42e jaargang nr 15

Jongerenkoor Amby
In 1978 vond toenmalig Pastoor Jo van den
Asdonk het tijd worden voor het oprichten
van een Jongerenkoor. Hij vraagt Kapelaan
Jacques Maas zich daarover te ontfermen.
Maas zoekt en vindt enkele enthousiaste
mensen en dirigente Joyce van Zandvoort
die er samen met hem aan willen
werken……………het Jongerenkoor wordt
opgericht.
In 1983 komt er een nieuw bestuur en een
nieuwe dirigent Jo Gulikers. Het ledenaantal
groeit, het repertoire wordt uitgebreid en
vernieuwd. Er wordt gezocht naar een naam
voor het koor……….Jongerenkoor Amby
oftewel het JKA is het resultaat. Naast het
zingen is er ook tijd voor ontspanning,
filmavonden, droppings en gezellige avonden
met o.a. Sinterklaas. Deelname aan
korentreffen en een optreden in het
buitenland.
In 1987 wordt de maandagavond de vaste
repetitieavond en verhuizen we van het
SOJA gebouw naar gemeenschapshuis
Amyerhoof om te repeteren.
In 1988 het JKA bestaat 10 jaar en het gaat
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steeds beter. Een opname in de studio en
het ontstaan van de samenwerking met de
AJV, Ambyse Jongeren vereniging. Diverse
activiteiten alsook een gezamenlijk clubblad.
Een concertreis naar Tungelroy, deelname
aan een kerst-in en het Maastrichts
Jongerenkorenfestival. Hieruit blijkt dat
muziek maken en gezonde ontspanning hand
in hand gaan. Het JKA organiseert zijn eigen
korentreffen. Een ambitieus project dat nog
jaren een succesformule blijkt te zijn. Het
koor groeit tot maar liefst 100 leden.
In 1993 neemt dirigent Jo Gulikers afscheid.
Liefst 8 dirigenten doen in een periode van 5
jaar hun best om het niveau van het koor
vast te houden, geen eenvoudige opgave. Het
pleit voor alle betrokkenen dat vastberaden
wordt doorgegaan op de ingeslagen weg.
Het vierde lustrum kondigt zich aan.
Succesvolle kampweekenden, korentreffen,
deelname aan carnavalszittingen.
Niemand kon in 1978 vermoeden dat het
JKA zo aan de weg zou timmeren. Aan de
basis van dit succes staat de grote
betrokkenheid van de leden. Het
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vasthoudend enthousiasme van jonge
mensen die willen werken voor jonge
mensen. Ook de grote groep steunende
leden en ouders toont aan dat het JKA door
velen werd gezien als een geweldige groep
enthousiaste mensen waar de saamhorigheid
en het JKA gevoel hoog in het vaandel staat.
Van Jongerenkoor Amby naar Vocal Group
Mes Amie
Maandag 31 oktober 2011 was er een
informatieve avond voor leden en oud-leden.
Het doel van deze avond was iedereen te
informeren waarom Jongerenkoor Amby een
doorstart maakt met een nieuwe naam, Paul
Lemmens blijft dirigent. We kunnen stellen
dat er vanaf deze nieuwe wending er sprake
was van een zeer enthousiaste groep die
samen muziek willen maken. Het koor groeit
en nieuwe en voormalige leden sluiten weer
aan. Een nieuw combo wordt gevormd. Het
35 jarig bestaansfeest wordt gevierd en er
liggen allerlei plannen voor de toekomst.
(Vervolg op pagina 4)

InloopspreekuUR:

Gezocht Praktijkruimte

- Sociaal Team in Amby

wanneer: Elke dinsdag een Sociaal
Team inloopspreekuur van 11.15
tot 12.15 uur.
Waar: Ambyerstraat Noord 78
Bereikbaar:
- bel via : 0627850504
- stuur een bericht via:
www.sociaalteammaastricht.nl
- via mail naar:
info@buurtplatform-amby.nl

- Wijkpolitie

Wanneer: elke eerste dinsdag van
de maand van 1300 tot 1500 uur
Waar: Ambyerstraat Noord 78
Bereikbaar:
- 09008844
- Hub.smeets@politie.nl

Telefoonagenda
Alarmnummer

112

Kantoor politie

0900-8844

EHBO AZM

3876700

1e Hart hulp

3877892

Huisartsenpost AZM

3877777

Huisartspraktijk De Wit
3634964
Huisartspraktijk dhr. Zwietering
en mevrouw Deneer
Medisch Centrum Amby
3624135
voor spoed
3635637
Fysio Amby
3117540
Centraal tandartsnummer
0900-4243434
Kapelanie
3634587
Envida
3690690
Envida zorgthuis De Zeven Bronnen 6314300
Envida zorgthuis Hagerpoort
8511160
Villa Keizerskroon
6049020
Aandacht+Zorg
3030090
Gemeente Maastricht
14043
Woonstichting Maasvallei
3683737
Walburgis Uitvaartzorg
0653376435
Marc Moors Uitvaartstudio
0641286044
Gem. huis Amyerhoof
3634651
Basisschool Amby
3620582
MIK KDV Amby
3626637
MIK PSZ
0627311048
MIK BSO Amby
0625642737
BSO De Boomhut
3631793
Verloskundige praktijk VITA
0648477770
Essent
0800-9009
WML
3090909
Henny Willems gemeenteraad
3621089
Niels Peeters gemeenteraad
0615960400
Trajekt Noordoost
7630010
Slachtofferhulp
0464203500
Dierenambulance
0900-4433224

Wij zoeken een ruimte
van minimaal 30 m2.
Weet u iets neem dan contact op
met Marie-Thérese Pelgrim,
mtpelgrim@kinderfysiotherapiepelgrim.nl
Of 06-25056620.

Opening Natuurgluren
Een nieuwe beleving van (stads)natuur
op Tapijn! Scan de QR-codes en www.
natuurgluren.nl neemt u in woord en
beeld mee naar de verwachte èn
onverwachte (stads)natuur in dit mooie
stukje Maastricht. Op 22 september is de
opening van Natuurgluren; beleef op deze
dag de natuur aan de hand van leuke
activiteiten.
Wat?
Opening Natuurgluren
Waar?
Verspreid over Tapijn, maar
start in de Brasserie
Wanneer? 22 september van
14u tot 17u

AMBY
COLOFON
Volgende uitgave:
Dinsdag 25 september
Inzendtermijn kopie
Woensdag 19 september
Redactie, financieel beheer,
klachten en advertenties
Henny Willems
Berkenhoven 26
6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089
e-mail: henny.willems@home.nl
www.amyerpraot.com
Bankrekening
NL 59 RABO 0131322540
t.n.v. Amyer Praot Maastricht

fruit te koop
Molenweg 2A

Zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur
Heeft u last van terugkerende
computerproblemen en/of een
steeds trager werkende
computer? Wij zijn gespecialiseerd
in het verhelpen van alle mogelijke
problemen en het opnieuw
optimaliseren van uw computer,
zodat deze weer snel en
betrouwbaar is. Bel:043-3631435
of www.fixxcomp.nl

Heeft u puin of iets op te
ruimen in of om het huis,
bel dan
GSM 06-20164033
Gevraagd oude fietsen
U vindt een

AED

bij Hagerpoort,
in kantoor Maasvallei,
in gemeenschapshuis Amyerhoof,
en bij Plusmarkt, Severenplein 24A
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Secretariaat en advertenties
Thera Lahaye
Iepenhoven 31
6225 GW Amby Maastricht
Telefoon 3112178
Oplage en verspreiding
Oplage 3000 stuks
verspreiding binnen postcode 6225
Druk
Drukkerij De Heeg
Rijksweg 76
6228 XZ De Heeg-Maastricht
Telefoon 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
Bejaarden- en Invalidenvereniging

“De Sjlaaimetten”
houdt op dinsdag

18 en 25 september

KIENMIDDAG
voor bejaarden, invaliden en
alleenstaanden in

DE KARDINAAL

Degene, die wenst opgehaald te worden,
dient dat tijdig te melden,
telefoon 3623559 / 8516537.

