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Over netten, ballen en 
zandkastelen.
Op de kaft een foto van Pe-
dro Penders.
Volwassen mensen die een 
zandkasteel bouwen. Zo iets 
staat maar een paar weken, 
daarna verdwijnt het vanzelf. 
Wat moet je daar nu mee?
Zijn we niet allemaal bezig 
met zandkastelen? Sommi-
gen staan veertien dagen 
andere een paar duizend 
jaar, verdwijnen doet alles 
weer. Of gaat het om iets an-
ders, alleen een product?
Gaat het om het bezig zijn, 
samen met andere, samen 
vormgeven aan je omgeving?
In de Dorpsraad zitten we 
vaker met zo’n probleem. 
Een aantal jaren geleden 
waren we druk bezig met 
dingen verzinnen die inwon-
ers zinvol zouden kunnen 
v i n d e n . H e t v o l g e n d e 
probleem was dan: hoe be-
trekken we iedereen erbij?
Zo hebben we ons vol over-
gave gegooid op het creëren 
van een Jeu de boulesbaan. 
Iemand had er om gevraagd, 
dus wij aan het werk. En toen 
die er was na veel gedoe, 
ging er niemand op spelen 
en bleven wij met een kater 
achter. We hebben daar wel 
van geleerd. 

Als we willen dat mensen 
actief worden, moeten wij 
niet iets gaan doen. Dan 
halen we de kansen, om iets 
te doen, bij andere weg en 
dat is nu net niet de be-
doeling.
Wat willen we dan wel?
Als je iets wilt, moet je iets 
doen. Als je iets niet kunt, 
moet je iets leren. Dat zijn 
twee zinnetjes die nu ons 
uitgangspunt zijn. Gevolg: 
mensen zijn vanzelf  betrok-
ken.
Wij als Dorpsraad kunnen er 
(vaak) voor zorgen dat 
ideeën gerealiseerd kunnen 
worden. We hebben contac-
ten met de gemeente om 
zaken te regelen en beschik-
ken (eventueel) ook over fi-
nanciën die kunnen helpen. 

D a a r n a a s t k u n n e n w e 
mensen met dezelfde ideeën 
bij elkaar brengen en hebben 
we een beetje zicht op wat er 
in het totaal in en rond het 
dorp gebeurt.
In de praktijk:
Jeugd vraagt om netten 
achter de doelen op het 
Brook. In de oude situatie 
zouden we enthousiast gaan 
rennen om Sinterklaas te 
kunnen spelen. Nu spelen we 
het balletje terug en vragen 
we aan hun uit te zoeken wat 
ze precies willen, wat dat 
kost, waar het te koop is enz.
Ze willen iets, ze moeten dus 
iets doen. Hopelijk springen 
nu geen ouders voor de kin-
deren, maar helpen ze die, 
hun antwoord te vinden.

Joop verhulst

   Itterse dorpsberichten                                                                                        herfstnummer 2008

3



Dieke en Moostem” 
wandeling 

Twee jaar geleden is de 
Dorpsraad Itteren begonnen 
met het plaatsen van een 
leestafel. Rondom deze lees-
tafel was de herinnering van 
het neerstorten van een En-
gels oorlogsvliegtuig tussen 
Itteren en Hartelstein. Vorig 
jaar zijn er twee leestafels bij 
gekomen van het kapelletje 
en het Heilig Hartbeeld. 
Nu is er een hele wandelrou-
te gemaakt langs 8 leestafels 
waar allerlei wetenswaardig-
heden over Itteren op ver-
meld staan. Deze wandeling 
is beschreven in een hand-
zame folder die in de winkel, 
café, kapsalon en/of  frituur te 
verkrijgen is voor € 0,50. 
De wandelroute begint in de 
kern van Itteren: Op ’t Brook, 
waar een leestafel met een 
totaaloverzicht te zien is. Via 
café ’t Trefpunt gaat u over 
“de Meer” en achter de 
“moostems” en via de “Holle 
weeg” komt u uiteindelijk bij 
de Maas. Hier is de volgende 
nieuwe leestafel met daarop 
een gedicht van Leo Her-
berghs dat tijdens het 25 jarig 
jubileum uitgesproken is. 
Langs de Maas lopend komt 
u langs de “Stenen Trap” 

waar de volgende leestafel 
staat met een verhaal over 
Joseph Smeets en dokter 
Hunblé van Oud-Rekem. Dan 
komt u langs de grenspaal 
waar een leestafel staat die 
enige achtergrondinformatie 
van die palen geeft en kunt u 
zo tot bij de kapel komen. Via 
“d’n Diek” aan de zuidzijde is 
er weer een nieuwe leestafel 
die meer vertelt over de 
(Grens)Maas. Via Sterken-
berg komt u bij de basis-
school waar een leestafel is 
over het NEPI. Ti jdens 
schooluren kunt u ook nog 
een bezoekje brengen aan 
het NEPI (Natuur Educatie 
Punt Itteren) dat gevestigd is 
in de basisschool Op de 
Sterkenberg. Hier kunt u al-
lerlei verhalen over de 
natuur lezen en opge-
zette dieren zien die in 
de Itterse omgeving 
voorkomen. Achter de 
moostems van Ster-
kenbergweg, Genein-
de en Op de Warreij 
komt u weer bij d’n 
diek waar de leestafel 
van het vliegtuig staat. 
Rechts ziet u dan de 
Maaswerken waar 
straks ook de spot-
tersplek gerealiseerd 
gaat worden. Voor “de 

zaal” van de fanfare gaat u 
rechts achter de moostem 
van de Ruyterstraat en tus-
sendoor komt u bij het Heilig 
Hartbeeld. Via de kerk kunt u 
achter de Aw  Sjaol komen en 
via de moostems van de Pa-
sestraat en de  Kapelaan-
straat komt u weer uit bij het 
beginpunt.
In de folder kunt u ook nog 
verhalen lezen over bijvoor-
beeld de betekenis van een 
zwaard en een hand op een 
veldkruis. Nieuwsgierig ge-
worden? Ga naar de “De 
Dorpswinkel”, café “t Tref-
punt” of frituur “Ut Wegelke” 
in Itteren en ervaar het schit-
terend Itteren op de “dieke en 
achter de moostems”.
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Kern met Pit.

