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Van de redactie.
We veranderen een kleinigheid in de opzet van de dorpsberichten.
Tot nu toe vond u   er stukken waar geen naam onder stond, die stukken waren voor de verantwoor-
delijkheid van de dorpsraad.
Voortaan staat onder ieder stuk een naam en is die persoon verantwoordelijk voor zowel de inhoud 
als de tekst van dat stuk.
De redactie: Joop Verhulst ,Wim Beijer
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De trappen

Als er in Itteren over  ‘de trappen’ gesproken 
wordt, weet vrijwel iedereen dat hiermee de 
trappen aan de Maas bedoeld worden. 
De plaats waar in vroeger tijden met het pont-
veer de oversteek van personen en goederen 
naar België mogelijk was. Ook de plaats waar 
vroeger bij hoogwater, de kaden waren er toen 
nog niet, het aantal trappen werd geteld die 
nog droog stonden. Iedereen die naar de 
Maas ging kijken telde dan ook het aantal 
trappen, de bovenste trede werd niet meege-
teld want die was hoger dan het voetpad. Als 
er nog 10 trappen droog waren, was er nog 
niet veel aan de hand, maar zodra er nog 

maar 2 of  3 droge trappen werden geteld nam 
de spanning toe; en reken maar iedereen tel-

de, jong en oud. Het ‘Brook’ 
stond dan al lang onder water en 
men wist drommels goed dat zo-
dra alleen nog de bovenste trede 
boven water uitstak bijna heel 
Itteren onder zou lopen. 
Nu zijn de trappen de enige 
plaats waar nog een rechtstreek-
se toegang tot de Maas mogelijk 
is, dankzij een aantal vrijwilligers 
die na een hoogwater steeds 
weer opnieuw  de trappen vrijma-
ken van rommel en slib. Zou dit 
niet gebeurd zijn dan waren de 
trappen al lang onder een dikke 
laag slib verdwenen en in verge-
telheid geraakt. Overigens is op 
oude kaarten te zien dat enkele 

honderden meters stroomaf-
waarts van de huidige trappen vroeger ook 
nog een veer geweest is. Een aantal jaren ge-
leden waren daar nog de resten van een veer-
stoep en een rij houten palen te zien, wat daar 
nu nog van rest weten we niet. 
Helaas zijn de trappen nu slecht toegankelijk 
vanwege kapotte en scheef liggende treden.
Eind vorig jaar is bij ons het idee ontstaan de 
trappen te restaureren om de toegankelijkheid 
te verbeteren. Daarnaast lijkt het ons ook een 
goede gelegenheid om deze plaats die toch 
deel uitmaakt van de historie van het dorp ver-
der op te waarderen door aan weerszijden van 
de trap een terras aan te leggen en stenen 
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banken te plaatsen. Dit alles zal uitgevoerd 
worden met antieke hardsteen en aangepast  
aan de trap zodat er een bijzonder fraaie rust-
plaats met  een weids uitzicht over de Maas 
zal ontstaan.
De gemeente is enthousiast over dit plan en 
heeft dan ook een aanzienlijke bijdrage gele-
verd voor de uitvoering. De afdeling Cultureel 
Erfgoed van de gemeente zegt over de trap 
o.a. het volgende.

De trappartij is van belang voor de gemeente-
lijke monumentenlijst. De trap bezit historisch-
ruimtelijke waarde vanwege het belang voor 
de historische geografie en de bijzonder ge-
groeide ruimtelijke samenhang. Ook heeft de 
trap cultuurhistorische waarde vanwege de 
functie van veerhaven en grensovergang over 
de Maas. Voorts is er sprake van ensemble-
waarde met de Maas en het oude dorp Itteren 
en geniet het een hoge mate van zeldzaam-
heid.

De Rijkswaterstaat heeft inmiddels toestem-
ming verleend; ook het Waterschap Roer en 
Overmaas is na overleg met de gemeente ak-
koord met het plan. Wel verzoekt het Water-
schap in verband met de stabiliteit van de dijk 
nog enkele voorzieningen te treffen; hier ho-
pen we op zeer korte termijn meer over te ver-
nemen.
 
Voor de uitvoering hebben we contact opge-
nomen met Itterse ondernemers die onmiddel-

lijk  en enthousiast hun medewerking hebben 
toegezegd:
- Janssen Grondverzet & Transport BV
- Agrarisch Industrieel Loonbedrijf Bours
- Steenhouwerij Jan Smeets
Naast de uitvoering zullen deze ondernemers 
het project ook in belangrijke mate sponsoren.
Voorafgaand aan de restauratie van de trap-
pen is reeds gestart met een eerste grondige 
inspectie naar de staat waarin de trap ver-
keert.

Nog enige, zij het zeer onvolledig, informatie 
over de trappen zelf.
Op kaarten van omstreeks 1900 is te zien dat 
alle dorpen in de omgeving een Rijksvoetveer 
hadden. Op een kaart van 1850 wordt het veer 
van Itteren niet vermeld, wel het veer van 
Voulwammes. Dat is vreemd maar ook oude 
kaarten geven niet altijd een volledig beeld. 
Aan de hand van de bewerking van stenen 
schatten de deskundigen de ouderdom op ca 
200 jaar, maar ook dat is slechts een schat-
ting.
De trap van Itteren is dus de enige trap in de 
omgeving die de tand des tijds redelijk goed 
doorstaan heeft; vooral het onderste deel ziet 
er nog gaaf  uit. In Uikhoven tegenover Geulle 
ligt ook nog een veertrap, deels van beton en 
deels van gladde hardsteen. 
We kunnen dus met recht zeggen dat de trap-
pen van Itteren uniek zijn.
De trap heeft verschillende hellingshoeken wat 
waarschijnlijk te maken heeft met de wisselen-
de waterstanden van de Maas in zomer en 
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winter. Het aantal hardstenen treden is 37, 
waarschijnlijk zijn 2 of 3 treden verdwenen 
door de aanleg van de kaden.
Als de trap gerestaureerd is en ook de terras-
sen en de banken aangelegd zijn, zullen we 
dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Tot slot nog een oproep om meer informatie 
over dit stukje historie van Itteren.
We hebben tot nu toe maar zeer weinig infor-
matie over de trappen. We zullen de komende 

tijd proberen meer informatie boven water te 
krijgen. Heeft U bijvoorbeeld informatie over 
de ouderdom of  wanneer het pontveer uit de 
vaart is genomen of andere wetenswaardighe-
den, laat het ons dan weten. 

