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Enige historie over het grenskruis tus-
sen Itteren en Borgharen

Op de voormalige dorpsgrens tussen Itteren 
en Borgharen staat aan de Pasestraat ter 
hoogte van De Negen Boompjes een stenen 
kruis. Het  kruis is in 1987 geplaatst door de 
Stichting Kruisen en Kapellen. Vanaf dit kruis 
loopt een veldweg, de Kruisweg genaamd,  
richting Het Brook. Ofschoon het kruis er pas 
enkele tientallen jaren staat, zou er dus een 

verband kunnen  bestaan tussen het kruis en 
de naam Kruisweg. 
In het Regionaal Historisch Centrum Limburg 
in Maastricht bevindt zich onder de naam Lan-

den van Overmaas nr. 6862 een document uit, 
let wel, 1484 dat een nadere uitleg geeft.
De titel van dat document is:

“Dit is den bivanck der Herlichkeit des dorps 
Itteren, anno 1484” 
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(In hedendaags Nederlands: Dit is het gebied 
van de Heerlijkheid van het dorp Itteren, anno 
1484.)
Het stuk begint als volgt:
Aen dat gericht teûssen Harren ende Itteren, 
daer licht er een stien  op der Masen aent 
landt toubehorende Peter van der Vogen, van 
Maastricht ,indt gericht endt opt creûss van 
den creûsse recht over….enz.
Aan die gerechtsplaats tussen Borgharen en 
Itteren ligt aan de Maas aan het land dat toe-
behoort aan Peter Vogen, van Maastricht, op 
de gerechtsplaats op het kruis en van het kruis 
recht over…. enz.
Vervolgens wordt er een uitgebreide beschrij-
ving gegeven hoe men in de Heerlijkheid Itte-
ren van de ene plaats naar de andere kan ko-
men. Dit gebeurt aan de hand van de namen 
van de boerderijen en streek(veld)namen. In 
deze beschrijving worden geen straatnamen 
genoemd zoals wij die nu kennen. 
Een voorbeeld.
Van de brockbrugge oudt neve Peter in gen 
Hoek altot den Steûffkens wech, ûdt den 
Steûffkens wech in Sterckenberchs weide oudt 
tot in den Bosche.
Dit is ongeveer het volgende: Vanaf  de Brook-
brug naast Peter in gen Hoek tot aan de Stuif-
kensweg, over de Stuifkensweg naar de weide 
van Sterckenberch  tot Op de Bos. 
En vervolgens wordt er ook iets gezegd over 
de breedte van die weg. 

Ende disen wech sal so weit sein, dat ein man 
op ein pert sitten mach ende in elcker handt 
ein pert leiden mach.
Dit komt er op neer dat de weg zo breed is dat 
een man te paard daar kan rijden en daarbij 
aan elke hand ook nog een paard kan leiden.
Een andere weg vanaf  Het Brook is zo breed 
dat
-  een vrouw  tussen twee vrouwen ter kerke 
kan gaan of
-  vier personen met een draagbaar kunnen 
passeren of
-  een man te paard met zes vaten koren kan 
passeren.

Opvallend in het hele verhaal is dat veel veld-
namen van toen, en dat is toch ongeveer vijf-
honderd jaar geleden, ook nu nog gangbaar 
zijn en die ook nog op kaarten van omstreeks 
1900 zijn terug te vinden zoals:

De Brock -  Het Brook
Steûffkenswech – Stuifkensweg
Op gen Meer – Op de Meer
Het Roet – Het Rooth
Langen Hoff – Langen Hoof
Kleine Veltien – In het klein veldje
Meerbrugge – Meebruggenveld
Schepengaet – Schippegat

Aan het eind van zijn verhaal komt de onbe-
kende schrijver met de feitelijke bedoeling van 
het document. Hij zegt hierover: 
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Over het hele gebied zal bij 
dat kruis op de grens tussen 
Itteren en Borgharen  recht 
worden gesproken en vonnis 
worden gewezen op “de gro-
te rechtdag” en die te hou-
den zoals dit  van oudsher 
gebruikelijk is.
De conclusie van het verhaal 
is dat deze plaats in een ver 
verleden voor de inwoners 
van Itteren als “rechtbank” 
heeft gefungeerd. Ter herin-
nering hieraan is door de 
toenmalige Stichting Kruisen 
en Kapellen van Itteren hier 
een nieuw  kruis geplaatst en 
dat nu dankzij Giel Lardinois 
met zorg onderhouden 
wordt.

