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Zaterdag 30 maart 2019
Oliebollenactie Scouting Amby
“Halfvastenactie”
Zaterdag 30 maart zal zoals elk jaar weer de
oliebollenactie plaatsvinden! Tijdens deze actie
zullen wij in Amby langs de deuren gaan om onze
overheerlijke oliebollen te verkopen. De opbrengst
gaat naar de clubkas van scouting Amby, zodat wij er
dit jaar leuke activiteiten van kunnen ondernemen!
U kunt ons verwachten vanaf 10 uur op zaterdag 30
maart 2019.
• 6 oliebollen in een zak, en dat voor maar € 3,00
• 2 zakken voor € 5,50
• en voor de echte liefhebber...... 3 zakken voor €
7,50
Hebt u ons gemist? U kunt natuurlijk ook een zak oliebollen
komen ophalen bij ons gebouw! Hier wordt de hele dag gebakken
en dan weet u zeker dat u een zak warme oliebollen mee krijgt!
Tot dan!
Scouting Amby 

Zondag 31 maart
Wethouder Janssen onthult
straatnaamborden & Amiepedia
Joonkheid Amie is, net als u, trots op ons eigen Amby. Een wijk van
Maastricht, maar…wel met een eigen identiteit. En die identiteit
staat bij Joonkheid Amie hoog in het vaandel. Een eigen identiteit
creëert waardering en liefde voor de buurt waar we wonen.
Maar waar zit die identiteit in? Onder andere in de rijke historie
van Amby. Amby is hard gegroeid in de loop der jaren maar
sommige dingen zijn blijvend. Wij nemen u mee in deze historie.

Een veel gehoord geluid onder de Ambynezen is dat het een kans
is voor Amby om de oude straatnaambordjes terug te hangen. De
oude benamingen zijn vaak eeuwenoud en worden nog steeds
gebruikt. Eindelijk is het zover !! Na 2,5 jaar voorbereiding
Van het Ambino ballet,
worden op zondag 31 maart tijdens Halfvasten (vanaf 12.00 uur)
Het was 27 februari j.l.. wij, de vrouw en ik,
enkele straatnaamborden feestelijk onthuld. Plaats van handeling is
werden gevraagd om maar de gymzaal te
bij Café de Kardinaal. Na de onthulling van de straatnaamborden
komen om 16.45 uur. Toen wij daar arriveerden,
zullen wij tevens Amiepedia lanceren. Allerlei (historische)
zagen wij tot onze verrassing meerder mensen die wij wel goed
informatie en uniek beeldmateriaal over Amby overzichtelijk
kennen, zoals onze dochters, maar zij nooit naar het Ambino
gepresenteerd op een eigentijdse manier. Aansluitend zorgt Café
ballet komen. Dit vonden wij heel vreemd. Ons werd gezegd even de Kardinaal voor gezellige muziek, de ingrediënten voor een
geduldig te zijn en af te wachten. Toen was er ineens de
gezellige Halfvasten.
wethouder Jim Janssen van Maastricht, en die reikte mij een prijs
uit. Dit was de vrijwilligersprijs cultuur 2019. Dit kwam als een
We zien iedereen graag, zondag 31 maart vanaf 12.00 uur, bij Café
grote verrassing. Aan deze prijs zit een geldbedrag, dat zeer zeker de Kardinaal.
Joonkheid Amie 

goed van pas komt, en zeer goed zal besteedt worden. Hiermee
hebben we wat ruimte bij de opvoering van 23 juni aanstaande.
Wat dit betreft een zeer geslaagde actie. Wij willen iedereen
bedanken die hieraan meegewerkt hebben.
Het bestuur en docente. 

Wij nodigen de leden van ZijActief Amby uit voor de
feestavondwoensdag op 20 maart in het gemeenschapshuis
Amyerhoof i.v.m. het 65 jarig bestaan van ZijActief Amby. Hier heeft
u zich voor opgegeven.
Deze keer een Italiaanse (muziek) avond met veel lekkere hapjes.
We starten de avond om 19.00 uur en wij raden u aan om van te
voren niet of niet te veel te eten.
Bestuur ZijActief Limburg
Afdeling Amby 
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INLOOPSPREEKUUR
Werk en Bemiddeling
maandagochtend van 10.00 – 12.00 uur
Voor vragen of het maken van een afspraak
kunt U ook bellen 06-27850805 of per mail:
armand.decker@maastricht.nl

houdt op

dinsdag
1 NOVEMBER
dinsdag
2 APRIL

Niet lang
hellen,
Conny bellen
Juridisch
inloopspreekuur
Maandagmorgen
van 11.00 tot 1200 uur
Gsm
0653130723

AMBY

voor arbeidsrecht, consumentenrecht,
uitkeringen, verblijf vergunningen etc

Wijkagent
Iedere 1e WOENSDAG van de maand
Tussen 10.00 – 12.00 uur
Huurderszaken
elke woensdag van 1200-1300 uur
vragen mbt huurderszaken, huurdersrecht,
bouwtechnische zaken, huurcontracten etc.
Het sociaal team
donderdag van 10.30 -11.30 uur.
Telefonisch 06-27850504. U kunt ook een
berichtje sturen naar www.
sociaalteammaastricht.nl
Buurtplatform Amby
Ambyerstraat Noord 78
info@buurtplatform-amby.nl
bellen 06-36408424

