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BEJAARDEN – EN
INVALIDENVERENIGING

AMBY
Bejaarden- en invalidenvereniging
“De Sjlaaimetten” houden feestmiddag
Beste leden op zaterdag 3 november a.s.
wordt er weer een gezellige feestmiddag
gehouden door de bejaardenvereniging.
Namens het bestuur nodig ik alle leden uit
voor deze gezellige middag die zal worden
gehouden in de Amyerhoof aanvang 13.30
uur (zaal open vanaf 13.00 uur).
Kosten voor deze middag zijn €5,- p/p en
daarvoor krijgt u enkele consumpties.
We starten de middag met koffie en vlaai.
De rest van de middag blijft een verrassing.
Er is voor prima dans- en stemmingsmuziek
gezorgd. Natuurlijk is er weer de
welbekende tombola.
U kunt zich opgeven bij de 2e
penningmeester Helga Crijns of de
voorzitter Arno Custers, tel:043-3636947
tot 28 oktober a.s.
Ik wens U namens het bestuur allen alvast
een heel gezellige feestmiddag toe.
A. Custers (Voorzitter/Secretaris) 

23 oktober 2018

Parochienieuws H. Walburga
Allerzielenlof op zondag
4 november om 16.30 uur
In deze dagen rond Allerheiligen en
Allerzielen nemen we samen een
moment de tijd om onze
overledenen te herdenken.
Samen stil staan bij het overlijden van
een dierbare kan troost en kracht
bieden.Verdriet delen we samen,
mensen worden niet vergeten en
blijven een plek houden in ons hart.
Als parochiegemeenschap willen we elkaar
tot steun zijn. Dit doen we door samen te
herdenken en te bidden voor wie ons
voorging naar God.
Gemeenschappelijk hebben we dat moment
van afscheid, van Adieu, tot ziens bij God,
ervaren. Ieder van ons ervaart dat op zijn
eigen wijze. Ieder probeert het ook te
verwerken op zijn eigen wijze. Alleen of met
steun van de ander. De ander kan ons vaak
tot steun zijn, maar kan ons ook teleurstellen
in ons verwachtingspatroon.
Als parochiegemeenschap willen we elkaar
tot steun zijn in een uur van herdenken en
gebed. Dit jaar komen we samen zondag 4
november om 16.30 uur zal er een plechtig
Allerzielenlof zijn waarin we de overledenen
herdenken. Tijdens deze viering worden de
namen van onze overledenen van afgelopen
jaar genoemd en zal voor ieder van hen een
kaarsje worden aangestoken. Ook zal het

gedachteniskruisje worden uitgereikt aan een
vertegenwoordiger van de familie die tijdens
de dienst wordt uitgenodigd om naar voren
te komen. Men kan het in ontvangst nemen
en na de dienst mee naar huis nemen als
blijvende herinnering aan het
gemeenschappelijk gebed in onze kerk voor
uw dierbare. Na de deze viering gaan we
gezamenlijk, naar ons kerkhof om de graven
van al onze dierbare overledenen te zegenen.
Eveneens zal er op zondag 4 november om
11.00 uur de mis worden opgedragen voor
de zielen van de overledenen van dit jaar.
U bent van harte uitgenodigd om aan beide
diensten deel te nemen.
Wij hopen U welkom te kunnen heten en
groeten U van ganser harte. 

Jubileumconcerten
3 en 4 november a.s.
Afgelopen week hebben onze
leden naast keihard repeteren
voor de ons aankomende
project ook op een andere
manier hun beste beentje voor
gezet. U heeft een mooie flyer
op uw deurmat kunnen vinden
welke door enkele leden in
heel Amby bezorgd zijn.Via deze flyer willen
wij u uitnodigen voor onze concerten op
zaterdag 3 en zondag 4 november a.s. in
het Mercedes Benz theater in Maastricht met
als thema “Music of a Lifetime”.
Met onze “Music of a Lifetime”
concerten trakteren wij u op een
bijzonder avondje uit.
Laat u verrassen door een muzikaal
spektakel compleet met lichteffecten,
artiesten en allerlei andere
bijzonderheden. Een aantal solisten uit
onze eigen gelederen laten zich van hun
beste kant zien. Daarnaast zal voor een
aantal nummers een samenwerking zijn
tussen ons orkest en zangeres Imke
Heitzer. Om het plaatje compleet te
maken zal de hele show ondersteund
worden door visuele effecten en
beeldmateriaal.

