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Vooraf.
Het is geen opzet maar het is wel zo. Dit 
nummer is een themanummer geworden over 
natuur. Voor een groot deel is dat te danken 
aan onze twee nieuwe dorpsraadsleden: An-
gela Moberts en Frans Falise. We hebben ze 
tot ons groot plezier daartoe kunnen overha-
len. Natuurlijk is het ook geen toeval, de na-
tuur zal in ons dorp een steeds grotere rol 
gaan spelen, we zijn straks immers een cen-
trum in een nieuw natuurgebied.

In dit nummer o.a.: GroenLinks werd de goot-
ste partij, er is flink wat opgeruimd en we heb-
ben een natuurcursus opgezet, speciaal voor 
ons gebied. We dagen dan ook iedereen uit 
ideeën met ons te delen om als dorp te werken 
aan een groene toekomst.

Joop Verhulst
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Natuur-Schoon en opruiming zwerfafval 
in en rond Itteren.

Wellicht heeft U zich afgevraagd, het laatste 
half  jaar, wat er in Itteren aan de hand was. Op 
allerhande plekken trof U ineens grote hopen 
afval aan. Neen, het was geen afvaldump 
maar afvalopruiming. In de herfst van 2013 
ben ik aan de slag gegaan met het opruimen 
van al die “Niemandsland”-grondstukken en 
liep tegen het probleem van de afvoer ervan 
aan. Ik ben naar de Dorpsraad gestapt en heb 
het geheel voorgelegd en via hen in contact 
gekomen met de Gemeente Maastricht. In-
middels heb ik een vaste contactpersoon van 
de gemeente Maastricht, Pieter van der Waa, 
die mij voorziet van de groene zakken. Ook 
Christian Tol van Handhaving is op de hoogte 
van mijn activiteiten.En ik mag blij zijn met de 
extra handen een maal per week van Frans 
Falise, die meteen aanbood om te helpen.

U kunt mij (ons) o.a. bezig zien aan de Maas, 
aan de Kanjel, aan het Julianakanaal, Op de 
Bos, aan de visvijver, op de kinderspeelplaats 
aan de ingang van Itteren en langs de fietspa-
den. U zult altijd bij de grote opruiming min-
stens 1 groene zak aantreffen en ik heb vaste 
plekken waar ik het afval verzamel. Bovendien 
plak ik (meestal) een sticker op de groene zak, 
waarop U mijn naam aantreft.

Als ik het afval heb verzameld, mail ik dat naar 
Pieter van der Waa, die dat weer doorgeeft 
aan de mannen van de ophaaldienst. 

Die bepalen wanneer ze het ophalen. Door-
gaans is dat een tot twee dagen na de mel-
ding. Waarvoor ik deze mensen ook Hartelijk 
Dank zeg, want zonder hun medewerking viel 
er niets te ruimen.

Ik hoop U hiermee voldoende geinformeerd te 
hebben.

Want Natuurschoon = Natuur-Schoon

Angéla Moberts. 

043-3649456
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Bomenplan Itteren.

Sinds 13 jaar woon ik in Itteren en heb gedu-
rende die tijd heel wat mooie bomen binnen en 
buiten Itteren zien verdwijnen. Daar ik zelf niet 
in het bezit ben van een lapje grond, heb ik 
Itteren geadopteerd als mijn tuin. En daarin wil 
ik een maal per jaar een boom planten in ok-
tober. Maar waar plant je een boom als je niet 
weet van wie al die grond is?

Binnen de Dorpsraad heeft zich nu een groep-
je van vier personen bereidt verklaard, een 
bomenplan op te stellen. We gaan kijken naar 
de plekken waar bomen kunnen staan en wel-
ke bomen er geplant kun-
nen worden. Zo kan ik 
mijn bomen kwijt en Itte-
ren wordt almaar mooi-
er.