Telefoonagenda
Apotheek
spoedgeval
3612829
Telefoonagenda
Alarm nummer
112
Kantoor
Politie
0900-88-44112
Alarmnummer
Kantoor Ambulance
3821836
Kantoor politie
0900-8844
Kantoor Brandweer
3505387
EHBO
AZM
3876700
EHBO AZM
3876700
1e
Hart
hulp
3877892
Eerste Hart Hulp
3877892
HuisartsenpostMaastricht
AZM
3877777
Huisartsenpost
3877777
Huisartspraktijk
Zwietering
3624135
Huisartspraktijk De Wit
3634964
Huisartspraktijk Zwietering spoed 3635637
Huisartspraktijk
dhr.
Zwietering
Centraal tandartsnummer
3250588
en mevrouw
Deneer
Thuiszorg
Groene
Kruis
Medisch
Centrum Amby
3624135
3690690
Domicura
voor
spoed
3635637
Verplegen en verzorgen (24u/dag) 3690670
Fysio Amby(24u/dag)
3117540
3690630
Kraamzorg
3690660
Uitleen
hulpmiddelen
Centraalvantandartsnummer
0900-4243434
3634587
Pastorie
Kapelanie
3634587
6314300
Verpleegkliniek 7 Bronnen
Envida
3690690
6314860
Amby Zorgcentrum
Envida
zorgthuis
De
Zeven
Bronnen
6314300
Gemeente Maastricht, algemeen
Envida zorgthuis Hagerpoort
8511160
3505050
toegangsnummer
3634651
Gem.
huis
Amyerhoof
VillaKeizersKroon
3683737
Woningst.
Maasvallei
WoonZorgCentr.
Amby 6049620/0651456702
06-53376435
Begrafenis-ond.St Walburgis
Aandacht+Zorg
3030090
3633772
Dierenarts
Smeets
Gemeente
Maastricht
362058214043
Basisschool Amby
Woonstichting Maasvallei
3683737
3621478
Peuterspeelzaak
Ukkepuk
0800-0330
Essent
klantenservice
Walburgis
Uitvaartzorg
0653376435
3255535
Stichting
Vrouwenrechtswinkel
Marc Moors
Uitvaartstudio
0641286044
3620066
Stichting Trajekt Ouderenwerk
Gem. huis Amyerhoof
3634651
0800-0233040
WML
Basisschool
Amby
3620582
046-4203500
Slachtofferhulp
MIK
KDV
Amby
3626637
06-23919080
Buurtzorg Maastricht
3626637
Kinderdagverblijf
Kastanjehof
MIK PSZ
0627311048
Buitenschoolse
opvang L’Ambyk 1 3626484
MIK BSO Amby
0625642737
Buitenschoolse
opvang L’Ambyk 2 3628932
BSO De Boomhut
3631793
Verloskundige Praktijk
Verloskundige
praktijk
VITA
0648477770
06-15023157
Alexandra Wijering
Essent
0800-9009
043-3636141
Ed
Sabel, gemeenteraad
WML Albers, stadsdeelleider
3090909
Albert
noordoost
Henny
Willems gemeenteraad 3505116
3621089
3471837
Verloskundige
VITA
Niels PeetersPraktijk
gemeenteraad
0615960400
0800-6666665
Zorgpunt Thuiszorg

Trajekt Noordoost
Slachtofferhulp
Dierenambulance

7630010
0464203500
0900-4433224

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
Volkstuinders
vereniging
Amby
en metalen ophalen
(geen
koel-heeft
weer
enkele
tuinen
vrij
liggen.
kasten en diepvriezen), wel huisDe
tuinen liggen
aan dewitgoed e.d.
houdelijke
apparatuur,
Hooverenweg
te
Amby.
U kunt het bij uw oprit klaarzetten.
(Graag
08.00
Op
dezevoor
grond
kuntuur)
u zelf uw
We komen
afspraak
groenten
en ook
fruitop
telen
en niet te
06-42124460
(John)
vergeten
uw bloemen.
De tuinen hebben diverse
Welke hardloopster heeft
afmetingen.
interesse
om samen
1 of U
2 keer
Als
u interesse
heeft kunt
per week
(avond of
weekend) een
contact
opnemen
met
rondje
(ca. tel.
45 min.)
te lopen in
Dhr.
Smeets
06 28780706
Amby en omgeving.
email
jm.smeets@home.nl
Tel.: 06-54777411
of dhr van Golde tel. 3636127
e-mail w.van.golde1@kpnplanet.nl.

&

SNIJDERS
SNIJDERS
Heeft u last van terugkerende

Mvg. Wil van Golde 

computerproblemen
en/of een
• Voor al uw sloopwerken
steeds
trager
werkende
• Gratis
ophalen
van
al uw metaal
computer? Wij
enzijn
ijzergespecialiseerd
het verhelpen
van alle
mogelijke
•inVoor
particulieren
en bedrijven
problemen
en het opnieuw
• V.I.H.B. gecertificeerd
vanvan
uwcontainers.
computer,
• optimaliseren
Gratis plaatsen
zodat
deze
weer
snel
en
W. Snijders 06-53485850
betrouwbaar
is.
Bel:043-3631435
G. Snijders 06-12157641
of www.fixxcomp.nl
J. Claessen
06-10163874

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
in de kantine van RKASV,
U devindt
een AED
bij
ETOS,

bijgemeenschapshuis
Hagerpoort, Amyerhoof,
in
kantoor
Maasvallei,
in kantoor
Maasvallei,
in de Cramer van Brienenstraat 16
bij
De
Kardinaal,
bij de Plusmarkt, Severenplein 24A

in gemeenschapshuis Amyerhoof,
Amyer Praot - 2 - Amyer Praot
en bij Plusmarkt,
Severenplein 24A
Amyer Praot - 2 - Amyer Praot

COLOFON
COLOFON

Volgende uitgave:
Volgende
uitgave:
Dinsdag
8 november
Dinsdag 2 april
Inzendtermijn kopie
kopie
Inzendtermijn
Woensdag
november
Woensdag2 27
maart
Redactie, financieel beheer,
klachten en advertenties
Redactie, financieel beheer,
Henny
klachten
en Willems
advertenties
Berkenhoven
26
Henny Willems
6225Berkenhoven
HE Amby-Maastricht
26
3621089
6225Telefoon
HE Amby-Maastricht
e-mail:
amyerpraot@ziggo.nl
Telefoon
3621089
www.amyerpraot.com
e-mail:
henny.willems@home.nl

Bankrekening
NL 59 13.13.22
RABO 0131322540
540
t.n.v. Amyer
Amyer Praot
Praot Maastricht
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,
76
6228 XZ De Heeg-Maastricht
telefoon
3611392
/ fax 3614378
Telefoon
3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
Bejaarden- en Invalidenvereniging
Bejaarden- en Invalidenvereniging

“De
Sjlaaimetten”
“De
Sjlaaimetten”
houdt
op dinsdag
houdt
op dinsdag
8 november

26 maart
KIENMIDDAG
voor bejaarden, invaliden en
alleenstaanden in
KIENMIDDAG
voor bejaarden,
invaliden en
CAFÉ
AMMEZASIE

inte worden,
Degene, diealleenstaanden
wenst opgehaald
dient dat tijdig te melden,
3622618 te worden,
Degene, dietelefoon
wenst opgehaald

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

Warm en ambachtelijk !
Warm en ambachtelijk !
Passioneel !
Passioneel !
Vakmanschap
! !
Vakmanschap
De De
enige
echte
in in
Amie
! !
enige
echte
Amie
EnEn
datdat
al meer
dan
9090
jaorjaor
! !
al meer
dan
Rederij Stiphout zoekt voor het
komende vaarseizoen
oproepkrachten/
vakantiemedewerkers
Ben je 16 jaar of ouder en wil je
werken in de horeca op een
bijzondere locatie? Stuur dan je
sollicitatie naar anita@stiphout.nl
Voor meer informatie kun je ook
bellen: 043-3515303 

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

Stichting Ouderenproject
Geinen Daank:
PRETTIG GEZELSCHAP VOOR EENZAME OUDEREN.
Bent u een alleenstaande thuiswonende oudere, die zich eenzaam voelt en die graag wel
eens iemand op bezoek zou willen hebben voor een praatje of om een eindje te
wandelen of gezellig samen boodschappen te doen, neem dan gerust contact met ons
op. Een vaste en bij u passende vrijwilliger komt een middag per week naar u toe om
samen iets te doen wat u leuk vindt. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Tevens zoeken wij voor deze werkzaamheden gemotiveerde vrijwilligers!
Hebt u belangstelling, neem dan contact op met Hans Bindels van Stichting
Ouderenproject Geinen Daank, Telefoon (043) 321 89 89, of 06 105 134 41.
E-mail: hans@bindels.demon.nl 

Voordeel bij Keurslager Heuts!

