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Harmonieuws

Wethouder Janssen onthult nieuwe
straatnaamborden in Amby en wethouder
Bert Jongen geeft het startsein voor Amiepedia
Zondagmiddag 31 maart heeft Jim Janssen, wethouder van cultuur
in Maastricht, onder grote belangstelling van veel inwoners van
Amby, het eerste nieuwe straatnaambord in Amby onthuld.
Hij voelde zich niet alleen vereerd, maar ook een gelukkig mens.
Twee weken nadat minister Kajsa Ollengren had aangegeven, werk
te gaan maken voor de erkenning van de Limburgse taal als
streektaal, stond hij hier bij een fantastisch initiatief van de
Joonkheid Amie, waarmee al invulling wordt gegeven aan het
behoud van een van de pareltjes van onze Limburgse streektaal: ’t
Amies.
In zijn toespraak gaf Jim Janssen
ook aan, dat hij ook gelukkig
werd van de grote betrokkenheid
van zovelen in Amby. Het is een
van die wijken, die binnen
Maastricht ’n eigen identiteit
hebben bewaard, zonder ’n
denkbeeldige muur om het dorp
te zetten (trouwens die muren
blijken net altijd even sterk te
zijn…).
‘Dat is ook zoals het moet zijn’,
gaf hij aan: Hou vast wat goed is
en pas aan, dat wat nodig is. De
aandacht voor cultuur, voor de
geschiedenis, enz. is niet alleen
sjiek, maar zeker ook van belang
voor de levendigheid van een gemeenschap.
‘’Als je weet waar je vandaan komt, weet je ook beter waar je
naar toe wilt’’.
Vóór de onthulling van de straatnaamborden werd door de
Joonkheid Amie ‘Amiepedia’ gelanceerd. Wethouder Bert Jongen
verrichtte hiervoor de eerste handeling.
Vanaf vandaag is
allerlei (historische)
informatie en uniek
beeldmateriaal over
Amby overzichtelijk
gepresenteerd en
toegankelijk voor
iedereen. Ga naar
https://www.
amiepedia.nl en laat
U verrassen.
De feestelijkheden werden afgesloten in Café de Kardinaal, waar
gezorgd was voor gezellige muziek, de ingrediënten voor een
gezellige Halfvasten. 

Voorspeelmiddag op zondag 7 april a.s.
Wilt u komen luisteren naar de muzikale
vorderingen van onze leerlingen, dan nodigen wij u
van harte uit om op zondag 7 april naar De
Amyerhoof te komen. De Voorspeelmiddag begint
om 13.30 uur met solo-optredens van de
leerlingen en we besluiten met een gezamenlijk optreden van het
Jeugdorkest o.l.v. Edwin van der Mullen. De Voorspeelmiddag
eindigt om ca. 16.15 uur en is gratis toegankelijk. In het weekend
van 23/24 maart hebben de jeugdleden Mare van den Boorn,
Merle Colee, Isa Debie, Enrique Heugen (allen op klarinet) en
Simon Lutgens (op trompet) deelgenomen aan een
solistenconcours in Ohé en Laak en zijn met prima
beoordelingen huiswaarts gekeerd.
Drumbandtreffen op zondag 14 april a.s.
Onze Drumband neemt deel aan een treffen met andere
verenigingen bij Harmonie Kunst Door Oefening (KDO) in
Maastricht. De Locatie is Gentiaanstraat 1 (voormalige
St. Michaelschool) in Mariaberg en het concert begint om
13.00 uur.
Bijzonder concert op woensdag 8 mei a.s. in de
St. Janskerk.
Op woensdag 8 mei a.s. concerteren voor u Harmonie
St. Walburga o.l.v. Jhon Willems, R.K. Harmonie St. Caecilia
“De Gele Rijders” o.l.v. Thijs Zenden en The Fort Saskatchewan
Ambassador Band o.l.v. Guy Palmer. Deze Canadese Band maakt
een tournee door Nederland en doet hierbij ook Maastricht aan.
Zij zochten samenwerking met Maastrichtse orkesten;
De Gele Rijders en onze Harmonie hebben hierop positief
gereageerd. De locatie is de St. Janskerk, Henric van Veldekeplein,
nabij het Vrijthof en het concert begint om 19.30 uur.
De toegang is gratis. 

ZIJACTIEF AMBY 65 JAAR
Woensdag 20 maart 2019 heeft ZijActief
Amby haar 65 jarig jubileum gevierd. Het
was een geweldige feestavond met veel
lekkere hapjes en mooie muziek.
Ook was er een jubilaris.
Mevrouw Leny SeresseHuntjens is al lid van onze
vereniging sinds de oprichting in
1954. Uiteraard werd zij door
ons in de bloemetjes gezet.
Graag nodigen wij onze leden
uit voor de ledenavond op
woensdag 17 april 2019 in de
Amyerhoof om 19.45 uur. Deze
keer een presentatie van Paul
van Hoof over brandpreventie/
veiligheidsplan. “Hoe maak ik
mijn huis brandveilig en waar
moet ik op letten.”
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
Juridisch inloopspreekuur
Maandagmorgen van 11.00 tot 1200 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.
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
Alarmnummer
112
Kantoor politie
0900-8844
EHBO AZM
3876700
1e Hart hulp
3877892
Huisartsenpost AZM
3877777
Huisartspraktijk De Wit
3634964
Huisartspraktijk dhr. Zwietering
en mevrouw Deneer
Medisch Centrum Amby
3624135
voor spoed
3635637
Fysio Amby
3117540
Centraal tandartsnummer
0900-4243434
Kapelanie
3634587
Envida
3690690
Envida zorgthuis De Zeven Bronnen 6314300
Envida zorgthuis Hagerpoort
8511160
VillaKeizersKroon
WoonZorgCentr. Amby 6049620/0651456702
Aandacht+Zorg
3030090
Gemeente Maastricht
14043
Woonstichting Maasvallei
3683737
Walburgis Uitvaartzorg
0653376435
Marc Moors Uitvaartstudio
0641286044
Gem. huis Amyerhoof
3634651
Basisschool Amby
3620582
MIK KDV Amby
3626637
MIK PSZ
0627311048
MIK BSO Amby
0625642737
BSO De Boomhut
3631793
Verloskundige praktijk VITA
0648477770
Essent
0800-9009
WML
3090909
Henny Willems gemeenteraad
3621089
Niels Peeters gemeenteraad
0615960400
Trajekt Noordoost
7630010
Slachtofferhulp
0464203500
Dierenambulance
0900-4433224

Te Koop aangeboden:
Zo goed als nieuwe
vouwfiets (e-bike),
wieldiameter 40 cm.
Na aankoop, 2 jr geleden,
niet gebruikt.
Info: T. 06-30118234
Volkstuinders vereniging Amby heeft
weer enkele tuinen vrij liggen.
De tuinen liggen aan de
Hooverenweg te Amby.
Op deze grond kunt u zelf uw
groenten en fruit telen en niet te
vergeten uw bloemen.
De tuinen hebben diverse
afmetingen.
Als 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.
Mvg. Wil van Golde 

Vraag en Aanbod,
Zoekertje plaatsen?
Info:
amyerpraot@ziggo.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

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
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AMBY
COLOFON
Volgende uitgave:
Dinsdag 16 april
Inzendtermijn kopie
Woensdag 10 april
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
Bejaarden- en Invalidenvereniging

“De Sjlaaimetten”
houdt op dinsdag

9 en 16 april

KIENMIDDAG
voor bejaarden, invaliden en
alleenstaanden in

DE KARDINAAL

Degene, die wenst opgehaald te worden,
dient dat tijdig te melden,
telefoon 3623559 / 8516537.

Hooikoorts?
Wijplakken
plakkende
dehooikoortstape!
hooikoortstape!
Wij
Kosten€10,€10,-incl
incltape.
tape.
Kosten

Laurierhoven30,
30,Amby
Amby
Laurierhoven
www.fysioamby.nl
www.fysioamby.nl
Maaknu
nueen
eenafspraak:
afspraak:043
043311
31175
7540
40
Maak

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

bijvoorbeeld voor grotere presentie, met name van jonge meisjes.
Onze bijdrage betekent dan ook veel meer dan alleen schoon water,
want Schoon water verandert alles !
De collectanten van het Missie Comité kloppen bij u aan voor een
bijdrage aan de Vastenactie in de periode van dinsdag 9 april t/m
maandag 15 april 2019.
Wat doet Vastenactie in 2019 ?
In de kerk plaatsen we ook een collectebus, waar u uw bijdrage kunt
deponeren, indien de collectanten u niet thuis treffen.
Wij steunen in 2019 waterprojecten in Niger, Congo, Sierra Leone,
Ook kunt u een enveloppe bij de zusters, Baanderthoeve 1, in de
Nicaraqua en Indonesië.
Deze zorgen voor infiltratiesystemen, putten, pompen of opslagtanks. brievenbus doen met op de voorkant de notitie “vastenactie”.
Oplossingen die schoon water brengen bij de mensen die het nodig
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.
hebben.
Als een waterpunt vlakbij een school wordt gebouwd, zorgt het
Parochie Missie Comité Amby. 