Maria L’Homme
Sander Bastings
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Nieuwe fietsverbinding tussen 
Borgharen en Itteren.

Nadat in de klanbordgroep cluster Borgharen/
Itteren van 16 februari 2011 bekend werd ge-
maakt dat het recreatieve fietspad langs de 
Maas op zeer korte termijn afgesloten zou 
worden, was dat even schrikken. Dat beteken-
de namelijk dat alle recreatieve fietsverkeer-
verkeer via de Spekstraat/Pasestraat zou 
moeten rijden en dat was, zeker met de zo-
merperiode voor de boeg, geen aantrekkelijk 
vooruitzicht. Het fietsverkeer zou zich dan 
moeten mengen met het overige (recreatieve) 
verkeer zoals motorclubs, rijders van de Mer-
gellandroute, belangstellenden voor het 
Grensmaasproject en natuurlijk het gewone 
verkeer.

Lang heeft de schrik niet geduurd want zowel 
de Dorpsraad Itteren als de Buurtraad Borgha-
ren zijn de dag na de vergadering van de 
klankbordgroep in actie gekomen. Omdat er 
niet veel tijd te verliezen viel hebben ze de 
kortste weg naar de verantwoordelijken geno-
men namelijk door een mail te sturen naar de 
wethouders Albert Nuss en Gerdo van 
Grootheest. In deze mail werden niet alleen 
onze zorgen kenbaar gemaakt maar ook een 
alternatief aangedragen en zo hoort het ook. 
Niet alleen zeuren maar ook zoeken naar op-
lossingen, alleen dan kun je in onderling over-
leg tot resultaten komen.

Als snel was duidelijk dat iedereen de nood-
zaak van een nieuw  fietspad inzag. Van ge-
meentezijde maar we kregen bijvoorbeeld ook 
steun van de Fietsersbond. Bijkomend voor-
deel was dat er plek was voor een alternatief 

fietspad, namelijk de strook ten westen van de 
weg die vrijgehouden werd voor de aanleg van 
de rioolpersleiding. Verlichting was aanwezig, 
ruimte zat en dus zou het fietspad voor een 
relatief laag bedrag aangelegd kunnen wor-
den.

Wethouder Nuss had even een hoofdpijndos-
sier. Een goed plan maar geen geld. Het plan 
leek even niet door te gaan. De wethouder had 
echter zijn ambtenaren opdracht gegeven naar 
mogelijke oplossingen te zoeken en waar een 
wil is, is een weg (of fietspad). Ook de Buur-
traad en de Dorpsraad waren niet bij de pak-
ken blijven neerzitten. Ook van hun kant wer-
den alle middelen en connecties ingezet om 
het plan door te laten gaan. Er hebben stukken 
in de krant gestaan, TV Maastricht heeft aan-
dacht aan het onderwerp geschonken en Han 
Hamakers heeft nog een radio-interview  gege-
ven op radio Maastricht door bemiddeling van 
oud Dorpsraadlid Frits van Sintfiet. Alle regis-
ters zijn dus opengetrokken. 

En met resultaat want maandag 20 juni kwam 
het verlossende telefoontje van wethouder 
Nuss. Men had een oplossing gevonden. Ge-
meente en Consortium hadden samen be-
stuurlijk overleg gevoerd en tijdens dit overleg 
heeft het Consortium zijn verantwoordelijkheid 
genomen en ondanks de slechte tijden de kos-
ten van de aanleg voor haar rekening geno-
men.

Zelden heeft een voorstel van de Dorpsraad 
en de Buurtraad Borgharen op z’n korte ter-
mijn tot resultaat geleid. Maar niet alleen de 
eendrachtige samenwerking tussen Dorpsraad 
en Buurtraad heeft tot dit resultaat geleid. 
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Ook de medewerking van beide wethouders 
en de handreiking van het Consortium hebben 
tot dit resultaat geleid.

Dank aan eenieder 
die zich sterk ge-
maakt heeft voor de 
aanleg van de nieu-
we fietsverbinding.

Han Hamakers
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Winkelen in Itteren.

Dat klinkt vreemd, Sinds de dorpswinkel dicht 
is  moeten we voor de normale boodschappen 
het dorp uit. Met een auto is dat wel te doen 
maar met de bus?Ga maar eens naar Rothem 
of Meersen en je bent een halve dag kwijt en 
je haalt je een hoop gesleep op het lijf.
Natuurlijk de AH heeft een bezorgservice maar 
niet naar de dorpen, De C1000 bezorgt ook 
maar niets dat met ijskast of diepvries te ma-
ken heeft. Daar was ik dus niet echt blij mee 
en het draagt niet bij aan de leefbaarheid.
Ik ben dan ook op zoek gegaan naar een an-
dere mogelijkheid en heb na veel googelen 
een interessante mogelijkheid gevonden die ik 
wil delen.
Ik ben terecht gekomen bij “Hollands vers ser-
vice” een internetwinkel voor groente, kaas en 
fruit die nog uitgebreid gaat worden met 
versmaaltijden en vlees.
Zo ver ik het kan beoordelen zijn hun prijzen 
echt wel concurrerend,is er een heel grote 
keus en ze bezorgen binnen 24 uur aan huis. 
Daarnaast is hun website heel gebruikers-
vriendelijk. Ik ga er zeker gebruik van maken. 
Kijk maar op www.hollandsversservice.nl en 
winkel mee, vanuit Itteren.

Joop Verhulst.

NEPI naar Hartelstein.
Het Natuur Educatie Punt Itteren 
(NEPI) was tot voor kort is onze basis-
school “Op de Sterkenberg” te bewon-
deren. Het onderwijssysteem wordt 
echter aangepast waardoor er kwalita-
tief  goed onderwijs kan blijven. Hier-
voor heeft men meer ruimtes nodig en 
werd er een nieuwe plek voor het NEPI 
gezocht. Aangezien Hartelstein lang-
zaam maar zeker hét middelpunt is van 
alles wat met de Grensmaas te maken 
heeft, trok een van de leden van de 
Dorpsraad de stoute schoenen aan en 
vroeg of zij geïnteresseerd waren. 
Henk Willems van Hartelstein was me-
teen enthousiast en gaf meteen alle 
medewerking. De spullen werden door 
de “Emmausgangers” opgehaald en 
verhuisd naar Hartelstein. Daar, in een 
rustieke monumentale omgeving kun-
nen allerlei, hier in het wild voorko-
mende dieren, bekeken worden en 
krijgt men informatie hierover. Er zijn 
niet alleen foto’s maar ook opzette 
beesten te bewonderen in de koffieka-
mer. Wij nodigen iedereen uit om “Op 
Hartelstein” te gaan kijken. Zaterdags 
van 13.00 tot 16.00 uur en zondag van 
13.00 uur tot 17.00 uur is de ruimte ge-
opend en staat de overheerlijke koffie 
en vlaai klaar

Wim Beijer
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Jef Groenveld stopt bij 
“Aw Sjaol”.
Na ruim 27 jaar heeft Jef, met pijn in zijn 
hart, afscheid moeten nemen als beheerder 
van ons Dorpscentrum de “ Aw  Sjaol”. Dit 
heeft te maken met de gezondheid van zijn 
vrouw José. 

