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Beste inwoners van Neeritter,
Hierbij ontvangt u de 23e nieuwsbrief van het
Dorpsoverleg Itter Laeftj met onder andere de
volgende onderwerpen:

•
•
•
•
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Sint Maarten en Sint Nicolaasviering
Belevingsactiviteit
Toekomstbestendig dorpshuis stap
dichterbij
Krantenknipselarchief

Sint Maarten en Sint Nicolaasviering
geslaagd dankzij jullie!
Op zaterdag 13 november vond het feest van Sint
Maarten plaats. De organisatie ervan vroeg enige
flexibiliteit, niet enkel vanwege corona, maar ook
vanwege enkele enthousiastelingen die niet konden
wachten tot de dag van de viering en het vreugdevuur
op de vooravond al hebben ontstoken.
Als comité zijn wij alle vrijwilligers en dorpsgenoten
zeer dankbaar, die tot het laatste moment met man en
macht gezorgd hebben voor hout en snoeiafval om
alsnog een Sint Maartenwaardig-vreugdevuur te
maken! Het was letterlijk en figuurlijk 'hartverwarmend'
om te zien dat de saamhorigheid in Itter zo groot is,
waarvoor nogmaals hartelijk dank!

“Dankzij de hulp van jullie kon de Sint Maartenviering
dit jaar toch doorgaan!”
Op zaterdag 27 november heeft de Sint
Nicolaasviering plaatsgevonden. Ook deze activiteit
werd gekenmerkt door uitdagingen en laatste moment
aanpassingen. Met de zeer gewaardeerde hulp van
onze eigen Itterse koetsier Harrie Kessels en Esther
Kaldenbach zijn Sint Nicolaas en zijn pieten door de
straten en over de Hei gegaan om bij de kinderen van
Neeritter langs te gaan voor een fotomoment en het
uitdelen van lekkers!

Ook het weer werkte mee om van deze dag een
bijzonder en onvergetelijke editie te maken!

Belevingsactiviteit
In de agenda van de vorige nieuwsbrief was voor het
weekend van 17-18-19 december een kleine
kerstbeleving aangekondigd.
Het idee was er al, een verhaal voor een kleine
belevingstocht in de kerstsfeer. Helaas zijn de
vooruitzichten in verband met corona nog altijd, of
beter gezegd weer opnieuw, zorgelijk.
De werkgroep heeft besloten om deze activiteit af te
blazen en alle energie te richten op een ‘grote’
Belevingsactiviteit in 2022. Uiteraard vragen we dan
graag weer jullie medewerking om Neeritter terug te
brengen in de tijd. We zitten te popelen om er samen
met jullie weer een groot festijn van te maken. We
laten spoedig van ons horen. Werkgroep ‘Belaef ut in
Itter’ Jos De la haye, Hanneke van der Heijden,
Jacques Manders, Mariëlle Munnecom, Truus Scheres
en Harold Schroijen.

Toekomstbestendig Dorpshuis stap
dichterbij
Lambertusschool toekomstig dorpshuis
Op 9 november jl. heeft de gemeenteraad van
Leudal besloten om op basis van het
haalbaarheidsonderzoek en het ondernemingsplan
voor het toekomstbestendig dorpshuis een
voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen.
We zijn daarmee weer een stap dichterbij de
realisatie van ‘een dorpshuis’ voor Neeritter!
In deze nieuwsbrief blikken wij nog kort terug op
de initiatief- en haalbaarheidsfase, lichten we
bepaalde keuzes toe en kijken we door naar de
volgende fase: de ontwerpfase.

Na een brede oproep in het dorp vormden Linda,
Roland, Thieu en Roy de werkgroep die het
haalbaarheidsonderzoek kritisch volgde en tot een
advies kwam. Een onafhankelijk bouwkundig bureau,
Basalex verrichtte dit haalbaarheidsonderzoek op 3
mogelijke locaties: De voormalige zaal ’t Törp, de
panden aan de Driessensstraat 27-29 en de huidige
basisschool Sint Lambertus.
De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zijn
verwoord in het rapport ‘Bouwkundige toets en
beoordeling dorpshuis Neeritter (maart 2021)’ en ook
dit rapport is te vinden via: www.itterlaeftj.nl
Op basis van de bouwkundige beoordeling en de
bouwkostenraming is de Sint Lambertusschool als meest
toekomstbestendige locatie voor het dorpshuis naar voren
gekomen, vanuit de volgende argumenten:
•

