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Hallo Kluivers
Binnenkort staat de Herfstvakantie voor de deur. 
En wij hebben twee leuke activiteiten voor jullie 
(Kluivers van 6 t/m 12 jaar) georganiseerd.

Onze eerste activiteit is een gezellige filmmiddag in 
de bioscoop en wel op dinsdag 15 oktober 2019.  
Daar draait vast een héél spannende film. Welke dat is blijft nog 
een verrassing. We gaan met de stadsbus naar de bioscoop, dus 
wees op tijd. Deze bus wacht niet!!! In de pauze is er iets lekkers 
voor jullie allemaal. Dus heb je zin in deze gezellige middag, geef 
je dan op bij het opgeefadres.
Verzamelen: Severenplein 12.45 uur.
Vertrek:  Severenplein 13.00 uur.
Terug in de wijk: Severenplein rond 17.00 uur.  
Deelnemersbijdrage:€ 6,50

Onze tweede Herfstactiviteit voor Kluiverkes van 6 t/m 12 jaar is 
een leuke dagtocht naar Kinderstad Heerlen. En wel op 
donderdag 17 oktober 2019. In dit attractiepark is van alles te 
beleven, er zijn draaimolens, trampolines en springkussens, maar 
ook een wildwaterbaan en botsauto’s en je kunt er zelfs 
waterfietsen en nog veel meer. We gaan met de stadsbus naar het 
station en vandaar met de trein naar Heerlen. Heb je zin in deze 
dagtocht, geef je dan snel op bij onderstaand opgeefadres.
Kom wel op tijd, want deze bus wacht niet!!!
Verzamelen: Severenplein om 8.45 uur.  
Vertrek: Severenplein om 9.00 uur.
Terug in de wijk: Severenplein  rond 17.00 uur.
Deelnemersbijdrage: € 12,50 (inclusief 3 consumpties)
Meenemen: Lunchpakket en drinken en eventueel wat geld.

Opgeef- en infoadres: 
Bep Thors, Achter de Hoven 61, Tel: 3635947
Opgeven voor beide activiteiten op donderdag 10 oktober van 
19.00-20.00 uur. 

Woensdag 16 oktober is onze 
jaarlijkse moederavond. We beginnen 
om 19.00 uur in onze parochiekerk, 
waar een heilige mis wordt 
opgedragen ter intentie van alle leden 
en overleden leden van onze 
vereniging.
Na de heilige mis wordt de avond voortgezet in 
gemeenschapshuis de Amyerhoof. Tijdens deze ledenavond zal 
dr Ton Gorgels een lezing “cardiologie” verzorgen over de 
werking van het hart en de behandeling van hart- en 
vaatziekten, sport en beweging. 

ZijActief Limburg, Afdeling Amby 

Kinderboekenweek op BSO Amby.
Op woensdag 2 oktober start 
weer de Kinderboekenweek. 
Bij onze BSO (naschoolse 
opvang) besteden we hier 
ook aandacht aan. 

Gedurende de hele Kinderboekenweek bemannen onze eigen 
kinderen een boekenkraam! 
Hier verkopen zij leuke tweedehandsboeken voor een klein 
prijsje. De kinderen bereiden deze verkoop samen met een 
medewerker voor en proberen de boeken aan de man te brengen 
bij ouders van onze BSO. 

Bent u een ouder op 
onze BSO? 
Kom dan gerust langs 
van woensdag 2 
oktober tot en met 
vrijdag 11 oktober! 
De kraam opent om 
16.30 uur. 

 
 
Locatie  Gemeenschapshuis Amyerhoof 

Severenplein 27 Maastricht 
Info  06-28979966 of 06-37607593 
Voorverkoop   dinsdag 8 oktober van 19.00 tot 20.00 uur bij 

ingang van het Gemeenschapshuis. 
 
Opbrengst van het concert  
is bestemd voor het  
 

MET OPTREDENS VAN
Gemengde Zangvereniging Crescendo

o.l.v. Harrie Wijenberg

Het koor van Toon Hermans Huis
"Zing voor je leven"

o.l.v. Tonny van der Beesen



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

Juridisch inloopspreekuur
Maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur

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.

Toon Hermans Huis
Voor begeleiding en ondersteuning 

bij kanker
even woensdagen van de maand

tussen 10.00 en 12.00 uur

Het sociaal team
donderdag  van 10.00 -11.30 uur.

Telefonisch 06-27850504. 
U kunt ook een berichtje sturen naar 

www.sociaalteammaastricht.nl

Buurtplatform Amby
info@buurtplatform-amby.nl

bellen 06-36408424
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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 
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

Vraag en Aanbod,
Zoekertje plaatsen?

Info: 
amyerpraot@ziggo.nl

COLOFON
Volgende uitgave: 

Dinsdag 22 oktober

Inzendtermijn kopie
Woensdag 16 oktober

Redactie, financieel beheer,
klachten en advertenties

Henny Willems
Berkenhoven 26

6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089

e-mail: amyerpraot@ziggo.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
15 en 22 oktober

KIENMIDDAG
voor bejaarden, invaliden en 

alleenstaanden in 

DE KARDINAAL
Degene, die wenst opgehaald te worden,

dient dat tijdig te melden,
telefoon 3623559 / 8516537.

Opbrengst collecte Nierstichting
Dit jaar heeft de collecte van de 
Nierstichting in Amby de volgende mooie 
bedragen opgeleverd: 
Amby: € 986,78
Amby-heggebuurt: € 280,44
Namens de Nierstichting hartelijk dank 
aan de gulle gevers en de collectanten. 
De Nierstichting gaat door tot de dag dat 
nierziekten de wereld uit zijn.