De Aw  Sjaol was alles voor Jef: hij was niet 
alleen beheerder om te controleren of  alles 
in orde was voor en na een verhuur van de 
ruimtes.  Hij belde ook naar de verwar-
mingsmonteur als het weer eens te koud 
was of  zorgde dat er nieuwe huurders 
kwamen of had ideeën hoe de ruimtes be-
ter ingericht en benut konden worden. Jef 
had ook goede contacten met de gemeente 
als er weer iets “geritseld” moest worden. 
Alles in het belang van zijn Aw  Sjaol. Hij 
zorgde ook ervoor dat er, volgens afspraak, 
goed gepoetst werd en dat het altijd goed 
uitzag in ons dorpscentrum. Hij heeft de 
nodige besturen langs zien komen van al-
lemaal mannen tot allemaal vrouwen maar 
met elk bestuur wist hij samen het belang 
van de Aw  Sjaol maar ook de gehele 
dorpsgemeenschap te behartigen. Hij dacht 
eraan om bijtijds de ramen te laten wassen, 
of de controles van de brandblussers of 
elektrische apparaten te laten uitvoeren.

Namens het bestuur van de Aw  Sjaol willen 
wij Jef derhalve van harte danken voor zijn 
jarenlange inzet en willen hem

 en José veel sterkte wensen in de komen-
de tijd.

Gelukkig is er al een nieuwe beheerster ge-
vonden in de naam van Aline Twilt. Zij 
woont op de Brigidastraat 77 en is via haar 
GSM te bereiken op nummer 06-23480661 
Wij wensen haar heel veel succes en ho-
pen dat zij met evenveel plezier en inzet dit 
vrijwilligerswerk kan verrichten.

Bestuur aw sjaol
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Oproep! 
Wie helpt?

Zoals U wellicht weet ben ik lid van de Dorps-
raad Itteren. In dit selecte gezelschap zitten 
slechts enkele boeren, waaronder ik, maar de 
grote meerderheid bestaat uit goed ingebur-
gerde allochtonen met een hoog percentage 
aan "Sjengen". Dit is een landelijke trend 
waarin Itteren absoluut koploper is. 
Tijdens de vergaderingen van de Dorpsraad 
worden dan ook vaak woorden gebruikt die ik 
niet ken. Een van die woorden is "POL". Men 
wil voor alles een POL houden. Ik weet niet 
wat dat betekent en dat is toch frustrerend 
voor een simpele boerenjongen die in zijn 
jeugdjaren nog de schapen op "d'n tuur" heeft 
gezet. 
Ik heb daarom een tijdje geleden een bericht 
naar de Dorpsraad gestuurd en gevraagd om 
uitleg. Maar tot nu toe is een reactie uitgeble-
ven. Ik stuur daarom dit bericht ook maar naar 
U in de hoop meer informatie te krijgen.
Zie hier mijn bericht aan de Dorpsraad.

Aan de Dorpsraad,

Ik weet nog geen nieuwe POL. 
En dat komt omdat ik niet goed weet wat dat 
betekent; soms zie ik het met één en dan weer 
met twee ellen. Op DR-vergaderingen heb ik 
dat woord ook al een paar gehoord, maar dan 
hoorde ik niet of men dat zei met 1 of met 2 
ellen. Ik heb dat ook niet durven vragen, want 
in jullie gezelschap waar het de normaalste 
zaak van de wereld is om deftige woorden te  
bezigen alsof het  een pakje margarine betreft, 
loop ik toch al gauw  de kans om een beetje 
meewarig bekeken te worden. 
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Zo van waar heeft hij  het nou weer over, hij 
heeft ook altijd wat!
Ik heb het opgezocht in mijn Verklarend 
Handwoordenboek der Nederlandse Taal van 
Koenen-Endepols uit 1956. Toch ook niet de 
eerste de beste, want die Koenen was de va-
der van Marie Koenen de Limburgse schrijfster 
van o.a. ‘Wassend graan’ bij jullie intellectue-
len wel bekend. 
In dat boek staat POL met één el. POLL met 2 
ellen staat er helemaal niet in.  Zouden jullie 
makkers van de Dorpsraad dat soms ook niet 
goed weten en zeggen jullie maar wat? Maar 
dat lijkt me haast onmogelijk.
Het boek van Koenen-Endepols geeft voor 
POL 2 betekenissen:
1 stronkje; samengroeiende klomp planten
2 poezelige pollekes
 
Met de eerste uitleg heb ik helemaal geen 
problemen, dat is voor een boer duidelijke taal!
Bij de tweede uitleg wordt het moeilijker en 
slaat de twijfel toe. "Poezelige pollekes", ik 
denk daar dikwijls aan. En ik merk de laatste 
tijd dat ik het af  en toe ook zachtjes hardop 
zeg "poezelige pollekes". Ik kijk dan een beetje 
angstig om me heen of niemand het gehoord 
heeft. Soms krijg ik daarbij ook van die rare 
visioenen en dan zeg ik het soms ook nog ver-
keerd "poezelige snollekes" in plaats van poe-
zelige pollekes. (nb. dat woord staat trouwens 
niet in mijn woordenboek). Ik kan het wel als ik 
vrijdags naar de markt in Maastricht ga aan de 
kasteleinsvrouw  van het café daar vragen, 
daar heb ik een goed contact mee, maar dan 
ben ik toch bang om een raar figuur te slaan. 
Ik kan toch moeilijk aan haar vragen, laat me 
je poezelige polleke eens zien. En de drang 
om het hardop te zeggen wordt steeds sterker 
en daarbij neemt, ik kan er niets aan doen, ook 

