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Bedankt 
voor restauratie en feest van de Veertrap
Na een geweldig feest rondom de restauratie 
van de Veertrap willen we graag allerlei men-
sen bedanken: De uitvoerders Pie Bours, Willy 
Janssen en Jan Smeets. Het ijzerwerk van de 
fa. Winkens, het personeel van de fa. Bours 
voor de hulp bij het feest, Mellany Etty voor de 
benodigde tekeningen. Marc en Phillip Cha-
vagne en Johnny Rooyen en Farid Arramach 
en Frank Bours voor het varen met de boten. 
Wethouder Albert Nuss voor zijn belangstelling 
en praatje, Peet Adams en François Verhoe-
ven van het Consortium voor de uitleg van de 
afgravingen, Jeannot en Kjeld voor hun hulp 
bij het feest. Marc Chavagne voor de vlaaien, 
De Flippers voor hun muzikale ondersteuning 
maar ook Jan Dolmans voor het maken van de 
foto’s die te zien zijn op www.ittereninbeeld.nl. 

Ook zijn er ambtenaren bij de gemeente die 
Itteren een warm hart toedragen en voor ons 
iets extra's doen, dank jullie wel. Belgische 
vrienden, die samengewerkt hebben en mis-
schien ook nog alle anderen die niet genoemd 
zijn maar wel zich ingezet hebben voor dat 
schitterende plekje aan de Maas. Allemaal har-
telijk dank.

Sander Bastings
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Wethouder Nuss op bezoek:

De basisschool gaat misschien sluiten!!
Op dinsdag 4 oktober kwam wethouder Nuss, 
stadsdeelwethouder Noord-Oost van de ge-
meente Maastricht op bezoek bij de Dorpsraad 
van Itteren. Tevens waren zo’n 32 ouders van 
de basisschool “Op de Sterkenberg” nieuws-
gierig wat er over onze basisschool verteld zou 
worden. “Joan van Zomeren, lid van het IN-
NOVO, het overkoepelend orgaan van onze 
basisschool had via een mail de Dorpsraad 
laten weten: “Vorige week woensdagavond 
heb ik namens het College van Bestuur tijdens 
de ouderavond aangegeven dat INNOVO in de 
maanden tot de kerstvakantie, een analyse zal 
maken met betrekking tot de toekomst van de-
ze basisschool. Het resultaat van deze analy-
se zal voor de kerstvakantie 2011 worden ge-
communiceerd.”, en daarna: “Daardoor is de 
urgentie toegenomen om versneld na te den-
ken over de toekomst van de school in Itteren. 
In de komende periode zullen wij met alle be-
langhebbenden in en rondom de school, ge-
sprekken gaan voeren.” 

