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Mevrouw (Annie) Kusters Rings
- Lid in de Orde van Oranje Nassau -

Al meer dan 40 jaar maakt mevrouw 
Annie Kusters Vlierhoven 80B, zich 
verdienstelijk voor de samenleving. Vanaf 
1975 is zij vrijwilliger bij Zonnebloem 
afdeling Amby-Maastricht. Naast de 
reguliere vrijwilligersactiviteiten zoals het 
helpen bij activiteiten en bezoek van 
gasten van De Zonnebloem in 
verzorgings- en verpleeghuizen was 
mevrouw Kusters 33 jaar bestuurlijk actief 
voor de organisatie, als penningmeester 
(1975-2010) en lid van het algemeen 
bestuur (2010-2018). Gedurende 15 jaar 
was mevrouw Kusters mantelzorger voor 
een hulpbehoevende mevrouw die zij tot 
in de laatste levensfase heeft begeleid. 
Bovendien is mevrouw Kusters vanaf 2012 penningmeester van het 
BOC Bewonersoverleg Vlierhoven  (overleg namens de bewoners 
met Woningcorporatie Maasvallei) en nauw betrokken bij het 
organiseren van leuke activiteiten voor de bewoners. 

hOudt feestmiddag
Beste leden op zaterdag 18 mei  a.s. wordt er weer een gezellige 
feestmiddag gehouden door de bejaardenvereniging.
Namens het bestuur nodig ik alle leden uit voor deze gezellige 
middag die zal worden gehouden in de Amyerhoof aanvang 
14.00 uur (zaal open vanaf 13.30 uur).
Kosten voor deze middag zijn €6,- p/p  en daarvoor krijgt u 
enkele consumpties en lekker eten rond een uur of 5.
Er is voor prima dans- en stemmingsmuziek gezorgd door 
“Howling Mad Peter".
U kunt zich opgeven bij de voorzitter Arno Custers of bij 
Helga Crijns tot 11 mei  a.s.
Bij het opgeven kunt u dan ook gelijk betalen.
Ik wens U namens het bestuur allen alvast een heel gezellige 
feestmiddag toe.

A. Custers
Voorzitter/Secretaris 

BeJaaRdeN – eN iNVaLideNVeReNigiNg

amBY

Concert 
“samen Zingen”

Zondagmiddag 26 mei a.s. zal de tweede editie van “Samen Zingen” 
plaatsvinden. Gemengd Seniorenkoor Ambitie, Gemengde 
Zangvereniging Crescendo, Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia en 
Vocalgroup Mes Amie geven gezamenlijk een concert in 
Gemeenschapshuis Amyerhoof. Het concert begint om 15.00 uur 
en duurt tot ongeveer 17.30 uur. Alle koren zullen deze middag een 
aantal liederen ten gehore brengen en het concert wordt 
afgesloten met een gezamenlijk slotlied. Aangezien het vier totaal 
verschillende koren zijn, wordt het een middag met een zeer 
gevarieerd muziekprogramma: voor ieder wat wils.

De entree voor dit concert bedraagt 
€ 3,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang.
Kaarten zijn te bestellen via: concertsamenzingen@gmail.com, 
via de deelnemende koren of aan de zaal op zondag 26 mei. 
VOL=VOL!!! 
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telefoonagenda
Alarmnummer 112
Kantoor politie 0900-8844
EHBO AZM 3876700
1e Hart hulp 3877892
Huisartsenpost AZM 3877777
Huisartspraktijk De Wit 3634964

Huisartspraktijk dhr. Zwietering 
en mevrouw Deneer 
Medisch Centrum Amby  3624135
voor spoed 3635637
Fysio Amby 3117540
Centraal tandartsnummer 0900-4243434
Kapelanie 3634587
Envida  3690690
Envida zorgthuis De Zeven Bronnen 6314300
Envida zorgthuis Hagerpoort 8511160

VillaKeizersKroon 
WoonZorgCentr.  Amby 6049620/0651456702
Aandacht+Zorg 3030090
Gemeente Maastricht 14043
Woonstichting Maasvallei 3683737
Walburgis Uitvaartzorg 0653376435
Marc Moors Uitvaartstudio 0641286044
Gem. huis Amyerhoof 3634651
Basisschool Amby 3620582
MIK KDV Amby 3626637
MIK PSZ 0627311048
MIK BSO Amby 0625642737
BSO De Boomhut 3631793 
Essent 0800-9009
WML 3090909
Henny Willems gemeenteraad 3621089
Niels Peeters gemeenteraad 0615960400
Trajekt Noordoost 7630010
Slachtofferhulp 0464203500
Dierenambulance 0900-4433224

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

bel dan 
GSM 06-20164033

Gevraagd oude fietsen

U vindt een aed
bij hagerpoort, 
in kantoor maasvallei,
bij de Kardinaal,
in gemeenschapshuis amyerhoof, 
en bij Plusmarkt, Severenplein 24A

COLOfON
Volgende uitgave: 
dinsdag 21 mei

inzendtermijn kopie
Woensdag 15 mei

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

14 en 21 mei
KIENMIDDAG

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 10.00 tot 11.00 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.

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

TOON HERMANS HUIS 
MAASTRICHT
Meet & Greet avond in het Toon Hermans 
Huis Maastricht.
In samenwerking met 
B-actief onderdeel van 
Borstkankervereniging 
Nederland organiseert 
het Toon Hermans Huis 
Maastricht op 20 mei 
2019 een Meet & Greet avond voor 
vrouwen met borstkanker en/ of genezen 
zijn. Programma: 18.30 -19.00 uur inloop 
met koffie/thee, 19.00- 20.00 uur lezing 
leven na borstkanker “rewrite your story” 
door Pascalle Renée Cohen. Daarna tot 
21.00 uur gezellig samenzijn met tapas en 
leuke standjes, Make up, sieraden van glas, 
tassen, sjaals en bijouterie.  Aanmelden via 
e-mail info@toonhermanshuismaastricht.nl 
of telefonisch 043-3261000.