Pierre Bastings 
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Wandelpad Op de Bos richting brug?

We kregen een mail van Itterse inwoner Mar-
cel Tummers met de vraag of er een wandel-
pad kon komen vanaf het voetbalveld richting 
trap bij de brug (nabij het fietspad van An-
kersmit). Dit zou de nodige onveilige situaties 
voor wandelaars kunnen voorkomen. Alle 
wandelaars die Itteren langs deze weg verla-
ten moeten of op de rijbaan, of  in de berm lo-
pen. Vooral in de bocht ontstaan regelmatig 
bijna ongelukken doordat auto’s uitwijken voor 
de wandelaars (die netjes links lopen).
In december 2008 heeft Marcel deze vraag 
ook al eens neergelegd bij het Consortium 
Grensmaas en heeft hen toentertijd gewezen 
op de onveilige situatie sinds de afsluiting van 
het Bundervoetpad. In januari 2009 kreeg ik 
hierop onderstaand antwoord van respectieve-
lijk Peet Adams en Jos van Uden, beiden van 
het Consortium:

Helaas moeten wij u mededelen dat wij geen 
alternatief voetpad, of  trottoir aanleggen langs 
Op de Bos, als vervanging voor het Bunder-
voetpad. Op de Bos ligt buiten ons werkterrein. 
Bovendien maakt de aanleg van zo'n pad ook 
geen deel uit van de afspraken die we met de 
overheden hebben gemaakt.
Dat betekent overigens absoluut niet dat we 
geen oog en oor zouden hebben voor de vei-
ligheid en het woongenot van de inwoners van 
Itteren. Die aspecten hebben elke dag op-
nieuw  onze aandacht. Bovendien komt het 
leefklimaat van Itteren ook telkens aan bod in 
het overleg met de Klankbordgroep Itteren/
Borgharen.
Verder willen we u er graag op wijzen, dat het 

huidige werkterrein van Consortium Grens-
maas in Itteren over enkele jaren verandert in 
een fantastisch natuurgebied waar het straks 
heerlijk wandelen is met uw hond.

Met vriendelijke groet,

Peet Adams

Vervolgens in maart 2009 van Jos van Uden:
Op uw  eerder gestelde vraag betreffende een 
alternatief voor het
Bundervoetpad kunnen wij u geen oplossing 
bieden. 
 
 Met vriendelijke groet,

Jos van Uden
Consortium Grensmaas
Wij als Dorpsraad zullen dit ook aan de orde 
laten komen in onze komende wijkteamverga-
deringen. Hopelijk kunnen we iets voor de 
wandelaars betekenen die met of zonder kin-
derwagen /kinderen /hond het dorp willen ver-
laten. Hierbij zou ook aan een waarschu-
wingsbord helpen met daarop de tekst ‘let op, 
voetgangers op de rijweg’. Want de voetgan-
gers met een kinderwagen kunnen niet via de 
trap het dorp verlaten en zijn genoodzaakt de 
rijweg te gebruiken.
Bedankt Marcel voor jouw  suggestie en we 
houden je op de hoogte.
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Veiligheid Itterse Brug.
Via Itternaar Jan Penders kregen we een tele-
foontje over de veiligheid bij de Itterse brug. Hij 
stelt voor om het groen rechts na de brug, als 
je van Itteren naar Maastricht gaat, zoveel 
mogelijk weg te snoeien zodat er beter zicht is 
in de bocht. Vooral voor fietsers kun je pas iets 
zien als je moet oversteken. Het is moeilijk om 
dan goed in te schatten. Hij heeft al diverse 
“bijna ongelukken” daar meegemaakt. Hier-
voor heeft begin oktober ons Dorpsraadslid 
Han Hamakers ook aandacht voor gevraagd. 
Hij kreeg een signaal van Ben Gulikers. 
 
