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Openstelling Grensmaasgebied
Het Consortium Grensmaas en Staatsbosbe-
heer hebben een eerste gedeelte vrij gegeven 
om te wandelen. Eind mei zijn in dit begrensde 
gebied een kleine kudde Galloways vrij gela-
ten waaronder twee kalfjes. Ter gelegenheid 
hiervan heeft er op 1 juni een excursie onder 
deskundige begeleiding van mensen van 
Staatsbosbheer plaatsgevonden voor de in-
woners van Borgharen. Als lid van de klank-
bordgroep Borgharen/Itteren was ik natuurlijk 
ook erg geïnteresseerd en heb mij bij het ge-
zelschap gevoegd. Op de foto de droogstaan-
de rivierverbreding, een enorme oppervlakte, 
met in het midden het eiland Daal. Het eiland 
Daal is niet afgegraven in verband met de 

aanwezigheid van archeologische vondsten uit 
de Romeinse tijd.In het gebied ligt nog een 
tweede archeologische site ter hoogte van het 
oude pompstation. Hier heeft men zaken uit de 
Merovingische tijd aangetroffen. Op de 
website www.ittereninbeeld.nl een uitgebreid 
fotoverslag van de excursie. Geïnteresseerden 
kunnen natuurlijk zelf ook gaan kijken. Het ge-
bied is officieel opengesteld. Een echte aanra-
der van degenen die een beeld willen krijgen 
hoe onze omgeving er in de toekomst uit komt 
te zien. Gestart kan worden op de plek waar 
vroeger het fietspad langs de Maas begon.

Han Hamakers 
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Van Itters lachebekje tot popster?

Onze Isabelle Hamer, Van Teun Hamer en 
Mieke van Lith, heeft “Wie Rockt Groots” ge-
wonnen en mocht in het voorprogramma staan 
van Guus Meeuwis. Om toegelaten te worden 
aan “Wie rockt groots”, vergaarde Isabelle, 
mede na een oproep via www.itteren.nl de 
meeste stemmen via een internetpagina. “
Het Eindhovens Dagblad schreef na het optre-
den van Isabelle: ”EINDHOVEN – 
Het begint een Eindhovense tradi-
tie te worden. Sinds 2006 maakt 
Guus Meeuwis het Philips Stadion 
jaarlijks een weekje tot zijn thuis 
met Groots met een zachte G. En 
bij Guus is het gezellig, reden 
waarom de kaarten voor volgend 
jaar nu alweer te koop zijn. De 
vri jdagavond wordt geopend 
door Isabelle Amé, winnares van 
de ‘Wie Rockt Groots’ talenten-
jacht. Een concours dat voor de 
verandering eens echt talent voor 
het voetlicht brengt. Na zo’n voor-
zet is het makkelijk scoren voor 
Meeuwis. De man met de bril laat 
zich begeleiden door een groot 
gezelschap, met blazers en strij-
kers.“ 
Een apetrotse moeder Mieke heeft 
ons nog wat informatie doorgege-
ven over haar eerste optreden 
voor een vol Philips stadion in 
Eindhoven: “Afgelopen vrijdag 
stond ze voor de 1e keer in het 
v o o r p r o g r a m m a v a n G u u s 
Meeuwis en ze deed het geweldig. 

Het 1e nummer nog wat onwennig, maar ze 
keek ook tegen de zon in, dat is nooit fijn. Het 
2e nummer ging wat beter. Bij het 3e nummer 
kreeg ze het publiek aan het meezingen en bij 
het laatste nummer ging het dak eraf. Ze hup-
pelde op een gegeven moment over het grote 
podium, als een rasartieste. Hierbij wil ik ie-
dereen namens Isabelle bedanken die op haar 
gestemd heeft. Een geweldige ervaring.”  
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De wandeling, de lijn en de hond
Iedereen die wel eens wandelt in Itteren zal 
het herkennen. Je loopt lekker door het veld 
en geniet van de natuur en de rust. Net als je 
argeloos het groeiende gewas aanschouwt, de 
ondergaande zon bewondert of  om de scha-
penkeutels heen laveert, komt je plotseling 
zo’n enthousiast mormel tegemoet gerend. Hij 
kent je niet, maar allee, daar zijn het honden 
voor, die rennen nu eenmaal graag en willen 
nieuwe vrienden maken. En ja, ook zij hebben 
hun lichaamsbeweging nodig. Soms roept zijn 
baasje nog een machteloos Hierrrr. Of: Hij 
doet toch niks?! Heel soms ook wel: Sorry. 
Meestal hoor je hem niet eens en zie ik slechts 
een meewarige blik in mijn richting. 
Hoe fijn, hoe ontspannen zou het voor ieder-
een zijn wanneer hun baasjes hen gewoon 
aan de lijn houden. Zo’n lange, die hun lieve-
ling alle ruimte geeft, maar die je makkelijk in-
kort zodra een argeloze passant belaagd 
dreigt te worden. Want dat is wat mij in toene-
mende mate overkomt. Zoals die grote hond 
die ineens uit het struikgewas springt, op me 
af rent en woest met zijn forse poten tegen me 
opspringt. Niet alleen ikzelf, ook zijn bazin 
stond erbij met trillende benen en een op hol 
geslagen hart. Of die andere omvangrijke 
soortgenoot die op een zondagochtend wel 
tien minuten lang in zijn eentje wild heen en 
weer bleef rennen bij het kruisbeeld met de 
bank. Alsof  hij daar in zijn eentje de wacht 
moest houden. Zijn baas was vaag vanuit de 
verte te horen - weer hoorde ik een hulpeloos 
en vergeefs Hierrrr - maar te zien…? Voor mij 

niet en doorlopen was zo riskant dat ik ben 
omgekeerd. Het zijn maar twee van de vele 
voorbeelden. 