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

Satéspies

Lente filetlapjes

Katenhaasjes

VOORBEELDAANBIEDINGEN:
8
7
4
6
5
6
5
7
1
4
5
1
3

6

Shoarmapakket
Bij 500 gram 75
Biefreepjes 75
Cordon bleu
95
95
4 stuks
4 stuks
4 stuks
stuks
sucadelapjes
Duroc
d’Olive
Vlees, broodjes + sausBiefreepjes
Diverse3varianten
Shoarmapakket
Bij 500
gram
Cordon
bleu
GRATIS
sucadelapjes
d’Olive
Vlees,
Diverse
Roomschijven
4 stuks + Duroc
Gek.broodjes
kipham++saus
Kalfsleverworst
Lente
kriebels
50
95 varianten
95
kruidenbouquet
4 stuks
samen
500 gram
GRATIS
Zure
pastei
+
500 gram rundergehakt
50
95
95
kruidenbouquet
Geb. pastei samen
4 stuks
500 gram
SPECIAL!
Saucijsjes
Zeeuws
spek,
Gebakken
pastei
95
85
25
50
Gevulde100
kippendij
gram
100 gram
per soort samen
250 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
Tête de veau
Kip-pilav
Gehaktbal
50 Boeuff Bourguignon grillworst
75
50
99
8 stuks
100witte
gramrijst
per soort, samen
met gratis witte rijst 100 gram
met gratis
van papa Franssen 100
50
75
50
99gram
8 stuks
100 gram
100 gram per soort, samen
100 gram
Stoofstukjes
Hongaarse Goulash
AspergeStamppot
25
25 Stoofstukjes
95 Asperge50
Hongaarse
Goulash
500 gram
500 gram
500
gram rijst Stamppot
per stuk
in braadjus
beenhamovenschotel
Met GRATIS
witte
Diverse varianten
in braadjus
beenhamovenschotel
Met GRATIS witte rijst
Diverse varianten
Duroc d’Olive
95 Kippensoep
95
95
95
Duroc
d’Olive
Witlof-ham
Mestreechter
Kipsalade
500 gram
500 gram
50095
gram
500
95
95
95gram
ovenschotel
rauwkostsalade
500 gram
500 gram
500 gram
500 gram
Vleessalade
Tomatensoep
Gehaktbrood
Frisse groentesalade
25Gehaktbrood
25 Frisse groentesalade 19 Vleessalade
50
Tomatensoep
Van mama Janssen

1

7
5 5

1 liter

3

7

2 2

1 liter

1 kilo

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

100 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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95 aanbiedingen zijn geldig van
9519 maart t/m zaterdag 2309
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500 gram
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Nieuwe tandartsen praktijk
in Zorgpark Scharn

Ready2GO! Opening tennisseizoen 2019
Zondag 31 maart starten we vanaf 13.00 uur met Ready2GO!
Iedereen is welkom, leden en niet-leden, dus neem je vriendjes,
vriendinnetjes, familieleden en vrienden mee. Misschien vinden ze
het zo leuk dat ze ook gaan tennissen.
Programma voor niet-leden
13.00 - 14.00 proefles voor kinderen
14.00 - 15.00 proefles voor volwassenen
meer info bij Susan Eggen: susaneggen@setenmatch.nl
Programma voor leden
13.00 - 14.00 koffie met vlaai
14.00 - 16.00 uitproberen padel rackets en ballen op half veld
14.00 - 16.00 ophalen KNLTB-pas 2019
15.00 - 16.00 fotowedstrijd
Je maakt met je
smartphone ter plekke
diverse foto’s. Je 3
leukste foto’s lever je
in.Van alle gemaakte
foto’s worden de 3
beste uitgekozen door
een jury.
16.00 - 18.00 borrel
met muziek

MOND
MOND
MOND
&
ZO
&
& ZO
ZO

Voor de kinderen
Leef je uit op de
stormbaan! 
Mond&Zo Scharn
Mond&Zo
Scharn
Algemene tandheelkunde
Vijverdalseweg
Vijverdalseweg 4A
4A03
03
Welkom!
Welkom!
Maastricht
Maastricht

Algemene
tandheelkunde

Kinder

Kaakchirurgie &

Preventieve

tandheelkunde
tandheelkunde
vrijblijvend
binnen
belimplantologie 043-363
LoopLoop
vrijblijvend
binnen
ofofbel
63
043-363
6392
92
afspraak,
maak
voorvoor
eeneen
afspraak,
enen
maak
kennis met Uw tandarts!
kennis met Uw tandarts!

Kindertandheelkunde

Volkstuinders vereniging Amby heeft weer enkele tuinen
vrij liggen.
De tuinen
liggen aan
de Hooverenweg te Amby.
Tandtechniek
Prothetiek
Op deze grond kunt u zelf uw groenten en fruit telen en
niet te vergeten uw bloemen.
De tuinen hebben diverse afmetingen.
AlsTandtechniek
u interesse heeft kunt U contact opnemen met
Dhr. Smeets tel. 06 28780706, email jm.smeets@home.nl
of dhr van Golde tel. 3636127
e-mail w.van.golde1@kpnplanet.nl.

MOND
& ZO
vanaf
18
augustus
Kaakchirurgie
& implantologie
vanaf 18 augustus

Kinder
tandheelkunde

Kaakchirurgie &
implantologie

Preventieve
tandheelkunde

Prothetiek

Nieuwe tandartsen praktijk in Zorgpark Scharn
Tandtechniek

Kaakchirurgie &
Preventieve
Prothetiek
Nieuwe
praktijk in
Zorgpark Scharn
implantologietandartsen
tandheelkunde

Mvg. Wil van Golde 

www.mondenzo.nl

Preventieve
tandheelkunde
www.mondenzo.nl
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Dankwoord
Jeugprinsepaar 2019
Tandtechniek

Vanaaf dizze plaats wèlle veer ederein
bedanke veur alle felicitaties, de sjieke
kaarte, prachtige blômme, sjieke
kedoos, gevulde envelöpkes, kilo’s
sjlôk, en prachtige teikeninge, die veer
gekrege höbbe es 61st Jeugprinsepaar
07-08-14 16:16
van Amie.
Ouch ederein ‘nne groete merci deej
veur en achter de sjerme heit met
geholpe um al die karnevals
aktiviteite in Amie meugelek te make.
Veur ôs, mèh ouch veur ôs awwersj
en ôs zusters waor Karneval 2019
eine um noets mie te vergete.
Amie bedank.

