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't is kerstmis overal 
we dromen onze dromen 
bij mooi versierde bomen 

van vrede bovenal 
en we wensen elkaar: 
sfeervolle kerstdagen 

en een gelukkig nieuw jaar!
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November 2012
Vrijwilligers gezocht?
Ik hoor het u al zeggen: “Waar nu weer voor?” 
Maar we hoorden een opmerking dat wij van 
de Dorpsraad de mensen onvoldoende in de 
gelegenheid stelden om zich op te geven voor 
welke vorm van vrijwilligerswerk dan ook. 
Mensen melden zich soms spontaan aan maar 
meestal worden vrijwilligers gevraagd. In Itte-
ren zijn massa’s mogelijkheden om jouw  kwali-
teiten in te zetten voor onze dorpsgemeen-

schap. Als je het leuk vindt om activiteiten te 
organiseren kun je bijvoorbeeld ook bij de fan-
fare terecht, het kindervakantiewerk, de da-
mesvereniging, de biljartclub of waar dan ook. 
Wil jij je meer met beleid en overkoepelende 
zaken bezighouden, je hebt misschien ver-

stand van financiën of je bent goed in stukken 
schrijven, dan kun je in het bestuur komen en 
dan kan samen gekeken worden of bestuurslid 
iets is voor jou is. Als je meer het “verzorgen-
de” type bent, zou je vrijwilliger bij de AED’s 
(via de Dorpsraad) kunnen worden of op dins-
dagmiddag bij de senioren een handje helpen 
met koffie schenken of andere dingen. Spor-
tieve mensen kunnen bijvoorbeeld terecht bij 
de voetbalclub, de (senioren)gymclub of bij de 

duivenclub. Wil je iets en weet je helemaal niet 
wat, neem dan gewoon vrijblijvend contact op 
met één van de Dorpsraadleden en samen 
kijken we waar jouw  interesses liggen, wat je 
leuk vindt en welke vereniging of instelling het 
beste bij jou past. 
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Soms denken mensen dat er te veel van vrij-
willigers verwacht wordt, “Je moet zoveel”. Dat 
bepaal jezelf: van tevoren duidelijke afspraken 
maken wat je wel en niet doet zodat de ver-
wachtingen naar elkaar helder zijn, dan blijft 
het ook leuk voor iedereen. 
Zelf heb ik heel veel positieve ervaringen met 
het vrijwilligerswerk, mensen geven je ontzet-
tend veel terug: je hebt contacten met andere 
mensen die vaak verstand hebben van andere 
dingen (hetgeen soms heel handig is). Als we 
een keer op stap gaan zijn er altijd mensen die 
we kennen en er is altijd een gespreksonder-
werp. Daarnaast zijn er heel veel dingen die 
gerealiseerd kunnen worden: van (leren) mu-
ziek maken binnen de muziekvereniging 
(zangkoor, fanfare), het behouden van de Car-
naval (met optocht), inzetten voor het behoud 
van de Aw  Sjaol, nadenken over een nieuwe 
functie van de basisschool, een wandelroute 
door Itteren met allerlei leestafels maken, her-
denkingsmonumenten van de Tweede We-
reldoorlog, een bomenlaan realiseren en nog 
veel meer. Misschien heb jezelf wel een idee 
wat er in Itteren (bij) kan komen en waar jij je 
voor in wilt zetten. Geef het door via 
info@itteren.nl of  bel even naar één van de 
dorpsraadleden (de telefoonnummers staan op 
de achterkant van dit boekje) en samen kijken 
we naar de mogelijkheden.
Nu is trouwens ook weer de tijd dat we meer 
aan “de ander” denken. De Kerstgedachte 
voor dit jaar kan dan ook zijn hoe we iets voor 
de ander kunnen doen, maar dan als vrijwilli-

gerswerk voor onze dorpsgemeenschap Itte-
ren. We horen het graag van jou. 