Lieve dorpsgenoten, ik stel voor: laten we de 
toch al ingeperkte wandelruimte zodanig met 
elkaar delen, dat voor niemand het wandelple-
zier in het gedrang komt. Waarvoor alvast mijn 
oprechte dank. Wilt u hierop reageren, laat het 
één van de Dorpsraadleden weten. En voor 
wie de hond wél aangelijnd houdt, die begrijpt 
dat deze oproep niet voor hem of haar bedoeld 
is.

Maria Philippens
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Het begin van de Tweede Wereld oorlog 
in Itteren

Het was mobilisatie in 1939, de Duitsers waren 
Polen binnen gevallen, er was een serieuze 

oorlogsdreiging. De grote was Pierre Genen 
(foto 1) uit Neer. Hij had thuis een kippenfarm, 
de ander was sergeant Wielders (foto 2)  uit 
Nieuwstad. De kleine jongen was Jeu. De sol-
daten moesten de brug bewaken die met dy-

n a m i e t g e l a d e n 
was. De soldaten 
sliepen in de keet 

onder aan de oprit van de brug. 
      
Foto 3 is gemaakt bij de oprit van de brug van 
Itteren en toont de gebroeders Dolmans, 
Thei en Gerard (“Sjerra”) in soldatenkleren.
Zoals te zien zijn 
de kleren veel te 
groot en 
ontbreken ook 
de geweren niet.
De grootste op 
de foto is Thei, 
het kleinste 
manneke is Ge-
rard.
D e s o l d a t e n 
hebben Thei en 
Gerard 
uitgekozen voor 
hun foto omdat 
zij veel 
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Foto 2
Sergeant Wielders

Foto 1
Pierre Genen



over de vloer kwamen bij de familie Dolmans. 

  
  

Foto 4 toont de brug van Itteren die door drie 
mannen van de Nederlandse genie  werd op-
geblazen op 10 Mei 1940.  De reden is dat de 
Nederlanders de doortocht van de Duitsers  
richting Belgie wilden afsnijden. 
Rond de klok van elf  uur vlogen Duitse twee-
motorigevliegtuigen heel laag over Itteren. Te-
gelijkertijd waren er vuurgevechten op de 
grond. 

Vervolgens zijn de Nederlandse soldaten, na-
dat mijn moeder ze midden op straat een bor-
rel had gegeven, de Maas overgestoken naar-
België. 

Daar zijn ze krijgsgevan-
gen genomen door de 
Duitsers en zes weken in 
krijgsgevangenschap ge-
weest. 

De Nederlandse  solda-
ten, drie mannen  van de 
genie,  sliepen  aan de 
voet van de oprit van de 
brug  in de gereed-
s c h a p s k e e t v a n d e  
Rijkswaterstaat (zie foto 
3). Het opschrift van de 
keet was: “Villa  Louiske”, 
dat was de bediende van 
coöperatieve winkel in 
Itteren. In die tijd waren 
vijf of  zes winkels in Itte-

ren waaronder Roos Schepers, de bakker, de 
veldwachter, Anneke Bos en de Spar. De sol-
daten waren goede klanten bij Louiske waar 
ze hun rookartikelen en snoep kochten. De 
namen van de drie soldaten van de genie wa-
ren: Henk Aarts uit den Haag, Hans Hoppen 
uit Zwolle en Janus Weldam. Hij woonde met 
zijn moeder in de Balistraat in Utrecht. Janus 
Weldam kwam naar Limburg kort nadat hij uit 
krijgsgevangenschap kwam om in de mijn te 
werken omdat hij niet naar Duitsland wilde 
gaan werken. 
In 1943 is hij in Itteren getrouwd met Si Sche-
pers en hij was de vader van Jan Weldam die 
nog steeds in Itteren woont. Janus en Pieke 
Smeets werden samen op 4-nov- 1944 dode-
lijk getroffen door een bom welke vanuit Duits-
land werden afgevuurd.
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Op 10 mei 1944 werd Hans Hoppe in zijn voet 
geschoten en sindsdien heeft hij een kunst-
voet. Een zekere Kicken uit Limmel was ook 
gewond maar niet ernstig, hij had enkel hout-
splinters in zijn gezicht.

Foto 5 toont de leden van de Duitse grens-
wacht in 1943 bij Bronkers was waren inge-
kwartierd. Het huis hadden ze in beslag ge-
nomen. Er waren een paar “goede” Duitsers 
bij, maar ook strenge. Lienken was een van de 

vriendelijkste en Franken was een strenge be-
zetter. 
 In  juli 1944 drongen zij Bartho Lhomme, die 
de melk van de boeren naar de melkfabriek 
bracht, om de melkbussen af  te laden en de 

spullen van de Duitsers naar Erkelenz te bren-
gen. Dit gebeurde op de hoek van “Op de Bos” 
en “Geneinde” bij Grouwels, bij ons tegenover 
waar nu Bert Hansen woont. Bartho verzette 
zich hier tegen en zei dat hij voor de Wehr-
macht werkte, maar dat mocht niet helpen. De 
Duitser trok zijn revolver en Bartho had geen 
keus meer, hij deed wat van hem gevraagd 
werd. Hij moest wel de paarden verwisselen, 
hij nam de oudsten  die hij eventueel kon ach-
terlaten als het niet anders ging. Hij heef  twee 

keer gereden om alles 
te vervoeren. Onder-
weg naar Erkelenz 
werden zij beschoten 
door duikbommen-
werpers, de zoge-
naamde “Thunder-
bolts” en Spitfires die 
de straten “schoon 
veegden”. Na een 
paar dagen in span-
ning te hebben geze-
ten kwam Bartho met 
de paarden en wagen 
terug. De blijdschap 
was groot, het was 
alleen nog wachten op 
de Amerikanen die in 
aantocht waren. 