Hier werd toen enerzijds gedacht aan een 
fietsbrug maar dat lijkt op dit moment niet 
reëel. En ook nu werd gedacht aan degelijk 
snoeiwerk. We wachten af en vragen aandacht 
hiervoor bij de gemeente. U hoort van ons. 
Heeft u ideeën, geef het door aan de Dorps-
raadleden of mail naar info@itteren.nl. 
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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 
Sinterklaasgekte 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 project maken de kinderen zelf magnifieke 
mozaïeken. Het project staat onder leiding van 
Jenny Albertz van Kumulus, Maastricht. Na de 
feestdagen worden de werkstukken in de hal 
tentoongesteld, zodat iedereen kan komen 
kijken.

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

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

Kerstmis
Tevens hebben wij een hele leuke, gezellige, 
en mooie kerstviering gepland op vrijdag 17 
december.
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Actie “boeken voor boeken”.
Onze basisschool is geselecteerd om mee te 
doen aan de actie: “boeken voor boeken”. 

De Telefoongids BV, uitgever van De Tele-
foongids & Gouden Gids, geeft alle scholen in 
Nederland de mogelijkheid om van oude gid-
sen nieuwe leesboeken te maken. Dit doen zij 
met de unieke actie Boeken voor Boeken: leer-
lingen van basisscholen zamelen oude gidsen 
in. Per ingezamelde gids ontvangt de school 
een bedrag, dat bestemd is voor nieuwe 
schoolboeken. Hoe meer gidsen er verzameld 
worden, des te hoger het bedrag!

Medio december start de actie maar via deze 
weg willen wij u vragen alvast uw oude tele-
foonboeken voor de kinderen van onze school 
te bewaren. 

BS OP DE ST ERKENBERG NAAR DE FI-
NALE VAN HET KVL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Woensdag 23 november heeft de onder-
bouwunit van bs Op de Sterkenberg meege-
daan aan de voorronde van het Kinjer Vaste-
loaves Leedjesfestival, te Landgraaf. In feest-
zaal Streepkerkruis hebben wij eerst naar op-

tredens van anders Zuid-Limburgse kinderen 
gekeken en na 14 optredens mochten wij als 
15e onze kunsten op het podium gaan verto-
nen. En dat hebben we gedaan!!!!!!!!!

We hebben GEZONGEN, GEDANST, GE-
SPRONGEN, GELACHEN en ons UITERSTE 
BEST GEDAAN en daarom gaan de geweldi-
ge, fantastische, nu al legendarische 
KNATSJGEKKE MUPKES uit ITTEREN naar 
de FINALE van het KVL!!!!!!!!!

EN WE ZINGEN EN WE SPRINGEN EN WE 
ZIJN ZO BLIJ,
WANT WE ZIJN OOK IN DE FINALE ERBIJ!!!

Wij zijn geselecteerd uit 18 deelnemers, en 
met nog twee andere deelnemers mogen wij 
als eerste kandidaten uit Zuid-Limburg deel-
nemen aan de finale!! Veel complimenten kre-
gen we van andere deelnemers en mensen 
van de organisatie, over hoe knap het is dat 
zo’n jonge kinderen, zo fantastisch kunnen 
optreden. 25 podiumbeesten hebben de har-
ten gestolen van de jury. Die van hun papa’s, 
mama’s en juffen hadden ze al gestolen! APE-
TROTS zijn we op de Knatsgekke Mupkes, die 
de vasteloavend in hun kupkes hebben. 

Wat een feest!!! En het allerleukste is dat de 
kinderen van Basisschool op de Sterkenberg, 
de hele middag polonaise gelopen hebben, 
geklapt en gedanst op de muziek van andere 
deelnemers. 
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Van begin tot eind hebben ze carnaval gevierd 
en toen ze hoorden dat ze gewonnen hadden, 
klommen de mupkes nog eens uit zichzelf het 
podium op en bouwden daar hun eigen feest-
je. Een prachtgezicht!!!! Wat een talenten, wat 
een doorzetters en wat geweldig knap, dat ie-
dereen er helemaal voor ging, niemand had 
plankenkoorts of  moest vroegtijdig het toneel 
verlaten. ZE WAREN ER ALLEMAAL EN ZE 
DEDEN HET ALLEMAAL GEWELDIG 
GOED!!!!!!!! 

Op zondag 29 januari mogen 11 finalisten 
strijden om de titel WINNAAR VAN KVL 2012. 