Café Doodgewoon in het Toon Hermans 
Huis Maastricht,
Op dinsdag 21 mei  2019 van 19.00 tot 
21.00 uur is er een informatie en 
uitwisseling bijeenkomst over 
onderwerpen rondom de laatste 
levensfase.
De fotovakvrouw Petra Niessen over 
rouwfotografie. Zij gaat in op de nieuwe 
trends en mogelijkheden rondom 
fotografie bij sterven en uitvaart. 
 Gerrie Siebels, de Rouwclown 
ondersteunt naasten in het uiten van 
emoties rondom het verwerkingsproces bij 
het verlies van een dierbare. Voor deze 
sessie wordt aan de deelnemers gevraagd 
om een klein hebbedingetje van thuis mee 
te brengen.
Gratis en voor iedereen! Geen aanmelding 
nodig. 

voor bejaarden, invaliden en 
alleenstaanden in 

DE KARDINAAL
Degene, die wenst opgehaald te worden,

dient dat tijdig te melden,
telefoon 3623559 / 8516537.



Zonnebloem Amby 
Huldiging Jubilaris
Tijdens de Paasviering van de Zonnebloem op 17 april jl.  
vond de huldiging plaats van mw. inie heuts

wegens haar zilveren jubileum als vrijwilligster bij de Zonnebloem.
Zij is een van de weinige vrijwilligsters die naast haar werk in de zorg ook nog 
vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem verricht.
Door haar werk kan Inie niet altijd aanwezig zijn bij grote activiteiten, maar in haar vrije tijd 
bezoekt zij zieke mensen in de Zeven Bronnen en is zij een “groot verkoper” van 
Zonnebloemloten.
We hopen, dat Inie nog lang vrijwilliger zal zijn, die door haar inzet en prettige inbreng een 
waardige “Zonnebloem” is. 
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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:

Kalfspoulet Kipbrochettes
keuze uit diverse smaken

4 stuks 495

Lente filetlapjes

4 stuks 795

Varkensfiletlapjes
naturel of gemarineerd

Bleu Ribbon

100 gram 195

Gegr. Achterham + 
Uiengehakt +
Wittevrouwenpastei

100 gram per soort samen 425

Zuurvlees
kant en klaar

500 gram 525

Tête de veau

500 gram 725

Pasta scampi

500 gram 725

4-Jaargetijden 
ovenschotel

500 gram 725

Aspergesoep

1 kilo 550

Grillworst frietjes

200 gram 275

Pasta fantasia salade

200 gram 239

Lente
rauwkostsalade

100 gram 129

Bergerkipsalade

250 gram 350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 7 mei t/m zaterdag 11 mei 2019

Hamburgers

4 stuks 400

4 stuks 650

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

500 gram 795

 

Hooikoorts? 

Wij plakken de hooikoortstape! 
Kosten €10,- incl tape. 
Laurierhoven 30, Amby  
www.fysioamby.nl 

 
Maak nu een afspraak: 043 311 75 40 
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Mensen met een beperking of ouderen 
hebben vaak vragen over zorg en welzijn. 
Bij het Meldpunt van de Stichting 
Samen Onbeperkt kunnen mensen 
terecht die problemen ervaren met 
zorg en welzijn of hier vragen over 
hebben.
Bij het Meldpunt werken wij met een 
team van vrijwilligers. Mensen met 
eigen ervaring en specifieke 
deskundigheid en met veel motivatie 
om te helpen bij het vinden van 
antwoorden en oplossingen. Het kan 
bijvoorbeeld gaan over het 
Persoonsgebonden Budget, de wet 
Langdurige Zorg, Mantelzorg, de 
Participatiewet, Uitkeringen, 
Toegankelijkheid en nog veel meer.
Het Meldpunt is het best te bereiken 
op woensdag en donderdag van 11.30 
tot 14.30 uur op telefoonnummer 
06-83824685 of per email: 
samenonbeperktmeldpunt@gmail.
com 
Het bezoekadres is Zwanenstraat 2 
te Maastricht. Op oneven weken is er 
op donderdag ook een bezoek 
mogelijk bij de Vegro Thuiswinkel, 
Brusselsestraat 148 te Maastricht. 

PiCKNiCK met de 
ZONNeBLOem amBY

Op zaterdag 1 juni a.s. houdt de 
Zonnebloem weer een picknick.
Wie het ooit heeft meegemaakt, weet uit 
ervaring hoe gezellig en feestelijk zo’n 
happening met de Zonnebloem is.
We doen het dit jaar samen met 
Verpleegkliniek de Zeven Bronnen en dat 
betekent dat er van onze 
Zonnebloemgasten 25 personen kunnen 
deelnemen.
Daarom is het natuurlijk noodzakelijk om u 
zo vlug mogelijk op te geven want vol is vol!
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MOVAKA V.O.F. 

0646376593 www.movaka.nl 

30 jaar ervaring! 

 Overkappingen  
 Tuinkamers 
 Rolluiken 
 Zonweringen 
 Horren 

 Gronsvelderweg 29, Gronsveld 

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

Wij nodigen onze leden uit voor de laatste 
ledenavond voor de zomervakantie op 
woensdag 15 mei 2019 in de Amyerhoof. 
Deze keer een presentatie gegeven door 
dr. Harrie Huijben met het onderwerp 
“wandelen met pony + hond van Spanje 
naar de Noordkaap”.
Wij verwachten u allen om 19.45 uur in de 
Amyerhoof.

Bestuur ZijActief Limburg
Afdeling Amby 

Collecte Vastenactie 2019 – 
Water verandert alles.
De huis-aan-huis-collecte, welke voor de 
Pasen heeft plaatsgevonden door de 
collectanten van het Missie comité in het 
kader van de Vastenactie heeft € 1.933,62 
opgebracht.  

Wij danken de collectanten voor hun 
inzet en de gevers voor hun gulle bijdrage. 
Parochie Missiecomité Amby. 

Er doen nl. ook 25 personen van  Zeven 
Bronnen mee aan deze picknick.
Tijdens de middag is er natuurlijk ook 
muzikaal entertainment en wel door het 
dansorkest dat ons ook vorig jaar met hun 
gezellige  stemmingsmuziek een prettige 
middag heeft bezorgd. Wat er zeker ook 
niet zal ontbreken is de zorg voor het 
inwendige.
Zoals altijd zal er een heerlijk buffet klaar 
staan, dat door een van onze eigen 
vrijwilligers is klaar gemaakt. Daarna is er 
nog vlaai en vanzelfsprekend de nodige 
drankjes.
Plaats: Zeven Bronnen
Aanvang: 12.00 u.
Eind ca 15.30 u
Deelname: € 5,-- p.p.
Opgave vóór 23 mei bij de Heer Tj. Dols
Hazelaarhoven 9, Tel. 3625298.
We hopen u welkom te kunnen heten 
onder mooie zonnige sferen. 



