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Jubileum Senioren Gym in Amby
Dinsdag 29 oktober jl. vierde Senioren Gym Amby haar 40- jarig 
bestaan. Veertig jaar onder leiding van Annelies Smeets-Simons. Het 
jubileum werd gevierd met een gezellige lunch in de Amyerhoof. 
Alle aanwezigen werden door Annelies verrast met een rode roos 
waaraan een bonbon was bevestigd. Annelies werd natuurlijk ook in 
het zonnetje gezet door haar “pupillen”. De zieke leden van onze 
gymclub werden niet vergeten, zij kregen een attentie thuis 
bezorgd. De lunch werd afgesloten met het maken van een 
groepsfoto en het besluit “gymend op naar het 50-jarig jubileum”.

Mocht u een keer willen kijken of meedoen dan bent u welkom op 
dinsdagmorgen van 10.15 uur tot 11.15 uur. Bewegen is immers goed 
voor lichaam en geest. Alles mag en niets is verplicht. Loop gewoon 
een keertje binnen en ontdek dat bewegen ook gezellig kan zijn.
U kunt ook bellen naar Annelies Smeets-Simons. Tel: 043-3643969. 

Vocalgroup Mes Amie
is met passie muziek maken 
is het wij-gevoel en gezelligheid
is streven naar uitdagingen
is samen durven groeien
Sinter-Kerst Kienavond op 27 november
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. Deze verenigings 
kienavond start om 19.30 uur en de zaal gaat 
open om 18.30 uur. Iedereen die Vocalgroup 
Mes Amie een warm hart toedraagt is welkom. 
De opbrengst van deze avond zal voor ons nieuw project zijn. 

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 heeft de muziekstukken 
inmiddels ingestudeerd 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!!!

Gezocht mannenstemmen
Het aantal zingende leden gaat inmiddels boven de 50 leden uit. 
Dat is fantastisch. Zeker na alle mededelingen over het komend 
seizoen en de eerste aankondiging over ons nieuw project dat in 
Januari 2020 zal starten. Tot deze tijd zijn nieuwe leden welkom. 
Zeker mannen (tenoren of bassen) zijn welkom. Inmiddels zijn al 
mannen aangesloten dus wie volgt? Zoals jullie kunnen lezen in 
onze bovenstaande doelstellingen is het samen zingen bij Mes Amie 
een Wij -gevoel en gezelligheid. Lijk je dit iets dan kom erbij. We 
repeteren iedere maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur. In 
gemeenschapshuis Amyerhoof in Amby. 

Programma
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 18 januari 2020 Heidag in teken van presentatie
   project 

Harmonieuws

ReünieConCeRt 
zaterdag 30 november

Hier wil je bij zijn!
Kom zaterdag 30 november naar de H. Walburgakerk in Amby 
voor een uniek Reünieconcert van Harmonie St. Walburga.
Heb je ooit meegespeeld bij de Harmonie of Drumband, was 
je bij de Majorettes, hielp je de vereniging mee bij concerten 
etc. of heb je gewoon zin om te komen luisteren? 

Dan is dit concert echt iets voor jou! 
De Harmonie en de Drumband, aangevuld met een flink aantal 
oud-leden, geven een Reünieconcert met overbekende 
muziekstukken. Het concert begint om 19.30 uur en de kerk is 
open om 19.00 uur.
Om gezellig bij te kletsen, is er vanaf 21.30 een feestavond in de 
Amyerhoof met muziek van de Coverband Bougie.
Zowel het concert als de feestavond zijn gratis toegankelijk.

Voor actuele informatie kijkt u op www.walbura.nl en u kunt ons 
volgen op Facebook en Instagram. 



inLooPSPReeKUUR 

BUURtPLAtfoRm AmBy
Ambyerstraat noord 78,

6225 eG maastricht
info@buurtplatform-amby.nl

bellen 06-36408424

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
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
Jack Gerats 0627850396
Niels Peeters gemeenteraad 0615960400
Trajekt Noordoost 7630010
Slachtofferhulp 0464203500
Dierenambulance 0900-4433224

Heeft u puin of iets op te 
ruimen in of om het huis,

bel dan 
GSM 06-20164033

Gevraagd oude fietsen

U vindt een AeD
bij Hagerpoort, 
in kantoor maasvallei,
bij De Kardinaal,
in gemeenschapshuis Amyerhoof, 
en bij Plusmarkt, Severenplein 24A