STIJLDANS AVOND ZATERDAG
3 NOVEMBER
Zaterdag 3 november organiseren wij,
Harold en Chantalle Lousberg van
DC Beats and Bars, weer onze dansavond
voor paren. Iedereen die graag een dansje
wil maken, is van harte welkom. Of je nu
lessen volgt, of gevolgd hebt, dat maakt niks
uit. Hou je van dansen, dan is dit je
uitgaansavond. Gezellig, in een sfeervolle
omgeving, onder het genot van een
drankje, kunt u bij ons een dansje doen.
Alle dansen zullen weer gedraaid worden,
van foxtrot en tango tot jive en samba, op
echte dansmuziek, maar ook op
hedendaagse moderne muziek.
Zaal open: 20.00 uur. Start: 20.30 uur. Einde
01.00 uur. Kosten per persoon €5,-U komt toch ook?
Danscentrum Beats and Bars,
Severenplein 25E, Amby-Maastricht. 

Wij nodigen u graag uit om dit jubileum
met ons te komen vieren en onze show
op 3 en/of 4 november bij te wonen.
Voor meer informatie en het bestellen
van kaarten zie
www.ticketview.nl/shop/stwalburga of
kijk op onze website www.walburga.nl
of kom op vrijdagavond 26 oktober van
20.00 tot 21.30 uur naar
Gemeenschapshuis de Amyerhoof.
We hopen u te zien op 3 en/of 4
november bij “Music of a Lifetime” en na
afloop met u te kunnen proosten! 
Amyer Praot - 1 - Amyer Praot

InloopspreekuUR:
- Sociaal Team in Amby
Elke dinsdag van 11.15 tot 12.15 uur.
Waar: Ambyerstraat Noord 78
bel via : 0627850504
stuur een bericht via:
- Niet
www.sociaalteammaastricht.nl
lang hellen, Conny bellen
- via mail naar:
Gsm
0653130723
info@buurtplatform-amby.nl
Sociale zaken, elke dinsdag van
13.00-1500 uur
Of buiten het spreekuur:
telefoonnummer 06-27850805
per mail: armand.decker@maastricht.nl
of via: info@buurtplatform-amby.nl
bereikbaar onder telefoonnummer:
06-36408424
De Wijkagent
Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand
van 1300 tot 1500 uur
Waar: Ambyerstraat Noord 78
Bereikbaar : 09008844
Hub.smeets@politie.nl
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Huisartspraktijk
dhr. Zwietering 3877777
Huisartspraktijk
Zwietering
3624135
en
mevrouw Deneer
Huisartspraktijk
Zwietering
Medisch
Centrum
Amby spoed 3635637
3624135
Centraal
tandartsnummer
3250588
voor
spoed
3635637
Thuiszorg Groene Kruis
Fysio Amby
3117540
3690690
Domicura
Centraal
tandartsnummer
0900-4243434
Verplegen en verzorgen (24u/dag) 3690670
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AMBY
Onze medewerkers willen U
gaarne ophalen en terugbrengen.
Zij die opgehaald wensen te
worden, moeten dit vóór dinsdag
melden bij:
Mw. L. Brorens, tel. 3635951 of
Mw. J. Snijders. tel. 3633271

Elke woensdag kom ik uw oud ijzer
VERLOREN:
en metalen
ophalen (geen koelzilveren
Pandora armband
kasten en diepvriezen),
wel huis12 oktober,
houdelijkeVrijdag
apparatuur,
witgoed e.d.
U kuntomgeving
het bij uw
oprit klaarzetten.
basisschool
Amby.
(Graag
08.00 uur)
Terugvoor
te bezorgen
tegen beloning
We komentel.
ook
op afspraak
043-3625063
06-42124460 (John)

KIENEN MET ZIJACTIEF

hardloopster
OpWelke
woensdag
24 oktober heeft
interesse
om
samen 1 of 2 keer
2018 is onze jaarlijkse
per week
kienavond
om (avond
19.30 in of
hetweekend) een
rondje (ca. 45de
min.) te lopen in
gemeenschapshuis
Amyerhoof.
kaarten
Amby enDe
omgeving.
kosten
euro voor een serie en 1,50 euro
Tel.: 5,00
06-54777411
voor een losse kaart. Inclusief een kop koffie
of thee en een lekkere koek. Deze gezellige
avond wordt bij u allen aanbevolen met leuke
en vooral originele prijzen. Iedereen is van
harte welkom. Deze avond mag u niet missen.