Lanny en Hellen
Wijkhoofden Amby.
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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:

Kruidenbotersteaks Runderbiefbrochette
keuze uit diverse smaken

elke 5e GRATIS

Slavinken

6 stuks  595

Kipschnitzels

Muffin Sauerkraut

100 gram  120

Gebr. Rosbief + 
Filet Americain +
Preskop

100 gram per soort samen 425

Boerenkoolstamppot

500 gram  375

Zuurvlees
kant en klaar

500 gram  525

Kalkoenreepjes
in Limburgse mosterdsaus

500 gram  750

Macaroni

per portie  495

Boeren groentesoep

1 kilo  495

Rode kool Bourguignon
ovenschotel

500 gram  725

Gehaktbal 
van papa Franssen

per stuk  350

Vitamine 
rauwkost salade

100 gram  129

Berger
kipsalade

250 gram  350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 8 oktober t/m zaterdag 12 oktober 2019

Cebolla picada

4 stuks  695

4 stuks  650

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

4 stuks   875

HOUDT FEESTMIDDAg
Beste leden op zaterdag 19 oktober  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 
14.00 uur (zaal open vanaf 13.30 uur).

BEJAARDEN – EN INVALIDENVERENIgINg

AMBY

Kosten voor deze middag zijn  €6,- p/p  en daarvoor krijgt u 
enkele consumpties en lekker eten.
Er is voor prima dans- en stemmingsmuziek gezorgd door  “Mad 
Peter”..
Natuurlijk is er weer de welbekende tombola.
U kunt zich opgeven en tevens betalen bij de voorzitter Arno 
Custers, tel: 043-3636947 of Helga Crijns 
tel: 043-8516537 tot zaterdag12 oktober a.s.
Ik wens U namens het bestuur allen alvast een heel gezellige 
feestmiddag toe.

A. Custers
Voorzitter/Secretaris 
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Wil je op een gezonde manier je 
vakantie-kilo’s kwijt? 
 
Meld je dan nu aan voor het 
Stappenplan en ontvang gratis een 
menu-planner! 
 

Wil je meer informatie?  
www.moniquewaltmans.nl  
043-3626882  
 info@moniquewaltmans.nl 
 
 

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

De consulten worden vergoed door de meeste 
zorgverzekeraars, dit gaat niet ten koste van 
het eigen risico! Raadpleeg de polisvoorwaarden. 
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Violenactie van 
De Sjlaaibök
Beste Mensen,

Na een eerdere 
vermelding in de 
Amyer Praot vindt de 
verkoop van de violenaktie 
NiET op 18 en 19 oktober maar op 
25 en 26 oktober plaats.  

De herfst heeft ingezet, bladeren vallen 
en het zomerspul in onze tuin moet 
eruit! Dat is ook de hoogste tijd om de 
tuin definitief onderhanden te nemen en 
winterklaar te maken. 
Een van de dingen die daar bij hoort zijn 
bloemen, bloemen die winterhard zijn en 
die er voor zorgen, dat ook in dit 
jaargetij, kleur rondom het huis is.
Al jaren, dus ook dit jaar houdt de 
CV De Sjlaaibök, haar jaarlijkse 
violenactie. De netto-opbrengst van deze 
actie is bestemd voor de jeugdcarnaval in 
Amby.
Ook dit jaar gaan we de verkoop 
verdelen over twee dagen: 
De verkoop vindt dit jaar plaats op 

Vrijdagavond 25 oktober
vanaf 18.00 uur

en 
zaterdagmorgen 26 oktober 

vanaf 10.30 uur.

Op vrijdagavond komen we ten westen van 
de Ambyerstraat Zuid/Ambyerstraat Noord 
(Tussen Amyerstraat zuid/noord en 
Heukelstraat, Severenstraat en Westrand) 
Op zaterdag doen we de oostkant (tussen 
Ambyerstraat noord/zuid en de ‘heggebuurt’’ 
en de “hovenbuurt”). 

leden, jong en oud, van CV de Sjlaaibök 
komen bij U aanbellen en U vragen of U 
violen wilt kopen. 

Maar U kunt ook al eerder Uw violen 
bestellen en dan zullen wij ze op 
25 oktober of 26 oktober bij U 
bezorgen.
Bestellen kan op telefoon 043-3636259 
en 06-53164078 of 06-20425990 gaarne 
na 16.00uur maak dan ook gelijk een 
afspraak over het bezorgen!!!!
De prijs ook dit jaar is € 2,50 voor 
4 stuks violen.

En denk er aan: de netto-
opbrengst komt ten goede 
aan de carnaval voor de 
onze jeugd! 

Stoppertjes van de Felicitatie Dienst Amby, onderdeel van de  
parochie H. Walburga. 
 
 
Nr. 1. 
 
Felicitatie Dienst Amby 
Wilt u een felicitatie kaart  
vanaf uw 75 ste verjaardag ? 
Meld u aan via het Parochie Buro,  
tel. 043-3520100 Of via e-mail:  
parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
 
 
Nr. 2. 
 
Felicitatie Dienst Amby 
Wilt u een bezoekje  
vanaf uw 80 ste verjaardag ? 
Meld u aan via het Parochie Buro,  
tel. 043-3520100 Of via e-mail:  
parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
 
 
Nr. 3. 
 
Felicitatie Dienst Amby 
Weet u iemand die graag  
een felicitatie kaart (vanaf 75 jaar) 
Of een bezoekje (vanaf 80 jaar)  
wilt ontvangen ? 
Laat het ons weten via het Parochie Buro, 
tel. 043-3520100 Of via e-mail:  
parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
 
 
Nr. 4. 
 
Felicitatie Dienst Amby 
Weet u dat de Felicitatie Dienst 
40 jaar bestaat in het jaar 2020 ? 
 



Collecte Wereldmissiemaand 
20 oktober 2019

Opbouw van het pastorale werk in Noord-Oost India.

Zoals bij u bekend hebben wij reeds twee maal tijdens de Vasten 
Actie deur-aan-deur  gecollecteerd voor de opbouw van een 
kerkje in India, met een mooi resultaat.

Echter, de moderne missionaris, jong en oud, gaat steeds over 
grenzen heen, slaat een menselijke brug tussen gemeenschappen 
en laat solidariteit en wederkeringheid ontstaan. 
Die menselijke verbinding, het samen optrekken, elkaars 
verhalen delen en het samen leren, geven levenskracht aan de 
betrokken gemeenschappen.

Missie heeft zo dus een toekomst. Maar omdat de wereld snel 
verandert, zal ook de Missie veranderen, te denken aan 
milieuvervuiling, klimaatverandering, migratie, oorlog en 
onveiligheid.

