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Vooraf
Weer is er een nummer van 
onze dorpsberichten af.

Het is iets minder dik,tenmin-
ste dat lijkt zo.

We hebben echter iets ver-
anderd, het lettertype is iets 
kleiner, om precies te zijn van 
12 naar 11 pitch dat scheelt 
ongeveer een halve kolom  
per pagina, 1/6 dus, dit 
nummer zou dan dus iets van 
5 bladzijde dikker zijn ge-
weest.

We hebben dat gedaan om 
de kolommen wat strakker te 
krijgen maar we weten niet of 
het nu voor sommige men-
sen misschien iets te klein is. 

Mocht dat zo zijn dan horen 
we dat graag.

Er is nog iets veranderd, een 
verandering die langzaam is 
opgetreden. 

De inbreng van mensen bui-
ten de dorpsraad is heel erg 
gegroeid en daar zijn we heel 
blij mee. We willen immers 
een blad zijn waarin de be-

volking van Itteren met elkaar 
in gesprek is over wat er in 
ons dorp gebeurd, wat vere-
nigingen doen, wat mensen 
meegemaakt hebben en dat 
soort zaken.

We willen echter nog een 
stapje verder.

Als dorpsraad moeten we 
vaak keuzes maken en kie-
zen dan wat ons op dat mo-
ment het beste lijkt. Soms 
hebben we daarbij een on-
rustig gevoel omdat we be-
seffen dat iets wat we nu kie-
zen vaak consequenties 
heeft voor de toekomst. En 
een echt beeld over hoe we 
willen dat Itteren er in de toe-
komst uit moet gaan zien, 
hebben we niet. Richten we 
ons op ouderen, willen we 
juist nieuwe gezinnen aan-
trekken, willen we groeien en 
hoe groot dan, willen we iets 
van toerisme? Dit soort vra-
gen spelen voortdurend een 
rol en daar zouden we graag 
meer over willen horen van 
jullie. Het stuk Kernen met Pit 
gaat hier ook gedeeltelijk 
over.

Ik nodig dan ook iedereen uit 
die hier iets, wat dan ook, 
over denkt om dat ons te la-
ten weten. mondeling, schrif-
telijk, via de telefoon of via 
onze website, u weet wel 
www.itteren.nl

Deze uitnodiging geldt  ze-
ker ook voor onze jonge-
ren.

Als deze vragen u echt aan-
spreken kunt u ook de een 
verdere stap  maken en lid 
worden van de dorpsraad.
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Onthullingen op 1 juli

De Dorpsraad van Itteren wil 
op zondag 1 juli a.s. een ac-
tiviteit organiseren waarbij 
van alles onthuld wordt. We 
hebben u al een tijd geleden 
gezegd dat we een aantal 
leestafels in Itteren willen 
neerzetten. Door middel van 
deze leestafels willen we de 
historie van Itteren levend 
houden. Met deze leestafels 
kunnen we ook een wandel-
route maken waarbij al wan-
delend door de geschiedenis 
van Itteren gelopen kan wor-
den. Vorig jaar hebben we de 
eerste leestafel gezet ter ge-
dachtenis aan het neerstor-
ten van een oorlogsvliegtuig. 

Want, in de nacht van 2 op 3 
juli 1941 is een Engelse 
bommenwerper (een Whitley 
Z6658) neergestort in een 
weiland in Itteren. Hij was 
geraakt door een Duitse 
Messerschmitt Bf  110. Het 
verhaal gaat dat het bran-
dend toestel waarschijnlijk op 
de woningen in Itteren zou 
storten. Maar doordat de pi-
loot het brandend toestel nog 
net boven een woning van 
Op de Bos en Geneinde om-
hoog wist te trekken, werd 
een ramp voorkomen. Op 2 

juli 2006 is een leestafel op 
de plaats van het ongeval en 
een herdenkingsplaquette bij 
de kerk onthuld. Naar aanlei-
ding van deze indrukwek-
kende herdenking heeft onze 
Itterse kunstschilder Theo 
Weijers een schilderij van 
200 x 100 cm. gemaakt. Het 
bestuur van de Aw  Sjaol 
heeft de hal mooi op laten 
knappen en daarbij een 
plaatsje gereserveerd voor 
het schilderij. Theo Weijers is 
zo goed geweest om het 
schilderij tijdelijk in bruikleen 
af te staan voor de inwoners 
van Itteren. Nadat we ons 
verzamelend hebben in de 
Aw  Sjaol zal het schilderij 
onthuld worden.

Daarna gaan we onder bege-
leiding van onze Fanfare Sint 
Martinus naar het Heilig 
Hartbeeld. Bij dit Heilig Hart-
beeld aan de Ruyterstraat 
staat een opschrift: “Uit 
dankbaarheid Itteren, 10 mei 
1940”. Op 10 mei 1940 vielen 
de Duitsers o.a. Nederland 
binnen. Het is dan vreemd 
dat zo’n tekst bij het Heilig 
Hartbeeld staat. De Dorps-
raad Itteren wil het mysterie 
oplossen d.m.v. het onthullen 
van een plaquette waarop de 
verklaring staat. Het Heilig 

Hartbeeld is dan opgeknapt 
door schildersbedrijf  Marc 
Bartels uit Borgharen.

Vervolgens gaan we met de 
fanfare naar het kapelletje. 
Ook hierbij horen ongelooflij-
ke verhalen waarbij de koster 
Dionysius Gulikers een won-
der meemaakt en een Maria-
beeld een grote rol speelt. 
Hier zullen we dan de leesta-
fel van het kapelletje onthul-
len.
Tenslotte zullen we onder het 
genot van een drankje napra-
ten in het gezellige café ’t 
Trefpunt. In het kort gezegd 
ziet ons “spoorboekje” er als 
vogt uit:
13.30 uur 
verzamelen in de Aw  Sjaol 
met koffie en vlaai
14.00 uur 
onthulling schilderij Theo 
Weijers 
14.30 uur 
Vertrek naar het Heilig Hart-
beeld 
15.00 uur 
Vertrek naar het Kapelletje in 
Itteren
15.30 uur 
vertrek naar café ’t Trefpunt.

U bent van harte uitgenodigd,
De Dorpsraad.
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Kernen met Pit

Via de gemeente Maastricht 
kregen we een folder van de 
Koninklijke Nederlandse Hei-
demaatschappij (KNHM), die

in samenwerking met Arcadis 
een “leefbaarheidswedstrijd 
voor dorpen en steden” heeft 
uitgeschreven genaamd 

“Kern met Pit”. Hierbij is een 
geldbedrag van € 1000,- te 
winnen. Iedere bewoners-
groep die een concreet plan 
wil uitvoeren om de leefbaar-
heid van de stadswijk of het 
dorp te verbeteren, kan zich 
aanmelden. In feite gaat de 
KNHM een weddenschap 
met de bewonersgroep aan. 
Als het doel bereikt is voor 31 
augustus 2008 krijgt de be-
wonersgroep € 1000,-. Het 
dorp verwerft bovendien het 
predikaat: “Kern met pit”. Er 
zijn net zoveel prijzen als er 
geslaagde projecten zijn. 
Daarnaast verdienen tien 
groepen nog eens € 1500,- 
omdat deze projecten opval-
len door hun moeilijkheids-
graad, originaliteit of  sublie-
me organisatie. Groepen die 
het werk niet op tijd af  krijgen 
door veel tegenslag van bui-
tenaf, ontvangen een aan-
moedigingsprijs van € 500,-.