Daardoor was er veel onrust gekomen of de 
school dan wel of niet zou blijven bestaan. Zou 
één van de belangrijkste voorzieningen van 
Itteren dan ook nog uit Itteren gaan? Ja, we 
wisten dat er diverse ouders waren die hun 
kinderen naar de school in Bunde lieten gaan 
en de school heeft daarop een “Slim-Fit” mo-
del gehanteerd waardoor kwalitatief  goed on-
derwijs gegeven kon blijven worden. Volgens 
de rapporten van de inspectie staat de kwali-
teit van het onderwijs in Itteren heel goed aan-
geschreven, er is een enthousiast team en de 
saamhorigheid is ook heel groot.
Wat zou de gemeente hierin kunnen beteke-
nen. Wethouder (Albert) Nuss heeft in zijn por-
tefeuille: mobiliteit (verkeer), kennis en eco-
nomie en duurzaamheid (milieu). Zijn collega, 
mevrouw  (Mieke) Damsma gaat over onder-
wijs. Maar “onze” wethouder wist wel hoe het 
een beetje in elkaar zat: naar aanleiding van 
het regeringsbeleid heeft de gemeente niets te 
zeggen over sluitingen van scholen, dat is aan 
de besturen van de scholen. De gemeente is 
wel verantwoordelijk voor het gebouw: “ze be-
heert de stenen”. Gemeentes krijgen geld voor 
het onderhoud en op termijn vernieuwen van 
de schoolgebouwen. Zou de gemeente bij-
voorbeeld de huur kunnen kwijtschelden of  de 
gelden van de niet gerealiseerde nieuwbouw 
kunnen gebruiken? 
Iemand zei dat er € 30.000,- huur betaald werd 
maar iemand anders zei dat de school hele-
maal geen huur betaalde. Die nieuwbouwgel-
den worden verdeeld over alle scholen van de 
gehele stad en elke school heeft een onder-
houdsplan waar al dit soort elementen inzitten.
Het is financieel gezien beter om grote scholen 
te hebben in plaats van kleine. Er moeten dus 
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eigenlijk meer kinderen naar de Itterse basis-
school komen. Scholen krijgen betaald per 
kind op de peildatum van 1 oktober van het 
jaar daarvoor. Dat geld gaat naar het overkoe-
pelend bestuur (zoals INNOVO), die daarna de 
lasten betalen. Als de kinderen naar een 
school gaan die onder hetzelfde bestuur valt, 
zoals de St.Fransiscus in Bunde, krijgt het be-
stuur evenveel geld en is er een school (lees 
uitgaven) minder. Als de kinderen naar een 
school gaan onder een ander bestuur, zoals 
de Maasköpkes in Borgharen of de Openbare 
in Bunde, raakt INNOVO geld kwijt dat dan 
naar Mosa Lira (ander overkoepelend orgaan) 
gaat. 
Er zijn allerlei redenen waarom de gemeente 
Maastricht extra gelden in (de school van) Itte-
ren zou moeten steken: de eerstvolgende 
school ligt meer dan 3 km. verder; door de 
Grensmaaswerken, krijgt Maastricht veel min-
der last van hoogwater en Itteren is nu een 
“bouwput”; als de Grensmaaswerken over een 
paar jaar klaar zijn, is dit een schitterend 
woon- en natuurgebied, overbrug deze tijd; als 
de school dicht is en de kinderen moeten dan 
over de smalle Itterse brug met zoveel gaten 
waar de vrachtwagens van Ankerpoort heen 
en weer rijden, is dat niet bepaald veilig en de 
weg bij Meerssenhoven is ook niet breed en 
daar wordt vaker te hard gereden; waarom 
sportpark opknappen en school laten verdwij-
nen enz. Ook kwamen plannen naar boven om 
het schoolgebouw  kleiner te maken (lagere 
woonkosten), of de school onder een ander 
schoolbestuur (wie wil een bijna failliete 
school?) een dependance te maken (verdelen 
van armoede?) of het plaatsen van starters-
woningen in Itteren (meer kinderen). Dat zijn 

vragen en plannen die met wethouder 
Damsma besproken kunnen worden. Daar-
naast geeft wethouder Nuss aan om de mede-
zeggenschapsraad (MR) goed te gebruiken. Er 
gaat nu een onderzoek plaatsvinden. De MR 
kan vragen wat men wil gaan onderzoeken, 
hoe men dat gaat onderzoeken, welk onder-
zoeksbureau dat gaat doen enz. 
Uiteindelijk werd afgesproken dat er op korte 
termijn een afspraak komt met wethouder 
Damsma en de MR zich gaat beraden welke 
vragen gesteld worden aan het bestuur. Ofte-
wel wordt vervolgd.

Fietspad Itteren-Borgharen.
Men is momenteel nog bezig met de vergun-
ningen maar de bedoeling is dat het voor de 
Kerstmis klaar moet zijn. We wachten rustig af.

Hoeve Lardinois.
Maasvallei heeft nog geen beslissing genomen 
over de hoeve. Als er (nieuwe) ideeën zijn, kan 
in overleg met Maasvallei naar deze alterna-
tieven gekeken worden. Mocht door de bouw-
technische toestand van het pand de veiligheid 
in het geding komen, zal de gemeente de ei-
genaar (lees Maasvallei) hierop aanspreken.