In het zomernummer van 
2007 werd er voor de eerste 
keer over “Kern met Pit” ge-
sproken. Dit is een initiatief 
van de Koninklijke Neder-
landse Heidemaatschappij 
(KNHM) in samenwerking 
met Arcadis om een “leef-
baarheidswedstrijd voor dor-
pen en steden” uit te roepen. 
Hierbij is een geldbedrag te 
winnen van € 1000,-. Ook de 
Dorpsraad van Itteren heeft 
zich hiervoor ingeschreven. 
Vorig jaar zomer hadden we 
nog het idee om het infopunt 
van de Grensmaas in de ba-
sisschool te krijgen met 
daaraan verbonden een Na-
tuur Educatie Punt Itteren. 
Na een gesprek met de jury 
van “Kern met Pit” hebben 
we onze doelstelling gewij-
zigd in “het plaatsen van drie 
leestafels”. Om een infopunt 
te kunnen realiseren waren 
we te zeer afhankelijk van 
het Consortium dat, zoals u 
waarschijnlijk al weet, het 
infopunt van de Grensmaas 
in de Aw  Sjaol heeft ge-
plaatst. De Dorpsraad heeft 
daarna wel nog het Natuur 
Educatie Punt Itteren in de 
basisschool in december 
2007 geopend waarbij er al-

weer n ieuwe opgezet te 
beesten te bewonderen zijn.
Vóór 1 september ’08 moes-
ten nog drie leestafels ge-
plaatst worden. Hiervoor 
kwamen al snel ideeën naar 
boven en werd informatie 
gezocht en gevonden. Hierbij 
moeten we (voor de zoveel-
ste keer) Pierre Bastings har-
telijk danken, die ons allerlei 
kopieën van boeken en ach-
tergrondinformatie heeft ge-
geven om de leestafels te 
kunnen plaatsen. Het zijn 
uiteindelijk niet drie leestafels 
geworden maar zes. Hiervoor 
hebben we weer toestem-
ming gevraagd aan Roer & 
Overmaas om de tafels te 
mogen plaatsen. Daarnaast 
is ook een folder uitgegeven 

waarop een hele wandelroute 
“Dieke en Moostem wande-
ling” is gemaakt. Maar dat 
leest u ook in een ander arti-
kel.
Op vrijdag 12 september is 
de jury naar Itteren gekomen 
en heeft met eigen ogen 
kunnen zien wat er allemaal 
neergezet is. Zij hebben al 
aangegeven dat zij een posi-
tief  advies zullen geven aan 
de landelijke jury van “kern 
met Pit”. In het voorjaar van 
2009 krijgen we te horen of  
Itteren inderdaad een “Kern 
met Pit” is. Zodra we meer 
weten laten we het u horen.
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NEPI

Zoals u weet is in onze ba-
sisschool Op de Sterkenberg 
het Natuur Educatie Punt It-
teren gevestigd. Enige tijd 
geleden kregen we van 
“onze” Nicole Cordewener te 
horen dat er weer iemand 
opgezette dieren voor ons 
had. In het Natuur Historisch 
Museum in Meerssen werkt 
een heel actieve vrijwilliger 
genaamd: Hans Erkenbosch. 
In dat museum hebben ze 
van alles gereorganiseerd. 
Nicole had al een keertje 
aangegeven dat wij nog op-
gezette dieren konden ge-

bruiken en Hans heeft toen 
ook aan het NEPI gedacht. 
Zodoende zijn acht opgezette 
vogels, een fazantenvleugel 
en twee vlinderkasten naar 
Itteren gekomen. De conciër-
ge van de basisschool, me-
neer “super” Jo Jaspers, 
heeft toen het NEPI goed 
onder handen genomen. 
Omdat er allemaal meer 
spullen kwamen, heeft hij 
achter het NEPI van alles 
beter en hoger gestapeld 
waardoor er meer ruimte 
kwam. Hij heeft bomen opge-
tild, vogels vastgemaakt, al-
les anders en beter neerge-
zet en toen vond hij het goed. 
Nu is het een lust voor het 
oog en komen de dieren en 
de presentatiewanden veel 
beter tot hun recht. Van de 
Dorpsraad uit, willen wij op 
de eerste plaats Hans Er-
kenbosch bedanken voor zijn 
bereidwillige medewerking 
voor het afstaan van de op-
gezette vogels en natuurlijk 
ook meneer Jo die zich de 
moeite heeft gedaan om er 
een vernieuwd, sprookjes-
achtig NEPI van te maken. 
Het is voor u als lezer zeker 
een aanrader om zo maar 
eens tijdens schooluren bin-
nen te wandelen en een kijk-

je te nemen in het vernieuw-
de NEPI in onze basisschool.

Rectificatie:
In onze vorige Dorpsberich-
ten stond een foto van een 
hert dat gespot zou zijn bij 
Hartelstein. Onze fotograaf 
had zich een beetje vergist, 
het hert had hij bij Vaeshar-
telt op de gevoelige plaat ge-
zet. Onze excuses.
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Financiën Dorpsraad.

Onze penningmeester Bèr Schoonbrood heeft alweer een tijdje het jaaroverzicht klaar en dat heb-
ben wij in ons lentenummer geplaatst. Hierbij stond ook dat ruim € 1100,- was binnengekomen van 
de mensen uit Itteren.
Het belangrijkste vinden wij eigenlijk het aantal personen dat een donatie geeft. In 2006 waren dit 
nog 83 personen/gezinnen en in 2007 nog maar 79. Deze dalende lijn willen we weer het liefste 
ombuigen. Het gaat beslist niet om de hoogte van het bedrag maar eerder dat u ons steunt in de 
dingen die we doen.
Wat doet de Dorpsraad dan?