Initiatieffase
In 2019 heeft Dorpsoverleg Itter Laeftj het initiatief
genomen om met besturen van verenigingen,
organisaties en bewoners(initiatieven) gesprekken te
voeren over een toekomstbestendig dorpshuis in
Neeritter. De ruimtebehoefte voor de activiteiten van
de 37 verenigingen, initiatieven en de waarde van een
dorpshuis zijn daarbij geïnventariseerd.
Er wordt door alle verenigingen en
(bewoners)initiatieven grote waarde gehecht aan een
plek waar door jong en oud uiting kan worden gegeven
aan de vele sociale en culturele activiteiten.
Dorpsoverleg Itter Laeftj beschreef de resultaten van
de gesprekken in een rapport en schetste op basis van
een analyse van trends en ontwikkelingen een beeld
waaraan een toekomstbestendig dorpshuis voor de
activiteiten van ‘de familie Itter’ zou moeten voldoen.
Het rapport ‘Een toekomstbestendig dorpshuis voor en
door inwoners van Neeritter?!’ is toegelicht in een
dorpsbijeenkomst en aangeboden aan het College van
Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad.
Op www.itterlaeftj.nl is dit rapport ‘Een toekomstbestendig dorpshuis, voor en door inwoners van
Neeritter?!’ te vinden.
Haalbaarheidsfase
Op basis van deze eerste stap, die we geheel zelf van
onderop hebben gezet, heeft de gemeente ons
gefaciliteerd om het bureau ‘Dorpslab’ samen met Itter
Laeftj het proces te laten begeleiden om te komen tot
het onderzoeken van de haalbaarheid van een
toekomstbestendig dorpshuis.
Onze verenigingen en organisaties werden gevraagd
nog concreter aan te geven welke type ruimtes ze
nodig hebben voor hun activiteiten.

De Sint Lambertusschool is in de toekomst in het
hart van Neeritter gelegen;

•

De locatie heeft vele mogelijkheden, zowel
binnen als buiten;

•

Biedt ruimte aan de hele ‘familie Itter’;

•

Voldoet functioneel en ruimtelijk aan alle
wensen;

•

Is qua gebouw het jongste, waardoor er minder
complexiteit en onverwachte kosten worden
verwacht;

•

Is qua investeringskosten en
toekomstbestendigheid de beste keuze.

Onderdeel van de haalbaarheidsfase was ook het
opstellen van een ondernemingsplan met
exploitatiebegroting. In ‘Ons Itters Thuis, samen onder
één dak’ op www.itterlaeftj.nl staan de visie, de
doelstellingen, de toekomstige organisatie, het beheer
en exploitatie beschreven.
Visie
Het dorpshuis is een thuis voor de familie Itter. Een
multifunctionele ontmoetingsplek voor iedereen die
bijdraagt aan de leefbaarheid in het dorp. Het zorgt voor
verbinding tussen inwoners, verenigingen en organisaties.
Het is een plek waar we samen betekenisvolle activiteiten
organiseren op het gebied van cultuur, welzijn, educatie
en ontspanning. Het draagt bij aan de gezondheid en
vitaliteit van de inwoners van Neeritter!

Duurzame exploitatie
Zoals jullie kunnen lezen is het komen tot een
toekomstbestendig dorpshuis een intensief proces van
onderop, waarbij er vanuit Neeritter veel tijd en
vrijwillige inzet is geïnvesteerd en geïnvesteerd moet
worden om dit tot een succes te maken. Via
werkgroepen en andere vrijwilligerstaken zijn en
worden inwoners, vanuit een gezamenlijke
verantwoordelijkheid, betrokken.
Uitgangspunt voor het realiseren van het dorpshuis is
een duurzame exploitatie. Hans van den Heuvel,
voorzitter van Dorpsoverleg Itter Laeftj: “Het dorpshuis,
waarin veel verenigingen en bewonersinitiatieven
gebundeld worden onder één dak is meer dan ‘een
zaal’ (zoals in het verleden). Het biedt verschillende
ruimtes waar diverse activiteiten tegelijkertijd kunnen
plaatsvinden. Het dorpshuis wordt dan ook een
multifunctionele ontmoetingsplek voor jong en oud.
De ruimtevraag buiten heeft een belangrijke rol
gespeeld in de keuze voor de schoollocatie. Jong
Nederland is daarin een belangrijke partij.” Natuurlijk
kan gedacht worden; “Waarom laat je Jong Nederland
dan niet zitten op de huidige locatie?”. De visie van de
werkgroepleden en het bestuur van Itter Laeftj is dat
het op termijn in Neeritter geen houdbare situatie is om
verenigingen, organisaties en bewonersinitiatieven
allemaal op aparte locaties in het dorp onder te
brengen. De beweging die wij ook in andere kernen,
dorpen en steden zien is dat er veel meer
samengewerkt moet gaan worden, de krachten
gebundeld worden en synergie (1+1=3) nodig is om
ook voor toekomstige generaties het verenigingsleven,
en andere initiatieven levensvatbaar te houden. “Wij
anticiperen op deze, naar onze opvatting,
onvermijdelijke sociaal-maatschappelijke beweging
voor een kleine kern als Neeritter, door zoveel als
mogelijk verenigingen, organisaties, bewonersinitiatieven en andere activiteiten onder één dak te
brengen”, aldus Hans van den Heuvel.
Omvorming tot dorpshuis
Hans van den Heuvel: “De basisschool in Neeritter is
op dit moment nog als school in gebruik. We hebben
contact gezocht met de directie van Basisschool SintLambertus om de plannen voor realisering van het
dorpshuis te bespreken. De directie heeft haar
bereidheid uitgesproken om de komende tijd
medewerking te verlenen aan de vraag naar eventuele
tijdelijke ruimte voor verenigingen en de vervolgstappen die voor de omvorming tot dorpshuis nodig
zijn.