CoLofon
Volgende uitgave: 

Dinsdag 3 december

inzendtermijn kopie
Woensdag 27 november

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

26 november
KIENMIDDAG

Amby Hovenbuurt: Handbediende 
Garagepoort te koop. Hardhout op 
metalen frame. Geisoleerd en goed in 

de verf. Nieuwbouw 2011. 
In prima staat. Moet worden voorzien 

van nieuw cylinderslot. 
Afmetingen: hoogte 2.35 / breedte 2.30/ 

dikte 5cm. Najaarsprijsje: 95 euro.!
tel. 0640716938

voor bejaarden, invaliden en 
alleenstaanden in 

DE KARDINAAL
Degene, die wenst opgehaald te worden,

dient dat tijdig te melden,
telefoon 3623559 / 8516537.

houdt op
dinsdag 3 DECEMBER

Deelnemen kan iedereen, die van kienen houdt. 
Gezellige middag met mooie prijzen. Zij, die 

slecht ter been zijn en geen ander vervoer ter 
beschikking hebben, kunnen zich melden 

vóór dinsdag bij:
Mw. J. Snijders tel. 3633271 of
Mw. A. Overmans tel.3623816

KIENMIDDAG
in de Amyerhoof
AANVANG 14.00 UUR

 

de hele maand juli GEEN 
kienmiddag Café de Kardinaal 

 

 

 

 

in augustus is er GEEN kienen 
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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:

Bij aankoop van minimaal 
500 gram Rosbief

1 bakje 
hendige lekkere saus GRATIS

Procureur
Duroc d'Olive
voor in de oven

500 gram   595

Hamspeklap

500 gram  475

Rib eye steak
gemarineerd

Chevrehaasje

100 gram  275

Gebr. Rosbief + 
Filet Americain +
Preskop

100 gram per soort samen 425

Spruitenstamppot

500 gram  375

Gebraden gehaktbal
in jus

500 gram  525

Chili con carne

500 gram  695

Zuurvlees
kant en klaar

500 gram  525

Erwtensoep

pot 1 ltr  525

Gehakt-prei
ovenschotel

500 gram 725

Gebraden gehaktbal
met of zonder ui

2 stuks  275

Komkommer tzaziki
rauwkost salade

100 gram  129

Vleessalade

250 gram  350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 19 november t/m zaterdag 23 november 2019

Megaburger pakket
4-delig
voor 4 personen

samen  695

250 gram  895

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

ZijActief

Woensdag 20 november 2019 is onze 
maandelijkse ledenavond. Deze keer een 
lezing over de vlieg en de mug, gegeven door 
de heer Paul Beuk. De heer Beuk is conservator biologie van 
het Natuurhistorisch Museum in Maastricht.  Wij verwachten 
onze leden om 19.45 uur in de Amyerhoof.

Bestuur ZijActief Limburg
Afdeling Amby 

Ervaar de voordelen van uw eigen mobiele reisadviseur:

•	 Persoonlijke service zonder 
 meerprijs.

•	 Ik	kom	graag	op	afspraak	
	 bij	u	thuis.

•	 Onafhankelijk	reisadvies.

•	 Prijsvergelijking	tussen
	 Nederlandse,	Belgische	en	
	 Duitse	reisorganisaties.

•	 Bijna	30	jaar	werk-	en
	 reiservaring.

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

Uw vakantie is in vertrouwde en ervaren handen

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

Al plannen voor de vakantie in 2020?
Neem vrijblijvend contact op met Raymond
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BeJAARDen – en 
inVALiDenVeReniGinG

AmBy

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! 

Ben je toe aan verandering? 
 
- Wil je afvallen en op gewicht blijven? 
 

- Was je op je ideale gewicht, maar merk je dat je 
  stiekem wat bijkomt? 
 

- Wil je nu eindelijk een gezond eetpatroon? 
 
 

Ik kan je helpen om jouw leefstijl blijvend te veranderen 
Zet de 1 ͤ 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 
 
 
Aangesloten bij: 
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Lootjes!
De elfde van de elfde is achter 
de rug en dat betekent dat het 
carnavalsseizoen officieel is 
gestart!
Onze raad van elf leden gaan vanaf deze 
week langs de deur met onze jaarlijkse 
lootjes actie. Hiermee maakt u kans op 
mooie prijzen en steunt u tevens 
carnavalsvereniging de Sjlaaibök. 