Om dit voor onze missionarissen en pastoraal werk(st)ers 
mogelijk te maken staan de mensen van het Missie Comité op 
zondag 20 oktober na de H. Mis van 11.00 uur aan de kerkdeur 
om uw gift in ontvangst te nemen.

Parochie Missie Comité 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

Verenigingskienavond 
Woensdagavond 27 november gaan we weer kienen in 

gemeenschapshuis De Amyerhoof. 
Het beloofd weer een superleuke 
avond te worden met wederom 
zeer mooie prijzen en een 
fantastische tombola. Noteer deze 
datum alvast in uw agenda. Het 

begint om 19.30 uur en de zaal gaat open om 18.30 uur. Iedereen 
die Vocalgroup Mes Amie een warm hart toedraagt is welkom. 

Winter Proms Concert 15 december 2019
Op zondagmiddag 15 december zal Vocalgroup Mes Amie samen 
met Harmonie Heer Vooruit een mooi concert verzorgen in het 
Mercedes Benz CAC theater. Het koor is inmiddels gestart met 
de muziekstukken die wij samen ten gehore zullen brengen met 
bekende soliste Anna Emelyanova en de Maastrichtse artiest 
Erwin. Natuurlijk brengen wij ook muziekstukken samen met 
Harmonie Heer Vooruit en eigen liederen. Een nieuwe mooie 
uitdaging voor ons koor.
Kaarten zijn te koop via info@vriendenheervooruit.nl of 
via website www.heervooruit.nl. Op maandagavond zijn 
de kaarten eveneens te koop in de Amyerhoof bij onze 
penningmeester. Wees er snel bij, want  op = op!!!

Sponsorkliks
Nu de feestdagen er binnenkort weer aankomen, willen wij u er 
nogmaals op wijzen dat u Vocalgroup Mes Amie kunt steunen 
door uw aankopen/bestellingen online te doen via de website: 
www.sponsorkliks.com. 
U geeft aan dat u via Vocalgroup Mes Amie wilt gaan bestellen en 
daarna gaat u gewoon naar de webpagina waar u van wilt 
bestellen. Er zijn uiteraard geen kosten verbonden aan deze 
manier van bestellen voor u en uw privacy is gewaarborgd. Van 
iedere bestelling ontvangen we een kleine bijdrage voor onze 
clubkas! 

Plus actie
De actie voor verenigingen bij de Plus loopt nog altijd. Bij iedere 
€ 10,00 aan boodschappen, krijgt u een stempel op de 
stempelkaart. Voor iedere volle stempelkaart, ontvangt onze 
vereniging € 3,00. Wij hopen dat vele leden en vrienden gaan 
sparen voor ons koor. Heeft u interesse in een kaart, dan kunt u 
zich melden via vocalgroupmesamie@gmail.com. 
Uiteraard kunt u zich ook melden bij een van onze leden.

Programma
Zondag 27 oktober Opluistering viering 
  Mondriaan/Grubbeveld
Woensdag 27 november Sinter-kerst vereniging kienen 
Zondag 15 december Winter Proms concert met 
  Harmonie Heer Vooruit
Maandag 16 december Kerstconcert in Zevenbronnen
Dinsdag 24 december Opluistering kerstavond Walburgakerk
Zaterdag 04 januari 2020 Deelname aan driekoningenstoet
  Maastricht
Zaterdag 11 januari  Heidag in teken van presentaties project 

Stoppertjes van de Felicitatie Dienst Amby, onderdeel van de  
parochie H. Walburga. 
 
 
Nr. 1. 
 
Felicitatie Dienst Amby 
Wilt u een felicitatie kaart vanaf uw 75 ste verjaardag ? 
Meld u aan via het Parochie Buro, tel. 043-3520100 
 Of via e-mail: parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
 
 
Nr. 2. 
 
Felicitatie Dienst Amby 
Wilt u een bezoekje vanaf uw 80 ste verjaardag ? 
Meld u aan via het Parochie Buro, tel. 043-3520100  
Of via e-mail: parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
 
 
Nr. 3. 
 
Felicitatie Dienst Amby 
Weet u iemand die graag een felicitatie kaart (vanaf 75 jaar) 
Of een bezoekje (vanaf 80 jaar) wilt ontvangen ? 
Laat het ons weten via het Parochie Buro, tel. 043-3520100  
Of via e-mail: parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
 
 
Nr. 4. 
 
Felicitatie Dienst Amby 
Weet u dat de Felicitatie Dienst 
40 jaar bestaat in het jaar 2020 ? 
 



➤	VERRAS EEN MANTELZORgER MET EEN 
 BLOEMETJE
Ook dit jaar is er weer een bloemetjesactie voor onze 
mantelzorgers in Maastricht. Buren, vrienden en kennissen 
kunnen een mantelzorger, die in Maastricht woont, in het 
zonnetje zetten.

 

U kunt, als buur, vriend of kennis deze mantelzorger op de Dag 
van de Mantelzorg verrassen met een mooi bloemetje. 
Aanmelden per e-mail of telefoon is mogelijk via 
informelezorg@maastricht.nl of (043) 350 4264. Hier kunt u 
ook terecht met eventuele vragen over de actie. De door u 
voorgedragen mantelzorger ontvangt dan op 9 november een 
bloemetje.

Zorgt iemand voor u? 
Denk aan de mantelzorgwaardering!
Mantelzorgers zetten zich intensief in voor een familielid of 
bekende die hulp nodig heeft. Daarom is een bedankje in de 
vorm van mantelzorgwaardering op zijn plaats. 

Wat is het bedankje?
Inwoners van Maastricht kunnen een bedankje van € 200,- 
aanvragen voor één mantelzorger als deze langer dan 3 maanden 
en meer dan 8 uur per week onbetaald hulp biedt. 
Hoe is dit aan te vragen?
Een mantelzorgwaardering voor 2019 kan tot 1 maart 2020 
worden aangevraagd met een aanvraagformulier van de 
gemeente. Dit aanvraagformulier is verkrijgbaar bij het 
GemeenteLoket of via www.gemeentemaastricht.nl/mantelzorg.
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➤	CHIP OP gFT-CONTAINERS EN –EMMERS
Alle containers en emmers voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) 
krijgen een chip. Containers en emmers zonder chip worden 
vanaf 1 januari niet meer leeggemaakt. U krijgt hierover nog een 
brief.