&

SNIJDERS
SNIJDERS

ZijActief Limburg Afdeling Amby 

• Voor
al uw
Heeft
u last
vansloopwerken
terugkerende
• Gratis
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computerproblemen
een
en
ijzer
steeds trager werkende
• Voor particulieren
en bedrijven
computer?
Wij zijn gespecialiseerd
•
V.I.H.B.
gecertificeerd
in het verhelpen van alle mogelijke
• Gratis
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containers.
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en van
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optimaliseren
uw computer,
W. Snijdersvan
06-53485850
deze 06-12157641
weer snel en
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Snijders
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Bel:043-3631435
J. Claessenis.06-10163874
of www.fixxcomp.nl

Heeft u puin of iets op te
Heeft
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te
ruimenu in
of om
hetop
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ruimen inbel
of dan
om het huis,
bel dan
GSM 06-20164033
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Gevraagd
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U vindt een AED
in de kantine van RkASV,
bij de ETOS,
Ugemeenschapshuis
vindt een Amyerhoof,
in
kantoor
Maasvallei,
bij Hagerpoort,
in de Cramer van Brienenstraat 16
in kantoor
Maasvallei,
bij
de Plusmarkt,
Severenplein 24A

AED

in gemeenschapshuis Amyerhoof,
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en bij Plusmarkt,
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KIENMIDDAG
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CAFÉ
AMMEZASIE
alleenstaanden in

Degene, die wenst opgehaald te worden,
dient dat tijdig te melden,
3622618 te worden,
Degene, die telefoon
wenst opgehaald

DE KARDINAAL
dient dat tijdig te melden,
telefoon 3623559 / 8516537.

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

INFORMATIEBIJEENKOMST IN
HUISKAMER "DE KOFFIEPOT"
Op woensdag 7 november van 14.00 - 15.30 uur
organiseren Service van Envida en de thuiszorgwinkel
van Envida een informatiebijeenkomst in Huiskamer
"de Koffiepot".
Service van Envida is actief op het gebied van gezondheid,
ontspanning, dagjes uit, cursussen en dienstverlening aan huis. Als
lid profiteert u van de vele voordelen. Service van Envida is met
37.000 huishoudens één van de grootste ledenorganisaties in
Zuid Limburg.

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

De thuiszorgwinkel van Envida geeft een
demonstratie van de verschillende handige
hulpmiddelen.
Wilt u meer weten?
Kom dan naar deze informatiebijeenkomst.
Alle ouderen zijn van harte welkom.
Aanmelden is niet nodig.
Tot slot: ook elke donderdagmiddag van
13.30-16.30 uur bent u als oudere welkom in Huiskamer
"de Koffiepot" (hoek Lovendaalhoeve-Arenborghoeve).
Namens de Stuurgroep Huiskamer "de Koffiepot",
Gerda Wijnen, tel. 3622902, Giel Driessen, tel. 3620821. 

Voordeel bij Keurslager Heuts!

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

Bij aankoop van
Souvlakispies
Runderpoulet
Lamsfilet
gemarineerd
2 BIEFSTUKKEN
bakje
Shoarmapakket
Bij pepersaus
500 gram
Biefreepjes 90
Cordon bleu
25
95
250 gram
5 stuks
1 kilo
(vernieuwd
recept)
GRATIS
sucadelapjes
Duroc
d’Olive
Vlees, broodjes + sausBiefreepjes
Diverse
varianten
Shoarmapakket
Bij 500
gram
Cordon
bleu
GRATIS
sucadelapjes
d’Olive
Vlees,
+ saus
Diverse
Megaburger
pakket Duroc
Gek.broodjes
Achterham
+
Stamppot
Pollo
tartufo
50
95 varianten
95
kruidenbouquet
4 stuks
samen
keuze uit diverse smaken 500 gram
GRATIS
Leverkaas
+
4-delig
50
95
95
kruidenbouquet
Grillworst samen
4 stuks
500 gram
SPECIAL!
Saucijsjes
Zeeuws
spek,
Gebakken
pastei
95
95
95
50
Gevulde100
kippendij
gram
100 gram
per soort samen
500 gram en rozijnen
SPECIAL!
gebakken
pastei +Gebakken
Duroc d’Olive samen
Metpastei
appeltjes
Saucijsjes
Zeeuws
spek,
Gevulde kippendij
grillworst
gebakken
pastei +
Duroc d’Olive
Met appeltjes en rozijnen
Runderrollade
Kip Pilav
Franse
50 Zuurvlees
75
50 uiensoep
99
grillworst
8 stuks
100 gram
100witte
gramrijst
per soort, samen
100 gram
in braadjus
kant en klaar
met gratis
50
75
50
99
8 stuks
100 gram
100 gram per soort, samen
100 gram
Stoofstukjes
Hongaarse Goulash
AspergeStamppot
95
95 Stoofstukjes
50 Asperge95
Hongaarse
Goulash
500
gram rijst Stamppot
500 gram
500 gram
1 kilo
in braadjus
beenhamovenschotel
Met GRATIS
witte
Diverse varianten
in braadjus
beenhamovenschotel
Met GRATIS witte rijst
Diverse varianten
Duroc d’Olive
95
95
95
Duroc
d’Olive
Lasagne Bolognese 95 Gehaktbal
Macaronivleessalade
Eiersalade
500 gram
500 gram
50095
gram
500
95
95
95gram
van
papa
Franssen
ovenschotel
500 gram
500 gram
500 gram
500 gram
Vleessalade
Tomatensoep
Gehaktbrood
Frisse groentesalade
95Gehaktbrood
25 Frisse groentesalade 29 Vleessalade
25
Tomatensoep
Van mama Janssen