• De Dorpsraad is het klankbord voor en de spreekbuis van Itteren voor de gemeente.
• De Dorpsraad komt op voor de belangen van Itteren voor:

o Behoud van voorzieningen zoals de winkel, de frituur, de basisschool enz.
o Eventuele overlast in ons dorp zo veel mogelijk te beperken, zoals bij:

 Grensmaas
• In overleg met gemeente en politie op de hoogte zijn van verkeersongevallen, inbraken, 

enz. en zonodig acties ondernemen.
• De Dorpsraad brengt vier maal per jaar de Dorpsberichten uit met nieuws en actualiteiten 

van en voor Itteren, waarbij ook verenigingen gratis hun berichten kunnen vermelden.
• De Dorpsraad brengt actuele informatie via de website www.itteren.nl, 
• Proberen de leefbaarheid te waarborgen: zoals bij nieuwbouwplannen in Itteren, waarbij 

ook jongeren mogelijkheden hebben en krijgen om hier te (blijven) wonen.
• Als tussenpersoon proberen verenigingen extra gelden te verstrekken via Kleine Kernen 

Beleid.
• Organiseren van activiteiten en maken van wandelroute(s).
• Proberen op te komen voor de belangen en wensen van jongeren.
• Proberen Itteren als natuurgebied te promoten.
• Enz.

Hoe denkt de Dorpsraad te kunnen weten wat er speelt in het dorp?
• Door te vragen aan de verenigingen en inwoners,
• Door jaarlijks een jaarbijeenkomst te houden en mensen uit te dagen om iets over de toe-

komst van Itteren te vertellen.
 Ook dit jaar hebben wij weer een briefje bij de Dorpsberichten gedaan om u er aan te laten herin-
neren een kleine bijdrage te storten voor onze Dorpsraad. Hiermee laat u zien dat u de werkzaam-
heden van de Dorpsraad waardeert. Nogmaals voor ons is het aantal mensen dat ons steunt het 
belangrijkste. Liever 200 Itternaren die ieder € 0,50 storten dan 20 mensen die € 50,- overmaken 
aan onze Dorpsraad. Bij deze willen wij u alvast hartelijk danken voor uw  bereidwillige medewer-
king en uw donatie voor het jaar 2008.
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Sloten op containers mi-
lieuperron

Tijdens onze jaarbijeenkomst 
werd de opmerking gemaakt 
dat de kinderen de contain-
ers van binnenuit open kon-
den maken en dat dit heel 
gevaarlijk kon zijn. Via onze 
milieuagent, Ron van der 
Meys, worden er nu in heel 
Maastricht sloten gemaakt 
zodat dit niet meer voor kan 
komen. De inventieve kinde-
ren van Itteren zorgen er dus 
voor dat alle containers in 
heel Maastricht aangepast 
en veiliger worden. 
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Werkzaamheden Grens-
maas

3 oktober was de officiële 
start van het Grensmaaspro-
ject maar de feitelijke werk-
zaamheden waren natuurlijk 
al veel eerder gestart begin 
mei. In het begin was het al-
lemaal een beetje onwerke-
lijk. Bijna 20 jaar wordt er al 
over gesproken. Er zijn di-
verse informatieavonden ge-
weest, de plannen zijn al 
honderden keren gezien op 
papier en dan opeens rijden 
de knikdumpers op en neer 
en verplaatsen binnen de 

kortst mogelijke tijd meer dan 
een kwart mil joen kuub 
grond. Het is bijna niet te ge-
loven dat men minder dan 
100 jaar geleden het Julia-
nakanaal nog heeft gegraven 
met de schop en de kruiwa-
gen.

Ondanks het feit dat de dum-
pers af  en aan reden was er 
van overlast vrijwel geen 
sprake. Als de wind verkeerd 
stond en het was droog weer, 
was er nogal wat stofvorming 
en aan de achteruitpiep van 
de dumpers waren we al heel 
snel gewend. Er zijn dan ook 

vrijwel geen klachten binnen-
gekomen bij het Consortium.

Het Consortium houdt ons 
goed op de hoogte via 
nieuws- en bewonersbrieven 
en de Dorpsraad heeft een 
speciaal webalbum geopend 
waarop de werkzaamheden 
goed gevolgd kunnen wor-
den. Itteren is met vier per-
sonen vertegenwoordigd in 
de klankbordgroep en de 
verslagen van deze klank-
bordgroep kunt u lezen op de 
website van het consortium 
en van de Dorpsraad. U hoeft 
dus niets meer te missen.

Eind dit jaar zal het verwer-
kingsbekken gereed zijn. Na 
een aantal testen volgt in fe-
bruari 2009 de doorsteek van 
het Julianakanaal en kan het 
echte werk gaan beginnen. 

Voor het zo ver is wordt er 
rondom Itteren ook nog een 
aantal zaken uitgevoerd. Het 
Bundervoetpad is inmiddels 
opgebroken en binnenkort 
wordt een deel van het 
naastgelegen bos gekapt 
voor de aanleg van de 
werkweg naar Borgharen. 
Eerst moeten er echter nog 
wat zeldzame plantjes wor-
den veiliggesteld zoals de 
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slanke sleutelbloem, daslook 
en de bosanemoon. De echte 
aanleg van de weg naar 
Borgharen (aan de andere 
kant van Op de Bos) vindt 
echter pas plaats in de 2e 
helft van 2010. In november/
december, na de kap van het 
bosperceel, beginnen daar 
ook de werkzaamheden aan 
de dekgrondberging. Men 
werkt vervolgens richting 
noorden. Als het grind is 
weggehaald wordt de zaak 
meteen weer dichtgegooid 
met de grond uit het grond-
depot. Op de loca-
tie waar de dek-
g r o n d b e r g i n g 
weer is volgestort 
m e t d e k g r o n d 
komt de nieuwe 
bedding voor de 
Geul. De werk-
zaamheden aan 
de kant van de 
Maas die direct te 
maken hebben 
met onze veilig-
heid, starten pas 
in de 2e helft van 
2010. Momenteel 
worden de bomen 
a a n d e M a a s-
trichtse kant van 
Geul gekapt. Ook 
vindt er dit najaar 
weer archeolo-

gisch onderzoek plaats in de 
buurt van Hartelstein. De ar-
cheologen hebben van deze 
opgravingen hoge verwach-
tingen. Aan de Belgische 
kant van de Maas zullen er 
werkzaamheden plaatsvin-
den op de locatie Hochter-
bampd. Deze werkzaamhe-
den die slechts een paar 
maanden zullen duren, zullen 
een gunstig effect hebben op 
de waterstanden bij hoogwa-
ter.