Daarnaast las ik een stukje over de “nieu-
we”vrijwilliger die nodig is/wordt:

Nederland	  hee*	  nieuwe	  vormen	  van	  hulp	  en	  zorg	  
nodig	   	   “Het	   wordt	   een	   gigan7sche	   opgave	   om	  
220.000	  extra	  vrijwilligers	  in	  de	  zorg	  te	  vinden.	  Er	  is	  
echt	  een	  mentaliteitsverandering	  nodig:	  Nederland	  
moet	  weer	  toe	  naar	  het	  meer	  vanzelfsprekend	  zor-‐
gen	   voor	   elkaar.”	   Aldus	   Patrick	   Anthonissen	   van	  
Zorgvoorelkaar.com.	  Nieuwe	  vormen	  van	  hulp	  bie-‐
den	  uitkomst	  nu	  de	  vraag	  naar	  zorg	  dras7sch	  s7jgt.	  
Via	  het	   internet	  komen	  buurtbewoners	  met	  elkaar	  
in	   contact	   om	  op	   buurtniveau	   zorg	   en	   hulp	   aan	  
elkaar	   te	  geven	  of	  vragen.	  Een	  andere	  oplossing	   is	  
de	  zogenaamde	  ‘halfdelijnszorg’	  welke	  uitgaat	  van	  
het	   principe	  dat	  niet	   alle	  zorg	   door	  professionele	  
zorgverleners	  hoe*	  te	  worden	  verleend.	  In	  bepaal-‐
de	  gevallen	   kunnen	  (betaalde)	   krachten	  die	  offici-‐
eel	  geen	  zorgprofessional	  zijn	  ook	  zorg	  en	  hulp	  ver-‐
lenen.	  Op	   landelijk	   bestuursniveau	  wordt	  2,8	  mil-‐
jard	   euro	   bezuinigd,	   echter	   zijn	   gemeenten	   ver-‐
antwoordelijk	   voor	   de	   uitvoering	   van	   thuiszorg.	  
Gemeenten	   krijgen	   zodoende	   een	   nóg	   crucialere	  
rol	   in	   het	   oplossen	   van	   de	   zorgvraag	   en	   zullen	  
nieuwe	   vormen	   van	   hulp	   moeten	   s7muleren	   om	  
de	  vraag	  naar	  zorg	  in	  hun	  gemeente	  te	  kunnen	  be-‐
antwoorden.

Wim
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Een unicum in Itteren.

Deze eer valt Dhr. Pie Dolmans op 87 jarige 
leeftijd te beurt.

Dhr. Dolmans is met zijn volle en warme stem 
nog steeds een steunpilaar van het gemengd 
Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia in  Itteren en is 
zeker bij de Gregoriaanse gezangen niet te 
missen. 

Tijdens het St. Caeciliafeest op 23 november 
is Dhr. Pie Dolmans geëerd voor zijn 70 jarig 
lidmaatschap van ons koor. Van de zeereer-
waarde heer Pastoor Backus kreeg hij een 
kaars en een oorkonde uitgereikt ter gelegen-
heid van zijn platina jubileum. 

Als 17 jarige jongen is hij toegetreden tot het 
Kerkelijk Zangkoor waarbij zijn liefde voor het 
zingen begonnen is in de Oorlogsjaren bij de 
familie L'Homme waar flink aan de cantaten 
werd gerepeteerd voor festiviteiten in het dorp. 

Dhr. Dolmans is een allround zanger, zijn 
langste periode heeft hij als 1ste Tenor gezon-
gen. Noodgedwongen is hij de Bassen gaan 
versterken omdat deze partij slecht bezet raak-
te.

Naast het zingen heeft Dhr. Dolmans zich ook 
op andere functies in het koor verdienstelijk 
gemaakt. Lange tijd is hij Penningmeester ge-
weest en heeft ook als 2e organist zijn steentje 

bijgedragen als de vaste 
organist verhinderd was. 
Het orgel spelen heeft hij 
zich na zijn pensionering 
eigen gemaakt.

Alle leden van het Ge-
mengd Kerkelijk Zang-
koor van Itteren en de 
parochianen hopen dat 
we nog lang van zijn 
warme stem mogen ge-
nieten.  
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Volgend schooljaar basisschool dicht.
Op woensdag 12 november kregen we te ho-
ren dat de basisschool dicht gaat na dit 
schooljaar. Volgens INNOVO, het overkoepe-
lend bestuur van onze basisschool zijn er na 
de zomer te weinig kinderen om kwalitatief 
goed onderwijs te garanderen. Dit ondanks de 
acties die de werkgroep voor het behoud van 
onze basisschool “Sterk, Sterker, Sterkenberg” 
verricht heeft. Zij geven aan: “Het is geen 
geldkwestie én het concept “slim-fit” wordt 
door iedereen gedragen, door zowel leerkrach-
ten, leerlingen en ouders. Maar als je geen 
kinderen hebt die de lessen volgen, houdt het 
op....” 