Prins Kyano I en Prinses Evi 
Amyer Praot
- 416:16
- Amyer Praot
07-08-14

Advance Care Planning
Steunpunt Mantelzorg Zuid organiseert op
dinsdagmiddag
2 april een
informatieve
bijeenkomst voor
mantelzorgers
over Advance Care
Planning (ACP). ACP is een proces waarbij
je (evt. met een behandelend arts) wensen,
doelen en voorkeuren voor zorg rond het
levenseinde bespreekt en eventueel vastlegt.
Vooruitlopend op het moment dat je zelf
niet meer in staat bent om beslissingen te
nemen. Het doel van ACP is de zorg van
mensen in hun laatste levensfase beter af te
stemmen op hun wensen. Dit geeft ook de
naasten houvast. Dr. A.M.A. Wagemans, arts,
gaat met u in gesprek.
Di 2 apr. | 13.30 – 15.00u.|
Steunpunt Mantelzorg Zuid |
Sphinxlunet 3 | Maastricht
Deelname is gratis maar aanmelden is nodig
via info@mantelzorgzuid.nl, www.
mantelzorgzuid.nl of 043-3215046. 

Bijtanken en oppoetsen!
Bent u 50 plusser en
nieuwsgierig naar uw
rijstijl?
Veilig Verkeer afdeling
Maastricht en de
gemeente Maastricht
organiseert elk jaar in april
en oktober een opfrisdag,
ook wel rijvaardigheidsritten genoemd.
Deze opfrisdag is bestemd voor mensen
in het bezit van rijbewijs B die 50 jaar of
ouder zijn en die hun rijvaardigheid willen
opfrissen.
De eerstvolgende opfrisdag staat gepland
op donderdagmiddag 18 april 2019.
U kunt zich aanmelden via
broemvvnmaastricht@ziggo.nl of bij Willy
Jeurissen van Veilig Verkeer afdeling
Maastricht tel. 06-55 340 900.
Deze opfrisdag zal een dagdeel duren en
wel van 13.30 uur tot 16.30 uur.
De rijvaardigheidsrit zal worden
afgenomen in uw eigen auto door een
bevoegd rijinstructeur.
Het is verder aan u om ervoor te zorgen
dat het voertuig waarmee u de rit aflegt
APK is goedgekeurd en verzekerd. U
raakt absoluut uw rijbewijs niet kwijt.
Tijdens dit dagdeel wordt er ook een
onderdeel theorie aangeboden, waarin u
vragen kunt stellen over verkeerssituaties.
Tevens zullen uw ogen en oren worden
getest. Dit zal worden uitgevoerd door de
erkende ogen en orenspecialisten
Oogwereld Ritchi en Beter Horen.
Aan het einde van de dag krijgt u een
certificaat dat u hebt deelgenomen aan de
opfrisdag.
De locatie waar deze rijvaardigheidsritten
worden afgenomen is: Aen de Wan,
gelegen aan de Einsteinstraat 32, 6227 BZ
te Maastricht.
Wij hopen u te mogen ontmoeten en
wensen u veel succes. 

INFORMATIEBIJEENKOMST IN
HUISKAMER "DE KOFFIEPOT"

Op vrijdag 29 maart om 14.00 uur houdt de
Stichting Samen Onbeperkt uit Maastricht
een informatiebijeenkomst voor ouderen in
Huiskamer "de Koffiepot". De Stichting
Samen Onbeperkt heeft o.m. tot doelstelling
ouderen wegwijs te maken op het gebied
van de WMO, de Zorg, PGB en Belastingen.

Wilt u meer weten over bovengenoemde
onderwerpen? Kom dan naar deze
informatiebijeenkomst. Iedere oudere is
van harte welkom.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
U vindt Huiskamer "de Koffiepot" op de
hoek Arenborghoeve/Lovendaalhoeve
(nabij de Zeven Bronnen).Voor vervoer
kan worden gezorgd; wel tijdig tevoren
even bellen.
Ook elke donderdagmiddag tussen 13.30
en 16.30 uur bent u als oudere welkom in
onze Huiskamer "de Koffiepot", als
ontmoetingsplek voor ouderen.
Namens de Stuurgroep Huiskamer
"de Koffiepot".
Gerda Wijnen, tel. 3622902 en
Giel Driessen, tel. 3620821 

- Je wilt afvallen en/of een gezondere levensstijl?
- Je wilt niet weer een dieet!
- Je weet niet hoe?
- Je vindt het moeilijk vol te houden?

Gun jezelf een steuntje in de rug en meld je nu aan!
Ik kan je helpen om jouw leefstijl blijvend te veranderen
Zet de 1ͤ stap naar jouw nieuwe leven!
Bel 043-3626882 of mail info@moniquewaltmans.nl voor een gratis kennismakingsgesprek
De consulten door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed, dit gaat niet ten koste van uw
eigen risico! Raadpleeg de polisvoorwaarden.
Karposthegge 45 Maastricht | www.moniquewaltmans.nl | 043-3626882 | info@moniquewaltmans.nl
Aangesloten bij:
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Gewoon Vocalgroup Mes Amie

even weten via bovenstaand mail adres. Je ontvangt geregeld een
nieuwsbrief en deelname aan diverse activiteiten.Voor 5 euro per
jaar ben je al lid van onze vriendengroep.

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

Plus actie
Zoals u wellicht al heeft kunnen lezen is de PLUS een actie gestart
voor verenigingen. Door het kopen van boodschappen kunt u bij
iedere 10 euro een stempel ontvangen. De stempelkaart bevat 30
vakjes. Is deze vol dan is deze kaart 3 euro waard. Wij hopen dat
vele leden en vrienden gaan sparen voor ons koor. Heeft u
interesse in een kaart dan melden via bovenstaand mailadres.

Op woensdag 3 april a.s. is er weer verenigings kienen
Je mag als lid, vriend of
sympathisant van ons koor zoveel
mogelijk mensen en familieleden
meenemen naar deze interne
kienavond.
Vanaf 18.30 uur gaat de zaal open
en kun je je kienkaarten kopen en
het kienen begint om 19.30 uur.
Tijdens deze pauze is er een mooie tombola.
Er is gezorgd voor mooie en aangepaste prijzen in het kader van
Pasen.
Onze kienavond zal plaatsvinden in de zaal van het
Gemeenschapshuis De Amyerhoof, Severenplein 27, 6225 AZ
Maastricht.
Wij hopen op een fantastische opkomst.
Jij komt toch zeker ook……………….
Noteer dus in je agenda:
3 april paaskienen VGMA!
Jaarvergadering 11-03-2019
Onlangs heeft er de jaarvergadering plaatsgevonden. Een super
druk bezochte jaarvergadering met mooie terugblikken op ons
jubileumjaar maar zeker ook op het project Journey of Dreams.
Naast de gebruikelijke punten van zowel de secretaris en
penningmeester was er ook de
(her) verkiezing van huidige en
nieuwe bestuursleden.
Tot het bestuur is
Nancy van den Boorn-Bogaert
toegetreden en de verrassing
voor Nancy was groot dat zij
ook tot lid van verdienste voor
het jaar 2018 benoemd zou
worden.