nog mijn stemvolume toe. Waar zal dat eindi-
gen? 
Zo was ik gisteren in een sjiek etablissement 
in Maastricht (niet dat aan de Markt) waar de 
obers nog in het zwart zijn en waar het glas 
bier zo wordt geserveerd dat het merk je ver-
leidelijk aan kijkt. Ik kijk dan verleidelijk terug 
maar weet me toch nog even te beheersen, zo 
van nog even en dan mag de wellust om in het 
witte schuim te bijten toe slaan. Op dat mo-
ment komen enkele jonge vrouwelijke studen-
ten binnen, mooie dames waar je stiekem naar 
gluurt en daarbij dan tegelijkertijd  een arro-
gante houding aannemen van dat interesseert 
me niet. Ik hap in het witte schuim en dan ge-
beurt het waar ik steeds zo bang voor was. 
Met zeer luide stem komt het eruit: "Poezelige 
pollekes"! De jonge dames draaien zich om en 
kijken me kwaad aan. "Wat moet je ouwe 
man"? Ik krijg een knalrode kop, verslik me in 
het bier en loop met het schaamrood op de 
kaken naar buiten. Ik vraag me intussen wel af 
wat er zou gebeurd zijn als ik dat andere had 
gezegd.
En nu weet ik het niet meer. Zouden die vi-
sioenen dan toch waar zijn? Zou er nu in een 
nieuw  woordenboek ook een nadere uitleg 
staan bij "poezelige pollekes"? Een nieuw 
woordenboek kopen vind ik eigenlijk zonde 
van het geld want ik kan het oude nog niet van 
buiten.
En nu wil ik dan bedeesd een oproep doen 
aan jullie om uit te leggen wat POL (of  is het 
POLL) eigenlijk betekent.
Het woordje "poezelig" hoeven jullie niet uit te 
leggen dat weet ik wel.

Met vriendelijk groet,
Sander Bastings
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Aan de Maaswerken
 
Op 26 mei heeft hebben we met jullie gespro-
ken om het stukje grond achter de kapel in It-
teren buiten de afgraving te houden. Het gaat 
om een oppervlakte van ca 1/2 ha.
Afgelopen maandag hebben wij vernomen dat 
er geadviseerd zal worden om dit strookje 
prachtig cultuurlandschap toch af te graven.
Dit vinden we bijzonder jammer.
Her argument om toch af  te graven zou zijn 
dat er dan meer ruimte, naast het gebied langs 
de Kanjel dat daarvoor gereserveerd is, zou 
ontstaan voor de doortocht van grote grazers 
van Itteren naar Borgharen. Over dit argument 
van meer ruimte hebben we twijfels.
 
Tijdens het overleg van van 26 mei hebben wij 
onze argumenten toegelicht, wellicht zijn we 
daarbij niet volledig geweest. Daarom nog-
maals onze argumenten maar nu meer volle-
dig met daarbij ook voorstellen om tot een mo-
gelijke oplossing te komen.
 
De argumenten voor het behoud van dit fraai 
stukje cultuurlandschap.

1. Dit gebied ter grootte van 1/2 ha met 
de kapel en het weggetje rechts van de 
kapel wordt door de inwoners van Itte-
ren zeer gewaardeerd.

2. Vooral oudere inwoners maken dage-
lijks een wandeling naar dit gebied en 
nemen dan een rustpauze op de bank 
beneden aan de Maas. 

3. Het is een mooi stukje cultuurland-
schap bij de entree van het dorp dat 
ook door de vele fietsers en toeristen 
gewaardeeerd wordt. Er wordt vaak 
van de fiets gestapt om een kijkje te 

nemen bij de kapel en beneden aan de 
Maas.

4. Het is een van de laatste cultuurhistori-
sche elementen die horen bij een van 
oorsprong agrarisch dorp.

Mogelijke alternatieven.
De werkweg beneden langs de Maas zou als 
een mogelijk alternatief kunnen dienen voor de 
doorgang van grote grazers. De bottleneck in 
deze doorgang is het witte huis dat diect aan 
de rivier ligt. De afgraving van het gebied ach-
ter de kapel zal daar geen verbetering in bren-
gen. Ook zonder afgraving is er ons inziens 
voldoende ruimte voor de grazers om te 
passeren.Zou men de doorgang toch willen 
vergroten dan zijn er 2 mogelijkheden waarbij 
de afgraving achter de kapel niet nodig is.

• Het doortrekken van de werkweg be-
neden langs de rivier tussen de uitwa-
teringsgeul van het waterschap en de 
kapel; dit betreft een afstand van 
slechts ca 50 m.

• Langs de oever een strook ter breedte 
van enkele meters afgraven.

Onze voorkeur gaat uit naar het doortrekken 
van de werkweg.
We hopen dat deze argumenten en mogelijke 
oplossingen in de uiteindelijke besluitvorming 
worden meegenomen en zullen leiden tot een 
voor Itteren gunstig resultaat.
 
Met vriendelijke groeten,
namens de voorzitter van de
Dorpsraad Itteren,
Sander Bastings
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Activiteiten Kindervakantiewerk Itteren

Gevecht met 4 elementen
Op maandag, 11-07-2011 van 09:00 - 15:30 
uur staat het kindervakantiewerk in Pieters-
heim voor een grote uitdaging: het gevecht 
met de vier elementen: water, vuur aarde en 
lucht. Het komt erop aan om de rust te bewa-
ren en niet bang te zijn. Opgeven maandag 4 
juli tussen 18.00 en 19.30 uur bij Steffie, Brigi-
dastraat 64.

Experimentenjacht
D u r f j i j h e t a a n ? O p v r i j d a g , 
15-07-2011, 09:00 -15:30 gaan we naar Sint 
Pieter. Er is niet alleen een gevaarlijke tocht 
maar ook nog een aantal spannende proeven 
om te zorgen dat je weer heelhuids thuiskomt. 
Opgeven 4 juli van 18.00 tot 19.30 uur Brigi-
dastraat 64.