De Dorpsraad denkt dat ook 
Itteren een “Kern met Pit” zou 
kunnen zijn. Naar aanleiding 
van de ontwikkelingen rond-
om de Grensmaas willen wij 
van de nood een deugd ma-
ken en kijken of er mogelijk-
heden voor het dorp Itteren 
zijn. Daarom komt zij met het 
volgende idee:
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De Dorpsraad wil graag dat 
er een informatiepunt voor de 
Grensmaas gevestigd wordt 
in Itteren. Enerzijds omdat 
Itteren één van de grootste 
(grind-)win-gebieden is in 
Limburg en anderzijds omdat 
zo’n kleine dorpsgemeen-
schap dan extra onder druk 
komt omdat er al zo weinig 
voorzieningen zijn. 
Daarna zien wij graag dat na 
afronding van het Grens-
maasproject het informatie-
punt omgedoopt wordt tot 
een natuureducatiepunt. Als 
Itteren “een parel in het 
groen” wordt, kan een natuu-
reduactiepunt iets extra’s ge-
ven aan Itteren en meer spe-
cifiek aan de basisschool en 
aan de diverse recreanten 
die o.a. op de Mergellandrou-
te hun ronde maken.

Zo werd er contact gezocht 
met de gemeente Maastricht 
en met het CNME (Centrum 
voor Milieu en Educatie). Zij 
gaven beide aan achter dit 
initiatief te staan. De ge-
meente heeft het als één van  
de agendapunten staan in de 
gesprekken met het Consor-
tium. Het CNME heeft ons 
een lange brief  geschreven 
waaruit we het volgende cite-
ren:

“Gezien de te verwachte inte-
resse voor het beginproject 
van De nieuwe Grensmaas is 
het wenselijk dat er een ont-
vangstruimte komt voor 
groepen die geïnformeerd 
gaan worden over het ver-
loop van het project. Omdat 
er al een recreatieve fietsrou-
te langs loopt is ruimte waar-
schijnlijk ook al snel com-
mercieel interessant. Voor 
bezoekers maken we dan 
ook meteen in het eerste 
Nieuwe Grensmaasproject 
de toeristische mogelijkhe-
den duidelijk.” 

We hebben het voorstel in-
gediend bij de KNHM en we 
wachten nu maar af wat er 
verder gaat gebeuren. Na-
tuurlijk gaan we “ons” idee 
proberen te verwezenlijken 
en er voor zorgen dat het in-
formatiepunt voor de Grens-
maas en later een natuure-
ducatiepunt in Itteren komt. 
Er is een ontvangstbevesti-
ging gekomen waarbij ook 
vermeld werd dat er binnen-
kort een regionale jury komt 
kijken of we mee doen voor 
de landelijke prijs. Zodra er 
meer bekend is laten wij het 
u horen.
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Financiën:

Onze penningmeester Bèr 
Schoonbrood heeft zoals ver-
trouwd weer een keurig fi-
nancieel jaaroverzicht ge-
maakt over het jaar 2006. Hij 
kreeg trouwens op een ver-
gadering van de Dorpsraad 
van de gemeente een “be-
dankboek” omdat hij iedere 
keer de cijfers weer keurig op 
tijd en perfect in orde aanle-
vert bij de gemeente. Voor de 
mensen die wel eens een 
rekening sturen naar de 
Dorpsraad of geld tegoed 
hebben weten dat ze nooit 
lang hoeven te wachten. We 
krijgen wel eens opmerkin-
gen dat het al betaald is 
voordat de taken geheel ver-
richt zijn. Alleen maar com-
plimenten voor Bèr.

Kijkend naar het financieel 
jaaroverzicht vallen ons de 
volgende dingen op:

Donaties sponsors:
Eén van de sponsors heeft 
de bijdrage van 2006 pas in 
2007 betaald. Vandaar dat dit 
bedrag lager is dan vorig 
jaar. In 2007 is het de bedoe-
ling dat dit weer recht getrok-
ken wordt.

Donatie inwoners Itteren:

Vorig jaar bij het lentenum-
mer liep het niet storm maar 
nadat in de zomereditie een 
klein briefje was gestopt 
hebben de vele Itterse bewo-
ners alsnog een donatie ge-
geven. Het is ongeveer 50% 
meer als het jaar ervoor. Har-
telijk dank. En nogmaals: het 
gaat ons niet zo zeer over 
het bedrag dat gestort wordt 

maar eerder om het aantal 
mensen. Hiermee laat u zien 
dat u achter de (activiteiten 
van de) Dorpsraad staat. Lie-
ver 200 mensen die ieder 10 
eurocent geven als 20 men-
sen die € 20,- geven. We 
hebben er daarom voor ge-
kozen om weer het “herinne-
ringsbriefje” bij deze editie te 
stoppen. Het rekeningnum-
mer van de Dorpsraad is: 
97.92.52.547.
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Vergaderkosten 
Jaarvergadering:
Door de andere opzet van de 
jaarvergadering zijn deze 
kosten ook hoger dan vorig 
jaar. De jaarbijeenkomst, in 
de eerste week van het jaar, 
was vooral inhoudelijk heel 
belangrijk voor de Dorpsraad 
maar dat heeft wel een extra 
centje gekost. 

Diverse kosten activiteiten:
In 2006 hebben we de uitver-
kiezing gehad van de beste 
JOP en de opening van de 
Jeu de Boulesbaan op Ko-
ninginnedag 2006. Daarnaast 
was er nog het Martinusvuur 
waar enkele kosten aan ver-
bonden waren. Dat zijn de 
kosten die niet vergoed wor-
den via het Kleine Kernen 
Beleid.

Website:
Veel mensen kunnen niet 
meer zonder computer leven 
en veel informatie vinden we 
op het World Wide Web. Ook 
deze Dorpsberichten staan 
weer op het web. Soms kun 
je ook voordeeltjes halen van 
het internet. Kijk maar eens 
naar de gratis voorstelling die 
de Itterse kinderen kregen bij 
Circus Bongo.

Kleine Kernenbeleid:
In 2006 is er geld vanuit het 
Kleine Kernenbeleid be-
schikbaar gesteld voor de 
volgende activiteiten:
Aanleg en opening Jeu de 
Boulesbaan en bank, de Se-
niorenbieb, het project Net-
school voor computers in 
onze basisschool, het Straat-
feest georganiseerd door de 
Itterse Motorclub voor alle 
inwoners van Itteren, Onthul-
ling leestafel en oorlogsmo-
nument en de tafels en stoe-
len voor de Aw Sjaol. 

Totaal bekeken:
Er is in 2006 maar een klein 
tekort van € 42,- terwijl er 
toch diverse activiteiten be-
taald moesten worden. Onze 
penningmeester heeft ook dit 
jaar bekeken of  diverse kos-
ten ook betaald konden wor-
den door de anderen in 
plaats van de Dorpsraad. Met 
zo’n ervaren penningmeester 
weten wij als Dorpsraad dat 
alles eruit gehaald wordt wat 
erin zit. Hij zorgt ervoor dat 
hij zijn zaakjes goed voor el-
kaar heeft. “Veer zien gruuts 
op ozzen Bèr”

Met 
Dank
Voor
Uw

Bijdrage

.
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uit het wijkteam 

van 21 juni 2007

Aanvraag veilige fietsroute 
Meerssenhoven. 
Dit wordt opgenomen in het 
fietsverkeerplan van de ge-
meente; veiliger, toegankelij-
ker en toeristisch. 