Programma
Zondag
17 maart
Woensdag 03 april
Zondag
07 april
Zondag
23 juni

opluistering viering in St. Hubertuskerk Genhout
vereniging Paaskienen VGMA
uitvoering in Walburgakerk
concertreis VGMA 

Levenstestament, mentorschap,
bewindvoering en curatorschap
Themabijeenkomst voor mantelzorgers
Wat als degene voor wie u zorgt zijn of
haar uw financiële zaken niet meer zelf
kan regelen? Of niet meer goed in staat is
beslissingen te nemen over persoonlijke
zaken als verzorging of behandeling bij ziekte? En wie zorgt ervoor
dat de nalatenschap goed wordt geregeld en afspraken hieromtrent
worden vastgelegd? Graag nodigt Steunpunt Mantelzorg Zuid u uit
voor deze informatieve bijeenkomst op dinsdagavond 26 maart
2019. Gastspreker is notaris mr. T. de Klein van Huenges Wajer
& Joosten Netwerk Notarissen.
Meer informatie en aanmelden
We zien u graag op dinsdag 26 maart bij Steunpunt Mantelzorg
Zuid, Sphinxlunet 3 in Maastricht. De avond duurt van 19.00 –
21.00 uur. De toegang is gratis, maar u moet zich wel even
aanmelden bij het steunpunt via onze website www.
mantelzorgzuid.nl/ telefonisch 043-3215046 / of per email
info@mantelzorgzuid.nl. 

Ook was er een
12 ½ jarige jubilaris namelijk
Anniek Dackers.
Beide dames actief in de
activiteitencommissie en nu dus
ook samen in het bestuur.
Proficiat dames.

Bijzonder op deze avond was wel de presentatie van het bestuur
t.a.v. van de plannen voor 2019 t/m 2022. Alle leden werden
meegenomen in de plannen voor de komende 4 jaren. Ieder jaar
met 2 belangrijke topics en als slot het nieuwe project in het
voorjaar van 2022.Voor dit project zal wederom Pim Horio als
regisseur de regie gaan voeren naast de opgerichte projectgroep.
Kortom een fantastische avond waarbij vooral weer de focus zal
liggen op onze uitdagingen. Wellicht een mooi moment om je aan te
sluiten bij ons koor.
Nieuwe leden welkom.
Nu het nieuwe jaar gestart is het een goed moment om lid te
worden van onze vereniging. We starten met het instuderen van
een nieuw repertoire. Ben je geïnteresseerd dan nodigen wij je van
harte uit tot het bijwonen van een repetitieavond. Heb je vragen
dan mail ons via vocalgroupmesamie@gmail.com
Vrienden van VGMA
Binnenkort starten wij als vereniging weer met de jaarlijkse actie
“vriend van VGMA”. Reeds meer dan 100 vrienden zijn al lid van
deze groepering van het koor. Heb je interesse, laat het ons dan
Amyer Praot - 6 - Amyer Praot

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 20 maart tot en met dinsdag 2 april

4 Schnitzels
+ 1/2 kg Gehakt

Achterham

samen voor

100 gram

€ 9.45

WEEKENDRECLAME

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

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

€ 2.05

Gebraden gehakt

vrijdag 22 maart en
zaterdag 23 maart

Magere

RUNDERSTOOFLAPPEN
per kilo

Zuurvlees
100 gram
€ 1.09

€ 11.90

100 gram

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

€ 1.09

Jonge kaas

100 gram

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

€ 1.20

Dankwoord van
40e Jubileum
Prins Eugène I & Prinses Saskia Kinder-wandelvierdaagse 2019
Leef lui vaan Amie.
De Karnaval van
2019 ligk al weer
achter os en momenteel zien
veer nog vol op nao aan ‘t
geneete van ‘nne geweldig sjieke
tied. Unne tied deih os väöl te
sjnel is gegange.
Vanaaf ‘t moment van oos
oetrope höbbe veer genoote van
eeder momint. Tal van activiteite
höbbe veer maage mèt make en
alles heit unne groete indruk op
os gemaak. Ut waor unne
onvervalste Amiese Karnaval zoe
wie veer dat allein in os dörp
kinne.
Veer höbbe ‘t ‘n ier gevoonde um Amie veur te maage goon en
kinne allein mer hoope dat geer uuch auch good
geammuseerd höb.
Veer höbbe genoote van dizze schitterende tied deih veer
veur gein goud hadde wille missen. Geneete höbbe veer veural
kinne doen door de sjteun deih veer van eederein höbbe
maage ontvange. Dao zien veer eederein hiel erg dankbaar
veur.Veer dinke dan o.a. aan ut bestuur van de Sjlaaibök, de
manne van de raod en zeker auch hun vrowluij, de
dansmarietjes, os vrun en femilie, de kasteleins mer bovenal ut
Vollek van Amie. Same met uuch höbbe veer genoote van ‘nne
onvervalste Amiese Karnaval.
Amie MERCI!!!

Vertrek op dinsdag 23 april 2019
Loopdagen: dinsdag-woensdag-donderdag en
vrijdag
Leiding en sponsors gevraagd…..
Inmiddels al 3 bussen gesponsord door onze
gemeenschap / ondernemers
Beste kinderen en ouders
Wij willen jullie nu al berichten dat onze
wandelvierdaagse van 2019 zal starten in de
laatste week van april. Dit is de eerste week
van de voorjaarsvakantie. Noteer het alvast in
jullie agenda. Hebt u als ouder interesse om
mee te wandelen als begeleiding dan kunt u
zich opgeven via onderstaand mailadres. Zoals
u kunt lezen wordt het een bijzondere vierdaagse want er valt
iets te vieren want het feit is dat de vierdaagse al 40 jaar bestaat.
De wandeldagen zullen zijn: start op dinsdag 23 april t/m vrijdag
26 april.
Voor info of opgave begeleiding b.dackers@home.nl of
telefonisch bij Ben Dackers tel: 043-3638337.
40 jarig jubileum.
Het is fantastisch om te melden dat inmiddels 3 van de 4 bussen
reeds gesponsord zijn door onze ondernemers en mensen die de
wandelvierdaagse een warm hart toe dragen. Wij hopen ook dat
bus 4 eveneens gaat lukken. Iedere gift is welkom.
Namens alle kinderen bedankt alvast.
Hoofdleiding wandelvierdaagse 2019
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634 jaargang
n r. 5 - 2 0 1 9
MISSTIPENDIA:
door de week:
€ 12.50
zondag:
€ 27.50