Merci, CV de Sjlaaibök 

Herinrichting 
kinderdagverblijf Amby
Nadat onze BSO eerder dit jaar is 
opgeknapt, is nu ook ons kinderdagverblijf 
aan de beurt! De muren krijgen een fris 
kleurtje, er komt sfeerverlichting, er 
wordt een nieuwe vloer gelegd en de 
groepen krijgen nieuw meubilair. Wij 
kunnen straks met de kinderen de 
kerstperiode vieren in onze nieuwe, 
gezellige, huiselijke groepen! 

Bent u ook zo 
benieuwd? Wilt 
u eens kijken of 
deze huiselijke 
sfeer ook iets 
voor uw kindje 
is? U kunt altijd vrijblijvend een 
rondleiding aanvragen om eens te komen 
kijken en praten.  
Op de site www.mik-kinderopvang.nl 
kunt u deze rondleiding aanvragen. 

Kerstdiner in kaffee "de Kardinaal"
Namens het bestuur nodig ik alle leden 
van bejaarden-  en invalidenvereniging "de 
Sjlaaimetten" uit tot het bijwonen van 
onze kerstdiner, die gehouden wordt op 
zaterdag  14 december a.s. in kaffee  
"de Kardinaal". Aanvang 14:00 uur en 
duurt tot 17:00 uur. De bedoeling van 
deze middag is een gezellig samenzijn met 
wat eten en drinken in kerstsfeer met 
leuke achtergrondmuziek die door Roos 
verzorgt wordt. De kosten per persoon 
zijn € 6,00 voor deze middag.
U kunt zich opgeven mondeling bij Helga 
Crijns of bij de voorzitter Arno Custers, 
tel:043-3636947 tot 7 december a.s.
Ik wens U namens het bestuur allen alvast 
een heel gezellige middag toe.

A. Custers
Voorzitter/Secretaris 
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Openingstijden: Di-Wo-Vr 8.30 uur tot 18.00 uur | Do 8.30 uur tot 13.00 uur | Za 8.30 uur tot 15.00 uur

Reclame van woensdag 20 november tot en met dinsdag 3 december

4 Varkensfiletlapjes
+ 1/2 kg Gehakt

€ 9.45samen voor

KONIJNENBOUTEN
vrijdag 22 november en
zaterdag 23 novemberWEEKENDRECLAME 

per kg € 11.90

Lasagne
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.09
Droogworst
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.09

Belegen kaas

100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.50

Boterhamworst
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.09

BLUeS niGHt met Doug mcLeod (USA)
Op Vrijdag 22 November, Aanvang 21.00 uur
Foyer en kassa open 20.00 uur
Doug McLeod (USA) won meerdere blues-
awards. De meest recente award ontving hij 
voor zijn laatste album “Break The Chain” 
( acoustic blues album of the year in the 
USA). Zoals de meeste grote bluesartiesten 
ademt Doug McLeod zijn muziek. Zijn songs 
zijn één met Doug McLeod’s leven en zijn. 
Doug McLeod tourt wereldwijd en schrijft 
en zingt op een originele manier over zijn 

eigen leven en ervaringen. Zowel in zijn 
thuisland als ook ‘on the road’. Hij was in de 
leer bij oude meesters en zet de traditie 
voort naar nieuwe generaties.

Doug McLeod deelde podia met grote 
namen als George ’Harmonica’ Smith, Big Joe 
Turner, Pee Wee Crayton, Eddie ‘Cleanhead’ 
Vinson, Lowel Fulson en Big Mama Thornton. 
Over de laatste 30 jaar bracht deze gigant 
maar liefst 21 albums uit en zijn songs 
worden gecovered door grote namen als 
Albert King, Albert Collins, Joe Louis Walker 
en Eva Cassidy.  Entree € 15 //  Tickets via
https://shop.compoticketing.eu/nl/shop/
ticketshop/event/4921008CE0B8/1
Reserveren mag ook: info@ap-artevents.nl 
(ovv naam, telnr + aantal kaarten).