Angela Moberts

Voor informatie of vra-
gen kunt u bellen naar 
043-3649456 of mailen 
naar 
amoberts@kpnmail.nl 

Takkenroute

Op MAANDAG 14 en op MAANDAG 28 APRIL 
is weer de takkenroute in Borgharen en Itte-
ren.
Wie de tuin in orde maakt, kan groot tuinafval, 
zoals gesnoeide takken en boomstammen, 
gratis meegeven. Leg ze de 14e of de 28e 
april op de stoep en 's avonds is alles weer 
weg, met dank aan de gemeente. Alleen bo-
men, struiken en takken die zijn ingekort tot 
1,20 meter worden meegenomen,
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Aparte plek.

Eigenlijk is het een gewone toegankelijke wei 
met bomen op het einde van de Stuifkensweg.
De grond is eigendom van Sibelco, voorheen 
Ankerpoort. Vroeger kwam ik er vaker om met 
mijn hond te wandelen. Het was er een beetje 
geheimzinnig en je kwam er zelden iemand 
tegen. De natuur kon er gewoon zijn gang 
gaan en er heerste een verstilde rust onder de 
bomen.

Helaas is de plek de laatste jaren aangetast 
door allerlei illegale activiteiten met een 
behoorli jke vervuil ing tot gevolg. Een 
medebewoonster van ons dorp houdt zich al 
jaren bezig met het opruimen van zwerfvuil en 
nam mij mee naar deze plek. We hebben het 
afval verzameld. Door de gemeente wordt het 
vuil opgehaald.

We hopen met deze actie de plek terug te 
geven aan de bewoners / wandelaars van 
Itteren die respect hebben voor een schoon en 
mooi landschap. Ga er eens kijken en help 
mee Itteren en omgeving mooi te houden.

Frans Falise
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Project Schone-Maas, (ofwel met een 
chique naam: Mosa-Pura)

Vele handen maken licht werk en die vele 
handen hebben op zondag 30 maart wel 162 
zakken met zwerfvuil gevuld! Vijftien mensen 
uit het dorp hebben zich aangemeld om zwerf-
vuil te ruimen langs de Maas, ten noorden van 
Itteren. Daaronder  is de jongste deelnemer  8  
jaar en de oudste deelnemer 84 jaar. Ook zijn 
er zeker vier jongeren uit het dorp aanwezig 
en we hebben het gezelschap van een en-
thousiaste hond. Dus we kunnen van een zeer 
gemêleerde dorpssamenstelling spreken.
In goede samenwerking met John Steijns van 
het Centrum Voor Natuur en Milieu-Educatie 
(CNME), kregen we de benodigde materialen. 
De Brigida-hoeve bakte voor ons gratis! twee 
grote appeltaarten. We kregen toestemming 
van de boer om over zijn land te rijden.

Er was koffie en cake, we hadden een ge-
huurd toilet (i.p.v. de omgeving) en het weer 
heeft zich van zijn beste kant laten zien.

De jongeren van de jongerenvereniging "Toys 
in the Attic", hebben de visvijver nog onder-
handen genomen. Zij beschikken over twee 
jeepjes, waarmee ze zowel onze zakken als 
hun eigen zakken met afval naar de Holstraat 
hebben gebracht. Uiteindelijk zijn we dus met 
zijn allen op 162 zakken met afval uitgekomen 
plus het nodige grof vuil. Al dit verzamelde af-
val zal zeker geen onderdeel meer worden van 
de plastic-soep eilanden in de zee!

Bij deze wil ik dan ook alle deelnemers nog 
eens Hartelijk Bedanken voor hun inzet en ie-
dereen die hun medewerking heeft gegeven 
aan dit project. Voor mij persoonlijk was het 
een zeer geslaagde dag.

Angela Moberts.
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Natuur als Buur. (natuurcursus)

Wij, de Dorpsraad Itteren en de Buurdraad 
Borgharen, organiseren samen met het IVN en 
De Ark een negental bijeenkomsten om de in-
woners kennis te laten maken met de natuur 
rond onze dorpen. Het geheel is helemaal af-
gestemd op wat er hier gebeurd.
In eerste instantie is het doel mensen kennis 
te laten maken met de natuur hier. Bij vol-
doende belangstelling kunnen we een vervolg 
plannen waarmee mensen als natuurgids in 
ons gebied  kunnen functioneren. 