HUUR VOORDELIG UW CV / COMBI KETEL
*

VANAF �25,- P/MND

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Harmonieuws
Jubileumconcerten Music
of a Liftetime op 3 en 4
november a.s.

Onze vereniging bestaat 120 jaar
en dit vieren we met 2 concerten
op zaterdag 3 en zondag 4
november a.s. in het Mercedes Benz Theater
in Randwijck. Wij trakteren u op een uniek
concert met een verrassende muziekkeuze.
Wilt u erbij zijn, bestel dan uw kaarten op onze
website www.walburga.nl

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

MECC te Maastricht.
Met het thema “Around the World” maken
we een muzikale rondreis per vliegtuig over
de diverse continenten. Maar liefst 120
musici zullen deze avond het podium
beklimmen.
Deze reis kunt u met ons meebeleven. Naast
het Regionaal Jeugd Harmonie Orkest zullen
ook diverse gastartiesten hun opwachting
maken. Toegangskaarten kosten € 12,50 p.p.
en zijn te bestellen via de agenda op de
website van het MECC: www.mecc.nl Per
kaart wordt € 0,59 voor administratiekosten
gerekend. 

De kaarten kosten € 12,50 p.p. en per
bestelling wordt € 0,35 administratiekosten in
rekening gebracht. In het bestelsysteem kunt u
zelf uw plaatsen in de zaal uitkiezen.
De garderobe is bij de prijs inbegrepen en
parkeren bij het theater is gratis.

Concert Regio Jeugd Harmonie
Orkest zaterdag 27 oktober a.s.

Onze jeugdleden staan voor een dubbele
uitdaging; deelname aan de jubileumconcerten
op 3 en 4 november a.s. én het concert van
het Regionaal Jeugd Harmonie Orkest op
zaterdag 27 oktober a.s. om 19.30 uur in het

Voordeel bij Keurslager Heuts!

VoordeelLEKKER
bij Keurslager
Heuts!
VOORDEEL:
VoordeelVOORBEELDAANBIEDINGEN:
bij Keurslager Heuts!
Lamsfilet

Pepersteaks

Kipfilet

gemarineerd

Kalfsgehaktschnitzels

naturel of gemarineerd

VOORBEELDAANBIEDINGEN:
8
5
6
6
5
6
5
6
2
3
5
1
3
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Shoarmapakket
Bij 500 gram 25
Biefreepjes 50
Cordon bleu
00
50
250 gram
4 stuks
3 stuks
stuks
sucadelapjes
Duroc
d’Olive
Vlees, broodjes + sausBiefreepjes
Diverse4varianten
Shoarmapakket
Bij 500
gram
Cordon
bleu
GRATIS
sucadelapjes
Duroc
d’Oliveverleiding
Vlees,
broodjes
Diverse
Rundergehakt
Kipham
+ + saus
Stamppot
Spaanse
50
95 varianten
95
kruidenbouquet
4 stuks
samen
keuze uit diverse smaken 500 gram
GRATIS
Geb.
Pastei
+
50
95
95
kruidenbouquet
Preskop samen
4 stuks
500 gram
SPECIAL!
Saucijsjes
Zeeuws
spek,
Gebakken
pastei
75
25
95
50
Gevulde100
kippendij
2 x 500 gram
gram
100 gram
per soort samen
500 gram en rozijnen
SPECIAL!
gebakken
pastei +Gebakken
Duroc d’Olive
Metpastei
appeltjes
Saucijsjes
Zeeuws
spek,
Gevulde kippendij
grillworst
gebakken
pastei +
Duroc d’Olive
Met appeltjes en rozijnen
Konijnenbouten
Bospaddestoelensoep
4-Jaargetijden
50 gebraden Gehaktbal grillworst
75
50
99
8 stuks
100 gram
100 gram per soort, samen
100 gram
kant en klaar
met jus
50
75
50
99
ovenschotel
8 stuks
100 gram
100 gram per soort, samen
100 gram
Stoofstukjes
Hongaarse Goulash
AspergeStamppot
90
95 Stoofstukjes
50 Asperge95
Hongaarse
Goulash
1 witte
kilo
500 gram
1 kilo
500 gram
in braadjus
beenhamovenschotel
Met GRATIS
rijst Stamppot
Diverse varianten
in braadjus
beenhamovenschotel
Met GRATIS witte rijst
Diverse varianten
Duroc d’Olive
95
95
95
Duroc
d’Olive
Döpkes snackballetjes 95 Mestreechter
Pasta-fantasiasalade
Bouillonsalade
500 gram
500 gram
50095
gram
500
95
95
95gram
rauwkost-salade
500 gram
500 gram
500 gram
500 gram
Vleessalade
Tomatensoep
Gehaktbrood
Frisse groentesalade
25Gehaktbrood
09 Frisse groentesalade 29 Vleessalade
50
Tomatensoep
Van mama Janssen

1

11
5 5

1 liter

3

4

2 2

1 liter

100 gram

per stuk

Heuts,
keurslager
Heuts,
keurslager
Bergerstraat
52, Maastricht
Bergerstraat
52, Maastricht
Tel.
043-362
Tel. 043-362 52 26 52 26
www.heuts.keurslager.nl
www.heuts.keurslager.nl

per stuk

4

200 gram

100 gram

100 gram

Wij zijnop:
geopend op:
Wij zijn geopend
Dinsdag-vrijdag
uur
Dinsdag-vrijdag
9.00-18.009.00-18.00
uur
Zaterdag 8.00-16.00
uur
Zaterdag 8.00-16.00
uur
Maandag Maandag
gesloten gesloten
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September 2018, Vocal group
Mes Amie bestaat 40 jaar
Vocalgroup Mes Amie is een koor dat
allerlei soorten muziek wil uitvoeren. Het
koor staat onder leiding van een
vakkundige dirigent en wordt begeleidt
door een combo. Momenteel bestaat het
koor uit 50 leden.
Wij willen een zo’n breed mogelijk publiek
verrassen met onze vocale- en
instrumentale kwaliteiten waarbij plezier
en ontspanning voorop staan. Inmiddels
zijn onze kerstwandelingen al buiten onze
dorpsgrenzen bekend. Het bestuur maakt
in 2016 een nieuwe visie en missie.