Amyer Praot - 5 - Amyer Praot

uitNOdigiNg 
JaaRVeRgadeRiNg 2019

Maandag 13 mei 2019 om 20.00 uur houden wij onze 
jaarvergadering in het Gemeenschapshuis “Amyerhoof” aan 
het Severenplein 27 te  Amby-Maastricht. De agenda en het 
financieel jaarverslag 2018 liggen een half uur voor aanvang van 
de vergadering ter inzage.

Agenda:
 1. Opening.                                                 
 2. Ingekomen stukken.                                  
 3. Verslag vorige ledenvergadering.            
 4. Jaarverslag 2018.                                                        
 5. Verslag financiële commissie van toezicht.                                            
 6. Bestuursverkiezingen:
  Dhr.  A. Timans is aftredend en herkiesbaar
  Dhr. P. Rikers is aftredend en niet herkiesbaar
 7.  Nardusnorm.
 8.  Tevredenheids onderzoek.
 9.  Mededelingen.
 10. Rondvraag.                                                           

Namens Walburgis Uitvaartzorg
Guus Gabbano, Secretaris

gROte ZOmeRBRadeRie 
iN amBY

Op zondag 16 juni a.s. wordt voor de 26e 
keer de Zomerbraderie amby gehouden. 
Dit jaar wordt de Markt ook weer 
gehouden op een gedeelte van de 
Ambyerstraat-Noord, waarbij gestart wordt 
vanaf kapper Wintjes. In navolging van vorig 
jaar is ook dit  jaar de entree weer gratis, 
dit dankzij de medewerking van de 
Ondernemers Vereniging amby (OVa). 
De plaatselijke verenigingen Harmonie St. 
Walburga, Carnavalsvereniging de Sjlaaibök 

en de Scouting zetten alles in het werk om er weer een geslaagde 
dag van te maken.
De zomerbraderie wordt gehouden op de Ambyerstraat-Noord  
en het Severenplein en zal duren van 11.00 tot 17.30 uur. Voor 
jong en oud zullen er verschillende activiteiten worden 
gepresenteerd op en rondom het Severenplein. SAME heeft al 
enkele artiesten weten vast te leggen, daarnaast zal  dansschool 
Beats en Bars wederom een wervelende show presenteren.  
Ook dit jaar worden de kinderen van groep 3 t/m 8 van de 
basisschool in de gelegenheid gesteld om hun eigen spulletjes te 
koop aan te bieden.
In een volgende Amyer Praot  meer hierover.
Als u graag een marktkraam of grond plaats wilt huren, ga dan 
naar www.elroco-jaarmarkten.nl  en schrijf u in.
Wilt u meer weten over de Zomerbraderie kijk dan op
www.zomerbraderieamby.nl.   

sNeL dOeN WaNt VOL is VOL. 
16 JuNi 2019 "gROete meRRet iN amie" 

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 

Gratis peterselie bij  Limburgse witte asperges, ook geschild. 

Deze week  5 kg Asperges kl 2 € 9,00 op = op  

Vers geschrapte heerlijke  Galantine krielen nieuwe oogst. 
Gemengde sla gewassen ons € 0,99 + gratis dressing. 

Huis gemarineerde Olijven ons € 0,79.  
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Harmonieuws
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. 
De locatie is de St. Janskerk, Henric van 
Veldekeplein, nabij het Vrijthof. 
Het concert begint om 20.00 uur en 
om 19.30 uur gaat de kerk open. 
De toegang is gratis.

Walburgadag op zaterdag 
11 mei a.s.
Op zaterdag 11 mei viert de Harmonie 
haar jaarlijkse Walburgadag. 
Om 19.00 uur is er de H. Mis in de 
H. Walburgakerk met muzikale 
opluistering door de Harmonie. Daarna 
is er een feestavond in de Amyerhoof. 
Dit jaar zijn er geen jubilarissen bij onze 
vereniging. 

gemengde Zangvereniging 
Crescendo

Op woensdag 17 april jl. heeft ons koor 
een mooi optreden verzorgd bij de 
Paasviering van de Zonnebloem, afdeling 
Amby.  De Amyerhoof was goed gevuld, 
en de aanwezigen hebben met zichtbaar 
plezier geluisterd naar mooie muziek uit 
vele werelddelen: Europa, Noord-
Amerika, Afrika…. Onze soliste Olga 
Vankan-van Engelshoven ontroerde de 
aanwezigen met het prachtige lied You 
Raise Me Up. Na de pauze werd er volop 
meegezongen met bekende liedjes van 
diverse Limburgse zangers. Een gezellige 
middag vol muzikaliteit!

Loterij Zonnebloem 2019

Vanaf de maand mei tot september zijn 
weer vrijwilligers van de Zonnebloem 
Amby op pad om loten te verkopen. 
Deze loten kosten € 2,- p.st.
De Zonnebloem is een landelijke 
vereniging, dus een gedeelte van de 
opbrengst is daar ook voor bedoeld, 
maar ook de afdeling van Amby 
ontvangt een groot deel er van om de 
activiteiten te bekostigen.
De Zonnebloem brengt bezoeken aan 
mensen die dreigen in de Maatschappij 
door ouderdom of een handicap 
achterop te raken. Ook organiseert ze  
activiteiten als Paas- en Kerstviering , 
feestmiddag, busreis, vakantie, 
boottocht.
Dit alles kost uiteraard geld en de 
lotenverkoop helpt voor een deel om 
dit te kunnen blijven doen. Wij hebben 
uiteraard een aantal vrijwilligers, die dit 
werk op zich nemen, maar als 
Zonnebloem staan wij nog steeds open 
voor nieuwe vrijwilligers, die hun 
bijdrage willen leveren aan dit mooie 
werk.
Hopelijk wilt u  als inwoner van Amby 
weer onze actie ondersteunen door het 
kopen van een lot.