Picknicktafel bij de  negen 
boompjes. 
Er is een aanvraag ingediend 
voor een picknicktafel.

Bomen Wiegershof. 
Er zijn  430 boompjes kapot. 
Deze zullen vervangen wor-
den door wat grotere boom-
pjes. Offertes zijn opge-
vraagd. De levering hiervan 
zal plaatsvinden begin no-
vember. Afronding van het 
planten, eind november.

Recente vissterfte  in de 
kanjel. 
Bij hevige regenval/hoosbui-
en van de laatste tijd slikt de 
riolering het niet en komt er 
ongezuiverd rioolwater in de 
Geusselt-vijver terecht. Ver-
volgens komt dit weer in de 
Kanjel terecht, hetgeen vis-
sterfte tot gevolg heeft. Er is 
ook Op ’t Brook ongezuiverd 

rioolwater via de riolering in 
de Kanjel terecht gekomen. 

Schuilhut.
Er is geen geld voor de repa-
ratie van de vloer in de 
schuilhut Op ’t Brook. De 
Dorpsraad zal bekijken of  er 
andere mogelijkheden zijn.

Vervanging speeltoestel Op 
‘t Brook.
Eind dit jaar / begin volgend 
jaar zal het speeltoestel ver-
vangen worden, het huidige 
toestel is afgeschreven. 

Politie. 
Er is nauwelijks iets te mel-
den wat Itteren betreft, dit is 
de veiligste wijk van Maas-
tricht.

Er zijn wel  meldingen ge-
weest van diefstal van fiet-
sen, vernielingen aan auto’s 
en tuinen. En van overlast 
van crossende brommers.

Milieuperron.
Itteren en Borgharen zijn het 
schoonste van Maastricht en 
behoeven zodoende geen 
extra controle. (er is slechts 
een paar keer iets gedumpt)

Spreekuur politie.
Het spreekuur word bezocht, 
de politie vind het belangrijk 
om het spreekuur te handha-
ven. De wijkagent zal het 
spreekuur op een kaart ver-
melden en deze achter het 
raam in de Aw  Sjaol plaat-
sen.

Het bezoek van de minister 
aan de probleemwijken heeft 
een gunstig gevolg voor Itte-
ren en Borgharen. In de toe-
komst  komt er in het cluster 
van ons gebied een wijk-
agent meer bij. 

Wateroverlast kermister-
rein. 
Dit valt onder de zogenaam-
de luxe reparaties. Vervelend 
die natte voeten, maar de 
veiligheid komt daarbij niet in 
het gedrang. Hier is geen 
budget voor, althans dit jaar 
niet. Misschien een volgend 
jaar wel, we geven de moed 
niet op.
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Van alles en nog wat
Urnenwand
Als het goed is, zal de ur-
nenwand er zijn voor Allerhei-
ligen en Allerzielen. De plan-
nen zijn dusdanig dat er toe-
stemming is van de mensen 
en instanties die daarover 
iets te zeggen hebben en de 
metselaar weet wat hij moet 
doen. Als het daadwerkelijk 
zover is zullen we kijken of er 
een mooie en plechtige inwij-
ding kan plaatsvinden het-
geen dan uiteraard aan u 
kenbaar gemaakt wordt.

Fietsweg Meerssenhoven:
De brieven zijn de deur uit en 
we hebben een verzoek ge-
daan om een veilig fietspad 
en indien dat niet mogelijk is, 
wordt het voorstel om een 
zelfde constructie te maken 
als op de weg tussen 
Borgharen en Itteren. Hier 
zijn links en rechts fietspaden 
en eigenlijk maar één “au-
togedeelte”.
Wat de bomenlaan langs 
Meerssenhoven betreft heb-
ben we de beide gemeentes 
Meerssen en Maastricht er-
aan herinnerd dat we hun 
vorig jaar een brief hierover 
geschreven hebben, omdat 
we van de gemeenten geen 

enkele reactie hebben ge-
kregen.

Voorzitter 
seniorenvereniging:
Een afvaardiging van de 
Dorpsraad heeft gesproken 
met het bestuur van de Seni-
orenvereniging en met de 
vrijwilligers. Enerzijds om te 
kijken of de taken van het 
bestuur gedeeltelijk ook door 
de vrijwilligers gedaan kon-
den worden en anderzijds om 
te kijken of de vrijwilligers 
bereid waren om mensen 
persoonlijk te benaderen om 
bestuurslid te worden. Beide 
doelstellingen zijn gelukt. De 
vrijwilligers zijn actief  naar 
aspirant bestuursleden ge-
gaan en Pierre Smeets is nu 
bij het bestuur van de senio-
renvereniging. Een geluk bij 
een ongeluk was ook nog dat 
de voorzitter, Johan Smit, 
één van zijn andere vrijwilli-
gerswerkzaamheden afsloot 
en daardoor meer tijd ziet om 
toch door te gaan met het 
voorzitterschap van de Seni-
orenvereniging. Al met al ziet 
het er weer goed uit met de 
senioren.

Opknappen hal en verlich-
ting Aw Sjaol:
Het bestuur van Stg. Aw  Sja-
ol heeft eens gekeken of er 
nog iets in kas zat. Met dat 
geld hebben ze nieuwe lam-
pen op laten hangen en ze 
hebben een schilder weten te 
vinden die de hal keurig heeft 
opgeknapt. Het is weer een 
mooi visitekaartje waar de 
nodige feestjes en andere 
bijeenkomsten  gehouden 
kunnen worden. 

Nederlandse Hartstichting
 
Hartelijk dank aan allen die in 
Itteren hebben bijgedragen aan 
de collecte voor de Nederlandse 
Hartstichting 2007, die de mooie 
som heeft opgebracht van Euro 
612,33.
 
Namens de collectanten en de 
Nederlandse Hartstichting,
 
F G L Meessen
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Kermis 2007

Toen de wagens het kermis-
terrein opkwamen kreeg ik 
het gevoel van jaren geleden. 
Het was een hele andere 
kermis als normaal: er ston-
den botsauto’s en een 
spookkasteel. En dit keer 
geen rups. Natuurlijk was er 

ook de draaimolen, want 
zonder draaimolen is er geen 
kermis. Maar die botsauto’s 
lieten me sterk denken aan 
vroeger. Als de kermismen-
sen het zware werk moesten 
doen van alles opzetten 
soms in weer en wind, met 
ijzeren balken slepen en alles 
goed in elkaar zetten, waren 
wij als kinderen ook erbij. 
Enerzijds uit nieuwsgierig-
heid maar anderzijds ook 
omdat er iets te doen was. Al 
je vriendjes en vriendinnetjes 
waren er ook. Sommigen be-
gonnen wat stoer te doen en 
dat zag je heel goed bij de 
botsauto’s. Een beetje achte-
loos in de wagen zitten met 
een hand speels op de rug-

leuning en de andere hand 
aan het stuur. De rechtervoet 
aan het gaspedaal en de lin-
ker een beetje op de ronding 
van het binnenstappen. Dan 
was het de kunst om overal 
door te laveren en alleen dan 
botsen als jij dat wou. Het 
was dan de bedoeling om 
indruk te maken bij de men-
sen aan de zijkant. Maar ja, 
vaak mislukte dat en kreeg je 
een klap van achteren of had 
je het toch niet zo goed inge-
schat en werd je links en 
rechts geraakt. Als je nu dan 
bij de kermis kijkt zie je de 
lachende gezichten van de 
kinderen. Wat wil je dan nog 
meer?
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De Trappen langs de Maas
Het doet ons goed als we 
zien dat ieder jaar de trappen 
zo mooi schoon gemaakt 
zijn. We zagen nu ook dat 
een heel stuk netjes wegge-
maaid is waarop het uitzicht 
naar België een heel stuk 
prettiger is. Gelukkig blijkt dat 
het niet meer afhankelijk van 
een paar enkelingen maar 
het schijnt dat er al een hele 
groep zich geformeerd heeft 
om dit klaar te spelen. We 
noemen liever geen namen 
want anders zijn we bang dat 
we iemand vergeten. Dus 
alle werkers van en rond de 
trappen van de Maas: HAR-
TELIJK DANK!