Tot zover de planning voor 
het komend half jaar. 12 no-
vember is de volgende ver-
gadering van de klankbord-
groep. Het consortium hecht 
veel waarde aan een goede 
communicatie. Van die zijde 
zult u goed op de hoogte 
worden gehouden door mid-
del van nieuws- en bewo-
nersbrieven. Ook op de web-
site van de Dorpsraad kunt u 
altijd de meest recente gege-
vens vinden.
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Feestelijke start werk-
zaamheden Grensmaas

Op 3 oktober werd de officië-
le start van de werkzaamhe-
den aan de Grensmaas fees-
telijk gevierd in het bijzijn van 
Staatssecretaris Tineke Hui-
zinga, Gouverneur Frissen 
en een heleboel andere bo-
bo’s. Ook twee leden van de 
Dorpsraad waren daarbij 
aanwezig. Niet als lid van de 
Dorpsraad, want de Dorps-
raad was vreemd genoeg 
niet uitgenodigd, maar als lid 
van de k lankbordgroep 
Borgharen/Itteren.
Is dat wel logisch zult u zich 
afvragen. Jarenlang heeft de 
Dorpsraad zich, samen met 
de andere Maasdorpen vere-
nigd in de BOM, verzet tegen 
plannen die alles met grind-
winning maar weinig met 
hoogwaterbescherming te 
maken hebben. Ook wij heb-
ben ons die vraag gesteld. 
We hebben zelfs nog even 
overwogen om niet te gaan 
of om een ludieke actie te 
houden maar uiteindelijk 
hebben we toch maar beslo-
ten om gewoon aan de fees-
telijkheden mee te doen. Zou 
er iemand van wakker heb-
ben gelegen als wij niet wa-
ren gegaan? en met een lu-

dieke actie hadden we ons 
op dat moment waarschijnlijk 
een beetje belachelijk ge-
maakt. Daarnaast is het zo 
dat de besluitvorming op 
“democratische”  wijze tot 
stand is gekomen en daar 
moet je je als eerzame bur-
ger bij neerleggen. 

Alhoewel we eerlijk gezegd 
moeten toegeven dat het 
democratische gehalte van 
de besluitvorming veel vra-
gen oproept. Formeel gezien 
is het natuurlijk allemaal vol-
gens het boekje verlopen. Er 
zijn diverse inspraakavonden 
gehouden en de burgers 
hebben vele malen de moge-
lijkheid gehad van inspraak. 
Veel mensen en ook de 
Dorpsraad en de BOM heb-
ben hiervan veelvuldig ge-
bruik gemaakt. Als Dorpsraad 
hebben we zitting genomen 
in de gebiedscommissies en 
er is op vele fronten actie ge-
voerd, bezwaar gemaakt, tot 
aan de Raad van State toe. 
Maar wat heeft al die in-
spraak nu opgeleverd? Nul, 
komma, nul niets, helaas. De 
hele procedure had men be-
ter achterwege kunnen laten. 
Dan hadden we nu geen 
feestelijke start gehad maar 
een feestelijk einde van de 

werkzaamheden en zaten we 
voortaan veilig want de werk-
zaamheden aan de Maas zelf 
die invloed hebben op onze 
veiligheid beginnen pas in 
het jaar 2010. We moeten de 
lieslaarzen dus nog maar 
even binnen handbereik 
houden.

Zoals gezegd is de procedu-
re volgens het boekje verlo-
pen. Maar is het ook allemaal 
eerlijk gegaan? Ook daar zet-
ten wij onze vraagtekens bij. 
Er is ons altijd verteld dat hier 
sprake was van het principe 
van zelfrealisatie. Dat is een 
juridisch technisch en moei-
lijk verhaal maar simpel ge-
zegd komt het er op neer dat 
aanbesteding van de werk-
zaamheden zoals zich dat 
eigenlijk hoort op basis van 
Europese wetgeving hier niet 
aan de orde was omdat de 
overheid niet beschikte over 
de gronden en er geen titel 
was voor onteigening. We 
hebben dat tot op het hoog-
ste niveau aangevochten 
(met dank aan Jan van 
Eechoud. Voorzitter van de 
BOM, die ontzettend veel 
werk heeft verricht) maar 
nergens ons gelijk gekregen. 
Wat schetste verleden jaar 
onze verbazing. De uitvoe-
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ringsplannen moesten wor-
den aangepast omdat er pro-
blemen waren met de grond-
verwerving! De oorspronkelij-
ke start in Boscherveld kon 
daarom niet doorgaan en 
daarom moest men maar in 
Itteren gaan beginnen. Ge-
lukkig kwam dit voor Itteren 
heel gunstig uit omdat de 
natte winning (baggersche-
pen tot in de achtertuin) werd 
ingeruild voor droge winning. 
Voor Itteren is dit veel gunsti-
ger omdat dit veel minder 
lawaaioverlast zal opleveren. 
Bovendien is men nu een 
jaar eerder klaar dan oor-
spronkelijk de bedoeling was.

Eind goed al goed zullen we 
maar zeggen.

Dat brengt ons nog even op 
een ander punt. Men is in 
staat om de meeste moeilijke 
zaken te regelen. Simpele 
zaken daarentegen blijken 
een groot probleem te zijn. 
Een fatsoenlijke omleidings-
route voor fietsers krijgt men 
niet van de grond. Besluit-
vorming over een visvijver of 
de aanleg van een ongelijk-
vloerse kruising zodanig dat 
we in geval van hoogwater 
altijd met droge voeten het 
dorp kunnen verlaten krijgt 

men niet voor elkaar. Wat dat 
betreft laat de gemeente ons 
tamelijk in de steek.

Is dit voor de Dorpsraad nu 
een reden om het bijltje er bij 
te gooien. Beslist niet. We 
zijn momenteel vertegen-
woordigd in de klankbord-
groep en we kunnen heel 
goed door een deur met de 
mensen van het Consortium. 

Met onze lokale kennis kun-
nen we nog een bijdrage le-
veren aan praktische zaken 
die zich de komende jaren 

nog gaan voordoen. Daar-
naast willen we een vinger 
aan de pols houden over de 
wijze waarop het project 
wordt afgerond. Itteren zal 
nooit meer zijn zoals het ge-
weest is maar wij zullen  wel 
ons best doen en proberen 
dat er iets fatsoenlijks voor 
terugkomt. 
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Meerssenhoven.