Deze finale is in discotheek 
Palladio in Helden. Wij gaan 
een cd opnemen waar alle fi-
nalisten opstaan en de finale 
wordt gefilmd en uitgezonden 
door L1 Televisie. Met andere 
woorden: de onderbouwunit 
van Basisschool op de Ster-
kenberg wordt wereldberoemd 
in Limburg!

Alle ouders die hebben mee-
gewerkt willen wij via deze weg 
nogmaals heel hartelijk bedan-
ken voor hun hulp en enthou-
siasme. Bedankt voor het 
schminken, aankleden, zorgen 
voor de juiste benodigdheden, 
meedenken en organiseren. 

Een bijzonder woord van dank 
gaat uit naar de Ouderraad, die ervoor ge-
zorgd heeft dat wij al tijdens de voorronden, in 
superleuke pakjes op konden treden, want ze 
zagen er prachtig uit! 
Verder een heel speciaal woord van dank aan 
“de Vreigeleire” van Itteren. Zij hebben, on-
danks hun ook niet brede budget, een mooie 
sponsoring gedaan voor de “Knatsjgekke 
Mupkes”! Vreigeleire bedankt!!!

Lieve kinderen van groep 1,2,3 en 4, voor 
onze school zijn jullie al de winnaars! GEFE-
LICITEERD!
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Collecte Muliple Sclerose (MS)
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Dit jaar is er een collecte geweest voor Multiple Sclerose. Wat is dat eigenlijk? Multiple sclerose 
(MS) is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) waardoor 
bepaalde signalen niet goed verwerkt kunnen worden. MS is een ziekte met meer gezichten. Geen 
twee mensen met MS hebben namelijk dezelfde klachten. De een kan rolstoelafhankelijk zijn, ter-
wijl de ander nog een marathon loopt. Iemand met MS kan last hebben van zijn of haar ogen en 
blaas, terwijl de ander vermoeidheid en spasmen ervaart. De klachten zijn divers en ook het ziek-
tebeloop is onvoorspelbaar. We weten wel met zekerheid: 

MS is niet te genezen en gaat niet vanzelf weg. Het is een chronische ziekte.
• MS komt vaker bij vrouwen dan bij mannen voor.
• MS openbaart zich meestal tussen het 20ste en 40ste levensjaar. Maar kinderen kunnen 

ook MS krijgen.
• In Nederland hebben meer dan 16.000 mensen MS. Ieder jaar komen daar 350 mensen bij.
• MS betekent zeker niet automatisch (rolstoel)afhankelijkheid.
• MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel.
• MS komt vooral in westerse landen voor.  
• 100% van alle mensen met MS weet niet wat hen overkomt.

De collecte in Itteren heeft dit jaar € 320,67 opgeleverd en daarvoor willen we alle gevers heel har-
telijk danken.
Lilian Speetgens.

Collectes in 2012 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
21 mrt. tot 27 mrt. Vluchtelingenzorg
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Kringloop Hartelstein in Itteren
Ergens tussen de grindwinningen in Itteren  en 
Borgharen ligt een kringloop winkel cq. woon-
werkgemeenschap Kringloop Hartelstein. Niet 
zomaar een kringloopwinkel maar een winkel 
met een doel. We geven elke jaar aan onge-
veer vijftien mensen onderdak. Mensen die 
gewend zijn op straat te leven en op de een en 
de andere manier dakloos zijn geraakt. Bij het 
onderdak, dat wij ze bieden, houden wij de 
mensen elke dag bezig met diverse werk-
zaamheden. De werkzaamheden lopen uit een 
van het uitsorteren van Kleingoed en Brik en 
Brak, tot het weer herstellen van gebruikte 
meubels. Wij zijn een kringloopwinkel, die van 
niemand subsidie ontvangt. We bedruipen ons 

helemaal zelf in de kosten. Kosten die wij ver-
dienen van de meubels en kleingoed wat wij 
verkopen in onze woonwerkgemeenschap.

 foto gemaakt door Henk Willems

Heeft u gebruikte meubels of  kleingoed, dan 
mag u ons altijd bellen 043 – 3645515 of  06- 
21152840.  Wij halen ze kosteloos bij u thuis 
op, mits het bruikbaar en verkoopbaar is. Onze 
winkel is open elke zaterdag en zondag van 
13.00 uur tot 17.00 uur. 

Wij wensen alle lezers van dit blad een Goed 
en Gezond 2012 toe.