Waarom een chip?
We willen weten hoeveel gft er per adres, 
buurt en seizoen wordt aangeboden. Met die 
informatie kunnen we ons personeel en onze 
wagens beter inzetten. Ook kunnen we 
bijvoorbeeld een zoekgeraakte container 
makkelijker terugbezorgen. Staat een 
container op een verkeerde tijd buiten? Of zit 
in een container ander afval dan gft? Dan 

kunnen we helpen met tips of praktische oplossingen.

Besparen
U betaalt een vast bedrag aan gemeentelijke belasting voor het 
afval. Hierin zijn de kosten verrekend voor het ophalen van gft. U 
betaalt niet extra als u meer of vaker gft aanbiedt. Sterker nog, 
door gft en etensresten goed te scheiden van restafval bespaart 
u op dure restzakken.

Wekelijks
Vanaf 1 januari 2020 haalt de gemeente wekelijks gft op in heel 
Maastricht. Van het gft maken we compost, zo halen we samen 
we het beste uit afval. Zie ook: www.gemeentemaastricht.nl/afval.

➤	WEEK VAN DE VEILIgHEID
De gemeente Maastricht geeft invulling aan de landelijke week 
van de veiligheid door van 6 t/m 11 oktober samen met haar 
partners bijeenkomsten te houden voor onder andere 
bewoners, scholen, ondernemers en bezoekers. Tijdens deze 
bijeenkomsten staat veiligheid centraal.

Een goed gestalde fiets staat veilig: Tour de Dumoulin
De aftrap van de week van de veiligheid vond plaats in de 
binnenstad tijdens het wielerbelevingsevenement Tour de 
Dumoulin op zondag 6 oktober. Tijdens het evenement stond 
de gemeente Maastricht, team handhaving, politie, brandweer, 
Maastricht Bereikbaar en Verkeersveiligheidsgroep Maastricht 
van 12.00 tot 17.00 uur op de Markt in Maastricht. Bezoekers 
kregen informatie over hoe om te gaan met de fiets in de 
binnenstad en het tegengaan van fietsendiefstal. Er werd ook 
aandacht besteed aan andere thema’s die bijdragen aan een 
veilige binnenstad, bijvoorbeeld de aanpak van zakkenrollerij, 
voorkomen van auto-inbraak en het tegengaan van minderjarig 
drankgebruik.

Een veilige stad begint in de buurt: in gesprek met 
bewoners
Bijeenkomsten op scholen voor scholieren, ouders en 
docenten
Jongeren komen steeds vaker in aanraking met thema’s als 
alcohol, drugs en seksuele intimidatie. Gedurende de week van 
de veiligheid gaan gemeente Maastricht, team handhaving, politie, 
GGD, Mondriaan en Halt samen langs op vijf middelbare 
scholen in Maastricht. De organisaties gaan met leerlingen, 
docenten en ouders in gesprek over diverse thema’s en bieden 
informatie aan voor preventie.

Bijeenkomst Cybercrime voor ondernemers
Op 8 oktober houden Samenwerkende Industrieterreinen 
Maastricht e.o., Platform Veilig Ondernemen Limburg, Rabobank, 
Interpolis, Intergarde, gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten 
en Beek een gratis bijeenkomst bij Rabobank Maastricht voor 
ondernemers, om ze bewust te maken van cybercrime, 
brandveiligheid en collectieve beveiliging op de 
bedrijventerreinen.

De gemeente Maastricht, team handhaving, plaagdierbestrijding, 
politie, brandweer en Trajekt gaan tijdens de week van de 
veiligheid vier buurten in om met bewoners in gesprek te gaan 
over een veilige buurt. Bewoners krijgen ook handige informatie 
en tips over wat ze zelf kunnen doen om hun spullen, woning en 
buurt veilig te houden. Daarnaast halen de organisaties signalen 
op over wat er speelt in de buurt en over hoe veilig bewoners 
zich er voelen. Zo is er een ideeënbus waar bewoners hun 
ideeën voor een (nog) veiligere buurt kunnen achterlaten en 
kunnen mensen hun zegje doen bij de Wawwelbox. Er worden 
tijdens de veiligheidsmarkten leuke gadgets uitgedeeld en voor 
iedereen staat er een stukje vlaai en een kopje koffie klaar. 
Bewoners van alle buurten zijn welkom.
De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende locaties en 
data:
Locatie Datum
Limmel, plein bij kerk,  dinsdag 8 oktober  
Dolmansstraat   13.00 u – 17.00 u
Pottenberg, winkelcentrum, woensdag 9 oktober  
Terra Cottaplein 13.00 u – 17.00 u
Nazareth, winkelcentrum, donderdag 10 oktober 
Kasteel Schaloenstraat    13.00 u – 17.00 u

Wittevrouwenveld,  vrijdag 11 oktober 
winkelcentrum Voltastraat 13.00 u – 17.00 u

I N F O R M E E RT
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Harmonieuws
Boekenbeurs op 
28 en 29 september jl.
Harmonie St. Walburga kijkt 
terug op een geslaagde 
Boekenbeurs.

Dankzij de grote inbreng van boeken 
waren we in staat om een gevarieerd 
aanbod te presenteren.
Met o.a. een groot aantal boeken over 
Maastricht, waar veel belangstelling voor 
was en die snel raakten uitverkocht.
Wij bedanken van harte alle brengers en 

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 9 oktober tot en met dinsdag 22 oktober

1/2 kg Varkenspoulet
+ 1/2 kg Gehakt

€ 8.45samen voor

KOPHAASJES
vrijdag 11 oktober en
zaterdag 12 oktoberWEEKENDRECLAME 

4e GRATIS

Goulash
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.09
Hamspek
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.85

Jong belegen kaas

100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.40

Gebakken pastei
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.09

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 

Super food!!  Boerenkool, vers gesneden of aan de stronk.  
Panklare gesneden Pompoen div. soorten 500 gr. €1,25 

St. Pieter /Bintje aardappelen 10 kg. €5,98 
Ruime keuze: Halloween pompoen en sierfruit 

         Weet wat je eet. Nieuw in de diepvries  
                Lams en Varkens vlees van Fromberg  en Rund vlees van  ’t Gasthoes 

              Uw adres voor een origineel fruit of cadeau mandje met streek producten. 