Dode vissen in de Kanjel
Op zaterdag 9 juni krioelde 
het van de vissen die naar 
adem snakten in de Kanjel 
op ’t Brook en er dreven do-
de vissen in de beek.Had het 
te maken met de hevige re-
genval? In het weilandje dat 
gelegen is naast de kanjel is 
iets gebeurd met een put-
deksel, locatie Geneinde (Op 
't Brook) Mogelijk is de riole-
ring overbelast geraakt en is 
de rioleringstroep op die ma-
nier in de kanjel terecht ge-
komen? Of  er is sprake van 
een andere vorm van vervui-

ling? Wij wisten het niet. 
Onze aller Pieter van de Waa 
van de gemeente gaf ons de 
uitkomst:
Het heeft alles te maken met 
de regen van afgelopen vrij-
dag 8 juni. Door de vele re-
gen is er rioolwater gestort in 
de Geusseltvijvers en vanuit 
hier naar de Kanjel. Rioolwa-
ter bevat zeer weinig zuurstof 
waardoor vissterfte kan ont-
staan (hetgeen vrijdag daad-
werkelijk is gebeurd). De 
gemeente heeft vanaf  het 
weekend extra pompen in de 
Geusseltvijver aangezet om 
het zuurstof  gehalte weer op 
peil te brengen. Ook is er nog 
overleg geweest met Vis-
standverbetering Maas over 
deze kwestie.
 
De winkel,
Een tijdje geleden, bij de 
opening van de onze Dorps-
winkel was er ook een moge-
lijkheid om een levensmidde-
lenmand ter waarde van € 
50,- te winnen. Van alle in-
woners die de grote gele fol-
der voor het raam hadden 
gehangen werd een foto ge-
maakt. Al die foto’s werden 
op de kop gelegd en er werd 
er een uitgepakt. En de win-
naar was: Anja Lardinois van 
Op de Warrey 17. Hieronder 

is de foto te zien waarop Da-
niëlla de korf uitreikt aan 
Anja. 

Kruisen en Kapellen
Iedere inwoner van Limburg 
wandelt of fietst er regelmatig 
aan voorbij: de kruisen en 
kapellen die als monument-
jes van vroomheid zijn opge-
nomen in het Limburgs 
Landschap. Deze uitingen 
van volksdevotie zijn zo 
kenmerkend voor de omge-
ving dat de Stichting Kruisen 
en Kapellen in Limburg zich 
samen met ongeveer vijfen-
zestig plaatselijke groeperin-
gen inzet voor de instand-
houding van deze monumen-
ten. Zo staat het te lezen op 
de website van de stichting 
Kruisen en Kapellen. Wilt u 
er meer van weten dan kunt 
u kijken op de website 
www.kruisenenkapellenlimbu
rg.nl
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Nieuwe dienstregeling 

Veolia

Met ingang van 24 juni is de 
dienstregeling van Veolia in-
grijpend gewijzigd. Aanleiding 
hiervoor was de chaotische 
start en de vele problemen 
met de uitvoering met vertra-
gingen en rituitval als gevolg. 
Ook onze lijn 8 was verre van 
betrouwbaar. Als Dorpsraad 
hebben we daar geregeld bij 
Veolia aandacht voor ge-
vraagd. 

Waar iedereen een beetje 
bang voor was is (nog) niet 
gebeurd. De frequentie is 
vrijwel ongewijzigd gebleven. 
Itteren houdt zijn hoge voor-
zieningenniveau. Wat wel is 
veranderd is de lijnvoering en 
de lijnnummering. Voortaan 
wordt Itteren bediend door 
lijn 17 die tussen Bunde en 
Itteren met een 30 minuten-
dienst rijdt. Een keer per uur 
rijdt lijn 17 via Geulle, Beek, 
Neerbeek en Munstergeleen 
door naar Sittard. Lijn 17 is 
daardoor een echte streeklijn 
geworden. Dat is dus iets 
anders dan de stadslijnen die 
we vanaf  1970 hebben ge-
had. Wat dat betreft zijn we 
weer terug in de tijd van de 

goede oude EBAD. Dat geldt 
ook voor de routevoering 
binnen Maastricht. Lijn 17 
rijdt namelijk via de St. Anto-
niuslaan naar het busstation

en heeft daar haar eindpunt. 
Reizigers met bestemming 
centrum moeten voortaan 
dus altijd overstappen. Er 
rijden weliswaar hoog fre-
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quent bussen naar het cen-
trum maar elke overstap is 
een drempel die genomen 
moet worden. Ook betekent 
dat extra opletten. In de oude 
situatie kon je lekker blijven 
zitten tot op de halte Markt. 
In de nieuwe situatie moet je 
opletten welke bus je neemt. 
De meeste bussen rijden 
namelijk, met dank aan de 
gemeenteraad in Maastricht, 
niet meer via de Markt maar 
via de Boschstraat/ Maag-
dendries naar Maastricht 
West. Wie geen risico wil lo-
pen moet daarom uitstappen 
bij de halte op de Van Has-
seltkade. Voor je het weet zit 
je anders op het Emmaplein.

Wat verandert er nog meer?

Alle halten van Veolia Lim-
burg, 3500 in totaal, worden 
voorzien van een nieuwe hal-
tepaal: De I-Bus!

De I-Bus heeft een com-
pleet nieuwe uitstraling 
en is zodanig vormgege-
ven dat hij voor alle reizi-
gers overzichtelijk en goed 
leesbaar is. Ongeveer één 
derde is bovendien voor-
zien van dynamische 
reisinformatie: Op de on-
derste rand van de paal is 

te zien over hoeveel minuten 
de eerstvolgende bus ver-
trekt. 

Een ander groot verschil met 
de huidige haltepaal is dat er 
voor de I-Bus een nieuwe 
haltevertrekstaat ontwikkeld 
is. Deze bevat een schemati-
sche kaart met daarom aan-
gegeven de mogelijke reis-
richtingen vanaf  het eerstvol-
gende knooppunt. Daarnaast 
is de nieuwe haltevertrek-
staat overzichtelijker en dui-
delijker leesbaar.

Medio juni zal geheel Lim-
burg voorzien zijn.  

Juli/augustus wordt gestart 
met de plaatsing van de I-
Bus met dynamische reisin-
formatie. Ook in Itteren ko-
men haltes met dynamische 
reisinformatie. Voor zover tot 
nu bekend zullen dat alle hal-
tes worden richting Maas-
tricht. Dat is ook logisch om-
dat dat dit zogenaamde op-
staphaltes zijn. Daar stappen 
de meeste reizigers in.