Verder zijn we blij dat veel verenigingen en
organisaties door middel van een intentieverklaring
hun steun hebben uitgesproken. De verenigingen
hebben de intentieverklaring vooral afgegeven voor de
komst van een dorpshuis. In sommige intentieverklaringen hebben verenigingen op een enkel punt
nog een voorbehoud gemaakt of zijn er aanvullende
vragen gesteld. In de fase waarin we nu met de
werkgroepen terecht gaan komen zal er ook weer
opnieuw contact worden gemaakt met de verenigingen
om hier het gesprek over te voeren. Als er
verenigingen zijn die op dit moment al vragen hebben
of een reactie willen geven dan kunnen ze een mail
sturen naar Itter Laeftj of contact zoeken met een van
de bestuursleden.
Als bestuur van het Dorpsoverleg realiseren wij ons
ook dat er tegengeluiden in het dorp zijn voor wat
betreft de locatiekeuze. In een dergelijk proces is dit
overigens een normaal verschijnsel.”
Itter Laeftj juicht beargumenteerde tegengeluiden toe.
In een dergelijk proces in een dorp kun je het nooit
voor iedereen naar de zin maken. We roepen wel op
om tegengeluiden met respect en fatsoen naar voren
te brengen en om met ons in gesprek te gaan op basis
van inhoudelijke argumenten en niet op basis van
emoties of ongefundeerde uitspraken.
Iedereen kan inmiddels kennisnemen van alle
relevante informatie die we op de website van Itter
Laeftj hebben geplaatst. Als je na het lezen van deze
documenten vragen of opmerkingen hebt nodigen wij
je graag uit om met ons in contact te treden.
Wij realiseren ons dat door de coronamaatregelen
geen optimale communicatie heeft kunnen
plaatsvinden met de inwoners van ons dorp. Onze
keuze om vooral te communiceren langs de lijn van de
verenigingen kent ook z’n beperkingen. Ook onze
herhaalde uitnodiging om te reageren naar aanleiding
van onze nieuwsbrieven en de twee dorpsbijeenkomsten die we georganiseerd hebben kent
maar een beperkt bereik.
Heb je nog vragen of wil je actief bepaalde opvattingen
met ons delen, benader dan één van de
bestuursleden. Uiteraard staat het iedereen in het dorp
vrij om zich aan te melden voor één van de
werkgroepen, zodat je ook direct invloed kunt
uitoefenen op dit proces. Het bestuur denkt ook na hoe
we binnen de coronaregels in de breedte inwoners
kunnen bereiken om hun mening te vragen en te
geven.

Hans van den Heuvel: “Graag zoem ik specifiek nog in
op de locatie ’t Törp. Wij realiseren ons heel goed dat
deze locatie voor een aantal mensen in het dorp een
belangrijke en speciale plek is. In de zoektocht naar
een locatie voor een toekomstbestendig en
multifunctioneel dorpshuis is ook ’t Törp serieus en
zorgvuldig bekeken. Belangrijke punten waarom deze
locatie is afgevallen zijn dat deze met name aan de
buitenzijde niet kan voldoen aan de behoeftevraag van
o.a. Jong Nederland maar ook omdat dit gehele pand
eigendom is van een investeringsmaatschappij en er
dus extra kosten moeten worden gemaakt om dit pand
aan te kopen. Verder is het realistisch vanwege de
historie van het pand dat bij renovatie/verbouw extra
kosten gemaakt moeten worden vanwege specifiek
gebruikte materialen.”
Verder willen wij ook wijzen op het feit dat als deze
locatie gekozen zou zijn het cafégedeelte in de huidige
vorm zou worden omgebouwd tot een zogenaamde
huiskamer in het dorpshuis (zie hiervoor de tekeningen
‘vlekkenplannen’ in het bouwkundig rapport). In het
dorpshuis past geen café maar een zogenaamde
huiskamer waar je een drankje kunt nuttigen na een
activiteit, concert etc.
Inmiddels hebben wij informeel vernomen dat ‘t Törp is
verkocht aan een particuliere partij die zich zal
beraden welke bestemming het pand in de toekomst
kan gaan krijgen.

