
Harmonieuws
Jubileumconcerten “Music of a Lifetime”
Als deze Amyer Praot verschijnt, zijn de twee 
concerten in het Mercedes Benz Theater ter 
gelegenheid van ons 120-jarig bestaan achter de 
rug. Wij bedanken alle bezoekers uit Amby en (ver) daarbuiten 
voor hun aanwezigheid en enthousiasme. Een impressie van de 
concerten leest u in de volgende Amyer Praot.

“Around The World”

Op zaterdag 27 oktober jl. speelden onze jeugdleden mee met 
het Regionaal Jeugd Harmonie Orkest in een uitverkocht MECC. 
We kijken met ongelofelijk veel plezier terug op een prachtige 
voorstelling! Rond de Kerstdagen is het programma te zien op 
RTV Maastricht.
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Lieve kinderen van Amby, 

De zomer is voor de meeste al weer een tijdje geleden, maar 
Sint-Nicolaas zit nog in zijn kasteel in Spanje. 
Ook daar komt binnenkort een einde aan. De goedheiligman 
verlaat de zon en komt met zijn pieten naar ons kikkerlandje 
om feest te vieren. 

Bij deze ben ook jij uitgenodigd 
voor dit grootse feest!

Samen met alle andere kinderen kun je Sint en zijn pieten 
verwelkomen op zondag 18 november in Amby. 
Zoals gebruikelijk zal de Sint eerst een bezoekje brengen aan 
de oudere mensen van Amby bij de Zeven Bronnen. 
Daarna kun jij Sinterklaas om 12.45 uur opwachten voor de 
Amyerhoof. Hier kun jij met de pieten dansen, Sinterklaas een 
handje geven, je kleurplaat persoonlijk brengen en iets lekkers 
mee naar huis nemen. Kom dus met al je vriendjes en 
vriendinnetjes en dan zien wij jullie bij de Sint!

Liefs,
Scouting Amby & Ondernemersvereniging Amby

Wat zit er in die koffertjes? 
PowerSpot voor jonge mantelzorgers

Speciaal voor kinderen van 7 tot 
15 jaar die opgroeien in een gezin 
waar vader of moeder of een 
broertje of zusje zorg nodig heeft 
organiseert Steunpunt Mantelzorg 
Zuid een gezellig en creatief 
avontuur op woensdag 21 
november van 12.45 tot 15.00 uur 
in Maastricht. Aan deelname zijn 
geen kosten verbonden maar je 
moet je wel aanmelden via onze 
website www.mantelzorgzuid.nl of 
rechtstreeks bij Tanja Goessen 
(Consulent voor jonge 
mantelzorgers) via t.goessen@
mantelzorgzuid.nl of bel haar even 
06-83668180. De activiteit vindt 

plaats bij het steunpunt, Sphinxlunet 3 in Maastricht. Wil je graag 
mee doen maar heb je geen vervoer of nog vragen? Laat dit dan 
even weten. 

NOTEER ALVAST: 
16 DECEMBER

KERSTCONCERT WALBURGAKERK

Jaarlijkse vogelshow VVZ
Langs deze weg wil ik uw aandacht vragen voor onze te houden 
grote vogelshow. Diverse soorten vogels zullen aanwezig zijn. 
Alle kleuren en pluimages. Verkoopklasse is aanwezig. 
De show wordt gehouden in café/zaal De Kardinaal, Ambyerstraat 
Zuid 201 Maastricht. 
Openingstijden:
Vrijdag 16 november 2018 van 19.00 tot 22.00 uur 
Zaterdag 17 november 2018 van 13.00 tot 22.00 uur 
Zondag 18 november 2018 van 10.00 tot 16.00 uur Toegang is 
gratis! Grote parkeerplaats aanwezig.

Met vriendelijke groet,
Jan Keulen
Voorzitter V.V.Z. 



Gratis toegankelijke 
informatiebijeenkomst 
over dementie en 
vergeetachtigheid

We vergeten 
allemaal wel eens 
iets en met het 
ouder worden, 
komt dat helaas 
vaker voor. Maar 
waar ligt de 
grens? Wanneer 
vergeet u teveel?