Mei 2012,
Thei Dolmans
theidolmans@hetnet.nl
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Voetbalclub IBC’03
Het seizoen zit er weer op en IBC’03 kan met 
een opgeheven hoofd terug kijken. Het eerste 
elftal heeft tot op het laatst meegedaan voor 
promotie maar in de nacompetitie moesten zij 
het hoofd buigen. Bij de C-1 jeugd werd in een 
rechtstreeks duel tegen de (op dat moment 
nummer 2) Geulse Boys verloren waardoor zij 
ook net niet het kampioenschap haalden. 

Het tweede elftal beleefde op zondag 22 april 
2012 een gedenkwaardige uitwedstrijd tegen 
Scharn 5. Eén van de toeschouwers maakte 
een verslag waar wij een “uitreksel” van ge-
maakt hebben. “Het toeval wilde dat op twee 
speeldagen voor het einde, IBC de titel in de 
reserveklasse 602 kon pakken. Dat moest ge-
beuren tegen directe concurrent Scharn. Voor 
deze wedstrijd stond de thuisclub 4 punten 
achter en rekenmeesters hadden uitgerekend 
dat een gelijkspel voor IBC voldoende was, om 

het kampioenschap te vieren. 

Om klokslag 12.00 uur begon ons tweede 
team, gesteund door een grote supporters-
schare, aan deze moeilijke klus. Zowel familie-
leden van deze jonge ploeg als ook een groot 
deel van de selectie van het 1e team, moedig-
den onze jongens aan. Hierbij wil ik nog een 
extra compliment geven aan Lei, de trainer, 
omdat hij bijna elke wedstrijd van het tweede 
heeft bezocht. Dat is in het verleden wel eens 
anders geweest. Ook de voorzitter en secreta-
ris waren als vertegenwoordigers van het be-
stuur aanwezig.  

IBC startte, gesteund door een felle wind in de 
rug, voortvarend en speelde geconcentreerd 
en gedisciplineerd. Er ontstonden kansen, met 
name als het via de vleugels ging, waar Brian, 
Sylvain en Mauro met hun snelheid veelvuldig 
doorkwamen. Helaas was de laatste pass ech-
ter vaak net niet goed genoeg. Scharn kreeg in 
het eerste half uur geen kans van de goed 
staande verdediging. In de 32e minuut mocht 
Brian weer een keer alleen door gaan. De 
keeper van Scharn kwam uit en verkleinde zijn 
doel, maar Brian stifte de bal perfect over hem 
heen in het lege doel: 0 – 1. Alles wat IBC een 
warm hart toedraagt, schreeuwde het uit. Met 
deze voorsprong hadden vooraf maar weinig 
mensen gerekend, maar het was echt zo. 
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Scharn gaf echter de moed niet op en pro-
beerde IBC vast te zetten. Dit lukte niet of 
nauwelijks. Als de gastheren al een keer ge-
vaarlijk waren, dan was dat uit standaardsitua-
ties. Zo kregen de rood-witten enkele vrije 
schoppen en corners, maar dat leverde maar 
één keer een grote kans op. Uit een corner 
kopte een speler van Scharn in de 38e minuut 
de bal fraai naar de rechterhoek, maar Nor-
man haalde hem met een prima redding uit het 
doel. Zo werd de ruststand 0 – 1 en zat IBC 
vooralsnog op rozen. 

In de tweede helft had Scharn de wind mee en 
moest IBC vaker terug. Niet dat dit tot uitge-
speelde kansen leidde, integendeel. De beste 
kansen waren voor IBC, maar met name Brian 
en Mauro waren ongelukkig in de afwerking. 
Zo bleef het spannend tot ongeveer een kwar-
tier voor tijd. Een afstandsschot dat een mak-
kelijke prooi voor Norman zou zijn, werd plot-
seling van richting veranderd en verdween 
zomaar in de verre hoek. Onze keeper had 
geen schijn van kans en het stond ineens 1 – 
1. Toch bleef IBC voetballen en liet zich niet uit 
het veld slaan, want Scharn had immers nog 
geen uitgespeelde kans gehad. Naarmate de 
wedstrijd het einde naderde, sloop er toch wat 
nervositeit in de ploeg. Scharn probeerde het 
met opportunisme en gooide alle ballen voor, 
maar onze verdediging stond goed. Toch 
moest Norman nog een aantal malen een hel-
dendaad verrichten. Eerst reageerde hij fan-

tastisch op een hoge bal die in de verre hoek 
dreigde te gaan en even later haalde hij met 
een prima duik naar de rechter benedenhoek 
een afstandsschot uit het doel. Vijf minuten 
voor tijd leek de wedstrijd te worden beslist in 
het voordeel van de gasten. Stefan, die even 
tevoren was ingebracht, mocht vanaf rechts 
met zijn sterke linkerbeen uithalen. De bal 
zeilde naar de verre hoek, maar ook de doel-
man van Scharn verdient een groot compli-
ment, want hij ranselde de bal met een schitte-
rende duik uit de bovenhoek. Toen de scheids-
rechter na vier minuten blessuretijd een eind 
aan de wedstrijd maakte, was de klus ge-
klaard. Het kampioenschap was een feit en de 
spelers en de staf  vielen elkaar in de armen. 
Toen konden ook de speciale kampioensshirts 
uit de AH-draagtas gehaald worden.  
Mannen, ik heb bijna alle wedstrijden van jullie 
gezien dit seizoen. Jullie verdienen een groot 
compliment voor de wijze waarop jullie dit sei-
zoen gepresteerd hebben.” 