Voordeel bij Keurslager Heuts!

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

Knobli oesters

Mini rollades

Megaburger pakket

diverse soorten en smaken

4-delig voor 4 personen

VOORBEELDAANBIEDINGEN:
6
7
6
6
5
6
5
5
2
4
5
1
3

6

Shoarmapakket
Bij 500 gram 50
Biefreepjes 95
Cordon bleu
95
50
4 stuks
500 gram
4 stuks
sucadelapjes
Duroc
d’Olive
Vlees, broodjes + sausBiefreepjes
Diverse samen
varianten
Shoarmapakket
Bij 500
gram
Cordon
bleu
GRATIS
sucadelapjes
Duroc
d’Olive
Vlees,
broodjes
Diverse
Kalfssaucijsjes
Hamspek
+ + saus
Macaroni
/ spaghetti /
Voorjaarrolletje
50
95 varianten
95
kruidenbouquet
4 stuks
samen
pasta carbonara 500 gram
GRATIS
Preskop
+
50
95
95
kruidenbouquet
Grillworst samen
4 stuks
500 gram
SPECIAL!
Saucijsjes
Zeeuws
spek,
Gebakken
pastei
50
20
25
75
Gevulde per
kippendij
stuk
100 gram
per soort samen
500 gram en rozijnen
SPECIAL!
gebakken
pastei +Gebakken
Duroc d’Olive 4 stuks
Metpastei
appeltjes
Saucijsjes
Zeeuws
spek,
Gevulde kippendij
grillworst
gebakken
pastei +
Duroc d’Olive
Met appeltjes en rozijnen
Saté
Vlaamsch
Asperge50 Zuurvlees
75
50
99
grillworst
8 stuks
100 gram
100 gram per soort, samen
100 gram
kant en klaar
kant en klaar
asperge-bakske
50
75
50
99
beenhamovenschotel
8 stuks
100 gram
100 gram per soort, samen
100 gram
Stoofstukjes
Hongaarse Goulash
AspergeStamppot
95
25 Stoofstukjes
75 Asperge25
Hongaarse
Goulash
500
gram rijst Stamppot
500 gram
per stuk
500 gram
in braadjus
beenhamovenschotel
Met GRATIS
witte
Diverse varianten
in braadjus
beenhamovenschotel
Met GRATIS witte rijst
Diverse varianten
Duroc d’Olive
95 Pasta aspergesalade Duroc
95
95
95
Aspergesoep
Coled’Olive
slaw
Bouillonsalade
500 gram
500 gram
50095
gram
500
95
95
95gram
rauwkostsalade
500 gram
500 gram
500 gram
500 gram
Vleessalade
Tomatensoep
Gehaktbrood
Frisse groentesalade
50Gehaktbrood
49 Frisse groentesalade 19 Vleessalade
75
Tomatensoep
Van mama Janssen

1

6
5 5

1 liter

3

5

2 2

1 liter

200 gram

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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1
95
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Deze aanbiedingen zijn geldig
van dinsdag
2019 09
3953
295 2
109 1

1 kilo

4

5

250 gram

250 gram

3

Deze aanbiedingen zijn geldig van xx t/m xx 2014.
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Nieuwsbrief Zonnebloem Amby
Zonnebloem Amby, secretariaat Haverhegge 29, 6225 JN, Maastricht, tel. 043-362 21 28, e-mail: mjn1944@gmail.com
A�����
Wij willen dat de ac�viteiten
van de Zonnebloem in Amby
betaalbaar blijven voor
iedereen van onze doelgroep.
Daarom houden we regelma�g
ﬁnanciële ac�es.
Zo’n ac�e is de bekende,
jaarlijkse
Zonnebloemloterij,
waarvoor wij nu al uw aandacht
en steun vragen.
Een nieuwe ac�e komt van de
Plus Supermarkt in
Amby.
Voor elke besteed bedrag van
10 Euro, krijg je een stempeltje
op een speciaal
“stempelspaarkaartje”.
Elk volle stempelkaartje levert
3 Euro op voor de deelnemende
vereniging.
Ook onze Zonnebloem-afdeling
doet aan deze ac�e mee.
Blanco
stempelkaartjes zijn
beschikbaar via het
secretariaat.

P����������

A����������� ���� ����

Op woensdagmiddag 17 april a.s. houdt de
Zonnebloem Amby weer haar tradi�onele Paasviering
voor de gasten van onze doelgroep.
We beginnen om 14.00 uur met een
Eucharis�eviering, waarin kapelaan Anu ons zal
voorgaan. Het Ambi�ekoor uit Amby luistert de
plech�gheid muzikaal op. In de pauze, tracteren de
dames en heren vrijwilligers van de Zonnebloem onze
gasten op koﬃe en vlaai.
Vervolgens is er een huldiging van mevr. Inie Heuts,
vanwege haar zilveren jubileum als vrijwilligster van
de Zonnebloem.
Daarna volgt een muzikaal optreden van het
welbekende koor Crescendo uit Amby. De dames en heren van dit koor
presenteren een verrassend, gevarieerd programma.
Als afslui�ng van deze middag ontvangen alle gasten een kleine
a�en�e.
Wij hopen dat we ook u op deze middag mogen begroeten. Wij
vragen een eigen bijdrage van € 2,50 p.p.
Mocht u niet mobiel genoeg zijn om zelfstandig naar de zaal te
komen of anderszins, dan kunt u opgehaald en thuisgebracht
worden door Zonnebloem vrijwilligers. U dient zich hiervoor �jdig
te melden bij: mevr. Joke Snijders. Tel. 36 33 271 vóór dinsdagavond.

Bezoek aan huis
Kienen:
2 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli,
3 september, 1 oktober,
5 november en 3 december.
17 april:
Paasviering
1 juni:
Picknick
23 juni:
Vrijwilligers-happening
4 september: Bustocht
8 september:
Na�onale Ziekendag
5 oktober:
Muzikale feestmiddag
18 december: Kerstviering
Meer bijzonderheden kunt u
vinden in de speciﬁeke
aankondigingen in de
Amyerpraot.

V����
Ben je verpleegkundige, verzorgende of helpende? Dan kunnen we je
hulp als vrijwilliger goed gebruiken. Want �jdens onze dagjes uit en
vakan�es willen we kwalita�ef goede verzorging en begeleiding bieden. En dat kan alleen dankzij de inzet van mensen die daarvoor hebben 'geleerd' en de ervaring hebben. Je kunt je als zorgvrijwilliger op
verschillende manieren inze�en.

Belangstelling? Informeer bij ons secretariaat.

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak

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

Op woensdag 3 April a.s. is er
weer verenigingskienen

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!

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

en wat precies dat in een van de volgende
uitgaven.

Aankondiging bijzonder moment
Winterconcert Harmonie Heer
Vooruit en Vocalgroup Mes Amie.

Vrienden van VGMA

Inmiddels zijn wij gestart 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 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.

Vers van de pers kunnen wij aankondigen
dat wij gaan meedoen aan het
Winterconcert van Harmonie Heer
Vooruit op zondagmiddag 15 december
2019. Samen met de harmonie gaan wij
naast kerstnummers ook vanuit ons project
Journey of Dreams ten gehore brengen. Dit
concert zal in de Mercedes Benz zaal gaan
plaatsvinden.Volgende keer meer info
hierover.

Plus actie

Programma

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.

Opluistering viering in
St. Hubertuskerk Genhout

Op 17 Maart jl. heeft het koor een
optreden verzorgd tijdens de wekelijkse
“vrienden”viering in de St. Hubertuskerk in
Genhout. In een volle kerk mochten wij
getuige zijn van een mooie viering waarbij
wij in alle vroegte van de dag ons beste
beentje voorzette. Dat dit geslaagd was
mochten wij op het eind vernemen. De
aanwezigen gingen staan en we kregen een
staande ovatie. Heerlijk om dit te mogen
meemaken en dit smaakt naar meer.

Concertreis naar Leuven België
op 23 juni 2019.