Op 26 november a.s. vindt in de 
Hoeskamer Meerssen een 
informatiebijeenkomst plaats over 
dementie en vergeetachtigheid. Wanneer 
is er sprake van vergeetachtigheid en 
waaraan merkt u dat er misschien toch 
iets meer aan de hand is? Waar kunt u 
met uw vragen terecht en wie helpt u 
hierbij? Psycholoog Josee Verschuren 
geeft antwoord op deze vragen. 
De bijeenkomst start om 19.30 uur en 
duurt tot uiterlijk 21.30 uur. Aan 
deelname zijn geen kosten verbonden. U 
kunt zich aanmelden door contact op te 
nemen met Ricardo Geijselaers, 
Medewerker Team Welzijn. Tel.: 06 - 8252 
9332.
De Hoeskamer vindt u in de zijvleugel 
van zorgcentrum Beukeloord, 
Gasthuisplantsoen 1, Meerssen.

Graag tot ziens!
Medewerkers Thuiszorg / de Hoeskamer 
Meerssen
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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

VillaKeizersKroon 
WoonZorgCentr.  Amby 6049620/0651456702
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

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,
bij De Kardinaal,
in gemeenschapshuis Amyerhoof, 
en bij Plusmarkt, Severenplein 24A

COLOFON
Volgende uitgave: 

Dinsdag 20 november

Inzendtermijn kopie
Woensdag 14 november

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

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

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

   
AMBY 

Bejaarden- en Invalidenvereniging

“De Sjlaaimetten”
houdt op dinsdag
13 en 20 november 

KIENMIDDAG
voor bejaarden, invaliden en 

alleenstaanden in 

DE KARDINAAL
Degene, die wenst opgehaald te worden,

dient dat tijdig te melden,
telefoon 3623559 / 8516537.

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: 
- www.sociaalteammaastricht.nl
- via mail naar:
 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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Voordeel bij Keurslager Heuts!
VOORBEELDAANBIEDINGEN:

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

Wij zijn geopend op: 
Dinsdag-vrijdag 9.00-18.00 uur
Zaterdag 8.00-16.00 uur
Maandag gesloten

Bij 500 gram 
sucadelapjes 

GRATIS 
kruidenbouquet

Cordon bleu 
Duroc d’Olive

SPECIAL!
Gevulde kippendij

Stamppot
Diverse varianten

Gehaktbrood
Van mama Janssen

Asperge- 
beenhamovenschotel

Vleessalade

Saucijsjes
Duroc d’Olive

Hongaarse Goulash
Met GRATIS witte rijst

Tomatensoep

Stoofstukjes  
in braadjus
Duroc d’Olive

Frisse groentesalade

Shoarmapakket
Vlees, broodjes + saus

Biefreepjes
Diverse varianten

Gebakken pastei
Met appeltjes en rozijnen

Zeeuws spek, 
gebakken pastei + 
grillworst

4 stuks 650

100 gram 175

500 gram 295

per stuk 295

500 gram 595

250 gram 295

8 stuks 550

500 gram 595

1 liter 395

500 gram 495

100 gram 109

samen 595
500 gram 895

100 gram 099
100 gram per soort, samen 350
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Voordeel bij Keurslager Heuts!
LEKKER VOORDEEL:

Cordon bleu
Duroc d'Olive

Filet rollade
Duroc d'Olive
naturel of gemarineerd

500 gram 595

Shoarmapakket
3-delig

samen 695

Rib eye
gemarineerd

Bite Coin

per stuk 165

Gek. Achterham + 
Geb. Pastei +
Sjaandergehakt

100 gram per soort samen 395

Bockworstpakket
4-delig

3 personen 650

Hongaarse goulash
met gratis witte rijst

500 gram 675

Konijnenbouten
kant en klaar

1 kilo 1190

Kalkoenreepjes
in Limburgse mosterdsaus

500 gram 695

Bloemkool-broccoli 
soep

1 kilo 495

Prei-gehakt
ovenschotel

500 gram 695

Saucijzenbroodjes

6 stuks 750

Pasta fantasiasalade

200 gram 229

Kipfruitsalade

250 gram 325

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 6 november t/m zaterdag 10 november 2018

Kalfsgehaktbal
gepaneerd

4 stuks 795

250 gram 895

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

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 

4 stuks 750
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MOVAKA V.O.F. 

0646376593 www.movaka.nl 

30 jaar ervaring! 

 Overkappingen  
 Tuinkamers 
 Rolluiken 
 Zonweringen 
 Horren 

 Gronsvelderweg 29, Gronsveld 

Maak kennis met onze nieuwe  
uitgebreide showroom  
met veel nieuwe producten! 

1B
02

-1
70

9

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 hypotheek-
aanbieders: de SNS Huisselectie. Zo kunnen we je altijd een 
hypotheek aanbieden die het beste past bij jouw wensen.