Grensmaas.
Er was een commissie over de herinrichting 
van het Grensmaasgebied. Deze heeft een 
jaar stil gelegen. Wat is de stand van zaken. 
Albert Alberts (stadsdeelleider van de gemeen-
te Maastricht) geeft aan dat het inderdaad te 
lang geduurd heeft. De bedoeling was met alle 
betrokken gemeentes dit te doen maar de an-
dere gemeentes hebben zich teruggetrokken. 
Er zal binnenkort weer een uitnodiging komen 
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om weer aan tafel te gaan zitten. (die was er 
binnen een week red.)

Coffeeshops
In de Beatrixhaven zijn 4 plekken aangewezen 
als mogelijke standplaatsen. De verwachting is 
dat de plaats bij de nieuwe afslag van de A2 
de voorkeur gaat krijgen. Na een Milieu Effect 
Rapportage (MER) zal de raad eind van dit 
jaar hoogstwaarschijnlijk een besluit nemen. 
Op de eerste plaats zal men beginnen met de 
Coffeecorner aan Köbbesweg. Er werd ook 
gesproken over de drugsoverlast binnen Itte-

ren. Hierbij is het heel erg belangrijk dat men 
iedere keer hier melding van maakt. Komen er 
geen meldingen gaat men ervan uit dat er ook 
geen overlast is. Bij voldoende meldingen zal 
er ook meteen opgetreden kunnen worden. 
Dus bel met het klantenmeldpunt (043) 14-043 
of het drugsmeldpunt (043) 350 51 11. Een 
van de aanwezigen gaat misschien in de 
werkgroep Coffeecorner Beatrixhaven zitten.

Fietspad sluis Borgharen.
Rijkswaterstaat (RWS) gaat komend jaar de 
aanbesteding doen voor het fietspad tussen 

stuw  en sluis. De ge-
meente zal bekijken of 
dan meteen van sluis 
tot rotonde ook meege-
nomen kan worden. 
Vanwege de beperkte 
financiële middelen is 
dit gemakkelijk.

Wim Beijer
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Dieke & Moostemwandeling
Vanaf half augustus is er een nieuwe versie te 
krijgen van onze Dieke en Moostemwandeling. 
Dit is een wandeling door ons mooie Itteren 
over de dijken en achter de diverse moestui-
nen. De folder is zoals gebruikelijk weer te 
krijgen (voor € 0,50) bij onze winkeliers zoals 
"Café 't Trefpunt", de beide kapsalons "Modo" 
en "New  Looking", Pedicure Annemie en uiter-
aard bij "Frituur 't Wegelke". Bij deze wande-
ling is er ook een mogelijkheid om naar Hartel-
stein te lopen waar nu het NEPI is gevestigd in 
de koffieruimte. Het NEPI is het Natuur Educa-
tie Punt Itteren waar allerlei opgemaakte die-
ren te bewonderen zijn met daar enige uitleg 
over.

Wim Beijer

. 
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Huiszwaluwen in Borgharen en Itteren

Één zwaluw  maakt nog geen zomer. Dit be-
kende spreekwoord is helemaal van toepas-
sing op de zomer van 2011. Al vroeg vlogen de 
eerste zwaluwen boven de Maas, terug van 
hun overwintering in Afrika. We hebben een 
mooi voorjaar gehad, maar over de zomer zul-
len we maar zwijgen.

Ondanks het slechte weer hebben we toch 
maar de tellingen hervat. Vanaf  1993 tellen we 
de huiszwaluwen in Borgharen en Itteren. De 
huiszwaluw  is een van de drie soorten zwalu-
wen die in Nederland voorkomen. Het is een 
klein vogeltje met een blauw  verenpak en een 
witte band om het achterlijf. De typische zwa-
luwstaart is maar kort. De andere soorten zijn 
de boerenzwaluw  met de kenmerkende lange 
staart en de bruin gekleurde oeverzwaluw.  
Alle drie soorten zwaluwen zijn te vinden in en 
rond de maasdorpen. Omdat ze meestal hard 
vliegen zijn ze moeilijk te herkennen. 