KoPZoRGen van 
Gwen van Genderen
Comedy/ Muziektheater
Op 23 november 20.00 uur
en 24 november 19.00 uur

Kunstenares Camille veilt een van haar 
schilderijen voor het goede doel. 
Voor deze bijzondere gelegenheid hebben 
zij en haar man Arnaud hun inmiddels 
invloedrijke vrienden van vroeger 
uitgenodigd. Waaronder hun corpsgenoten 

van Cum Grano Salis: Nina, Rogier en 
Jacqueline en Camilles studiegenoot 
Benjamin. Het weerzien is als vanouds. 
Maar komt wijsheid eigenlijk wel met de 
jaren?

Kaarten via: kopzorgen@outlook.com

Early bird tickets (t/m 31 oktober) €12,50
Vanaf 1 november €13,50

Voor info & reserveringen : 043-3630826 / 
Magisch Theatertje - Molenweg 4 
Maastricht  / info@magisch-theatertje.nl /
www.magisch-theatertje.nl 
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CHRISTUS KONING

Het hoogfeest van Christus Koning 
vieren we in de kerk op de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar.
Toen Jezus voor Pilatus stond, zei hij als 
antwoord op diens vragen: “Mijn 
koningschap is niet van deze wereld”. 
Hiermee zegt Jezus ons dat hij niet een 
wereldse koning is, die is gekomen om 
te heersen en om gediend te worden. 
Jezus is een heel ander type koning: 
Hij is een koning zonder paleis, troon, 
soldaten, rijkdom, macht en glorie; een 
koning die zijn hart openzet voor alle 
mensen en een grote voorliefde heeft 
voor die mensen die ergens anders niet 
in tel zijn: de zieken, de armen.
Dat Jezus een andere koning is dan de 
mensen gewend waren, laat hij ook 
zien door zijn daden: Hij is een koning 
die op een ezel zit, die voeten wast, 
die een kroon van doorntakken wordt 
opgezet en wiens troon het kruis is.
Christus Koning mag een feest zijn 
waarbij we stil staan bij wie Jezus 
werkelijk is: de Zoon van God die een 
boodschap heeft voor alle mensen van 
alle tijden. Een koning die anders is 
dan andere koningen!

6 3 4  j a a r g a n g
 n r .  1 9  -  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

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 24 november CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
Vier-en-Dertigste Zondag door het jaar
Let op, H. Mis om 11.30 uur   koor: Sancta Walburga
Zeswekendienst Maria Piëtte-Mordang
Jaardienst Rita van Herten-Kempers
Overleden ouders Koenen-Gijselaers
Ad de Witte, c.u.
Tiny Pieters-Mertens, c.u.  
Uit dankbaarheid, bij gelegenheid van 60-jarig huwelijk

Dinsdag 26 november 09.00 uur
Jaardienst E.H. Pisters, oud-pastoor Amby

Donderdag 28 november 09.00 uur in de dagkapel
Voor alle vrijwilligers van onze parochie

ZATERDAG 30 november, 19.30 uur, in onze kerk: 
Reünieconcert van Harmonie St. Walburga 

ZONDAG 1 december Eerste Zondag van de Advent
Adventskrans met Communicanten en Vormelingen
11.00 uur koor: Gelegenheidskoor
Zeswekendienst Joseph Lousberg
Na de H. Mis kerkdeurcollecte voor de verwarming

Dinsdag 3 december 09.00 uur
Voor de jarigen van de maand december 

Donderdag 5 december 09.00 uur in de dagkapel
Jaardienst E.H. Johannes Mertens, oud-pastoor Amby

Vrijdag 6 december Ziekencommunie

ZATERDAG 23 november om 16.00 uur installatie van pastoor 
Horsch in de parochie H. Agnes te Bunde.
ZONDAG 1 december om 14.30 uur installatie van onze nieuwe 
pastoor Everard de Jong in de kerk St. Petrus Banden van Heer.

Vooraankondigingen:

Zondag 15 december 16.00 uur Kerstconcert

Kerkpoets voor Kerstmis
Maandag 16 december van 09.00 tot 12.00 uur bent u van harte welkom om 
onze kerk weer stralend te maken. Natuurlijk is er ook weer koffie en thee.

Misintenties periode 21-12-2019 t/m 10-01-2020: opgeven uiterlijk 
maandag 9 december in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 10 december 
vóór 12.00 uur in het parochiebureau.