Op 28 november had de werkgroep "Sterk, 
Sterker, Sterkenberg" nog een prettig en con-
structief gesprek met Bert Nelisen, voorzitter 
van de Raad van Bestuur van INNOVO. Hierbij 
waren ook Lilian Knooren (directrice BS Op de 
Sterkenberg) en Joop Verhulst (Dorpsraad Itte-
ren) aanwezig. Deze werkgroep had het rap-
port "De Kracht Van Klein" aan Bert Nelissen 
overhandigd. Hierin zijn de uitslagen van de 
gehouden enquêtes verwerkt en tevens plan-
nen/voorstellen omschreven om de basis-
school structureel te behouden voor Itteren. 
Ook werd gesproken over het belang van de 
peuterspeelzaal. Bert Nelissen gaf aan dat vo-
rig jaar de afspraak met ouders is gemaakt dat 
als er wederom een afname van het aantal 
leerlingen zou zijn, het toekomstperspectief 

opnieuw zou worden herzien.  De geringe 
deelname vanuit het dorp baarde hem zorgen.

"Als de toekomst van de school gegarandeerd 
blijft, zullen ook meer kinderen aangemeld 
worden", was de stelling van de werkgroep. In 
het verleden heeft INNOVO altijd weer op  een 
innovatieve manier de school weten te behou-
den voor Itteren. 
Bert Nelissen heeft zijn waardering uitgespro-
ken voor de actie om de school te behouden. 
"De ouderbetrokkenheid en de steun vanuit 
het dorp is groot. De kwaliteit van de school is 
van een hoog niveau en BS Op de Sterken-
berg loopt landelijk voorop bij het werken met 
het “Slim Fit” concept.", geeft hij aan. Hij heeft 
toegezegd het rapport van "Sterk, Sterker, 
Sterkenberg" serieus te nemen en het zeker 
mee te nemen in de besluitvorming over de 
toekomst van onze school. Hij gaf verder aan 
de druk op  zijn schouders te voelen omdat de 
leefbaarheid van Itteren in het geding is. Op 
woensdag 12 december is echter de definitie-
ve beslissing gevallen.
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Bomenlaan Itteren-Borgharen
Op 14 november zijn bij prachtig weer en on-
der grote belangstelling de eerste bomen 
langs het fietspad geplant. Inmiddels zijn zo-
wel aan de Itterse als de Borgharense kant 
alle bomen geplant en alhoewel nog kaal krij-
gen we toch al een goede indruk hoe het er 
volgend jaar gaat uitzien. In de zaal bij Pie 
Bours kregen de aanwezige adoptanten hun 
certificaat uitgereikt. Daarnaast werden een 
drietal adoptanten in het zonnetje gezet. Nie 
LHomme Grouwels (oudste adoptante) voor 
het vele werk voor de kerk. Ber Schoonbrood 
(oudste adoptant) voor zijn vele en diverse 
werkzaamheden voor verenigingen en dorp en 
Funs en Claar Gerets voor het jarenlang ver-
zorgen van het kapelletje.

Funs en Claar hebben voor het verzorgen van 
het kapelletje boom nr. 1 gekregen, de boom 
die het dichtst bij het kapelletje staat.

Het betreft hier allemaal mensen die zich zon-
der veel ophef en in stilte voor de gemeen-
schap inzetten. De Dorpsraad, zelf een club 
van vrijwilligers, heeft hier veel waardering 
voor. Hetzelfde geldt voor de coördinatoren 
van het jeugdvakantiewerk. Zelf nog jong or-
ganiseren zij van alles voor onze jeugd.

Veel dank zijn we verschuldigd aan de mensen 
van de gemeente en het Consortium. Niet al-
leen financieel maar ook op allerlei ander ge-
bied hebben zij ons goed geholpen en had het 
plan van ons wellicht geen doorgang kunnen 
vinden.

Natuurlijk zijn we ook blij dat we Pie Bours het 
werk hebben kunnen gunnen. Pie doet veel 
voor het dorp en op deze manier hebben ook 
eens iets kunnen terug doen. Voor de ont-
vangst van de genodigden konden we gebruik 
maken van zijn zaal waar de mensen ontvan-
gen werden met vlaai en koffie. De vlaai was 
ter beschikking gesteld door bakkerij van de 
Weerdt.