Nog een beetje als toetje op ons 40 jarig
bestaansfeest afgelopen jaar maar tevens
de eerste activiteit van het 4 jarig plan van
onze vereniging. Een concertreis naar
Leuven. Naast een informeel en gezellig
karakter zullen wij zeker ook een optreden
/ concert gaan verzorgen in Leuven. Waar
Amyer Praot - 5 - Amyer Praot

Woensdag 3 april
		
Zaterdag 25 mei
		
Zondag 26 mei
		
Zondag 23 juni
		
Zondag 15 december
		
		

verenigings
Paaskienen VGMA
opluistering 50 jarig
huwelijk Meerssen
Samen Zingen in
Amyerhoof
concertreis naar
Leuven België
Winterconcert met
Harmonie
Heer Vooruit 

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
Het afgelopen jaar 2018 speelde Exuvia op internationale festivals in
Engeland, Iran en won vorig jaar ook nog 3 awards in Polen en
Roemenië.
Toegangsprijs : € 13,50 / students € 10

Feestelijke opening nieuwe vleugel Magisch Theatertje
In het weekend van 5 tot 7 april zal een nieuwe vleugel van het
Magisch Theatertje in Maastricht na afloop van de voorstelling
Exuvia op 5 April feestelijk geopend worden onder het genot van
een drankje en een hapje.
Hiermee sluiten we een periode van verbouwingen in ons theater
af en met deze feestelijke opening zullen we een nieuw en vitaal
bestaan van het Magisch Theatertje inluiden.
Zaterdag 5 April na afloop v/d voorstelling Exuvia:
opening nieuwe vleugel met een hapje & drankje in een
verrassende ambiance en surprise !!
!!!!!! ook !!!!!!!!!!
op Zondag na afloop van de voorstelling NYX
!!!!!!!! U bent van harte welkom !!!!!!!!!

Ons programma de komende tijd

De voorstelling afgelopen vrijdag 29 Maart was een groot succes
en volledig
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! UITVERKOCHT!!!!!!!!!!!!!!!
VIVE PIAF
Tribute aan Edith Piaf

Na afloop feestelijke opening nieuwe vleugel met een bijzondere
theatrale verrassing– van harte welkom !!!
U krijgt een glaasje & een hapje en een nieuw cultureel pareltje
opgediend!
Om een tip van de sluier op te lichten….,
Opera Compact brengt in samenwerking met Opera Zuid
een kleine mini-opera speciaal ook geïnspireerd door
kinderen en ook voor kinderen.
titel ‘I Hate Music ‘
Met I Hate Music…een liederencyclus geeft Bernstein blijk van groot
inzicht in de kinderpsyche
Door Fenna Ograjensek - zang
Robert Weirauch - piano
Sybrand van der Werf – regie
Op Zondag na de voorstelling NYX wordt ‘ I Hate Music ’ opnieuw
vertoond – ook met een drankje & hapje
Met dank aan : Gemeente Maastricht, Stichting Elisabeth Strouven.

Op Zondag 7 April Om 14.30 uur
NYX +4 van Ananda Puijk & 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
Op Zaterdag 5 April Om 20.30
bed? Niet kijken! Gauw springt ze in bed, daar kan ze samen met
EXUVIA van Charlotte Puijk-Joolen
haar lievelingsknuffel de hele wereld aan! Oogjes dicht en voeten
binnenboord, raak de grond niet aan want anders...
EXUVIA is een voorstelling over een
Een woordeloze voorstelling waarin bewegingstheater en
zoektocht naar begrenzing en onbegrensd
poppenspel worden gecombineerd voor
zijn. Waar het niets bestaat door het iets.
iedereen die ooit heel klein is geweest of
Een begin van de schepping, lichamen in
het nog is.
de ruimte, een oneindige ruimte waarin
Voor fantasten, helden op sokken en
wij niet het einde van de evolutie zijn.
iedereen die durft toe te geven wel eens
Een zoektocht in deze steeds
bang te zijn in het donker.
materialistischer wordende wereld,
NYX speelt in vele theaters in Nederland
waarin we ons bijna niet meer bewust
en België en op internationale
zijn dat we onderdeel uitmaken van een
Festivals.Vorig jaar reisden Ananda &
groter geheel.
Charlotte neemt je met haar woordloze figurentheatervoorstelling Charlotte nog naar Ankara/ Turkije, dit in
mee op een eindeloze reis, waarin we ons bewust worden van het samenwerking met de Nederlandse
betrekkelijke van alle vaste vormen om ons heen. Ze veegt de vloer Ambassade en het Nederlandse Fonds
voor de Podiumkunsten.
weg onder je voeten…,maar vangt je weer op en maakt je even
Toegangsprijs € 7
onderdeel van een groter geheel.
Voor info/ reserveren Magisch Theatertje, Molenweg 4 /
6225 NC – Maastricht.
History.
Tel. 043-3630826 / email : info@magisch-theatertje.nl
Première NL 2015 – Magisch Theatertje
www.magisch-theatertje.nl 
Internationale Première – 2016 Polen – Festival Valise Lomza
Award in Lomza voor beste scenografie

Exuvia speelde op verschillende plaatsen, waaronder het voor deze
discipline belangrijke Nederlandse Festival in Meppel 2016 –
Puppet International en speelde in het Festival Mondial de la
Marionettes in Charleville-Mézières sept. 2017 wat het
belangrijkste festival is mondiaal gezien.
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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 3 april tot en met dinsdag 16 april

4 Hamburgers
+ 1/2 kg Gehakt

Droogworst

samen voor

100 gram

€ 8.45

WEEKENDRECLAME

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

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

Preskop

vrijdag 5 april en
zaterdag 6 april

RUNDERPOULET
per kilo

Lasagne
100 gram

€ 10.90

100 gram

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

€ 1.09
€ 1.09
€ 1.09

Belegen kaas

100 gram

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

€ 1.50

Hiphop voor de allerkleinsten bij
danscentrum Beats and Bars
De nieuwe beginnersgroep “Hiphop4kids”
voor kinderen uit groep 1 en 2 is al een
tijdje van start gegaan. Onze allerjongste
dansers hebben er veel plezier in en
oefenen ijverig. ER is nog plek, dus kids
van groep 1 en 2 zijn van harte welkom
om eens een kijkje te komen nemen, of
nog beter, om eens mee te doen in de les.
En mama kan in de zaal meekijken.
Deze les wordt gegeven op woensdag om 14.45 uur.
Voor kids die ouder zijn, zijn er natuurlijk ook hiphop groepen,
ingedeeld naar leeftijd. Bel ons, dan kunnen we u aangeven,
welke tijd/dag voor uw kind het beste aansluit aan de leeftijd.
Telefoon: 043-3638218 / 3635906 of mail naar
info@beatsandbars.nl 

Open Dag Toon Hermans Huis Maastricht
Zaterdag 6 april van 12.00-16.00 uur

Iedereen is van harte uitgenodigd om de bijzondere en warme
sfeer van het huis zelf te komen ervaren. Er is een mooi,
afwisselend programma samengesteld van lezingen en workshops.
Zo is het mogelijk om deel te nemen aan een yogales of een
oefening in Mindfulness. Ook het schilders atelier is open, evenals
de keuken en de verwenkamer.
Lezing van 13.00-14.00 uur:” De rol van voeding bij preventie van
kanker, tijdens en na de behandeling van kanker”. Door José
Breedveld-Peters, coordinator Voeding en Kanker van Wereld
Kanker Onderzoek Fonds.
Lezing van 15.00 – 15.45 uur “Wat maakt CBD olie zoveel
besproken”.Door ing. Hans Peter Dijkhuizen.
Kijk voor meer informatie op onze website
www.toonhermanshuismaastricht.nl
Maak kennis met ons huis. U bent van harte welkom! 