Op zaterdag 13 september jl. 
stond een leuk stukje in dag-
blad De Limburger over 
Meerssenhoven. Enerzijds 
omdat het ook iets vertelt 
over de geschiedenis van 
Itteren maar anderzijds ook 
omdat de “Meerssenhoven-
eigenaar” dhr. Prickartz het 
zover heeft weten te krijgen 
dat de gemeente Maastricht 
Meerssenhoven terecht “een 
herstelde historische buiten-
plaats en natuurontwikkeling” 
en voor de landgoederenzo-
ne “van grote waarde” noemt. 
Uit het artikel hebben wij eni-
ge stukjes overgenomen:
“De naam van het middel-
eeuwse kasteel is voor eerst 
genoemd in 1345: mertzana, 
dat in de loop van de tijd 
Meerssenhoven werd. De 
eerste bewoner die opduikt in 
de geschriften is ridder Hen-
drik van Itteren, wiens naam 
voor altijd verbonden is aan 
het nabijgelegen Maastricht-
se Maasdorp. Het buitengoed 
werd in de eerste tijd vooral 
door ridders bewoond, die 
berucht waren tot in de verre 
omtrek. Ze hadden het vooral 
voorzien op kooplieden en 
schippers die de Maas be-
voeren. …..

Kasteel Meerssenhoven …. 
Werd ondermeer bewoond 
door ene Willem van Arem-
berg, die de alleszeggende 
bijnaam “het zwijn van de 
Ardennen” had. Hij werd in 
Maastricht terechtgesteld. In 
de tachtigjarige oorlog was 
Meerssenhoven hoofdkwar-
tier van de beroemde Spaan-
se landvoogd Alva. 
Het kasteel werd meermalen 
verwoest en herbouwd. In 
1902 kwam het – na 25 jaar 
leegstand – in handen van de 
Maastrichtse industriefamilie 
Regout. Ze verkocht het in 
1955 aan de broeders van 
Sint Joseph in Heerlen die 
het buitengoed als klooster 
en internaat voor “werkende 
jongens” gingen gebruiken. 
Na 25 jaar vertrokken ze en 
kwam het kasteel in bezit van 
een zakenman uit Vught. 
Toen hij in financiële proble-
men raakte, dreigde opnieuw 
leegstand en werd het tijdelijk 
gebruikt voor de opvang van 
Vietnamese bootvluchtelin-
gen. In 1979 werd het kasteel 
publiekelijk bij opbod ver-
kocht, waarna de nieuwe ei-
genaar (Prickartz red. DB)  
het opknapte. Met de aan-
koop van de vervallen boer-
derijgebouwen en tien hecta-
re grond wordt de laatste 

stap gezet: volledig herstel 
van het landgoed in de oude 
staat.”
“We schrijven najaar 2000. 
… De gemeente Maastricht 
had hem (Prickartz red. DB) 
net uitvoerig bewierookt om-
dat hij het historische buiten-
goed voor de poorten van de 
hel had weggesleept. Het 
kasteel en de landerijen wa-
ren op weg naar de status 
van ruïne toen Prickartz het 
kocht. Hij restaureerde ... zo 
fraai dat Maastricht het 
blauw-witte schildje van “mo-
nument” … aanvroeg. Op 
datzelfde moment ligt er – 
zonder dat Prickartz dat wist 
– ook een plan om de omge-
ving te verknallen met een 
grootschalige camping (300 
plaatsen) die veel verkeer   
zou aantrekken. Hij neemt en 
advocaat in de arm en … 
krijgt bijval van Meerssen … 
en vindt ook de Provincie aan 
zijn zijde: geen traditionele 
camping in zo’n kwetsbaar 
gebied. Slimmerds ten stad-
huize bedenken vervolgens 
het begrip “ecologische cam-
ping”. …Provincie en Staats-
bosbeheer, dat ook belangen 
heeft in het gebied, blieven 
het project nog altijd niet … 
Exit campingplan. We schrij-
ven dan 2006. … De kwestie 
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gaat uit als een nachtkaars. 
Op één niet onbelangrijk de-
tail na. De gemeente zit in-
eens met tien hectare land-
bouwgrond en twee vervallen 
boederi jgebouwen in de 
maag, indertijd aangeschaft 
voor het niet misselijke be-
drag van 3.250.000 gulden. 
… Hij (Prikartz red.DB) meldt 
zich bij Maastricht met het 
voorstel grond en gebouwen 
over te nemen om zo zijn bui-
tengoed verder in oude luis-
ter te herstellen door de 
boerderijschuren op te knap-
pen en de oorspronkelijke 
begrenzing van het landgoed 
met heggen en houtwallen te 
gaan markeren, tuinen en 
een hoogstamboomgaard 
aan te leggen en zelfs van de 
straat Meerssenhoven weer 
een laan te maken. … In de 
boerderijgebouwen wil hij 
een kleinschalig opleidings-
centrum voor medische zorg 
huisvesten. Maastricht gaat 
akkoord” 
En wij zijn blij dat er nog 
mensen zijn als dhr. Prickartz 
die een stukje Itteren maakt 
tot een “parel van de land-
goederenzone”. Zo’n man 
verdient een bloemetje en 
daar gaan wij als Dorpsraad 
ook voor zorgen. Meneer 
Prickartz bedank

St. Martinusfeest

Zoals afgesproken wordt het 
St. Martinusfeest op de za-
terdag het korste bij de 11e 
van de 11 gehouden. Dat is 
dit jaar zaterdag 8 november. 
Maar wie was St. Martinus en 
waarom wordt op de 11e van 
de 11e zijn naamdag ge-
vierd? 
Martinus werd rond 316 ge-
boren in Sabaria (Hongarije) 
als zoon van Romeinse ou-
ders. Op jonge leeftijd werd 
hij soldaat en als 15-jarige 
trok hij naar Gallië. Bij een 
stadspoort van Amiens ont-
moette hij een bedelaar aan 
wie hij de helft van zijn man-
tel gaf. Omdat de helft van de 
mantel eigendom was van 
Rome kon hij slechts zijn ei-
gen helft weggeven.
In 371 werd Martinus door de 
bevolking van Tours gekozen 
tot bisschop. Hij vond zich 
niet waardig genoeg voor dat 
ambt, dus verstopte hij zich 
in een ganzen- of zwanen-
hok. Maar toen zijn aanhan-
gers hem gingen zoeken gin-
gen de ganzen als een gek te 
keer waardoor zijn schuil-
plaats ontdekt werd. Zo 
kwam het dat hij alsnog tot 
bisschop gewijd kon worden.