Spellen en waterspektakel
Op woensdag, 20-07-2011 van 13:30 - 16:00 
uur gaan we Op ’t Brook lekker spetteren met 
water. Daarnaast allerlei spelletjes doen en 
natuurlijk glijden over de zeepbaan. Opgeven 
op 4 juli tussen 18.00 en 19.30 uur Brigidas-
traat 64.
Sport in de wijk

Hou je van sporten? Dan zit je op vrijdagmid-
dag 29-07-2011 van 13:45 - 16:00 uur Op ’t 
Brook goed. We gaan allerlei soorten sport en 
spel uitoefenen. Zo kom je te weten waar je 
goed in bent en welke sporten je het leukste 
vindt. Hartstikke leuk..... Geef je op 4 juli op 
tussen 18.00 en 19.30 uur bij Steffie in de Bri-
gidastraat 64.
Experimenteren met Dr. Smile
Op woensdag 3 augustus van 17:45 - 20:00 
uur, komt Dr. Smile naar Itteren. Hij neemt al-
lemaal spannende en indrukwekkende expe-
rimenten voor jullie mee. Als jullie beloven om 
je aan je erecode te houden, dan zal hij jullie 
alle geheimen van alle experimenten verklap-
pen. Maar tegen niemand zeggen.... Opgeven 
bij Steffie op de Brigidastraat 64 op 25 juli van 
18.00 tot 19.30 uur.

Hemelrijk

Op vrijdag, 05-08-2011 van 08:30 - 19:00 is 
het kindervakantiewerk naar Volkel in Brabant. 
Want daar is een te gekke speeltuin, Hemel-
rijk: lekker rondspringen, uitleven, rondrennen, 
alles wat je maar wilt. Er is ook een zwembad, 
dus neem je zwembroek of bikini mee en dan 
plonzen we er samen in. Opgeven 25 juli bij 
Steffie, Brigidastraat 64 van 18.00 tot 19.30 
uur.
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Het mysterie van het VUUR
E r i s o p d i n s d a g , 0 9 - 0 8 - 2 0 1 1 
van 19:00 - 22:00 in Itteren een mysterie: we 
weten alleen dat er steeds meer vuur komt in 
Itteren. En dat MOET gestopt worden en dat 
kan de leiding van het Kindervakantiewerk niet 
alleen. Jullie moeten hen helpen, alleen dan 
kan het vuur gestopt worden. Alle stoere jon-
gens en meiden kunnen zich op 25 juli van 
18.00 tot 19.30 uur opgeven bij Steffie aan de 
Brigidastraat 64.

Movie World
Op vrijdag 19-08-2011 van 08:00 - 18:30 uur is 
alweer de laatste activiteit van deze zomer. 
Iedereen kent Movie World wel: een ontzet-
tend leuk park voor alle leeftijden van groot tot 
klein en ban jong tot oud. Zin in een lekker 
dagje vol attractie met allerlei filmsterren? 
Geef je dan op 25 juli op bij Steffie aan de Bri-
gidastraat op 25 juli van 18.00 tot 19.30 uur.

Van de damesvereniging,
Beste dorpsgenoten,

Ook de damesvereniging is bijna toe aan hun 
jaarlijkse zomer vakantie. Leuke activiteiten 
hebben we al achter de rug. Zo hebben wij in 
januari onze jaarlijkse vergadering en aanslui-
tend onze terugkerende kienavond met we-
derom leuke prijzen nogmaals onze sponsoren 
dank hiervoor.

In februari hebben wij een gezellige carna-
valsavond gehad waar wij afscheid hebben 
genomen van prinses Bernadette, en onze 
nieuwe prinses Netta hebben uitgeroepen.

Met leuke optredens van het bestuur, mede-
werking van d.j. Sjors, bezoek van de Vreige-
leire en hun prins Farid en de Vreigeleirkes 
met in hun midden Prins Julian en Prinses 
Minoesj kunnen wij spreken van een geslaag-
de avond.
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In maart hebben wij kunnen genieten van een 
avond vol lekkere geurtjes, crème, en make-
up.

In april zijn de dames creatief  bezig geweest 
en hebben wij een vaas naar eigen creativiteit 
geschilderd. Hier zaten bijzondere exemplaren 
bij.

In mei was ons jaarlijks uitstapje dit keer zijn 
we met de bus naar de “Haspengouw” ge-
weest. Daar hebben we een fruitveiling en een 
stroopfabriek bezocht.’s Middags hebben we 
in St.Truiden 2 uur kunnen rondwandelen met 
aansluitend een lekker diner.

De laatste avond voor de vakantie, hebben we 
afgesloten met een gezellige barbecue en ge-
zellige muziek van blaaskapel de Flippers o.l.v. 
Geert Hofkamp.

Als iedereen goed uitgerust is van een welver-
diende vakantie gaan we in de maand sep-
tember weer verder met ons progamma, en 
wel een avond vol verassingen, oktober een 
toneelavond met de Moeze band, november 
een gezellige spekavond, op 20 november is 
onze jaarlijkse rommemarkt en het jaar sluiten 
wij af  met een gezellige kerstavond.Dus da-
mes als jullie 1 maal per maand een leuke 
avond willen, geef jullie op bij de dames 
vereniging.Dat kan bij Sandra Gielissen en 
Magda Hamakers.

Wij wensen alvast iedereen een fijne vakantie, 
en tot september. 

Dames vereniging.
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 Einde kermis in Itteren?

Geachte lezers,

Zoals jullie al via diverse kanalen hebben ge-
hoord is het dit jaar de laatste keer kermis in 
Itteren daar de gemeente er letterlijk “de stek-
ker uit trekt”  i.v.m. wat men noemt “bezuini-
gen”.
Natuurlijk hoor ik jullie al zeggen” Dat was toch 
niks” en gelijk heeft u inderdaad.
Wat er de laatste keren heeft gestaan was 
werkelijk om huilen en dan spreek ik nog niet 
over de veiligheid.
Hierdoor bleven ouderen en kinderen steeds 
vaker weg van “Ut Brook”. Jammer.
Tevens was er voor de oudere jeugd van 12 tot 
16 helemaal niks meer te beleven waardoor 
het vaak maar voor een hele kleine groep 
kermis was.

Dit heeft natuurlijk meerdere oorzaken. 
Navraag leert dat over het algemeen de ker-
missen minder bezocht worden t.o.v. jaren te-
rug. Dit heeft natuurlijk ook meerdere oorza-
ken.

a. De exploitanten lopen terug ( bedrijven heb-
ben geen opvolger meer omdat er geen brood 
meer in zit)
b. Attracties zijn zo groot dat ze niet geplaatst 
kunnen worden of  er onvoldoende personeel 
is.
c. Men te weinig inkomsten heeft om de kos-
ten te dekken ondanks dat de gemeente bijna 
niks vraagt voor te staan.