Geldig van 8/10 tot 15/10 

kopers van boeken. Dankzij de brengers 
konden we een groot assortiment boeken 
presenteren en dankzij de kopers zijn wij 
financieel in staat om instrumenten te 
kopen, in het bijzonder voor onze 
Jeugdopleiding. 

Reünieconcert op zaterdag 
30 november a.s.
Noteer alvast in uw agenda; 
het Reünieconcert op zaterdag 
30 november a.s. 
De Harmonie heeft een flink aantal 
oud-leden bereid gevonden om de 

instrumenten op te pakken en mee te 
spelen. De Amyerhoof is te klein om het 
gehele orkest te huisvesten en daarom 
wijken we uit naar de H. Walburgakerk. Het 
concert begint om 19.30 uur en om 19.00 
uur is de kerk open.
Na afloop is er een feestavond in de 
Amyerhoof met muziek van de Coverband 
Bougie. 
Zowel het Reünieconcert als de feestavond 
zijn gratis toegankelijk.
Voor actuele informatie kijkt u op 
www.walburga.nl en u kunt ons volgen op 
Facebook en Instagram. 
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H. MISSEN in Amby

ZONDAG 13 oktober Acht-en-Twintigste Zondag door het jaar
11.00 uur koor: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia (zingt de Deutsche 
Messe van Joseph Haydn)
1e Jaardienst Mia Splinter-Kuypers en voor Harm Splinter
Jaardienst Sjeng en Robert Mommers
José Linders-Poppeliers, c.u.
Ad de Witte, c.u.
Jef Goessen, c.u.

Dinsdag 15 oktober 09.00 uur
Jaardienst Math Willems, oud-kapelaan Amby

WOENSDAG 16 oktober
MOEDERAVONDVIERING ZIJ-ACTIEF AMBY
19.00: Gelegenheidskoor

Donderdag 17 oktober 09.00 uur in de dagkapel
Voor alle vrijwilligers

ZONDAG 20 oktober Negen-en-Twintigste Zondag door het jaar
11.00 uur koor: Sancta Walburga
Maria Hermens en Gerard Burgers
Gerda Daemen-Op den Camp, c.u.
Toos Cox-Kramer, c.u.
Paula Mulders-Claessen, c.u.
Na de H. Mis kerkdeurcollecte: Wereldmissiedag 

Dinsdag 22 oktober 09.00 uur
Bertha Limpens-Dolmans 

Donderdag 24 oktober 09.00 uur in de dagkapel
Voor de zieken en eenzamen.

GEDOOPT
Luna Stals 
Wij wensen de dopeling en haar ouders van harte proficiat.

GETROUWD
Robbie en Romina Corstjens-Fratantuono.
Wij wensen bruid en bruidegom van harte proficiat.

Misintenties opgeven: In de kapelanie (Severenstr. 7). Of in het parochiebureau 
elke dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 18.30 tot 20.00 uur: 
Ambyerstraat Zuid 90ª, tel. 043-3520100, of via e mail: 
parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: uiterlijk 
maandag 14 oktober in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 15 oktober 
vóór 16.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.

DRUK-DRUK-DRUK

Er zijn mensen die zeggen: “Ik dacht 
vroeger dat ik het druk had, maar nu ik 
gepensioneerd ben, heb ik het drukker 
dan ooit tevoren”. Vaak heeft dat iets te 
maken met het passen op de 
kleinkinderen, of het helpen van de 
kinderen bij verhuizing of verbouwing, 
met bezoeken aan arts en ziekenhuis, 
met vrijwilligerswerk, of een combinatie 
daarvan.
Daaronder heb je de jongere generatie 
van vaak goedwillende mensen die 
werken voor hun gezin en hun eigen 
welzijn en daar hun handen aan vol 
hebben.
Velen van ons hebben vaak het gevoel 
dat ze het druk hebben en onder druk 
staan. Logisch, dat we van de 
gelegenheid die we nog krijgen, 
gebruik maken om één of meerdere 
dagen aan de hectiek te ontsnappen en 
tijdens uitstapjes of vakanties op adem 
te komen: even stappen uit de 
mallemolen van de 24-uurs economie.
Vroeger had je door-de-week ’s avonds 
vrij en hoefde je op zondag niet te 
werken en dan ging je naar de kerk. 
Tijden zijn veranderd; levens¬patronen 
zijn veranderd. Maar de vraag is, of 
we nog weten dat je in een kerk een 
andere, diepere kwaliteit van rust kunt 
vinden dan bij andere vormen van 
ontspanning. Ben je ervan overtuigd dat 
je hart volkomen tot rust komt in God? 
Dat is wél zo.

Pastoor P. Horsch

6 3 4  j a a r g a n g
 n r .  1 6  -  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

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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Gerard Walravenstraat 65, 6227 TA  Heer-Maastricht   043-3612566
Particulier Uitvaartcentrum Bovens

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.

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

Zorgeloos en goed geregeld
vanaf slechts € 6.246,82

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

ontdek de Bovens Inkooppolis die bij ú past

Gerard Walravenstraat 65, 6227 TA  Heer-Maastricht  043-3612566
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Mantelzorg Award 2019: wie steunt de 
werkende mantelzorger?
Steunpunt Mantelzorg Zuid en de gemeente Maastricht reiken 
dit jaar voor het eerst de Mantelzorg Award uit. Dit jaar is het 
thema ‘mantelzorg en werk’. Met deze award vragen we 
aandacht voor de combinatie van mantelzorg en werk en zetten 
we mensen die mantelzorgers hierbij ondersteunen in het 
zonnetje.