Misintenties opgeven: In de kapelanie (Severenstr. 7). Of in het parochiebureau 
elke dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur en vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur: 
Ambyerstraat Zuid 90ª, tel. 043-3520100, of via e-mail: 
parochiewalburga@kpnplanet.nl
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: uiterlijk maandag 
25 november in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 26 november 
vóór 12.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl
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MOND  
 ZO &
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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

ReLeASe nieUWe CD met meZieK en 
PLeZeeR VAn JeRome GeLiSSen
Na een sjieke 11de van d'n 11de in Maastricht is het nu tijd voor 
mijn nieuwe feestalbum. Op 22 november 2019 komt mijn nieuwe 
feest CD-album mèt meziek en plezeer uit. Deze nieuwe cd 
heeft 20 feestliedjes, met Limburgs, Duits, carnaval en enkele duetten. 
Met o.a. de liedjes Mèt meziek en plezeer, Schnitzel, Friete en get 
Beer, Mallorca Party, Hittegolf, Jamas, Lederhosen, Und in der Heimat, 
Schneewalzer (Ambiance-versie). De CD is te koop voor € 10,- bij 
Mediamarkt Maastricht en Muziekland Makado Beek. Natuurlijk is de 
cd ook bij mezelf te koop. Binnenkort nog meer muzieknieuws.

RKASV nieUWS
Historie        RKASV – RKVVm 
Deze wedstrijd is voor het laatst gespeeld op 19 september 2010. 
Het jaar dat RKASV-kampioen werd in de 4e klasse.
RKASV won deze wedstrijd op de Heukel destijds met 2-0.Ook wist 
RKASV toen in Margraten te winnen met 0-1.
Na het seizoen 2010/11 kwamen beide vereniging, elkaar niet meer 
tegen in competitieverband. De drie seizoenen dat RKASV in de 3e 
klasse speelde, kwamen onze gasten uit Margraten uit in de 4e klasse. 
In het seizoen 2013/14 degradeerde RKASV, en wist RKVVM te 
promoveren naar de 3e klasse. Maar na 5 seizoen 3e klasse, is 
RKVVM weer terug in de 4e klasse. 
Daarom staat zondag 1 december, na dik 9 jaar weer de wedstrijd 
RKASV – RKVVM op het programma.
We nodigen dan ook iedereen uit, om eens te komen kijken 
naar ons vlaggenschip.

PRoGRAmmA tHUiSWeDStRiJDen
23 november
11:30 ST RKASV/GS JO17-1 RKVVL/Polaris JO17-1
13:30 ST RKASV/GS JO17-2 SV Geuldal JO17-1
14:00 RKASV JO17-3  Sportclub Jekerdal JO17-2
11:30 RKASV JO14-1  RKVV Neerbeek JO14-1G
9:30 RKASV JO13-1  VV ALFA SPORT JO13-1
12:00 RKASV JO12-1  RKHSV JO12-1
12:00 RKASV JO11-1  Leonidas - W JO11-1
10:30 RKASV JO11-2  SVME JO11-1
9:30 RKASV JO10-1  Sportclub Jekerdal JO10-3
10:45 RKASV JO10-2  Sportclub Jekerdal JO10-4
10:30 RKASV JO8-1  Sportclub Jekerdal JO8-1
14:30 RKASV JO8-2  RKHSV JO8-2
9:30 RKASV JO7-1  RVU JO7-1/JO7-2
25 november
19:00 RKASV JO13-1  De Ster JO13-2G
1 december
14:30 RKASV 1 RKVVM 1
11:30 RKASV 2 SCG 2
12:00 RKASV 3 RKVVL/Polaris 4
10:00 RKASV 4 SCG 4
12:00 RKASV 5 Heer 7

Jaarvergadering RKASV 
De jaarvergadering van RKASV zal plaatsvinden op vrijdag 3 januari 
20:00 uur. Aansluitend zal de nieuwjaarsreceptie plaatsvinden in de 
kantine. Reserveer alvast in jullie drukke agenda.

RKASV is op sociale media goed te volgen
Bent u niet in de gelegenheid om de wedstrijd live bij te wonen van 
RKASV 1. Dan kunt u het beste de app “in de wandelgangen” 
downloaden. Daar wordt u live op de hoogte gehouden van de 
tussenstanden.
Internet; www.rkasv.nl
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/RKASV/ 
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Judoclub Amby
Zondag 3 november j.l. gingen we met 13 deelnemer 
richting het Geuldaltoernooi te Valkenburg.
Voor velen het eerste toernooi dit seizoen. Ook een 
aantal judoka’s die nog nooit aan een wedstijd 
hadden deelgenomen.
Dus erg spannend. Helaas waren veel judoka’s in een 
te grote poule gezet waardoor na 2 wedstrijden 
verloren te hebben, je al een herinneringsmedaille 
kon gaan ophalen.
Toch hebben 3 judoka’s op het podium gestaan.