In 397 stierf  Martinus aan 
koortsen.
Sint-Maarten was vroeger de 
datum waarop de oogst bin-
nengehaald moest zijn en het 
vee op stal ging. Op die dag 
werden ganzen geslacht. Op 
11 november werden de gro-
te Sint-Maartensvuren ont-
stoken. Dit gebruik gaat terug 
op een Germaans feest ter 
ere van Wodan. Men bracht 
dankoffers en brandde reini-
gende vuren om de vrucht-
baarheid van het land en vee 
te bevorderen.
Later werd het Sint-Maatens-
feest vooral een kinderfeest. 
Kinderen trokken met lampi-
ons of uitgeholde rapen, 
knollen en kalebassen met 
een kaarsje langs de deur 
voor snoep en fruit. 
In diverse Nederlandse ste-
den en streken gaan kinde-
ren op 11 november met 
zelfgemaakte lampions langs 
de deuren om te zingen, 
waarvoor ze snoep krijgen.
Langs de Maas zijn heel veel 
parochies die allemaal de 
naam van Sint Martinus heb-
ben.
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Kapsalon Modo.

Enkele weken geleden von-
den we als inwoners van Itte-
ren een folder in de bus dat 
Kapsalon Marij een andere 
naam had gekregen: “Kapsa-
lon Modo”. Nieuwsgierig ge-
worden zijn we maar eens op 
bezoek gegaan. Het was lek-
ker druk in de kapsalon, de 
stoelen waren allemaal be-
zet: Maaike was aan het 
knippen, Marij aan het ver-
ven, achter zat nog een klant 
lekker rustig in een boekje  te  
lezen en er waren nog twee 
andere mensen. Bij binnen-
komst zag je de open sfeer 
waardoor je meteen hele-
maal naar achter kon kijken 
waar een, met veldbrandste-
nen gebouwd, schuurtje de 
landelijke sfeer benadrukt. 
Meteen werd er koffie aan-
geboden en Marij kwam ge-
zellig erbij zitten en begon 
lekker te vertellen.
“Het is zo’n 27 jaren geleden 
begonnen. We waren pas 
getrouwd en Matthieu vroeg 
me of  ik een kamertje erbij 
wilde hebben om wat men-
sen de haren te kunnen 
knippen. Van achteruit zijn 
we naar voren gekomen. De 
mensen moesten toen nog 
via onze voordeur naar bin-

nen, ze zagen dan de trap 
naar boven waar wij wonen. 
De mensen konden dan ook 
ruiken wat we ’s avonds gin-
gen eten.” Nu hebben we 
een verbouwing gehad en 
gaat het veel professioneler 
met meer ruimte, zowel voor 
klanten als personeel. Het nu 
een perfecte locatie. Matthieu 

heeft weer goed werk gele-
verd want de Moeder en 
Dochter zijn er terecht ook 
trots op. Over Moeder en 
Dochter gesproken: zo heb-
ben ze ook de naam van hun 
kapsalon gevonden “MODO”. 
Aan de voorgevel hangt een 
levensgrote banner in gepast 
grijs waar hun naam op siert. 

De kapsalon heeft rustige 
witte muren waarbij de groe-
ne vaas en de rode kassabar 
een aparte sfeer uitstraalt. 
We weten van Marij dat ze 
bijvoorbeeld tijdens carnaval 
unieke creaties maakt, waar-
bij ze haar kunstzinnigheid 
helemaal kan uitleven. Dat 

zagen we al bij haar mooie 
etalages die ze iedere keer 
weer tot een kunstwerk 
maakte. Zo heeft ze, samen 
met Maaike, de kapsalon 
naar haar hand gezet en voel 
je je meteen op je gemak. In 
de koffieruimte is een oranje 
muur die verrassend rustig 
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en warm overkomt en waar 
de koffie lekker smaakt. Je 
hoeft hier ook niet altijd te 
kletsen maar mag ook lekker 
rustig een boekje lezen of 
wegdommelen. 
Marij is er ook heel trots op 
dat ze één van de weinige 
kapsalons in Maastricht zijn 
die de haarproducten van 
“Tigi” mag gebruiken en ver-
kopen. Deze unieke haarpro-
ducten zijn erg geconcen-
treerd en ruiken superlekker. 
Je kunt wel een product ko-
pen bij Kruidvat of een ander 
grootwarenhuis maar de 
hoeveelheid die je hiervan 
maar hoeft te gebruiken is 
minimaal en dan verdien je 
het vanzelf terug. Marij wil 
haar klanten wel waarschu-
wen: “Als je eenmaal met 
“Tigi” begint, wil je er niet 
meer vanaf, zo’n fijn spul is 
dat.”. De mensen van “Tigi” 
hadden nogal wat eisen aan 
de verkopers van hun pro-
ducten. Ze willen een moder-
ne uitstraling tentoonstellen 
en willen dat hun producten 
op een goede manier ge-
bruikt worden. Daar voldoet 
“Kapsalon Modo” dus aan. 
Een aantal keren per jaar 
gaan Maaike en Marij naar 
het “Talent-house” van “Tigi” 
en worden ze op de hoogte 