De voorbereidingen voor het planten van de 
bomen is gezamenlijk gedaan door het bo-
menteam Borgharen/Itteren. Dit bomenteam 
bestond uit leden van de Dorpsraad Itteren 
(Sander Bastings en ondergetekende) en de 
Buurtraad Borgharen Chris Hoekstra en Carlo 
Poolen). Dit team werd ondersteund door Wim 
Beijer (Dorpsraad) waar honderden mailtjes 
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zijn binnengekomen, Harry  Jonkhout (Dorps-
raad) waar het geld binnenkwam, Paul Paulis-
sen  (Dorpsraad) die heeft gezorgd voor het 
ontwerp en maken van de certificaten  en Ni-
cole Cordewener als externe boomdeskundi-
ge. Daarnaast hebben de andere leden van de 
Dorpsraad en Buurtraad nog hand- en span-
diensten verleend. Een goed voorbeeld van 
eendrachtige samenwerking. 

Het bomenadoptieplan heeft bewezen dat als 
we er allemaal de schouders onder zetten veel 
bereikt kan worden. Er wordt in dit land ontzet-
tend veel gekankerd en gemopperd maar daar 
schiet je dus niets mee op. Itteren en Borgha-
ren hebben bewezen dat goede plannen en 
goed samenwerking resultaat heeft. Alleen al 
dit jaar zijn twee burgerinitiatieven door de 
gemeente gehonoreerd, de aanleg van het 
fietspad en de aanplant van de bomen. Voor 
zover ik mij kan herinneren is dit niet eerder 
voorgekomen. Uiteraard hebben de enthou-
siaste reacties vanuit de bevolking waaruit een 
groot draagvlak bleek voor onze plannen mee 
geholpen. Zonder draagvlak ben je als aan-
vrager nergens. Nu de bomen er staan krijgen 
we steeds meer fijne reacties, ook van men-
sen die geen boom geadopteerd hebben. De 
bomen zijn overigens geleverd door Boom-
kwekerij Sjef Frijnts & Zn uit Groot Welsden. 
Hij heeft ons goed advies gegeven en mooi 
materiaal geleverd tegen een scherpe prijs.  

Kortom: het was een geweldige en geslaagde 
dag. Dat wil echter niet zeggen dat we nu op 
onze lauweren gaan rusten. Er is al overleg 
gaande met de gemeente over het plaatsen 
van banken langs het fietspad. Ook ligt er een 
vergunningaanvraag bij de gemeente voor het 
openen van een gelegenheid waar fietsers en 
wandelaars iets kleins kunnen eten en iets 
kunnen drinken. Dit is weliswaar een particu-
lier initiatief maar wel een initiatief waar we als 
Dorpsraad volledig achterstaan.

Heeft u ook nog suggesties. Meldt dit dan bij 
ons want we blijven ons inzetten voor het dorp.

Voor een fotorapportage van de boomplantdag 
kunt u terecht op www.ittereninbeeld.nl  

Han Hamakers
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Van de damesvereniging
Beste Inwoners van Itteren

Het jaar 2012 zit er alweer bijna op, 2013 kijkt alweer om de hoek.
Een jaar waarin binnen onze vereniging het een en ander is gebeurd.
 Zo hebben we helaas afscheid moeten nemen van onze 
secretaris Magda Hamakers. 
Er zijn dames die ziek zijn geweest of hiervan aan het revalideren zijn, succes hiermee.
Ook willen we langs deze weg, al onze vrijwilligers bedanken voor alle medewerking op welke wij-
ze dan ook.
Verder willen we al onze leden en iedereen van Itteren een gelukkig, 
en vooral een gezond 2013 toewensen.

Mochten er nog dames zijn die het gezellig zouden vinden om een avond in de maand iets voor 
hun eigen te willen doen zonder verdere verplichtingen, huiver dan niet om informatie te vragen bij  
onze voorzitster  Sandra Gielissen.