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

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 1 2 3 4 5 6 18 1 2 3 4 5 35 1
2 7 8 9 10 11 12 13 19 6 7 8 9 10 11 12 36 2 3 4 5 6 7 8
3 14 15 16 17 18 19 20 20 13 14 15 16 17 18 19 37 9 10 11 12 13 14 15
4 21 22 23 24 25 26 27 21 20 21 22 23 24 25 26 38 16 17 18 19 20 21 22
5 28 29 30 31 22 27 28 29 30 31 39 23 24 25 26 27 28 29

40 30

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo
5 1 2 3 22 1 2 40 1 2 3 4 5 6
6 4 5 6 7 8 9 10 23 3 4 5 6 7 8 9 41 7 8 9 10 11 12 13
7 11 12 13 14 15 16 17 24 10 11 12 13 14 15 16 42 14 15 16 17 18 19 20
8 18 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 43 21 22 23 24 25 26 27
9 25 26 27 28 26 24 25 26 27 28 29 30 44 28 29 30 31

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo
9 1 2 3 27 1 2 3 4 5 6 7 44 1 2 3

10 4 5 6 7 8 9 10 28 8 9 10 11 12 13 14 45 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17 29 15 16 17 18 19 20 21 46 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24 30 22 23 24 25 26 27 28 47 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31 31 29 30 31 48 25 26 27 28 29 30

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo
14 1 2 3 4 5 6 7 31 1 2 3 4 48 1
15 8 9 10 11 12 13 14 32 5 6 7 8 9 10 11 49 2 3 4 5 6 7 8
16 15 16 17 18 19 20 21 33 12 13 14 15 16 17 18 50 9 10 11 12 13 14 15
17 22 23 24 25 26 27 28 34 19 20 21 22 23 24 25 51 16 17 18 19 20 21 22
18 29 30 35 26 27 28 29 30 31 52 23 24 25 26 27 28 29

1 30 31

April 2019 Augustus 2019 December 2019

Maart 2019 Juli 2019 November 2019

Februari 2019 Juni 2019 Oktober 2019

AMYER PRAOT 2019
Januari 2019 Mei 2019 September 2019

Wie mist deze lieve kater, die al 
enkele weken bij ons woont. 

U kunt ons bellen 043-3625172
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ÉCHT VRIJE KEUS
EERLIJKE PRIJS

Uw uitvaartregisseur Marc Moors 
Dr. Goossensstraat 2, Berg en Terblijt
www.uitvaartstudio.com   (043) 852 3 258

Meer mogelijk dan u denkt, ook als u 

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.

 
 
 
Ook voor Dagbesteding, Logies, Crisis-&Spoedopvang 
 

Liefde Laat Langer Leven 
 

Vernieuwd aanbod Zorg-Appartementen, nog steeds  
voor echtparen & nieuw: met oplossingen voor  
minima*  in de 2 locaties Amby-Severen-Park. 
 

Na enkele aanpassingen, opknapbeurten en uitbreiding van ons beleid  
staan weer zorg-appartementen beschikbaar voor echtparen* en nieuw:   
ook voor minima*.  Op die manier zijn de 2 hoogste drempels uit standaard  
“ZorgLand” weggenomen, te weten  
 

1. het “uit elkaar halen” van een echtpaar na een lang leven samen,  
als er intensieve zorg nodig is voor een / of voor beiden   en 

2. de “blokkade” om economische reden van de beste WLZ-Zorg voor 
minima.  

info@villakeizerskroon.nl www.villakeizerskroon.nl 
 

Wij hanteren geen 
wachtlijsten!  

 
www.villakk.tv 

 
0612856917 
0651456702 

 
Welkom ! 

 
 

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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MOND  
 ZO &

Algemene tandheelkunde

Kindertandheelkunde

Kaakchirurgie & implantologie

Preventieve tandheelkunde

Prothetiek

Tandtechniek

www.mondenzo.nl
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Welkom! 
Loop vrijblijvend binnen of bel 
voor een afspraak, en maak 

kennis met Uw tandarts!

vanaf 18 augustus 
Nieuwe tandartsen praktijk in Zorgpark Scharn

www.mondenzo.nl

Mond&Zo Scharn 
Vijverdalseweg 4A 03 

Maastricht
 043-363 63 92
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Nieuwe tandartsen praktijk 
in Zorgpark Scharn

HUUR VOORDELIG UW CV / COMBI KETEL

VANAF �25,- P/MND*

!! OPROEP DEELNAME !!