Nomineren
We roepen mantelzorgers op een kandidaat te nomineren, die 
hen goed steunt bij het uitvoeren van de mantelzorgtaak in 
combinatie met werk. Denk aan een directe collega, 
personeelsadviseur of leidinggevende. Nomineren kan via 
https://maastricht.mantelzorgawards.nl/.

Uitreiking
De award wordt uitgereikt tijdens het minisymposium 
Mantelzorg en werk, op woensdag 13 november in het Stadhuis.

Wie is er voor de Mantelzorger?
“Je zult naast je baan ook nog maar de zware taak van 
mantelzorger op je moeten nemen. Ik vind het belangrijk om 
mantelzorgers te ondersteunen, maar dat kunnen de gemeente 
en Steunpunt Mantelzorg Zuid niet alleen”, aldus wethouder 
Mara De Graaf. “Met de Mantelzorg Award 2019 zetten we 
daarom de ondersteuners van werkende mantelzorgers in het 
zonnetje. Zo hopen we anderen weer te inspireren.”

Wie verdient deze pluim?
“Mantelzorger zijn is meestal geen vrijwillige keuze. Het 
overkomt je en dan kun je alle steun gebruiken die er maar te 
krijgen is. Wij als Steunpunt Mantelzorg Zuid doen er alles aan 
om mantelzorgers te ondersteunen,” aldus Gertie de Veen, 
directeur Steunpunt Mantelzorg Zuid. “We begeleiden bedrijven 
en instellingen naar mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. In 
Maastricht zijn er 2 bedrijven die de 'Erkenning voor 
mantelzorgvriendelijke werkgever' hebben gekregen. Door het 
uitreiken van de Mantelzorg Award proberen we meer aandacht 
te krijgen voor de combinatie van mantelzorg en werk. Beste 
werkende mantelzorger, nomineer dus vooral diegene die jou 
goed heeft geholpen om jouw taken te combineren!” 
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Terug naar die Onvergetelijke tijd van toen
“The Rythmic Boys”

Een naam die de meesten onder ons anno 2019 niets zegt. 
Anders wordt het als we teruggaan naar de jaren 1944-1945 
en daarna. Ook nu dus 75 jaar geleden. Toen was dit het 
eerste naoorlogse orkest uit Amby, een swingende band met 
een zeer gevarieerd muziekprogramma. 

De bezetting was als volgt: 
(zie foto) Accordeon: No Goessens, oprichter en leider; 
Klarinettist: Bèr Dreesen †; Pianist: Paul Soons †; 
Slagwerk: Chris Vries †; Zang: Harie Vleugels †; 
op de achtergrond met Gitaar: Tous v.d. Linden †. 

Vrijwel direct na de bevrijding in september 1944 werd gestart 
met repeteren,een week bij Paul Soons en de andere week bij 
Bèr Dreesen thuis daar stonden de piano’s. Tijdens deze 
repetities was er veel belangstelling van omwonenden, 
Amerikaanse en Engelse militairen, die voor het eerst in volle 
vrijheid konden luisteren naar de hits van toen, o.a. Amor, 
Swinging on a Star, Good Night Sweetheart, ( dit was altijd ons 
slotnummer) en de topper uit die tijd “In the Mood”. Sommige 
toehoorders konden het niet nalaten en maakten spontaan een 
dansje op de straat. Om deze topper goed in het gehoor te 
krijgen en op papier te kunnen zetten ging de band driemaal naar 
de film  Sun Valley Serenade in Maastricht.  Na precies negen 
maanden van intens repeteren hadden we een behoorlijk 
muziekrepertoire en traden de RB naar buiten op, en wel in 
Meerssen waar het eerste bloemenbal werd gehouden in de 
hoteltuin Notten, in de Bunderstraat op kermiszondag 4 juni 
1945. Dit t.b.v. de herrezen harmonie en georganiseerd door 
com. Ronde van Meerssen. Vanwege het enorme succes werd de 
band ter plekke gevraagd voor de maandag- en dinsdagavond. We 
werden n.b. met taxi’s vanuit onze woonplaats opgehaald en het 
eten stond klaar in hotel Notten, wat een service voor die tijd. 
Op dat succes in Meerssen speelde de harmonie van Amby 
natuurlijk direct in en organiseerde op zondag 17 juni 1945 haar 
eerste openlucht Bevrijdingsfeest in de huisweide van de familie 
Huntjens, een dag om nooit te vergeten samen met onze 
Amerikaanse en Engelse bevrijders. Hier is ook deze enige foto 
van de band gemaakt met op de voorgrond nog even zichtbaar 
het portret van koningin Wilhelmina afkomstig uit het 
gemeentehuis van Amby. Daarna begon voor de RB de Bevrijdings 
zegetocht. Er volgden vele openluchtbals en andere optredens, 
zoals in Meerssen bij de gaasketel ( achter het station), in de 
Kookstraat, in Bunde, waar we moesten vluchten voor de regen 
naar zaal Vossen, ( de piano werd vervoerd per kruiwagen), zo 

ging dat toen, in Cadier en Keer, het paviljoen in Heer voor de 
politie district Zuid Limburg. Hier arriveerde de band in een 
zwarte Citroën Traction, die de hele oorlog bij de fa. Soons onder 
stro verstopt had gestaan en bestuurd werd door zoon Paul, onze 
pianist. Hij was toen 17 jaar en ons jongste lid.  Zo volgde hotel 
Modern in Maastricht, voor de Rijksverkeers Inspectie, Terminus 
voor de kegelclub P.L.E.M., de meisjesschool in Amby, voor de 
Engelse militairen en een concert voor de Amerikanen, die 
gelegerd waren in de zaal boven de toenmalige jongensschool. 