We zijn op zoek naar deelnemers voor de volgende
werkgroepen:
•
Werkgroep programma
•
Werkgroep communicatie
•
Werkgroep beheer en exploitatie
•
Werkgroep externe financiering/sponsoring
In deze volgende fase werken we toe naar een
ontwerp voor ons toekomstig dorpshuis en een
uitwerking van de plannen.
Jij kunt hieraan ook je steentje bijdragen en
meebouwen! Kijk voor meer info over de vacatures op
onze website www.itterlaeftj.nl

In het kader van tegengeluiden willen we ook graag de
hand reiken aan horecaondernemers in het dorp die
bezorgd zijn over een zogenaamde concurrentie
tussen het dorpshuis en de horeca. In het
ondernemingsplan roepen wij op om te zoeken naar
mogelijkheden om samen te werken. Hoe we dit
zouden kunnen vorm geven willen we graag
bespreken met horecaondernemers zelf. Net zoals in
veel kernen, dorpen en steden in Nederland kunnen
dorpshuizen en horecaondernemingen prima met
elkaar, naast elkaar en versterkend voor elkaar
optrekken. Wij zien geen enkele reden waarom dit in
Neeritter niet zou kunnen.

Heb je interesse, stuur een mail
naar itterlaeftj@gmail.com of
bel met Frits Mennen op
nummer 06-27610010 voor
meer informatie. Overigens, het
verzamelen kan anno 2021 op een eenvoudige digitale
manier gebeuren waardoor het weinig tijd hoeft te
kosten. Inmiddels zijn alle 60 plakboeken met knipsels
van 1968 tot medio 2021 overgedragen aan de
Heemkundevereniging Hunsel. Op dit moment wordt
onderzocht wat de beste manier is om dit archief te
digitaliseren en op die manier ook toegankelijk te
maken voor eenieder die dat archief wil inzien.

De ontwerpfase
Voor de volgende fase kunnen we de aanwezige
kennis en kunde in Neeritter heel hard gebruiken!
Net als in de vorige fases gaan we ook nu op zoek
naar mensen die in een werkgroep willen deelnemen.
De werkgroep ‘gebouw’ is inmiddels geformeerd.
Onder leiding van de externe projectleider Henk
Geraats, nemen in deze werkgroep deel:
Jacques Welters, Thieu Munnecom, Roland Kruijtzer,
Noël Theunissen, Jacques Quanjel, Leo Aelen en
Michael Greijn.

Krantenknipselarchief over Neeritter en
omgeving
Wie neemt het stokje van de familie Mennen over?
Op 1 januari 1968 startte Frits Mennen met het
uitknippen en bewaren van allerlei krantenartikelen
over Neeritter en de voormalige gemeente Hunsel. In
de jaren '80 nam zijn vader, Piet Mennen, deze hobby
over. Er is zo door de jaren heen een heel mooi en rijk
archief ontstaan.
Piet Mennen overleed op 8 juni van dit jaar en uit
naam van zijn vrouw José en zoon Frits willen we via
deze weg vragen wie het stokje zou willen overnemen
zodat we nieuwsfeiten en advertenties over Neeritter
en omgeving kunnen blijven verzamelen?

Fijne Feestdagen!

Via onze website www.itterlaeftj.nl en onze Facebook-pagina bent u altijd op de hoogte van actueel nieuws,
activiteiten en verenigingsnieuws. Op de website vindt u ook publicaties en rapporten inzake onder andere het
Toekomstbestendig Dorpshuis. Onderstaand een aantal berichten dat onlangs op Facebook te lezen was:

Nieuwsbrief Kindcentrum LeudalWest
Onlangs is de 3e nieuwsbrief van de Stuurgroep
voor het nieuwe Kindcentrum verschenen.
In de werkgroep Buitengebied worden alle
thema's rondom de nieuwe fusieschool
besproken. In deze werkgroep zijn Gemeente
Leudal, Spolt, Hoera, de Dorpsraden van
Hunsel, Haler, Ittervoort, Neeritter en aantal
omwonenden aangesloten.
Binnenkort wordt de volledige nieuwsbrief in
Neeritter huis-aan-huis verspreid, maar we
willen alvast een tipje van de sluier oplichten.
Op Facebook en website is de nieuwsbrief ook
al te lezen.