Naar verwachting zijn medio 
september alle halten in Lim-
burg voorzien van de nieuwe 
I-Bus.
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Inleveren radiotoestellen

In de vorige berichten heb-
ben we een oproep geplaatst 
van Gidi Verheijen die een 
boek wil schrijven over de 
verplichte inlevering van ra-
diotoestellen in 1941 (voor 
joden) en 1943 (voor alle an-
dere inwoners van Neder-
land).
Op deze oproep zijn verschil-
lende reacties binnengeko-
men waaronder een van Pie 
Dolmans, die zelfs nog een 
foto heeft gegeven waarop hij 
staat afgebeeld, samen met 
zijn jongere broer, op het 
moment dat hij het toestel 
ging inleveren.

Inmiddels is ons via Gidi be-
kend dat de radiotoestellen 
zijn ingeleverd op 31 mei 
1943. Het waren in totaal 42 
stuks (één toestel is later nog 
ingeleverd bij de na-inleve-
r i n g o p 1 8 o k t o b e r 
1943).  Van de 42 toestellen 
zijn er 3 door inwoners met 
de naam Dolmans ingele-
verd: M. Dolmans van de 
Meerstraat 48 (Radio Bell), 
A.H. Dolmans van Geneinde 
114   (Philips 836A) en J.S. 
Dolmans van de Paas-
chestraat 39 (Philips 525A) 

Pie woonde destijds nog op 
Geneinde.

Het hoge aantal radiotoestel-
len heeft ons enigszins ver-
baasd. Momenteel is het heel 
gewoon als er in ieder gezin 
een of meerdere 
radio’s aanwezig 
zijn. Destijds was 
het in bezit heb-
ben van een radio 
nog iets aparts. 
Itteren telde des-
tijds slechts ca 
400 inwoners. Dat 
wil zeggen, de ge-
z insgroot te in 
aanmerking ge-
nomen, dat in Itte-
ren ook bijna ie-
dereen een radio-
toestel had.

Zoals gezegd zijn 
er een aantal re-
acties ontvangen. 
Gelet op het aan-
tal ingeleverd toe-
stellen moet er 
ongetwijfeld nog 
meer bruikbare 
informatie zijn. 
Nieuwe informatie 
is nog altijd wel-
kom. 

Heeft u nog informatie neem 
dan contact op met Gidi Ver-
heijen 046—4851847, 
e-mail: gverhe@planet.nl of 
een van de leden van de 
Dorpsraad.
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Gesprek met 
Giljam Cauberg
.  
In de vorige Dorpsberichten 
hebben we vermeld dat er bij 
het Heilig Hartbeeld een pla-
quette is waarop staat “Uit 
dankbaarheid, Itteren, 10 mei 
1940”. 
In het “Handboek van de 
geschiedenis van Limburg” 
van Dr. P.J.H. Ubachs lezen 
we: “Op 10 mei 1940 bezet-
ten de Duitsers zonder veel 
strijd Nederlands-Limburg. 
Na de capitulatie van het 
Nederlandse leger op 14 
mei, kwam de provincie 
eerst onder Duits militair en 
met ingang van 29 mei 1940 
onder Duits burgerlijk op-
pergezag, een rijkscommis-
saris in Den Haag. Het pro-
vinciaal bestuur van Limburg 
kreeg in Maastricht naast 
gouverneur van Sonsbeeck 
een Duitse toezichthouder, 
de “Beauftragte des Reichs-
kommissaris in den besetz-
ten Niederländischen Gebie-
ten”, de Akenaar Willy 
Schmidt.” 
Als we daar dankbaar voor 
moeten zijn, weet ik het ook 
niet meer. Om achter dit 
mysterie te komen hebben 

we een gesprek met Itter-
naar Giljam Cauberg.

Op een zonnige maandag-
middag zijn we naar de 91 
jarige Giljam Cauberg ge-
gaan. Zijn tuin ligt er prima bij 
en hij komt net uit de garage. 
“O ja, jullie komen voor dat 
verhaal hè?” We gaan naar 
de keuken en na wat verhaal-
tjes over allerlei familieleden 
kwamen we op de oorlogsja-
ren: 
In 1936 ging Giljam naar 
dienst. Hij kreeg zijn oplei-
ding in Maastricht. In de ka-
zerne zaten zo’n 100 dienst-
plichtigen waarvan veel Lim-
burgers. Hij heeft daar een 
half  jaar zijn dienstplicht ge-
daan. Hij had wel een ge-
weer, maar geen patronen. ’s 
Morgens om zes uur moes-
ten ze opstaan en om half 
zeven stonden ze op appèl. 
Het bed moest dan keurig 
opgemaakt zijn zonder vou-
wen en er kwam iemand met 
een vinger over je schoenen 
wrijven om te kijken of ze 
goed “gewikst” waren. Het 
eten was goed in dienst. ’s 
Morgens was het kuch met 
een beetje boter maar ’s 
avonds kon je warm eten 
krijgen zoveel als je wilde. 
Het werd dan in zo’n kom 

“geklatst” en dan kon je aan 
de gang. Er was zo’n Hollan-
der die vaak twee keer ging 
maar dat kreeg Giljam niet 
op. “De jeugd van tegen-
woordig moest dat nu nog 
eens meemaken”, zei Giljam, 
“dan wisten ze wel hoe je 
moet luisteren.”

Giljam vertelt dat hij als 23-
jarige jongeman op paas-
maandag 9 april 1939 is ge-
mobiliseerd. Samen met 27 
Itterse militairen die ook 
meegingen is hij op de 
vrachtauto naar Maastricht 
gegaan. Onder hen was ook 
Sjo van Cauberg die als eni-
ge bij de marine was. De rest 
diende bij de infanterie. Hij 
was gelegerd in Maastricht. 
De soldij was één gulden en 
vijf cent per week.
Op 10 mei 1940 kwamen ze 
terug in Itteren en Nederland 
heeft enkele dagen later de 
capitulatie getekend. Giljam 
kwam terug en kreeg van de 
buren een burgerpakje. Zijn 
uniform liet hij achter en dat 
heeft hij nooit meer gezien. 
Daarna ging Giljam op zoek 
naar werk. Hij ging naar “’t 
febrikske”: Ankersmit. De 
baas zei dat hij een schop 
kon gaan halen en hij kon 
meteen aan de slag. 
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Er werkten toen 12 mensen 
daar en hij kreeg 36 cent per 
uur.
Tijdens de oorlogsjaren heeft 
hij ook dat vliegtuigje gezien 
dat geraakt werd boven Itte-
ren. Van de vier inzittenden 
zijn er twee uitgesprongen. 
Door de klap die ze gemaakt 
hebben tegen de grond, wa-
ren ze als in elkaar gekrom-
pen. 
De Engelsen kwamen in de 
oorlogsjaren bij hem thuis. 
“Ze waore nèj, die hawwe 
niks.” De Amerikanen kwa-
men vaak met sigaretten.
In 1946 kwam pastoor Gielen 
en burgemeester De Keizer 
op het idee om iets te doen 
voor de Itterse oorlogsgan-
gers. Er werd geld ingeza-
meld en Funs Paulussen 
ging met zijn vader Sjeng en 
Zander Grouwels een houten 
beeld ophalen bij de kunste-
naar Jean Weerts uit Wyck-
Maastricht. Funs kan zich dat 
nog goed herinneren. In 1947 
had zijn vader net een nieu-
we vrachtwagen gekocht. Het 
was een Ford. Die kwam uit 
Amerika en “de bak” moest 
er daarna nog opgezet wor-
den. Samen gingen ze naar 
Maastricht en bij de Mabi 
gingen ze de straat in en 
daarna lag het links. Terug in 

