieve vrouw:

Tonny Prop-Eikenboom

Het heeft ons enorm gesterkt in het verwerken 
van dit verlies.

Willy Prop.

Eigenlijk komen we woorden tekort om uit te 
drukken hoe dankbaar we zijn voor alles wat u 
voor ons betekend heeft na het overlijden en 
door uw aanwezigheid bij de crematie van:

Jean (Sjeng) ChavagneIrma Chavagne-Noldes
kinderen en kleinkinderen.
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Bs Op de Sterkenberg

Alpe d’ HuZes 6 juni 2012
www.opgevenisgeenoptie.nl

Acht collega’s (één onderwijsassistent, één leerkracht, drie directeuren en de twee leden van het 
College van Bestuur) gaan op 6 juni 2012 fietsen voor KWF kankerbestrijding. Niet omdat fietsen 
tegen de berg op zo belangrijk is, dat is maar een middel. Wel omdat het bijeen brengen van geld 
voor onderzoek en begeleiding van groot belang is. 
De aanleiding om hierover te schrijven is het feit wij allemaal helaas geregeld geconfronteerd wor-
den met familie, vrienden, collega’s, ouders of leerlingen die de diagnose kanker krijgen. Het ge-
voel van onmacht dat ons vaak bekruipt willen wij nu gaan omzetten in actie. 

Innovo heeft daarom besloten om zelf te gaan fietsen en daarmee geld in te zamelen. Vanuit de 
gedachte meer te kunnen bereiken als we samen de schouders eronder zetten, willen zij de om-
vang en kracht van onze organisatie aanspreken.
In de aanloop naar Pasen willen wij als school hier gehoor aangeven. Er is een spaarpot geplaatst 
(in de hal op de paastafel) waarmee we hopen dat vele van jullie het INNOVO team willen sponso-
ren.
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Leef Vastelaovend vierend volk van Itteren!

Wij hebben het heel leuk gevonden om jullie voor te mogen gaan tijdens de Itterse Vastelaovend.
Wij willen jullie bedanken voor de vele kaarten, bloemen en andere cadeaus. Maar vooral willen wij 
iedereen bedanken voor het enthousiasme waarmee jullie de Itterse carnaval tot een fantastisch 
feest hebben gemaakt. 

Alaaf, Prins Neil I en Prinses Solveigh
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Reumafonds
Via deze weg willen wij alle gulle gevers van Itteren bedanken voor de gave voor het Reumafonds. 
De totale gave voor Itteren was dit jaar € 486,92.Namens alle vrijwilligers en collectanten:

Elly Dolmans.

Oproep

De takkenroute
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De takkenroute 
Is op

16 en 23 april 

Wij zoeken iemand die ons, tegen 
vergoeding, wil helpen met het on-
derhoud van de Aw Sjoal
Melden bij: Wim Beijer of Joop Verhulst



Spreekuur politie,
Hierbij deel ik jullie mede, dat er vanaf januari 2012 nog maar één gezamenlijk spreekuur is voor Itteren en 
Borgharen. Dit spreekuur zal plaatsvinden iedere tweede dinsdag van de maand van 15:00 tot 16:00 uur. 
Het spreekuur zal plaats vinden in de Haarderhoof op de Schoolstraat in Borgharen. Hiermee komt het 
spreekuur in Itteren wegens een gebrek aan belangstelling te vervallen. Dit houdt voor u niet in, dat u moet 
wachten tot de tweede dinsdag van de maand, maar u kunt mij ook bereiken als ik door de wijk rijdt of u kunt 
telefonisch bellen met het nummer 0900-8844. U komt dan terecht bij het callcentrum van de politie welke 
een bericht voor mij maken waarna ik u zal terug bellen. Als er spoedeisende zaken zijn dient u te allen tijde 
112 te bellen. Dit zijn dus zaken welke niet kunnen wachten zoals mishandeling, inbraak, vernieling op he-
terdaad ontdekt en een aanrijding met gewonden.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 
Edwin Gulikers, 
Wijkagent Itteren, Borgharen en de Beatrixhaven. 

Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland 
Voor	  acute	  medische	  hulp	  's	  avonds,	  's	  
nachts,	  in	  het	  weekend	  en	  op	  feestdagen	  
kunnen	  de	  inwoners	  van	  de	  gemeenten	  Eijs-‐
den-‐Margraten,	  Maastricht,	  Meerssen	  en	  
Valkenburg	  aan	  de	  Geul,	  
na	  telefonische	  afspraak,	  	  terecht	  bij	  de	  
huisartsenpost	  Maastricht	  en	  Heuvelland,	  
geves@gd	  in	  het	  azM	  naast	  de	  afdeling	  
Spoedeisende	  Hulp,	  P.	  Debeyelaan	  25,	  6229	  
HX	  Maastricht.
Telefoonnummer:	  043-‐387	  77	  77.
Openings@jden:	  Werkdagen	  van	  17.00	  tot	  
8.00	  uur
	   	   	  	  Weekend	  van	  vrijdag	  
17.00	  uur	  tot	  maandag	  8.00	  uur
	   	   	  	  Feestdagen	  gehele	  dag.
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Je wereld is gemaakt van mineralen. 
Wij zorgen voor de beste kwaliteit!

ANKERPOORT / ANKERSMIT MAALBEDRIJVEN wint 
minerale gesteentes en bewerkt ze tot natuurlijke (hoogwaardige) 
ŐƌŽŶĚƐƚŽīĞŶ�ǀŽŽƌ�ƚĂů�ǀĂŶ�ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ͕�ǀĂŶ�ŬƵŶƐƚƐƚŽīĞŶ�ƚŽƚ�
ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ůĂŶĚďŽƵǁ͘��
�ĂĂƌďŝũ�ǁĞƌŬĞŶ�ǁĞ�ƐƚĞĞĚƐ�ǀŽůŐĞŶƐ�ĚĞ�ŵŽĚĞƌŶƐƚĞ�ŬǁĂůŝƚĞŝƚƐŶŽƌŵĞŶ�
ǀŽŽƌ�ƉƌŽĚƵĐƟĞ�ĞŶ�ŵŝůŝĞƵ͘

ANKERPOORT NV�ŝƐ�ĞĞŶ�ĚŽĐŚƚĞƌŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐ�ǀĂŶ�^ŝďĞůĐŽ͕�
ĞĞŶ�ǁĞƌĞůĚǁŝũĚĞ�ƉƌŽĚƵĐĞŶƚ�ǀĂŶ�ŵŝŶĞƌĂůĞ�ŐƌŽŶĚƐƚŽīĞŶ͘�

<ŝũŬ�ǀŽŽƌ�ŽŶǌĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ĞŶ�ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ŽƉ��ǁǁǁ͘ĂŶŬĞƌƉŽŽƌƚ͘ĐŽŵ͘
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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

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

Weekenddiensten:

Huisartsenpost: bij AZM
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

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

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)

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 (a/d Maas) 

                     364 1638
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