VOORBEELDAANBIEDINGEN:
8
5
6
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6
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1

4
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1
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3
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3

3

1 liter

per stuk

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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MOVAKA V.O.F.
30 jaar ervaring!



Overkappingen



Tuinkamers



Rolluiken



Zonweringen



Horren

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

www.movaka.nl

HALLOWEEN KIDS PARTY
IN DANSCENTRUM
BEATS AND BARS, AMBY
Op zaterdag 3 november organiseren wij,
Danscentrum Beats and Bars, een “Halloween
Party for kids”. Alle kids van Amby zijn van
harte welkom. Aanvang 16.00 uur.
Einde 18.30 uur. Kosten per kind: €7,50.
We gaan er een fantastisch feest van maken. Er
wordt geschminkt, we gaan knutselen, we gaan
een echte Heksen race doen, en nog veel
meer griezel-spellen. Maar natuurlijk wordt er
ook disco in griezel-stijl gehouden. Ook gaan
we jullie een Griezeldans leren.
En iedereen kan, mag verkleed komen.
Kaartjes moeten vooraf gekocht worden. Dit
is mogelijk tot en met zondag 28 oktober. Wil
je er ook bij zijn, ga dan naar
Danscentrum Beats and Bars
aan het Severenplein 25E en
koop een kaartje. Of bel naar
043-3638218/ 3635906. 

0646376593

Vocalgroup Mes Amie
is met passie muziek maken
is het wij-gevoel en gezelligheid
is streven naar uitdagingen
is samen durven groeien
Heeft u het theaterconcert Journey of
dreams gemist dan kom nu naar onze
filmmiddag.
Op zondagmiddag 4 november houden wij in
de zaal van de Amyerhoof een filmmiddag. De
zaal zal omgetoverd worden tot een heuse
bioscoop. Iedereen is welkom om nog eens
samen na te genieten van ons theaterconcert.
De zaal is geopend vanaf 14.00 uur en de film
start om 14.30 uur. De entree is gratis. Wil je
komen dan laat ons wel even iets weten via
vocalgroupmesamie@gmail.com
Viering op 18 november.
Op 18 nov. A.s. zal Vocalgroup Mes Amie om
11.00 uur de viering opluisteren in onze

Walburgakerk. Het is de laatste reguliere
viering van dit jaar want hierna gaan wij ons
volledig focussen op het kerstrepertoire.
Aankondiging: kienen op 28 november
Sinter-kerstkienen
Op 28 november zal er weer een verenigings
kienavond worden gehouden met natuurlijk
mooie prijzen in zowel sinterklaas en kerstsfeer.
Noteer 28 november alvast in je agenda.
Kerstwandelingen uitverkocht.
Op 8 Oktober was de kaartverkoop van onze
kerstwandelingen. Om 18.00 uur stonden er al
mensen in de rij om als eerste met een
nummertje om 18.30 uur de Amyerhoof in te
stappen. Om 19.00 uur startte de verkoop en
in een zeer korte tijd waren alle kaarten voor
onze 4 wandelingen uitverkocht. Dit is
fantastisch maar ook voor sommige wandelaars
jammer want we hebben een reservelijst
moeten aanleggen. Het koor heeft voor de
kerstwandelingen met als thema “Geine
Wierouk, Mirre of Goud mer Walburga-Olie”
een trailer gemaakt die op facebook te bekijken
is. Deze trailer is inmiddels al meer dan 3500
keer bekeken. Het koor gaat nu aan de slag om
u allen die een kaart bemachtigd heeft om op
14 en 15 december iedereen de juiste
kerstsfeer te brengen.
Programma
Zondag
04 November
filmmiddag “journey of dreams”.
Zondag
18 November viering in
Walburga Kerk
Woensdag 28 November Kien avond
Vrijdag
14 December Kerstwandelingen
“Geine Wierouk, Mirre of Goud
mer Walburga-Olie”
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
Bestuur Vocalgroup Mes amie 