gehouden van de laatste 
ontwikkelingen. Ze zijn dan 
ook blij dat ze een achterban 
hebben waarop ze altijd terug 
kunnen vallen bij vragen of 
onduidelijkheden. Er wordt 
wel eens gedacht van Itteren 
dat het “maar” een klein 
dorpje is, maar wij laten zien 
dat we deze producten mo-
gen verkopen waar we trots 
op mogen zijn.
Door de studies die Maaike 
heeft gedaan is er nieuwe 
power in de kapsalon geko-
men. Maaike heeft na haar 
studie van kappersopleiding 
en visagie nog enkele cur-
sussen (o.a. in Hilversum) 
gehad en is afgelopen au-
gustus geslaagd voor haar 
nagel-sty l is tenopleid ing. 
Maaike geeft dan ook aan 
dat haar dat goed af gaat. 
Niet alleen ouderen maar ook 
jongeren komen dinsdag of 
woensdag naar haar toe en 
laten de nagels onder han-
den nemen. Straks voor de 
feestdagen maar ook bij an-
dere gelegenheden kunnen 
mensen bij haar om advies 
vragen. De kunst van visagie 
is om de juiste kleuren uit te 
zoeken die bij het type huid, 
het soort haar, kleur ogen 
enz. past. Omdat dit zo com-
plex is, geeft Maaike aan dat 

het van belang is om samen 
rustig de tijd te nemen om uit 
te zoeken wat bij de klant 
past. Aan het vuur in Maaikes 
ogen zie je dat ze er vol voor 
gaat. 
Het is onderhand zo druk 
geworden dat Marij het niet 
alleen af  kan en de hulp van 
Maaike heel hard nodig 
heeft. Tevens hebben ze nu 
ook een stagiaire Laura, die 
naast het opdoen van veel 
kennis ook moeder en doch-
ter werk uit handen kan ne-
men.
27 Jaar geleden was het een 
achteraf-kamertje, daarna 
werd het een kapsalonnetje 
aan de straat en nu hebben 
Marij en Maaike van voor tot 
achter een schitterende kap-
perszaak. Waar moet dat 
naar toe?  “Tja”, zegt Maaike, 
“ik weet het ook niet maar als 
het moet gaat de garage van 
pap eraan en wordt dat over 
een tijd ook kapsalon!”.
Marij en Maaike willen ook 
nog de mensen hartelijk be-
danken voor alle leuke reac-
ties, kaarten en bloemen bij 
de opening van hun nieuwe 
kapsalon.
Kapsalon “MoDo”
Geneinde 49
6223 GT  Itteren
Tel: 043 - 358 08 15
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Van de basisschool

Basisschool Op de Sterkenberg VERBREEDT de school!

Naast de peuterspeelzaal van STEPS, het bibliotheeksteunpunt van Centre Céramique, het Natuu-
rEducatiePunt Itteren (NEPI) van de dorpsraad gaan wij nu ook intensief  samenwerken met Bui-
tenschoolse Opvang: MIK.

‘Proef’ MIK’s BSO in Basisschool Op de Sterkenberg!

Als je maatwerk in kinderopvang afkort, dan krijg je MIK. Bij MIK ben je aan het juiste adres voor 
betaalbare en professionele kinderopvang. Samen met MIK is het mogelijk zorg en werk op een 
goede manier te combineren. Kinderopvang is hun zorg en hun vak. Met als uitgangspunt dat ieder 
kind uniek is en zich optimaal moet kunnen ontwikkelen. Zowel thuis als in de opvangsituatie.  

Om de ouders en de kinderen te laten proeven wat de BSO precies is en doet, start MIK vanaf no-
vember een ‘Proef BSO’ voor de duur van 3 maanden in de school. In november, december en 
januari kunnen kinderen uit Itteren en omgeving 1 dag in de week na school gebruik maken van de 
BSO (voor deelname hoeft uw kind niet noodzakelijk op ‘Op de Sterkenberg’ te zijn ingeschreven).

Bij de BSO bruist het altijd! De kinderen kunnen knutselen, samen bezig zijn, toneel spelen, buiten 
ravotten, koken,  muziek maken of  deelnemen aan de workshops waarvoor ze zich kunnen opge-
ven. Dus kom en ‘proef’ van onze supergezellige BSO!

Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor 4 tot 13 jarigen die de basisschool bezoeken. 
De Buitenschoolse Opvanglocaties zijn standaard geopend op maandag t/m vrijdag + een aantal 
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vastgestelde roostervrije dagen van school + de reguliere schoolvakanties vanaf 08.00-18.00 uur. 
Het is mogelijk om voor en na de reguliere openingstijden een 1/2 uur extra in te kopen. De op-
vang wordt geboden gedurende het hele jaar met uitzondering van een aantal feestdagen.  
MIK, maatwerk in kinderopvang, Postbus 3149, 6202 NC Maastricht, T. 043-351 7171, I. 
www.mik-online.nl, E. info@mik-online.nl

Met vriendelijke groet,
Christa Schneiders
Directeur BS Op de Sterkenberg

P.S. Heeft u onze nieuwe website al bekeken? Surf naar www.bs-sterkenberg.nl                       

 
                         
Feest op de Peuterspeelzaal! Steps bestaat dit jaar 10 jaar. Dit wordt gevierd in de week van 3 t/m 
8 november met allerlei leuke activiteiten voor de kinderen. 
Zaterdag 8 november is er open dag op de peuterspeelzaal van 11.00 – 13.00 uur.
Kom eens een kijkje nemen bij ons op de zaal. Wij willen u graag laten zien hoe leuk het bij ons is. 
De koffie, thee, ranja staan klaar!

Juf. Mariëlle 
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Fanfarenieuws
Hallo beste mensen,
Zoals we al eerder berichtten 
is 2008 voor onze vereniging 
een jubileumjaar.
Zo hebben we in september 
het 50 jarig bestaan van onze 
drumband gevierd. Wellicht 
was u erbij. Hoogtepunt hier-
bij was zonder twijfel de reü-
nie met veel van onze oud-
leden. Met veel verve en ple-
zier namen zij na, voor som-
migen, heel veel jaren de 
trommelstokken weer in de 
hand. Onder leiding van onze 
instructeur, Patrick, lieten zij 
horen dat ze het trommelen 
nog niet verleerd waren en 
na één repetitie waren ze 
zover dat zij een oorverdo-
vende uitvoering konden ge-
ven.  Er is heel wat bijgepraat 
en verhalen opgehaald en 
spontaan deed op zondag 
tijdens het defilé een met oud 
leden gevormde gelegen-
heidsdrumband mee om door 
Itteren te marcheren.  Al met 
al een prachtig jubileum voor 
onze drumband en we heb-
ben de hoop dat de animo 
om (weer) lid te worden hier-
door is gestimuleerd. Nu nog 
het vervolg.
Niet alleen onze drumband 
had iets te vieren, onze fan-