Wij zijn u bij voorbaat dankbaar! 

Op zondag 26 mei zingen we samen met 
andere koren uit Amby tijdens het 
concert “Samen Zingen” (vanaf 15:00 uur 
in de Amyerhoof). Informatie over dit 
concert treft u aan elders in dit blad. 

En dan is er natuurlijk ons goede-doel-
concert op zondag 13 en 20 oktober 
2019. De opbrengst is bestemd voor het 
Toon Hermans Huis in Maastricht, een 
gastvrij inloophuis voor (ex-)
kankerpatiënten, naasten en nabestaanden. 
We zingen die dag voornamelijk 
Nederlandstalig repertoire, en er zijn ook 
andere optredens, o.a. van het eigen koor 
van het Toon Hermans Huis Maastricht,  
Zingen voor je leven o.l.v. Tonny van der 
Beesen. Houd deze data vrij in uw agenda!

Kijk ook eens op onze website voor meer 
informatie over ons koor: 
www.crescendo-amby.nl
Secretariaat: Sita van Riet
tel. 043-3643971
email fvanriet@xs4all.nl 
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Geachte inwoner van Amby,
De winkeliersvereniging is, in samenwerking met het buurtplatform 
Amby, een initiatief gestart om het Severenplein 
gebruiksvriendelijker te maken.
Hiervoor is een aantal doelstellingen geformuleerd. 
Te weten:
- Het parkeertarief moet aangepast worden naar gratis 
 parkeren       Ja O  Nee O

- De vijver dient verwijderd te worden ivm zwerfvuil                            
    ja O  Nee O

Mocht u, als inwoner van Amby, zich kunnen vinden in genoemde 
doelen vragen wij u dit kenbaar te maken door op dit formulier uw 
naam met handtekening te vermelden. 
Ook graag het bolletje bij Ja of Nee inkleuren!

Naam ….......................……………………

Postcode :…………..................

Handtekening:……................…………

Inleveren is mogelijk bij alle winkeliers en of het informatiecentrum 
van het buurtplatform Amby. 

Beste Dames,

Mei is de maand dat de Damesvereniging van Amby Moederdag 
viert. Woensdag 8 mei houden wij onze gezellige verenigingsavond 
in de “Amyerhoof”, we starten om 20:00 uur.
Wij gaan dan ook deze avond gezellig met z’n allen KieNeN. 
Er zijn leuke prijzen te winnen. 
Het wordt een feestelijke avond.

Bestuur Dames Vereniging Amby 

Tel: 043 - 3611392
www.drukkerijdeheeg.nl
info@drukkerijdeheeg.nl

Rijksweg 76

6228 XZ Maastricht

+31 (0)43 - 3611392

info@drukkerijdeheeg.nl

www.drukkerijdeheeg.nl

DRUK

PRINT

COPY
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1977
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H. MISSEN in Amby

ZATERDAG 11 mei 
19.00 uur Walburgaviering  HARMONIE SINT WALBURGA
Voor de levende en overleden leden van de harmonie

ZONDAG 12 mei Vierde zondag van Pasen - MOEDERDAG
11.00 uur: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia
Zeswekendienst Toos Cox-Kramer
Jaardienst familie Dassen-Janssen 
Overledenen van de familie Weijsters-Bosch
Overledenen van de familie Claessen-Bruls
Annie Overhof-Kostons 
Ouders Paulissen-Lagro
Voor overleden echtgenoot
Frans Hermens, c.u.
Sophie Dams-Beckers, c.u.
Lieske Kersten-Janssen, c.u.
Annie Corstjens-Brok, c.u. 
Tiny Aerts-Braeken, c.u.
Jef Goessen, c.u.

Dinsdag 14 mei 09.00 uur
Chrit Vogten, c.u.

Donderdag 16 mei 09.00 uur in de dagkapel
Voor de zieken

ZONDAG 19 mei Vijfde zondag van Pasen
11.00 uur GEZINSVIERING: Kinderen zingen zelf
Zeswekendienst Paula Mulders-Claessen
Maria Hermens en Gerard Burgers
Ronnie Fleur
Pierre Cox, c.u. 
Toos Cox-Kramer, c.u.

Dinsdag 21 mei 09.00 uur
Voor de eenzamen

Donderdag 23 mei 09.00 uur in de dagkapel
Voor de parochiegemeenschap

GEDOOPT
Damian Landstra
Wij wensen de dopeling en zijn ouders van harte proficiat.

Misintenties: opgeven: In de kapelanie (Severenstr. 7). In het parochiebureau elke  
dinsdag van 14.00 -16.00 uur en vrijdag van 18.30 -20.00 uur. Ambyerstr. Zuid 
90ª tel. 043-3520100 of via e.mail: parochiewalburga@kpnplanet.nl.
Vermelding in de volgende kerkklok: misintenties: uiterlijk maandag 
13 mei in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 14 mei vóór 16.00 uur in 
het parochiebureau.

Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.

Wij hebben net Pasen gevierd!
Een Zalig Pasen aan iedereen!

De Paastijd duurt 50 dagen tot en met 
Pinksteren. Maar eigenlijk vieren wij het 
hele jaar door Pasen. Pasen verwezenlijkt 
zich in de eucharistie en de eucharistie 
bevat Pasen. Dit was al duidelijk voor de 
eerste christenen. Elke eucharistieviering is 
de viering van Pasen.

De eucharistie is, net als Pasen, een 
passage, een voorbijgaan van God, die 
de mens trekt van slavernij naar vrijheid, 
van dood naar leven, van deze wereld 
naar het Koninkrijk.

De eucharistie is dan, in zover zij Pasen 
is, een herdenking van de verlossing, een 
plechtig lied van vreugde voor de 
heilsinterventies die God heeft gedaan in 
de geschiedenis, op de eerste plaats voor 
de verrijzenis van Christus.