Het geheel bestaat uit een aantal lessen en 
excursies, een overzicht vindt u in het schema 
op de volgende pagina.
Er is plaats voor 20 personen. Volgorde van 
inschrijving is bepalend of u wel of  niet kunt 
deelnemen. Indien nodig organiseren we op 
een later tijdstip een tweede serie.
U schrijft zich in voor de hele cursus van 9 bij-
eenkomsten en u betaalt 5 euro per bijeen-
komst dus 45 euro totaal op de eerste bijeen-
komst.
U kunt zich inschrijven via mail, 
joop.verhulst@home.nl of met een briefje in de 
bus op brigidastraat 77 Itteren.
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	  Cursus	  natuur	  als	  buur	  	  2014	  Borgharen/I6eren
Concept	  27-‐4-‐2014
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Concept	  27-‐4-‐2014

	  Cursus	  natuur	  als	  buur	  	  2014	  Borgharen/I6eren
Concept	  27-‐4-‐2014
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	  Cursus	  natuur	  als	  buur	  	  2014	  Borgharen/I6eren
Concept	  27-‐4-‐2014

Datum Ac>viteit Tijds>p Loka>e Docent

Woensdag	  30	  april Les	  1:
Vogels	  langs	  de	  Maas:	  her-‐
kenning	  en	  leefwijze

20.00-‐22.00	  uur	  Aw	  Sjaol,	  IAe-‐
ren

IVN	  Maastricht	  ,	  Vogel-‐
werkgroep	  
(Johanna	  Roona)

Zaterdag	  	  3	  mei Excursie	  1:
Vogels	  kijken	  langs	  de	  Maas

9.30-‐12.00	  uur Kermisterrein,	  
Borgharen

IVN	  Maastricht,	  Vogel-‐
werkgroep
(Johanna	  Roona)

Woensdag	  7	  mei Les	  2:
De	  flora	  van	  het	  Maasdal	  

20.00-‐22.00	  uurAw	  Sjaol,	  IAe-‐
ren

IVN	  Maastricht.	  Flora-‐
werkgroep
(Susanne	  Eussen)

Zaterdag	  	  10	  mei Excursie	  2:
Flora	  langs	  de	  oevers	  van	  de	  
Maas

9.30-‐12.00	  uur Aw	  Sjaol,	  IAe-‐
ren

IVN	  Maastricht,	  Flora-‐
werkgroep
(Susanne	  Eussen)

Woensdag	  14	  mei Les	  3:	  
Zoogdieren	  en	  diersporen

20.00-‐22.00	  uurAw	  Sjaol,	  IAe-‐
ren

HeWe	  Meertens	  (SXch-‐
Xng	  Ark)

Woensdag	  21	  mei Les	  4:	  
Natuurontwikkeling	  in	  het	  
Maasdal

20.00-‐22.00	  uurAw	  Sjaol,	  IAe-‐
ren

HeWe	  Meertens	  (SXch-‐
Xng	  Ark)

Zaterdag	  24	  mei Excursie	  3:
Natuurontwikkeling	  en	  
diersporen

9.30-‐12.00	  uur Kermisterrein,	  
Borgharen

HeWe	  Meertens	  (SXch-‐
Xng	  Ark)

Woensdag	  28	  mei	   Les	  5:	  
	  Het	  landschap	  van	  de	  Maas:	  
Geologie	  en	  landschapsvor-‐
ming	  in	  het	  Maasdal

20.00-‐22.00	  uur	  Aw	  Sjaol,	  IAe-‐
ren

Carlo	  Poolen	  (IVN)