De hele zaal stond vol met 
legerbedden en 
glunderende Amerikanen 
(prachtig toch). Ook kwam 
er nog een gezellige middag 
voor de kinderen en 
zusters van Huize Severen, 
aangeboden door de 
Amerikanen (veel eten en 
drinken). Als dank voor 
onze muzikale bijdrage die 
dag kreeg de band toegang 
tot het Amerikaanse bal 
's avonds, opgeluisterd door 
een Amerikaanse Bigband 
die gelegerd was in 
Duitsland. De muziek, de zg. 
Hit-Kit boekjes (tekst en 
muziek) kreeg de band van 
de Amerikaanse militairen. 
De gemeentesecretaris 
Lamkin† zorgde ervoor dat 
wij originele bladmuziek 
rechtstreeks uit Amerika 
kregen.
De bevrijding destijds was 
een te gekke tijd, daarom is 
het voor mij in het kader 
van de 75-jarige 

Herdenkingen en Herinneringen een genoegen om nog eens even 
terug te keren naar die “Onvergetelijke tijd van toen”.
                                                              
             No Goessens 
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AgENDA OkTOBER 2019
NIEUW IN HET MAgISCH THEATERTJE
DE MAgISCHE KINDERDAgEN MET EEN KICK OFF
TIJDENS DE HERFSTVAKANTIE

ZONDAg 13 OKTOBER – MAgISCHE KINDERDAg 
11u Workshop & 12u30  Lunch €15,- p.p.

Workshop:
Ik ben een pop 4+ door 
Ananda Puijk
Heb jij er ook wel eens van 
gedroomd om eindelijk je 
ouders eens te laten doen 
wat jij wilt? Net zoals een 
poppenspeler zijn marionet 
laat lopen! Samen met je 
vader, moeder, tante, oom  
of andere grote mensen 
vriend(in) ga je onderzoeken 
hoe dat zou kunnen.
Je kan die grote mensen alle 
kanten op sturen die je zou 
willen. Maar pas op, want 
misschien ben jij daarna wel 
de pop...
(Let op: Deelname aan deze 
workshop is alleen mogelijk 
met een kind vanaf 4 jaar en 
een volwassene.)

13u30 Voorstelling €9,- p.p.
Nyx 4+  

van ’t Magisch Theatertje
Spel: Ananda Puijk en Charlotte Puijk-Joolen

Tijd om te gaan slapen, ik wil nog niet naar bed! Misschien gaat 
het vanavond toch goed en is er niets aan de hand. 
Een meisje komt haar kamer in, aarzelend, zit er nou iets onder 
m'n bed? Niet kijken! Gauw springt ze in bed, daar kan ze samen 
met haar lievelingsknuffel de hele wereld aan! Oogjes dicht en 
voeten binnenboord, raak de grond niet aan want anders...

Een woordeloze voorstelling waarin bewegingstheater en 
poppenspel worden gecombineerd voor iedereen die ooit heel 
klein is geweest of het nog is.  Voor fantasten, helden op sokken 
en iedereen die durft toe te geven wel eens bang te zijn in het 
donker.

 

Magische kinderdag-ticket: 
workshop & lunch €15,- p.p. 

(dit is exclusief de voorstelling)
Een kaartje voor de voorstellingen 

kost €9,- p.p.
Het is uiteraard ook mogelijk alleen 
de voorstelling te bezoeken.  Voor 
info en/of reserveringen mail naar: 

info@magisch-theatertje.nl / 
tel. 043-3630826

 

We hebben éven wat meer rust nodig! 
We hebben vakantie  
van 12 oktober tot en met 24 oktober 
 

Eetcafé Bie José 
Ambyerstraat Noord 71, 6225 EB Maastricht 

telefoon 043-3654090 
Website www.biejose.nl 

dinsdag en woensdag gesloten 
 

ZONDAg 20 OKTOBER – MAgISCHE KINDERDAg 
11u Workshop & 12u30  Lunch €15,- p.p.

Workshop:
“Vreemde wezens” 6+ door Sanne Puijk

Van niets tot iets. Van waardeloos materiaal, 
iets wat wij weggooien blazen wij weer leven 
in. Van een flesje, 
dopjes, rietjes en nog 
vele andere materialen 
maken wij een levende 
giraffe, olifant, een 
mens, kikker of welk 
ander figuur je maar 

kan bedenken. Deze toveren we om tot 
een marionet waar je nog veel speelplezier 
van kunt hebben

13u30 Voorstelling €9,- p.p.
Blik 6+

van Djo-Art
Spel:  Alpha Oumar Barry

Taliyo Tallatè is vanuit Guinèe gevlucht, omdat hij gevaar loopt. Hij 
heeft namelijk een verhaal verteld dat niet verteld mocht worden. 
Nu is hij in Nederland op zoek naar zijn neef Adamayo. Die gaat 
hem vast wel helpen. Maar ja? Waar woont zijn neef?
Taliyo kent veel mooie en leuke verhalen over zijn geboorteland. 
Deze illustreert hij met kleine decortjes die hij uit oude blikjes 
heeft geknipt. Op een speelse manier maken kinderen kennis met 
deze Afrikaanse verteller. Door deze voorstelling krijgen zij een 
beter begrip van de samenleving waar ze deel vanuit maken.

 

Magische kinderdag-ticket: workshop & lunch €15,- p.p. 
(dit is exclusief de voorstelling)

Een kaartje voor de voorstellingen kost €9,- p.p.
Het is uiteraard ook mogelijk alleen de voorstelling te 

bezoeken.
 Voor info en/of reserveringen mail naar: 

info@magisch-theatertje.nl / tel. 043-3630826 



!!PROEP DEELNAME!!
AMIESE gALA ZITTINgEN 2020

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 8, 15 en 22 januari in de 
avonduren. De generale repetitie is op 29 januari (houdt deze 
data daarom vrij).

De galazittingen zijn dit jaar op 
VRIJDAg 31 JANUARI en 

ZATERDAg 1 FEBRUARI 2020 om 20.11 uur 

Amyer Praot - 13 - Amyer Praot

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 

KIENEN MET ZIJACTIEF          
Op woensdag 23 oktober 2019 is 
onze jaarlijkse kienavond om 19.30 
uur in het gemeenschapshuis de 
Amyerhoof. De kaarten kosten 5,00 
euro voor een serie en 1,50 euro 
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. 

ZijActief Limburg
Afdeling Amby 
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Op woensdag 6 november 2019 
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 wordt 
gehouden in de Amyerhoof 
en start om 20.00 uur. 
  
Agenda.