AMIESE 
GALA ZITTINGEN 2019

Ook dit jaar organiseert CV de Sjlaaibök weer de jaarlijkse 
galazittingen in de Amyerhoof.
De voorbereidingen zijn alweer in volle gang en diverse 
deelnemers zijn al bezig met ideeën en oefenen.
Vind ook jij het leuk om (weer) deel te nemen aan de Amiese 
zittingen met bijvoorbeeld een buut, dans, sketch of zang meld 
je dan snel aan via een mail naar info@sjlaaibok.nl 

De repetities zijn gepland op 16, 23 en 30 januari in de 
avonduren.
De generale repetitie is op 6 februari (houd deze data daarom 
vrij).

De galazittingen zijn dit jaar op 
VRIJDAG 8 EN ZATERDAG 9 FEBRuARI 2019 

OM 20.11 uuR

De Jekerdal-scharrelkids 
… bomen … paddenstoelen, dieren en mensen

Zaterdag 24 november kan het al koud zijn, maar we gaan toch 
op zoek naar (bodem)dieren onder en in bomen en struiken. Wat 
kom je allemaal tegen? Na al die droogte in de zomer is er nu 
wat meer regen gevallen en dan schieten de paddenstoelen uit de 
grond. De bomen geven voedsel aan de paddenstoelen, maar de 
paddenstoelen ook aan de bomen.
En wie maken nog meer gebruik van de bomen, juist de mensen. 
We gebruiken het hout voor meubels, we maken er papier van of 
stoken er een kampvuur mee. Misschien vinden we een mooie 
tak en kunnen we er zelf een mooie wandelstok van maken. Het 
is altijd een verrassing wat we tegen komen, dus kom mee helpen 
zoeken.
We starten om 14.00 uur bij de Natuurtuinen Jekerdal aan de 
Drabbelstraat. De activiteit duurt tot 16.00 uur.

De kosten zijn € 1,50 per Scharrelkid. Opgeven bij Carlo Poolen 
(s.v.p. ook je leeftijd opgeven), 
per e-mail: ivn.maastricht@home.nl   
Bij Carlo kun je ook voor meer informatie terecht.

Kijk ook op www.ivn.nl/maastricht 
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Voor al uw administratie- en belastingzaken

Ambyerstraat Noord 74 A

6225 EG Maastricht

T 043 - 3638563

info@raadmaastricht.nl

www.raadmaastricht.nl

Ook voor uw particuliere belastingaangifte

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 

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak 

 Hokkaido Muskaat of Fles Pompoen kg € 1,50 Gesneden 500 gr € 1,50 

Melk, melkproducten en kaas rechtstreeks van de boerderij 
Limburgse Walnoten 500 gr € 1,25  

Bintje of St pieter aardappelen 10 kg € 7,50 

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

AJD PRINSEBAL 2018 en 
Prissentasie Sjlager 2019

Dizze aovend zalle aog ôzze jubilarisse gehuldig weure 
en weurt de meziek verzörg door

COVERBAND “BOuGIE”
Dit alles natuurlijk in gemeinsjapshoes AMYERHOOF

Woensdag 21 november 2018 is onze maandelijkse 
ledenavond. Deze keer beloofd het een gezellige avond 
te worden met oudhollandse spellen. 
Wij verwachten onze leden om 
19.45 uur in de Amyerhoof.

Bestuur ZijActief Limburg
Afdeling Amby
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Vocalgroup Mes Amie
is met passie muziek maken 
is het wij-gevoel en gezelligheid
is streven naar uitdagingen
is samen durven groeien

Kienen op 28 november Sinter-kerstkienen
Op 28 november zal er weer een interne verenigings kienavond 
worden gehouden 
voor leden, familie en 
de vele vrienden en 
sympathisanten van 
onze vereniging.  Met 
natuurlijk mooie 
prijzen in zowel 
sinterklaas en 
kerstsfeer. Deze avond 
zal weer plaatsvinden 
in ons verenigingslokaal gemeenschapshuis Amyerhoof. De locatie 
gaat om 18.30 uur open en het kienen start om 19.30 uur. Wees 
op tijd want vol is vol. 

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. 

Kerstwandelingen “Geine Wierouk, Mirre of 
Goud mer Walburga-Olie” in voorbereiding
Het koor is druk bezig met de voorbereidingen van onze 
kerstwandelingen. Op dit moment zijn alle locaties bekend en 
bedanken wij nu alvast de geweldige medewerking van alle 
mensen waar de wandeling voorbij komt. Het koor is druk bezig 
met het thema van dit jaar waarbij naast zang ook geacteerd 
moet worden. Ook zijn onze vertellers druk bezig om een 
passend verhaal samen te stellen voor beide dagen. Op 14 en 15 
december hopen wij alle wandelaars in de juiste kerststemming 
te kunnen brengen. 