De reden waarom de huiszwaluw  wordt geteld 
is de sterke achteruitgang in de vorige eeuw. 
Er was geen goede verklaring te vinden waar-
om dit mooie beestje het zo moeilijk had in 
Nederland. Door het inventariseren van de 
nesten in heel Nederland hoopte men een 
antwoord te vinden. Inmiddels weten we dat er 
verschillende oorzaken zijn. Een belangrijke 
oorzaak is de langdurige droogte in het noor-
den van Afrika waar de huiszwaluw  overwin-
tert. Ook de afname van insecten in Nederland 
speelt een belangrijke rol. Met name de be-
strijdingsmiddelen in de landbouw  hebben een 
dramatische achteruitgang van insecten ver-

oorzaakt. Dit heeft zijn weerslag op alle andere 
dieren die van insecten leven. Bijkomend pro-
bleem voor de huiszwaluw  is dat er in ons net-
te, opgeruimde landje steeds minder goede 
modder te vinden is om een nest van te bou-
wen. 

In Nederland gaat het inmiddels beter met de 
huiszwaluw, maar Limburg blijft sterk achter. 
Het is daarom belangrijk om de huiszwalu-
wenstand goed in de gaten te houden. Het tel-
len gebeurt door het tellen van de nesten. De-
ze zijn gemakkelijk te vinden omdat ze altijd 
aan de buitengevel van huizen en andere ge-
bouwen hangen. De vogeltjes maken van 
modder en speeksel een mooi kommetje dat 
vaak net onder de dakrand hangt. 

Het team bestond dit jaar uit drie personen. 
Naast Waldie de Rijk liep ook Arno Dello mee. 
Waldie had voor oranje hesjes gezorgd voor 
een betere herkenbaarheid. Het blijft immers 
vreemd als er mannen door de straat lopen die 
alle daken afspeuren. Gelukkig weten de 
meeste mensen inmiddels wat we doen. 

De resultaten vielen niet tegen ! In Borgharen 
telden we 31 nesten. Dit zijn er 6 meer dan 
verleden jaar en een record sinds 1999. De 
meeste nesten vinden we in de Middenstraat, 
Koningkampstraat en de Koningin Juliana-
straat.   

In Itteren bleef de teller staan op 29 nesten, 
evenveel als in 2010 en het hoogste aantal 
sinds het begin van de tellingen. Tijdens de 
rondgang werden we bij iemand thuis uitgeno-
digd met een enorme kolonie boerenzwaluwen 
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in de stallen. Het was een mooi gezicht om de 
beestjes in en uit te zien vliegen. 

De resultaten van de afgelopen jaren heb ik in 
een tabel gezet :

1999 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Borgha-
ren

39 28 6 6 9 11 13 25 31

Itteren 26 13 27 19 18 17 22 29 29

Helaas zorgen huiszwaluwen voor overlast. Ze 
bevuilen de gevel en stoep onder hun nesten. 
Daar staat tegenover dat het enorme insec-
tenverdelgers zijn. Zeker als ze jongen hebben 

vangen ze honderden insecten per dag als 
voedsel. Een beter en milieuvriendelijker in-
sectenmiddel bestaat niet !

Ik wil daarom graag alle mensen bedanken die 
een of  meer nesten aan de huisgevel hebben 
en de overlast voor lief nemen. Ze zorgen er 
voor dat we kunnen blijven genieten van dit 
prachtig zomervogeltje. Daarnaast bedank ik 
Waldie en Arno voor hun hulp en medewer-
king. 

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl
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Kinder Vakant ie Werk Zomer 2011
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Graag willen we alle kinderen bedanken die deze zomer hebben meegedaan 
met het KinderVakantieWerk, dankzij jullie blijven we iedere vakantie activiteiten 
organiseren! 
Deze zomer hebben maar liefst 58 verschillende kinderen meegedaan!! 
Ten opzichte van andere wijken slaat Itteren toch wel het grootste succes van 
Maastricht!
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Wij staan alweer paraat voor de herfstvakantie, 
dus bedenk je niet en doe ook deze vakantie 
weer gezellig mee!