In de eucharistie ervaart men de ware 
vrijheid van de slavernij van de zonde. In 
het paasmaal ervaren wij de intimiteit met 
de Messias: “Zie, Ik sta voor de deur en Ik 
klop. Als iemand mijn stem hoort en de 
deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen 
en maaltijd met hem houden en hij met 
Mij.” (Openb 3,20). Het christendom is 
geen moralisme, maar een boodschap, 
een blijde boodschap, die zich 
aankondigt in de eucharistie. De mens 
wordt door de zichtbare tekenen van 
brood en wijn, die het lichaam en bloed 
van de Messias worden, meegenomen 
met de Messias naar Zijn verrijzenis.

Kapelaan Slaven.

6 3 4  j a a r g a n g
 n r .  8  -  2 0 1 9

 MISSTIPENDIA: 
 door de week: 

€ 12.50
 zondag: 

€ 27.50

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

Redactie en administratie: 
Kapelanie 

Severenstraat 7, 6225 AR Amby-Maastricht
Tel.: 043-3634587 / Dringend: 06-34322362 

Wachtdienst tel: 043-3690670 

Bankrekeningnummers ten name van
de Parochie H. Walburga, Amby:

Kerkbijdrage: NL81 SNSB 0858 0216 09 
Kerkhof: NL59 SNSB 0851 4912 86

Betaalrekening (van missen e.d.): 
NL37 SNSB 0858 0216 25
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LEEF HET LEVEN LEKKER GERUST
Lekker leven is belangrijk. Maar wat als er onverwacht een einde aan komt? Laat je je partner 
of kinderen dan achter met financiële zorgen op de koop toe, of heb je alles goed geregeld? 
Onze Inkooppolis maakt dat je lekker gerust kunt leven voor een uitzonderlijk laag bedrag.

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

Zorgeloos en goed geregeld
vanaf slechts € 6.246,82

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

ontdek de Bovens Inkooppolis die bij ú past

Gerard Walravenstraat 65, 6227 TA  Heer-Maastricht  043-3612566
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Succesvolle
40e Kinder-wandelvierdaagse 2019
Wat kunnen wij als organisatie terug kijken op 
een fantastische 40e vierdaagse. Een vierdaagse 
met een diversiteit aan weer variërend van zon, 
kou en af en toe een spat regen. Het aantal 
deelnemers bedroeg dit jaar 162 kinderen. 
Hierbij liepen 42 mensen mee als begeleiding 
om de kinderen veilig en wel na vier dagen weer 
thuis te brengen. 
Opening.
Traditiegetrouw werd de opening verricht door het Prinsenpaar 
van Amie Prins Eugene de iersjte en Prinses Saskia. Alle groepen 
werden met de starters fluit en bemoedigende woorden weg 
gestart. Bijzonder want de prins ging zelf meelopen als begeleider. 
Trouwens niet alleen hij maar ook zijn dochter. 
de vier wandeldagen.
de eerste dag: 
Volgens traditie gaan we de eerste dag richting Amierhei met als 
pauze plaats natuurlijk de kiezelkuil. De kinderen konden zich naar 
hartenlust uitleven in deze kiezelkuil en schminken met de 
aanwezige houtskool. Het zonnetje scheen volop. 
de tweede dag:
Vandaag werd er richting Bemelen / Berg gelopen om uiteindelijk in 
Vilt aan te komen. Vandaag werden we getrakteerd door Hof van 
Huntjens met een frikandel en een zak chips door “de Sjteig”. De 
terugweg was voor veel kinderen erg vermoeiend zeker door de 
wisselende temperaturen. Gelukkig iedereen thuis voor de eerste 
regenbui. 

RKasV NieuWs
Zondag 28 April won RKASV met 1- 5 in en 
tegen het gedegradeerde Daalhof. Hierdoor 
heeft  RKASV nu 29 punten uit 21 wedstrijden, 
en speelde zich hierdoor officieel veilig. En zal 
dus ook volgend seizoen uitkomen in de 4e 
klasse A. Met nog 3 wedstrijden te spelen, zal het 

1e proberen om net als vorig jaar wederom 33 punten te behalen.
  
Wedstrijden RKasV 1
12-05   RKASV – Schimmert  14:30
19-05   RKASV – Keer             14:30
26-05   DBSV – RKASV           14:30   
  
historie RKasV – schimmert
De laatste thuisoverwinning op Schimmert is alweer van 17 April 
2011. Het werd toen 1- 0 voor RKASV, dat was toen in het seizoen 
2010-2011. In dat seizoen werd RKASV kampioen in de 4e klasse A. 
In datzelfde seizoen degradeerde Schimmert naar de 5e klasse.
Onze bezoekers speelde hierna 4 jaar in de 5e klasse, en 
promoveerde in 2014-2015 weer terug naar de 4e klasse.
Na vijf seizoenen kwam Schimmert weer op bezoek als 
promovendus naar Amby. De mannen uit Schimmert wonnen met 1 
-3 van RKASV. In dat seizoen 2015-2016 werd Schimmert voor het 
2e jaar op rij kampioen, en promoveerde zo naar de 3e klasse.
Na een jaar 3e klasse, degradeerde Schimmert weer naar de 4e 
klasse. Vorig jaar speelde beide teams weer tegen mekaar, het werd 
toen 1- 1. Dus zondag 12 mei spelen ze wederom tegen mekaar. 
RKASV is veilig en speelt nergens meer om, maar Schimmert heeft 
de punten nog hard nodig. Maar kunnen we na 2011 weer eens thuis 
winnen van Schimmert ?
 
ut 3e wint voor de derde maal in successie de guido stals 
trofee. 

Verslag van Zondag 15 april j.l.
Wat een ontknoping was het zondag 15 April, omtrent de GST 2019. 
Ut 4e won zijn wedstrijd met 4-0 van Eijsden, en lag de druk volledig 
bij Ut 3e. Deze mannen moesten namelijk aansluitend hun zevende 
wedstrijd spelen. En dit liep niet zoals de mannen van Ut 3e wilden, 
want het bleef heel lang 1-1. Tot in de 90 minuut een overtreding in 
de 16 werd gemaakt door Urmondia. De scheidsrechter kon niks 
anders doen om naar de stip wijzen. Deze penalty werd benut door 
Ut 3e, en hierdoor was de GST trofee 2019 dan ook binnen. Het 
feest barste los, en er werd nog lang doorgefeest in de kantine. 
Mannen namens Het Bestuur willen we jullie feliciteren met deze 
prijs. 
eiNdstaNd  gst 2019         
Ut 3e      7- 15             18- 9
Ut 4e      7- 13             32- 9
Ut 1e      7- 8              12- 17
Via onze site www.rkasv.nl kunnen jullie dit wekelijks volgen.
 