Een trouwe supporter.
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Kindervakantiewerk Itteren

Hallo jongens en meisjes!

De zomervakantie staat weer voor de deur, tijd 
om weer leuke spelletjes met jullie te doen! 
We hebben allerlei leuke activiteiten in petto, 
hopelijk komen jullie allemaal weer,  zodat we 
er samen een super zomer van kunnen 
maken! Wij gaan vanaf 9 juli t/m 14 juli 
collecteren voor het KinderVakantieWerk 
Itteren! Kijk snel om te zien wat we allemaal 
gaan doen!

Tot snel!
Groetjes Vrijwilligers KinderVakantieWerk 
Itteren

“ Een 

middagje hip-hop “   

Kun jij ook niet stilzitten als er goede muziek 
op de radio is ? Moet je dan meezingen en zou 
je dan hierbij ook nog graag willen dansen ? 
Dat kan nu in de zomervakantie ! Onder 
begeleiding van een te gekke instructeur zul je 
binnen 2 uurtjes  een hiphop dans met coole 
moves  aangeleerd worden.  Als klap op de 
vuurpijl gaan we dan met alle andere groepen 
op vrijdag  6 juli verschillende flashmobs 
organiseren in de binnenstad van Maastricht. 
Dit wordt een te gekke ervaring die je niet mag 
en wilt missen ! Hier wordt nog lang over 
gesproken en jij was er toen bij ! 
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→ Je gaat dus ook mee met de flashmob!

• Wanneer: Maandag 2 juli 
• Hoe laat: 14.00 uur tot 16.00 uur
• Kosten:  3,50 euro
• Verzamelen: Op ’t Brook / Sint-

Martinushoes
• Activiteitenplaats: Op ’t Brook / Sint-

Martinushoes
• Opgeven: Maandag 25 juni van 18.00 

uur tot 19.30 uur

“ Flashmob Maastricht ”  
Zoals je hierboven al hebt kunnen lezen gaan 
we naar de binnenstad van Maastricht om het 
aangeleerd dansje en ons zangtalent te laten 
zien! Wie zich heeft opgegeven voor “ Een 
middagje hip-hop “ doet ook mee met deze 
flashmob! De ouders mogen ook mee!

• Wanneer: Vrijdag 6 juli 
• Hoe laat: 13.15 uur 
• Kosten: Zijn al verrekend met middagje 

hip-hop
• Verzamelen: Op ’t Brook
• Activiteitenplaats: In het centrum van 

Maastricht
• Opgeven: Maandag 25 juni van 18.00 

uur tot 19.30 uur

 “ Spellenmiddag met waterspektakel 
EDITIE 3! “

Het is alweer het 3e jaar dat we de 
s p e l l e n m i d d a g m e t w a t e r s p e k t a k e l 
organiseren, en ieder jaar is het een groot 
succes! Ook dit jaar gaan we lekker spetteren 

in het water, glijden over de zeepbaan en nog 
zoveel meer! Kom je ook?

• Wanneer: Dinsdag 10 juli 
• Hoe laat: 13.30 uur tot 16.00uur
• Kosten: 2 euro
• Verzamelen: Op ’t Brook
• Activiteitenplaats: Op ’t Brook
• Opgeven: Maandag 25 juni van 18.00 

uur tot 19.30 uur
*** Kinderen mogen hieraan meedoen vanaf 
4 jaar!!! ***

“ Gezellig dagje naar Fort Willem “          

Lekker rond rennen, klimmen en klauteren. 
Zeven keer de glijbaan op en af, nog even in 
het water en in het zand. Lekker pootje baden 
en op ontdekkingsreis tussen de bomen en 
struiken, wie wil dat nu niet? Een dagje Fort 
Willem, daar doe je iedereen een plezier mee!

• Wanneer: Donderdag 12 juli
• Hoe laat: 9.00 uur tot 16.00 uur
• Kosten: 2 euro
• Verzamelen: Op ’t Brook
• Activiteitenplaats: Speeltuin Fort Willem 

Maastricht
• Opgeven: Maandag 25 juni van 18.00 

uur tot 19.30 uur

“ Fotospeurtocht door Itteren “  

Vanmiddag  gaan we door Itteren speuren!  
Aan de hand  van foto's zullen we op het juiste 
pad komen en Itteren ontdekken zoals jullie 
die nog niet kennen!
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Z e k e r k o m e n n a a r d e z e g e z e l l i g e 
fotospeurtocht!

