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Doe mee met de vernieuwde website Itteren.nl

Ongeveer zes maanden geleden is de website van Itteren vernieuwd. De oude website dateerde 
van 2002, en het internet is in de loop van de tijd enorm veranderd. De nieuwe website past beter 
bij de mogelijkheden die het internet tegenwoordig biedt. Ook de gebruiksvriendelijkheid is verbe-
terd en dat heeft een belangrijk voordeel: iedereen uit het dorp kan een bijdrage leveren aan de 
website!

De voorpagina van de website verwijst direct naar vijf belangrijke hoofdonderwerpen op de site: de 
dorpsraad, een stukje historie, de bezienswaardigheden in en rond Itteren, en ten slotte de vereni-
gingen en voorzieningen die Itteren rijk is. Verder zijn er de laatste nieuwsberichten te zien en in 
de linkerkolom zijn er diverse verwijzingen naar andere onderdelen van de website: een agenda 
van activiteiten in het dorp, de laatste vijf edities van de Dorpsberichten en het prikbord.

Wat kunt u/jij met de nieuwe website?
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− Plaats een prikker: iedereen die iets te koop of te leen heeft, iets zoekt, of gewoon wat te mel-
den heeft, kan een prikker plaatsen op www.itteren.nl/prikbord.

− Stem op de laatste poll: de dorpsraad houdt regelmatig een enquête waar iedereen op kan 
stemmen en doet daar ook iets mee. Toen we vroegen of er meer wegafzettingen weg moes-
ten in het dorp heeft de gemeente Maastricht heel duidelijk gevraagd wat de uitkomst van de 
enquête was. De poll op www.itteren.nl/poll is dus een ideale manier om uw stem te laten ho-
ren.

− Registreer je en meld je aan voor de nieuwsflits: de dorpsraad gaat om de zoveel tijd aan alle 
gebruikers van de site per e-mail een nieuwsflits toesturen waarmee de mensen op de maillijst 
geattendeerd worden op nieuwe informatie op de site.

− Deel de inhoud van de website met anderen: on-
der ieder bericht of pagina staat een balkje “Share / 
Save”. Daarmee kun je met één druk op de knop berichten van de website van Itteren delen op 
bijvoorbeeld je eigen facebook-, twitter- of hyvespagina.

− Houd je eigen gedeelte van de site bij. Tennisvereniging LTC heeft al een eigen pagina 
www.itteren.nl/ltc waar ze hun activiteiten aan kunnen kondigen en hun sponsoren kunnen 
vermelden. Heb je als vereniging of voorziening nog geen eigen site, dan kan er net als voor 
LTC voor jou een apart gedeelte van de site ingericht worden. Heb je al wel een eigen website 
en heeft die RSS, dan kan automatisch de nieuwe inhoud van je site op www.itteren.nl terecht-
komen. Neem daarvoor contact op via info@itteren.nl of webmaster@itteren.nl.
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Gaandeweg wordt de website steeds verder uitgebreid. Er zullen nog meer foto’s geplaatst worden 
en voorzieningen en verenigingen die nog niet gelinkt worden, zullen nog toegevoegd worden. 

Heeft u nog goede suggesties of vragen, mist u nog een vermelding of evenement, heeft u een 
idee voor een nieuwe poll of wilt u graag bijdragen aan de site, laat dat ons dan gerust weten via 

www.itteren.nl/contact.
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Collectes in 2011 in Itteren

11 jan. tot 16 jan.  Clini Clowns
17 jan. tot 16 feb. Tempeleers
18 jan. tot 23 jan. Oxam Novib
24 jan. tot 30 jan. Leprastichting
31 jan. tot 6 feb.  Hersenstichting
07 feb. tot 13 feb. Amnestie International
28 feb. tot 6 mrt. Jantje Beton
07 mrt. tot 13 mrt. Reumafonds
14 mrt. tot 20 mrt. Simavi

http://www.itteren.nl/contact
http://www.itteren.nl/contact


‘D’n Tied Vluig; 
in gediechte en verhaole’ van Jo Weijenberg

Boek in het Maastrichts geschreven mét een 
luister-CD

Met ‘D’n Tied Vluig; in gediechte en verhaole’ 
levert Maastrichtenaar Jo Weijenberg zijn eer-
ste boek af  dat volledig in het Maastrichts is 
geschreven. Op humoristische wijze houdt de 
schrijver de Maastrichtenaar een aantal spie-
gels voor. 

Over het boek
Het boek bestaat uit eenentwintig gedichten en 
verhalen. Alles is met een knipoog geschreven 
en de Maastrichtse heilige huisjes blijven niet 
onaangetast. Het Preuvenemint, De Tempe-

leers, maar ook een analyse van het chauvi-
nisme van de Maastrichtenaar passeert de 
revue. In oktober van dit jaar werd het boek in 
eigen beheer uitgegeven. Het is, in full colour, 
gedrukt bij Drukkerij Walters BV. Illustratoren 
Jo Gordijn, Henny van Kleef en Peter van 
Kleef hebben het boek van passende en kleur-
rijke tekeningen voorzien. 

Niet alleen om te lezen, maar ook om naar te 
luisteren 
In de loop van het creatieve proces is het idee 
ontstaan om een selectie van verhalen en ge-
dichten te laten inspreken. De CD is ingespro-
ken door Jean Jacobs, oud wethouder Cultuur 
van de gemeente Maastricht en door leden 
van de ‘Veldeke Cabbarètgróp’. Deze CD is bij 
het boek gevoegd en zal het boek voor een 
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Jo Weijenberg

D’n Tied Vluig
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Dit ‘Mestreechs’ book tèlt einentwinteg gediechte en verhaole en tien kleure-illustraties. 
Maotsjappeleke oontwikkelinge weure op de korrel genome en inkele Mestreechse heile-
gehuiskes kriege ’n gróndege rinnovatiebeurt. Aon ’t book is ’ne cd touwgevoog mèt ’n 
selectie vaan de verhaole en gediechte. Dit is gebäörd um ’t book touwgaankelek te make 
veur wee ’t lesteg vint um Mestreechs te leze.

‘D’n tied vluig’ is e verpliech leesbook veur alle Mestreechtenere en ’nen aonraojer veur 
Limbörgs sprekende lui vaan boete Mestreech. ’ne Selecte gróp bekinde Mestreechtenere 
weurt aongeraoje ’t book wel te koupe... meh neet te leze. Hun geveul vaan eigeweerde 
zouw wel ins get gesjendeleerd kinne weure.

dr. Jo Weijenberg is gebore in ’t jaor 1945 aon de Blommeweeg te Mestreech en opgegreujd 
in ’t Heugemerveld. Zie werkzaam leve heet heer groetendeils doorgebrach es hölpverlie-
ner veur de jäög. Veur dezen doelgróp heet heer ’n aontal studiebeuk gesjreve. Nao zien 
pensionering versjijnde vaan zien hand ’t book ‘Speelse en leerzame dierenrijmen’. ‘D’n 
tied vluig’ is zien ierste book in ’t Mestreechs.



grotere groep bewoners van deze stad bereik-
baar maken. Denk aan de bewoners van ver-
zorgingstehuizen, maar zeker ook aan de be-
woners van zorgcentrum Licht en Liefde, waar 
mensen met een visuele handicap verblijven. 
De CD kan ook een aanvulling zijn voor de 
Maastrichtenaren die het lastig vinden om 
Maastrichts te lezen. Ook kan de combinatie 
luisteren en lezen de interesse voor de 
‘Mestreechter taol’ aanwakkeren. Het boek en 
de CD leveren een bijdrage aan de verbreiding 
en instandhouding van de ‘Mestreechse’ taal-
cultuur.  