IN MEMORIAM PAULA MULDERS-CLAESSEN
Na een ziekbed van enkele weken kregen we woensdagavond
20 maart het bericht dat ons koorlid
Paula Mulders-Claessen is overleden. Paula was bijna 45 jaar
lid van ons koor, waarvan een aantal jaren bestuurslid.
Als vrijwilliger bij Zorgcentrum Hagerpoort zong ze jarenlang
samen met de bewoners de misvieringen.
Paula bedankt voor je jarenlange inzet voor ons koor. We
wensen je kinderen en kleinkinderen sterkte met het verlies
van hun moeder en oma.
Leden koor Sancta Walburga, dirigente en organist. 
Beste Dames,
Graag nodigen wij jullie uit om onze
gezellige verenigingsavond bij te
wonen. Deze vind plaats op woensdag
10 april a.s. om 20:00 uur in de
“Amyerhoof”.
Deze avond staat in het teken van een voorlichtingsavond “Kom
in Beweging” en is gericht op thema’s “spieren & gewrichten,
valpreventie, voeding en mobiliteit”.
In de pauze is er gelegenheid om kennis te maken met de
verschillende producten die gericht zijn op gezondheid en leefstijl
voor senioren. Introducés zijn ook nu weer van harte welkom
tegen een vergoeding van € 4,00 inclusief koffie en lekkers.
Bestuur Dames Vereniging 
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Officiële opening Hoeve Severen
in Amby
Na een intensieve en langdurige
voorbereiding werd in december
2017 door Maasvallei gestart met
de restauratie en transformatie van de Hoeve Severen. De
gehele Hoeve heeft een woonbestemming gekregen en
hiermee zijn 8 sociale huurwoningen gerealiseerd in dit
monument. Op maandag 18 maart werd het complex Hoeve
Severen officieel geopend. De restauratie werd mede mogelijk
gemaakt door subsidie van de provincie Limburg.

Severen vond plaats op maandag 18 maart. De aftrap van de
opening werd gedaan door dhr. Meij (directeur-bestuurder
Maasvallei).Vervolgens is gesproken door dhr. Mackus
(provincie Limburg), mvr. Heijnen (gemeente Maastricht) en
dhr.Veldt (huurder woning Hoeve). Aandacht hierbij ging
voornamelijk uit naar het doel van dit speciale project en het
mooie resultaat hiervan. Tevens heeft een officiële handeling
plaatsgevonden. Dhr. Meij, dhr. Mackus en mvr. Heijnen hebben
gezamenlijk de eerste kersenboom gepland in het weiland
gelegen voor de Hoeve.Vervolgens zijn nog 30 bomen gepland
door 60 leerlingen van de basisschool in Amby. De opening
stond daarmee tevens in het teken van de nationale
boomplantdag.

Wijenbergh Electro

uw electro vakman uit Heer-Maastricht
Voor al uw electro werkzaamheden en
reparaties van praktisch alle apparaten met
een snoer.
(bv. wasmachines, drogers, afwasmachines,
kookplaten, etc.)
Ook voor reparatie, renovatie en onderhoud van uw
computerapparatuur, programma’s en netwerken.

Doel project
Maasvallei is een sociale volkshuisvester en biedt woonruimte
aan mensen die hier niet zelfstandig in kunnen voorzien. De
vraag naar sociale huisvesting in Maastricht is al vele jaren
groot. Met de realisatie van het project Hoeve Severen zijn
woningen toegevoegd aan het sociale segment. Tevens heeft
het ons in staat gesteld om monumentaal erfgoed op te
knappen en te behouden voor de toekomst. De Hoeve is een
voormalige boerderij.

Tel: 06-15909783
e-mail: ser@belser.biz
website: www.wijenbergh-electro.nl
www.facebook.com/wijenbergh.electro

Gemengde Zangvereniging
Crescendo

Op zondag 17 maart heeft ons koor de
H. Mis in de Walburgakerk opgeluisterd
met een sfeervol programma van mooie
Het complex
muziek in vele talen: Duits, Engels, Nederlands, Latijns, en zelfs
De nieuwe woningen zijn geschikt voor reguliere huurders in een lied uit Zuid-Afrika.
het sociale huursegment. Het complex ligt in een prachtige
Twee dagen later, op dinsdag 19 maart, hebben we onze
landelijke omgeving en bestaat uit 8 grondgebonden woningen. jaarvergadering gehouden in de Amyerhoof. Zo’n vergadering
Iedere woning is uniek. Alle woningen bestaan uit 2 woonlagen is altijd een geschikte gelegenheid om terug te blikken, om te
en hebben elk een eigen berging en buitenruimte. Tevens heeft kijken wat goed is gegaan en wat er nog verbeterd kan
elke woning heeft een woonkamer met open keuken, toilet en worden. Onze koorleden hebben in 2018 een aantal mooie
berging op de begane grond. Op de verdieping liggen twee
concerten en opluisteringen kunnen neerzetten, onder leiding
slaapkamers, een badkamer, toilet en technische ruimte. Een
van dirigent Harrie Wijenberg en pianiste Mariëlle Frijns. Ook
van de woningen
is er veel werk verzet door de muziekcommissie, die in de
heeft de
loop van dat jaar de muziek voor 12 optredens bij elkaar heeft
beschikking over de
gezocht. Een belangrijke bijdrage aan onze verenigingskas
ruimte in het
wordt al een aantal jaren geleverd door de kerstcommissie,
poortgebouw. De
die elk jaar in december een gezellige en afwisselende
woningen grenzend
kerstmarkt organiseert met een tombola die bekend staat om
aan de Westrand
de prachtige prijzen.
beschikken over
Veel activiteiten in 2018 dus, en ook in 2019 hopen we weer
een tuin met
veel mooie muziek te laten klinken! We bereiden ons
uitzicht op weiland,
momenteel voor op een concert bij de Paasviering van de
de andere 3
Zonnebloem in Amby op woensdag 17 april. Ook het concert
woningen hebben
“Samen Zingen” op zondag 26 mei vanaf 15:00 uur in de
een terras op het
Amyerhoof staat op ons programma.
binnenterrein. Het
complex is
Over het grote concert in oktober dat we aan het
bereikbaar via een
voorbereiden zijn, hoort u een volgende keer meer. Het wordt
lange oprijlaan
in ieder geval iets heel bijzonders!
vanaf de Westrand.
Kijk ook eens op onze website voor meer informatie over ons
Opening
koor: www.crescendo-amby.nl
De officiële opening
Secretariaat: Sita van Riet, tel. 043-3643971,
van de Hoeve
email fvanriet@xs4all.nl
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Verjonging en vernieuwing

De mooiste vakanties beginnen in Amby!

Zoals jullie weet ben ik politiek actief als
raadslid binnen de gemeenteraad van
Maastricht.
Graag hou ik mijn achterban op de hoogte
van mijn activiteiten als lid van de fractie
Seniorenpartij Maastricht.
Onlangs zijn wij als fractie gestart met een
digitale nieuwsroom die te bezoeken is via de link https://
nieuws.seniorenmaastricht.nl/.
In deze nieuwsroom plaatsen wij regelmatig interessante
artikelen.
Zo kunnen wij onze achterban op de hoogte houden over de
onderwerpen die er binnen onze mooie stad spelen.
In die artikelen kan het gaan over onderwerpen als de plannen
voor een milieuzone, het openbaar vervoer of de vlam van
Minckeleers.

Wereldwijde keuze uit
rondreizen, strandvakanties,
cruises, stedentrips, enz.
Vrijblijvend advies bij Raymond in Amby.

Ervaar de voordelen van uw eigen mobiele reisadviseur:
• Persoonlijke service zonder
meerprijs.
• Ik kom graag op afspraak
bij u thuis.
Als ervaren reisadviseur help
ik u graag met het realiseren
van uw favoriete vakantie.

Graag nodig ik jullie uit om onze nieuwsroom te bezoeken en
lezen over de wijze waarop ik en mijn collega-fractiegenoten
ons inzetten om onze stad aantrekkelijk te houden voor alle
inwoners van
Maastricht en de leden van de Seniorenpartij Maastricht in het
bijzonder.
Ga snel naar onze nieuwsroom voor het laatste nieuws.

• Prijsvergelijking tussen
Nederlandse, Belgische en
Duitse reisorganisaties.
• Bijna 30 jaar werk- en
reiservaring.

Vond je het interessant? Laat het mij weten!
Henny Willems
Gemeenteraadslid Senioren Partij Maastricht
henny.willems@gemeenteraadmaastricht.nl 

Raymond Frints

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

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. 

• Onafhankelijk reisadvies.