• Wanneer: Maandag 16 juli
• Hoe laat: 14.00 uur tot 16.00 uur
• Kosten: 1 euro
• Verzamelen: Op ’t Brook
• Activiteitenplaats: Itteren
• Opgeven: Maandag 25 juni van 18.00 

uur tot 19.30 uur
*** Kinderen mogen hieraan meedoen vanaf 
4 jaar!!! ***

“ Het Steinerbos “      

Recreatiepark Steinerbos heeft tal van 
attracties en speeltuinen om je urenlang te 
vermaken. In het park kun je nog echt buiten 
spelen. Prachtig gelegen in het groene 
Steinerbos, speel je in de diverse speeltuinen. 
Krijg je het even te warm van al dat spelen, 
dan spring je lekker in het koele water van een 
van de buitenbaden.

• Wanneer: Donderdag 19 juli 
• Hoe laat: 9.45 uur tot 17.00  uur
• Kosten: 10 euro
• Verzamelen: Op ’t Brook
• Activiteitenplaats: In het Steinerbos in 

Stein
• Opgeven: Maandag 25 juni van 18.00 

uur tot 19.30 uur

“ Knutselmiddag “  

Vind je het leuk om te knutselen? Om zelf  iets 
te maken, in elkaar te zetten, te knippen en 
plakken? Dan is deze knutselmiddag echt iets 
voor jou! Vandaag gaan we met z'n allen 
samen  knutselen, wat je gemaakt hebt mag je 
natuurlijk mee naar huis nemen!

• Wanneer: Woensdag 25 juli
• Hoe laat: 14.00 uur tot 16.00 uur
• Kosten: 3 euro
• Verzamelen: Op 't Brook
• Activiteitenplaats: Op 't Brook ; Bij 

slecht weer in het St. Martinushoes
• Opgeven: Maandag 16 juli van 18.00 

uur tot 19.30 uur
*** Kinderen mogen hieraan meedoen vanaf 
4 jaar!!! ***

 “ Continium in Kerkrade “ 

Riemen vast voor de reis van je leven! Het 
Continium is het eerste Discovery Centrum 
van Nederland. Hier ontdek je wat wetenschap 
en techniek voor jouw  leven betekenen. Niet 
alleen vandaag, maar ook voor de toekomst 
én het verleden. Je kunt bijvoorbeeld 
experimenteren in de Experiment Zone, mee 
bewegen op een reis dwars door de tijd in het 
Time Wrap theater, je vergapen aan 
topstukken in beeld en geluid in de hall of 
Fame en zelf  dingen uitvinden in het Sience 
lab.
 

• Wanneer: Vrijdag 27 juli
• Hoe laat: 9.15 uur tot 16.30 uur
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• Kosten: 10,50 euro
• Verzamelen: Op 't Brook
• Activiteitenplaats: Kerkrade
• Opgeven: Maandag 16 juli van 18.00 

uur tot 19.30 uur

 “ Boomklimmen ” 

Boomklimmen: de nieuwe rage op klimgebied 
Doe je wel eens boompje klimmen? Zoals je 
dan merkt zijn niet alle bomen geschikt om in 
te klimmen. We hebben de juiste bomen voor 
j u l l i e u i t g e z o c h t ! J u l l i e k u n n e n n u 
boomklimmen, een nieuwe variant op de 
klimsport. Het klassieke boompje klimmen 
kunnen we nu op een leuke uitdagende manier 
aan jullie aanbieden. Als variant op de 
klimmuren. We variëren in onderlinge afstand, 
plaatsing en vorm van klimgrepen zodat 
iedereen moeiteloos kan boomklimmen op zijn  
z’n niveau. Ben jij degene die de uitdaging 
aangaat en hoger dan 3m de boom inklimt? 
Geen nood, ervaren instructeurs zullen je 
zekeren.

• Wanneer: Dinsdag 31 juli
• Hoe laat: 14.00 uur tot 16.00 uur
• Kosten: 2,10 euro
• Verzamelen: Op 't Brook
• Activiteitenplaats: Op 't Brook
• Opgeven: Maandag 16 juli van 18.00 

uur tot 19.30 uur

!!!!!!!!! NIEUW !!!!!!!! 

  “ ZOMERKAMP 2012 ”  

Dit jaar starten we voor het eerst sinds de 
herstart van het KinderVakantieWerk Itteren 
met het zomerkamp! Samen gaan we er 2 
spetterende dagen van maken, en we blijven 
overnachten in een tentje op het voetbalterrein 
in Itteren. Ben je klaar voor 2 dagen weinig 
slaap en veel plezier? Bij het opgeven krijgen 
jullie hier een uitgebreid informatieboekje over!

• Wanneer: maandag  6 en dinsdag 7 
augustus

• Hoe laat: 6 augustus  vanaf 10.00 uur 
tot 7 augustus 15.00 uur

• Kosten: 8  euro
• Verzamelen: Aan het voetbalterrein 

Itteren
• Activiteitenplaats: Voetbalterrein Itteren
• Opgeven: Maandag 16 juli van 18.00 

uur tot 19.30 uur
*** Om veiligheidsredenen en overnachting 
is de min. leeftijd 6 jaar ***
 
 “ Bobbejaanland “ 

Ga met ons mee naar het attractiepark 
Bobbejaanland en beleef  een geweldige tijd! 
Dit pretpark ligt in België en bied je tal van 
avonturen voor een onvergetelijke dag. Stap in 
de gloednieuwe attractie: Dr. Dizz! Het is een 
duizelingwekkende coaster waarvan de 
wagens de hele rit lang rond hun eigen as 
spinnen! Als je Dr. Dizz nog maar ziet, begin je 
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al te draaien... Waar wacht je nog op? Schrijf 
je nu in!!