Dit is een algemeen beeld waarbij er volgens 
de gemeente in Itteren wel steeds interesse is 
maar niet veel te verdienen valt op deze korte 
tijd en het vaak slecht weer is en  zeker in no-
vember.
De vraag is dan ook zeker waarom ik dit vertel.
Luister!
N.a.v. Vorig jaar, toen de kermis schrikbarend 
was heb ik met enkele ouders om de tafel ge-
zeten om te kijken wat we hieraan kunnen 
doen.
Met de gegevens van de gemeente is toen al 
gekeken naar mogelijke alternatieven om de 
kermis “een nieuw leven” in te blazen.
We kwamen tot de conclusie dat de kermis 
weer een activiteit voor iedereen moet zijn. 
Dus voor jong en oud.
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Dat het inderdaad van goede en afwisselende 
kwaliteit moet zijn en dat 1 keer per jaar. Im-
mers, de najaarskermis valt bijna altijd in het 
water.
Dat er simpele attracties moeten komen zoals 
ballen werpen, envelopje trekken e.d., maar 
dat het ook leuk zou zijn om BV. Wat vroeger 
ook was, om pony te rijden of  welke jongen wil 
niet eens op een echte grote tractor rijden. Dit 
alles aangevuld met andere echte attracties 
zoals een scooterbaan of treintje.
Daarom willen we een commissie gaan maken 
welke de opzet voor 2012 gaat begeleiden.  
Binnen afzienbare tijd zullen alle verenigingen 
en mogelijk ook particulieren hiervoor middels 
een brief benaderd worden hoe hun denken 
om aan de nieuwe versie van de “kermis van 
Itteren” een invulling willen geven en inkom-
sten te krijgen voor de vereniging of om BV. 
Nieuwe leden te werven.
Dit alles met als doel om de kermis voor ieder-
een te laten plaats vinden met betaalbare prij-
zen voor elke portemonnee.

Hopende jullie hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd.

Richard Smeets 

De Tennisclub.
Openingstoernooi 2011  Lawn tennisclub Itte-
ren

Op zondag 10 april heeft LTC Itteren haar ten-
nisseizoen weer geopend. “Slivvenier is ‘nne 
tennisser gewees” want het was een prachtige 
zomerdag. 
Om 9.30 uur werd er gestart met spek en ei 
om zo vervolgens het eerste balletje van 2011 
te kunnen slaan. Het was een druk bezochte 
ochtend waarbij ook de jeugd zeker niet ont-
brak.

Gedurende de winterstop heeft zich op be-
stuurlijk gebied heel wat veranderingen voor-
gedaan. Met als gevolg dat bijna de gehele 
bestuursformatie is gewijzigd. Het voltallig be-
stuur bestaat vanaf nu uit: Peter Radt als ad 
interim voorzitter, Eunice Crijns als secretaris, 
Hilda Grouwels als penningmeester, Léon 
Grouwels als zittend bestuurslid en chef d’n 
tap en Liliane Radt als zittend bestuurslid. Op 
en rond de tennisbanen gaan zich deze zomer 
ook nog heel wat vernieuwingen voordoen. 
Maar dit zult U vast en zeker nog komen te 
zien.

Wilt U een keer komen kijken naar ons gezelli-
ge clubje dan hebben wij vanaf heden elke 
vrijdag een inloopavond waar iedereen wel-
kom is. Na een gezellig spelletje tennis is de 
bar geopend en bij goed weer staat het terras 
er ook weer aantrekkelijk bij. Dus twijfel niet en 
kom eens langs.

Tot op of naast de tennisbaan

Eunice CrijnsLTC Itteren
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Uitslagen n.a.v. van poll op de website van www.itteren.nl

1.Uitslag poll m.b.t maatregelingen hoogwater.
De berichtgeving en richtlijnen omtrent het hoogwater waren:

prima geregeld

7% (2 stemmen) 

goed geregeld, maar kunnen volgende keer beter op elkaar afgestemd worden

27% (8 stemmen) 

sterk overdreven en zorgden voor onnodige onrust

57% (17 stemmen) 

zeer slecht; ik had er alleen maar last van

10% (3 stemmen

Totaal 30 stemmen

Het laatste hoogwater is al een hele tijd ge-
leden maar toch willen we jullie op de hoog-
te stellen van de reacties uit het dorp over 
de berichtgeving rond het hoge water. Op 
deze vraag hebben 30 personen de moeite 
genomen te reageren. Inhoudelijke opmer-
kingen hebben we doorgegeven aan de ge-
meente en alle betrokken diensten en zullen 
in de evaluatie meegenomen worden en zul-
len in het eindrapport terecht komen. Als het 
er is, hoort u van ons en zullen we het op de 
website www.itteren.nl plaatsen. Een veel 
gehoorde klacht was de berichtgeving via 
diverse kanalen. Die was te laat of onvol-
doende.
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2. Uitslag poll m.b.t. De kwaliteit en onderhoud van de speeltoestellen en banken in Itteren.
De speelvoorzieningen en banken in Itteren zijn:

prima in orde en voldoende aanwezig

8% (2 stemmen) 

prima in orde maar mogen uitgebreid worden

25% (6 stemmen) 

voldoende aanwezig maar mogen beter onderhouden worden

50% (12 stemmen) 

onvoldoende aanwezig en slecht onderhouden

17% (4 stemmen) 

Totaal aantal stemmen: 24

Na deze poll is het een en ander opgeknapt. 
De speelvoorzieningen zijn geüpdatet en ban-
ken gerepareerd. Dit kwam niet alleen door het 
periodieke onderhoud maar was vooral het 
resultaat van meldingen. Het blijkt dat als be-
woners een melding doorgeven bij het meld-
punt (tel.:14-043) van de gemeente, binnen 
een week, iets ondernomen wordt. Melden 
helpt dus, mopperen niet.
Nu de zomer er weer is, komen jongeren weer 
naar buiten en die hebben niet altijd het goede 
gevoel voor de omgeving. We vragen dan ook 
iedereen om daar gewoon iets over te zeggen. 
Ze zijn best aanspreekbaar maar hebben 
soms een opmerking nodig. We willen het 
dorp, “sjiek en sjoen” houden, niet de jeugd 
weg pesten. Als er sprake is van moedwillige 
vernielingen en rotzooi trappen, geldt ook hier, 
melden!