Uw vakantie is in vertrouwde en ervaren handen

Dagtocht naar GAIA ZOO in
KERKRADE
Hallo Kluivers
Na de wandelvierdaagse, is onze tweede
activiteit een dagtocht naar Gaia Zoo op
dinsdag 30 april.
Hier is van alles te beleven voor jullie. Je kunt in een dag tijd
een wereldreis maken van Afrika naar de steppen van het
Noorden en naar Azië, ineens sta je oog in oog met giraffen,
neushoorns, aapjes en hele grote gorilla’s. De stokstaartjes,
wilde honden en nu is er ook een groep flamingo’s bijgekomen.
Ook is er kinderboerderij en een leuke speeltuin en niet te
vergeten: het reusachtige Dinodoom. Hier ga je op
ontdekkingsreis over een onbewoond eiland, waar de
uitgestorven dinosaurussen weer tot leven komen. Je kunt er
heerlijk spelen, glijden en klimmen. En buiten heb je de Jungle
Tour waar je kunt klimmen en glijden tussen de bomen door.
Heb je zin in deze leuke dag, geef je dan op bij onderstaand
opgeefadres.
Verzamelen:

Severenplein om 9.00 uur			

Vertrek:
Severenplein om 9.15 uur
Terug in de wijk: Severenplein rond 18.00 uur.
Deelnemersbijdrage: € 11,50
Meenemen: Een lunchpakket en drinken en eventueel wat geld.
Opgeef-en infoadres: Bep Thors, Achter de Hoven 61,
Tel: 3635947				
Opgeeftijden (dezelfde als bij de wandelvierdaagse):
op vrijdag 12 april van 16.00-18.00 uur en
op maandag 15 april van 16.00-18.00 uur.
TOT ZIENS, KVW AMBY 
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634 jaargang
n r. 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

H. MISSEN in Amby
ZONDAG 7 april vijfde zondag van de vasten
11.00 uur: koor: gelegenheidskoor
Jaardienst Paul Kessen en tevens voor Willy Kessen
Fieke Stroucken en Damian Landstra, die gedoopt worden
Annie Overhof-Kostons
Bèr Willems c.u.
Na de H. Mis kerkdeurcollecte voor de verwarming
Dinsdag 9 april 09.00 uur Voor de slachtoffers van oorlog en geweld

SOMS…
Soms vallen we door de mand en
worden wij betrapt op een zwakte in
ons karakter of op een misstap. We
kunnen ons ervoor schamen en onze
excuses aanbieden; dat is dan de
moeilijkere weg. Soms ontkennen we
alles omdat we onze kleinheid niet
willen toegeven, niet voor onszelf en al
helemaal niet voor de buitenwereld: een
makkelijkere weg.
Daarentegen kunnen we soms hard zijn
in ons oordeel over anderen. Je zou je
kunnen afvragen, waar dát dan
vandaan komt. Zou het soms niet zijn
omdat we in de fout van de ander iets
herkennen van een zwak punt in
onszelf? Dat zou betekenen dat onze
hardheid aan het licht brengt waar we
zelf innerlijk – bewust of onbewust –
mee worstelen: een zwakte van onszelf
die we niet waar willen hebben.
Ik ben ervan overtuigd dat het eerlijk
toegeven van onze eigen fouten een
krachtig hulpmiddel is om wat milder
om te gaan met de zwaktes van
anderen. Altijd.
God onze Vader staat bij berouw van
onze kant snel klaar om ons te
vergeven. Altijd.
Wat zou het mooi zijn als wij deze
innerlijke houding zouden overnemen.
Altijd.
Pastoor P. Horsch
Redactie en administratie:
Kapelanie
Severenstraat 7, 6225 AR Amby-Maastricht
Tel.: 043-3634587 / Dringend: 06-34322362
Wachtdienst tel: 043-3690670
Bankrekeningnummers ten name van
de Parochie H. Walburga, Amby:
Kerkbijdrage: NL81 SNSB 0858 0216 09
Kerkhof: NL59 SNSB 0851 4912 86
Betaalrekening (van missen e.d.):
NL37 SNSB 0858 0216 25

Donderdag 11 april 09.00 uur in de dagkapel Voor de zieken
ZONDAG 14 april PALMZONDAG – let op: andere aanvangstijd van de
viering!
11.20 uur: GEZINSVIERING – H. MIS BEGINT BIJ DE WITTE BOERDERIJ
11.30 uur: VERVOLG H. MIS IN DE KERK: Kinderen zingen zelf
Jaardienst ouders Mulkens-Smeets
Na de H. Mis uitreiking van gezegende palmtakjes
DINSDAG 16 april: 09.00 uur H. Mis in de Kerk
Met aansluitend BOETEVIERING. Daarna gelegenheid tot privébiecht.
Voor de eenzamen
WOENSDAG 17 april:
14.00 uur: PAASVIERING ZONNEBLOEM – Seniorenkoor Ambitie
In de Amyerhoof
DONDERDAG 18 april WITTE DONDERDAG
19.00 uur: H. Mis met voetwassing - Koor: Kerkelijk Zangkoor
St. Caecilia
Voor de wereldvrede Aansluitend aanbidding
VRIJDAG 19 april GOEDE VRIJDAG
15.00 uur: KRUISWEG – koor: Sancta Walburga
ZATERDAG 20 april Paaswake om 21.00 uur
ZONDAG 21 april Eerste Paasdag H. Mis om 11.30 uur
MAANDAG 22 april Tweede Paasdag H. Mis om 11.00 uur

(Intenties
in volgende
kerkklok)

OVERLEDEN
Ad de Witte
83 jaar
Frieda Penders- Braeken
89 jaar
Paula Mulders-Claessen
82 jaar
Mogen zij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming
KERKPOETS
Maandag 15 april wordt onze kerk weer gepoetst voor het Hoogfeest van Pasen.
Wilt u ons komen helpen?
U bent van harte welkom van 09.00 tot 12.00 uur.
Voor koffie en thee wordt gezorgd.
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
8 april in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 9 april vóór 16.00 uur in het
parochiebureau. Let op: de volgende kerkklok betreft drie weken: van
20 april t/m 9 mei.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s:
www.parochiewalburga.nl.
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PA’S UITVAART. ZELF GEREGELD.
En dat voelt goéd. Natuurlĳk mis ik pa nog enorm, maar toch merk ik dat het flink scheelt dat
ik hem zelf een mooi afscheid heb kunnen geven. Een soort ‘laatste dank-je-wel‘, zeg maar,
voor alles wat hĳ voor me heeft betekend. En heel eerlĳk: ja, een stuk voordeliger was het ook.

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

Regel zelf wat kan, krijg hulp waar het moet!

vanaf slechts

€ 6.246,82

INFORMEER OOK EENS NAAR DE OVERIGE MOGELIJKHEDEN BIJ BOVENS:
BOVENGRONDS BEGRAVEN • UITVAARTPAVILJOEN • VOORDELIG VERZEKEREN

Gerard Walravenstraat 65, 6227 TA Heer-Maastricht 043-3612566
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Voor vragen of het maken van een afspraak voor spreekuur kunt u
Dhr Claessen bereiken via : info@buurtplatform-amby.nl en
onder telefoonnummer : 06-36408424

Het buurtplatform-Amby Kern met Pit.

Het buurtplatform-Amby informeert
Belangrijke data :
1, 8, 15, 22, 29 april: juridisch inloopspreekuur 10.00-12.00 uur
4, 11, 18, 25 april: sociaal team inloopspreekuur 10.00 -12.00 uur
3 april:
inloopspreekuur wijkagent van 10.00-12.00 uur
1, 8, 15, 22, 29 april: sociale zaken inloopspreekuur 10.00 -12.00 uur
14 april:
wandelclub de vrolijke lopers. 13.30 uur
		
verzamelen bij de Kardinaal in Amby
18 april:
Resto van harte, lekker uit eten/ Zevenbronnen
		
18.00- 21.00 uur

Het buurtplatform-Amby en onze inloop spreekuren

Wegens de vraag naar betere bereikbaarheid zijn de
inloopspreekuren aangepast . Zie de agenda van de Amyer Praot
voor meer info

Onlangs is in samenwerking met het OVA een eerste stap
ondernomen om het winkelcentrum van Amby meer body te geven
en gaan we samen het kerngebied aankleden.
Hiertoe hebben we geld nodig. Een eerste stap is gemaakt.Via Kern
met pit zijn de eerste 1000 euro binnen voor de aankleding van het
centrum, Het buurtplatform zal een bijdrage doen, via een
bewoners initiatief zal euro 3000 opgehaald moeten gaan worden
en dan zal er gezocht moeten worden naar meerdere sponsoren
om de begroting sluitend te krijgen.
Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen, stuur mail naar : info@
buurtplatform-amby.nl
Binnenkort zullen enkele vrijwilligers in de Ambyerstraat noord
onderweg zijn om aanwonenden te informeren hoe zij kunnen
meehelpen dit gezamenlijk initiatief te laten slagen.

Volgende vergadering buurtplatform;

19 maart, 23 april, 21 mei , 25 juni, 24 sept, 22 okt, 26 nov, 17 dec
2019

Contact

Stichting Buurtplatform Amby
Postadres: Westrand 35,
6225 AT Maastricht;
Bezoekadres : Ambyerstraat Noord 78
Telefoon 0636408424
Website: www.buurtplatform-amby.nl
E-mailadres: info@buurtplatform-amby.nl 

Het buurtplatform Amby met inloopspreekuur juridisch
advies uitgebreid .