Team KinderVakantieWerk Itteren!



Veermannen en vrouwen gezocht.
De veertrap ligt er en nu?
We gaan proberen om er een echt veer van te 
maken. 
De boot is al door Pie Bours toegezegd, nu 
nog de bemanning.
We roepen iedereen op die het leuk zou vin-
den in de zomer (vanaf Pasen / Pinksteren) af 
en toe of vaker , veerman te zijn.

We stellen ons voor dat er een groep ontstaat 
die samen bekijkt wanneer ze het veer in de 
vaar t 

gaan houden.
Het veer zou kunnen varen tussen de trap en 
de Hochterband. Iternaren zouden dan daar 
een wandelingetje kunnen maken en fietsers 
zouden een aansluiting hebben op de Belgi-
sche fietsroutes.
Hebt u interesse? Bent u 18 jaar? Meldt u dan 
bij een van de dorpsraadsleden of bij Wil in het 
Trefpunt.

Joop Verhulst
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Bevolkingssamenstelling van Itteren naar leeftijd.

Bevolkingssamenstelling van Itteren naar geslacht.

20072007 20082008 20092009 20102010 20112011

aantal % aantal % aantal % aantal % aantal %

MAN 492 49,6% 504 50,7% 496 50,5% 502 50,6% 501 51,2%

VROUW 499 50,4% 491 49,3% 487 49,5% 490 49,4% 477 48,8%

Totaal 991 100,0% 995 100,0% 983 100,0% 992 100,0% 978 100,0%

Bevolkingssamenstelling van Itteren naar etniciteit.

20072007 20082008 20092009 20102010 20112011
aantal % aantal % aantal % aantal % aantal %

Turken 1 ,1% 1 ,1%
Marokkanen 4 ,4% 4 ,4% 4 ,4% 4 ,4% 4 ,4%
An9llianen	  en	  Aru-‐
banen

3 ,3% 3 ,3% 3 ,3% 3 ,3% 3 ,3%

Italianen 3 ,3% 3 ,3% 4 ,4% 4 ,4% 3 ,3%
ex-‐Joegoslaven 3 ,3% 3 ,3%
Portugezen 4 ,4% 5 ,5% 3 ,3%
Spanjaarden 2 ,2% 2 ,2% 1 ,1% 1 ,1% 2 ,2%
Overige	  allochtonen 79 8,0% 87 8,7% 89 9,1% 90 9,1% 91 9,3%
Autochtonen 897 90,5% 893 89,7% 877 89,2% 885 89,2% 871 89,1%
Totaal 991 100,0% 995 100,0% 983 100,0% 992 100,0% 978 100,0%
bron: Gemeentelijke Basis Administratie; peildatum 1 januari.
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Opknappen Pasestraat

In vorige berichten hebben we melding ge-
maakt van het opknappen van de Pasestraat, 
de aanleg van een fietspad tussen Borgharen 
en Itteren en het slechte wegdek op de brug 
van Itteren. Het asfalt in de Pasestraat zou 
voor de bouwvak gerepareerd worden. Jullie 
zullen ongetwijfeld al bemerkt hebben dat er 
nog niets gebeurd is in de Pasestraat. In de 
vergadering van het wijkteam heeft de ge-
meente laten weten dat het opknappen van 
de Pasestraat uitgesteld is tot medio oktober. 
Hopelijk krijgen we geen winter zoals verle-
den jaar want dan kunnen we reparatie dit 
jaar wel vergeten en moeten we weer wach-
ten tot het voorjaar.Het fietspad tussen 
Borgharen en Itteren zou na de bouwvak 
aangelegd worden maar ook hier vertraging. 
Bij na de bouwvak hadden wij in gedachten 
medio augustus maar ook hier kan wel eens 
sprake zijn van eind september/begin okto-
ber. B innenkor t k r i jgen we h ie rover 
uitsluitsel.En tenslotte de brug. Met uitzonde-
ring van de Pasestraat die helemaal wordt 
opgeknapt zijn de overige wegen in Itteren 
letterlijk en figuurlijk opgelapt. Aan de brug is 
echter niets gebeurd. Af  en toe worden gaten 
weer eens opgevuld maar dat is iets voor een 
paar dagen en dan komen de gaten weer vro-
lijk terug. Levensgevaarlijk voor motorrijders. 
Je moet er niet aan denken dat er een motor-
rijder met zijn voorwiel in z'n gat terecht komt. 
Er zal hier echter niets gaan gebeuren. De 
gemeente geeft aan dat voor een zorgvuldige 
reparatie de brug drie à 4 weken dicht moet 
en dat kan niet i.v.m. het vrachtverkeer rich-