Via onze website www.itterlaeftj.nl en onze Facebook-pagina bent u altijd op de hoogte van actueel nieuws,
activiteiten en verenigingsnieuws. Op de website vindt u ook publicaties en rapporten inzake onder andere het
Toekomstbestendig Dorpshuis. Onderstaand een aantal berichten dat onlangs op Facebook te lezen was:

Bericht van St. Nicolaascomité:
Beste ouders en kinderen van Neeritter,
Zoals inmiddels bekend organiseert het St.
Nicolaascomité al een aantal jaren het traditionele
grabbelen op 31 december. Helaas hebben we nog
altijd te maken met het coronavirus en alle
bijbehorende maatregelen. Derhalve hebben we
besloten het grabbelen nog een jaar over te slaan.
Wij maken graag van deze
gelegenheid gebruik om iedereen
fijne feestdagen te wensen en een
gezond 2022!
Met vriendelijke groet,
St. Nicolaascomité Neeritter

Bericht van VV de Walvaegers:
Bèste Walvaegers en Walvaegsters,
De aafgeloupe tied höbbe wae allemaol weer te make
gekrege mèt strengere maotregele m.b.t. ut
Coronavirus. Aafgeloupe dinsdig, tiedes de
persconferentie van ut kabinet, waerdje de toen
geldendje maotregele verlingdj. Daonaeve waerdje der
zaoterdig unne lockdown aangekondigdj dae zeker
geit dore t/m vriedig 14 jannewari 2022. De
verwachting van ós is det ut nog wel un tiedje zal dore
veurdet de maotregele dusdanig waere versoepeldj
det ter weer fysiek (binne en boete) mèt groeate
groepe bie-ein gekómme moog waere.
Wae zeen es V.V. de Walvaegers den ouch
genoeadzaaktj óm hie-op te anticipere en ós activiteite
te beperke. Es noe dus al get dudelik is den is ut det ut
vastelaovendj seizoen 2021/2022 gein volwaardig
seizoen zal waere. Ómdet unne Prins gein volwaardig
seizoen kan waere geboje, waat doeadzunj is ómdes
se det mer eine kieër mèt maaks, höbbe wae es
vereiniging beslote veur ut kómmendj seizoen geine
Prins en Jeugdprins(es) oet te rope.
Nemes wètj wie de vlag der bie hingtj euver un paar
waeke, laot staon wie ut euver un paar maondj geit.

Waal zulle wae es vereniging good blieve kieke nao
waat waal meugelik is óm activiteite door te laote gaon
es de den geldendje Coronamaotregele det toelaote.
Veur noe winse wae
eederein fijn fieëstdaag
en un gezóndj 2022.
Bestuur V.V. de
Walvaegers

Oud papier inzameling 2022
Net zoals voorbije jaren wordt het oud papier, op de
tweede dinsdag van elke maand, deur aan deur
ingezameld door Gemengd koor “de Grenszangers”.
Dit gebeurt enkel in de woonkern van Neeritter.
Het buitengebied kan het oud papier die dag
aanbieden op het Krekelbergplein in de nabijheid van
de ondergrondse milieucontainers.
Het onderstaande willen we nog even bij u onder de
aandacht brengen:
Ophalen start om 18.30 uur, dus zet het papier niet te
vroeg aan de straat (zeker bij regenachtig weer).
Deponeer het oud papier aan de straatkant bij de
oneven huisnummers. Dit versnelt de route en is
veiliger voor de vrijwilligers.
Duw geen glaswerk, gft, blik, plastic of ander vreemd
spul tussen het oud papier.
Probeer het oud papier zoveel mogelijk in dozen te
doen, en los papier te bundelen met tape of touw.
Noteer de volgende data in uw agenda omdat deze op
de afvalwijzer 2022 van de gemeente Leudal per abuis
niet vermeld worden:
11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei, 14 juni
12 juli, 9 augustus, 13 september, 11 oktober,
8 november en 13 december 2022
Deze data worden ook vermeld op de website:
www.degrenszangers.nl.
Namens ”de Grenszangers” willen we u bedanken
voor uw bijdrage in 2021. Wij wensen u fijne
feestdagen toe en blijf of wordt gezond in 2022.