fare viert nu het 85 jaar be-
staan.
Dit willen wij uiteraard ook 
samen met u vieren. En wel 
op 31 oktober en 1 november 
a.s.        Op vrijdagavond 31 
oktober staan wij stil bij dit 85 
jarig bestaan en zullen we 
onze jubilarissen in het 
bloemetje zetten.  Zo vieren 
Esther Scheffers en Astrid 
van Oerle hun 10 jarig vere-

nigingsjubileum en maakt 
Gerrit Smeets reeds het on-
gekende 60 jaar lid zijn vol.   
Na de huldiging bieden wij 
hun dan ook een welverdien-
de receptie aan waarbij u van 
harte bent uitgenodigd.  De 
huldiging begint om 19.00u 
en de receptie is van 19.30u 
tot 20.30 uur.
Na het officiële gedeelte zal 
er een gezellige feestavond 
zijn waarbij de muzikale 
klanken zijn van het bekende 

orkest  CLOSE BEND,   
waarbij enkele Itternaren hun 
muziekhobby uitoefenen. Al-
om genoeg reden om er een 
onvergetelijke avond van te 
maken. Er is GEEN EN-
TREE.
Zaterdag 1 november zal de 
fanfare een GALACONCERT  
geven waarbij tevens onze 
drumband en majorettes 
meedoen.   Als speciale gas-
ten zullen wij het koor uit 
Bunde,  VOCALGROUP  
GET  REAL ontvangen. 
Zij zullen een avondvullend 
muzikaal programma ten ge-
hore brengen waarvan u ge-
weldig kunt genieten.  Voor 
deze avond moeten wij van-
wege de beschikbare plaat-
sen (helaas) entreekaarten 
gaan uitgeven. De kosten 
hiervan zijn € 2,50 inclusief 
een consumptie en zijn af  te 
halen bij Bert Hanssen, 
Geneinde 48 en Joop San-
gen, Heinsbergstraat 18. 
De aanvang van dit GALA-
CONCERT is 20.00 uur, de 
zaal is open vanaf 19.30 uur.
Graag zien wij u tijdens een 
van deze dagen in ons Marti-
nushoes.
Namens fanfare St. Martinus,
Joop Sangen, voorzitter
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Rommelmarkt in Itteren

De “Damesvereniging Itteren” 
organiseert op zondag 16 
november a.s. een rommel-
markt in de Aw  Sjaol aan de 
Kapelaanstraat te Itteren.

Aanvang van de rommel-
markt om 10.00 uur. Einde 
ca. 17.00 uur. Entree gratis.

Wij hopen dat u in groten ge-
tale naar de Aw  Sjaol zult 
komen. Er zal altijd wel iets 
van uw  gading bij zijn. Ook 
voor een natje en een droog-
je is gezorgd.
Koffie en vlaai ontbreken na-
tuurlijk niet.
Natuurlijk kunnen wij niets 
beginnen zonder uw  mede-
werking.

Spullen voor de rommel-
markt.

Op zaterdag 15 november 
zal er een rondje in Itteren 
worden gereden om nog 
bruikbare en verkoopbare 
spullen bij u op te halen. Het 
mogen geen grote stukken 
zijn, dus geen meubilair e.d.

We verwachten van u ook 
dat u uw  spullen niet mee-

geeft, omdat u dan zelf niet 
naar de AVL-container in de 
Beatrixhaven hoeft te gaan. 
Graag rekenen wij op uw  eer-
lijke medewerking.

Verder is er bij verzamelaars 
ook interesse voor ansicht-
kaarten, bidprentjes, geboor-
tekaartjes, postzegels, boe-
ken, speldjes etc. Die zou u 
ook mee kunnen geven.

De opbrengst van de rom-
melmarkt komt ten goede 
aan de activiteiten van de 
Damesvereniging Itteren.

Graag tot ziens op zaterdag 
15 november bij u aan de 
deur of  tot zondag 16 no-
vember bij ons aan de deur, 
in de Aw Sjaol.
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Seniorenvereniging St. 
Meerten - Itteren

Na afloop van de dagtocht 
van de Seniorenvereniging 
op 30 juli j.l naar Eupen en 
Monschau hebben, tijdens 
h e t d i n e r i n C h a l e t 
Bergrust, Math Muijtjens en 
Johan Smit definitief afscheid 
genomen als penningmees-
ter en voorzitter van de vere-
niging. Alhoewel zij tijdens de 
jaarvergadering van 22 april 
j.l. al waren opgevolgd door 
Marjo Creusen en Guus 
Horssels, hadden zij beloofd 
om voor de laatste keer nog 
eens de organisatie van het 
jaarlijks uitstapje van de ver-
eniging op zich te zullen ne-
men.
Uit de reacties, na afloop van 
de dagtocht, mocht afgeleid 
worden dat ze e.e.a.ook dit 
jaar weer naar ieders tevre-
denheid hadden geregeld.
Aan het eind van het diner 
voerde Johan, mede namens 
Math, het woord en bracht hij 
dank aan de mede bestuurs-
leden voor de goede en pret-
tige samenwerking in de af-
gelopen 11 jaren en aan de 
leden voor het ondervonden 
vertrouwen.
Guus Horssels bracht dank 
aan beide oud-bestuursleden 

en onderstreepte dat met een 
persoonlijke presentje als 
herinnering namens de vere-
niging.
Het bestuur van de senioren-
vereniging bestaat nu dus uit:
Guus Horssels - voorzitter
Kathe Dolmans - secretaris
Marjo Creusen - penning-
meester
Maria Engelbrt - bestuurslid
Pierre Smeets - bestuurslid

Kankerbestrijding.

Hartelijk dank aan allen die in 
Itteren hebben bijgedragen 
aan de collecte voor de Kan-
kerbestrijding 2008. Deze 
heeft de mooie som van € 
642,50 opgebracht.

Namens de collectanten en 
de KWF-kankerbestrijding,
Margot Scheffers-Engelbert.

   Itterse dorpsberichten                                                                                        herfstnummer 2008

21

De takkenroute is op:

20 en 27 oktober
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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 Sjaol (043) 364 39 49

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
 3259810
Paul Paulissen
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