RKasV Jubilarissen 2019          
Op Vrijdag 7 juni zal RKASV, 10 jubilarissen in het zonnetje zetten.
Hierna is iedereen welkom, om vanaf 20:00 uur de jubilarissen 
persoonlijk te komen feliciteren in de kantine.
Deze avond zal DJ Nando zorgen voor de muziek.
50 Jaar Lid H. Braeken, B. Naus en J. Noben    
40 Jaar Lid H. Aerts, , D. Dassen en R.Wintjens
25 Jaar Lid G. v/d loop, R. Prickaerts en S. van de Weijer

Zaterdag 8 Juni 11:00 uur einddag 2019 
voor de jeugdafdeling 

Voetbalclinic verzorgd door
 Voetbalschool de Voetbaltalenten.

 
Alle jeugdleden kunnen zich opgeven bij de leiders.
 
Jeugdafdeling RKasV
 Wil jij ook komen voetballen volgend seizoen bij RKASV. Meld je dan 
aan voor 15 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
 
Jeugdprogramma Zaterdag 18 mei. 
13:30 ST RKASV/GS JO19-1 Scharn JO19-2
11:30 ST RKASV/GS JO17-1 Scharn JO17-3
9:30 ST RKASV/GS JO15-1 Leonidas - W JO15-1
11:30 RKASV JO13-1  Haslou JO13-1
13:15 RKASV JO12-1  Scharn JO12-2
13:15 RKASV JO12-2  Walram JO12-1
11:45 RKASV JO11-1  I.B.C.'03 JO11-1
11:45 RKASV JO10-1  VV ALFA SPORT JO10-1
9:30 RKASV JO10-3  I.B.C.'03 JO10-1
10:30 RKASV JO9-1  Sportclub Jekerdal JO9-2
9:30 RKASV JO9-2  ST Schimmert/GSV'28 JO9-1
11:30 RKASV JO8-1  SJO Krijtland JO8-1
10:30 RKASV JO8-2  SJO Krijtland JO8-2
12:30 RKASV JO8-3  Eijsden JO8-2G
9:30 RKASV JO7-1  SV Meerssen JO7-1G
 
Wilt u eens komen kijken kan dat, programma staat ook op onze site 
www.rkasv.nl
 
RKasV zoekt vrijwilligers
Wij zoeken nog vrijwilligers voor onze mooie vereniging RKASV. 
Bent u geïnteresseerd, en wilt u een gesprek ? Neem dan eens 
vrijblijvend contact op met mij.
Eric Mulkens: 06-52027831.
 
RKasV is op sociale media goed te volgen.
Internet;          www.rkasv.nl
Twitter;           RKASV Amby
Facebook:       https://nl-nl.facebook.com/RKASV/
Via de APP in de wandelgangen kunt u ook live de tussenstanden van 
RKASV 1 volgen.
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Voor al uw administratie- en belastingzaken

Ambyerstraat Noord 74 A

6225 EG Maastricht

T 043 - 3638563

info@raadmaastricht.nl

www.raadmaastricht.nl

Ook voor uw particuliere belastingaangifte

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 

de derde dag:
De derde dag stond in het teken van onze feestdag. Al vroeg in de 
ochtend vertrokken 4 bussen richting België en om precies te zijn 
naar Bokrijk. In een prachtige omgeving werd er gewandeld naar 
het uiteindelijke doel namelijk de speeltuin. Een prachtige dag met 
een krentenbol van bakkerij v.d Weerdt. En wafels edgl. van Roy 
Packbier. 
de vierde dag:
De laatste dag ging de tocht richting Cadier en keer waar de grote 
pauze traditioneel bij Huize Sint Jozef is. De weergoden waren ons 
vandaag ondanks alle slechte voorspellingen goed gezind en dat is 
natuurlijk nodig bij de mooie intocht. Ook vandaag weer een 
traktatie namelijk fruit van onze PLUS. 

Al meteen na 
aankomst bij de 
pauze gingen alle 
groepen zich 
verkleden en 
schminken voor 
de grote intocht. 
Het was 
geweldig druk 
langs de weg bij 
de intocht, 
familieleden, 
opa’s en oma’s, 
ooms en tantes 
stonden de deelnemende kinderen op te wachten om hun 
bloemen en cadeautjes te geven voor de geweldige prestatie. 
Iedereen bedankt voor deze geweldige intocht. 
Als afsluiting de bekendmaking van de prijzen. Maar eerst de 
huldiging van onze jubilarissen. 
Als eerste Anjo Dols zij loopt al 10 jaar mee samen met Ber en 
Masha. 
Ook Funs Chappin werd in het zonnetje gezet voor zijn 10 jarig 
jubileum. 

Namens de hoofdleiding en alle kinderen en begeleiders van harte 
proficiat aan al onze jubilarissen en hopelijk gaat zij nog vele jaren 
mee als begeleid(st)er. Ook kregen alle kinderen in het kader van 
het jubileum een extra cadeau namelijk een nieuwe rugzak voor 
iedereen. 
Bij de kleine groepen viel groep 7 in de prijzen en bij de grote 
groepen was het groep 2 die met de beker naar huis ging. Groep 39 
kon oprecht met een grote pluim de milieuprijs in ontvangst nemen. 
Iedere week staat bij een andere winnaar de beker in de huiskamer. 
Woord van dank.
Op de eerste plaats wil de organisatie alle begeleid(st)ers bedanken 
voor hun inzet en motivatie gedurende deze wandeldagen. Verder 
natuurlijk de volgauto's en de brigadiers, bedankt. 
Natuurlijk kan deze vierdaagse niet zonder de medewerking van o.a. 
Gemeenschapshuis Amyerhoof, Kinder vakantiewerk Maastricht en 
Traject, verkeersregelaars, EHBO ver. Amby en koffiemaakster.  
tot slot.
De organisatie is tevreden mede door de spontane medewerking 
van de diverse firma’s om voor de kinderen leuke traktaties te 
verzorgen. Wij hopen ook voor volgend jaar weer zo’n 
medewerking te krijgen want wij doen dit alles immers voor de 
kinderen van Amie. 