Richard Smeets

    Itterse dorpsberichten                                                                                        zomernummer 2011

19



Spectaculaire Crazy 88 Groot 
succes

Afgelopen 29 mei organiseerde het activitei-
tencomité van Fanfare St. Martinus hun eerste 
crazy 88.

Een half  jaar geleden, toen het idee tot stand 
kwam, waren we al tevreden met 5 deelne-
mende groepen. Omdat het toch vaak moeilijk 
is om iets nieuws te organiseren. Vooral zon-
der hierbij ook nog teveel te verklappen over 
waar het eigenlijk om gaat. Maandenlang werd 
er gespeculeerd door dorpsgenoten en werd 
de organisatie uitgevraagd. Deze lieten natuur-
lijk niets los.

Tot onze grote vreugde hadden zich dit jaar 16 
groepen opgegeven van in totaal 120 volwas-
senen en kinderen.
Om 14.00 uur startte de eerste groep met lo-
pen en omstreeks 17.00 uur startte de laatste 
groep. Bij terugkomst stond er een grandioos 
eetbuffet klaar voor alle deelnemers. Tijdens 
het eten en het gezellig samenzijn in het Mar-
tinushoes werden de opnames afgespeeld die 

’s middags waren gemaakt bij het uitvoeren 
van de opdrachten. Dit bracht de nodige hilari-
sche momenten met zich mee. Ook hadden 
we een wisselbeker voor de winnaar. Dit jaar 
waren er twee winnaars die de wisselbeker het 
komende jaar zullen delen en volgend jaar 
weer gaan verdedigen. De winnaars waren: 
De groep van Wim Beijer en de groep “Femilie 
beijein geraap”.

Langs deze weg willen we nogmaals alle deel-
nemers bedanken voor hun deelname en alle 
inwoners die tijdens de wandeltocht hun hel-
pende hand hebben geboden zodat de groe-
pen hun opdrachten hebben kunnen uitvoeren.

Bij terugkomst werd er door vele groepen ge-
roepen dat de opdrachten nog als mild werden 
ervaren.
 Laat dit dan alvast een kleine waarschuwing 
zijn voor volgend jaar: 
“ MAAK JULLIE BORST MAAR NAT” .

AC
Fanfare St. Martinus
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Huiszwaluwen tellen.

Carlo Poolen, lid van de Buurtraad Borgharen, telt al jaren de populatie van de 
huiszwaluwen in Itteren en Borgharen. Sinds twee jaar telt Waldie de Rijk met hem mee.

Ook dit jaar gaan zij, in de maand juli, weer door de dorpen Itteren en Borgharen wandelen 
om te kijken of  de bestaande nesten bezet zijn met jongen en te speuren naar nieuwe 
nesten.
Zij doen dat in de avonduren; na etenstijd en voor het invallen van de duisternis.
Daarvoor lopen ze, omhoog kijkend, door steegjes en brandgangen, om te kijken naar 
nesten van de huiszwaluw. Als ze nesten aantreffen wordt genoteerd of het een nieuw  nest 
is, of het bewoond is, en zo ja, met hoeveel jongen.
De totaalstand van Itteren en Borgharen wordt, ieder dorp afzonderlijk, verwerkt in een 
tabel. Die tabel wordt gestuurd naar de landelijke organisatie.

Zij kunnen zich voorstellen dat inwoners denken: “wat ruist daar in de schemer door het 
struikgewas, de steegjes en brandgangen?” Ze kijken steeds maar naar boven.
Omdat gevoel van onbehagen weg te halen, hebben zij besloten om vanaf dit jaar:

• eenaankondiging in de buurtbladen van Itteren en Borgharen te zetten en
minstens een geel hesje te dragen; mogelijk zelfs met opdruk: “Vogeltelling” en een 
beeltenis van de huiszwaluw.

• Ze hopen daarmee gevoelens van onrust weg te nemen.
Zij dragen altijd een identiteitsbewijs bij zich, spreek hun aan en vraag er naar.
Weet u nog nesten van huiszwaluwen? Laat ze hen weten.

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking in deze.

Carlo Poolen en Waldie de Rijk GSM: 06-1564 7467, E-mail: wderijk@home.nl
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Fysiotherapie praktijkovername 1 
juli 2011
Na 40 jaar als fysiotherapeut actief  geweest te 
zijn (waarvan 27 jaar in Borgharen) is de tijd 
aangebroken om met ‘pensioen’ te gaan. We 
kunnen nu nog wat meer tijd aan onze hobby 
(fietsen) besteden.
Ik dank iedereen voor het in mij gestelde ver-
trouwen. Ik heb altijd met veel plezier gewerkt 
in Borgharen en hoop dat ik wat voor U heb 
kunnen betekenen. In een kleine gemeen-
schap ben je al sneller betrokken bij het wel en 
wee van de bewoners. Ik voel mij er thuis en 
zal zeker de vele contacten gaan missen.
En volgens mij blijft het straks met de nieuwe 
natuur rond de Maas een heerlijke plek om te 
wonen.

De praktijk wordt overgenomen door Judith en 
Piet Giessen- Ploemen uit Bunde. Zij gaan met 
hulp van Caroline door met fysiotherapie. Zij 
stellen zich nog wel een keer voor.
Ik wens iedereen het allerbeste en blijf bewe-
gen!
Ine de Jong-Cauberg Cremerstraat 17 
6301GD Valkenburg caubergine@plante.nl
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Collectes

04-Ju t/m 10-Jul
 

Trajekt Kindervakantiewerk  

05-Jul t/m 10-Jul  EHBO afd. Maastricht  

23-Aug t/m 29-Aug  Toon Hermans Huis, Stg  

06-Sep t/m 11-Sep  KWF Kankerbestrijding, St.  

12-Sep t/m 18-Sep  Prinses Beatrix Fonds, St.  

19-Sep t/m 25-Sep  Nierstichting Nederland  

26-Sep t/m 02-Okt  Fonds verstandelijk gehandicapten, St.  