Bestuur en leden van de  dames vereniging Itteren.
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De Knatsjgekke Mupkes
Ook dit jaar zijn onze “Knatsjgekke Mup-
kes”vaan de basisschool Op de Sterkenberg 
weer volop in de weer om de finale te bereiken 
van het Kinger Vastaovends Leedsjesfestival 
(KVL). Er was eerst op 1 december een halve 
finale in Meersen waar ze ontzettend hun best 
hadden gedaan maar helaas nog niet erbij wa-
ren. We zijn benieuwd of het hen toch weer 
gaat lukken. Veel succes, we duimen met jullie 
mee.

“t Trefpunt
Houd in Uw agenda rekening met de volgende 
activiteiten in Café 't Trefpunt :
11 januari Prinsereceptie
27januari Damesfrushoppe met diverse arties-
ten
1 februari Bal Maque
2februari feestavond spaarclub met orkest Un-
niverse
Alvast bedankt
wil en chiara

Activiteiten Kinder Vakantiewerk
Vrijdag	  28	  december	  is	  er	  KIENEN	  in	  het	  
St.Mar7nushoes,	  dus	  neem	  je	  kiendopjes	  maar	  
mee.	  Opgeven	  17	  december	  tussen	  18.00	  en	  19.30	  
uur	  bij	  Steffie	  in	  de	  Brigidastraat	  64.

Donderdag	  3	  januari	  gaan	  de	  Iaerse	  kluivers	  naar	  
de	  BIOSCOOP	  en	  daarna	  een	  happy-‐meal	  eten	  bij	  
McDONALDS.	  Om	  12.30	  uur	  verzamelen	  op	  ’t	  
Brook	  en	  opgeven	  op	  17	  december	  bij	  Steffie.	  

Voor	  verdere	  info	  kijk	  je	  op	  de	  huis-‐aan-‐huis	  folder.

Wenst	  alle	  inwoners	  van	  Iaeren	  
een	  gelukkig	  Kerseeest	  en	  een	  ge-‐
weldig	  Nieuw	  Jaar.

Wij	  hopen	  u	  allen	  	  in	  2013	  te	  mogen	  begroeten	  in	  
onze	  nieuwe	  loka7e:	  Kapelaanstraat	  71.
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Fanfare Sint Martinus 2012

Zo aan het eind van het jaar kijken we graag 
even terug wat er dit jaar weer allemaal is ge-
beurd. Traditiegetrouw waren en zijn we weer 
aanwezig bij de vele Itterse activiteiten, Car-
naval, Koninginnedag, communicantjes bege-
leiden, processie, Hoeve Bours concert, 
St Meerten en Kerstmis. 

Graag willen wij via deze weg wederom onze 
sponsoren en begunstigers van harte bedan-
ken voor hun steun in het afgelopen jaar, zon-
der hen is het onmogelijk om als vereniging te 
blijven bestaan. 
Verder bedanken wij iedereen die ons ge-
steund hebben bij onze Paaseierenverkoop, 
onze donateuractie die huis aan huis wordt 
gedaan, uw deelname aan ons (Sinter-
klaas)kienen en ook uw steun bij de Grote 
Clubactie. Ook de mensen die onze optredens 
en concerten komen zien en beluisteren. BE-
DANKT ALLEMAAL.

Afgelopen jaar stond ook in het teken van de 
samenwerking te gaan zoeken met onze mu-

ziekvrienden van Fanfare Juliana uit Limmel. 
Zoals u hebt kunnen zien en horen zijn beide 
verenigingen samen muziek aan het maken. 
De reden is simpel. Beide verenigingen drei-
gen door ledentekort geen eigen bestaans-
recht meer te hebben en daarom SAMEN zijn 
we STERK. Dit vormt een ultieme uitdaging 
voor beide besturen en leden maar we gaan 
ervoor. U zult hier zeker meer over gaan ho-
ren. U ziet dat er genoeg te beleven valt en zal 
blijven zijn bij de fanfare.

Wat we u niet willen onthouden is dat in het 
jaar 2013 fanfare Martinus haar 90 jarig be-
staan gaat vieren en dat we dit uiteraard niet 
ongemerkt laten voorbij gaan.
Ons activiteitencomité is heel intensief bezig 
met de voorbereiding hiervan en zij zullen het 
hele jaar door u hierover gaan inlichten en uit-
nodigen van wat er allemaal georganiseerd 
gaat worden.
 
Graag willen wij u alvast fijne feestdagen toe-
wensen en een vooral gezond, voorspoedig en 
muzikaal Nieuwjaar.