MOVAKA V.O.F.
Het voorjaar is
Begonnen !
Kortingen op

Vocalgroup Mes Amie
Is in harmonie muziek maken
Is het wij-gevoel en gezelligheid
Is streven naar uitdagingen
Is samen durven groeien

Op zaterdag 29 september is er een H. mis
in de Walburgakerk met eigen zang, muziek
en teksten. Hierna is er in
gemeenschapshuis Amyerhoof een gezellige
feest Reünie avond voor leden met
introducees, alle vrienden van ons koor en
oud leden. Samen kijken we op deze avond
terug en eren onze jubilarissen 40 jaar lid
Anjola Dackers, Kapelaan Jacques Maas 40
jaar lid en Stephanie Dilweg 25 jaar lid.
(In verband met de organisatie graag
opgeven voor 15 september via
vocalgroupmesamie@gmail.com )
Ook kijken we deze avond vooruit naar
onze nieuwe plannen voor de toekomst.
Programma:
Zaterdag 29 September 			
40 jarig jubileum Vocalgroup Mes Amie
Zondag 04 November 			
filmmiddag “journey of dreams”.
Zondag 18 November 			
viering in Walburga Kerk
Woensdag 28 November 			
Kien avond
Vrijdag 14 en zaterdag 15 December
Kerstwandelingen “Geine Wierouk,
Mirre of Goud mer Walburga-Olie”
Zondag 16 December			
Kerstconcert Walburga kerk
Maandag 17 December 			
kerstuitvoering Zeven Bronnen
Maandag 24 December 			
Kerstviering Walburgakerk
50 zingende leden
Het koor kan terugkijken op een geslaagde
open repetitie. Maar liefst 5 nieuwe leden
hebben zich bij onze familie aangesloten.
Hierdoor komen wij op 50 leden uit. Dat is
fantastisch nieuws.

Overkappingen



Tuinkamers



Rolluiken



Zonweringen

Maak kennis met onze nieuwe
uitgebreide showroom
met veel nieuwe producten!
Gronsvelderweg 29, Gronsveld

www.movaka.nl
Heb je interesse in ons koor en wil je
graag hedendaagse liederen zingen kom
dan eens kennismaken op maandagavond
vanaf 19.30 uur in de zaal van
gemeenschapshuis Amyerhoof.
Bestuur Vocalgroup Mes amie. 

OKTOBERFEST SONG EN
PRETZEL CD-SINGLE
JEROME GELISSEN
Afgelopen week is mijn Oktoberfest
Song uitgekomen, een Oktoberfestplaat
in het Engels en Duits. Oktoberfest!
Gemütlichkeit! Come on and feel the
Bavarian mood. Gemütlichkeit means
feeling good!
Dit is de voorloper van mijn Duitse
Oktoberfestalbum met vele Duitse

0646376593
liedjes en schlagermedleys. Half
september komt mijn Pretzel cd-single
uit, opgenomen met enkele jongens van
de Pretzel Express.
Vorig jaar zijn we naar het Oktoberfest
in München in Duitsland geweest en dat
was fantastisch. We hebben het
Pretzelleedsje opgenomen, een leuke
Limburgse tekst over de Pretzel Express.
Als tweede liedje op de Pretzel cd-single
staat een sjieke ambiance versie van de
Duitse Schneewalzer. Deze cd-single
verschijnt in een beperkte oplage en is
bij mij en de Pretzel-express te koop
voor € 5,-. Daarnaast ga ik eind oktober
2018 het theater in met mijn Duitse
vrienden Beck & Bauer und Freunde.In
de volgende Amyer Praot meer info over
mijn Oktoberfest album en de Duits/
Limburgse theatershow. 

SNS Huisselectie Altijd keuze uit
meerdere hypotheekaanbieders
Met een SNS Hypotheek krijg je goede rente en voorwaarden.
Maar misschien is er wel een hypotheek die nog beter bij jou past.
Daarom valt er bij ons wat te kiezen. Als enige bank in Nederland
hebben we een breed aanbod van verschillende hypotheekaanbieders: de SNS Huisselectie. Zo kunnen we je altijd een
hypotheek aanbieden die het beste past bij jouw wensen.

1B02-1709

In 2016 zijn wij begonnen aan een drie jarig
project waarin wij ons diverse malen
gepresenteerd hebben zoals tijdens een
tweetal buitenfestiviteiten onder de namen
“op de Cour 1”en “op de cour ll vive la
france vive Mes Amie”. Ons afsluitend
project startte begin 2017 en eindigde in
de Bonbonnière met ons theaterconcert
“Journey of Dreams”. Twee uitverkochte
voorstellingen zorgde voor een
fantastische mix tussen zang, dans,
bewegen, muziek en toneel door
Toneelgroep Limmel.



Maastricht, De Leim 10A
Maastricht, Markt 18
Maastricht, Peijmeestersdreef 2
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Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak
Hokkaido Muskaat of Fles Pompoen

kg € 1,50 Gesneden 500 gr. € 1,50

St pieter aardappelen 10kg. € 7,50
Friet aardappelen 5 kg € 4,98
Krieltjes vers geschrapt 500 gr € 1.25

Oude akerstraat 4 a Bemelen

Ma.13.0018.00 Di. t/m Do. 10.30 Vr. 8.00 tot 18.00 Za. 8.00 tot 17.00

Huiskamer 'de Koffiepot' bestaat
in september 3 jaar als ontmoetingsplek
voor ouderen in Amby
Ouderen ontmoeten elkaar in de huiskamer
Gezelligheid en ontmoeting staan centraal
Iedere donderdagmiddag van 13:30 uur–16:30 uur
Iedere oudere is welkom! Aanmelden is niet nodig

Ruilbibliotheek (mini bibliotheek).
Sinds anderhalf jaar is er een
ruilbibliotheek in Huiskamer "de
Koffiepot". Er zijn leuke, informatieve,
spannende en romantische boeken voor
volwassenen.
Iedereen die dat wil kan op donderdag tussen 13.30 en 16.30
uur boeken komen halen. Er is geen registratie, u kunt een boek
houden, doorgeven of terugbrengen en een ander boek
meenemen.
Het is fijn als de boeken gelezen worden. U kunt ook een boek
van uzelf meebrengen om anderen in de gelegenheid te stellen
dit boek te laten lezen.

Op de foto v.l.n.r. Giel Driessen, Myrna Stals, Annie Mommers, Amelie Lammerschop,
José Dols, Gerda Wijnen (voorzitter), Berthil Janssen en Arno Custers.

Nadere informatie:
Gerda Wijnen, tel. 3622902 of Giel Driessen, tel. 3620821 

ZijActief

Wij zoeken nog enkele vrijwilligers om bij toerbeurt op
donderdagmiddagen, ouderen te ontmoeten en behulpzaam
bezig te zijn (o.m. koffie, thee, frisdrank serveren).
Aanmelden kan bij
mevr. José Dols (coördinator vrijwilligers), tel. 3625298.