ting Ankersmit. Het zware vrachtverkeer dat 
overigens de oorzaak is van de slechte toe-
stand van de brug. Nu maar hopen dat er 
geen ongelukken gebeuren.

Han	  Hamakers

Reactie Pedro Penders
De gemeente neemt niet haar verantwoorde-
lijkheid om te zorgen dat er in preventieve zin 
iets gedaan wordt aan het wegdek van de 
brug. Pleisters plakken heeft geen zin als je 
d e o n d e r l i g g e n d e k w a a l n i e t w i l t 
aanpakken. Het argument dat de brug dan 
weken dicht moet, staat los van di t 
probleem. Deze brug is, denk ik, destijds niet 
berekend op de frequentie van het verkeer en 
belastbaarheid anno 2011. Daarbij wordt de 
brug zeer veel gebruikt door schoolgaande 
kinderen die om de gaten heen moeten sla-
lommen met alle risico`s van dien (passeren-
de vrachtverkeer en lijnbussen). Misschien 
moet een externe neutrale partij geconsul-
teerd worden, bijvoorbeeld onze nationale 
belangenorganisatie de ANWB die de belan-
genbehartigd van o.a. de rijwielers.

Het kan niet zo zijn dat we straks in Itteren 
een stille tocht moeten organiseren omdat er 
slachtoffers gevallen zijn vanwegen de ga-
tenkaas op de brug over het Julianakanaal bij 
het maasdorp Itteren. Oorzaak nalatigheid 
Gemeente Maastricht!!

Pedro Penders.
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Kankerbestrijding.
We willen de inwoners van Itteren hartelijk 
danken voor hun bijdrage aan de collecte voor 
de Kankerbestrijding 2011. In totaal is de 
mooie som van € 690,32 bij elkaar gebracht. 
Namens de collectanten en het Koningin Wil-
helmina Fonds kankerbestrijding,

Margo Scheffers-Engelbert.

Opruimervaring.

Als ik aan jongeren vraag de rommel bij 
het jop  op  te ruimen, krijg ik meestal te ho-
ren dat zij die niet gemaakt hebben.
Als ik aan volwassenen ,die klagen zeg, 
“ruim het dan even op.” Dan hoor ik dat 
het hun zooi niet is.
Als ik een zak pak en ga opruimen komen 
er meestal jongeren helpen.
Joop Verhulst

Activiteiten Aw Sjoal

Het bestuur van de Aw  Sjoal heeft de laatste 
jaren de Sjoal als locatie weten te behouden 
als plek waar de  plaatselijke verenigingen te-
recht kunnen, feestjes kunnen plaatsvinden. 
Dank zij deze activiteiten kan de school net 
behouden worden. Afgelopen maanden heeft 
het bestuur met de beheerder en een actieve 
dorpeling nagedacht over het gebruik van de 
school.
Dat er meer te maken is van zo’n school t.b.v 
van het eigen dorp en haar omgeving. Daarom 
zullen er in de toekomst meerdere activiteiten , 
naaste de bestaande, op de Aw  Sjoal gaan 
plaatsvinden te denken aan lezingen, concer-
tjes, workshops enz. Iedereen met ideeën hier-
toe is van harte welkom.
Concreet starten we met 2 zondagmiddagcon-
certen. (Zie pagina 16)
 en een Workshop Keramiek: Schalen maken. 
(Zie pagina 17)
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Zondagmiddagconcerten in de aw sjoal.