Over Jo 
Jo Weijenberg is 65 jaar en geboren en geto-
gen in Maastricht. Op 14-jarige leeftijd begon 
hij zijn carrière bij de ENCI in Maastricht. Van-
af 1971 tot 2005 was hij werkzaam in de 
jeugdhulpverlening. Naast zijn fulltime baan 
volgde hij diverse cursussen en opleidingen. In 
2004 promoveerde hij aan de Universiteit 
Maastricht met een proefschrift over het effect 
van groepstrainingen. Vanaf 1991 heeft hij een 
vijftal studieboeken gepubliceerd, waarvan er 
drie in het Duits zijn vertaald. 

Boek  bestellen of meer weten?
Bent u nieuwsgierig geworden? Meer informa-
tie over Jo en het boek is te vinden op de site 
van Jo: www.joweijenberg.nl. Hier kunt u ‘D’n 
Tied Vluig; in gediechte en verhaole’ bestellen. 
Het boek kost € 14,95 inclusief CD. 

Het boek is ook te koop bij De Kiekoet, 
boekhandel De Tribune en Selexyz. 
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Romeinse bodemvondst Itteren

Afgelopen jaar vond ik met mijn metaaldetec-
tor in een veld bij Itteren, in het zicht van Em-
maus, een Romeinse mantelspeld. Een zoge-
naamde fibula. Uit de eerste eeuw na Christus. 
Een fibula werd gebruikt door zowel mannen 
als vrouwen om de mantel vast te gespen op 
de schouder. Zowel door Romeinen als in-
heemse bevolking. Het waren sierstukken.
Voor een amateur archeoloog met een me-
taaldetector is het een van de dingen die je 
bloed sneller doen stromen.

Ik heb de geschiedenis van het gebied inmid-
dels steeds beter bestudeerd en het viel me op 
dat de oudste vondsten, buiten de steentijd, 
een Romeinse villa bij Borgharen uit de derde/
vierde eeuw betreft.
Reden genoeg voor mij om de vondst van de 
fibula te melden bij de dorpsraad van Itteren. 

Een dergelijk relikwie uit onze geschiedenis 
mag immers niet verloren gaan en draagt bij 
aan de kennis van wat ons voorging en heeft 
ons en het landschap gemaakt tot wat we nu 
zijn. Kennelijk was tweehonderd jaar eerder 
dan bekend al activiteit in Itteren.

Mijn zoektocht in Borgharen, Itteren en in de 
Maas heeft een aparte geschiedenis.
Ik ben zeer geïnteresseerd in de tweede we-
reldoorlog. Bij de sluis over het Julianakanaal 
bij Borgharen is op de dag van de inval van de 
Duitsers in de lage landen op 10 mei 1940 he-
vig gevochten. Een Sonderverband (speciale 
troepen) van de Duitse Wehrmacht voer daar 
in dichte mist op fietsen, in Nederlandse uni-
formen richting de bruggen van Maastricht met 
het doel deze in te nemen, zodat de Duitse 
divisies uiteindelijk ongestoord over Maas en 
Albertkanaal konden doorstoten naar Frankrijk. 
Dit mislukte en bij de sluis is vuur geopend en 
zijn zo’n 90 Duitsers gesneuveld.
Op de plaats waar dit is gebeurd, ben ik naar 
sporen gaan zoeken van die gebeurtenis. Er 
staan nu echter een sloophandel en een auto-
bandenbedrijf.

Aan de overkant van het kanaal ligt tegen de 
weg een kazemat en nadat ik daar tevergeefs  
gezocht heb, ben ik beland in het veld bij 
Borgharen tegen het kanaal aan.
Daar kwam de ene na de andere vondst onder 
de aarde vandaan. Tientallen musketkogels, 
ook hele grote (klein kanon). Een ster van de 
schouder van een officier en, naast talloze an-
dere vondsten, de knoop van een soldaat: 
‘Republique Francaise’. 1794 Belegering van 
Maastricht door de Fransen.
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Bovendien heb ik daar een prachtige bronzen 
sleutel gevonden die ik vooralsnog dateer 9e 
eeuw, Karolingisch.

Ik ben daarop het gebied gaan onderzoeken 
aan de hand van verschillende bronnen (zo 
ook de website van Itteren) en met behulp van 
Google-Earth. Je kunt dan met satellietbeel-
den inzoomen op om het even welk punt op 
aarde. Soms zie je abnormale sporen in het 
landschap die je vanaf de grond niet kunt zien.
Zowel in dat veld in Borgharen als in Itteren 
(aan kanaal achter brug) zie je in de grond een 
grote fundering. Hier wilde ik gaan zoeken. Het 
sterke aan dit verhaal is dat toen ik op locatie 
in Itteren aankwam dit reeds bleek afgegraven 
ivm Grensmaasproject en was afgesloten. 
Beelden op Google-Earth dateren van voor die 
tijd kennelijk.
Jammer dat dit nu verloren is. Daarop ben ik in 
het veld beland vlak naast de berg dekgrond 

die is afgegraven en heb er de fibula gevon-
den. Voor een geschiedenisgek als ik die met 
een metaaldetector op zoek is naar sporen uit 
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het verleden, zijn het deze vondsten waar je 
het voor doet. Zoals ik zei, vond ik de fibula in 
het zicht van Emmaus.
De fundering die te zien is in Borgharen lijkt 
een weg achter zich te hebben die heden ner-
gens meer heen lijdt. 

Mijn mooiste vondst echter is een prachtig ko-
peren schaaltje met loden leeuwenkoppen als 
pootjes. Gevonden in de Maas tussen Borgha-
ren en Itteren toen deze droog stond deze zo-
mer. Het was het laatste signaal dat ik opgroef 
die dag (Ik had zo’n vijftig blikjes en tien vis-
loodjes opgegraven). Prachtige vondst. Gezien 
de Maas in de loop der eeuwen steeds verder 
oostwaarts is opgeschoven, vroeg ik me af of 
het een graf bijzetting geweest kon zijn. Toen 
ik er de volgende dag nog eens ging kijken, 
stond er weer water en ik ben er niet meer bij 
kunnen komen. 

Geen idee van makelij of leeftijd, maar het 
lood en het koper is verweerd door het water 
dus oud. Ik denk heel oud.
In de zeventiende eeuw  zijn er twee keer 
bruggen gebouwd tijdens belegeringen en is er 
strijd gevoerd.
De gestationeerde cavalerie en infanterie 
moest drinken en wassen etc. en alles wat in 
het water valt is verloren, en blijft liggen…
Plus je moet bedenken dat de Grensmaas  
vroeger wel werd bevaren. Een interessante 
geschiedenis heeft Itteren en Borgharen dus 
zeker.

Ik heb maar een ietsiepietsie fractie van het 
gebied rond de dorpen kunnen doorzoeken en 
er toch deze prachtige vondsten kunnen doen.