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

Paus Franciscus noemt de
Veertig¬dagen¬tijd een oproep aan ons
Christenen om ‘het Paas¬mysterie intenser
en concreter in ons leven te belichamen,
in het bijzonder door vasten, gebed en
het geven van aalmoezen.’
De Veertigdagentijd begint op
Aswoensdag.
Vasten wil zeggen onze houding jegens
de ander en de schepping veranderen,
schrijft de paus: ‘van de verleiding alles te
verslinden om onze gulzigheid te
verzadigen tot het vermogen om te lijden
uit liefde. Liefde, die de leegte van ons
hart kan vullen. Bidden om af te kunnen
zien van het verafgoden en de
zelf¬genoeg¬zaamheid van ons ik en
bekennen dat wij de Heer en zijn
barmhartigheid nodig hebben.
Aalmoezen geven om te treden uit de
dwaasheid voor onszelf te leven en alles
te vergaren, in de illusie dat wij ons zo
van een toekomst verzekeren…’.
De paus vraagt ons om deze vastentijd
niet vruchteloos voorbij te laten gaan.
‘Vragen wij God om ons te helpen een
weg van ware bekering op gang te
brengen. Laten wij het egoïsme, de op
onszelf gevestigde blik opgeven en ons
richten op het Pasen van Jezus; laten wij
de naasten worden van de broeders en
zusters in moeilijkheden door met hen
onze geestelijke en materiële goederen te
delen.’
Een mooie voorbereiding op Pasen
toegewenst!
Kapelaan Slaven

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

H. MISSEN in Amby
ZONDAG 24 maart derde zondag van de vasten
11.00 uur Koor: Sancta Walburga
Zeswekendienst José Linders-Poppeliers
They Vreuls, c.u.
Dinsdag 26 maart: 09.00 uur in de dagkapel
Voor de Parochiegemeenschap
Donderdag 28 maart: 09.00 uur in de dagkapel
Voor de eenzamen
ZONDAG 31 maart vierde zondag van de vasten,
zondag “Laetare”
11.00 uur koor: Kerkelijk Zangkoor St Caecilia
Jaardienst familie Keijmis
Ouders Duyckers-Gijselaers en pater H Gijselaers
Marieke Alberts-Rompelberg, c.u.
Annie Corstjens-Brok, c.u.
Jo Theunissen, c.u.
Dinsdag 2 april: 09.00 uur in de dagkapel
Voor de zieken
Donderdag 4 april: 09.00 uur in de dagkapel
Voor de jarigen in de maand april
Vrijdag 5 april: Ziekencommunie
OVERLEDEN
José Linders-Poppeliers
88 jaar
Moge zij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming.
GEDOOPT
Fiene Schelling
Wij wensen de dopelinge en haar ouders van harte proficiat.
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 25 maart in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 26 maart
vóór 16.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s:
www.parochiewalburga.nl.

Kerkhof: NL59 SNSB 0851 4912 86
Betaalrekening (van missen e.d.):
NL37 SNSB 0858 0216 25
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BEN VOORAL JEZELF. OOK STRAKS.
Hoe jĳ de wereld ziet en je daarin laat zien, is wat jou maakt tot wie je bent. Je leeft het leven
op jouw manier en wil er zo ook afscheid van nemen. Bĳ ons krĳg je er letterlĳk en figuurlĳk de
ruimte voor in het Lourdes-Paviljoen. Een mooie, voordelige uitvaart, geheel naar jouw wens.

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

met gratis gebruik van het Lourdes-Paviljoen

Zorgeloos en goed geregeld
vanaf slechts

€ 6.246,82

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

Gerard Walravenstraat 65, 6227 TA Heer-Maastricht 043-3612566
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Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak

Ze zijn er weer Limburgse witte asperges, ook geschild.

Huis gemarineerde Olijven ons € 0,79
Veldsla gewassen per ons € 0,89 + gratis dressing
Bintje of St pieter aardappelen 10 kg € 7,50

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

Sjlaaibök danken Amby voor
bijdrage Tuutsjesactie
Zoals u wellicht dit jaar
weer gemerkt heeft,
hebben we weer de
jaarlijkse “Tuutsjesactie” gehouden.
De tuutsjes zitten ieder jaar in het
Sjlaaiblaad en leveren ieder jaar een
zeer mooi bedrag op, waar wij als
Sjlaaibök weer andere mensen
gelukkig
mee
maken.

zeker de mensen die het geluk hadden dat de Hoeglöstigheid zelf
langs kwam straalden allemaal.Voor ons als Sjlaaibök een hele
mooie dag.
Wij willen u dan ook allemaal bedanken voor uw bijdrage aan de
Tuutsjesactie en hopen dat we het komend jaar weer op u mogen
rekenen, zodat we op die manier samen zorgen dat ook de
mensen die het op dat moment iets minder goed gaat, toch dat
beetje Carnavalsgevoel over te kunnen dragen
Amie Bedank!!! 

'T waor weer hielemaol TOP op zondag 24 fibberwarie
in de Amyerhoof.

Zoals
ieder jaar,
zijn we
ook dit jaar weer op bezoek gegaan
bij mensen uit Amby die in het
MUMC+ liggen, ziek thuis zijn,
geopereerd zijn
of gewoon een
steuntje in de
rug kunnen
gebruiken door
middel van een mooie attentie en in
sommige gevallen zelfs een bezoek van het
Prinsenpaar.
Dit jaar hebben we maar liefst 39 zeer
goed gevulde fruitschoteltjes langs mogen
brengen.
Het was mooi om te zien hoe verrast en
blij de mensen waren met ons bezoek, en

Same höbbe veer d'r 'n
heerlijke Hierezitting van
gemaak, want Vasteaovend
vierste SAME.
Dank aan alle sjponsore die
deez geweldige zitting
meugelijk gemaak höbbe.
Dank aan alle personeel van
de Amyerhoof die deveur
gezörreg höbbe dat veer
geine doorsj hawwe, Dank
aan alle Mansluij van Amie en
umsjtreke veur de geweldige
meneer boe op geer uuch
geammezeert höb.
De Ajd Prinse weensje uuch
alvas 'n fein vekantie tow,en
op 16 februari 2020 weurt 't
weer "Spitze"in de Amyerhoof.
Eur Ajd Prinse Garde