2e werd Nathan Groenbos, 3 werden Imme Janssen en Keano Rijks.
Allen gefeliciteerd. En voor de judoka’s die alleen een medaille 
hebben gewonnen, hopelijk komen jullie de volgende keer op het 
podium.
Judoclub Amby 

opknapbeurt voor Severenpark
Vanaf begin december 
krijgt het Severenpark in 
de Maastrichtse wijk Amby 
een opknapbeurt. Naast 
algemene 
onderhoudswerkzaam-
heden wordt onder meer 
gestart met de verjonging 
van het bomenbestand, 
zodat de natuurwaarde 
voor flora 
en fauna in het park wordt 
verbeterd. 
Dit gebeurt op initiatief 
van het Elisabeth Strouven 
Fonds dat eigenaar is van 
het park. Het fonds heeft 
daarvoor € 10.000,- 
gereserveerd.

Gesteldheid van 
het park
Afgelopen zomer heeft het 
Elisabeth Strouven Fonds 
een inspectie laten 
uitvoeren naar de 
gesteldheid van het park. 
Uit deze inspectie kwam 
onder meer naar voren dat een aantal bomen - bijvoorbeeld bij 
de ingang van het park - moet worden gekapt. Het zijn met name 
populieren die een te groot gevaar vormen voor de omgeving en 
de bezoekers van het park. Ze worden vervangen door jonge 
gezonde bomen. 
Daarnaast wordt de achterste vijver en de grasvelden onder 
handen genomen. Het is de bedoeling dat volgend jaar voorjaar 
meer soorten bloemen en dieren in het park te zien zijn.

Werkzaamheden
De werkzaamheden starten begin december en worden uitgevoerd 
door een aannemer. Stichting IKL zal, samen met vrijwilligers, ook 
een aantal werkzaamheden verrichten. Om gevaarlijke situaties te 
voorkomen, wordt het park op bepaalde momenten (gedeeltelijk 
en tijdelijk) afgezet. Het park is dan even niet toegankelijk voor 
publiek. 
Naar verwachting worden de werkzaamheden begin 2020 afgerond.

Groene vingers gezocht
Voor deze opknapbeurt en het verdere onderhoud van het 
Severenpark zijn het Elisabeth Strouven Fonds en stichting IKL op 
zoek naar enthousiaste vrijwilligers met groene vingers. De 
werkzaamheden worden onder begeleiding van IKL uitgevoerd, te 
denken valt aan onderhoud van bossages, perken, grasvelden en het 
schoonhouden van de wandelpaden.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Robert Gilissen, 
Instructeur landschapsactiviteiten Stichting IKL, tel. 046-3030553, 
e-mail: r.gilissen@ikl-limburg.nl 
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ÉCHT VRIJE KEUS
EERLIJKE PRIJS

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

Meer mogelijk dan u denkt, ook als u 

nAto hoofdkwartier in de Cannerberg
Wist U dat het voormalige NATO hoofdkwartier in de Cannerberg 
te bezoeken is? Deze basis is gelegen aan de Cannerweg.
De basis is van begin jaren zestig tot eind 1992 operationeel 
geweest. Sinds eind 2013 is het mogelijk om de ruïne van dit 
hoofdkwartier te bezoeken onder leiding van ervaren gidsen.
Veel van deze gidsen hebben zelf in deze basis gewerkt en weten 
dus uit ervaring wat hier vroeger, ten tijde van de Koude Oorlog, 
allemaal gebeurde.
Individuele bezoekers kunnen deelnemen aan de weekendexcursies, 
groepen(minimaal 10 personen) kunnen ook op een ander tijdstip 
terecht.
De kosten bedragen Euro 6,00 per persoon.
Voor reservering en meer informatie kan men terecht bij het 
Limburgs Landschap, Tel.077—4737575 of 
via www.limburgs-landschap.nl