Programma
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

Bestuur Vocalgroup Mes amie 

Collecte Wereldmissiemaand 2018
De kerkdeurcollecte in het kader van de Wereldmissiemaand ten 
behoeve van onze medegelovigen in de derde wereld op 21 
oktober 2018 heeft een bedrag van €  102,15 opgebracht.
Wij danken u, mede namens deze weeskinderen en kinderen met 
HIV of aids en straatkinderen , voor uw bijdrage. 

Parochie Missiecomité Amby 

Kerstbomenactie 
Scouting Amby

Graag willen we u alvast 
attenderen op onze 

traditionele kerstbomenactie. 

Waarom een kerstboom kopen bij Scouting Amby?

Een kerstboom kopen bij Scouting Amby is proeven van de 
ultieme kerstsfeer: een knetterend vuurtje, vrolijke mensen, 
gezellige kerstmuziek en intens geurende dennenbomen. 
Bovendien hebben we dankzij jarenlange ervaring de allermooiste 
bomen vers kunnen inkopen in de Belgische Ardennen. Deze 
bomen gaan we het eerste weekend van december zelf rooien. 
Hierdoor kunnen we u de beste kwaliteit en de meest verse 
bomen garanderen. Met de opbrengsten van de kerstbomenactie 
zorgen we ervoor dat we onze leden iedere week een leuk en 
uitdagend scoutingprogramma kunnen aanbieden. Bovendien 
kunnen we op deze manier investeren in nieuw spelmateriaal.
In de volgende Amyer Praot meer info over onze verkoopdagen 
en -tijden.

IEDEREEN DIE SCOuTING 
EEN WARM HART TOEDRAAGT, 
KOOPT EEN KERSTBOOM BIJ 

SCOuTING AMBY!
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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 7 november tot en met dinsdag 20 november

4 Varkensfiletlapjes
+ 1/2 kg Gehakt

€ 8.95samen voor

runderpoulet
vrijdag 9 november en
zaterdag 10 novemberWEEKENDRECLAME 

1 kilo € 10.90

lasagne
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 0.99
droogworst
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 0.99

Jong belegen kaas

100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.30

Boterhamworst
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 0.99

Gezocht met Spoed: 

AUTOPOETSER 
Voor de zaterdagen zijn wij op zoek naar een student die 
auto’s wilt poetsen. 
Je gaat nieuwe en gebruikte dealerauto's showroom klaar 
maken en algemene voorkomende zaken doen. 
Eis: Rijbewijs B 
Het werk is in Maastricht. 
Bij interesse Stuur je CV naar personeelszaken@autobiermans.nl

Gemengde Zangvereniging Crescendo

De afgelopen tijd heeft ons koor bij een aantal 
gelegenheden acte de présence gegeven.

Op zondag 21 oktober 2018 waren we in Sibbe 
op uitnodiging van Zangvereniging Eendracht Sibbe-IJzeren. In de 
gezellige ambiance  van Café Aan de Kirk hebben we genoten van 
de nummers die het koor van Sibbe ten gehore heeft gebracht. 
Ook ons eigen programma viel in goede aarde. Als klap op de 
vuurpijl hebben beide koren gezamenlijk een aantal nummers 
gezongen – geweldig, dat gaan we hopelijk in de toekomst vaker 
doen!

Op dinsdag 23 oktober hebben we mogen zingen bij de uitvaart 
van Bèr Willems. Een bijzondere belevenis, waarbij onze bijdrage 
veel waardering heeft geoogst. Zingen bij een uitvaart doet ons 
koor bij hoge uitzondering in verband met de korte 
voorbereidingstijd. 

Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten van ons koor in 
de komende periode:
•	 Zaterdag	10	november	20:00	uur:	Caeciliafeest	voor	leden	in	de	
 Amyerhoof. Dit jaar zijn er geen jubilarissen maar er is wel een 
 (besloten) verenigingsfeest met verrassende optredens.
•	 Zondag	9	december	van	12:00	tot17:30	uur:	
 Gezellige Kerstmarkt in de Amyer Hoof (meer informatie vindt 
 u elders in deze uitgave van Amyer Praot)
•	 Dinsdag	11	december	vanaf	19:00	uur:	Concert	Zorgcentrum
 Croonenhoff te Maastricht
•	 Zondag	16	december	10:30	uur:	Opluisteren	H.	Mis	in	de	
 Koepelkerk te Maastricht
•	 Maandag	24	december	22:00	uur:	Nachtmis	Walburgakerk	Amby