Op woensdag 19 september 2018 start
het najaars programma van onze afdeling.
Achter de schermen werkt het bestuur aan
de voorbereiding van het programma voor
het nieuwe jaar, maar er zijn nog een aantal leuke activiteiten voor
de komende maanden. Op de eerste bijeenkomst gaan we alles te
weten komen over pompoenen, wat je er allemaal mee kunt maken.
We worden getrakteerd op een wafel met slagroom en een bonbon.
Wij nodigen onze leden uit om deze ledenavond bij te wonen om
19.45 uur in de Amyerhoof.

Stuurgroep Huiskamer "de Koffiepot"

Bestuur ZijActief Limburg Afdeling Amby 

Dus welkom in Huiskamer "de Koffiepot".

Voor al uw administratie- en belastingzaken
Ook voor uw particuliere belastingaangifte
Ambyerstraat Noord 74 A
6225 EG Maastricht
T 043 - 3638563
info@raadmaastricht.nl
www.raadmaastricht.nl
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Judoclub Amby
Het seizoen 2018-2019 is weer gestart vanaf
20 aug j.l.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Dus kom gerust eens kijken als je kennis wil maken
met de judosport.
Meer info kun je ook vinden op onze website:
judoclubamby.nl
Judoclub Amby 

Werkzaamheden aan de
H. Walburgakerk hervat
Na de
zomervakantie is
de vaste groep
vrijwilligers
onder regie van
Piet Keijmis verder gegaan met het
herstel van de kerk. Het voorplein
gaat op de schop en wordt opnieuw
bestraat. Hieraan voorafgaande is de
grond rond de kerkmuren tot aan de fundering afgegraven en is het
voegwerk hersteld. Om het binnendringen van vocht in de
kerkmuren tegen te gaan, wordt de afgegraven grond vervangen
door kiezelstenen. Als
deze klus geklaard is, begint
het herbestraten van het
voorplein, dat wordt
uitgevoerd door de
Fa. Sour & Sour.
In de volgende
Amyer Praot leest u meer
over deze en volgende
werkzaamheden. 
Hallo jongens en meisjes van Amby,

Ga jij onze jeugdgroep 2018 - 2019 van CV de Sjlaaibök
versterken?
Zit je in groep 7, woonachtig in Amby en zou je
graag deel willen gaan uitmaken van deze
jeugdgroep, dan kun je je nu al opgeven tot
uiterlijk donderdag 01-11-2018!
Dit kun je doen via het email adres:
jeugdcommissie@sjlaaibok.nl
De eerste helft van november zal een afvaardiging van de
Jeugdcommissie de groepen 7 van de basisschool Amby komen
bezoeken, om uit te leggen wat wij met de Jeugdgroep 2019
allemaal gaan doen. Tijdens deze informatie heb je ook nog de
gelegenheid je op te geven, als je dit niet al per email hebt gedaan.
Op vrijdag 9 november-2018 zal de loting plaats vinden van 12
jongens en 12 meisjes die deel gaan uitmaken van onze nieuwe
jeugdgroep.
Om alvast een indruk te krijgen, naar welke activiteiten we als
jeugdgroep gaan, neem dan eens een kijkje naar de foto’s van
afgelopen jaar op onze website: www.sjlaaibok.nl, voor aanvullende
informatie kun je contact opnemen met Harry Fricker
06-29505711.
Jullie kunnen natuurlijk ook onze facebook pagina van de
sjlaaibök liken
Heb je naast de interesse om bij de jeugdgroep te komen, ook
interesse om mee te doen met de loting voor Jeugdprins of
Jeugdprinses 2019 van JCV de Sjlaaibök, kun je dat ook vermelden
bij je aanmelding. Geef dan tevens door, waarom je Jeugdprins of
Jeugdprinses zou willen worden.
Geef je op, want het is een leuke en onvergetelijke tijd.
Groetjes, Jeugdcommissie CV de Sjlaaibök. 
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Openingstijden: Di-Wo-Vr 8.30 uur tot 18.00 uur | Do 8.30 uur tot 13.00 uur | Za 8.30 uur tot 15.00 uur

Reclame van woensdag 12 september tot en met dinsdag 25 september

4 Schnitzels
+ 1/2 kg Gehakt

Achterham

samen voor

100 gram

€ 8.95

WEEKENDRECLAME

vrijdag 15 september en
zaterdag 16 september

KOPHAASJES
4e GRATIS

Zuurvlees
100 gram
€ 0.99
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Gebraden gehakt
100 gram

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

€ 0.99

Jong belegen kaas

100 gram

Mag ik mij aan u voorstellen! Mijn
naam is Cindy Theunissen,
woonachtig in Amby, getrouwd
met Christian Theunissen en wij
hebben drie kinderen.
Sinds begin dit jaar zijn wij onze
droom gaan najagen en zijn wij
gestart met een nieuwe uitdaging.
Mooie woonspullen uit Bali
introduceren en verkopen in
Nederland.
Nadat de webshop van start is gegaan, hebben wij besloten een
zogenoemde “pop-up store” te openen, zodat u onze spullen
ook persoonlijk kunt komen bewonderen.
Dus....
Sinds enkele weken is Amby een gezellige winkel rijker!
Bali CanTik is gelegen in het oude Zeeman pand,
tegenover het postkantoor. Wij verkopen mooie interieur,
cadeau en lifestyle artikelen, die wij persoonlijk voor u
uitzoeken in het mooie Bali.
Het hele jaar door is het vakantie bij Bali CanTik.
Wij hebben al vele positieve reacties van buurtbewoners
mogen ontvangen en willen nu officieel bekend maken dat wij
(tijdelijk) gevestigd zijn op de Ambyerstraat-Noord 26. Kom
eens gezellig binnen lopen, er is voor ieder wat wils. Prachtige
decoratie manden, mooie Buddha beelden, schilderijen en
unieke dressoirs zijn maar enkele voorbeelden uit ons diverse
assortiment.

€ 1.95

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

€ 1.30

Feestmiddag Zonnebloem
Zaterdag 6 oktober a.s. is er weer de jaarlijkse
feestmiddag van de Zonnebloem voor onze doelgroep.
Aanvang 14.00 u. in de Amyerhoof.Voor de muziek
wordt gezorgd door de ons alom bekende Nico.
Hij entertaint op een bijzondere prettige manier en
nodigt iedereen uit om er een gezellige middag van te
maken.
Tijdens de middag wordt er dan ook nog een tombola
gehouden.
Uiteraard zullen hartige hapjes zorgen voor de inwendige
versterking.
We hopen op een goede opkomst en wensen dat iedereen hierna
met een goed gevoel naar huis zal gaan.
Attentie: We vragen bij de entree € 2,50 bijdrage p.p. 