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

Joop Sangen, voorzitter
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Max en Nick winnen internationaal film-
festival in Griekenland.

Afgelopen week heeft de film “The Trip” in 
Pyrgos, Griekenland, het internationale filmfes-
tival gewonnen. De film “The Trip”, een antid-
rugs film die zich geheel in Maastricht afspeelt 
is gemaakt door Max Everett (Emax Produc-
tions) en Nick van Oerle uit Itteren. 
Beide jongens zijn 15 jaar oud en hebben veel 
plezier in het maken van speelfilms. Max 
neemt de regie, het 
schrijven van het script, 
de animaties en het 
camerawerk voor zijn 
rekening en Nick is de 
producent en setbege-
leider. Tevens speelt 
Nick de hoofdrol in de 
film en is Max de editor. 
De bijrollen worden ver-
tolkt door hun eigen 
klasgenoten van OPDC 
St. Michael in Maas-
tricht. 
In september wonnen 
ze met deze film ook al 
het NFFS, Nationaal 
F i lm Fes t i va l voor 
Scholieren in Lelystad. 
De prijs bij het Natio-
naal Film Festival, is 
dat ze met hun tweeën 
begeleid door Harrie 
Vrencken (ook uit Itteren) leerkracht OPDC St. 
Michael Maastricht een week naar Grieken-
land mochten gaan om workshops bij te wo-

nen en filmtechnieken te leren. Als afsluiting 
van de Griekse week was dat afgelopen zater-
dag tijdens het filmgala de film “The Trip” als 
winnaar uit de bus kwam uit meer dan 500 
films.
In Griekenland hadden alle deelnemers ook 
een 3 minuten filmpje moeten maken en dit 
werd ook nog gewonnen door deze beide kan-
jers!!
Wie de film “the Trip” graag wil zien en meer 
wil zien van Max en Nick kan kijken op 

www.Emax-productions.com of op facebook 
Emax productions films.
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Voorlopig geen Koeien-
snelweg meer???

Het is alweer enkele jaren  
geleden dat er plannen waren 
om Op het Brook runderen en 
andere grazers de openbare 
weg te laten oversteken via 
wildroosters, de zogenaamde 
“koeiensnelweg”.  Van de ge-
meente kwam enkele maan-
den geleden kwam het voor-
stel voor “Wijziging bestem-
mingsplan Itteren-Borgharen”. 
Een van de wijzigingen had betrekking op het 
feit dat het speelterrein ‘Op ’t Brook’ in het 
ontwerp  bestemmingsplan  de bestemming 
Natuur had gekregen. Binnen deze bestem-
ming Natuur zijn geen speelgelegenheden 
toegestaan en geeft alleen ruimte voor natuur-
ontwikkeling. De Dorpsraad zag dit als een 
ongewenste ontwikkeling aangezien deze lo-
catie de rol van centrale ontmoetingsplek in 
het dorp vervult. In de ingediende zienswijze is 
verzocht om deze natuurbestemming te wijzi-
gen in een groenbestemming waarbinnen wel  
speelplekken zijn toe gestaan. Daarom heeft 
de Dorpsraad deze zienswijze ingediend en dit 
is op 23 oktober 2012 gegrond verklaard. Het 
is aangepast in het gewijzigd vastgestelde be-
stemmingsplan Itteren – Borgharen. 

Dit betekent echter niet dat de plannen voor de 
”koeiensnelweg” definitief tot het verleden be-
horen. Staatsbosbeheer, de toekomstige be-
heerder van het gebied, is van mening dat het 
huidig gebruik te combineren moet zijn met 
ecologisch beheer. In de praktijk betekent dit 
dat Het Brook ook gebruikt wordt als corridor 
voor koeien en andere grazers. Wij zijn daar 
geen voorstander van. Ziet u het al voor u: 
schommelende kindertjes en een naderende 
briesende stier? Wij zien dat niet zitten en zul-
len daarom de toekomstige ontwikkelingen 
nauwgezet blijven volgen. 
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 Nieuwsbrief Scouting de Eburonen 
December 2012 