03-Okt t/m 09-Okt  Dierenbescherming, Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren  

10-Okt t/m 16-Okt  Brandwonden Stichting, Nederlandse  

24-Okt t/m 30-Okt Trajekt Jeugd/Jongerenwerk  

Reumafonds
Bij	  deze	  willen	  wij	  al	  onze	  gulle	  gevers	  van	  harte	  bedanken	  voor	  hun	  bijdrage	  aan	  het	  Reumafonds.	  Toen	  alle	  
collectanten	  het	  geld	  van	  de	  bussen	  bij	  elkaar	  geteld	  hadden,	  kon,	  namens	  I>eren,	  het	  mooie	  bedrag	  van	  €	  
518,28	  overgemaakt	  worden	  naar	  het	  Reumafonds.Ellie	  Dolmans

Astmafonds.
 Via deze weg willen wij (alle vrijwilligers) van het Astmafonds jullie bedanken voor de gave van 
eerder genoemd fonds. De totale gave voor Itteren was dit jaar € 428,08. 
Nogmaals bedankt voor uw bijdrage.
 
Mevr. Smeets-Roijen (coördinator Astmafonds)
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De AD Misdaadmeter
Uitgangspunten
Het Algemeen Dagblad maakt gebruik van de geregistreerde aangiftes bij de 25 Nederlandse 
politiekorpsen. Daarbij wordt alleen gekeken naar 'voltooide delicten' niet naar 'poging tot...' dus 
wel inbraak maar niet een poging tot inbraak. De focus ligt op 10 delicten met een hoge impact 
op het veiligheidsgevoel van de burger. Deze delicten zijn: woninginbraak, diefstal van een mo-
torvoertuig, bedreiging, mishandeling, straatroof, overval, vernieling, diefstal uit garage/schuur, 
diefstal uit een auto en zakkenrollen.
Omdat de gemiddelde aangiftebereidheid over deze delicten gelijk blijft (onderzoek politie) is 
een vergelijking mogelijk met voorgaande jaren. Delicten met een sterk wisselende aangifte per 
gemeente, zoals fietsendiefstal, zitten daarom niet in de AD Misdaadmeter.
De AD Misdaadmeter biedt als enige in Nederland de mogelijkheid om tot op wijk en buurtni-
veau te bekijken hoe het is gesteld met de criminaliteit in de eigen buurt. Uit de gegevens wordt 
een ranglijst van veilige en onveilige gemeenten bepaald.

Maastricht fors onveiliger 
14.6.2011, De Limburger (hardcopy) editie Maastricht, door Daan de Hulster
Maastricht is volgens de tiende editie van de AD Misdaadmeter de vijfde onveiligste gemeente 
van Nederland. Vorig jaar stond de stad op de (on)veiligheidsindex nog op de twaalfde positie.
Onno Hoes, burgemeester van Maastricht, zegt in een reactie dat dit geen ranglijst is waar je 
als stad graag hoog op wilt staan. „Al kunnen er voor ons geen verrassingen in staan, want het 

onderzoek is gebaseerd op 
cijfers die we zelf aanleve-
ren.”

Het AD stelt de misdaadsco-
res per gemeente vast op 
basis van het aantal aangif-
ten van de tien meest voor-
komende delicten. Zes straf-
bare feiten tellen dubbel zo 
zwaar mee. Het aantal delic-
ten is afgezet tegen het in-
woneraantal. De misdaadcij-
fers zijn in te zien op 

http://www.ad.nl/ad/nl/1401/home/integration/nmc/frameset/nieuws/misdaadmeter.dhtml 
Hieronder ziet u de cijfers van Itteren:
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Caravans en aanhangers in de 
openbare ruimte

De vakantietijd komt er weer aan. Mis-
schien trekt u er wel op uit met de caravan 
of aanhangwagen. Gestalde caravans of 
aanhangwagens op de openbare weg ne-
men veel beschikbare parkeerruimte in be-
slag. Omwonenden ervaren zo’n caravan of 
aanhangwagen voor de deur vaak als hin-
derlijk. Daarom heeft de gemeente Maas-
tricht regels voor het stallen.     

Drie dagen stallen
U mag uw  caravan, kampeerwagen en der-
gelijke maximaal drie dagen op of  aan de 
openbare weg stallen. Dat is vastgelegd in 
de Algemeen Plaatselijke Verordening 
(APV). Op uw  eigen terrein of  in uw  garage 
mag u wel langer parkeren. De termijn van 
drie dagen zou voldoende moeten zijn om 
uw  caravan in te ruimen voordat u op va-
kantie gaat en om hem na terugkomst weer 
uit te ruimen. Staat uw  caravan op een be-
taalde parkeerplaats? Dan moet u het par-
keerkaartje zichtbaar in de caravan aan de 

kant van de stoep leggen. Als uw  caravan 
verkeerd of te lang aan de openbare weg 
staat, kunt u een waarschuwing krijgen. In 
het uiterste geval kan de gemeente een 
boete uitschrijven of uw  voertuig laten weg-
slepen. 

Ontheffing aanvragen
Als u uw  caravan langer dan drie dagen wilt 
stallen op of  aan de openbare weg, kunt u 
hiervoor een ontheffing aanvragen. U kunt 
dit doen door een verzoek in te dienen bij 
het GemeenteLoket (Mosae Forum 10). 
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Bome

    Itterse dorpsberichten                                                                                        zomernummer 2011

26



    Itterse dorpsberichten                                                                                        zomernummer 2011

27

Je  wereld  is  gemaakt  van  mineralen.  
Wij  zorgen  voor  de  beste  kwaliteit!

ANKERPOORT  /  ANKERSMIT  MAALBEDRIJVEN  wint  
minerale  gesteentes  en  bewerkt  ze  tot  natuurlijke  (hoogwaardige)  

ANKERPOORT  NV



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 week-
end 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

Vragen of meldingen aan de ge-
meente? (043) 14-043
Buiten kantooruren:
(043) 350 44 00 (milieu)
(043) 350 53 45 (overig)

Drugsmeldpunt:
(043) 350 51 11

Provinciale milieuklachtenlijn:
(043) 361 70 70

Dierenambulance:
(043) 352 04 55
’s nachts en in het weekend:
06 - 5131 9518 

Groene Kruis Domicura:
(043) 3690 690
Verplegen en verzorgen:
(043) 3690 670 (24u per dag)
Kraamzorg:
(043) 3690 630 (24u per dag)

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 Hamekers        364 6734
  Paul Paulissen        343 2470
  Tonny Prop             347 2189
  Richard Smeets (a/d Maas) 

                     364 1638

    Itterse dorpsberichten                                                                                        zomernummer 2011

28

http://www.itteren.nl
http://www.itteren.nl
mailto:info@itteren.nl
mailto:info@itteren.nl
http://www.ittereninbeeld.nl
http://www.ittereninbeeld.nl
http://www.picasaweb.google.nl/
http://www.picasaweb.google.nl/