En graag zien we jullie terug in Onze Winkel

Kringloop Hartelstein
 Hartelstein 204 
6223 HV  Maastricht 
Itteren
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Buurtplatforms / dorpsraden Maastricht
De Dorpsraad Itteren is één van de buurtplatforms in Maastricht, maar welke status heeft zo een 
buurtplatform eigenlijk?

Een buurtplatform is een door het college van burgemeester en wethouders erkende organisatie 
van buurtbewoners. Ze fungeren als gesprekspartners voor de gemeente, treden op als behartiger 
van buurtbelangen, en organiseren projecten op het gebied van de sociale infrastructuur van de 
buurt, de verbetering van de leefbaarheid en de kwaliteit van het wonen en de woonomgeving, de 
betrokkenheid van bewoners bij de buurt, de veiligheid en de verbetering van het imago van de 
buurt. Buurtplatforms moeten erkend en een rechtspersoon zijn. De Dorpsraad Itteren is een stich-
ting die op 11 mei 1983 bij notariële akte werd opgericht. De bestuurders van het eerste uur waren:

Emile Muermans – voorzitter
Léon Timmers – vice-voorzitter
Arthur Habets – secretaris
Huub Dreuw – penningmeester
Bij de erkenning moet het buurtplatform aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• Per buurt wordt er maar één bewonersorganisatie erkend.
• Het doel, de functie, de werkwijze en de verantwoording moet blijken uit een door het 

buurtplatform opgesteld statuut of reglement.
• Het buurtplatform moet een legitieme gesprekspartner van het gemeentebestuur zijn ten 

aanzien van thema's en gemeentelijke beleidsvoornemens die de buurt aangaan.
• De financiële administratie van het buurtplatform moet zo zijn ingericht dat een duidelijk 

inzicht kan worden verkregen in de besteding van de subsidiegelden.

Organisatiekosten 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen organisatiekosten (huisvesting en organisatie) en activi-
teitenkosten. De subsidie organisatiekosten is een bedrag dat aan een maximum is gebonden en 
voor ieder buurtplatform gelijk is. Onder organisatiekosten verstaan we: automatisering, telefoon, 
porto, lidmaatschappen, verzekeringen, werkgroepen/verenigingen/commissies, huur, vergader-
kosten, jaarlijkse borrel, scholing en cursussen, representatie en de aanschaf van duurzame mate-
rialen.
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Activiteitenkosten 
De subsidie activiteitenkosten wordt aan de hand van een over te leggen activiteitenplan en bijbe-
horende begroting vastgesteld. De activiteiten moeten leiden tot een vergroting van de leefbaar-
heid in de buurt of  tot een versterking van de betrokkenheid van buurtbewoners bij de buurt. Het 
budget kan ingezet worden voor activiteiten op het gebied van: 

• de sociale infrastructuur van de buurt (waaronder in ieder geval: buurtactiviteiten, vereni-
gingsleven, versterking sociale samenhang op buurt-, straat-, woningcomplexniveau);

• de veiligheid in de buurt;
• de kwaliteit van de woonomgeving;
• de informatieverstrekking in de buurt;
• de verbetering van het imago van de buurt.

De volgende uitgangspunten gelden bij de verdeling van de subsidie: 
• Per stadsdeel is een bepaald budget beschikbaar.
• De begroting van de activiteitenkosten vormt de financiële vertaling van een inhoudelijk ac-

tiviteitenplan.
• Jaarlijks worden subsidieplafonds per buurt ingesteld.
• Het subsidieplafond heeft betrekking op het totaal van de organisatiekosten en activiteiten-

kosten.
• Eventuele restbedragen worden in de tweede ronde van aanvragen gewogen aan de hand 

van de zwaarte van de buurtproblematiek.
• Aanvragen worden in samenwerking met de woningcorporaties beoordeeld.
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Financieel overzicht 2010

Ontvangsten 2010 2009 2008
Donaties inwoners (32) - (40) - (61)
Sponsors
Bibliotheek
Kern met Pit/diversen
Rente
Voorschot Gemeente Maastricht