U bent van harte welkom bij Bali CanTik!
Wij zijn dagelijks geopend van 10.00-17.00 uur. Op maandag
vanaf 13.00 uur en op WOENSDAG en ZONDAG zijn wij
GESLOTEN.
Neem ook eens een kijkje op onze webshop: www.balicantik.nl
Heel veel paradijselijke groetjes van
Christian en Cindy Theunissen.
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63e jaargang
n r. 1 5 - 2 0 1 8
MISSTIPENDIA:
door de week:
€ 12.50
zondag:
€ 27.50

H. MISSEN AMBY:
Dinsdag: 09.00 uur
Donderdag: 09.00 uur
Zondag: 11.00 uur
Vrijwilligers
Als het over kapitaal gaat, legt menigeen meteen
de link met geld… Het kapitaal in onze parochie
zijn de vrijwilligers. Zij maken door hun
belangrijke bijdrage alle activiteiten in de
parochie mogelijk en bevorderen daarmee een
goed leefklimaat in de geloofsgemeenschap. Hun
inzet is onontbeerlijk: zonder hen geen vitale
parochie!
Om een parochie ‘draaiende te houden’ zijn en
blijven veel vrijwilligers nodig, een kerk zonder
inzet van vrijwilligers is niet meer denkbaar.
Parochianen worden gestimuleerd om actief deel
te nemen, medeverantwoordelijkheid voor het
samen kerk zijn serieus te nemen en bereid te zijn
onderling samen te werken.
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat vele
vrijwilligers op talloze terreinen in en om onze
kerken veel werk verrichten ten dienste van de
gemeenschap en daar mogen we dankbaar voor
zijn. Hun inzet is onontbeerlijk, zij bepalen mede
het gezicht van onze geloofsgemeenschap. Zij
verdienen daarom aandacht en een goede
organisatie. Aandacht voor vrijwilligers versterkt
de samenwerking en geeft meer betrokkenheid.
Op veel terreinen en op verschillende niveaus zijn
vrijwilligers in de parochies actief: in
werkgroepen, commissies, bestuur, zangkoor,
acolieten, poetsgroepen, bloemendames,
kosters… bijvoorbeeld hoe zou de kapelaan een
uitvaartmis kunnen doen zonder vrijwilligers;
onmogelijk. En Kerstmis? Er zijn vrijwilligers die
wij vaak zien, maar ook vrijwilligers die in de
achtergrond werken en een hele belangrijke werk
doen.
De kerk is een gemeenschap van geroepenen,
een gemeenschap waarin iedereen erop
wordt aangesproken zijn of haar bijdrage te
leveren op basis van de talenten, charisma en
mogelijkheden die God (ieder) geschonken heeft.
Zo bezien is vrijwilligerswerk een antwoord
van de gelovige op de liefde van God. Door zich
in te zetten, bouwen vrijwilligers mee aan de
gemeenschap en werken ze ook aan de doelen
die ze voor hun eigen leven zien. Want geven
maakt ons blij.
Parochianen die belangstelling hebben om ook
een bijdrage te leveren kunnen altijd contact
opnemen met de pastoor en de kapelaans.

Redactie en administratie:
Kapelanie
Severenstraat 7, 6225 AR Amby-Maastricht
Tel.: 043-3634587 / Dringend: 06-34322362
Wachtdienst tel: 043-3690670
Bankrekeningnummers ten name van
de Parochie H. Walburga, Amby:
Kerkbijdrage: NL81 SNSB 0858 0216 09
Kerkhof: NL59 SNSB 0851 4912 86
Betaalrekening (van missen e.d.):
NL37 SNSB 0858 0216 25

H. MISSEN in Amby
ZONDAG 16 september Vier-en–Twintigste Zondag door het jaar
11.00 uur koor: Sancta Walburga
Maria Hermens en Gerard Burgers
Joke Philippi-Schnieder; c.u.
Lieke Smeets-Seijben; c.u.
Maria Debie-Knubben; c.u.
They Vreuls; c.u.
Noé Franssen, die gedoopt wordt
Dinsdag 18 september 09.00 uur
Voor de alleenstaanden
Donderdag 20 september 09.00 uur in de dagkapel
Voor persoonlijke intenties
ZONDAG 23 september Vijf-Twintigste Zondag door het jaar
11.00 uur Koor: Gelegenheidskoor
Jaardienst familie Dassen-Janssen
Jaardienst Fons Hermens
Jaardienst Maria Hermens en Gerard Burgers
Jaardienst ouders Frank Jacobs en Elly Jacobs-Hermens
Mieta van Kan-Broux; c.u.
Lambert Waterval; c.u.
Frans Hermens; c.u.
Dinsdag 25 september 09.00 uur
Voor de wereldvrede
Donderdag 27 september 09.00 uur in de dagkapel
Voor de zieken en eenzamen
OVERLEDEN
Lieske Kersten-Janssen
94 jaar
Jef Lücker
78 jaar		
Moge zij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming

DOE GOED
EN ZIE NIET OM
				
Misintenties: opgeven: In de kapelanie (Severenstr. 7) In het parochiebureau elke
dinsdag van 14.00 -16.00 uur en vrijdag van 18.30 -20.00 uur. Ambyerstr. Zuid 90ª
tel. 043-3520100 of via e.mail: parochiewalburga@kpnplanet.nl.
Vermelding in de volgende kerkklok: misintenties: uiterlijk
maandag 17 september in de kapelanie en uiterlijk
dinsdag 18 september vóór 16.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s:
www.parochiewalburga.nl.
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Bovengrondsbegraven is goedkoper dan cremeren
Overeenkomst
voor uitvaart en galerijgraf
Op het moment van overlijden is het op dit polisblad genoemd bedrag
geldig. Indien U nog aanvullingen wenst, worden de daarvoor geldende
kosten berekend.
Galerijgraf voor een periode van 20 jaar
Voordelen: géén grafdelvings- en funderingskosten, geen huur graf
en grafmonument
Overbrenging overledene binnen gemeente Maastricht
Laatste verzorging door
De nabestaanden*
Door Bovens Uitvaartcentrum
*Zelf verzorgen en regelen is niet alleen kostenbesparend maar
bevordert tevens de rouwverwerking. Alle benodigde artikelen zijn
bijzonder voordelig verkrijgbaar in onze eigen uitvaartwinkel
Gratis opbaring bij Bovens Uitvaartcentrum in Heer-Maastricht
Grafkist vlak, model eiken fineer
Dienst (45 minuten)
Door nabestaanden zelf in te vullen in het Lourdespaviljoen op
Begraafplaats Heer-Maastricht
Dragers
100 bidprintjes (standaard model naar keuze)
25 Rouwbrieven met postzegels
Akte van overlijden via de gemeente
Ondernemingsloon
Totaal bedrag: € 6126,83

Naam:……………………………………...

Overeengekomen d.d.

Adres:……………………………………...