1. Opening.
2. Notulen jaarvergadering 2018.
3. Jaarverslag penningmeester.
4. Verslag kascontrolecommissie.
5. Verkiezing kascontrolecommissie.
6. Jaarverslag secretaris.
7. Ver-/ herverkiezing bestuursleden.
8. Mededelingen.
9. Rondvraag en sluiting. 

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! 

De Zonnebloem Maastricht heeft een uniek aanbod
Sinds enkele jaren kunnen mensen uit de doelgroep 
van de Zonnebloem tegen een redelijke prijs 
gebruik maken van een auto, die geschikt is voor 
rolstoelers.
Nu heeft de Zonnebloem Maastricht voor dit jaar 
een uniek aanbod.
Zij die graag eens een dagje op stap willen met familieleden of kennissen, die door 
een handicap daartoe nooit in staat zijn, kunnen nu gratis gebruik maken van de auto 
met nog 20 € benzinekosten cadeau.
Hebt u daarvoor belangstelling of weet u iemand die u graag een plezier wilt doen, 
meldt u dan aan.
Dit kan bij de Hr. Tj. Dols: Hazelaarhoven 9, Amby-Maastricht. Tel. 043-3625298

Bovendien willen we als Zonnebloem Amby er ook op wijzen, dat er vakanties in 
eigen land gepland worden. Als u tot de doelgroep van de Zonnebloem behoort, 
d.w.z gehinderd wordt door een lichamelijke handicap, dan is het mogelijk evt. met 
een partner  mee te gaan op een mooie week vakantie, waarbij volledige verzorging 
aanwezig is.
Ook hier kunt u zich melden bij de Hr. Tj. Dols
Adres zie boven. 

 

de hele maand juli GEEN 
kienmiddag Café de Kardinaal 

 

 

 

 

in augustus is er GEEN kienen 

Digitale Buurtinformatie
De gemeente Maastricht biedt haar 
inwoners de mogelijkheid om via de 
E-mailservice Digitale Buurtinformatie in 
één oogopslag een goed beeld te geven van 
welke vergunningen en meldingen in de 
openbare ruimte in een buurt bij de 
gemeente bekend zijn. Via 
https://flexinext.maastricht.nl kan men zich 
aanmelden of afmelden voor de service. 

Ook willen we het promotiefilmpje over 
de Pilot ‘Toeristische woningverhuur’ 
breed onder de aandacht brengen bij de 
inwoners van Maastricht. Het filmpje staat 
op https://youtu.be/chIEOQrbKOc, u kunt 
hier naar linken vanuit uw website. 

Souâd Helly | Communicatieadviseur 
Veiligheid & Leefbaarheid
Communicatie | Gemeente Maastricht 

Kinderkoor Sjamaes
Lijkt het jou leuk om te zingen bij een 
kinderkoor? Vindt je het sjiek om op een 
podium te staan?  Dan zit je bij ons goed!

Ben jij tussen 6 en 18 jaar? Kom dan 
gerust eens binnen tijdens onze repetitie 
op vrijdagmiddag van 15.30u - 17.00u, 
voor de middelbare scholieren tot 17.45u.
Ons repetitielokaal is aan de Oude 
Molenweg 23a in Scharn, Maastricht. 
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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

RKASV NIEUWS
Zondag 13 Oktober 14:30 uur speelt Ut 1e zijn 4e competitiewedstrijd 
thuis tegen RKVVL/Polaris.
Sinds het seizoen 2010/2011 speelde beide verenigingen 12x tegen 
mekaar in de 4e klasse A. De balans wijst iets meer in het voordeel van 
RKVVL/Polaris. Ze speelde 12x en hiervan wist RKASV 5x te winnen, 
speelde 1x gelijk en verloor 6x. Vorig seizoen 2018/2019 wist RKASV 
zowel de uitwedstrijd (1-2) als de thuiswedstrijd (3-1) te winnen.
Maar het seizoen 2017/2018 ervoor, was het RKVVL/Polaris dat toen 
beide wedstrijden wist te winnen van ons 1e. Nog een opvallend feit, is 
dat RKVVL/Polaris in alle voorgaande 12 competitiewedstrijden wist te 
scoren tegen RKASV. Dus wij hopen in deze wedstrijd een keer meer 
te scoren dan onze gasten zullen doen.

HISTORIE        RKVVL/Polaris
RKASV 12 5-  1-  6    21-21
Thuis 6  3- 1-  2    13-  9
Uit 6   2- 0-  4        8-12

Presentatie nieuw wedstrijdtenues
Zondag 13 Oktober om 14:15 uur, voor aanvang van de wedstrijd 
RKASV -RKVVL/Polaris. Dan zal RKASV zijn nieuwe wedstrijd tenues, 
officieel presenteren aan het publiek. Hebben we u ook nieuwsgierig 
gemaakt, dan bent u ook van “harte welkom”.

grote Club Actie
Steun onze vereniging als leden van RKASV bij u langskomen voor de 
Grote Club Actie. Want er gaat maar liefst 80% naar onze clubkas.
Deze opbrengst zal mede gebruikt worden om voor de jeugd weer 
een leuke middag te organiseren.

Wedstrijden RKASV 12 en 13 Oktober

 

RKASV is op sociale media goed te volgen
Internet;  www.rkasv.nl
Twitter; RKASV Amby
Facebook:  http://nl-nl.facebook.com/RKASV/ 
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Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen 
Severenplein 24a, Maastricht  
043-3634781 
www.facebook.com/plusfranssen  
en instagram: plusfranssen 
 

  

 

Het ontvangen van onze folder is – ondanks ieders inzet - jammer 
genoeg niet bij iedereen altijd een succes. Wil jij er zeker van zijn dat 

je jouw favoriete folders wekelijks ontvangt? Stel dan zelf  
kosteloos jouw folderpakket samen op www.kiesjefolders.nl.  

Het enige wat jij moet doen is eenmalig een account aanmaken  
op deze site en jouw folderwensen kenbaar maken.  

Dit persoonlijke pakket wordt dan iedere week gratis bij jou thuis 
bezorgd door de postbode! Op deze manier ontvang je zeker weten 

wekelijks al onze aanbiedingen in de bus!  