Nnb Excursie	  vleermuizen	   20.00-‐22.00 Aw	  Sjaol,	  IAe-‐
ren

John	  Hageman

Min.	  aantal	  deelnemers:	  10
Max.	  aantal	  deelnemers:	  20
Bijdrage:	  €	  45,-‐
Aanmelden	  bij	  Joop	  Verhulst	  :	  Joop.verhulst@home.nl	  of	  briebe	  Brigidastraat	  77	  IAeren
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Aanmelden	  bij	  Joop	  Verhulst	  :	  Joop.verhulst@home.nl	  of	  briebe	  Brigidastraat	  77	  IAeren
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Aanmelden	  bij	  Joop	  Verhulst	  :	  Joop.verhulst@home.nl	  of	  briebe	  Brigidastraat	  77	  IAeren
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Hoe heeft Itteren gekozen?
Op 19 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen in heel Nederland en dus ook Maastricht. We 
hebben de lijst erbij gehaald en gekeken hoe onze mensen uit Itteren het gedaan hebben. Gert-
Jan Krabbendam (van GroenLinks) is in Itteren de grote winnaar met 87 stemmen gevolgd door 
Guus Horssels met 67 stemmen. Daarnaast zagen we dat Theke Plompen met 30 stemmen een 
heel mooi resultaat heeft gehaald. Gert-Jan heeft als enige een raadszetel gekregen. Als we naar 
de grootste partijen in Itteren kijken is dat ook eerst GroenLinks, daarna CDA en vervolgens de SP. 
De grote winnaar in Maastricht, de Seniorenpartij, wordt vierde op gepaste afstand.  In de tabel 
vindt u het totaaloverzicht van de gemeenteraadsverkiezingen vanaf 2010.

Wim
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2010 M'tricht 2010 Itteren
stemmen % stemmen % stemmen stemmen

1 CDA 6176 13,11 91 20,13 9110 158
2 P.v.d.A. 5284 11,22 15 3,32 7485 40
3 Senioren Partij 7083 15,04 39 8,63 5880 37
4 GROENLINKS 4151 8,81 94 20,8 5056 50
5 D66 6059 12,86 22 4,87 4794 28
6 VVD 3366 7,15 28 6,19 4423 26
7 Stadsbelangen 2074 4,40 13 2,88 2852 20
8 SP 5787 12,29 81 17,92 2353 16
9 Liberale Partij 1119 2,38 6 1,33 1664 11

10 MV 1431 3,04 25 5,53 1188 32
11 OPA 794 1,69 8 1,77
12 Partij Veilig M'tricht 3775 8,02 30 6,64

Opkomst 46,86% 49% 55%

2014 Maastricht 2014 Itteren



Koningsdag 2014

In Maastricht maken ze zich druk over drie Koningsfees-
ten. Wij kunnen beter in Itteren blijven want het Oranje-
comité Itteren heeft weer een spetterend programma 
gemaakt. Op 26 april bent u welkom op de Koningsdag in 
de Brigidastraat in Itteren.
            
Om 12.00uur is de feestelijke opening en daarna is de 
kofferbakmarkt.
Vanaf 14.30uur is er een optreden van de Bonaere feest-
band. Bonaere is een 8 koppige combinatie met een 
strakke blazers- en ritmesectie, een knotsgekke zanger en 
een charmante zangeres. U krijgt een levendig repertoire voorgeschoteld van George Baker, Amy 
Winehouse en The Scene, tot aan de Jansse Bagge, Schintaler en Rowwen Hèze. Ze zorgen bij 
hun het optreden voor een chemie tussen feestganger en muzikant. Dit zorgt dan voor een meer 
dan prima sfeertje. 
Tijdens dit optreden een tombola met diverse leuke prijzen.

Blijf  lekker in Itteren en kom 
naar de Koningsdag en vlag-
gen met onze eigen vlag.

Wim 
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Een bijzondere Lourdesreis

“Op 2 maart 1858 vroeg Maria aan Bernadette Soubirous om een kapel te bouwen op de plek van 
de verschijningen en er in processie naar toe te komen.”

Sinds die tijd trekken duizenden pelgrims naar het plaatsje Lourdes. Van 1 t/m 9 september 2014 
wordt een busreis georganiseerd door de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten. Vertrok-
ken wordt in Maastricht en via Nevers, waar Bernadette ligt opgebaard, bereiken we na twee da-
gen Lourdes. We doorkruisen op deze wijze het prachtige Franse land met tal van bezienswaardi-
ge plekken.
In Lourdes zijn we onderdeel van de Limburgse bedevaart en is gedurende 5 dagen de gelegen-
heid om Nederlands talige kerkdiensten bij te wonen. De hulpbisschop van Roermond, mgr. Eve-
rard de Jong, leidt deze bedevaart.
De terugreis is even indrukwekkend als de heenreis. We doen onderweg het bedevaartsoord Ro-
camadour aan en overnachten in de buurt van Parijs.