Mr. Jonas van der Wiel zal ons team komen versterken als
vrijwilliger gespecialiseerd op juridisch gebied. Jonas van de Wiel is
werkzaam in deze sector maar heeft besloten zijn kennis in te
zetten voor een nog mooier Amby
Tijdens het juridisch inloopspreekuur kan Jonas mensen van dienst
zijn met name op de volgende rechtsterreinen:
• arbeidsrecht (advies en rechtsbijstand bijvoorbeeld bij
		 ontslagzaken, loonvorderingen, of arbeidsconflicten. Ook kan
		 Jonas bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten nakijken.
• uitkeringen (denk hierbij aan bijstand, Wmo, WIA, WAO,
		 AOW, WW, Ziektewet) Jonas kan mensen adviseren over
		 hun uitkeringsrechten en bijstaan in procedures over hun
		 uitkering.
• consumentenrecht (advies en rechtsbijstand bij conflicten
		 over abonnementen, ondeugdelijke producten, leningen etc)
• Verblijfsvergunningen (advies en rechtsbijstand bij problemen
		 met het verkrijgen van een verblijfsvergunning, of als deze
		 wordt ingetrokken)
Mr. Jonas van de Wiel is aanwezig elke maandag van
10.00-12.00 uur
Adres: Ambyerstraat-Noord 78 / Aandacht Plus Zorg /
Informatiecentrum Buurtplatform Amby
Voor vragen of het maken van een afspraak voor spreekuur kunt u
Jonas van de Wiel bereiken via : info@buurtplatform-amby.nl en
onder telefoonnummer : 06-36408424

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR
DE JONGENS !!!!!!
HANDBALVERENIGING
MEERSSEN-VALKENBURG
Wist je dat handbal ook een coole sport voor jongens is?
Echt wel!
Wij zijn op zoek naar jongens om ons team te versterken.
Lijkt jou dat leuk, maar weet je niet goed hoe handbal gespeeld
wordt? Dan nodigen wij alle jongens geboren tussen 2006 t/m
2010 uit om een keer mee te doen met een training in onze
sporthal in Meerssen.
Neem je sportoutfit mee en kom dan dinsdag 16 april van 17u30
tot 18u30 naar sporthal MARSANA, Molenveldweg 4 in
Meerssen.
Stuur je dan ook even een berichtje naar
mirandareinders50@gmail.com
Wij zouden het leuk vinden als je komt!
Uiteraard zijn meisjes ook welkom. 

Warm en ambachtelijk !
Warm en ambachtelijk !
Passioneel !
Passioneel !

Het buurtplatform Amby met inloopspreekuur
huurdersbelangen en bouwkundig advies uitgebreid.

Dit inloopspreekuur zal verzorgt worden door Dhr. F. Claessen. In
het algemeen is dit inloopspreekuur voor vragen m.b.t.
huurderszaken, huurdersrecht, bouwtechnische zaken en
huurcontracten.
Dit kan bijvoorbeeld volgende punten betreffen: klachten m.b.t.
onderhoud, zaken welke met uw (huur)woning van doen hebben,
uw klachten worden niet goed afgehandeld, mutatie onderhoud als
u een nieuwe woning krijgt, u vertrekt uit de woning en u bent het
niet eens met de eerste inspectie, heeft u vragen betreffende
service kosten of tuin onderhoud dan kunnen wij u helpen.
Dhr, Frans Claessen is aanwezig elke woensdag van 12.00 -13.00
uur
Adres: Ambyerstraat-Noord 78 / Aandacht Plus Zorg /
Informatiecentrum Buurtplatform Amby
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40 Jaar kinder
Wandelvierdaagse
Amby
Voor de 40ste keer wandelen bij
kindervakantiewerk Amby vanaf dinsdag 23
april t/m vrijdag 26 april 2019.
Wat een feest. Maar liefst 40 jaar wandelen de kinderen van Amby
en omstreken in de voorjaarsvakantie gedurende 4 dagen door het
limburgs heuvelland. Gestart in 1979 en voor de goede tellers zou
dit 41 jaar betekenen echter ivm de hondsdolheid is er een jaar
geen vierdaagse geweest. Het is een geweldige prestatiedat na zo
veel jaren deze organisatie nog bestaat. Dit is toch vooral te danken
aan het enthousiasme van alle meelopende kinderen, de super
leiding die er elk jaar is en de hoofdleiding die dit al vele jaren
verzorgd. Om maar een opsomming te geven van de organisatie die
dit al vele jaren organiseert;
• Bep Thors (33 jaar)
• Gon Kuipers (39 jaar)
• Serve Dreesen (34 jaar)
• Ben Dackers (38 jaar)
Maar liefst 9000 kinderen hebben al meegelopen gedurende deze
jaren vergezeld van zo’n 1600 begeleidster. Inmiddels lopen leid(st)
ers mee die in de begin jaren zelf als kind de vierdaagse hebben
mogen ervaren.
Dit jaar dus voor de 40e keer dit evenement. Een traditie waar Amie
trots op mag zijn.
Dat het dit jaar een bijzondere vierdaagse zal worden mag duidelijk
zijn. Op donderdag zal er een mooie feestdag plaatsvinden waarbij
wij met alle kinderen op een mooie plek gaan wandelen. Hiervoor
het de ondernemers en particulieren geld gedoneerd om dit
mogelijk te maken. Bij geen enkele ondernemer hebben wij
tevergeefs aangeklopt. Dankjewel voor deze fantastische bijdrage.
JE LOOPT TOCH ZEKER MEE!!
De wandelvierdaagse start op dinsdag 23 april tot en met vrijdag 26
april. Ook dit jaar hopen wij dat veel kinderen uit Amby en buiten
onze gemeenschap mee gaan lopen gedurende de 4 wandeldagen.
De organisatie hoopt op vier mooie wandeldagen met goed weer.
Voor de kinderen is het belangrijk dat ze het naar hun zin en plezier
hebben weer of geen weer dat mag de pret niet drukken. De
organisatie is dit jaar weer enthousiast aan de slag gegaan en heeft
haar voorbereidingen getroffen om de vierdaagse 2019 te doen
slagen.
Het inschrijfgeld is 10 euro, gelukkig hebben wij dit bedrag weer zo
laag mogelijk kunnen houden als je bedenkt dat je naast het
wandelen een medaille en een atten¬tie krijgt. Dus loop mee voor
slechts 2,50 per dag.

Leiding
Op dit moment hebben we al 40 vrijwilligers bereid gevonden om
mee te wandelen echter kunnen wij nog enkele volwassen
begeleid(st)ers gebruiken. Meelopen als leiding betekent dat je
minimaal 2 aansluitende dagen beschikbaar bent. Het is niet altijd
mogelijk om in de groep te begeleiden waar je eigen kind in
meeloopt.

WIE KAN ER MEE LOPEN;
Evenals voorgaande jaren staat de vierdaagse open voor de kinderen
vanaf 6 jaar en groepen 3 t/m 8 van de basisschool en voor de
kinderen uit het voortgezet onderwijs, mits nog geen 14 jaar.
INSCHRIJVING;
Bij kindcentrum Amby zullen de inschrijfformulieren uitgedeeld
worden waarop de spelregels staan vermeld. Aan dit formulier zit
een opgeefstrook. Je knipt deze af en levert ze goed ingevuld en
ondertekend in op vrijdag 12 april van 16.00 uur tot 18.00 uur of op
maandag 15 april van 16.00 uur tot 18.00 uur bij Mevr. Bep Thors
Achter de Hoven 61.
Hebt U verder nog vragen dan kunt U bellen met Ben Dackers
¬Cederhoven 12
tel; 043-3638337. of mailen b.dackers@home.nl
Eventuele inschrijfformulieren zijn ook nog verkrijgbaar op het
inschrijfadres.
Bij het opgeven dient men 10 euro contant af te rekenen. Gezien
het aantal leiding is het alleen mogelijk om je op te geven in de
groep waar je op school bij zit.
Heb je nog geen groep dan delen wij je ergens in. Denk er om dat
veranderen van groep kan niet! Kinderen die niet in Amby op school
zitten zijn van harte welkom. Zij kunnen meelopen met hun
vriendjes ook neven en nichtjes van amiesche kinderen.
Het is de bedoeling dat de kinderen alle vier de dagen meelopen pas
dan krijgen ze een medaille.
De kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 moeten de 12 km. tocht lopen.
Kinderen vanaf de groepen 6 lopen de 15 km. tocht.