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

€    602,00
€    850,00
€        0,00
€ 1.020,00
€      47,05
€ 3.500,00

€    845,00
€    700,00
€      60,00
€        0,00
€      52,25
€ 3.430,10

Totaal ontvangsten € 4.607,29 € 6.019,05 € 5.087,35
 
Uitgaven 2010 2009 2008
Website en overige automatisering
Lidmaatschappen
Vergaderkosten, vergoeding bestuur inzake  
telefoon, computer, reiskosten etc.
Huur Aw Sjaol
Representatiekosten
Diversen
Verzekeringen
Activiteiten niet via Kleine Kernen Beleid

€    546,60   
€      66,14

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

€    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
€        0,00
€        0,00

Totaal uitgaven € 4.640,30 € 6.239,49 € 3.815,00
Totaal ontvangsten € 4.607,29 € 6.019,05 € 5.087,35
Verschil €    33,01 –        € 220,44 – € 1.272,35 +  
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Activiteiten in 2010 vergoed uit het budget van het Kleine Kernen Beleid
Activiteit 2010 2009 2008
Koninginnedag € 1.360,00 €   1.300,00 €      200,00
Seniorenbibliotheek €    550,00  €          0,00 €          0,00
Netschool/computerproject €        0,00 €          0,00 €   1.400,00
Sint Martinusviering €    450,00 €          0,00 €      287,00
Straatfeest/tourrit €    400,00 €      475,00 €      400,00
Dorpsberichten € 1.500,00 €      800,00 €   1.780,00
Natuur Educatie Punt Itteren €        0,00 €          0,00 €   4.845,00
Defibrillatoren (AED’s) € 2.057,00 €   4.500,00 €          0,00
Seniorenvereniging €        0,00 €   1.000,00 €   1.000,00
Leestafels  €        0,00 €          0,00 €   1.978,00
IBC’03 €        0,00 €          0,00 €      600,00
Carnavalsoptocht € 1.000,00 €          0,00 €          0,00
Schuttersfeest €    500,00 €          0,00 €          0,00
Stg. Dorpscentrum Itteren (Aw Sjaol) € 2.500,00 €          0,00 €          0,00
Totaal € 10.317,00 € 10.084,00 € 12.490,00
Bezuinigingen

Op dinsdag 1 november 2011 heeft de Gemeenteraad ingestemd met de begroting. Hetgeen bete-
kent dat de voorgestelde bezuinigingen, per 1 januari 2012 van kracht worden. Dit heeft ook ge-
volgen voor de buurtplatforms. Iedere buurt moet vanaf  2012 5% van het budget inleveren. Dit be-
tekent dat het budget van € 10.000,00 dat wij als Dorpsraad ontvangen voor organisatiekosten en 
activiteitenkosten verminderd wordt met € 500,00.
Zoals jullie kunnen lezen kunnen wij ook in het nieuwe jaar weer iedere vorm van ondersteuning 
gebruiken. Een financiële bijdrage is altijd van harte welkom en geeft ook ons een fijn gevoel dat 
wij iets goeds doen voor Itterse gemeenschap. 
Het rekeningnummer is: 97.92.52.547 van de SNS-regiobank t.n.v. Stg. Dorpsraad Itteren.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!! 
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Wildbreien.

Sinds enkele dagen worden er in Itteren bo-
men, verkeersborden en lantaarnpalen ver-
sierd met breiwerken. Dacht men eerst te ma-
ken te hebben met het uitroepen van prins 
carnaval. Uit nader onderzoek blijkt er echter 
een wildbreister in Itteren actief te zijn.
Het wild breien is dus ook doorgedrongen tot 
Itteren. Wildbreien is een vorm van street art 
ontstaan in 2005 in Houston Amerika. Er zijn 
p r a c h t i g e d e c o r a t i e s t e z i e n o p 
www.wildbreien.nl
Wie weet zijn er nog meer liefhebbers van 
breien in Itteren en wordt ons dorp nog mooi 
aangekleed voor de komende feestdagen.

Aangezien de wildbreister vooral in de avondu-
ren actief  was heeft onze fotograaf de breister 
toch weten te spotten.
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Fanfare Sint Martinus 2011

Zo aan het eind van het jaar kijken we graag 
even terug wat er dit jaar weer allemaal is ge-
beurd. Helaas is er op onze klaagzang om 
meer mensen bij de fanfare te krijgen geen 
enkele respons gekomen, maar hier gaan we 
niet weer over zeuren. U weet ons te vinden, 
toch.
Itteren zal wel merken als er te weinig muzi-
kanten aanwezig zijn om de traditionele Itterse 
activiteiten, Carnaval, Koninginnedag, com-
municantjes begeleiden, processie, St Meerten 

en Kerstmis mee op te luisteren en de fanfare 
niet meer mee kan doen.  