Itteren gingen ze meteen 
naar de plaats waar het 
beeld nu ook staat. Daar wa-
ren enkele mannen die het 
goed bevestigden. Op onder-
staande foto is het houten 
beeld te zien met daarbij 17 
van de (waarschijnlijk) 28 

militairen. 
De namen van de aanwezi-
gen op de foto zijn als volgt:
Achterste rij van links naar 
rechts: Sjeng Smeets, Zan-
der Grouwels , Hubèr 
Smeets, Jean Hendriks, Pie 
Smeets, Hubèr Schepers, 
Louis Paumen, Sjaak Smeets 
en Sjo Bastings. Tweede rij 

(v.l.n.r.): Sjeng Bronckers, 
Sjo Cauberg, Sjeng Vossen 
en Giel Bouwens en op de 
voorste rij: Pastoor Gielen, 
Burgemeesters Keizers, Gil-
jam Cauberg Leo Gulikers, 
Pie Bouwens en Leo 
Schoonbrood. 

Later is het houten beeld 
vervangen door het huidige 
stenen beeld. De tekst uit 
dankbaarheid heeft te maken 
met het feit dat alle 28 militai-
ren die gemobiliseerd waren, 
op 10 mei 1940 gezond in 
Itteren zijn teruggekeerd.
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Groots biljarttreffen

Op zaterdag 27 en zondag 
28 oktober 2007 organiseren 
wij, in samenwerking met de 
beide, in ons Café ‘t Trefpunt 
gevestigde biljartverenigin-
gen, een groots biljarttreffen.
Dit biljarttreffen is toeganke-
lijk voor:
1 Elke inwon(st)er van Itteren 
die van biljarten houdt c.q. 
wel eens een partij biljart ge-
speeld heeft.
2 Biljarters welke niet in Itte-
ren woonachtig zijn, maar lid 
zijn van BC Onder Ons ’64 of 
van BC Les Autres.
3 Oud Itternaren die in het 
verleden lid geweest zijn van 
BC Onder Ons ’64 of van BC 
Les Autres.
De voorbereidingen voor dit 
biljarttreffen zijn in volle 
gang, maar nog niet geheel 
afgerond. Toch willen wij vast 
een tipje van de sluier lich-
ten, zodat potentiële liefheb-
bers bovengenoemde data 
reeds in de agenda kunnen 
noteren. Het motto is: men-
sen treffen mensen onder het 
genot van een partijtje biljart, 
een hapje en een drankje. 
Uiteraard komt er ook een 
wedstrijdelement aan te pas.  

Dit wedstrijdelement vertrou-
wen wij aan de deskundigen 
van onze biljartverenigingen 
toe. Het biljarttreffen start op 
zaterdagavond 27 oktober 
om ca. 18.00 uur. Op zon-
dagochtend 28 oktober zullen 
de deelnemers eerst geza-
menlijk een ontbijt nuttigen 
waarna de wedstrijden wor-
den voortgezet. Uiteindelijk is 
het de bedoeling dat het tref-
fen wordt beëindigd met een 
winnaar en wordt afgesloten 
met een gezamenlijk diner. 
Uiteraard brengt e.e.a. kos-
ten met zich mee en zal er 
een, voor elke portemonnee 
te behappen, bedrag aan in-
schrijfgeld en voor deel-
name aan het diner, 
gevraagd worden. 
Over de hoogte van 
het bedrag zullen wij 
ruim voor de inschrijf-
datum nadere informatie 
verstrekken. 
Voor wat betreft de biljart-
technische kant van het 
treffen hebben wij al enige 
informatie ingewonnen bij de 
besturen van BC Onder Ons 
’64 en BC Les Autres. Zij 
hebben, ons inziens, een 
vernuftig wedstrijdplan ont-
wikkeld dat blijkbaar als volgt 
gaat uitzien: per partij zal een 
deelnemer drie spelsoorten 

moeten afwerken m.n. een 
aantal caramboles libre, 
bandstoten en driebanden. 
Afhankelijk van de capaciteit 
van de deelnemers wordt er 
vooraf  een aantal carambo-
les per deelnemer vast ge-
steld. De speler moet bij elke 
beurt c.q. stoot bepalen op 
welke manier hij de ballen 
p robeer t t e 
l a t e n c a-
rambo-
leren. 

De puntenwaardering zal af-
hangen van de moeilijk-
heidsgraad van de te spelen 
spelsoort. Nadere informatie 
wordt op aanvraag gaarne 
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verstrekt zodra de plannen 
volledig zijn uitgewerkt. Van-
uit de beide biljartverenigin-
gen zijn al voldoende lief-
hebbers om deel te nemen. 
Graag zouden wij nog een 
aantal biljartliefhebbers willen 
begroeten die (nog) geen lid 
van een van beide Itterse 
verenigingen zijn. Wij willen 
voor dit treffen de oude 
Olympische gedachte hante-
ren, dat deelnemen belang-
rijker is dan winnen. Het 
schijnt dat de biljartvereni-
gingen nog een verrassing 
voor deze dagen in petto 
hebben waar vooraf geen 
nadere berichten over ge-
daan zullen worden. Hebben 
wij Uw  interesse gewekt 
schroom dan niet om U al-
vast in te schrijven. Dit kan 
door opgave in ons Café of 
door een Email te sturen 
naar info@trefpunt-itteren.nl . 
Inschrijven liefst voor 15 sep-
tember a.s. 
Beleefd uitnodigend:

Wil en Chiara 

Café ’t Trefpunt.
Tel. 043-3649911. 

Communie
Omdat het niet mogelijk is 
om iedereen persoonlijk te 
bedanken wil ik graag op de-
ze manier alle mensen uit It-
teren bedanken voor de vele 
kaarten en cadeautjes die ik 
van jullie heb gekregen voor 
mijn Eerste Heilige Commu-

nie. Het was een hele leuke 
dag!
 
Casper Peters
Op de Bos 30
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Beschermvrouwe: Rosl Bours
Penningmeester: Sjef Scheepers.
Secretaris: Laurent Hamakers.
Correspondentieadres:Op het Rooth 10
6223 GB Maastricht.
 043-3648919.
Email:Lajhamakers@zonnet.nl
40 jaar Blaaskapel “De Flippers” in sept. 2007

Het ontstaan van Blaaskapel “De Flippers”

In 196 7 werd van 1 t/m 9 juli een “Geultreffen”, een verbroederingsfeest tussen Belgische en Lim-
burgse muziekcorpsen aan de Geul, georganiseerd door onze fanfare St. Martinus. Bij dit feest, 
dat negen dagen duurde, traden goede korpsen, orkesten en groepen op, waaronder Swiebertje 
en Bromsnor. De nettowinst was Fl.13.000,
 Tegenwoordig zou dit neerkomen op  ± Fl.42.000,-. Op zaterdagavond 1 juli trad de Tiroler Kapel 
uit Houthem- St.Gerlach op. De entree was Fl. 1.50. Enkele muzikanten van onze fanfare vonden 
deze muziek “fantastisch”. Dit zouden wij ook eens moeten proberen. Ja, en toen begon de helaas 
veel te vroeg overleden Gus Stijns uit Bunde, (De witte Gus ) met het werven van leden voor een 
blaaskapel. Dat Gus een man met pit was bleek al snel genoeg want op maandag 4 september, 
nauwelijks 2 maanden later, was de eerste repetitie. Er zouden tot op heden nog 1331 repetities 
volgen.
Op die eerste repetitie waren aanwezig: Bèr Cauberg, Jeu-Schols-Gulikers†; Rob Dolmans; Jan 
Cauberg; Jan Dolmans; Jeuke Schols-Penders; Gerrit Smeets; Sjef  Scheepers; Gus Stijns†; Sjef 
Grouwels†; Johan Smeets;; Pierre Winkens; (Hub Winkens was afwezig i.v.m. werk).