Verslag vorige activiteit 
Op zaterdag 1 december was het dan echt 
zover. Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten kwa-
men bij ons op bezoek. Van te voren was er al 

een parcours uitgezet waarop de kinderen 
konden oefenen voor hun Pietendiploma. We 
klommen langs regengoten, moesten pakjes 
uit het watervissen, schoentjes vullen in het 
donker etc. Het spreekt voor zich dat alle 
scouts en oefenscouts met vlag en wimpel 

slaagden voor hun Pietendiploma. 
Voor meer foto’s check facebook 

Oliebollen 
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Kerstmis komt steeds dichterbij en daarbij ook 
Oud op Nieuw. Wilt u lekker genieten van ver-
se oliebollen, zonder zelf uren in de keuken te 
staan? Dan heeft u nu de kans. Op 31 decem-
ber brengen wij weer onze heerlijke versge-
bakken oliebollen rond. 
Een pakket van 8 stuks kost maar € 3,99. 
Hiermee verwendt u zichzelf, maar u steunt 
ook onze Scouting de Eburonen. Waarvoor wij 
u alvast hartelijk danken.Oliebollen kunnen tot 
3 0 d e c e m b e r b e s t e l d w o r d e n v i a 

eburonen@eburonen.nl 
De oliebollen kunnen worden opgehaald op 
onze locatie op maandag 31 december tot 
12.00 uur s’morgens. In de wijken Malberg, 
Limmel, Itteren en Borgharen kan er voor ge-

kozen worden om ze te laten brengen. Ver-
meld dit duidelijk, samen met uw  adres in uw 
aanvraagmail. 

Nieuwjaarsactiviteit 
Op zaterdag 5 januari vindt weer onze Nieuw-
jaarsactiviteit plaats. We gaan dit jaar wande-
len in de omgeving van Gronsveld. De wande-
ling zal afgewisseld worden met diverse spel-
len en opdrachten. 
Iedereen is natuurlijk welkom. Na afloop van 

de wandeling komen we 
aan op een mooie plek 
waar u een (of meerdere) 
versnapering(en) wacht. 
Daar zullen we ook alle 
‘nieuwe’ kinderen installe-
ren. Zorg voor warme kle-
ding en stevig schoeisel 
want de activiteit is buiten 
en gaat ook bij koude ge-
woon door. Alleen bij bijv 
extreme regen verzetten 
we de activiteit naar een 
week later. Als we de acti-
viteit verzetten nemen we 
telefonisch contact met u 
op. 
We verzamelen om 10 
uur aan de sporthal in 
Gronsveld (Keerderweg 1 
in Gronsveld). De activiteit 
zal tot ongeveer 13.00 uur 

duren. Voor meer informatie kan u terecht bij 
een van de stafleden of via ons e-mailadres: 
eburonen@eburonen.nl. 
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Graag zouden wij ook willen weten of u deel-
neemt aan de Nieuwjaarsactiviteit en met hoe-
veel personen. Dit graag doorgeven op boven-
staand e-mailadres voor 31 december! 
Frituurvet/olie inzameling 
U kent dat wel, de frietpan wordt aan het eind 
van het jaar wat vaker verschoond en wat doe 
je met het vet… Breng het bij ons dan bent u 
het kwijt en wij verdienen een centje bij! U kunt 
iedere zaterdag van 10-12 uur terecht in ons 
scoutinggebouw waar wij speciale containers 
hebben voor de inzameling. Wij krijgen van 
een bedrijf dat dit vet inzamelt een bijdrage die 
onze kas spekt. Tevens zamelen wij batterijen 
in die ook weer gerecycled worden. 
Zaterdag 12 januari staan we van 10-11 uur bij 
het milieuperron op het kermisterrein in 
Borgharen en van 11-12 uur aan het milieuper-
ron bij het Lochtmanshuis in Limmel om vet en 
batterijen in te zamelen. Maar jullie kunnen 
vanaf zaterdag al terecht met het vet bij het 
scoutinggebouw. Breng het mee in een kan, 
plastic vat etc. En wij zorgen dat het in de con-
tainer komt. 
Opgeruimd staat netjes toch?! 