De reisleiding van deze bijzondere reis is in handen van Anneke en Jan Janssen. Overnacht wordt 
in prima B-klasse hotels.
Hebt u interesse om deze reis mee te maken neem dan contact op met Anneke en Jan Janssen. 
Telefoon: 043-3623322 of via e-mail: Lourdes2014@ziggo.nl.
Een voorlichtingsmiddag over deze bijzondere reis staat in de planning. We nodigen u graag hier-
voor uit.
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AED-vrijwilliger worden?
Op 12 februari jl. kregen 
de AED-vrijwilligers een 
oproep om óf te gaan 
reanimeren, óf  om de 
AED op te halen en naar 
een adres in Itteren te 
gaan. Daar had een ou-
dere heer een hartstil-

stand gekregen en via 
112 zijn onze vrijwilligers opgeroepen. Binnen 
3 minuten na de oproep waren 4 vrijwilligers 
aanwezig met de 2 defibrillatoren en meteen 
zijn ze aan de slag gegaan. Gelukkig waren de 
twee ambulances heel kort daarna ook aan-
wezig en hebben zij medicijnen toegediend en 
de patiënt naar het ziekenhuis gebracht. Wij 
zijn in ieder geval heel erg trots op onze vrijwil-
ligers die nog de complimenten kregen van de 
ziekenbroeders. Zo ziet u maar: onze AED's 
hangen er niet voor niets en het is maar goed 
dat we ook onze jaarlijkse cursus krijgen hier-
voor. Via BHV-competent (die ook de cursus-
sen verzorgen) kregen we dezelfde avond een 
rapport maken van de “uitdraai” van de AED 
speciaal voor onze toppers die dit werk ver-
richt hebben. Op dinsdag 6 mei is de jaarlijkse 
(herhalings)cursus waarbij zowel ervaren BHV-
ers als ook leken kunnen leren hoe je kunt re-
animeren en de AED gebruiken. U kunt zich 
opgeven bij Wim Beijer via w.beijer@home.nl 
of even bellen via 043-3644126. 

Wim

Zwerfboekentrefpunt
In de Aw  Sjaol kunt u , t i jdens kan-
tooruren,boeken halen en brengen.

Geen administratie geen lidmaatschap, ge-
woon uitzoeken en meenemen, u mag ze te-
rug brengen of ze op een leuke plaats achter 
laten voor wie het hebben wil.

Joop Verhulst
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ZONNEBLOEM NIEUWS  Borgharen/Itteren
Aangezien er al enkele activiteiten gepland staan, willen wij deze graag aan U doorgeven.
23 April    Theatervoorstelling Platte Zaol
28 April         Vakantieweek zonnebloem  
Juni   Cafe Chantant in de Businessclub MVV (Geusseltstadion)
Sept.   Muziek voor jong en oud in Amby
Sept.     Bustocht Borgharen/Itteren
14 Okt.  Boottocht

De reacties op onze filmmiddag waren goed, hoewel we op zoek zijn naar films van vroeger over 
Borgharen. Niet over het hoge water!!!

Heeft u films ,of weet u iemand , wij zouden er erg blij mee zijn.

Dan kunnen we deze gebruiken bij een toekomstige filmmiddag, we horen ’t graag.

Nu we het toch over film hebben: 

In de bioscoop La Lumiere, is de eerste woensdag van de maand een filmmiddag, er is iemand 
van de Zonnebloem aanwezig vanaf 13.30 uur, de film begint tussen 14.00 en 14.20 uur, wordt al-
tijd getoond in de grote zaal op de begane grond. Entreebewijs inclusief een consumptie kost 7 
euro, aan de kassa eenvoudig zeggen dat je voor de Zonnebloem komt. De film wordt een week 
van tevoren bekend gemaakt. Er zijn een beperkt aantal rolstoelplaatsen dus als de gast in zijn of 
haar rolstoel moet blijven zitten graag even doorgeven, op susanne@gelders.net of tel. 06-
10944961.