Graag willen wij onze sponsoren en begunsti-
gers van harte bedanken voor hun steun in het 
afgelopen jaar, zonder hen is het onmogelijk 
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 (Sinter-
klaas)kienen en ook uw  steun bij de Grote 
Clubactie. BEDANKT ALLEMAAL.
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Begin dit jaar hebben we een nieuwe dirigent, 
met Itterse roots, Ramon Kusters, mogen ver-
welkomen. 
Muzikaal hebt u ons ook kunnen beluisteren in 
Valkenburg tijdens het Open Air Promsconcert 
dat wij samen met de fanfare en mannenkoor 
van Borgharen, de harmonie van Bunde en 
Vocalgroup Get Real hebben mogen uitvoe-
ren. Een heel aparte belevenis.

Tijdens het zomerfeest bij onze beschermheer 
op Hoeve Bours hoorde u onze muzikale klan-
ken. Ook het gezamenlijk optreden met fanfare 
Juliana Limmel tijdens het marsdefilé werd 
door de jury als zeer goed beloond. Deze laat-
ste samenwerking krijgt trouwens een vervolg 
want de besturen van beide verenigingen zijn 
aan het bekijken hoe we gezamenlijk de toe-
komst en activiteiten kunnen oppakken.

Op dit moment, mede door enkele zeer gulle 
sponsoren, is een totale opknapbeurt van ons 
Martinushoes waar het gehele interieur een 
nieuw  kleurtje en uitstraling heeft gekregen 
voltooid.
Zondag 18 december a.s. om 16.00 uur geven 
wij gezamenlijk met Fanfare Juliana Limmel 
een concert. U bent hiervoor van harte uitge-
nodigd en kunt dan  het “nieuwe” Martinus-
hoes aanschouwen onder genot van muziek, 
een drankje en een stukje kerstbrood. 

Graag geven wij u ook een terugblik op het 
huldigen van onze jubilarissen dit jaar.
Op zaterdag 5 november jl. werden een aantal 
leden gehuldigd voor hun jubileum en verdien-

sten. Na de receptie volgde een gezellige 
feestavond voor alle aanwezige mensen.
Nadat de jubilarissen uitvoerig waren geroemd 
door de voorzitter en beschermheer van de 
fanfare werden zij gehuldigd door afgevaar-
digden van de LBM en kregen het bijbehorend 
speldje opgestoken.  Ook kregen zij van de 
aanwezige uitgenodigden  prachtige woorden 
toegesproken. Onze jubilarissen waren:
Jan Hoen 40 jaar erevoorzitter, is destijds bij 
de nieuwbouw  van het Martinushoes intensief 
betrokken geweest en tot op heden zeer aan-
wezig bij zijn fanfare. Vandaar dat de oud wet-
houder van Maastricht de bijnaam kreeg “Bur-
gemeister van Itteren”.
Bert Hanssen 40 jaar lid en muzikant, speelt 
bariton en heeft zich al heel veel jaren ingezet 
voor het wel en wee van de fanfare. Zo heeft 
Bert jarenlang de leerlingenopleiding verzorgd 
en is bestuurslid en lid van het activiteitenco-
mité. Ook bij de herinrichting van het Marti-
nushoes heeft hij samen met zijn vriend Funs 
heel wat zweetdruppels weggeveegd.
Geert Hofkamp 40 jaar muzikant, Geert is de 
muzikaal leider van blaaskapel “De Flippers” 
en al jarenlang trouw  tromboneblazer bij de 
fanfare.
Laurent Hamakers 25 jaar lid en muzikant, 
speelt fanatiek bugel bij de fanfare en is ook 
lang  betrokken geweest als bestuurslid en nu 
nog muzikant bij de Flippers.
Vincent Winkens 25 jaar lid en muzikant op 
tuba. Al jaren zet hij zich in voor de juiste 
bladmuziek en ook in het activiteitencomité is 
hij een vaste en zeer verdienstelijke kracht.
Ook bijna alle reclame-uitingen komen van zijn 
vaardige IT-handen.
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Michael Maes 25 lid, heeft jarenlang trompet 
gespeeld en is de beheerder van de mooie 
website van de fanfare. Neem gerust een kijkje 
op de website en laat een berichtje achter in 
het gastenboek!
Op de foto staan van links naar rechts; Vincent 
Winkens, Laurent Hamakers, Michael Maes, 
Geert Hofkamp, Jan Hoen en Bert Hanssen.
      