40 jarig jubileum
Op onze feestdag zijn we met 4 bussen naar Bokrijk gereden om 
aldaar te wandelen. De bussen zijn mogelijk gemaakt door 
sponsoring van Pedicure Ellen, Schoonheidssalon Sandy, restaurant 
Hof van Huntjens, Kapsalon Monique, Transport bedrijf Meessen, 
Natuursteen Hilgers, Cuypers glashandel, CVB bank Bunde, Huben 
MKB, Stichting een voor allen en allen voor een, Sour & Sour 
bestrating, Assurantiekantoor Kostons, De Sjteig, Stg. Amyerhoof, 
Apotheek Amby, slagerij Claessen, Mond & zo, Cafe de Kardinaal, 
Soons zonwering, bouwbedrijf Mols, pedicure Marian Gootjes en 
zeer vele particulieren. Namens alle kinderen DANKJEWEL. 

Hoofdleiding Vierdaagse.
Kindervakantiewerk Amby. 



Frisse neus, 
zwarte handen en 
groene vingers…
Al eens overwogen om ook te gaan 
tuinieren? Lekker buiten bewegen en 
uiteindelijk je eigen bloemetjes in de 
vaas en groenten op het bord?
Wil jij ook genieten van een prachtige plek en leren over de 
Dahliateelt? Nieuwe mensen leren kennen en Groene Vingers 
krijgen?
Wordt dan lid van onze Eerste Maastrichtse Dahliavereniging: 
dat kan mét of zónder tuinhuur. Voor de prijs hoef je het niet te 
laten! Zie www.emdv.nl We hebben nog enkele percelen te 
huur: interesse of vragen hierover? Emdv-1934@live.nl 
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start bouw tijdelijke huurwoningen 
Kasteel severen amby
 
Half april werd 
gestart met de bouw 
van 4 tijdelijke 
betaalbare sociale 
huurwoningen in het 
Kasteel Severen in 
Amby. Het betreft 
een project van 
Woningstichting 
Maasvallei en is 
geïnitieerd vanwege 
een tijdelijk tekort 
aan betaalbare huurwoningen.

aanleiding project 
De economische groei en het achterblijven van nieuwbouw in 
de crisisjaren heeft de vraag naar woningen in Maastricht doen 
stijgen. Ook de prijzen zijn hoger geworden. Hierdoor is een 
tekort aan betaalbare huurwoningen ontstaan voor specifieke 
doelgroepen die met spoed een woning zoeken. De verwachting 
is dat dit tekort de komende tien jaar aanhoudt. In 2017 en 
2019 heeft de gemeente Maastricht daarom een uitvraag gedaan 
aan plaatselijke marktpartijen om met name leegstaande 
monumentale panden om te vormen naar tijdelijke woningen en 
zodoende in te spelen op het dringende tijdelijke tekort in 
aanbod van sociale huurwoningen.

Project/initiatief maasvallei
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 
en de komende tien jaar in het bijzonder naar betaalbare 
huurwoningen. In dit kader heeft Maasvallei een plan ingediend 
bij de gemeente Maastricht om op de begane grond van het 
bestaande rijksmonumentale kasteeltje Severen tijdelijk vier 
huurwoningen te realiseren voor een periode van nu nog 8,5 
jaar. Hierbij worden commerciële ruimten op de begane grond 
omgevormd naar woningen en daarmee is er voor de komende 
jaren een maatschappelijke invulling waarbij het gebouw weer 
een passende en relevante functie krijgt.  Gezien de 
monumentale status heeft de planontwikkeling langer geduurd 
dan gepland, maar begin april zal dan toch met de bouw worden 
gestart.

Vivianne Heijnen, wethouder voor Wonen van de gemeente 
Maastricht, is blij dat de tijdelijke woningen worden gerealiseerd: 
“Maastricht moet een stad blijven waar het voor iedereen 
prettig wonen is. Dit project draagt bij aan deze gezamenlijke 
ambitie die we hebben met de corporaties. Met deze tijdelijke 
woningen krijgen weer meer bewoners de kans om betaalbaar 
te kunnen wonen. Dat Maasvallei de eerste is die komt met 
tijdelijke woningen toont nog maar eens hoe innovatief en 
betrokken deze corporatie is bij onze stad en haar inwoners.”

invulling complex
Dit project is het eerste project waar met een tijdelijke invulling 
ingespeeld wordt op het tijdelijk maar dringende tekort. 
Maasvallei zoekt naar de juiste invulling van een goede mix 
tussen urgent- en regulier woningzoekende uitsluitend voor 1 
persoonshuishoudens. Verhuur zal geschieden middels tijdelijke 
huurcontracten onder de vigeur van de Leegstandswet. 

De overige verdiepingen van het Kasteel worden momenteel al 
bewoond en de betreffende huurders zijn reeds ingelicht over 
de ontwikkelingen. 
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MOND  
 ZO &

Algemene tandheelkunde

Kindertandheelkunde

Kaakchirurgie & implantologie

Preventieve tandheelkunde

Prothetiek

Tandtechniek

www.mondenzo.nl
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 043-363 63 92
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Nieuwe tandartsen praktijk 
in Zorgpark Scharn

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

Concertreis naar Leuven
Op zondag 23 juni vertrekken we, rond 09.00 uur, vanaf het 
Severenplein in Amby met de bus van Slangen Tours naar Leuven. 
Daar hebben we om 10.15 uur afspraak met de gidsen/begijntjes 
op de trappen van het stadhuis. Zij verzorgen voor ons een 
themawandeling:  “Op stap met de begijn”
Deze wandeling gaat langs een aantal belangrijke 
bezienswaardigheden. We bezoeken het prachtige Groot 
Begijnhof. Een Leuvense begijn neemt ons mee op een wandeling 
door het Groot Begijnhof en vertelt over haar dagelijkse leven in 
de 17de eeuw. Volgden de begijnen toen nog de oorspronkelijke 
idealen van soberheid, deemoed en kuisheid of namen ze het niet 
zo nauw met hun beloften, genoten ze van de overvloedig 
gedekte tafels en dronken en dansten zij naar hartenlust? 
Vervolg programma: 
12.30 uur: lunch in restaurant Mykene 
14.00 uur:  einde lunch 
15.00 uur:  Optreden op de trappen van het Stadhuis

16.00-17.45 uur: vrij te besteden 
18.00 uur:  terugreis naar Amby 
 
Het belooft dus een mooie dag te worden en het bijzondere aan 
deze concertreis is dat het bestuur deze dag niet heeft 
georganiseerd maar alle mannen van het koor en in ’t bijzonder 
Henny. Chapeau hiervoor heren. 

samen zingen op 26 mei 
Op zondagmiddag 26 mei zal ons koor deelnamen aan het samen 
zingen project met alle koren van Amby. Het koor zal nog een 
keer een groot gedeelte van de projectliederen ten gehore 
brengen. Heeft u Journey of dreams gemist dan is nu de kans om 
nog eens deze liederen te beluisteren. 