Namens Bovens Uitvaartcentrum:

Postcode en plaats:……………………..
handtekening
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Op zondag 30 september 2018 organiseren
Reisvereniging "Oonder Us" en
Harmonie "De Gele Rijders" een snuffelmarkt
in Trefcentrum Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4 in
Maastricht. Reken er maar op dat het weer net zo
gezellig zal worden als alle vorige keren.
Bezoekers zijn welkom van 9:30 tot 16:00 uur,
de entree bedraagt € 1,00.
Wilt u een kraam huren (2 tafels voor € 16),
bel dan snel met 06 48 46 51 68 of (043) 362 02 16.
Met vriendelijke groet,
mèt de kompleminte,
R.K. Harmonie St. Caecilia "De Gele Rijders"
Vincent Grummer, vicevoorzitter/tweede penningmeester

Amby chapeau!
Vorige week is gecollecteerd voor KWF Kankerbestrijding. In
Amby werd maar liefst € 2.356,80 opgehaald.
Daar wil ik alle inwoners van Amby en zeker ook de collectanten
heel hartelijk voor bedanken.
Het geld is hard nodig. Samen komen we steeds dichterbij.
Amby, nogmaals merci!
KWF Kankerbestrijding
Afdeling Amby
Jos van den Ende
Amyer Praot - 10 - Amyer Praot

Hulp bij herstel
Thema-avond met ervaringsdeskundigen
van Bureau Herstel
Voor wie heeft geworsteld met een psychiatrische ziekte of
verslaving, is herstellen niet hetzelfde als genezen. Want de
kwetsbaarheid verdwijnt in de meeste gevallen niet. Het gaat om
(leren) leven met jezelf, het beste uit jezelf halen. Mét je
kwetsbaarheid.
Herstellen doe je zelf, maar Bureau Herstel van Mondriaan kan je
daarbij helpen. Bureau Herstel biedt onder meer:
• herstelwerkgroepen,
• cursussen, zoals ‘Herstellen doe je zelf, maar niet alleen’
• het schrijven van je (digitaal) herstelverhaal,
• groep stemmenhoren
• en de crisiskaart.
Iedereen kan kosteloos van deze diensten gebruik maken: of je nu
in behandeling bent (geweest) bij Mondriaan of niet. De
ervaringsdeskundigen van Bureau Herstel hebben zelf met
kwetsbaarheden en moeilijkheden geworsteld en konden, met
vallen en opstaan, de regie over hun leven weer in eigen hand
nemen. Ze kozen hun eigen pad. En nu stimuleren zij anderen ook
hun eigen pad te (her)vinden. Meer informatie over Bureau
Herstel: bureauherstel@mondriaan.eu.
Interesse? Kom naar de thema-avond
Kom dan naar de thema-avond van Bureau Herstel, op maandag
24 september aanstaande in Maastricht. Tijdens deze avond leggen
ervaringsdeskundigen Mark Blaauw en Carla Linnartz uit wat
Bureau Herstel kan betekenen voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid of verslavingsproblematiek. Ook gaan zij in op hun
persoonlijk herstelverhaal.
Datum en locatie Maandag 24 september 2018, 19.30 – 21.30 uur,
in het Trefcentrum aan de Edisonstraat 4, Maastricht
Avond bijwonen
De toegang is gratis en iedereen is welkom. Aanmelden is niet
nodig. 

VOLLEYBALLEN
Heb je vroeger weleens gevolleybald of misschien nu nog?
Dat kan ook weer in Amby en wel elke dinsdagavond van
20.00 uur tot 21.30 uur in de moderne sportzaal van
Kindcentrum/Basisschool Amby.
Kom eens vrijblijvend meedoen en meld je aan.
Info: willy.magermans@planet.nl

R.C.Hovenier

Voor al uw werkzaamheden in de tuin

Ambyerstraat Noord 87
6225 EB Maastricht

mob: 0640859935
mail: r.c.hovenier@gmail.com

Uitbreiding dienstverlening door
buurtplatform Amby
Het buurtplatform Amby met
Nieuw inloopspreekuur in
Amby van Servicepunt Werk
en Bemiddeling : Samen met
nog 3 andere collega’s vormen
wij als onderdeel van Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland het
Servicepunt Werk en Bemiddeling en zijn actief in de wijken
aldus Armand Decker.
Dit servicepunt in de wijk Amby is bedoeld voor iedereen die
vragen heeft over werk en opleiding. Wat kunnen wij voor u
betekenen? Wij geven informatie, advies over en bieden
ondersteuning bij: - het vinden van een (nieuwe of andere)
baan;- opleidingen en cursussen - het maken van een cv, een
motivatiebrief of tips voor het solliciteren; - kinderopvang bij u
in de buurt; - vragen over uitkering en inkomen Wij werken
hierbij samen met andere ketenpartners of
hulpverleningsinstanties die ook in de wijken actief zijn zoals
zorg- en welzijnsorganisatie Stichting Trajekt, Kredietbank
Limburg, en de Sociale Teams.
Daarnaast werken wij nauw samen met Podium24 om
werkzoekenden met een uitkeringsachtergrond aan werk te
helpen.
Vanaf 4 september 2018 kunt u voor bovenstaande ook terecht
bij het Buurtplatform in Amby tijdens het inloopspreekuur op
dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur.
Adres: Ambyerstraat-Noord 78 / Aandacht Plus Zorg /
Informatiecentrum Buurtplatform Amby Voor vragen of het
maken van een afspraak buiten genoemd spreekuur kunt u mij
ook bereiken op telefoonnummer 06-27850805 of per mail:
armand.decker@maastricht.nl
of via: info@buurtplatform-amby.nl bereikbaar onder
telefoonnumme:r 06-36408424. 
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Gemengde Zangvereniging
Crescendo ook weer van start
De Gemengde Zangvereniging Crescendo
is ook weer begonnen
met haar wekelijkse
repetities op
dinsdagavond in de
Amyerhoof. Er staat een
druk programma te wachten in de komende
weken.
Afgelopen zondag 9 september werd er een
gezellige BBQ gehouden bij café de
Kardinaal. Dit om het nieuwe seizoen te
starten.
Programma voor de komende weken ziet er als volgt
uit:
• Zondag 16 september om 15.00 uur zingen we in
Zorgcentrum Larisa in Maastricht
• Zaterdag 22 september om 19.30 uur nemen we deel aan
een concert in Ransdaal.
• Zondag 21 oktober zingen we om 15.00 uur in Sibbe.
• Zondag 28 oktober luisteren we om 10.30 uur een H. Mis
op in de Koepelkerk. 

VOLLEYBALLEN
Heb je vroeger weleens gevolleybald of misschien nu nog?
Dat kan ook weer in Amby en wel elke dinsdagavond van
20.00 uur tot 21.30 uur in de moderne sportzaal van
Kindcentrum/Basisschool Amby.
Kom eens vrijblijvend meedoen en meld je aan.
Info: willy.magermans@planet.nl

2e HANDS
2e HANDS
KLEDINGMARKT
KLEDINGMARKT
speciaal veel kinderkleding

speciaal veel kinderkleding
ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018

Wij zijn voor de regio Maastricht op zoek naar

nette, verzorgde Interieurverzorgsters m/v
De werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken van diverse
kantoren, trappenhuizen en appartementen complexen.
* Werktijden in de ochtend-en avonduren (dus ook voor
studenten makkelijk te combineren met studie)
* Gratis opleiding intern.
* SVS-opleiding schoonmaaksters voor starters.
* Begeleiding naar klant.
* Collectieve ongevallenverzekering
* Opbouw verlofuren en 8% vakantietoeslag.

ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018

GEMEENSCHAPSHUIS AMYERHOOF
SEVERENPLEIN AMBY

GEMEENSCHAPSHUIS AMYERHOOF
SEVERENPLEIN
van
10.30 – 14.30 uur AMBY

Spreekt dit jou allemaal aan, stuur dan een mail met je cv naar:
ramona.groenendael@osselschoonmaak.nl
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t.b.v. ZijActief Limburg
van 10.30 – 14.30
afd. Amby

uur

t.b.v.
ZijActief
Limburg
De
toegang
is gratis
afd. Amby

De toegang is gratis

ÉCHT VRIJE KEUS
EERLIJKE PRIJS
Meer mogelijk dan u denkt, ook als u
Uw uitvaartregisseur Marc Moors
Dr. Goossensstraat 2, Berg en Terblijt
www.uitvaartstudio.com (043) 852 3 258
Violenactie van
De Sjlaaibök
De herfst heeft ingezet,
bladeren vallen en het
zomerspul in onze tuin moet
eruit!
Dat is ook de hoogste tijd om de tuin
definitief onderhanden te nemen en
winterklaar te maken.
Een van de dingen die daar bij hoort zijn
bloemen, bloemen die winterhard zijn en
die er voor zorgen, dat ook in dit jaargetij,
kleur rondom het huis is.
Al jaren, dus ook dit
jaar houdt de
CV De Sjlaaibök, haar
jaarlijkse violenactie.
De netto-opbrengst
van deze actie is
bestemd voor de
jeugdcarnaval in Amby.
Ook dit jaar gaan we
de verkoop verdelen
over twee dagen:
De verkoop vindt dit jaar plaats op
Vrijdagavond 5 oktober vanaf 18.00
uur
en zaterdagmorgen 6 oktober vanaf
10.30 uur.
Op vrijdagavond komen we ten westen
van de Ambyerstraat Zuid/Ambyerstraat
Noord (Tussen Amyerstraat zuid/noord
en Heukelstraat, Severenstraat en
Westrand)
Op zaterdag doen we de oostkant
(tussen Ambyerstraat noord/zuid en de
‘heggebuurt’’ en de “hovenbuurt”).
leden, jong en oud, van CV de Sjlaaibök
komen bij U aanbellen en U vragen of U
violen wilt kopen.
Maar U kunt ook al eerder Uw violen
bestellen en dan zullen wij ze op 5 oktober
of 6 oktober bij U bezorgen.
Bestellen kan op telefoon 043-3636259
of 3626650 maak dan ook gelijk een
afspraak over het bezorgen!!!!
De prijs ook dit jaar is € 2,50 voor 4 stuks
violen.
En denk er aan:
de netto-opbrengst
komt ten goede aan
de carnaval voor de
onze jeugd! 

Beste dames,
Na 2 maanden met vakantie te zijn
geweest, hebben we weer de
maandelijkse verenigingsavond van de
“Damesvereniging”. Wij als bestuur
verwelkomen dan ook onze leden voor
het nieuwe verenigingsjaar.
Wij nodigen u dan ook uit om
woensdag 12 september a.s.
om 20.00 uur in de Amyerhoof. Niet
leden zijn ook hartelijk welkom om eens
een avond bij te wonen.
Wij beginnen het nieuwe jaar met een
avond gezellig kienen.
De koffie staat klaar.
Groetjes het bestuur 

CHOCOLADE

Maastricht

ijke
l
r
e
e
h
"Onze hocolade
tc
Herfs weer!"
is er

Party Sensation”
bij Partycentrum
Beats and Bars
Het leven begint bij 35-plus.
De 35-plussers van nu voelen zich
uitermate goed thuis op het internet en
houden van dansen, een leuk evenement,
feestje of gezellige borrel.
“Party Sensation” is een dans- en
ontmoetingsavond voor 35 plussers. Een
unieke avond om in ongedwongen sfeer
met herkenbare muziek ouderwets uit je
dak te gaan. Lekker een avondje dansen,
swingen en feesten! Waar anders kun je
als 35-plussers nog dansen?
Aarzel je nog omdat je niet zo’n
feestbeest bent? Zelfs dan is “Party
Sensation” the place to be om nieuwe
mensen te leren kennen. Niemand houdt
het uren achter elkaar vol op de
dansvloer. Dus als het tijd is voor een
rustmomentje en drankje aan de bar heb
jij mooi de kans om een babbeltje te
maken. Let’s go!
Onze missie is elke 4de zaterdag van de
maand een leuke “Party Sensation” te
organiseren voor 35-plussers.
De komende “Party Sensation” is op
zaterdag 22 september 2018 vanaf 20:30
uur bij Partycentrum Beats and Bars,
gelegen aan het Severenplein 25E te
Amby-Maastricht. De entree is € 5,00
per persoon en de zaal gaat open om
20:00 uur. Muziek wordt verzorgd door
DJ William. Tot zaterdag 22 september
2018 bij Partycentrum Beats and Bars! 

Ma: gesloten.
Di t/m Vrij: 10.00 u. – 18.00 u.
Zat: 10.00 u.- 16.00 u. Zo: gesloten.
Ambyerstraat Noord 38
6225 EE Maastricht
Tel. 043-3112557
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Severenplein 25e, Amby-Maastricht

www.beatsandbars.nl

Wij gooien
een balletje
op..…
Wie zijn wij?

In memoriam Jef Lücker
Op zondag 26 augustus is na een kort ziekbed ons koorlid Jef
Lücker vrij plotseling overleden. Jef is 18 jaar trouw lid geweest van
ons koor. Toen hij zich in 2000 aanmeldde bij het koor, had hij al
12 jaar zangerservaring opgedaan bij het Kerkelijk Zangkoor in
Bosscherveld.
Na een moeilijke periode voor het koor stelde hij zich in 2004
kandidaat voor het voorzitterschap en werd hij tot voorzitter
gekozen. Deze functie vervulde hij van 2004 tot 2009. In 2013 was
Jef 25 jaar actief als kerkzanger en werd hij onderscheiden met de
zilveren medaille van de Sint Gregoriusvereniging van het
Bisdom Roermond.
Jef was een zeer trouw en gewaardeerd zanger en was zeer
betrokken bij het wel en wee van het koor.
Op 31 augustus vond de uitvaartmis voor hem plaats,
waarin ons koor de requiemmis en
enkele Latijnse gezangen zong.
Moge hij rusten in vrede.
Ludo Royakkers
voorzitter Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia

Wil je op een gezonde manier wat
kilo’s kwijt na je vakantie?
Meld je dan nu aan en je krijgt tips
mee voor tijdens je vakantie!
Wil je meer informatie?
www.moniquewaltmans.nl
043-3626882
 info@moniquewaltmans.nl