open Dagen 27 + 28 december
Bij gelegenheid van de herdenking van 25 jaar sluiting was de 
‘NAVO-berg’ open. (Dit is alweer 2 jaar geleden) Door de grote 
belangstelling toen worden er ook nu weer extra rondleidingen 
gegeven. Die dagen zijn er vanaf 11.00 uur  rondleidingen, de 
laatste rondleiding vertrekt om 15.00 uur. U vindt het voormalig 
NAVOhoofdkwartier door in Maastricht richting Kanne te rijden 
[volg Chateau Neercanne, Cannerweg 798, 6213 ND, Maastricht]. 
Een enthousiaste groep gidsen staat voor u klaar om de Koude 
Oorlog te laten [her]beleven. 
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Terugkijkend op het gezellig  
Caeciliafeest van zaterdag 9 
november j.l. werden de 
jubilarissen door voorzitter 
Twan van Bogaert, nog eens extra in het 
zonnetje gezet.!  Zij kregen een bijbehorend 
jubileumspeldje opgespeld  en werd hun een 
leuke attentie aangeboden. Een oorkonde 
werd overhandigd door Ubbo van Piggelen, 
afgevaardigde van de Koninklijke Bond voor 
Zang- en Oratoriumverenigingen in 
Nederland,  die speciaal voor deze 
gelegenheid was uitgenodigd. Tijdens de 
feestreceptie was er gelegenheid om: 
mia  Vermeeren, mariëlle frijns 25 jaar,  
theo van mulken, finy ten Haaf 
40 jaar en Piet Beckers 50 jaar te 
feliciteren. Door het koor werd uit volle 
borst de Hoera……. gezongen, het was een 
gezellige feestavond.
   
Crescendo Kerstmarkt/Concert 2019
Zondag 8 december a.s. organiseert 
Gemengde Zangvereniging Crescendo 
haar Negende Kerstmarkt/concert op rij  
in de Amyerhoof, Severenplein 27 
Amby-Maastricht.
Vanaf 12.00 uur is de Amyerhoof geopend.
Tijdens de kerstmarkt zijn er een twintigtal 
stands waar een grote variatie van  (Kerst) 
spullen te koop zullen worden aangeboden 
en kan men genieten van een heerlijke kop 
soep, een glas glühwein of een lekkere kop 

koffie/thee, belegde broodjes en heerlijke 
zelfgebakken wafels. 
 Wij houden wederom een Tombola met 
knallers van prijzen zoals u dat de 
afgelopen jaren van ons inmiddels gewend 
bent. Het wordt een prijzenfeest dit jaar, 
met interessante hoofdprijzen zoals een 
dames of herenfiets en nog meer mooie en 
interessante  prijzen!! 
Dus als je zondag 8 december a.s. onze 
sfeervolle en gezellige kerstmarkt bezoekt 
en ook nog eens meedoet aan de tombola, 
loop je met een beetje geluk zomaar de 
Amyerhoof uit met een of meer van die 
prachtige hoofdprijzen!  
Lotnummers die in de prijzen vallen en 
niet worden afgehaald tijdens de kerstmark 
worden in de Amyer Praot  bekend 
gemaakt,  samen met telefoonnummer en 
adres waar de prijzen later afgehaald 
kunnen worden.

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

De  entRee:  Die iS GRAtiS!!!!
Heeft u zelf ook interesse om mooie 
hobbyproducten aan de man te willen 
brengen: dat kan!  Er zijn nog enkele 
marktkramen te huur, wacht er niet te 
lang mee en neem contact op met: Mieke 
Willems  tel: 3624106 of Peter Aerts tel: 
3624224. 

Houd je van zingen?
Kom dan eens naar een repetitie van ons 
koor en ervaar wat het voor jou betekent 
om samen met anderen te zingen.
Je hoeft geen ervaren zanger te zijn, dat 
wordt je vanzelf. Elke  dinsdagavond is er 
repetitie van 20.00 tot 22.00 uur in 
Gemeenschapshuis Amyerhoof, 
Severenplein 27 in Amby, Maastricht.
Meer informatie nodig? Neem dan 
contact op met: twanbogaert@ziggo.nl  
telefoon. 06-28979966.  Je kunt ook elk 
koorlid vragen, iedereen is bereid je meer 
over het koor te vertellen.