CHOCOLADE

Maastricht

len!!
l
e
t
s
te be tters,
l
a
u
"N
asle e)
a
l
k
r
Sinte uikervrij t,
s
(ook , Hazelnoo er,
hav
line
in Pra Studenten ur. "
u
y,
Crisp , Wit en P
Melk

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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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
Gemengde Zangvereniging Crescendo

Kerstmarkt/ Concert 2018
Crescendo kondigt alweer
via deze publicatie haar
achtste Kerstmarkt/
Concert op rij aan die zal
plaatsvinden in het
gemeenschapshuis de
Amyerhoof in Amby, op Zondag 9 December
2018 a.s.
Het zal wederom een Kerstmarkt worden
waarin gezelligheid voorop staat. Wij willen u
op deze zondag heel graag ontvangen in een
sfeervol versierde Amyerhoof, waarin een
twintigtal
standhouders hun
hobby producten
aan de man willen
brengen. Door het
koor zullen een
aantal mooie
Kerstliedjes
gezongen worden.
Wij kunnen u nu
alvast vertellen dat er ook dit jaar weer een
spannende tombola wordt gehouden, met echt
interessante hoofdprijzen zoals u dat inmiddels
van ons gewend bent! Meer hierover in een
latere uitgave van de Amyer Praot.
Buiten de mooie spullen die er te koop zullen
zijn, wordt natuurlijk ook aan de innerlijke
mens gedacht, een aantal kraampjes worden
ingericht met voldoende lekkernijen , kortom
alle ingrediënten zullen aanwezig zijn om een
gezellige middag te beleven. Een activiteit die u
beslist niet mag missen!

Noteer deze dag alvast op uw kalender.
Heeft u zelf ook interesse om mooie
hobbyproducten aan de man te willen brengen:
dat kan! Er zijn nog enkele marktkramen te
huur, wacht er dan niet te lang mee en neem
contact op met: Mieke Willems tel: 3624106 of
Peter Aerts tel: 3624224.
Tot ziens op zondag 9 December!
Met muzikale groet!
Commissie Kerstmarkt Crescendo. 

PARTY SENSATION ZATERDAG
27 OKTOBER ONTMOETINGS- EN
DANSAVOND VOOR 35 PLUSSERS

in danscentrum Beats and Bars.
Bent u op zoek naar
een mogelijkheid om
eens een avondje te
gaan stappen? En u
zoekt eens heel wat
anders, niet zomaar
een bar, een film of een etentje en u wil graag
nieuwe mensen ontmoeten, dan is deze avond
misschien iets voor U. Bent u singel of koppel,
het maakt niks uit, deze avond is bedoeld als
ontmoetingsavond voor 35 plussers. Daarbij
bestaat dan ook nog eens de mogelijkheid om
een dansje te maken. DJ William verzorgt de
muziek en deze zal zowel uit de jaren 70, 80
als ook 90 zijn. Party time!
Zaal open: 20.00 uur. Start 20.30 uur.
Entreeprijs: €5,-Waar: Dans- en Party Centrum Beats and Bars,
Severenplein 25, Amby – Maastricht. 

De ultieme beleving
van Kerst!
De Kersttijd breekt weer aan en
overal in Nederland en ook in
buitenland zijn Kerstmarkten te
bewonderen. Zo ook in Kerkrade
en wel in het alom bekende
Rolduc.
In Rolduc wordt niet alleen een
grote, sfeervolle Kerstmarkt
gehouden, maar het is ook zeer toegankelijk
voor minder valide mensen, dus ook voor
onze Zonnebloemgasten. Nu organiseert
busonderneming Lindetours, die ook altijd
onze uitstapjes verzorgt, een bezoek aan
deze Kerstmarkt voor gasten van de
Zonnebloem.
Voordelen voor dit bezoek zijn:
- Overdekte Kerstmarkt
- gelijkvloers
- rolstoel toilet
- busvervoer incl. rolstoellift
- koffie en Luikse wafel
- entree
De data zijn: 1 en 2 december en
8 en 9 december
Tijd: 11.00-17.00 u.
Prijs: € 14,50 all-in
Opstapplaats wordt nader bepaald, maar
bereikbaar binnen de eigen wijk.
Opgeven kan vóór 15 november
Bij de Heer Tj. Dols
Hazelaarhoven 9
Tel. 3625298 