Nou even voorstellen:
Wij, dat is de Jeu de
Boules Club Amby, oftewel afgekort JBC
Amby. Wij gooien elke week op recreatieve
wijze op vrijdagavond onze ballen op onze
accommodatie gelegen naast de kantine van
RKASV/WillemI in het Geusselt park naast
het zwembad.
Wij zijn een Jeu de boules Boules vereniging
die uit een vijftigtal leden en ongeveer een
twintigtal G-leden bestaat.
Vijftien leden nemen momenteel op dinsdagen woensdagavond deel aan de Zomeravond
Competitie van de Nederlandse Jeu de
Boules Bond in District Zuid.
Omdat wij altijd op zoek zijn naar mensen
die geïnteresseerd zijn, of geheel vrijblijvend
kennis willen maken met de Petanque sport,
nodigen wij iedereen van harte uit om een
kijkje te komen nemen op onze banen. Een
balletje mee gooien is natuurlijk geen enkel
probleem.
Jullie zijn welkom vanaf 19:15 op de
vrijdagavond.
Nieuwsgierig? Wellicht tot op één van de
komende vrijdagavonden.
U bent van harte welkom!
Met vriendelijke groet namens bestuur en
leden,
Luc Habets Voorzitter JBC Amby

Wie schrijft de
Sjlager voor
Carnaval 2019
Het lijkt nog ver weg, maar als het goed is
zijn jullie al bezig met het schrijven van een
nieuwe sjlager voor de carnaval van 2019
voor C.V. de Sjlaaibök.
Bent u nog niet begonnen, kruip dan snel in
de pen en verzin een leuke melodie!!
De sjlagerverkiezing zal dit jaar plaatsvinden
op zaterdag 24 November op het Ajd
Prinsebal ter ere van Prins Marcel I en
Prinses Corinne.
Vanaf volgende week staat het regelement
en de akkoordverklaring voor deelname op
de website www.sjlaaibok.nl en kunt u dit
zelf uitprinten en invullen.
Zonder een ingevulde akkoordverklaring is
uw deelname helaas niet geldig.
Hopelijk kunnen we dit jaar weer veel
bekende inzenders van de afgelopen jaren
tegemoet zien, maar wij zouden het
natuurlijk ook leuk vinden om nieuw talent
te mogen begroeten tijdens onze verkiezing.
Laten we er samen voor zorgen dat we
weer een echte verkiezing krijgen!!!

Samen aan de slag om voor eens en altijd jouw ideale
gewicht te bereiken.

De consulten worden vergoed door de
meeste zorgverzekeraars, dit gaat niet
ten koste van uw eigen risico!
Raadpleeg de polisvoorwaarden.
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U kunt uw sjlager inzenden t/m zondag
30 september op de Dennenhoven 22
waarbij om middernacht het inschrijftermijn
zal sluiten.
Start dus nu met schrijven en maak er een
geweldige sjlager van.
Heel veel succes, en natuurlijk veel
schrijfplezier.
Muziekcommissie C.V. de Sjlaaibök

Toneelverenging DE VRIENDENKRING presenteert:

PENSION DE GOOT
Beste Toneelliefhebber,
Graag nodigen we u uit om te komen kijken naar
onze nieuwe productie Pension de Goot.
Pension De Goot is een opvanghuis voor thuis en

Nieuwe tandartsen praktijk
in Zorgpark Scharn
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&
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ZO
daklozen. De leiding en verzorging is in handen van Toos en
Pien. Het pension wordt bewoond door 4 bewoners met
allemaal hun problemen. De buurt
is niet blij met dit pension in hun
straat. Ook het bestemmingsplan
gooit roet in het eten. De
buurvouw heeft het
bestemmingsplan in handen
gekregen hierin staat dat het pand
alleen mag worden gebruikt als
woonhuis of kantoorpand. De
buurvrouw gaat aan de slag met de
gemeente om het pension te
Algemene
sluiten.
tandheelkunde
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Prijs volwassen €8,50 Kinderen (tot 12) €4.
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VOORVERKOOP
Ook zal er een voorverkoop gehouden worden op donderdag
Algemene
Algemenetandheelkunde
tandheelkunde
13 en 20 september van 18:45 tot 19:45 uur in de Ambyerhoof,
Algemene
Severenplein
27
in
Amby.
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de
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contant
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betaald worden, pinnen is niet mogelijk.
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We hopen u te zin op een van onze uitvoeringen.
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tandheelkunde
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Wij hebben er zin in!
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Beste dames,
Na 2 maanden met vakantie te zijn geweest,
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verenigingsavond van de “Damesvereniging”.
Wij als bestuur verwelkomen dan ook onze
leden voor het nieuwe verenigingsjaar. Wij
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nodigen u dan ook uit om woensdag
12
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20.00 uur in de Amyerhoof. Niet leden zijn ook hartelijk welkom
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AMBY EN 30 KM
Veiligheid maak je met z’n allen
Als je een 30 kilometer zone inrijdt, is het de
bedoeling, dat je in de gehele zone niet sneller
rijdt dan 30 kilometer per uur, totdat je het
bord met einde dertig kilometer zone bent
gepasseerd.
Onze wijk Amby is een wijk waarbinnen dit geldt.
Daarnaast zijn er een groot aantal
woonerven, waar 15 km het maximum is.
Maar even terug naar 30 km.
In Amby, met name de Ambyerstraat Noord is hiervoor gekozen
voor 30 km, om sluipverkeer tegen te gaan.
Maar in het overgrote deel van onze wijk is hiervoor gekozen,
omdat je onder andere rekening moet houden met:
• Spelende kinderen
• Plotseling op de rijbaan komende kinderen.
• Schoolgaande jeugd. Zij kunnen zich te voet, per fiets,
		 snorfiets en bromfiets verplaatsen.
• Extra attent zijn tijdens de begin- en eindtijden van de
		 school.
• Rekening houden met moeders die hun kroost met de auto
		 brengen en komen halen.
• Alle soorten leeftijdscategorieën, van jong tot bejaard.
• Parkerende en uit parkeerstand wegrijdende voertuigen.
• Plotseling openslaande portieren.
• Bevoorradingsvoertuigen en de bestuurders hiervan.
• Winkelend publiek.
Ondanks het feit dat een groot deel van onze wijk is ingericht als 30
km.-zone, wordt deze limiet nog vaak overschreden.

Algemene regels binnen 30 km.-zone
1. Maximale snelheid 30 km per uur
2.Verkeer van rechts heeft voorrang, ook fietsers
3. Geen voorrangswegen
4. Zo min mogelijk verkeersborden

Een hoge verkeersveiligheid is in ieders belang.
Daarom vind ik het van belang, hier nog eens duidelijk te maken
welke bijzondere regels gelden binnen een dergelijke 30 km.-zone.
Als elke weggebruiker in de wijk op de hoogte is van de regels, zal
de onduidelijkheid afnemen. Toch?
En als iedereen zich dan ook nog aan de regels houdt, wordt het
veiliger en nemen de irritaties af. Toch!

Wie rijdt er te hard?
Het is een vreemd fenomeen, dat de mensen die te hard rijden in
deze zgn. “verblijfsgebieden” vaak juist mensen zijn die er zelf wonen.
Zij berokkenen hun eigen gezin en hun eigen buren overlast.
Alle maatregelen die de overheid neemt om de snelheid terug te
dringen, zijn erop gericht dit gedrag te veranderen. Maar het meeste
effect hebben diezelfde buren, die de hardrijders persoonlijk
aanspreken op hun gedrag.
Het is in ieders belang dat het verkeer veilig is, en dat
begint met een lage snelheid.
Redactie Amyer Praot,
Henny Willems
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