Naam “De Flippers”
Als je een blaaskapel bent wil je natuurlijk ook een eigen naam hebben. In eerste instantie werd 
gedacht aan een naam met “Maas” erin. Doch we hadden al “De Maastaler”, “De Maasländer” en 
“De Maaskapel”. Van varianten op de Maas bleef dus niet veel over. In die tijd echter was op de TV 
ook de populaire serie “Flipper” te zien. Deze dolfijn kon zich zowel onder als boven water laten 
horen, en aangezien wij in Itteren veel met water te maken hadden, vonden wij “De Flippers” een 
passende naam. In ons embleem zit dan ook een dolfijn verwerkt, die uit het water omhoog komt, 
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balancerend met een Solsleutel op 
zijn neus.

De Uniformen
In 1967 werd begonnen met een soort 
badpakken, gecompleteerd met een 
pruik op het hoofd.
Er werd geregeld wat gedronken en 
aangezien er geen gulp in het badpak 
zat kunt u zich de problemen wel 
voorstellen als we eens moest plas-
sen. Dus gewoon badpak uit. In 1968 
werden een soort matrozenpakken 
aangeschaft. In 1975 gingen we over 
op groene leren vesten met zwarte 
broeken. In 1992, bij ons 25 jarig be-
staan kwam echter de grote klapper. 
Er werden echte Egerländer-uniformen aangeschaft ter waarde van Fl. 1329.00 p.st. De originele 
Trachtenschoenen kostten Fl. 327.- per paar! De damesuniformen waren nog een stuk duurder nl. 
Fl. 1583.- p.st. Wie heeft dit betaald zult u zich afvragen? Nou de Flippers zelf. Binnen 10 maan-
den tijd slaagden we erin, mede dankzij ons uniformencomité, maar liefst Fl. 23000.- te vergaren. 
Dit bedrag was als volgt opgebouwd: Fl. 7350.- via meerdere sponsors, Fl. 2450.- via donaties van 
particulieren, Fl. 1475.- zijnde giften van de eigen leden, Fl. 2000.- uit onze eigen kas, Fl. 2400.- 

via de donateurskaartenactie, Fl. 1800.- dankzij de 
receptie en Fl. 5525.- middels diverse kleinere 
activiteiten. Helaas is de nazorg van deze unifor-
men nu niet meer te betalen

Voorste rij vlnr: Jeuke Schols-Penders ;Ber Cau-
berg; Rob Dolmans;Jeu Schols-Gulikers †; 
Staand: Gus Stijns †
Middelste rij vlnr; Johan Smeets; Jaack Hanssen 
†; ;Gerrit Smeets ; 
Achterste rij vlnr; Pierre Winkens; Hub Winkens; 
Sjef Grouwels †; Sjef Scheepers

Achtereenvolgens gaven de volgende dirigenten 
muzikale leiding aan `De Flippers`
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Gus Stijns†     ±3 jaar       1967-1970 Hen Hautvast  ±2 ½ jaar   1970-1972
Pie Hanssen† ±6 ½ jaar   1973-1979 Bèr Cauberg   ±10 jaar     1980-1990
Bert Hanssen  ±2 ½ jaar   1990-1992 Hen Roumans ±2 jaar       1993-1995
Wil Poulissen  ±½ jaar      1995  Bert Hanssen  ±10½ jaar  1995-2006
En Geert Hofkamp sinds 12 januari 2007.

De Optredens
Maar ja, nu heb je een Blaaskapel en dan wil je natuurlijk ook optredens verzorgen. Nou, het eer-
ste optreden vond al plaats op 21-10-1967, een feestavond van de fanfare, i.v.m. het resultaat van 
het Geultreffen. Er werden 5 nummers gespeeld. Het tweede optreden was tijdens de receptie van 
het 25-jarig bruidspaar Jo Smeets en Fien Gulikers op 4-11-1967. E.e.a. vond plaats in de ”koe-
stal” van Sander van Riekelt. Aangezien we uiteindelijk 505 optredens verzorgd hebben zult u be-
grijpen dat ik niet bij ieder optreden kan blijven stilstaan. Toch wil ik u een overzicht van de optre-
dens en activiteiten (excl. uitvoeringen tijdens buitenlandse reizen ) niet onthouden.
98 × Blaaskapellen Festivals buiten Itteren, 81 × Frühschoppen of Spätschoppen, 73 × Beierse 
avond of  Balavond, 58 × Serenades-Recepties-Huldigingen-Jubilea, 36 × Carnavalsbals, Carna-
valszitting, uitroepen Prins, 34 × Kinderbal, 23 × Carnaval Bejaarden,16 × Aaitwieverbal, 12 × Ei-
gen Blaaskapellenfestival te Itteren, 11 × Inhalen St. Nicolaas bij Fa. Ankersmit, 43 × Concert en 
20 × Diversen. Totaal 505 optredens.

De Buitenlandse reizen
In samenwerking met Thijssen Tours uit Geulle werden 5 reizen naar Oostenrijk gemaakt.
In oktober 1977 en oktober 1978 naar Andelsbuch, oktober 1979 naar Hittisau, oktober 1980 naar 
Colle Israco, Italiaans Tirol en oktober 1982 naar Niederndorf. Verder zijn “De Flippers” geweest 
naar: Traunkirchen in mei 1994, Zell am Ziller in augustus 2003 en Imst in juli-augustus 2005. Ook 
deze bestemmingen liggen in Oostenrijk. Ook werden 6 reizen gemaakt naar onze muziekvrienden 
in Monzel, een wijndorp aan de Moezel, vlakbij BernKastel-Kues.

Op Concours
Ondanks het feit dat we geen concours liefhebbers waren, hebben we toch 2 keer hieraan deelge-
nomen en wel in augustus 1968 te Smeermaas. Hier werden we van de vier deelnemende Blaas-
kapellen uitgeroepen tot algemeen winnaar met lof van de jury, en op 4 mei 1974 te Overloon. Hier 
deden 7 Blaaskapellen mee in onze afdeling met als resultaat: 3× een derde prijs, 3× een tweede 
prijs en 1× een eerste prijs voor “De Flippers”. 

Fanfare St.Martinus
In principe zijn alle Flippers lid van onze fanfare. Het is echter ook te begrijpen dat we vaker een 
beroep moeten doen op externe muzikanten, denk b.v. aan klarinettisten, die behoren nu eenmaal 
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niet tot de standaardbezetting van een Fanfare. Momenteel zijn er nog enkele plaatsen vacant bij 
“De Flippers”. Ter completering van onze bezetting kunnen we nog een bugle en een bariton-tuba 
gebruiken. Op bestuurlijk vlak missen we ook nog een voorzitter. Heeft u interesse laat dit dan 
even weten. U bent van harte welkom. Niets is mooier dan samen leuke muziek maken.