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak
Hokkaido Muskaat of Fles Pompoen

kg € 1,50 Gesneden 500 gr € 1,50

€ 1,25
Mooie Halloween pompoenen vanaf € 2,00
Bintje of St pieter aardappelen 10 kg € 7,50
Limburgse Walnoten 500 gr

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
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63e jaargang
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MISSTIPENDIA:
door de week:
€ 12.50
zondag:
€ 27.50

H. MISSEN AMBY:
Dinsdag: 09.00 uur
Donderdag: 09.00 uur
Zondag: 11.00 uur

VREDE TE MIDDEN VAN
UPS EN DOWNS
Toen trouwen nog vaker voorkwam,
gebeurde het wel eens: ’s morgens
een uitvaartdienst, ’s middags een
huwelijksmis. Op zo’n dag vroeg
iemand mij: “Pastoor, hoe doet u dat
toch? Het ene moment bent u omringd
met mensen die ondergedompeld zijn
in verdriet, en even later door mensen
die één-en-al geluk en blijdschap
uitstralen. Hoe kunt u met die uitersten
omgaan?”
Mijn antwoord was eenvoudig en ik
hoefde er niet lang over na te denken:
“Of het nou om de ene of om de
andere viering gaat, in beide gevallen
vieren we in geloof. En in het centrum
daarvan staat Eén-en-Dezelfde: dat is
God. Als je je kompas daarop richt,
houdt Hij alle uitersten bij elkaar.”
En, eerlijk gezegd, is dat mijn hele
leven al zo: of je nu met een dreigend
hartinfarct in het ziekenhuis ligt, of
heerlijk van de natuur aan het
genieten bent. Als Hij jouw steun en
toeverlaat is, word je niet innerlijk
hopeloos heen en weer geslingerd.
Door alles en alle omstandigheden
heen, koers je als gelovige af op één
Doel. En dat gun ik iedereen: deze
stabiliteit die veel vrede geeft !
Pastoor P. Horsch
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 28 oktober Dertigste Zondag door het jaar
11.00 uur koor Sancta Walburga
Zeswekendienst Jo Theunissen
Jaardienst Harie Claessen en zoon Jo
E.H.Pastoor J. van den Asdonk
Joke Philippi-Schnieder; c.u.
Miet Nicolaes-Theunissen; c.u.
Annie Corstjens-Brok; c.u.
Na de H. Mis koffiedrinken in de kerk en korte uitleg Beleidsplan door
de heer v.d. Lee van het Bisdom
Dinsdag 30 oktober 09.00 uur
Voor de zieken en eenzamen
Donderdag 1 november 09.00 uur in de dagkapel
Echtpaar Lexis-Lousberg
Vrijdag 2 november: Ziekencommunie
ZONDAG 4 november Een-en-dertigste Zondag door het jaar
ALLERHEILIGEN
11.00 uur koor: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia
Voor de overledenen van dit jaar
Jaardienst voor de familie Hendrikx
Jaardienst de heer Louis Schoenmaeckers en mevrouw Annie Eikenboom
Overleden ouders Koenen-Gijselaers
Rita van Herten-Kempers
Mien Wijnen; c.u.
Maria Debie-Knubben; c.u.
Mia Splinter-Kuypers; c.u.
Na de H. Mis kerkdeurcollecte: Verwarming
16.30 uur: Allerzielenlof koor: Sancta Walburga
Dinsdag 6 november 09.00 uur
Jaardienst E.H. Louis Prick, oud-kapelaan Amby
Donderdag 8 november 09.00 uur in de dagkapel
Voor de jarigen van de maand november
GEDOOPT
Rijan Van Veldhoven
Evy
Wij wensen de dopelingen en hun ouders van harte proficiat

DE VEILIGSTE PLAATS IN HET HEELAL IS
IN DE HAND VAN GOD.
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
29 oktober in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 30 oktober 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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LEEF HET LEVEN LEKKER GERUST
Lekker leven is belangrijk. Maar wat als er onverwacht een einde aan komt? Laat je je partner
of kinderen dan achter met financiële zorgen op de koop toe, of heb je alles goed geregeld?
Onze Inkooppolis maakt dat je lekker gerust kunt leven voor een uitzonderlijk laag bedrag.