Breng eens een bezoekje aan onze 
vernieuwde website 
https://crescendo-amby.nl/
U vindt hier alle informatie en het laatste 
nieuws.

tweede hands van goede kwaliteit
De TdH winkel in Maastricht, Dorpstraat 
18A in Heer, verkoopt tweede hands 
spullen van goede kwaliteit. 
U kunt 
deze 
artikelen 
niet alleen 
kopen, 
maar ook 
doneren. 
Heeft u 
spullen 
over? 
Lever ze 
gerust in, 
want wij 
zijn er 
heel blij 
mee!
Kleding, 
schoenen, 
tassen, sieraden, speelgoed, boeken, 
serviesgoed of dvd’s, alles is van harte 
welkom. Natuurlijk wel alles s.v.p. in goede 
staat, schoon, heel en compleet!
De opbrengst komt geheel ten goede aan 
de kinderhulpprogramma’s van Terre des 
Hommes, een organisatie die strijd voor 
een wereld zonder kinderuitbuiting. 
Volg ons ook op: 
www.facebook.com/tdhmaastricht 
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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 

De oogst is binnen,  extra voordelig en heel lekker 
Bemelse Jelly aardappelen 10 kg. € 3,98 

Voor de lekkerste friet !Friet gesneden 500 gr € 0,75   
Uien € 1,25 per zak van  5 kg 

 Weet wat je eet.  Vlees van uit de buurt  (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 19/11 tot 26/11 

Bestuurswijzigingen CV de Sjlaaibök
Op woensdag 6 november hebben we tijdens onze 
jaarvergadering een aantal bestuurswijzigingen 
aangekondigd. Twee van onze bestuursleden hebben 
besloten af te treden als bestuurslid. Onze voorzitter 
Nico Gilissen heeft na 16 jaar bestuurslid te zijn, waarvan 
vele jaren als secretaris en de laatste 6 jaar als voorzitter, besloten 
om het stokje over te dragen.
Ook Harry Fricker stopt als bestuurslid van onze vereniging. Harry 
heeft 24 jaar lang de jeugdcommissie van de Sjlaaibök aangevoerd en 
heeft in die jaren diverse functies binnen ons bestuur vervuld. Ook 
was hij raad van 11 lid, en hoffotograaf van onze vereniging.
Wij bedanken beide heren voor alles wat ze de afgelopen jaren voor 
onze vereniging hebben gedaan en wensen hen natuurlijk het 
allerbeste voor de toekomst.

Tegenover onze twee gestopte bestuursleden staat natuurlijk dat we 
een nieuwe voorzitter hebben gevonden. Marcel van Mulekom zal 
vanaf heden onze mooie vereniging voorgaan als nieuwe voorzitter 
van de Sjlaaibök. Ook zijn er door onze leden twee nieuwe 
bestuursleden verkozen tijdens de jaarvergadering.
Nicolle Meinke en Constant Leenders zullen vanaf nu ons bestuur 
versterken. Constant zal de rol van secretaris op zich gaan pakken, 
en Nicolle is algemeen bestuurslid en is voornamelijk bezig met de 
jeugdcommissie.
Door het vertrek van Harry moesten we ook op zoek naar een 
nieuwe voorzitter voor de jeugdcommissie. Deze hebben we ook 
weten te vinden. Monique Lamberty, die al deel uitmaakte van de 
jeugdcommissie, zal de rol van voorzitter overnemen.
Wij wensen nogmaals onze twee gestopte bestuursleden het 
allerbeste, en onze nieuwe bestuurders heel veel succes voor de 
toekomst. 
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Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen 
Severenplein 24a, Maastricht  
043-3634781 
www.facebook.com/plusfranssen  
en instagram: plusfranssen 
 

 

  

  
 

 

Met de feestdagen in het vooruitzicht kun je nu niet alleen sparen voor 
het gratis boodschappenpakket, maar spaar je ook voor hoge kortingen op 

exclusieve parfums voor hem en haar, knutselpakketten van Totum 
en tekenmaterialen van Bruynzeel. Voor ieder wat wils dus! 

Deze spaaractie loopt t/m zaterdag 21 december,  
volle spaarkaarten kun je inleveren t/m zaterdag 28 december. 

Wil je meer weten? Vraag er dan naar in onze winkel. 

 
 
 

Zaterdag 30 november  
krijgen wij bezoek van  

Sint en Piet, 
 

zij komen tussen  
11.00 en 13.00 uur,  

mis het niet!  
 
 
 

 

Je kunt weer volop sparen bij PLUS… 

  

 