De eerst volgende datum is 2 april. 7 mei, 4 juni, 2 juli, 6 augustus, 3 september, 1
oktober, 5 november, 3 december. De film wordt een week van te voren bekend gemaakt.

De Zonnebloem afd. Borgharen/Itteren  kan nog vrijwilligers gebruiken. Met name Borgharen kan 
nog mensen gebruiken Het is een leuke en dankbare tijdsbesteding. Interesse? Informatie bij onze 
voorzitter Melinda Winkens- Bessems 043-3644198. E-mail adres: winkens@kpn.nl
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Step op Maastricht

Bedankje

Beste mensen,

Hierbij wil ik iedereen van harte be-
danken voor alle goede wensen, 
kaarten en verdere attenties tijdens 
mijn ziekteperiode. Het is onmogelijk 
om iedereen persoonlijk te bedan-
ken.

Hartelijk dank,

 

Anja Lardinois (en familie)
Keizerstraat17
Itteren
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't Milieugebed

Ach Hier, geer hob gezeen: me steit allewijl in queue
Um klachte in te dene euver 't milieu.
Daoveur, Hier, gef buim boevaan gein blajer valle.
Die begaoje zoe eus haofkes met de doezendtalle
En gef us hinne, die wel legke, meh neet kakele.
Daobij braaf kinder, die wel speule meh neet spektakele.
Gef Geer soms rege, welt geer daan euverwege
laot die daan druug zien: ouch dao kinne veer neet tege.
Gef haone die bevrochte, meh daobij neet krejje
En keu die melk geve, zoonder loejend te leweijje
Gef hun, die - met permissie -hun drolle legke in servette
En die daan zelf bringe, nao gemeintelikke toilette.
Gef snie dee wit is, Hier, meh neet zoe glad en kaajd
Want Hier, eur minsdom veult ziech vaol te vreug al vaol te aajd.
En ouch de klokke in eur tores, die zoe fiestelik kinne klinke,
Die zette minige geis toch ongevraog te vaol aon 't dinke.
En umtot de geis in euzen tied begint te lemmele.
Laot ezzebleef, de klokke Hier, neet klinke meh allein mer ... bemmele

Of Hier, bekiek geer dat met ander ouge.
En is 't milieu wel good, meh zien 't de luij die neet douge....
Daan Hier, liert deen mins, dee kuimp onder de vermeinde plaoge
En dee verzoert in proteste en in sikkeneurig vraoge.
Liert dee mins weer blij te geve en te numme
In 't besef dao zien gein tesse in zie leste humme.
En print haom in: 'nne blije lach is noets verlore
Want sjus in humor weurt verdraagzaamheid gebore.

Ber Essers  (1826-1995)
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Reumafonds.

Een tijdje geleden was weer de landelijke col-
lecte van het Reumafonds. 
Het Reumafonds strijdt voor een beter leven 
met reuma vandaag en een leven zonder reu-
ma morgen.
Met de bijdragen van donateurs financiert het 
Reumafonds wetenschappelijk onderzoek, de 
sleutel tot genezing van reuma. 
Het Reumafonds besteedt daaraan gemiddeld 
60% van de inkomsten en is de grootste finan-
cier van onafhankelijk onderzoek naar reuma 
in Nederland. 
Ook geven zij voorlichting over reumatische 
aandoeningen en adviseren over omgaan met 
de ziekte in het dagelijks leven. 
Zij behartigen de belangen van mensen met 
reuma. In de afgelopen twintig jaar leidde 
reumaonderzoek tot spectaculaire vooruitgang 
in medicijnen en behandelmethoden. 
Hierdoor is de levenskwaliteit van mensen met 
reuma sterk verbeterd. 
Gelukkig is er ook meer maatschappelijke 
aandacht gekomen voor de gevolgen van 
reuma in het dagelijks leven. 