DE VIER WANDELDAGEN.
Op dinsdag 23 april worden alle deelnemers om 10.00 uur verwacht
in gemeenschapshuis de
Amyerhoof. De groepen worden daar bekend gemaakt. Na het
welkomstwoord van de organisatie zal het startsein voor deze 40e
vierdaagse worden gegeven door twee bekende personen en dit is
voor dit jaar niemand minder als het prinsenpaar van de Sjlaaibok
prins Eugene en prinses Saskia. Onze prins weet wat wandelen is
want hij loopt al diverse jaren zelf mee als leider.
Het vertrek en aankomst zal iedere dag op het Severenplein
plaatsvinden.
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belangstellenden hun favorieten warm
onthalen met applaus en bloemen. Het
formele gedeelte vindt plaats in de zaal van
de Amyerhoof, deze is gereserveerd voor
de deelnemers, belangstellenden kunnen
natuurlijk terecht in het trefcentrum. Alle
deelnemers ontvangen bij aankomst een
welverdiende medaille. Wij hopen natuurlijk
op deze vrijdag veel mensen langs de route
te mogen begroeten.
PRIJZEN.
Er is voor de groepen die het mooist lopen
en het hardst zingen een wisselbeker en
voor iedereen een oorkonde.Verder is er
sinds enkele jaren een grote milieu beker
en deze wordt toegekend aan de groep die
onderweg niets vernield, niks in de natuur
laat slingeren, het beste opruimt op de
pauzeplaats en natuurlijk geen ruzie maakt.

DE EERSTE DAG.
Op dinsdag 23 april lopen wij ons warm
naar de Amiërheide. We starten dus om
10.00 uur. En wandelen door het mooie
Dellen gebied. Deze tocht heeft geen uitleg
nodig. Want elk jaar lopen we volgens
traditie een dag naar onze eigen
Amiërheide. De grote pauzeplaats is zoals
elk jaar de Kiezelkuil.
DE TWEEDE DAG:
Op woensdag 24 April wandelen we via
berg & Terblijt naar Vilt. De pauzeplaats zal
in de omgeving van voetbalvereniging Vilt
zijn.Vandaag vertrekken wij om 10.30 uur.
DE DERDE DAG.
Donderdag 25 April is dus onze feestdag.
Om 9.00 uur vertrekken alle bussen

richting…..verrassing. Zorg dat je op tijd
bent en wel om 8.45 uur.
DE VIERDE DAG.
Vrijdag 26 April, de laatste dag lopen we via
Bemelen richting Cadier en Keer. Het
vertrek is weer om 10.30 uur.
Na de grote pauze bij huize St.Joseph
leggen we de laatste kilometers af in een
grote gekleurde optocht.Via Molenweg,
Peutgensweg, Schovenlaan, Ambyerstraat
Zuid, Ambyerstraat Noord naar de
Amyerhoof voor de huldiging. Deze intocht
zal omstreeks 14.45 uur plaatsvinden.
DE HULDIGING.
De huldiging begint natuurlijk al bij het
binnenkomen van Amby, daar kunnen
ouders, verzorgers, familieleden en

- 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:

HET WEER.
Zoals elk jaar de moeilijkste factor. De
beslissing, al of niet doorgaan, wordt elke
dag vlak voor het vertrek door de
hoofdleiding genomen.
We kunnen dan iedereen bereiken en
eerder kan dit dus niet. Deze beslissing blijft
een moeilijke zaak die soms, achteraf niet
juist blijkt. Mocht dit zich voordoen,
rekenen wij op uw begrip.
TOT SLOT UW MEDEWERKING.
De triomf tocht op donderdag slaagt voor
uw kind wanneer U belangstelling toont en
hem of haar op feestelijke wijze inhaalt
tijdens de laatste km.
WAT OOK BELANGRIJK IS.
- de spelregels met de kinderen
doornemen.
- Zorg dat U in geval van nood bereikbaar
bent.
- Zorg voor eten, drinken, geschikte
kleding en goed schoeisel.
- Heeft u kind speciale (medische)
aandacht nodig, laat het ons op tijd
weten.
- Vragen en/of problemen? neem contact
op met iemand van de hoofdleiding;
Bep Thors, Achter de Hoven 61
tel; 3635947
Serve Dreesen
Cramer van Brienenstraat 19
tel; 3631202
Ben Dackers, Cederhoven 12,
tel; 3638337.
Gonnie Kuipers - Goyen,
Cramer van Brienenstraat 33
tel; 3112244
- In principe zijn we elke dag rond 15.00
uur terug behalve de donderdag zal dit
zeker later dan 16.00 uur zijn. Bij slecht
weer kan er besloten worden om eerder
terug te lopen.
Volgende keer staan we ook stil bij onze
jubilarissen van dit jaar.
Laten we er samen voor zorgen dat de
kinderen aan de
40e WANDELVIERDAAGSE met plezier
kunnen terug denken.

Hoofdleiding wandelvierdaagse 2019 
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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.

Kom jij met ons dansen!
dansen!

Ambino Ballet
Ballet

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. 

Moderne Dans bij danscentrum Beats and Bars.
Helemaal nieuw bij danscentrum Beats and Bars!
Onze nieuwe juf Fauve is in
januari van start gegaan met
lessen in “Moderne Dans”. Ben
je 12 jaar of ouder en wil je
eens een les “Modern dansen”
ervaren, kom dan eens een
proefles meedoen. Elke
woensdag om 17.00 uur geeft
Fauve de les Moderne Dans
voor 12 jaar en ouder. Wil je
meer informatie, bel ons dan op 043-3638218 / 3635906. Of mail
naar info@beatsandbars.nl.
Tijdens onze jaarlijkse Presentatie middag zullen ook deze
danseressen laten zien wat ze tijdens de lessen van Fauve geleerd
hebben. 

Bij ons vind je diversiteit binnen de dansles
Bij
je
binnen
Bij ons
ons vind
vindKom
je diversiteit
diversiteit
binnen de
de dansles
dansles
eens meedoen.
Kom
eens
meedoen.
Kom
meedoen.
Iedereeens
woensdag
middag :

Iedere
woensdag
Kleuterdans:
15.30-16.30
uur middag
(vanaf:: groep 1)
Iedere
woensdag
middag
Kidsswing:
16.30-17.30 uur
Kleuterdans:
15.30-16.30
uur
(vanaf
groep
Kleuterdans:
15.30-16.30
uur (vanaf
(vanafgroep
groep3)1)
1)
Bovenbouw:
17.30-18.30 uur
(vanaf
groep 5)3)
Kidsswing:
16.30-17.30
(vanaf
Kidsswing:
16.30-17.30 uur
uur
(vanaf groep
groep 3)
Barre Work out: 17.30-18.30
18.30-19.30 uur
(Jongen
volwassenen)
Bovenbouw:
uur
(vanaf
groep
5)
Bovenbouw:
17.30-18.30
uur Van(vanaf
groep
5)
In de gymzaal
van
Basisschool
Amby. (ingang
Slijpenstraat,
te Amby)
Barre
Work
out:
18.30-19.30
uur
(Jongen
volwassenen)
Barre Work out: 18.30-19.30 uur
(Jong- en volwassenen)
In de gymzaal van Basisschool Amby. (ingang Van Slijpenstraat, te Amby)
In deVoor
gymzaal
van info
Basisschool
Amby.
(ingang
Van Slijpenstraat, te Amby)
meer
mail dan
naar:
ambino-ballet@planet.nl

Voor
Voor meer
meer info
info mail
mail dan
dan naar:
naar: ambino-ballet@planet.nl
ambino-ballet@planet.nl

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 
Amyer Praot - 15 - Amyer Praot

SNS Huisselectie Altijd keuze uit
meerdere hypotheekaanbieders

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.
Wedstrijden RKASV 1
07-04 SC Jekerdal – RKASV
14-04 RKASV – RKVVL/Polaris
22-04 SCG – RKASV 		
(let op Paasmaandag )

14:30
14:30
14:30

SC Jekerdal – RKASV
Afgelopen 8 seizoenen speelde wij 6x
tegen mekaar. En we zien in de statistieken
dat RKASV niet graag speelt tegen SC
Jekerdal.
Tijdens de laatste 6 ontmoetingen wonnen
we maar 2x. Ook dit seizoen won Jekerdal
met 0-1 in Amby. De laatste overwinning
van RKASV in Jekerdal dateert al uit het
seizoen 2015-2016. In het seizoen
2012/2013 speelde beide teams ook tegen
mekaar in de 3e klasse.
Destijds werd het 2-2 in Jekerdal. Dit
seizoen speelt Jekerdal voor promotie naar
de 3e klasse.
Zei wonnen een paar weken geleden de 2e
periodetitel, en hierdoor zijn ze verzekerd
van een plek in de nacompetitie.
Maar eerst spelen we zondag 7 April tegen
onze mannen.
HISTORIE SC Jekerdal - RKASV
2017-2018
42
2016-2017
31
2015-2016
12
2014-2015
20
2013-2014
niet gespeeld
2012-2013
22
2011-2012
niet gespeeld
2010-2011
02