Kijk ook eens op onze website voor meer informatie over ons 
koor: www.crescendo-amby.nl 
Secretariaat: Sita van Riet, tel. 043-3643971, 
email fvanriet@xs4all.nl 

Taizé viering op vrijdag 23 
november om 19:00 uur in 
Walburga Kerk Amby
Meerstemmige meditatieve muziek, met 
vooral veel herhalingen, waardoor er 
ruimte in jezelf ontstaat om God te 
ontmoeten. 
De stilte, de klanken, de teksten, de 
kaarsjes. Doe met ons mee.Spiritualiteit als op zoek gaan naar uw 
“ware zelf” heeft te maken met uw innerlijke kern, ziel, heilige 
ruimte, onaantastbaar geheim en het is een levenslange tocht. Het 
brengt u in contact met het overstijgende. Taizévieringen helpen 
hierbij. Veel zingen, dat kenmerkt een Taizéviering. 
Het Gezinskoor van Heugem komt op vrijdag 23 november a.s. 
naar Amby voor de Taizéviering. 
Wees van harte welkom 
vrijdag 23 november a.s. in Walburga Kerk Amby. 
Aanvang 19.00 u, na afloop is er koffie en thee 
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H. MISSEN in Amby

ZONDAG 11 november TWEE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
11.00 uur koor Sancta Walburga
Eerste jaardienst Gemma Claessen-Heijnen
Josephine Govers; c.u.
Jef Lücker; c.u.
Jo Theunissen; c.u.

Dinsdag 13 november  09.00 uur
Voor de zieken en eenzamen

Donderdag 15 november  09.00 uur in de dagkapel
Voor de wereldvrede

ZONDAG 18 november DRIE-EN DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
11.00 uur koor: Vocal Group Mes Amie
Jaardienst Tonny Leenders
Jaardienst Mia Ackermans-Gilissen
Overleden ouders Weerts-Mullers vanwege kinderen
Annie Overhof-Kostons vanwege gebedsdienst
Theo Vreuls; c.u.
Jean Barthels; c.u.
Lambert Waterval; c.u.
Miet Nicolaes-Theunissen
Jef Lücker; c.u.

Dinsdag 20 november  09.00 uur
Voor de parochiegemeenschap

Donderdag 22 november 09.00 uur in de dagkapel
Voor de slachtoffers van natuurrampen

OVERLEDEN
Bér Willems 93 jaar
Giel Janssen 84 jaar
Moge zij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming.

VOORAANKONDIGING
KERKPOETS VOOR HET HOOGFEEST VAN KERSTMIS
Maandag 17 december van 09.00 uur tot 12.00 uur
bent u van harte welkom om onze kerk weer stralend te maken.
Uiteraard is er ook weer koffie en thee.

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 
12 november in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 13 november vóór 
16.00 uur in het parochiebureau.Bezoek ook eens onze website voor actuele 
informatie en foto’s: www.parochiewalburga.nl.

VOORAANKONDIGING
Misintenties 22-12-2018 t/m 11-01 2019 (3 weken) opgeven uiterlijk:
maandag 10 december in de kapelanie en uiterlijk
dinsdag 11 december vóór 16.00 uur in het parochiebureau.

W O N D E R

Heer,

Het is niet de glimlach van 
het kind
of de kleuren van de bloem
die mij ontroeren.

De werkelijke ontroering
komt van het onzichtbare 
scheppingswonder
dat zich schuilhoudt
in het levende.

Raak mij aan, Heer,
met die ontroering
en leer mij
een zinvol deel te zijn
van wat U hebt geschapen.

6 3 e  j a a r g a n g
 n r .  1 9  -  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

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
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Vernieuwd aanbod Zorg-Appartementen 
Nog steeds voor echtparen* [*specifieke info op maat] 
& nieuw: met oplossingen voor minima* 

VillaKeizersKroon biedt zelfstandig wonen met 24-uurs-zorg-in-
nabijheid (WLZ) voor mensen met een geheugenprobleem / 
Dementie / CVA / Parkinson en andere WLZ-Indicaties.
Ook staan wij open voor DagBesteding / logeer-faciliteiten / 
Crisis- / Spoedopvang

Na enkele aanpassingen, opknapbeurten en uitbreiding van ons 
beleid staan in de 2 locaties in Amby – Severenpark weer zorg-
appartementen beschikbaar voor echtparen en nieuw:  ook voor 
minima. 
Op die manier zijn de 2 hoogste drempels uit standaard 
“ZorgLand” weggenomen, te weten 
•	 het	“uit	elkaar	halen”	van	een	echtpaar	na	een	lang	leven	
 samen, als er intensieve zorg nodig is voor een / of voor 
 beiden en
•	 de	“blokkade”	om	economische	reden	van	de	beste	WLZ-Zorg	
 voor minima. 