Elly Dolmans en haar clubje dames gaan dan 
weer langs de huizen in Itteren. 
Daarnaast gaat Elly nog bij het Ziekenhuis 
staan met haar collectebus. 
Zij hebben in totaal € 500,99 opgehaald. 
Elly vraagt ons of wij alle mensen van Itteren 
willen bedanken voor hun gulle bijdragen, 
maar wij willen Elly en haar dames bedanken 
dat zij door weer en wind langs de deuren wil-
len gaan voor dit goede doel! 

Wim
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Peuterspeelzaal

U heeft een peuter tussen 2 en 4 jaar? U woont in de buurt van Itteren of Borgharen en u 
zoekt een uitstekende peuterspeelzaal voor uw kind? Misschien heeft u vroeger zelf wel 
een peuterspeelzaal bezocht? In dat geval zult u ook een beeld hebben dat bij een peu-
terspeelzaal en zeker ook bij psz de Maasköpkes, Schoolstraat 15 in Borgharen hoort.
                                                            

                            
Een plek waar leeftijdgenootjes elkaar ontmoeten, waar ze samen kunnen spelen en waar 
ze de eerste stappen zetten op weg naar de basisschool. Dit alles onder toeziend oog van 
een professioneel en uiterst betrokken leidster die er alles aandoet, samen met de vrijwilli-
gers, om het beste te doen voor uw peuter en voor u als ouder.
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Nieuw in onze stad is, dat er toegewerkt wordt naar zogenaamde IKC’s, Integrale Kindcen-
tra waar peuterspeelzaal, school en buitenschoolse opvang nauw samenwerken. In 
Borgharen doen wij dit al geruime tijd. De peuterspeelzaal is gehuisvest in de basisschool. 
We hebben nauw contact met de leerkrachten van de onderbouw waardoor de overgang 
naar de basisschool geruisloos  verloopt, peuters zijn al helemaal gewend aan de school, 
aan de leerkrachten en aan de kinderen.

                    
De peuterspeelzaal bij STEPS (STEdelijke Peuterspeelzaal Stichting) is een voorschoolse 
voorziening waar gekwalificeerd personeel zich richt op de ontwikkeling van uw kind. De 
peuterspeelzaal biedt kinderen de mogelijkheden tot optimale ontwikkeling, zowel cogni-
tief, sociaal/- emotioneel maar ook op het gebied van de spraak en de motoriek. Waar no-
dig ontvangen kinderen extra aandacht en aanmoediging. Het is  een eerste speelse en 
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educatieve voorbereiding op deelname aan ‘de samenleving van later’, te beginnen bij de 
volgende stap, de basisschool. 
Voor de peuters is  dit een veilige en vertrouwde omgeving waarin de individuele ontwikke-
ling van de peuter wordt gestimuleerd en recht doet aan ieder kind. We gaan ervan uit dat 
ieder kind uniek is  en zich op zijn eigen tempo ontwikkelt vanuit zijn/haar eigen mogelijk-
heden en onmogelijkheden. Wij leren de peuter om te gaan met regels. Tevens is er vol-
doende deskundigheid voor het vroegtijdig onderkennen van en doorverwijzen bij ontwik-
kelings- achterstanden en/of gezondheidsproblemen die de ontwikkeling van het kind mo-
gelijk kunnen verstoren. De groep peuters bestaat uit maximaal 16 kinderen. 
Het staat de ouders vrij om een keuze aan te geven op welke dagdelen opvang gewenst is 
en ook het aantal dagdelen is vrij. Maandag- dinsdag- donderdag ochtend is peuterspeel-
zaal de Maasköpkes open. Wilt u meer informatie over de peuterspeelzaal kijk dan op de 
website van STEPS www.steps-peuterspeelzalen.nl. Wij nodigen u uit om een keertje bin-
nen te lopen. U krijgt desgewenst van ons alle informatie. Een telefoontje 3623106 vooraf 
om een afspraak te maken met de leidster kan uiteraard ook!

.          
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50+? Hoe veilig rijdt u nog?

Op donderdag 24 april organiseert Veilig Verkeer Nederland (Maastricht) samen met de gemeente 
Maastricht een rijvaardigheidstest voor 50-plussers. Iedere 50-plusser in Maastricht is van harte 
uitgenodigd om deel te nemen aan de test. Doel van de middag is om kennis over de verkeersre-
gels op te frissen en om samen met een bevoegd rij-instructeur een proefrit te maken in de eigen 
auto. 