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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Nieuws van de
Eerste Maastrichtse
Dahliavereniging
Wat was het eind februari al ongelofelijk
voorjaarsachtig en wat jammer dat maart
dan weer begon met stevige maartse buien. Gelukkig hebben de
carnavalisten er uiteindelijk weinig last van gehad! Toch…. het
wordt echt alweer vroeger én langer licht, de vogeltjes beginnen
te fluiten, krokussen en narcissen
verschijnen, de eerste frisse groene
blaadjes die écht wel de lente
aankondigen. En dan begint het bij
menig tuinier ook weer behóórlijk te
kriebelen! De eerste zaadjes zijn
binnen al gezaaid en tuinplannen
komen opborrelen: het wordt weer
tijd om meer naar buiten te gaan.
Op het complex van de EMDV is het
ook weer bedrijvig, al speelt zich dat
voorlopig nog vooral binnen in de kas af. De Dahliaknollen zijn uit
de winteropslag gehaald en in het licht en de warmte van de kas
gaan uitlopen. Nu kan de stekploeg aan de slag met het snijden
van stekken van de
moederknollen. Als de
ingeplante stekken sterke
worteltjes hebben kunnen
ze opgepot worden en
verder groeien: klaar om
uiteindelijk vanaf half mei
weer de volle grond in te
gaan. We verheugen ons nu

al op een nieuw kleurrijk dahliaseizoen.
Vanaf eind maart/begin april, als de grond weer geploegd en geëgd
is, kunnen onze leden op hun eigen stuk grond aan de slag. Naast
dahlia’s worden er ook groenten, fruit en andere bloemen
geteeld. Een fijne, gezonde en voldoening-gevende
vrijetijdsbesteding!
Al eens overwogen om ook te gaan tuinieren? Lekker
buiten bewegen en uiteindelijk je eigen bloemetjes in de vaas en
groenten op het bord? Voor de huurprijs hoef je het niet te laten!
Zie www.emdv.nl
We hebben nog enkele percelen te huur: interesse of
vragen hierover? Emdv-1934@live.nl 

Gemengde Zangvereniging Crescendo
Als u deze Amyer Praot leest, heeft ons koor
alweer een eerste optreden achter de rug: op
zondag 17 maart hebben we de H. Mis in de
Walburgakerk opgeluisterd. De komende tijd
richten we ons op een concert bij de Paasviering
van de Zonnebloem in Amby (woensdag 17 april) en het concert
“Samen Zingen” op zondag 26 mei vanaf 15:00 uur in de
Amyerhoof.
Nog verder in het verschiet ligt een bijzonder concert dat we in
oktober gaan geven. Meer daarover kunt u in een volgende editie
van Amyer Praot verwachten. Het belooft een prachtig concert te
worden, met mooie muziek waarmee we al hard aan het oefenen
zijn!
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 
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PAASVIERING ZONNEBLOEM
Op woensdagmiddag 17 april a.s. zal de
Zonnebloem Amby weer haar Paasviering
houden samen met de gasten van onze
doelgroep.
Wij vangen aan om 14.00 u met een
Eucharistieviering, waarin Kapelaan Anu zal
voorgaan.
De plechtigheid zal muzikaal opgeluisterd worden door
het Ambitiekoor uit Amby.
Na de Eucharistieviering is er een pauze waarin de dames
en heren vrijwilligers van de Zonnebloem u zullen
trakteren op koffie en vlaai.
Na de pauze zal er vervolgens een huldiging plaats vinden
van Mw. Inie Heuts vanwege haar zilveren jubileum als
vrijwilligster van de Zonnebloem Amby. Daarna wordt de
middag vervolgd met een muzikaal optreden van het
welbekende koor Crescendo uit Amby. Wij zijn ervan
overtuigd dat zij ons een mooie en gevarieerde
muziekmiddag zullen verzorgen.
Als afsluiting van deze middag zullen alle gasten nog een
kleine attentie ontvangen.
Wij hopen uiteraard weer op een grote opkomst.
Zij die niet mobiel genoeg zijn om zelfstandig naar de zaal
te komen of anderszins, kunnen opgehaald worden door
de Zonnebloem.
U kunt zich melden bij:
Mw. J. Snijders. Tel. 3633271 vóór dinsdagavond.
Attentie: wij vragen een bijdrage van € 2,50 p.p. 
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RKASV NIEUWS
Extra Ledenvergadering
12 April 20:00 uur.
Vrijdag 12 April 20:00 zal er een extra
ledenvergadering plaatsvinden. Dan zal de
onderzoekscommissie een terugkoppeling
geven omtrent een eventuele fusie. Alleen RKASV- leden vanaf 18
jaar mogen stemmen die avond.
Wij als RKASV-Bestuur nodigen daarom alle (Ere)leden hierbij uit.
RKASV gaat samenwerken
met van Peppen
en Demouge.
Tot het einde van het seizoen
zijn we een samenwerking
aangegaan, met de oud
voetballers Ard van Peppen en
Frank Demouge.
Beide heren gaan bij RKASV
jeugdafdeling de Jo11, Jo10 en
Jo9 teams coördineren.
Dit zal inhouden dat Ard en
Frank onze jeugdtrainers en spelers gaan trainen.
Onze gezamenlijke doelstelling is o.a. om de jeugd een betere
basistechniek te leren.
Na deze periode gaan beiden partijen evalueren, om deze
samenwerking voor te zetten in het seizoen 2019-2020.
Ook gaan Ard en Frank onze RKASV-Einddag 2019 verzorgen
voor onze jeugdafdeling.
Wij als bestuur wensen de Ard en Frank veel plezier bij onze
vereniging RKASV.
Wedstrijden RKASV 1
24-03 RKASV – Daalhof		
14:30
07-04 SC Jekerdal – RKASV
14:30
14-04 RKASV – RKVVL/Polaris 14:30
RKASV heeft nu 17 wedstrijden gespeeld en ze behaalde 20
punten. Hierdoor staan de mannen van Dave Schmitz nu op een
8e plek in de 4e klasse A. Maar de komende 2 thuiswedstrijden
spelen ze tegen directe concurrenten die ook nog strijden om
het klasse behoud. Dus dat worden echte zes-punten wedstrijden.
Wij nodigen alle voetballiefhebbers uit, om onze blauw-witten te
komen aanmoedigen.
Jeugdafdeling RKASV
13:30
11:30
9:30
11:30
13:15
13:15
11:45
10:30
9:30
10:30
9:30
11:30

ST RKASV/G.S JO19-1
ST RKASV/G.S JO17-1
ST RKASV/G.S JO15-1
RKASV JO13-1
RKASV JO12-1
RKASV JO12-2
RKASV JO11-1
RKASV JO10-2
RKASV JO10-3
RKASV JO9-1
RKASV JO9-2
RKASV JO8-1

12:30
9:30

RKASV JO8-3
RKASV JO7-1

Keer JO19-1
Haslou JO17-2
Bunde JO15-1
RKVVL/Polaris JO13-1
ST SV Meerssen/RVU JO12-1
RKVVL/Polaris JO12-3
Heer JO11-2
SJO Krijtland JO10-1
Sportclub Jekerdal JO10-5
ST Voerendaal/RKSVB JO9-1
Sportclub Jekerdal JO9-3
ST RKSV Minor/Wijnandia
JO8-2
SVME JO8-3
Keer JO7-1/JO7-2