Hoe verder met de Blaaskapellen?
Uit het overzicht van de optredens heb ik de afgelopen 40 jaar in 5 periodes opgedeeld. Van 1968 
tot 1976 zijn er 13 optredens per jaar geweest, van 1977 tot 1984 21 (met een piek in 1978 van 24 
stuks), van 1985 tot 1992 14 optredens per jaar, van 1993 tot 2000 traden we 10 x per jaar op en 
van 2001 tot 2006, 6× per jaar. Er is een duidelijke terugloop te zien. Misschien is dit ook de reden 
dat er geen Blaaskapellen meer zijn in o.a. 
Bunde-Geulle-Meerssen-Borgharen-Limmel-St.Pieter-Margraten-Scheulder en in Heer nog slechts 
een (voorheen 2). Waarschijnlijk zullen het er nog veel meer zijn in onze regio. Maar met de woor-
den van Ramses Shaffy te spreken: Wij zullen doorgaan!

Laten wij daarom onze Flippers koesteren en kom met velen naar de receptie op 22 september die 
t.g.v. ons 40-jarig jubileum gehouden wordt en waar we de volgende jubilarissen zullen huldigen:
40 jaar lid:   Leo Hanssen-Sjef Scheepers-Pierre Winkens
25 jaar  “ Funs Paulussen-Peter van Remoortere
20 jaar  “ Laurent Hamakers
15 jaar  Rob Hamakers-Cindy Driessen
10 jaar  “     Peter Mors

En  net zoals bij mijn eerste bericht in 1967 
sluit ik weer af met: “
Eine dei ut goot meint”
Maar nu niet anoniem, maar met naam,
Namens
Blaaskapel “De Flippers”

Sjef Scheepers.
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Hecht u er belang aan om uw 
problemen, die wellicht door 
meerdere mensen worden 
ondervonden,  op gemeente-
lijk niveau aan te kaarten, 
dan wordt u uitgenodigd die 
op papier of via de mail toe te 
zenden aan:

Johan Smit, 
Schoolstraat 10 D02, 
6223 BE Maastricht
of per e-mail
:  jam.smit@planet.nl

Wij zullen u op de hoogte 
houden van wat wij met uw 
reacties hebben gedaan.

De AWBZ

Welke ervaringen hebt u??

Diegenen onder ons, die 
reeds langer via het CIZ 
geïndiceerd voor thuiszorg 
enz. zullen allicht gemerkt 
hebben dat er nogal wat wet-
telijke veranderingen zijn. De 
wet AWBZ (algemene wet 
bijzondere ziektekosten) is 
gedeeltelijk vervangen door 
de wet WMO (Wet maat-
schappelijke ondersteuning).

Wij zouden graag op de 
hoogte gesteld worden, hoe 
die veranderingen door de 
betrokkenen worden ervaren 
en welke problemen zij daar-
bij wellicht ondervonden 
hebben.

De Buurtraad Borgharen en 
de Dorpsraad Itteren zijn ver-
tegenwoordigd in het Maas-
trichtse Platform WMO-be-
langen. Hiermee is de moge-
lijkheid geschapen om bij dat 
platform de problemen te 
signaleren, die door Maas-
trichtenaren worden onder-
vonden bij het aanvragen van 
thuishulp of  de wijze waarop 
thuishulp wordt verkregen.

Ook de ervaringen van die-
genen die voor het eerst een 
aanvraag hebben ingediend 
voor huishoudelijke hulp of 
thuiszorg, en daarbij proble-
men hebben ondervonden 
worden uitgenodigd hun er-
varingen door te geven.

Om die problemen en erva-
ringen op een goede manier 
bij het WMO-platform in te 
kunnen dienen, moeten die 
wel op papier staan. Monde-
ling ingebrachte problemen 
zijn dikwijls onduidelijk of  ge-
ven verwarring.
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Bericht van de Sterkenberg
Beste lezers,

De laatste weken zijn zoals gebruikelijk altijd druk, maar wel heel leuk. De kinderen zijn 4 juni op schoolreis 
geweest en hebben een geweldige dag gehad. Groep 1 t/m 4 heeft Toverland een bezoekje gebracht en 
groep 5 t/m 8 heeft Bobbejaanland ‘onveilig’ gemaakt.

19 juni hebben wij een verkeersactiedag gehad. Deze dag stond in het teken van een autoluwe schooldag. 
De kinderen zijn met een ‘boemeltje’ naar school gekomen. Ze konden via een heuse vervoersregeling hun 
opstapplaats uitzoeken. Vanaf daar vertrok het boemeltje richting school. Op school zijn ze verder gegaan 
met verschillende activiteiten. Zo hadden we een verkeersclown, een verkeerspicknick, een verkeersquiz en 
konden de kinderen een politiewagen bezichtigen. Autorijschoolhouder Cordewener heeft de dode hoek van 
een vrachtwagen aan groep 5 t/m 8 uitgelegd en getoond.

Mede dankzij de actieve ouders in de werkgroep verkeer heeft onze school het verkeersveiligheidslabel be-
haald. Een hele prestatie. Hiermee zijn wij de tweede school in Maastricht die dit label heeft mogen ontvan-
gen.

We wensen jullie een mooie zomervakantie toe!

Team BS Op de Sterkenberg
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dorpsraad
Voorzitter
Joop Verhulst       
 3250055
secretaris
Maria Lhomme     
 3652040
Penningmeester
Bèr Schoonbrood 
 3641735
leden
Servé Grouwels   
 3640537
Han Hamakers     
 3646734
Richard Smeets   
 3641817
Tonnie Prop          
 3472189
Sander Bastings   
 3646107
Wim Beijer           
 3644126  
Frits van Sintfiet
 3258910

Service-pagina

weekenddiensten 
Huisarts
Weekdagen
van 's-avonds 17.00 tot 's-
morgens 08.00 uur  
vrijdag 17.00 uur tot maan-
dag 08.00 uur
alleen bij spoedgevallen:
Huisartsenpost: 
(043) 387 77 77

tandartsen
Alleen bij spoedgevallen, 
spreekuur op zaterdag,
zondag en feestdagen van 
11.00 uur tot 12.00 uur en 
van 17.00 tot 18.00 uur.

Centraal Tandartsnummer 
0900 4243434

Ambulance, politie, branweer 
Telefoon 112

Apotheken
Centrale Apothekerstelefoon 
(043) 361 94 04, of
raadpleeg tijdig uw  eigen 
apotheek.

Vragen aan de gemeente? 
Bel het gemeenteloket:
(043) 350 40 00

Provinciale milieuklachtente-
lefoon
(043) 361 70 70 

Politie (geen spoed, wel poli-
tie nodig)
0900 - 8844

spreekuur politie
1ste vrijdag v/d maand
13.30-14.30 in de Aw Sjaol

Schapen (melden incidenten 
schapen op de kades)
046 433 18 14

Groene Kruis Zorg
Mockstraat 1, Maastricht, 
(043) 369 06 90.

Verplegen en verzorgen, 
(043) 369 06 70 (24u/dag)
Kraamzorg, 
(043) 369 06 30. (24u/dag)

Ouderenadviseur
Stef Rensen
(043) 362 00 66.

Aw Sjoal (043) 364 39 49
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