Waarom een rijvaardigheidstest voor 50-plussers?
 50-plussers hebben vaak al jaren het rijbewijs en nemen dagelijks deel aan het verkeer. Toch zijn 
er in de loop der jaren vaak veel verkeersregels en verkeerssituaties veranderd. De test is er op 
gericht om 50-plussers op deze veranderingen te wijzen. De test draagt er aan bij om 50-plussers 
langer zelfstandig en veilig als automobilist aan het verkeer te laten deelnemen. 

Achtergrondinformatie rijvaardigheidstest
De rijvaardigheidstest vindt plaats op donderdag tussen 13.30 tot 16.30 uur. Deelname aan de test 
kost 11 euro, inclusief een kop koffie of thee. Naast het opfrissen van de theoriekennis en de te-
strit, krijgen deelnemers ook een gehoor- en ogentest in samenwerking met Beter Horen en Paul 
Block. Aan het einde van de test ontvangt elke deelnemer een certificaat van deelname. Meedoen 
aan deze cursus heeft absoluut geen consequenties voor het wel of niet behouden van het rijbe-
wijs. 

Aanmelden
Hebt u interesse dan kunt u zich opgeven via e-mail: willyjeurissen@home.nl of telefoon 
(06) 55340900 van VVN afdeling Maastricht onder vermelding van uw naam, adresgegevens, tel 
en geboortedatum. De rijvaardigheidstest voor 50-plussers in Maastricht komt voor uit een landelijk 
initiatief van ANWB, Bovag-rijscholen en Veilig Verkeer Nederland. Het is bedoeld om senioren 
een beter inzicht te geven in het verkeer en lang veilig mobiel te laten blijven.
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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 
 
Ambulance, brandweer en 
politie: 112 
 
Wel politie, maar geen spoed 
0900 - 8844    
Meld misdaad anoniem 
0800 - 7000 
Wel brandweer, maar geen 
spoed (088) 450 7 450 
    
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 
 
Apotheek bij spoedgevallen: 
Apotheek Straver 
(043) 361 2829 
 
Tandartsen bij spoedgevallen,  
op zaterdagen en zon- en 
feestdagen van 11.00 tot 12.00 
uur en van 17.00 tot 18.00 uur 
0900 - 4243434 
 
Parochie / Pastorie 
(043) 363 29 67 
Parochie wachtdienst 
06 - 5361 5117 of 
06 - 5369 1450 
 
Storingsnummers: 
Gas en elektra 0800 - 9009 
Water 0800 - 023 3040 
Ziggo 1200 of 0900 - 1884 
 
 
 

 
 
 
 
Meldingen gemeente 
Maastricht 
14043 
 
Dieren 
Dierenambulance 
0900 - 4433 224 
Schapen op de kades 
(046) 433 18 14 
Kuddebeheerder galloways 
06 - 5398 1714 
 
Alcohol & Drugs 
Alcohol infolijn 
0900 - 500 2021 
Drugsmeldpunt 
(043) 350 5111 
Drugs infolijn 
0900 - 1995 
 
Milieu: 
Provinciale milieuklachtenlijn 
(043) 361 7070 
 
ENVIDA (voorheen Vivre, 
Groene Kruis Domicura) 
Algemeen 
0900 - 22 33 440 
service 
(043) 369 06 10 
 
Voorzieningen Itteren: 
Aw Sjaol (beheerder J.Verhulst)  
06 - 8142 7142 
Brigidahoeve: 06 - 2398 9972 
Sint Martinushoes (043) 364 1001 
’t Trefpunt (043) 364 9911 
 

 
 

 
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 
 
IBAN: NL93 RBRB 0979 2525 47 
KvK: 410 77 062 
 
Dorpsraad Itteren: 
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 
  Frans Falise  364 8167 
  Han Hamakers  364 6734 
  Angéla Moberts 364 9456   
  Paul Paulissen  343 2470 
  Richard Smeets  364 1638 
  Vivian Thewissen  364 0407 
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