Ik weet zeker dat er nog veel mooie dingen 
liggen die getuigen van een rijke historie.
Veel zal verloren gaan bij afgravingen die mo-
menteel in het gebied plaatsvinden.
In ieder geval heeft de fibula zich laten vinden, 
om te getuigen dat in het gebied al heel vroeg 
activiteit was.

De geschiedenisrubriek op jullie (mooie) web-
site , die buiten de steentijd, begint bij de Ro-
meinse villa bij Borgharen uit de derde eeuw 
verdient dus een aanvulling. Tweehonderd jaar 
eerder is er kennelijk een Gallier/Germaan/Kelt 
of een Romein al zijn fibula verloren. En deze 
verloren ze niet graag. Misschien is hij er mee 
begraven?
We zullen het nooit weten; misschien is dat 
wel het mooie van geschiedenis… verbeel-
ding.

Cyril Ceulen 
cyrilceulen@home.nl         
15 november 2010, Maastricht
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Zelf woningen (laten) bouwen in Itteren?

Naar aanleiding van een artikel  uit de “Doe het zelf 
gids dorpen en wijken” van Vereniging Kleine Ker-
nen Limburg vroeg de Dorpsraad zich af of er ook 
in Itteren mensen zijn die geïnteresseerd zijn om 
samen met anderen woningen te (laten) bouwen. 
Eerst het artikel:

Te weinig betaalbare huizen, dus jonge starters 
verlaten noodgedwongen hun dorp. Ook Lottum, 
kerkdorp van de gemeente Horst aan de Maas, 
kende dat fenomeen. Maar er werd een oplossing 
gevonden: bouwen in eigen beheer. Lottumse jon-
geren bouwden zelf elf woningen en bespaarden 
per woning tienduizenden euro’s.
“Roy Bouten van de PvdA had een avond georga-
niseerd voor jongeren uit Lottum. Daarvoor had hij 
iemand uit Bladel uitgenodigd die vertelde over de 
ervaringen die ze met het bouwen in eigen beheer 
hadden opgedaan. Als je daarin geïnteresseerd 
was, kon je dat aan het eind van die avond laten 
weten”, herinnert Ralph Droesen uit Lottum zich. 
Hij liet zijn naam noteren.
“De dorpsraad heeft dit toen verder opgepakt. Uit-
eindelijk waren we met ongeveer twintig mensen 
die wel  oren hadden naar dat bouwen in eigen be-
heer, ook al was er nog geen locatie bekend. We 
besloten om een vereniging op te richten, want we 
maakten door onze regelmatige bijeenkomsten al 
gezamenlijk kosten. De gemeente Horst aan de 
Maas ging toen op zoek naar een geschikte locatie, 
want die was een groot voorstander van dit plan.”

De vereniging werd begin 2008 opgericht en kreeg 
de naam van de particulier van wie de grond werd 
gekocht: Vosbeek. Ook werd een bestuur gekozen, 
waarvan Droesen penningmeester werd. De dorps-
raad had in het begin meegeholpen met de voorbe-
reidingen en na de oprichting van vereniging Vos-
beek bleven twee leden van de dorpsraad er uit 

interesse bij betrokken. Zij gaven waar mogelijk 
ook advies.
“De dorpsraad had gezegd dat degenen die zich 
het eerst hadden aangemeld, het eerst in aanmer-
king kwamen om een huis te bouwen”, zegt Droe-
sen. “Omdat op het stuk grond tien tot twaalf wo-
ningen gebouwd zouden kunnen worden, gingen 
we verder met zo’n veertien man. Uiteindelijk zou-
den er elf huizen komen en waren we met twaalf 
man lid van de vereniging. Je hebt altijd een reser-
velid nodig voor het geval iemand de hypotheek 
niet rond krijgt of zo.” “Het is spannend om zelf wo-
ningen te gaan bouwen, want niemand heeft echt 
veel ervaring. Omdat we geen van allen wisten 
waar we precies op moesten letten, hebben we een 
professioneel bedrijf ingehuurd, BIEB uit Eindho-
ven. Zij vertelden ons welke stappen we telkens 
moesten nemen en waar we rekening mee moes-
ten hou- den. Daardoor vergaten we niets.”

BasIswonIng
“Eigenlijk verliep alles vanaf het begin heel soepel. 
We dachten met z’n elven in dezelfde richting wat 
het soort huis betreft. We hebben een basiswoning 
gebouwd die iedereen nog naar believen aan kon 
laten passen door er bijvoorbeeld een stuk aan te 
laten bouwen.” “Het was ook een voordeel dat de 
commissie Welstand van de gemeente nog moest 
bepalen waar onze huizen aan moesten voldoen. 
Daardoor konden we met z’n allen om de tafel zit-
ten en door overleg op één lijn blijven. Daarna zijn 
we met onze groep stenen en dakpannen gaan 
uitzoeken. We zijn heel tevreden hoe alles is ge-
worden, want we hadden in alles inspraak.” De le-
den van Vereniging Vosbeek kozen ook gezamen-
lijk een architect en een aannemer en kochten sa-
men materialen zoals cv-ketels, verwarming en 
elektriciteit in. Daardoor kon er efficiënter en dus 
goedkoper worden gewerkt. Ook het feit dat er 
geen projectontwikkelaar bij betrokken was, 
scheelde flink in de kosten. “Uiteindelijk zijn deze 
huizen gebouwd binnen het budget dat we hadden 
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vastgesteld. Dat was 140.000 per woning. Een 
taxateur heeft de waar- de vastgesteld op 170.000 
euro, dus we hebben op deze manier zo’n 30.000 
euro bespaard.”
“Het was wel jammer dat onze aannemer eind april 
van dit jaar failliet ging, juist nadat de laatste vier 
woningen waren opgeleverd. Dat betekent dat de 
laatste dingen die nog aangepast of verbeterd 
moesten worden, niet door hem kunnen worden 
aangepakt. Maar ik ga ervan uit dat dit nog wel 
goed komt.”

Subsidie
De leden van Vereniging Vosbeek konden ieder 
voor zich maximaal vierduizend euro CPO-subsidie 
aanvragen bij provincie. CPO staat voor Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap en de subsidie is 
bedoeld om, vooruitlopend op een verstrekte hypo-
theek, de eerste kosten op te kunnen vangen.
Op het moment dat de vergunningaanvragen voor 
hun huizen gepubliceerd werden, hield Vereniging 
Vosbeek een informatieavond voor omwonenden. 
Daardoor konden de nodige vragen worden beant-
woord. “Er werden uiteindelijk wel wat bezwaren 
ingediend, maar die heeft de gemeente afgehan-
deld”, zegt Droesen. Hij heeft inmiddels op verzoek 
van de gemeente in andere kernen zoals America 
en Hegelsom verteld over de ervaringen met het 
bouwen in eigen beheer.
De Lottumer kijkt tevreden terug op de afgelopen 
twee jaar. “We zitten nu allemaal in ons nieuwe 
huis, al moet ik nog wel de nodige klusjes doen. 
Onze vereniging blijft nog zeker twee jaar bestaan, 
want als iemand zijn huis eerder verkoopt, zal hij 
de andere leden een deel van de contributie terug 
moeten betalen. Die afspraak hebben we zelf ge-
maakt. En ja, we hebben wel  met z’n allen een af-
sluitende barbecue gehouden. Wie weet, misschien 
wordt dat wel een jaarlijkse barbecue.”