Wij ondersteunen onze bewoners op alle gebieden van hun leven, 
bieden alle benodigde zorg en niemand moet weer verhuizen, als 
de zorg zwaarder wordt.

Sfeer-Impressies zijn ook te 
vinden op www.villakk.tv
    
Meer informatie en berichten van 
families kunt u lezen op  
www.villakeizerskroon.nl

Op zoek naar een fijne leef-plek 
met professionele 
& persoonlijke Zorg?
Mail uw wens en vraag naar info@villakeizerskroon.nl
of bel met 06 128 56 917, mw. ICJ Gerritsen 

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland breidt 
dienstverlening uit

Sociale Zaken heeft een nieuwe service voor mensen met een 
uitkering: Mijn Overzicht. 
Met Mijn Overzicht kunnen mensen met een uitkering snel en 
eenvoudig informatie over hun uitkering online bekijken. Via 
een speciale knop op www.socialezaken-mh.nl kan men 
uitkeringsspecificaties, jaaropgaven en recente stortingen 
inzien. Inloggen gaat via DigiD. 

De voordelen
•	 Mijn	Overzicht is altijd bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen 
 per week vanaf computer, tablet of smartphone;
•	 Mijn	Overzicht is alleen via DigiD te gebruiken, dat is wel zo 
 veilig en het waarborgt de privacy.

Meer informatie
Mijn Overzicht is makkelijk, eenvoudig en betrouwbaar. Het is 
een nuttige aanvulling op de bestaande dienstverlening. Meer 
informatie over deze nieuwe service staat samen met een 
instructiefilmpje op www.socialezaken-mh.nl/mijnoverzicht.
Hier staan ook de antwoorden op de meest gestelde vragen.
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♫  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)  

      
 
 
 
 
 
 

Gezocht met Spoed: 

Receptionist(e) Zaterdagkracht
Voor de zaterdagen zijn wij op zoek naar iemand die 
ondersteuning geeft aan de verkopers en de werkplaats, op 
zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur. 
Daarnaast ben je ook een telefonisch aanspreekpunt voor de 
klanten en voer je in het kader van klantentevredenheid een kort 
telefonisch onderzoek uit. 
Eis: Rijbewijs B, verder ben je representatief en beschik je over 
goede communicatieve vaardigheden. 
Het werk is in Maastricht. 
Bij interesse Stuur je CV naar personeelszaken@autobiermans.nl

Crescendo 
Kerstmarkt/Concert 2018
Op zondag 9 december a.s. organiseert 
Gemengde Zangvereniging Crescendo 
haar zevende Kerstmarkt/concert op rij  
in de Amyerhoof, Severenplein 27 
Amby-Maastricht.

Vanaf 12.00 uur is de 
Amyerhoof geopend.
Tijdens de kerstmarkt 
zijn er een twintigtal 
stands waar een grote variatie van  (Kerst) 
spullen te koop zullen worden aangeboden 
en kan men genieten van een heerlijke kop 
soep, een glas glühwein of een lekkere kop 
koffie/thee, belegde broodjes en heerlijke 
zelfgebakken wafels. 
 Wij houden wederom een Tombola met 
knallers van prijzen zoals u dat de 
afgelopen jaren van ons inmiddels gewend 
bent. Het wordt een prijzenfeest dit jaar, 
met interessante hoofdprijzen zoals een 
mooie televisie en nog meer mooie en 
interessante  prijzen!! 
Dus als je zondag 9 december a.s. onze 
sfeervolle en gezellige kerstmarkt bezoekt 
en ook nog eens meedoet aan de tombola, 
loop je met een beetje geluk zomaar de 
Amyerhoof uit met een of meer van die 
prachtige hoofdprijzen!  
Lotnummers die in de prijzen vallen en 
niet worden afgehaald tijdens de kerstmark 
worden in de Amyer Praot  bekend 
gemaakt,  samen met telefoonnummer en 
adres waar de prijzen later afgehaald 
kunnen worden.