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

RKASV
NIEUWS

Maastricht, De Leim 10A
Maastricht, Markt 18
Maastricht, Peijmeestersdreef 2
Jeugd-Programma Zaterdag 13 April.
13-4-2019
13:30
ST RKASV/Geusselt
		
Sport JO19-1
13-4-2019
11:30
ST RKASV/Geusselt
		
Sport JO17-1
13-4-2019
9:30
ST RKASV/
		
Geusselt Sport JO15-1
13-4-2019
11:30
RKASV JO13-1
13-4-2019
13:15
RKASV JO12-2
13-4-2019
11:45
RKASV JO11-1
13-4-2019
11:45
RKASV JO10-1
13-4-2019
10:30
RKASV JO10-2
13-4-2019
9:30
RKASV JO10-3
13-4-2019
10:00
SV Geuldal JO9-1
13-4-2019
9:30
RKASV JO9-2
13-4-2019
10:30
RKASV JO8-2
13-4-2019
9:30
Leonidas - W JO8-2
13-4-2019
9:30
RKASV JO7-1

RKUVC JO17-1
Scharn JO15-2
Scharn JO13-2
Sportclub Jekerdal JO12-3
ST SV Meerssen/RVU JO11-1
EHC/Heuts JO10-1G
Leonidas - W JO10-1
SV Geuldal JO10-1
RKASV JO9-1
Bunde JO9-1
SJO ZW'19-SVS JO8-2
RKASV JO8-3
Scharn JO7-3/JO7-4

MOVAKA V.O.F.
30 jaar ervaring!

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
ze hebben nog één concurrent namelijk Ut
4e . Ut 1e is uitgespeeld en scoorde 8
punten uit deze 7 wedstrijden. Deze GST
-competitie gaat over 7 wedstrijden.
STAND GST 2019 ( stand 29-03-2019 )
Ut 3e
4- 9
12- 3
Ut 1e
7- 8
12- 17
Ut 4e
3- 4
7- 6
Via onze site www.rkasv.nl kunnen jullie dit
wekelijks volgen.

Haslou JO19-1



Overkappingen



Tuinkamers



Rolluiken



Zonweringen



Horren

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

www.movaka.nl
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0646376593

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
Jeugdafdeling RKASV
Wil jij ook komen voetballen volgend seizoen bij RKASV.
Meld je dan aan voor 1 mei 2019, want dan ben je ook verzekerd
van een team en weet je zeker dat jij ook competitiewedstrijden
zal spelen in het seizoen 2019-2020
Dit kan makkelijk door een mail te sturen naar;
secretariaatrkasv@gmail.com

Via de APP in de wandelgangen kunt u ook live de tussenstanden
van RKASV 1 volgen.

Wilt u eens komen kijken kan dat, programma staat ook op onze
site www.rkasv.nl. RKASV is op sociale media ook te volgen.
Internet; www.rkasv.nl
Twitter; RKASV Amby
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/RKASV/

RKASV Clublied.
Vraag ons niet hoe, maar het clublied is weer gevonden op het
internet.
Wilt u het eens beluisteren, ga dan naar onze RKASV site.
En klik op de link, en geniet van dit mooi clublied. 

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

Café-Zaal De Kardinaal
ZONDAG 7 APRIL
Voor uw feesten, par�jen of koﬃetafels

Gezellige ma�nee GOUWE OUWE
muziek met DJ William
aanvang 16.00 uur

ZATERDAG 13 APRIL
Méér dan alleen een bruin café

vanaf 18.00 uur
TAPAS € 15,50
Reserveren aan de bar

Café-Zaal De Kardinaal

Ambyerstraat Zuid 201, 6225AE Maastricht
info@cafe-dekardinaal.nl - tel: 043-3621180
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Kindertandheelkunde

In memoriam Ad de Witte
Op 16 maart jl. overleed na een kort ziekbed
plotseling ons koorlid Ad de Witte. Ad was
gedurende 14 jaar een gewaardeerd en trouw
koorlid, een zanger die zich met zijn mooie
tenorstem altijd op een juiste wijze wist in te
voegen in het grotere geheel van het koor.
Naast zanger maakte hij ook 7 jaar deel uit
van het koorbestuur en vervulde de functie
van penningmeester.
Vijftien jaar geleden trouwde Ad
met Gerda en kwam van
Ede-Wageningen naar Amby,
alwaar hij zich al snel thuis
voelde en zijn draai wist te
vinden. Dit blijkt ook uit het feit
dat hij al vrij snel toetrad als
zanger bij ons koor. Ad zong
altijd graag en was bovendien
een echt gelovig mens. Ad hield
van de natuur en teelde met
veel plezier zijn eigen groente in
zijn volkstuin aan de Molenweg
alwaar hij als tuinman soms
zong als een “nachtegaal”. Ad
was een sympathieke en
enthousiaste persoonlijkheid.
We zullen hem in ons koor
zeker missen, maar hij zal altijd
in onze herinnering blijven.
Moge hij rusten in vrede.
Bestuur, dirigent, organist en leden van het Kerkelijk Zangkoor
St. Caecilia. 

Kampioenen
Schoolvoetbal Meisjes
Tandtechniek
Prothetiek
Nadat de meiden van groep 8M van
Kindcentrum Amby wind en regen getrotseerd
hadden voor een finaleplek, stonden ze vrijdag
29 maart in de voorwedstrijd van MVV-Volendam.
Tandtechniek
Onze
toppers hebben tegen de meiden van groep 8 van Petrus &
Paulus uit Wolder gestreden.
Stadion de Geusselt stond op zijn kop door het spektakel dat
deze dames wisten te vertonen.
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Spannend tot het einde; in de laatste minuut scoorden de meisjes
van KC Amby 1-0 en gingen dus met de beker naar huis. De
meisjes mogen zich nu Maastrichts Kampioen noemen.
Op 15 mei zullen ze Maastricht vertegenwoordigen bij de
regionale finale en hopelijk weten ze ook hier weer groot succes
te halen. Komen jullie dan ook? 
Amyer Praot
- 1816:16
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The Art of Window Styling
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CD-PRESENTATIE NIEUW NEDERLANDS
FEEST CD-ALBUM JEROME GELISSEN OP
ZO. 28 APRIL 2019
KOOR SANCTA WALBURGA
Koor Sancta Walburga viert zondag 28 april Walburgadag. Om
11,00 uur zingt ons koor, met ondersteuning van een aantal leden
van het Kerkelijk Zangkoor Sint Caecilia, de Missa Quarta van
A. Moorgat.
Tevens vieren we dat mw. Annie Mommers en
mw. Jos Kunen hun zilveren jubileum als kerkzanger vieren.
Hiervoor ontvangen zij na de misviering uit handen van kapelaan
Anu de bij dit jubileum behorende onderscheiding in zilver. 

Na een druk Vastelaovendsseizoen komt er op zo. 28 april een
nieuw Nederlands feestalbum aan. Op zo. 28 april 2019 bij Café
't Amsterdammertje in Sittard bij Tonnie en Sjenien. Entree gratis.
Het programma duurt van 14:00 uur tot 20:00 uur met o.a. de
Nederlandse zanger Mike Kanders.
Op mijn nieuw Nederlands feestalbum staan 20 Nederlandse
feestliedjes, incl. twee medleys. Onder de liedjes de NL-versie van
Loco Loco, Toedeloe, Kastelein, en Ik ga een feestje bouwen.
Natuurlijk ontbreken Tijd voor de Polonaise en Nooit wil ik mijn
pilsje kwijt ook niet op de CD. Na de CD-presentatie is mijn
Nederlands feestalbum te koop in de winkel en bij mezelf voor
€ 10,-. Het artiestenprogramma van zo. 28 april wordt in de
volgende Amyer Praot verder toegelicht. 
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Heeft u onze
Hellofresh maaltijdboxen
al geprobeerd?
De maaltijdboxen zijn
helemaal compleet en
geschikt voor 2 personen.
Ze zijn voor € 9,95
verkrijgbaar in de
varianten vis, vlees en
vegetarisch.
In de box zit álles wat u
nodig heeft om het recept
te maken, inclusief een
duidelijke handleiding…
hoe makkelijk is dat?!
U vindt de boxen op onze
groenteafdeling.

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