• Wanneer: 10 augustus
• Hoe laat: 8.30 uur tot 18.00 uur
• Kosten: 22,70 euro
• Verzamelen: Op ’t Brook 
• Activiteitenplaats: Lichtaart in België
• Opgeven: Maandag 16 juli van 18.00 

uur tot 19.30 uur

Opgeven

Voor alle activiteiten kun je je opgeven bij 
Steffy Lhomme in de Brigidastraat 64.
Als je je komt opgeven neem dan de ingevulde 
opgeefstrookjes en gepast geld mee. Dan ben 
je zeker van je inschrijving. 
Opmerkingen 
Vanaf 9 juli t/m 14 juli gaan we collecteren, het 
opgehaalde geld mogen we zelf  houden. Dit 
geld wordt deze zomervakantie nog besteed, 
grotendeels gaan we hier het zomerkamp mee 
opzetten. 

Helaas zijn we genoodzaakt om alweer een 
n i e u w e r e g e l t o e t e v o e g e n a a n 
KinderVakantieWerk.
Kinderen van 4, 5 en 6 jaar zijn verplicht zich 
te legitimeren als ze zich komen opgeven! 
We vinden het heel erg dat we deze regel 
moeten inschakelen maar het gebeurd maar al 
te vaak, zonder dat wij ervan op de hoogte 
zijn, dat kinderen jonger dan 6 jaar TOCH 
opgegeven worden voor busactiviteiten of 
activiteiten buiten Itteren. 
Nogmaals: Activiteiten in Itteren is de 
leeftijdsgrens 4jaar t/m 12 jaar of groep 8.

Bij busactiviteiten of  activiteiten buiten Itteren 
is de leeftijdsgrens vanaf 6 jaar t/m 12jaar of 
groep 8.

Als er kinderen stout zijn, niet luisteren, geen 
respect hebben voor ons als leiding krijgen ze 
een ‘gele’ kaart. Gebeurt ditzelfde nog eens op 
dezelfde dag als dat hij/zij de ‘gele’ kaart 
gekregen heeft, dan krijg je de ‘rode’ kaart met 
het gevolg dat het kind de eerstvolgende 
activiteit niet mee mag! 
Het is jammer dat we zo’n regels moeten 
maken maar hopelijk gaan dan de bustochten 
gezelliger verlopen! 
We hopen dat we hier begrip voor krijgen van 
de ouders. 
***Deze regel hebben we gelukkig nog niet 
hoeven te gebruiken ***
Verzekering van de kinderen tijdens de 
activiteiten: de kinderen zijn verzekerd via 
Trajekt als ze met onze activiteiten meedoen. 
Let op: als het kind letsel heeft opgelopen door 
toedoen van zijn eigen schuld dan wordt dit via 
de e i gen ve rzeke r i ng van he t k i nd 
afgehandeld.

Bij vragen of  opmerkingen kunnen jullie altijd 
contact met ons opnemen.
Wijkcoördinator: Steffy Lhomme: 06 30 20 52 
47
Assistent: Laura Bastings: 06 15 38 97 44
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Nuijts vaan de kaffee.

Vanaf 8 juni iedere vrijdagavond onderling bil-
jarten in café 't trefpunt. Ga gewoon eens kij-
ken

Op 18 augustus wordt alweer de 17e jaarlijkse 
Itterse Toerrit gehouden. Tientallen motorrij-
ders halen hun stalen ros van stal en laten 
zich horen en zien. Zoals vertrouwd is er ’s 
avonds weer het straatfeest met heerlijke mu-

ziek in de Brigidastraat. 

groetjes chiara café 't trefpunt

BS op de Serkenberg

Toon je talent
Op donderdag 31 mei hebben de jongens en 
meisjes van groep 3/4 
opgetreden in het theater Kumulus aan de 
Herbenusstraat 89 in Maastricht. 
Dit optreden was het resultaat van ruim 8 
maanden intensief werken aan 
muziek, toneel, dans en beeldende vorming 
onder leiding van de docenten 
van Kumulus. Het is een fantastische voorstel-
ling geworden met o.a. klunzige clowns,
ballerina's, zelf  gemaakte muziek en zelf ont-
worpen én zelf gefabriceerde decors. 
Het was geweldig!

Een kledingcontainer 
Op het plein van de basisschool staat een kle-
dingcontainer. Deze is van Stichting Aktie '68 
uit Maastricht. Zij zijn een stichting die opko-
men voor de belangen van gehandicapten. 
Iedereen van het dorp mag hier kleding in de-
poneren. In de schoolvakanties wordt de con-
tainer weggehaald maar andere dagen is hij 
vanaf het pad te bereiken.
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Crazy 88

Tot onze grote spijt moeten wij jullie medede-
len dat het Crazy 88 evenement van dit jaar 
niet door kan gaan. Er hebben zich te weinig 
groepen aangemeld om er een leuk spektakel 
van te maken. 
Wellicht heeft het aan de datum gelegen die 
niet helemaal “handig” gekozen was vanwege 
de vakantieperiode. Volgend jaar zullen wij 
zeker proberen om dit leuke evenement wel 
door te laten gaan. Wij zullen de datum dan 
vervroegen naar mei of juni 2013. Natuurlijk 
houden wij jullie op de hoogte en wij hopen 
dan ook dat jullie je dan weer spontaan opge-
ven en er met ons een knotsgekke dag van 
willen maken.
Hopelijk tot volgend jaar!