Zondag 6 november 
Musical Hits – Pop Songs – Easy Listening
Op zondag 6 november kan iedere liefhebber 
van bekende musicalhits, easy-listening en 
popsongs zijn hart ophalen in de Aw Sjaol. 
Anke Gorissen, Wieteke Theeuwen, Rozan 
Souren en Kathleen Mertens brengen 
onder leiding van Adrienne Coenegracht hun 
zangtalent ten tonele. De koorleden zullen die 
dag niet alleen samen, maar tevens als solist 
optreden. Zij zullen u meenemen op de sets 
van onder andere "The West Side Story", "The 
Sound Of  Music" en "Aida". Ook andere be-
kende songs zoals bijv. "I've Got The Music In 
me", "Something Inside so strong" en "What a 
Wonderful World" worden ten gehore ge-
bracht.

Zondag 18 December
Mooie Liederen en Kerstsongs
Vlak voor de kerst, om alvast in de kerstsfeer 
te komen wordt er op zondag 18 december 
een 2e concertje ten gehore gebracht. Zangta-
lenten onder leiding van Adrienne Coene-
gracht zullen de sfeer van kerst inluiden met 
prachtige liederen, bekende en onbekende 
kerstliederen. 

Op beide data begint het concert om 
14.30 uur, is de zaal open vanaf 
14.00 Bij binnenkomst kunt u alvast 
genieten van een gratis koffie of 
thee met een versnapering. De en-
tree bedraagt 6 euro (kinderen tot 13 
jaar 3 euro). De kaartjes kunt u en-
kel aan de zaal krijgen. Kom dus op 
tijd. Na afloop is er de mogelijkheid 
onder het genot van een drankje na 
te genieten met elkaar, van de ge-
zellige sfeer. 

Adrienne Coenengracht 
en Aline Twilt.
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Schalen maken van klei.
Kennismakings Workshop  in de Aw Sjoal

Met simpele technieken kun je mooie dingen 
maken. Dit ontdekte ik jaren geleden toen ik 
eens een cursus keramiek ging doen, zomaar 
omdat het mij wel leuk leek. Ik wist toen niets 
van klei. Dacht altijd dat het heel moeilijk was, 
of alleen voor de heel creatievellingen. Het 
was verrassend dat je met een paar simpele 
technieken al zoveel kon doen. Sindsdien is 
het kleivirus toegeslagen, ben ik steeds vaker 
in ons kleine atelier te vinden. Voor wie het 
leuk lijkt, zoals ik destijds, biedt ik een work-
shop “Schalen” aan waarvoor je niets hoeft te 
kunnen.
Vanuit een eenvoudige techniek vormen we 
een schaal, die we met allerlei hulpmiddelen 
bewerken waardoor er structuren in de klei 
ontstaan die we na het bakken inkleuren en 
glazuren. Hierna komen we nog 1x bij elkaar 
om het resultaat op te halen en elkaars werk te 
bewonderen.

De workshop bestaat uit 3 dinsdagavonden 8 
– 15 – 29 november van 19.30 tot 22.00 uur 
Dinsdag 6 december worden de schalen op-
gehaald.
De kosten bedragen € 35,00 inclusief koffie, 
materiaal en 2x bakken van de schaal.
Opgave en informatie bij Aline Twilt per tele-
foon 06-23480661
of email: – alinetwilt@hotmail.com
Na opgave ontvangt u aanvullende informatie.

Aline Twilt.
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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�
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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:
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 – 234 80 661

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
  Tonny Prop             347 2189
  Richard Smeets (a/d Maas) 

                     364 1638
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