We weten dat in Itteren ook ondernemende men-
sen wonen die misschien ook zoiets willen realise-

ren. Mocht dat zo zijn, dan kunnen zij  zich melden 
bij  de Dorpsraad via www.itteren.nl  of via een van 
de Dorpsraadleden.(zie achterkant van dit boekje)

De dorpsraad wenst u
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Dorpswinkel Itteren gaat dicht!!!
Beste mensen, 

Bijna 4 jaar lang hebben we ons best gedaan om de winkel draaiende te houden, we hebben van 
alles bedacht om omzet te maken. We hebben het dorp vaak genoeg laten weten hoe de stand 
van zaken was, maar helaas heeft dit alles niet mogen baten. Het punt is dat een kleine 80% van 
de dorpelingen  op geen enkele manier gebruik maakt van de winkel, en men geeft daarmee het 
signaal af dat Itteren geen winkel nodig heeft.

Jammer dat de andere 20% van de dorpelingen hiervoor moeten boeten. Zij vonden het wel be-
langrijk dat er een winkel was voor hun dagelijkse benodigdheden en een praatje met een dorps-
genoot.

Een grootte teleurstelling voor de gemeente, ook zij geloofde in een winkel in Itteren. De gemeente 
was zelfs bereid een lening te verstrekken voor de eerste inkopen. Er werd ons ook geen huur be-
rekend. Zelfs dit was niet genoeg om het hoofd boven water te houden.

Positief zoals ik ben voelen we behalve verdriet en teleurstelling natuurlijk ook dankbaarheid, 
dankbaar voor het lief en het leed dat met ons gedeeld is, dankbaar voor de dorpelingen die wel 
hun best hebben gedaan om de winkel te behouden en dankbaar voor onze gezinsleden die altijd 
paraat staan.

Op 24 december zal dorpswinkel Itteren zijn deuren voorgoed sluiten en behoort het hebben van 
een winkel in Itteren voorgoed tot het verleden. 

Wij wensen u, voor de laatste keer  vanaf deze plek, prettige feestdagen en een voorspoedig 2011

Groetjes Daniella Beenkens en co
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Gemeentelijke bezuinigingen
 Grote Steden Beleid (GSB) – Kleine Kernen 
Beleid (KKB)

De gemeente stelt jaarlijks een totaal bedrag 
beschikbaar voor buurtbudgetten (inclusief  de 
kleine kernen) van € 536.500,00. Vanuit het 
buurtgericht werken wil de gemeente een be-
trouwbare partner blijven in de samenwerking 
met corporaties en bewoners. In het kader van 
algehele bezuinigingen heeft de gemeente de 
mogelijkheden op de buurtbudgetten verder 
onderzocht en besproken met zowel de buurt-
kaders als de woningcorporaties. Op basis 
daarvan wordt het navolgende voorgesteld.
 
Binnen de bestaande afspraken zijn bezuini-
gingen te realiseren door het laten aansluiten 
van de regelgeving en bijbehorende budgetten 
van Geld voor de Buurten en Kleine Kernen 
budgetten. Hierdoor zullen Itteren en Borgha-
ren gelijkelijk worden behandeld als de andere 
niet-GSB-buurten. De doelstellingen zijn im-
mers gelijk: bewoners activeren, betrekken bij 
hun omgeving en ervoor zorgen dat deze om-
geving leefbaar is en blijft. De Kleine Kernen 
Borgharen en Itteren kennen ook problemen 
vergelijkbaar met een groot deel van de niet-
GSB buurten. Vanwege de overeenkomstige 
doelstellingen en vergelijkbare problematiek is 
het dan ook aan te bevelen om in de uitvoering 
en dus ook budgettering aansluiting te zoeken.
 
Momenteel worden in het kader van de veror-
dening Geld voor de Buurten elf buurten aan-
gemerkt als GSB-buurten. Deze aanmerking 
wordt vertaald in een aanmerkelijk hoger 
buurtbudget voor GSB-buurten. In GSB-buur-
ten wordt middels een omvangrijk sociaal en 

fysiek programma geïnvesteerd in de buurt en 
de leefbaarheid voor de bewoners. In de
tweejaarlijkse buurtpeilingen is te zien dat de-
ze investeringen hun vruchten afwerpen. Ui-
teraard heeft de uitgangspositie van de buurt 
invloed op het tempo van die vooruitgang. 
Voor Boschpoort en Heugemerveld geldt dat 
beide buurten op veel punten een stijgende lijn 
laten zien. Bijvoorbeeld in bevolkingssamen-
stelling en daarmee de veerkracht van de 
buurt.
Voor beide buurten geldt ook dat er aan-
dachtspunten blijven. De ontwikkeling en de 
huidige stand van zaken in deze beide wijken 
maakt dat een GSB classificatie niet langer 
nodig is.
 
Concreet houden de bovenstaande voorstellen 
een normalisatie van de buurtbudgetten van 4 
wijken in. Voor zowel Borgharen en Itteren als 
voor Boschpoort en Heugemerveld geldt dat zij 
een overgangsperiode van 2 jaar krijgen om te 
wennen aan de nieuwe budgetten. De huidige 
werkwijze met Geld voor de Buurten biedt vol-
doende ruimte om dit te doen. Buurtkaders 
kunnen in de eerste termijn een aanvraag 
doen tot het voor hen beschikte maximale be-
drag. In de tweede termijn kunnen zij dan nog 
een aanvraag doen voor aanvullende budget-
ten indien er nog een restbedrag aanwezig is. 
De budgetten worden nu reeds ingezet in 
buurten die dit het hardste nodig hebben. De 
Gemeente constateert ieder
jaar in bepaalde buurten een onderuitputting 
die in andere buurten ingezet kan worden. 
Jaarlijks vindt er dan ook een herverdeling van 
de budgetten plaats: eerst op stadsdeelniveau 
en daarna op stedelijk niveau (in de orde van 
grootte van € 40.000,00). De gemeente ver-
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wacht dat er in 2011 en 2012 voldoende bud-
getruimte is om geen aanvullende maatrege-
len voor Borgharen en Itteren en Boschpoort 
en Heugemerveld te hoeven nemen. De aan-
vragen uit die buurten zullen hiertoe geduren-
de twee jaar voorrang krijgen bij de herverde-
ling van de restbudgetten.
 
Hierdoor kan het totaalbudget van Geld voor 
de Buurten teruggebracht worden naar een 
bedrag ter hoogte van € 502.500,00, waardoor 
er vanaf 2011 een structurele besparing van € 
34.000,00 gerealiseerd kan worden. In de ka-
derbrief ging de gemeente nog uit van een 
mogeli jk te bezuinigen bedrag van € 
260.000,00 op de buurtbudgetten. Nader over-
leg met de buurtkaders en de woningcorpora-
ties over de bezuiniging en toetsing aan de 
uitgangspunten hierbij heeft geleid tot het ge-
wijzigde voorstel. Deze bezuiniging draagt bij 
aan het uitgangspunt van kosteneffectiviteit 
doordat aangesloten wordt bij de autonome 
ontwikkeling van de betreffende wijken die 
maakt dat extra inspanningen niet langer nodig 
zijn.
 