Wilt u eens komen kijken kan dat, programma staat ook op
onze site www.rkasv.nl
Guido Stals Trofee 2019
Ook dit jaar neemt Ut 3e een voorschot op de 3e Guido Stals
Trofee in successie. Ze staan momenteel aan de leiding, maar
hebben nog Ut 4e als concurrent. Ut 1e lijkt dit jaar geen kans
te maken op de GST 2019. Deze GST -competitie gaat over 7
wedstrijden.
STAND GST 2019
Ut 3e
3- 6
6- 2
Ut 1e
5- 5
7- 13
Ut 4e
2- 3
4- 3
Via onze site www.rkasv.nl kunnen jullie dit wekelijks volgen.
RKASV is op sociale media goed te volgen.
Internet;
www.rkasv.nl
Twitter;
RKASV Amby
Facebook:
https://nl-nl.facebook.com/RKASV/
Via de APP in de wandelgangen kunt u ook live de tussenstanden
van RKASV 1 volgen.
RKASV -Einddag 2019
Noteer alvast in u drukke agenda.
Vrijdag 7 Juni
20:00 Feestavond met DJ Nando
Zaterdag 8 Juni
11:00 Einddag 2019 voor de
		
jeugdafdeling 
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Wijkagent Hub Smeets

In navolging van onze collega’s in Echt
willen we na de zomer (vermoedelijk
vanaf oktober) ook in Maastricht met een
cursus beginnen onder de naam “POLITIE
VOOR BURGERS”.
Tijdens deze cursus kunnen deelnemers
een kijkje nemen in de keuken van de
politie om beter te leren zelf aan veiligheid
en leefbaarheid in de wijk te werken.
De cursus bestaat uit 3 uur per avond per
week, 10 weken lang en elke deelnemer
ontvangen na afloop een certificaat.
Enkele onderwerpen die op het
programma zullen staan zijn :
• Basispolitiezorg,
• Jeugd,
• Drugs,
• Openbaar Ministerie,
• de bereikbaarheid van de politie
• en Burgerbevoegdheden.
Ook zullen er bezoeken gebracht worden
aan de meldkamer van de politie en het
opleiding (IBT)centrum in Kerkrade.
Lijkt het je wat om hier deel aan te nemen
? Geef je dan op door een mailtje te
sturen naar het mailadres
hub.smeets@politie.nl.
In het mailtje moet in ieder geval staan :
• Naam • Adres en woonplaats •
Telefoonnummer • Geboortedatum •
Emailadres • Beroep
Vermeld even in het onderwerp dat het
om opgave voor de cursus “POLITIE
VOOR BURGERS” gaat.
Er zijn 16 plekken voor de cursus
beschikbaar.
We proberen om een gemengd gezelschap
samen te stellen.
Bij opgave geef je de politie ook
toestemming een klein
antecedentenonderzoek uit te voeren .
Indien je wordt geselecteerd, ontvang je
een officiële uitnodiging.
En: VOL = VOL 

Verjonging en
vernieuwing
Intensief contact met de
directe achterban, maar
ook met de burgers van
Maastricht, maakt
onderdeel uit van het proces van verjonging
en vernieuwing dat de Senioren Partij
Maastricht heeft ingezet.
We zijn een eigentijdse brede stadspartij, die
in de eerste plaats opkomt voor de belangen
van de stad en haar bewoners.
Het instrument 'newsroom' biedt de fractie
de mogelijkheid om buiten de traditionele
media om de directe achterban en de
burgers te informeren.
De fractie is ervan overtuigd dat de
newsroom optimale mogelijkheden biedt
voor een snelle en gedegen informatieuitwisseling."
Nieuwsgierig?
De newsroom kan worden bereikt via:
https://nieuws.seniorenmaastricht.nl/#
Henny Willems 

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

0646376593

Vrijwilligerswerk, iets voor u?
Terre des Hommes Maastricht (Dorpstraat 18A) is een winkel in tweedehands kleding en
artikelen, waarvan de opbrengst naar projecten ter bestrijding van kindermisbruik gaan.
Op enkele dagdelen is er plaats voor nieuwe winkelmedewerkers (vrijwilligerswerk).
Als winkelmedewerker helpt u de klanten op een vriendelijke manier. U neemt goederen
aan, sorteert en prijst deze en houdt de winkel schoon en op orde. U verricht
kassahandelingen en wijst klanten op het kinderhulpproject dat door de winkel
medegefinancierd wordt.
Wat vragen wij?
U bent enthousiast en communicatief vaardig. U hebt affiniteit met Terre des Hommes en
met de tweedehands-branche. U kunt zelfstandig werken en bent voor langere tijd
(minimaal 4 uur per week) beschikbaar.
Interesse?
Stuur dan een mail naar: winkelmaastrichttdh@gmail.com 

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

CURSUS POLITIE VOOR
BURGERS

Maastricht, De Leim 10A
Maastricht, Markt 18
Maastricht, Peijmeestersdreef 2
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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
KOM JIJ OOK BIJ ONS OP SCHOOL!!

U kunt hiervoor op elk moment van de dag terecht voor een
gesprekje en een rondleiding.
Dit kan via telefonisch: 043-3620582 of via de mail naar:
p.ebbelink@mosalira.nl.
We heten u en uw kind van harte welkom. 

WELKOM
Beste ouders/verzorgers,
Het schooljaar vliegt voorbij. Achter de schermen zijn we al druk
bezig met de organisatie van schooljaar 2019-2020. Belangrijk daarbij
is om te weten hoeveel kinderen vanaf 19 augustus 2019 gaan
starten of instromen. Heeft u een zoon of dochter, die in het
komende schooljaar vier jaar wordt en nog niet is aangemeld, of
heeft u een zoon of dochter die reeds de peuterspeelzaal of KDV
bezoekt, neem dan gerust contact met ons op.
Voor aanmelding op de basisschool moet een aparte afspraak
gemaakt worden.
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Tot 20 april kun je in de winkel een wenskaart invullen
en inleveren waarop je ons laat weten wie jij deze
prachtige XXL pop van meneer de uil gunt en waarom…
Aan het einde van de spaaractie zullen wij uit alle wenskaarten
een winnaar kiezen en dus iemand heel blij maken met
deze mooie en vooral zachte XXL knuffelpop!
Meer informatie over de Fabeltjeskrant spaaractie vind je op
www.plus.nl/fabeltjeskrant of op de speciale actiepagina
www.plusfabeltjes.nl en natuurlijk ook op onze facebookpagina!

Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen
Severenplein 24a, Maastricht
043-3634781
www.facebook.com/plusfranssen
en instagram: plusfranssen
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