Installatie en scoutshop Tijdens de Nieuw-
jaarsactiviteit gaan we ook weer alle ‘nieuwe’ 
kinderen installeren. Bloes, das, pet en insig-
nes van de betreffende speltak (Bevers of 
Welpen) kunt u kopen bij de scoutshop in Sit-
tard. Hou er wel rekening mee dat deze geslo-
ten is van 23 december 2012 tot en met zon-
dag 6 januari 2013!!! 
Een van onze stafleden zal de scoutshop nog 
in de week voor kerst bezoeken. Wilt u dat zij 
het uniform en toebehoren meeneemt voor uw 

zoon of dochter, mail ons dan even voor aan-
s t a a n d e d i n s d a g 1 8 d e c 
(eburonen@eburonen.nl). Het totaalpakket 
(dus inclusief pet, insignes, das en bloes) kost 
rond de 50 euro. Wel graag maat bloes ver-
melden! 
Wilt u zelf de scoutshop gaan bezoeken. Meer 
informatie en openingstijden zijn te vinden op 
h u n w e b s i t e : 
https://scoutshoplimburg.scouting.nl/algemeen 

Verder wensen wij u allen een heel fijne kerst-
feest, een knallend uiteinde en de allerbeste 
wensen voor een geweldig en gezond 2013!!! 
Staf en bestuur scouting de Eburonen 
Ankerkade 161 
Beatrixhaven te Maastricht 
h t t p : / / w w w . e b u r o n e n . n l / 
eburonen@eburonen.nl
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Je wereld is gemaakt van mineralen. 
Wij zorgen voor de beste kwaliteit!

SIBELCO EUROPE MineralsPlus (v/h Ankerpoort) wint 
minerale gesteentes en bewerkt ze tot natuurlijke (hoogwaardige) 
ŐƌŽŶĚƐƚŽīĞŶ�ǀŽŽƌ�ƚĂů�ǀĂŶ�ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ͕�ǀĂŶ�ŬƵŶƐƚƐƚŽīĞŶ�ƚŽƚ�ƉƌŽ-
ducten voor de landbouw.  
Daarbij werken we steeds volgens de modernste kwaliteitsnormen 
ǀŽŽƌ�ƉƌŽĚƵĐƟĞ�ĞŶ�ŵŝůŝĞƵ͘

SIBELCO EUROPE MineralsPlus is een dochteronderne-
ŵŝŶŐ�ǀĂŶ�^ŝďĞůĐŽ͕�ĞĞŶ�ǁĞƌĞůĚǁŝũĚĞ�ƉƌŽĚƵĐĞŶƚ�ǀĂŶ�ŵŝŶĞƌĂůĞ�ŐƌŽŶĚ-
ƐƚŽīĞŶ͘�

h�ǀŝŶĚƚ�ŽŶǌĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ĞŶ�ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ŽƉ��ŵŝŶĞƌĂůƐƉůƵƐ͘ƐŝďĞůĐŽ͘ĐŽŵ
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Servicepagina

Landelijk alarmnummer voor am-
bulance, brandweer en politie: 
112

Wel politie, maar geen spoed:
0900 - 8844
Wel brandweer, maar geen 
spoed: (043) 350 53 87 

Meld misdaad anoniem:
0800 - 7000

Weekenddiensten:
Huisartsenpost:
Weekdagen van 
17.00 - 08.00 uur en in het 
weekend vanaf vrijdag 17.00 uur 
tot maandag 08.00 uur
(043) 387 77 77

Apotheekdienst alleen bij spoed-
gevallen: 
Apotheek Straver
(043) 361 2829

Tandartsen:
Alleen bij spoedgevallen, 
spreekuur op zaterdagen
en zon- en feestdagen van 11.00 
uur tot 12.00 uur en van 17.00 tot 
18.00
0900 – 4243434

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

Meldingen aan de Gemeente? 
(043) 14-043

Drugsmeldpunt:
(043) 350 51 11

Vuil in en om water:
0800-0341 (RWS)

Provinciale milieuklachtenlijn:
(043) 361 70 70

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 81427142
Basisschool Op de Sterkenberg:
(043) 364 14 21

Storingsnummers:
Gas en stroom      0800 - 9009
Water              0800 - 0233040
Kabel                     0800 - 0760

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

foto’s Itteren:
www.ittereninbeeld.nl
www.picasaweb.google.nl/
fotoalbum.dorpsraad.itteren

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

Voorzitter:
  Joop Verhulst 06 - 8142 7142
Secretaris:
  Maria Lhomme       365 2040
Penningmeester:
  Harry Jonkhout       364 9967

Leden:
  Sander Bastings     364 6107
  Wim Beijer              364 4126
  Han Hamakers        364 6734
  Paul Paulissen        343 2470
  Richard Smeets      364 1638
  Vivian Thewissen    364 0407
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