All-in uitvaart + bovengronds/uniform graf + voordelige prijs:

ontdek de Bovens Inkooppolis die bij ú past

Zorgeloos en goed geregeld
vanaf slechts

€ 6.246,82

INFORMEER OOK EENS NAAR DE OVERIGE MOGELIJKHEDEN BIJ BOVENS:
ZELF ALLES REGELEN • VOORDELIG INKOPEN • BOVENGRONDS BEGRAVEN

Gerard Walravenstraat 65, 6227 TA Heer-Maastricht 043-3612566
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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
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.

Jaarvergadering CV de Sjlaaibök
Op woensdag 7 november 2018 houdt CV de Sjlaaibök haar
jaarvergadering. Alle leden van onze vereniging worden bij deze van harte
uitgenodigd om deel te nemen aan deze vergadering. De jaarvergadering
heeft als thema: “De Sjlaaibök zoekt helpende handjes”.
Als Sjlaaibök hebben we het voorrecht dat we in onze wijk Amby nog
veel mooie carnavals activiteiten mogen en kunnen organiseren voor de
mensen van Amby. Echter de laatste jaren wordt het zelfde aantal
activiteiten door steeds minder mensen georganiseerd. Om te zorgen
dat wij al die mooie en leuke activiteiten voor jong en oud kunnen

blijven organiseren hebben we “hulp nodig” Bent u ook vaker op een van
onze activiteiten, en vindt u het leuk om mee te helpen? Laat ons dat dan
zeker weten. U kunt hierbij denken aan het opbouwen van activiteiten,
aankleden van de zaal, versieren van de prinselijke residenties en
optochtwagens, verkoop van drank en snoep tijdens jeugdmiddagen, maar
ook als u graag mee organiseert bent u van harte welkom in een van
onze commissies.
Kortom: we kunnen alle hulp gebruiken!!!
Stuur gewoon een bericht naar: info@sjlaaibok.nl of spreek tijdens een
van onze activiteiten gewoon iemand aan van de raad van 11.
De jaarvergadering voor onze leden wordt gehouden in de Amyerhoof
en start om 20.00 uur.
Agenda.
1. Opening. / 2. Notulen jaarvergadering 2017.
3. Jaarverslag penningmeester. / 4.Verslag kascontrolecommissie.
5. Verkiezing kascontrolecommissie. / 6. Jaarverslag secretaris.
7. Ver-/ herverkiezing bestuursleden. / 8. Mededelingen.
9. Rondvraag en sluiting. 

Ter naogedachtenis aan Bèr Willems
De Sjlaaibök höbbe kort geleeje
‘t dreuvige beriech oontvange tot
de Hier Bèr Willems is gestôrve.
Bèr droog ôs vereineging ‘n werrem
hart touw, heer waor ummersj 62 jaor lid
van ôs vereineging en tevens ierelid.
Daoveur zien veer häöm zier dankbaar.
Veer weensje zien femilie hiel väöl sjterkte touw
mèt 't verwèrreke van dit groet verlees.
Prinsepaar, Besjtuur, Rv11 en lede van c.v. de Sjlaaibök.

R.C.Hovenier

Voor al uw werkzaamheden in de tuin

Ambyerstraat Noord 87
6225 EB Maastricht

mob: 0640859935
mail: r.c.hovenier@gmail.com
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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 24 oktober tot en met dinsdag 6 november

4 Braadworstjes
+ 1/2 kg Gehakt

Achterham

samen voor

100 gram

€ 7.95

WEEKENDRECLAME

vrijdag 26 oktober en
zaterdag 27 oktober

VARKENSFILET
1 kilo

€ 10.90

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

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

€ 1.95

Boterhamworst
100 gram

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

€ 0.99

Jonge kaas

100 gram
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€ 1.10

Nieuwe tandartsen praktijk
in Zorgpark Scharn
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Maastricht