U ziet dat er genoeg te beleven valt bij de fan
fare en ook voor 2012 hebben we alweer ge-
noeg plannen in voorbereiding. U hoort nog 
van ons.

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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Echt de allerlaatste kermis in Itteren?

De afgelopen dorpsberichten hebben we u 
geïnformeerd over kermis in Itteren. Het bleek 
dat de gemeente hier geen energie meer in-
steekt en dat we zelf moesten kijken naar een 
oplossing of alternatief.

We hebben toen met een groepje bij elkaar 
gezeten en het idee laten vallen op een sa-
menwerking met verenigingen. Dit resulteerde 
dat we een ideeënbox hadden gecreëerd 
waarna we naar een bijeenkomst zouden ver-
zorgen hoe alles verder goed te laten verlo-
pen.

Helaas heeft op deze oproep een enkele 
vereniging gereageerd wat zou beteke-
nen dat de stekker er definitief  uitgaat 
m.b.t. de kermis. Dit betreuren we ten 
zeerste. 

Het Einde van de kermis in Itteren

Toch zijn we van mening dat we nog ver-
der moeten kijken en daarom hebben we 
een laatste voorstel gedaan naar vereni-
gingen om samen met de Jonkheid van 
Amby  welke deze organisatie wel heb-
ben overgenomen middels ongeveer 
hetzelfde idee als wij hadden te kijken of 
er niet toch mogelijkheden zijn. Verder 
gaan we kijken hoe ze hetzelfde organi-
seren in Rothem en Broekhem.

Ook dit zijn kleine goed initiatieven welke pas-
sen in het beeld dat wij hadden van de nieuwe 
kermis in Itteren.

We houden u op de hoogte. Heeft u ideeën, 
dat laat het ons weten. De Dorpsraad weet 
welke personen dit zijn.

Richard Smeets

Aan de Maas
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‘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 
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, boek-
handel De Tribune en 
Selexyz. 
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Groots biljarttreffen.

Op zaterdag 28 en zondag 29 januari 2012 
vind er weer een biljarttreffen plaats in Café ’t 
Trefpunt. 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 po-
tentiële biljartliefhebbers bovengenoemde data 
reeds in de agenda noteren. 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, 
daardoor kan men ook alleen op zaterdag of 
op zondag deelnemen. Bij inschrijven kan een 
speeldag aangegeven worden. Het biljarttref-
fen start op zaterdagmiddag om 14 uur en is 
ruim voor het prinsenbal afgelopen.
Op zondagochtend zullen de deelnemers eerst 
gezamenlijk een ontbijt nuttigen waarna de 
wedstrijden worden voortgezet. Het biljarttref-
fen wordt afgesloten met een gezellig samen-
zijn inclusief buffet. Het inschrijfgeld zal nog 
nader bepaald worden maar zal (onder voor-
behoud) € 17,50 per deelnemer bedragen. In-
dien echtgenoot(te), vriend, vriendin, of  even-
tueel kinderen ook van het biljarttreffen willen 
meegenieten zonder te biljarten kan dat tegen 
betaling van kosten van ontbijt en/of buffet.  
Genoemd bedrag aan inschrijfgeld is exclusief 
consumpties. Inschrijfgeld moet voor aanvang 
van het biljarttreffen betaald worden.

Wedstrijdelement:
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 
voorgaande jaren weer voldoende liefhebbers 
zijn om aan dit evenement 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 20 januari 2012.

Beleefd uitnodigend:

Namens Café ’t Trefpunt Wil en Chiara 

Organisatie: Harry Keijdener Tel. 043-3645561 
of 06-36493296

De Dorpsraad wenst u fijne Kerstdagen
en een gezond 2012"
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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) 
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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:
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
  Tonny Prop             347 2189
  Richard Smeets (a/d Maas) 

                     364 1638
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