Concreet betekent dit dat de buurten: Itteren, 
Borgharen, Heugemerveld en Boschpoort 
vanaf 2011 recht hebben op € 10.000,00 voor 
hun organisatiekosten en activiteiten en dat 
het voor de overige buurten blijft zoals het 
was. 

Wat betekent dit nu voor Itteren?

Als wij van het bovenstaande uitgaan, dan be-
tekent dit dat wij nog altijd een fors bedrag te 
beschikking krijgen namelijk € 10.000,00. Maar 
die € 10.000,00 zijn bestemd voor organisatie-
kosten én activiteitenkosten samen. De tege-
moetkoming voor organisatiekosten is vanuit 
de gemeente bepaald op maximaal € 
3.500.00, waardoor er nog maar een bedrag 
van € 6.500,00 beschikbaar blijft voor activitei-
tenkosten. Terwijl dit vanuit het Kleine Kernen 
Beleid jaarlijks ca. € 11.000,00 was. 

Nu zit er nog een bedrag in de Kleine Kernen 
Beleidspot. Ten tijde van deze uitgave van de 
Dorpsberichten is nog niet bekend wat er met 
dit bedrag gebeurd. Blijft dit vooralsnog ter be-
schikking van de Kleine Kernen Borgharen en 
Itteren of  gaat dit bedrag naar de GSB-pot? 
Wij hopen natuurlijk op het eerste, maar wij 
dienen toch rekening te houden met een fors 
minder budget voor de activiteiten in Itteren 
voor de komende jaren.

Dus aanvragen voor een tegemoetkoming 
vanuit het GSB-budget (voorheen Kleine Ker-
nen Beleid) zullen vanaf 2011 extra kritisch 
beoordeeld gaan worden. In verband met de 
nieuwe systematiek is door de penningmees-
ter al een begroting - op basis van de aanvra-
gen uit het verleden - bij de gemeente inge-
diend. Wij hopen op enige coulance bij moge-
lijke budgetoverschrijding en op een voor-
keursbehandeling bij de herverdeling van mo-
gelijke restbudgetten. Wij houden jullie op de 
hoogte. En dan nu het financiële overzicht van 
2009.
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Financieel overzicht 2009

Ontvangsten 2009 2008 2007
Donaties inwoners (40) - (61) - (78)
Sponsors
Bibliotheek
Kern met Pit/diversen
Rente
Voorschot Gemeente Maastricht

€    602,00
€    850,00

€ 1.020,00
€      47,05
€ 3.500,00

€    845,00
€    700,00
€      60,00

€      52,25
€ 3.430,10

€ 1.105,00
€    954,00
€      75,00

€      13,00
€ 3.355,00

Totaal ontvangsten € 6.019,05 € 5.087,35 € 5.502,00
 
Uitgaven 2009 2008 2007
Website en overige automatisering
Lidmaatschappen
Vergaderkosten, vergoeding bestuur inzake  
telefoon, computer, reiskosten etc.
Huur Aw Sjaol
Representatiekosten
Diversen
Dorpsberichten* (incl. bezorgkosten)
Verzekeringen
Activiteiten niet via Kleine Kernen Beleid

€    136,41
€      26,14

€ 2.468,80
€    275,00
€    437,62
€    432,96

€    248,81
€ 2.213,75

€    760,00
€    100,00

€ 2.418,00
€    297,00
€    145,00
€      95,00

€    547,00
€    119,00

€ 2.063,00
€    275,00
€    131,00
€    220,00
€ 1.660,00

€      70,00
Totaal uitgaven € 6.239,49 € 3.815,00 € 5.085,00
Totaal ontvangsten € 6.019,05 € 5.087,35 € 5.502,00
Verschil €    220,44 –       € 1.272,35 + €  417,00 +
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Activiteiten in 2009 vergoed uit het Kleine Kernen Beleid

Activiteit 2009 2008 2007
Koninginnedag € 1.300,00 €      200,00 €    200,00
Seniorenbibliotheek  €    675,00
Netschool/computerproject €   1.400,00
Sint Martinusviering €      287,00 €    258,00
Straatfeest/tourrit €    475,00 €      400,00 €    370,00
Dorpsberichten* €    800,00 €   1.780,00
Natuur Educatie Punt Itteren €   4.845,00 € 1.000,00
Defibrillatoren (AED’s) € 4.500,00
Seniorenvereniging € 1.000,00 €   1.000,00 €    750,00
Leestafels €   1.978,00 € 2.211,00
IBC’03 €      600,00
Totaal € 8.075,00 € 12.490,00 € 5.464,00

* Dorpsberichten vallen sinds 2008 onder acti-
viteitenkosten die vergoed worden  vanuit het 
Gemeentelijke Kleine Kernen Beleid en de 
vergoeding over 2009 werd in januari 2010 
uitbetaald.

Zoals jullie kunnen lezen kunnen wij iedere 
vorm van ondersteuning gebruiken. Zo ook 
een  financiële bijdrage van iedereen die ons 
steunt bij al onze initiatieven en activiteiten. 
Het rekeningnummer is: 97.92.52.547 van de 
SNS-regiobank t.n.v. St. Dorpsraad Itteren.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!! 
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Groot biljarttreffen.

Op zaterdag 29 en zondag 30 januari vind er 
weer een biljarttreffen plaats in Café ’t Tref-
punt.
Dit biljarttreffen is toegankelijk voor:
Iedereen die van biljarten houdt, c.q. wel eens 
een partij biljart heeft gespeeld of kennis wil 
maken met de biljartsport.
Wij hopen dat potentiële biljartliefhebbers bo-
vengenoemde data reeds in de agenda note-
ren. 
Het motto is: mensen treffen mensen onder 
het genot van een partijtje biljart, een hapje en 
een drankje.
Uiteraard komt er ook een wedstrijdelement 
aan te pas. 
Maar het wedstrijdelement is niet gebaseerd 
op het winnen van het biljarttreffen.
Omdat de wedstrijden niet gebaseerd zijn op 
het winnen van het treffen kan men ook alleen 
op zaterdag of op zondag deelnemen.
Bij inschrijven kan een speeldag aangegeven 
worden.
Het biljarttreffen start op zaterdagmiddag en/of 
avond 29 januari.
Op zondagochtend 30 januari zullen de deel-
nemers eerst gezamenlijk een ontbijt nuttigen 
waarna de wedstrijden worden voortgezet.
Het biljarttreffen wordt afgesloten met een ge-
zellig samenzijn inclusief buffet.
Het bedrag aan inschrijfgeld bedraagt € 17,50 
per persoon.
Indien echtegenoot(te), vriend, vriendin,  of 
eventueel kinderen ook van het biljarttreffen 
willen meegenieten zonder te biljarten kan dat  
tegen betaling van onderstaande bedragen.
€ 15,00  voor ontbijt en buffet,
€   2,50  voor ontbijt,

€ 12,50  voor deelname buffet.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief con-
sumpties.
Inschrijfgeld moet voor aanvang van het biljart-
treffen betaald worden.
Wat de biljarttechnische kant van het treffen 
betreft zal de opzet iets anders zijn dan in 
voorgaande jaren. 