Algemene
tandheelkunde

Bedroefd namen wij kennis van het overlijden van de heer
Algemene
tandheelkunde

Bèr Willems
mede-oprichter van Scouting Amby

In maart 1946 is de toenmalige St. Paulusgroep (nu Scouting
Amby) opgericht. Bèr Willems was Algemene
destijds één van de Kinder
twee
tandheelkunde
hopmannen die deze Verkennersgroep
heeft gestart.tandheelkunde
Hij heeft
hier diverse rollen vervuld. Hieronder de oprichtingsfoto uit 1946
met links van kapelaan J. Willems, hopman Bèr Willems.
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Scouting Amby is hem zeer erkentelijk voor het leggen
van de basis van onze prachtige vereniging en al zijn inzet
en betrokkenheid gedurende
Algemenevele jaren.
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Ons oprecht medeleven gaat uit naar zijn kinderen en
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Allerliefste kinderen van Amby,
De zomer is alweer voorbij, maar
Sint-Nicolaas zit nog steeds in het mooie
Spanje. Ook daar komt binnenkort een
einde aan. Hij verlaat de zon en komt met
zijn pieten naar ons kikkerlandje om groot
feest te vieren. De Roverscouts van
Scouting Amby hebben samen met de OVA
ervoor gezorgd dat de goedheiligman weer
naar Amby komt. De Sint wordt feestelijk
onthaald op zondag 18 november a.s. in
de Amyerhoof.
In de Amyerhoof begint de feestelijke
middag om 13.00u en duurt tot 16.00u. Hier
kun je gezellig met de pieten dansen,
Sinterklaas een handje geven, je kleurpraat
persoonlijk brengen en iets lekkers mee
naar huis nemen. Kun je goed dansen?
Of goed kleuren? Of goed verkleden?
Misschien heeft de Sint nog wel een leuk
cadeautje voor je! Kom dus met al je
vriendjes en vriendinnetjes
en dan zien we jullie bij de
Sint.
Jij komt toch zeker ook!

Zomerkermis in 2019 ?
Beste vrienden van Amby,
Recent heeft het bestuur van Joonkheid Amie
samen gezeten met enkele partijen die ons
de afgelopen jaren direct of indirect gesteund
hebben bij de organisatie van de
zomerkermis. In deze vergadering is
aangegeven dat Joonkheid Amie gaat stoppen
met de organisatie van de zomerkermis.
Naast financiële motieven zijn voornamelijk
de teruglopende bezoekersaantallen reden
om te stoppen hiermee.
Nadat de gemeente Maastricht in 2010 heeft
besloten te stoppen met de organisatie van
wijkkermissen, heeft Joonkheid Amie de
zomerkermis nieuwe stijl opgestart door het
organiseren van een fancy fair. Dit deden we
samen met een negental andere Amiese
verenigingen / groeperingen. Helaas nam de
deelname van de andere verenigingen de
jaren erna af. We hebben gepoogd dit op te
lossen door grotere attracties in te huren.
Dit concept (inclusief polsbandjes voor
onbeperkte attractietoegang) deed het
weekend opleven. De laatste jaren zijn de
bezoekersaantallen echter helaas gehalveerd.

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

Namens Sint en Piet
Scouting Amby
Ondernemersvereniging Amby 

Maastricht, De Leim 10A
Maastricht, Markt 18
Maastricht, Peijmeestersdreef 2

We hebben een aantal oplossingsrichtingen
uitgewerkt om de zomerkermis voor Amby
toch te behouden. Hiervoor hebben we
andere partijen nodig. Wij zullen deze
mogelijkheden bespreken met de
verschillende partijen en jullie hierover
informeren. Joonkheid Amie zal hierin enkel
een adviserende rol spelen.
Wij zijn trots een groot aantal gezellige
kermisweekeinden te hebben georganiseerd
en danken een ieder die hierbij zijn of haar
bijdrage geleverd heeft.

Kom kennis maken met ons nieuw gebak van ’t roze bekkerieke en
onze herfstkoffie Heavenly Hazel

Joonkheid Amie 
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HUUR VOORDELIG UW CV / COMBI KETEL
*

VANAF �25,- P/MND

C.V. DE SJLAAIBÖK
ORGANISEERT:
Zaoterdag 24 november 20.30 oor

AJD PRINSEBAL 2018
en
Sjlager verkezing 2019
Dizze aovend zalle aog ôzze
jubilarisse gehuldig weure en
weurt de meziek verzörg door

COVERBAND “BOUGIE”
Dit alles natuurlijk in
gemeinsjapshoes AMYERHOOF

♫

PIANOLES

✧ Door gediplomeerd en ervaren pianodocente
✧ Privéles voor kinderen en volwassenen
✧ Beginners en gevorderden
✧ Gratis proefles
✧ Eventueel bij u aan huis
✧ Mogelijkheid deelname Landelijke Graadexamens
Patricia Suijlen, Tel. 043-3635931
Appelhegge 16, 6225 KB Maastricht (Amby)
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