Graag willen wij jullie nog even herinneren aan 
onze andere activiteiten van dit jaar.
28 juni houden wij een concert in samenwer-
king met Rothemse Harmonie,
8 juli is er weer het jaarlijks terugkerend Hoeve 
Bours feest en 
30 november gaan we weer Sinterklaas kie-
nen.
We hopen jullie te zien bij een of meerdere 
van onze activiteiten.

Het Activiteitencomité van Fanfare St. Martinus 
Itteren.

De Boekenplek

Het stond in de krant en was op de radio, Itte-
ren heeft een boekenplek. Wat is het en hoe 
werkt het? In de Aw  Sjoal staan boeken, die 
mag u meenemen als u ze wil lezen of  heb-
ben, eigenlijk is dat alles. 
U kunt er terecht als hij open is en dat is in ie-
der geval iedere dinsdagmiddag. Mocht u op 
een ander moment op u gemak een boek wil-
len uitzoeken, kom dan even bij mij de sleutel 
halen. Ik blijf  niet thuis zitten te wachten of  ie-
mand komt. Dus wilt u dat risico niet lopen, bel 
dan even 06-81427142 voor u komt. Tot nu toe 
is het zo dat er meer (goede) boeken bijkomen 
dan dat er verdwijnen, dus hebt u thuis nog 
goede boeken staan die u kwijt wilt, dan graag. 
Oud papier hoeven we niet, dat gaat naar de 
Vreigeleire. 

Joop Verhulst 
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Bericht van blaaskapel de Flippers.
Zoals jullie weten hebben wij een concertreis 
naar Schwarzwald gemaakt i.v.m. ons 45 jarig 
bestaan. We vertrokken op vrijdagmorgen rich-
ting Obersimonswald.

Daar aangekomen werden we hartelijk ont-
vangen door fam. Engel. We hebben geduren-
de onze reis verschillende optredens verzorgd 
zoals b.v. bij “het wijngut” van fam. Vogel in 
Oberbergen en in het hotel zelf. Ook hebben 
wij een frühshoppen verzorgd tijdens een jaar-
feest.

Op het programma van de Flippers staat nog 
een optreden tijdens het zomerconcert bij 
Hoeve Bours. Ook hier zal de fanfare een con-
cert ten gehore brengen, dus noteer de 8 juli 
alvast in uw  agenda en kom gerust eens luis-
teren.

Verder wensen wij iedereen die De Flippers 
een warm hart toedraagt een hele fijne zomer-
vakantie.
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Fanfare St. Martinus
Itteren
“Hoeve Bours Feest”
 zondag 8 juli 2012 
Bij onze beschermheer op het binnenplein van 
Hoeve Bours, Aan de Maas 2 te Itteren is het 
traditionele zomerfeest van fanfare St.Martinus 
Itteren.
Onder het genot van een drankje en een hapje 
willen wij iedereen een zonnige en mooie   
grote vakantie toewensen met veel muziek.

De fanfare, combinatie van muzikanten van 
Itteren en Limmel, zal een kort concert ten ge-
hore brengen waarna de jubilarissen van dit 
jaar in het zonnetje wor-
den gezet.
Deze jubilarissen zijn 
Ireen Horssels die 25 jaar 
lid en muzikant is en Funs 
Houben, onze vlaggen-
drager en bestuurslid en 
Leo Smeets, ondersteu-
nend lid, die ieder 10 jaar 
bij onze vereniging hun 
steentje bijdragen.

Hierna zal onze blaaska-
pel, De Flippers, even-
eens een kort muzikaal 
optreden verzorgen.

Aansluitend zal A Next 
Band voor ons hun muzi-
kale klanken laten horen 
waarbij dan ook de dans-
vloer gevuld kan worden.

Het programma begint om 15.00 uur met het 
concert van de fanfare.
De Flippers zullen om 16.00 uur starten. 
Hierna zal om ongeveer 16.30 uur A Next 
Band het podium opgaan om hun welbekende 
dansmuziek te laten horen.
Zij zullen tot 21.15 uur voor ons blijven spelen 
waarna wij hopelijk een zonnige zondag mo-
gen afsluiten waarbij velen zich hebben ver-
maakt.

Graag willen wij u uitnodigen om dit zomer-
feest met ons te vieren. Het hele programma 
wordt u GRATIS aangeboden.
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Inwoners en verenigingen praten mee 
over nieuwe sportnota Maastricht
Samen met de inwoners en verenigingen stelt 
de gemeente Maastricht de komende maan-
den een nieuwe sportnota op. Doel is de ambi-
ties op het gebied van sport en bewegen te 
bepalen en uitgangspunten voor het gemeen-
telijk beleid te benoemen. Een ander belangrijk 
discussiepunt is welke sportvoorzieningen de 
stad in de toekomst nodig heeft. In februari 
2013 stelt de gemeenteraad de nieuwe sport-
nota vast.

Meedenken over invulling

De gemeente nodigt de komende maanden 
inwoners, verenigingen, experts en instellingen 
uit om mee te denken. Via debatten, onder-
zoeken, informatieavonden en internet zoeken 
we samen naar een toekomstbestendige 
sportstructuur voor Maastricht. De ideeën en 
opmerkingen uit de sessies neemt de gemeen-
te mee in het uitwerken van de nieuwe sport-
nota. 