Omdat we met dit treffen nog meer de nadruk 
willen leggen op de oude Olympische gedach-
te:
            DEELNEMEN IS BELANGRIJKER 
DAN WINNEN. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers zal elke 
speler een aantal (nog te bepalen) beurten 
libre, bandstoten, driebanden en over rood 
moeten spelen.
Wij hopen dat er net als in 2007 en 2008  weer 
voldoende liefhebbers zijn om aan dit evene-
ment deel te nemen.
Graag zouden wij nog een aantal biljartlief-
hebbers willen begroeten die (nog) geen lid 
van een van beide Itterse verenigingen zijn.
Hebben wij Uw  interesse gewekt schroom dan 
niet om, als U nog vragen heeft, ondergete-
kende te mailen of te bellen of U alvast in te 
schrijven.

Opgeven kan door een Email te sturen naar:
h.keijdener@home.nl of bcoo64@home.nl

Inschrijven en opgave voor ontbijt en buffet 
voor 22 januari 2011.

Beleefd uitnodigend:
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Namens Café ’t Trefpunt Wil en Chiara 

Organisatie: Harry Keijdener Tel. 043-3645561 
of 06-36493296
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Fanfare Sint Martinus
Zo aan het eind van het jaar kijken we graag 
even terug wat er zo al voorbij is gekomen.
Ook dit jaar hebben we onze muzikale noten 
laten horen bij alle traditionele gebeurtenissen 
in ons eigen dorpje. Carnavalsklanken kon u 
dit jaar zelfs 2 keer horen bij de uitroepingen 
van de prinsenparen van carnavalsvereniging 
De Vreigeleire. Ook de sneeuw  hield ons niet 
weg bij de Itterse carnavalsoptocht met dank 
aan de sneeuwruimers van de families Ar-
rammach en Bours.
Verder hebben wij weer onze communicantjes 
begeleid, de processie mede opgeluisterd, met 
Koninginnedag rond getrokken en zelfs een 
heuse Schuttersfeest optocht voorgegaan.
Ook hebt u ons onlangs kunnen beluisteren in 
de Heilige Mis van de St. Martinusviering.
Wanneer u ons dan toch nog gemist hebt zul-
len wij ook te horen zijn in de Nachtmis voor 
het komende Kerstfeest.
Verder hebben wij nog concerten gegeven bij 
onze zustervereniging Sint Hubertus Bos-
scherveld en het Hoevefeest bij onze be-
schermheer Pie Bours.

Ook willen wij graag onze sponsoren en be-
gunstigers van harte bedanken voor hun steun 
in het afgelopen jaar, zonder hen is het on-
doenlijk om als vereniging te blijven bestaan.
Verder bedanken wij iedereen die ons ge-
steund hebben bij onze Paaseierenverkoop, 

onze donateuractie die huis aan huis wordt 
gedaan, uw  deelname aan ons zomer-, en Sin-
terklaaskienen en ook uw  steun bij de Grote 
Clubactie.

Op dit moment wordt een laatste hand gelegd 
aan een totale opknapbeurt van ons Martinus-
hoes waar het gehele interieur een nieuw 
kleurtje en uitstraling heeft gekregen.
Graag bieden wij u aan om eens een kijkje te 
komen nemen, u zult verbaasd zijn.

U ziet beste mensen heel wat activiteiten die 
onze leden aan uw  Itteren aanbieden en voor-
gaan. Maar zoals ook al vaker aangegeven is 
onze grote zorg dat wij het voortbestaan van al 
deze gebeurtenissen niet kunnen blijven ga-
randeren.
Zo is bij onze drumband het concertgebeuren 
vervallen en ook onze miniretten zijn gestopt.
Bij uitblijven van nieuwe aanwas voor zowel 
bestuur alsook muzikanten en leden wordt het 
voortbestaan van uw  en onze fanfare be-
dreigd.
Wij weten dat er veel mensen in Itteren wonen 
die zowel muzikaal als bestuurlijk onderlegd 
zijn. Helaas lukt het ons maar niet om deze 
mensen zover te krijgen dat zij iets voor de 
Itterse verenigingen willen doen. Er worden 
geen wonderen gevraagd maar zonder dat 
deze mensen ook hun handen uit de mouwen 
gaan steken zal het Itterse verenigingsleven 
langzaam maar zeker ten einde gaan.
Het is (nog) niet te laat. Wij zijn heel benieuwd 
naar uw aanmeldingen.

    Itterse dorpsberichten                                                                                        winternummer 2010

20



Op dit moment zijn we onze plannen voor vol-
gend jaar verder aan het uitwerken. Wij wor-
den gelukkig hierbij gesteund door heel actie-
ve leden bij de muziekcommissie en activitei-
tencomité. Van deze laatste krijgt u nu al een 
tipje van de sluier wat er staat aan te komen.

Graag willen wij u alvast fijne feestdagen toe-
wensen en een vooral gezond, voorspoedig en 
muzikaal Nieuwjaar.

Namens onze (ere)leden, directie, erevoorzit-
ter, beschermheer en bestuur van fanfare Sint 
Martinus. 

Joop Sangen, voorzitter
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Van de Basisschool.

Thema Sinterklaas
Wie komt er alle jaren?? Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint!! Wat een spannende tijd! De Sin-
terklaasgekte was losgebarsten. En we hebben een zeer geslaagd feest gehad!

Mozaïek
Zoals u misschien wel gehoord heeft, hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 afgelopen maand een 
cursus “Mozaïek Magnifiek!” De mooiste mozaïeken werden gemaakt door de
Romeinen in de oudheid. Met kleine stukjes werden de mooiste taferelen gemaakt. Tijdens dit pro-
ject maken de kinderen zelf magnifieke mozaïeken. Het project staat onder leiding van Jenny Al-
bertz van Kumulus, Maastricht. Na de feestdagen worden de werkstukken in de hal tentoonge-
steld, zodat iedereen kan komen kijken.

Sportdag Stella Maris
Groep 7/8 is afgelopen 2 november naar het Stella Maris college geweest en hebben meegedaan 
aan de sportdag. Hier hebben zij de tweede plaats behaald.

Verkeersquiz
Ook heeft groep 7/8 meegedaan met de regionale verkeersquiz. 
Hier
behaalden zij de vierde plaats!

Kerstmis
Tevens hebben wij een hele leuke, gezellige, en mooie kerstvie-
ring gepland op vrijdag 17 december.
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Prikkers
Beste Inwoners van Itteren

Het jaar 2010 zit er alweer bijna op,en 2011 staat alweer om de hoek te kijken.
Wij willen jullie en natuurlijk al onze leden een gelukkig, en vooral een Gezond 2011 toewensen.
Mochten er nog dames zijn die het gezellig zouden vinden om een avond in de maand iets voor 
hun eigen te willen doen zonder verdere verplichtingen, huiver dan niet om informatie te vragen bij 
een van onze dames. Magda Hamakers, Sandra Gielissen.

Bestuur en leden van de  damesvereniging Itteren.

Het bestuur en leden van voetbalvereniging I.B.C.'03 
wenst u Prettige Feestdagen en een Gezond en Sportief 2011 toe.
 Guus Horssels, secretaris

Aan alle patiënten van de Huisartsenpraktijk Borgharen.