Nieuw!
Vanaf deze week zult u in de Amyer Praot regelmatig een tekening ‘met een knipoog’ 
aantreffen van Pieroen - de vrije tekenaar. 
Mijn naam is Tim Pieroen, en ik woon in de Schovenlaan. Met het maken van tekeningen 
en illustraties wil ik mijn carrière een nieuwe richting geven. 
Nieuwsgierig? 
Neem eens een kijkje op mijn Facebook pagina; Pieroen (de vrijetekenaar) 

‘Laot die lèttersj mèr nao Amie kòme’ 

Programma:
12.00 uur Opening
14.00 uur Optreden Gemengde 
  Zangvereniging Crescendo 
17.00 uur Trekking Tombola
17.30 uur Einde Kerstmarkt.
Tussendoor wordt er gezorgd voor 
sfeervolle muziek om de bezoekers nog 
meer in kerststemming te brengen. 

DE  ENTREE:  
DIE IS GRATIS!!!!

Voor meer informatie 
kunt u bellen met: 
Mieke Willems tel: 
3624106 of Peter 
Aerts tel: 3624224. 
Hopelijk tot ziens op 
zondag 9 december 
a.s.!

Met muzikale Groet!

Gemengde 
Zangvereniging 
Crescendo 

Beste dames 
De damesvereniging heeft woensdag 14 
november a.s. weer haar maandelijkse 
ledenavond. Op deze avond komt Kenny 
Essers van BEEing Pure ons bezoeken. Hij 
is een van de jongste beroepsimkers van 
ons land. Met veel passie voor zijn vak 
hoopt hij de mensen te raken en te doen 
nadenken over hoe belangrijk de natuur is. 
Het zou zo mooi zijn als we weer gaan 
stilstaan bij de hoeveelheid aan werk wat 
er voor nodig is om een potje honing te 
krijgen. Het wordt een interessante avond. 
Laat jullie je verrassen. De koffie staat 
klaar.
Wij hopen jullie allen te verwelkomen.

Groetjes het bestuur                   
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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 
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HEBT u INTERESSE IN EEN GEZELLIGE EN CREATIEVE AVOND, 
MISSCHIEN IS DEZE AVOND DAN IETS VOOR u.
Wij vormen het gezellige schildersclubje 'de Amyerhoofkes' en wij kunnen nog 
creatieve mensen gebruiken.
Kom gewoon eens kijken wat wij op onze wekelijkse schilder/kunstavond doen. 
Elke vorm van kunstuiting is toegelaten maar in het algemeen wordt er geschilderd. 
Is het iets voor U./jou? U bent van harte welkom bij ons.
Elke woensdagavond komen wij bij elkaar en deze begint rond 19.30 uur. 
Ons adres is Gemeenschapshuis Amyerhoof op het Severenplein te Amby. 
Voor informatie kunt u bellen naar mevrouw Florax - 06-46428821 of 8513531 

 

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

" Nu al te bestellen!! 

Sinterklaasletters, 

(ook suikervrije) 

in Praline, Hazelnoot, 

Crispy, Studentenhaver, 

Melk, Wit en Puur. " 

Maastricht
CHOCOLADE

  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

Word bezorger in jouw buurt

€ 9,94 
VOOR EEN 

  UURSWIJK

• Makkelijk en snel geld verdienen
• Doordeweeks voor 07:00 uur
• Zaterdag voor 08:00 uur
• Zondag lekker vrij
• ’s Ochtends een uurtje werken
• Ook ideaal als tweede baan

MELD JE NU AAN VIA:
WWW.BEZORGDEKRANT.NL/KRANT
OF BEL NAAR: 06 - 45 32 12 73
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Ervaar de voordelen van uw eigen mobiele reisadviseur:

•	 Persoonlijke service zonder 
 meerprijs.

•	 Ik	kom	graag	op	afspraak	
	 bij	u	thuis.

•	 Onafhankelijk	reisadvies.

•	 Prijsvergelijking	tussen
	 Nederlandse,	Belgische	en	
	 Duitse	reisorganisaties.

•	 Bijna	30	jaar	werk-	en
	 reiservaring.

Raymond Frints
Achter de Hoven 12, 6225 EK Maastricht
T: 06-29 566 722
E: raymond@globusaanhuis.nl
www.globusaanhuis.nl/raymondfrints

Uw vakantie is in vertrouwde en ervaren handen

Als ervaren reisadviseur help 
ik u graag met het realiseren 
van uw favoriete vakantie.

Vakanties 2019
zijn al te boeken!

Neem vrijblijvend contact
op met Raymond