Sportwethouder Gerdo van Grootheest: “In de 
afgelopen jaren is er veel veranderd, daar 
moeten we ons beleid op aanpassen. Ik vind 
het belangrijk om samen met al onze partners 
te komen tot een nieuwe sportnota. Op die 
manier heeft iedereen de kans om mee te 
denken over de toekomst van sport in onze 

stad. Sport moet toegankelijk zijn voor ieder-
een, ongeacht wie je bent of  welke sport je 
doet.”

Integraal beleidsdocumentBelangrijke the-
ma’s voor de nieuwe sportnota zijn de ac-
commodaties, goed beheer en onderhoud, 
bewegingsprogramma’s en verenigingsonder-
steuning. In één beleidsdocument wordt in 
samenhang de toekomst vervat van de bin-
nensport, buitensport en zwemsport. In juni 
doet de gemeenteraad de aftrap van het pro-
ces. Ook wordt een evaluatiebijeenkomst ge-
organiseerd voor de verenigingen die in de 
afgelopen jaren te maken hebben gehad met 
het spreidingsbeleid buitensport. 

Tijdspad participatietraject

Na de zomer gaat de gemeente in twee ron-
des het gesprek aan met een breed pallet aan 
partijen. De eerste ronde bijeenkomsten staat 
in het teken van consulteren en vindt plaats in 
augustus/september. Tijdens de bijeenkom-
sten wil de gemeente zoveel mogelijk horen 
wat de diverse doelgroepen aan de gemeente 
willen meegeven. Vervolgens werkt de ge-
meente dit uit in een eerste concept. Dat wordt 
in november/december besproken met de 
partners. Een definitief voorstel wordt in febru-
ari 2013 aan de gemeenteraad ter goedkeu-
ring voorgelegd. 

Meer informatie
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Meer informatie over het proces en de inhoud 
van de sportnota is te vinden op de website 
www.maastricht.nl/sport. Ook Facebook en 
Twitter (Maastricht Sport) worden ingezet als 
communicatie- en participatiemiddelen.

Tijdpad sportnota 2013
Raadsinformatiebrief communicatie- en parti-
cipatietraject Sportnota 2013 Week 21
1e bijeenkomst met raadscommissie Breed 
Welzijn; Informeren en bewustwording 
18 juni 2012
Evaluatiebijeenkomst buitensportverenigingen  
Week 26
 
Participatiebijeenkomsten ronde 1
Sporters en burgers Week 35/36
Experts Week 37/38
Professionele organisaties Week 39/40
Enquête Maastricht Panel  Week 35 t/m 40
2e bijeenkomst met raadscommissie Breed 
Welzijn; draaiknoppendiscussie + richting be-
palen 8 oktober 2012
Opstellen conceptnota (versie 1: input ronde 1 
+ input raadscommissie) Week 42 + 43
 
Participatiebijeenkomsten ronde 2
-  Sporters en burgers Week 45/46<
-  Experts Week 47/48
-  Professionele organisaties Week 49/50

Opstellen conceptnota (versie 2: input ronde 2) 
Week 1+ 2

3e bijeenkomst raadscommissie Breed Welzijn; 
bespreken conceptnota (versie 2) 14 januari 
2013

   

Vaststellen Sportnota 2013  in Gemeente-
raad Februari 2013
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Je wereld is gemaakt van mineralen. 
Wij zorgen voor de beste kwaliteit!

ANKERPOORT / ANKERSMIT MAALBEDRIJVEN wint 
minerale gesteentes en bewerkt ze tot natuurlijke (hoogwaardige) 
ŐƌŽŶĚƐƚŽīĞŶ�ǀŽŽƌ�ƚĂů�ǀĂŶ�ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ͕�ǀĂŶ�ŬƵŶƐƚƐƚŽīĞŶ�ƚŽƚ�
ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ůĂŶĚďŽƵǁ͘��
�ĂĂƌďŝũ�ǁĞƌŬĞŶ�ǁĞ�ƐƚĞĞĚƐ�ǀŽůŐĞŶƐ�ĚĞ�ŵŽĚĞƌŶƐƚĞ�ŬǁĂůŝƚĞŝƚƐŶŽƌŵĞŶ�
ǀŽŽƌ�ƉƌŽĚƵĐƟĞ�ĞŶ�ŵŝůŝĞƵ͘

ANKERPOORT NV�ŝƐ�ĞĞŶ�ĚŽĐŚƚĞƌŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐ�ǀĂŶ�^ŝďĞůĐŽ͕�
ĞĞŶ�ǁĞƌĞůĚǁŝũĚĞ�ƉƌŽĚƵĐĞŶƚ�ǀĂŶ�ŵŝŶĞƌĂůĞ�ŐƌŽŶĚƐƚŽīĞŶ͘�

<ŝũŬ�ǀŽŽƌ�ŽŶǌĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ĞŶ�ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ŽƉ��ǁǁǁ͘ĂŶŬĞƌƉŽŽƌƚ͘ĐŽŵ͘
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Servicepagina

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

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

Meld misdaad anoniem:
0800 - 7000

Spreekuur politie:
1e vrijdag van de maand van 
13.30 uur tot 14.30 uur in de Aw 
Sjaol

Weekenddiensten:

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

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

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

Meldingen aan de Gemeente? 
(043) 14-043

Drugsmeldpunt:
(043) 350 51 11

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

Provinciale milieuklachtenlijn:
(043) 361 70 70

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

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

Incidenten schapen op de kades
(046) 433 18 14

St. Martinushoes:
(043) 364 10 01

Aw Sjaol (beheerder):
06 – 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 (a/d Maas) 

                     364 1638
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