Graag wil ik iedereen bedanken voor al die fijne jaren samen die ik met jullie in de praktijk heb ge-
had. Helaas heb ik de praktijk als doktersassistente verlaten voor een nieuwe uitdaging elders.
Ik wil iedereen een gezonde toekomst toewensen en misschien tot ziens!

Diana Medenbach
Maaseikersteenweg 171
3620 Lanaken/Smeermaas, België
Tel: +31611002264 

Dankbetuiging:

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor gelukwensen, kaarten, telefoontjes, kado’s  
enz. die ons 40 jarig huwelijk tot een onvergetelijk feest hebben gemaakt. Nogmaals dank hier-
voor.

Sjèr & Mariette Horssels-Schenk
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Spectaculaire tocht Crazy 88

Crazy 88 is doorgedraaid en komisch. Het is geïnspi-
reerd op het verschijnsel van de Scavenger Hunt. Dit 
is een spectaculaire tocht waarin verschillende op-
drachten moeten worden uitgevoerd. Het spel wordt 
op verschillende manieren  gespeeld. Hoe creatiever 
je bent hoe hoger je score zal zijn.

Je kunt deelnemen aan deze crazy 88 met een team 
bestaande uit minimaal 3 of maximaal 10 personen 
van alle leeftijden. Aan het einde van deze spectacu-
laire tocht wordt ook de hongerige maag gestild. 

Vraag je vrienden, familie en kennissen om samen 
met jou een team te vormen om deel te nemen aan deze tocht. Maart 2011 tref je in de brievenbus 
een folder aan om je in te schrijven. 

Deze route wordt georganiseerd door het activiteitencomité van Fanfare St. Martinus. Dit alles 
vindt plaats op zondagmiddag 29 mei 2011. Dus aarzel niet en doe eens crazy!!

Hopelijk tot 29 mei 2011!

Activiteitencomité Fanfare st. Martinus

‘t Trefpunt.
Door een misverstand is het gerucht in de wereld geholpen dat het het Trefpunt van eigenaar zou 
veranderen.
Dat is dus niet zo.
Wil en Carine blijven de septer zwaaien.
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Invoering chipkaart

Op dit moment kan men in het openbaar 
vervoer over al reizen met de chipkaart 
maar in Maastricht is ook de strippenkaart 
nog steeds geldig. Vanaf begin volgend 
jaar zal dat anders zijn. Dan is reizen met 
strippenkaart niet meer mogelijk. Het zal 
natuurlijk even wennen zijn. Je zult dan 
altijd moeten inchecken en uitchecken, 
maar wat gebeurt er als je dat vergeet of 
als er geen saldo meer staat op de kaart? 
Krijg ik korting als ik 65+ ben en wanneer 
krijg ik dalkorting? Ondanks de vele in-
formatiecampagnes leven er onder de 
mensen nog veel van dergelijke vragen 
over de chipkaart. Je kunt natuurlijk naar de 
website www.ov-chipkaart.nl maar niet iedereen heeft internet. De Dorpsraad heeft daarom de be-
langrijkste vragen op een rijtje gezet en deskundig advies gevraagd bij de Provincie Limburg. De 
vragen zijn vooral bedoeld voor mensen die (regelmatig) van het openbaar vervoer gebruik maken 
om naar de Markt, naar de stad  of naar het ziekenhuis te gaan. Frequente reizigers en studenten 
weten wel hoe het allemaal werkt. Voor reizgers met een abonnement verandert sowieso nog 
niets. Abonnementen zijn het volgend jaar nog het hele jaar geldig. Als daar behoefte aan is, is de 
Dorpsraad bereid om een informatieavond in de Sjaol te houden. Hoe meer mensen dat doorge-
ven bij één van de Dorpsraadleden, hoe eerder zo’n avond komt.

Kan ik zonder chipkaart niet meer met bus of trein rijden?

Neen, er zijn altijd mensen die (bijna) nooit gebruiken maken van het openbaar vervoer. Ook zijn 
er natuurlijk de toeristen of  dagjesmensen. Voor deze mensen heeft het vaak geen zin om een 
chipkaart aan te schaffen. Daarom zijn er op de bus altijd zogenaamde impulskaartjes te koop. Je 
kunt dus altijd met de bus. Het reizen met deze kaartjes is wel aanzienlijk duurder dan het reizen 
met de chipkaart.

Welke kaarten zijn er allemaal en welke is voor mij de beste?

Welke OV-chipkaart voor u het meest geschikt is, hangt af van uw  reispatroon. Maakt u regelmatig 
gebruik van het openbaar vervoer? Dan biedt de persoonlijke OV-chipkaart het meeste gemak. Als 
u gebruik wilt maken van een abonnement of automatisch opladen, kunt u niet zonder persoonlijke 
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OV-chipkaart. Gaat u af en toe met het openbaar vervoer of wilt u de OV-chipkaart delen met bij-
voorbeeld uw gezinsleden? Dan is voor u een anonieme OV-chipkaart de beste optie.

De persoonlijke ov-chipkaart

U kunt uw  persoonlijke OV-chipkaart automatisch laten opladen, zodat u altijd voldoende saldo 
heeft. U kunt ook persoonsgebonden reisproducten opladen, zoals dalkorting. U komt in aanmer-
king voor persoonsgebonden korting (bijvoorbeeld als u vaste klant bent, of  65-plus, of  voor kinde-
ren onder de 12 jaar). U kunt uw  persoonlijke OV-chipkaart laten blokkeren bij verlies of diefstal. U 
kunt een account aanmaken in Mijn OV-chipkaart. Daarin kunt u onder andere uw  reis- en transac-
tieoverzichten zien.

Een persoonlijke OV-chipkaart is 5 jaar geldig.

Als u uw  OV-chipkaart wilt delen met bijvoorbeeld uw  gezinsleden of als u slechts incidenteel met 
het openbaar vervoer reist.

In vergelijking met een persoonlijke OV-chipkaart biedt een anonieme niet de voordelen van de 
persoonlijke ov-chipkaart.. Maar de naam zegt het al, de kaart is anoniem en dus door iedereen in 
het gezin te gebruiken. Denk er wel aan dat als je met meerdere personen reist ieder afzonderlijk 
dient in te checken en uit te checken.

Een anonieme OV-chipkaart is 4 tot 5 jaar geldig.

De wegwerp ov-chipkaart

Een wegwerpchipkaart is een chipkaart die u niet kunt opladen. Hij heeft een vooraf  ingestelde 
geldigheid, bijvoorbeeld voor een vast aantal dagen of  ritten. De wegwerpchipkaart is te koop bij 
verkoop- en oplaadautomaten en in bijvoorbeeld bus of tram.

Waar kan ik een persoonlijke chipkaart kopen?

Controleer eerst of  u al een OV-chipkaart heeft in de vorm van een NS Voordeelurenkaart of een 
NS jaartrajectkaart of OV-jaarkaart. Die kunt u namelijk als OV-chipkaart gebruiken. 

U kunt een persoonlijke OV-chipkaart on-line bestellen. U heeft een digitale foto en Ne-
derlands adres nodig en betaalt via iDEAL. 
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Bij het servicepunt van Veolia aan het station kunt u een papieren aanvraagformulier voor een per-
soonlijke OV-chipkaart halen.

Is het reizen met de chipkaart duurder 
of goedkoper dan reizen met de strip-
penkaart.

Een reis van Itteren naar Maastricht of 
naar Bunde kost momenteel in beide ge-
vallen hetzelfde, namelijk twee zones. 
Maar iemand uit Borgharen of Limmel be-
taalt voor deze reis hetzelfde. Bij de chip-
kaart wordt afgerekend op daadwerkelijk 
gereden kilometers. Limmel-Maastricht 
wordt een stuk goedkoper, Itteren-Maas-
tricht blijft hetzelfde of is iets duurder. Itte-
ren-Bunde daarentegen wordt weer 
goedkoper. M.a.w. daar is geen eenduidig 
antwoord op te geven. Of je duurder of 
goedkoper uit bent is helemaal afhankelijk 
van de reis die je maakt. Wel is het zo dat je met een persoonlijke kaart een kortingsproduct kunt 
kopen (= gratis). Daarmee krijg je na 09.00 uur 20% korting op je reis. Als 65+ -er krijg je met de 
persoonlijke pas ook nog eens 33% korting. Deze kortingen worden gestapeld. Ben je dus 65+ en 
je reist na 09.00 uur dan krijg je dubbele korting. Discussie met chauffeurs over het tijdstip van in-
stappen zijn niet meer nodig want de chipkaart werkt op de seconde. Echter een reis 1 minuur 
voor 09.00 uur kost voor de hele reis het volle pond.

Bij het reizen met de chipkaart betaal je net als nu een opstaptarief. Dat tarief bedraagt € 0,78 (per 
01-01-2011 € 0,79). Stap je echter bij dezelfde vervoerder over binnen 35 minuten dan hoef  je het 
opstaptarief maar een keer te betalen. Dat geldt ook voor overstappen op de trein van Veolia.

Wat kost een ov-chipkaart?

De chipkaart kost € 7,50. Om de koop van chipkaarten te promoten zijn er echter acties in voorbe-
reiding. Als je de chipkaart op dit moment niet perse nodig hebt is het verstandig om even te wach-
ten met kopen. 
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We kunnen nog wel een tijd doorgaan maar dan wordt dit verhaal veel te ingewikkeld. We zullen 
de voornaamste unten nog even op een rij zetten en adviseren sowieso om een informatiefolder te 
halen bij het servicepunt van Veolia. Daarnaast is het raadzaam om de voorlichting in kranten en 
op tv goed te volgen. In eerste instantie lijkt het allemaal ingewikkeld maar in de praktijk valt het 
best mee. Het is wel even wennen.

Voornaamste aandachtspunten:

Wilt u gebruik maken van allerlei voordelen zoals 65+ korting en dalurenkorting dan is een per-
soonlijke kaart noodzakelijk

Heeft u een NS voordeeluren kaart, een NS jaarkaart of  studentenkaart dan hoeft u geen chipkaart 
te kopen want deze kaarten zijn als zodanig te gebruiken.

Abonnementen blijven voorlopig nog geldig.

Koop niet te veel 15-strippenkaarten in voorraad want op enig moment zijn ze niet meer geldig kun 
je ze niet meer gebruiken. Dat wordt tijdig bekendgemaakt

Belangrijk!
Onder de chipkaart wordt afgerekend op basis van 
werkelijk gereden kilometers. Nu kost een ritje naar 
Maastricht Station, halte Wilhelminabrug (Mosae Fo-
rum), halte Vrijthof  of halte Brusselse Poort hetzelfde 
omdat alle haltes in dezelfde zone liggen. Met de 
chipkaart betaalt u echter hoe verder u reist steeds 
meer. In bovenstaand voorbeeld resp. € 2,19, € 2,32, 
€ 2,51 en € 2,72. Nu kost deze reis € 1,50. Omge-
keerd geldt natuurlijk ook. In principe is dit systeem 
veel eerlijker maar omdat Itteren aan het eind van 
een zone ligt voor ons natuurlijk wel nadelig. Let dus 
goed op waar u uitstapt of  hoe u reist. Omrijden om-
dat er niet overgestapt hoeft te worden kost dus 
geld. Bovenstaande prijzen zijn overigens de spit-
sprijzen. Met dalkorting gaat daar 20% vanaf  en met 
ouderenkorting nog eens 34%.
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Wijzigingen dienstregeling bus
 12 dec 2010 voor Itteren en Bunde

STADSNET MAASTRICHT
Lijn 3 : 
van WOLDER naar BUNDE via Maastricht Cen-
trum – Maastricht Station – Amby – Rothem – 
Meerssen
· Het deeltraject Maastricht Station – Amby – 
Meerssen – Bunde is overgenomen van lijn 5.
· Op zondag wordt lijn 3 tussen Bunde en Meers-
sen als belbus gereden. Met lijn 17 wordt
hier nog een alternatief geboden, met een 
vraagonafhankelijke vaste uurdienst.
Lijn 9 : 
van BUNDE naar MAASTRICHT POTTENBERG 
via Itteren-Borgharen-Maastricht Station – Maastricht Centrum
· Op maandag t/m vrijdag vertrekken enkele spitsritten eerder uit Bunde vanwege de extra
noodzakelijk gebleken rijtijd richting Maastricht Station ( file i.v.m. doseerpunt
Noorderbrug )

REGIOLIJNEN ZUID-LIMBURG
Lijn 17: 
van BEEK ( STATION ) naar BUNDE ( STATION) via Geulle
· De route van lijn 17 wordt verlengd van Bunde Station naar Meerssen Station.
Tussen Bunde en Meerssen rijdt ook lijn 3 (uurdienst) , welke in Bunde aansluiting biedt op
de stoptrein van/naar Sittard.
Lijn 17 
biedt in Bunde voor reizigers uit Geulle aansluiting op de stoptrein van/naar
Maastricht.
Lijn 17 
biedt in Meerssen voor reizigers uit Geulle/Bunde aansluiting op de Heuvellandlijn
van/naar Heerlen/Kerkrade.
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Servicepagina
Landelijke alarmnummer als
elke seconde telt, voor ambu-
lance, 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:
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 a l leen b i j 
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

Parochie / Pastorie
043 363 29 67 

Vragen of meldingen aan de 
gemeente?
Bel het gemeenteloket.
043 350 40 00
Buiten kantooruren
043 350 44 00 (milieu)
043 350 53 45 (overig)
of via www.maastricht.nl

Drugsmeldpunt:
043 350 51 11

Provinciale milieuklachtenlijn
043 361 70 70

Melden incidenten schapen op 
de kades
046 433 18 14

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

Basisschool Op de Sterkenberg
043 364 14 21

Sint Martinushoes
043 364 10 01

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

Foto’s: 
www.ittereninbeeld.nl
www.picasaweb.dorpsraad.
itteren.nl

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

Voorzitter:
  Joop Verhulst 06 - 8142 7142
Secretaris:
  Maria Lhomme       365 20 40
Penningmeester:
  Harry Jonkhout       364 99 67

Leden:
  Sander Bastings     364 61 07
  Wim Beijer              364 41 26
  Han Hamakers       364 67 34
  Paul Paulissen       343 24 70
  Tonny Prop             347 21 89
 Richard Smeets (a/d Maas)  
         364 16 38
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