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 vocalgroupmesamie@gmail.com
Je ontvangt geregeld een nieuwsbrief en deelname aan diverse 
activiteiten. Voor 5 euro per jaar ben je al lid van onze 
vriendengroep. 

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

Programma
Zaterdag 25 mei opluistering 50 jarig huwelijk Meerssen
Zondag 26 mei Samen Zingen in Amyerhoof
Zondag  23 juni  concertreis naar Leuven België. 
Zondag  15 december  Winterconcert met 
  Harmonie Heer Vooruit 
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TEL: 06 55904543

TaxiApp.nl
Airport-ServiceLimburg.nl

Vervoer voor en naar uw zakelijke 
en vakantiebestemmingen

  “Vaak gekopieerd, nooit geëvenaard“

KOm JiJ OOK BiJ ONs OP 
sChOOL!!

WeLKOm
Beste ouders/ verzorgers,

Het schooljaar vliegt voorbij. Achter de 
schermen zijn we al druk bezig met de 
organisatie van schooljaar 2019-2020. 
Belangrijk daarbij is om te weten hoeveel 
kinderen vanaf 19 augustus 2019 gaan 
starten of instromen. Heeft u een zoon of 
dochter, die in het komende schooljaar vier 
jaar wordt en nog niet is aangemeld, of heeft 
u een zoon of dochter die reeds de 
peuterspeelzaal of KDV bezoekt, neem dan 

gerust contact met ons op. 
Voor aanmelding op de basisschool moet 
een aparte afspraak gemaakt worden.
U kunt hiervoor op elk moment van de dag 
terecht voor een gesprekje en een 
rondleiding.

Dit kan via telefonisch: 043-3620582 of via 
de mail naar: p.ebbelink@mosalira.nl.
We heten u en uw kind van harte welkom. 

Alzheimercafé 
Maastricht 
Op 5 juni as. is er weer een 
bijeenkomst van het 
Alzheimercafé Maastricht.  
Het thema deze avond is 
“Dementie en de notaris”. 
Gastspreker is Reinier 
Thissen van Team 
Notarissen te Maastricht.  

Wat kan de notaris betekenen voor 
mensen met dementie en hun naasten? 
Welke zaken zijn belangrijk om te 
regelen? De notaris  zal vertellen over zijn 
rol en allerlei juridische zaken waar u mee 
te maken kunt krijgen.
Aanmelden is niet nodig. Toegang is gratis

U bent allen van harte welkom bij Athos 
Eet- Maakt- Doet, Athoslaan 12A, 
Maastricht. De zaal is open vanaf 19.00u 
en  het programma start om 19.30u. 
Aanmelden is niet nodig. Toegang is gratis. 
Voor meer informatie ( 06-12255124 * 
alzheimercafemaastricht@gmail.com

U kunt voorafgaand aan de avond een 
gezonde en goedkope maaltijd gebruiken 
bij Athos Eet. Reserveren via: 
(Athos Eet 088-3505063 
info@athos-maastricht.nl

Specialist financiën en 
veiligheid Jan Meertens 
treedt toe tot fractie SPM

De fractie van de 
Senioren Partij 
Maastricht krijgt 
opnieuw versterking. 
Met ingang van 14 mei 
aanstaande treedt Jan 
Meertens aan als 
burgerraadslid van de 
partij die zich steeds 
nadrukkelijk opstelt als brede stadspartij.
Enorme ervaring
Jan Meertens is specialist op gebied van 
financiën en veiligheid. Hij heeft een 
enorme ervaring op het gebied van 
financieel management en bedrijfsvoering, 
praktische kennis die hij de afgelopen 25 
jaar opdeed in dienst van de gemeente 
Maastricht en 12,5 jaar bij de 
Veiligheidsregio Zuid-Limburg (brandweer, 
GGD/GHOR, politie en achttien 
gemeenten). Daarnaast runt hij als 
zelfstandig ondernemer een 
administratiekantoor.
Verkiezingslijst
Binnen de fractie van SPM zal Meertens 
zich voornamelijk gaan bezighouden met 
zaken waar zijn expertise ligt: 
gemeentelijke financiën en de 
gemeenschappelijke regelingen waaraan 
Maastricht is verbonden. Bij de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen stond 
Meertens voor de SPM op plek 5 op de 
verkiezingslijst.
 
Foto Ton Bron



Grandioze aftrap Amiepedia
Op 31 maart was het zover. 
http://www.amiepedia.nl werd gelanceerd.  
Een online encyclopedie, geïnspireerd op 
Wikipedia, maar dan alleen over Amby. 
Vroeger en nu.  
De opkomst bij de aftrap was hoog en de reacties 
overweldigend. Het is mooi om te zien dat het enthousiasme 
van de werkgroep achter Amiepedia en Joonkheid Amie 
gedeeld wordt door de mensen uit Amby!
In een maand tijd is de site bijna 20.000 keer bezocht door 
meer dan 800 bezoekers. Een ongelooflijk aantal. Daar zijn we 
als redactie enorm blij mee. Toch willen we er graag nog eens 
op wijzen dat niet alleen de redactie stukjes schrijft, maar dat 
u vooral ook zelf aan zet bent. 

Amiepedia is voor en door Amie. Wees niet bang, u hoeft geen 
schrijfwonder te zijn. Het delen van verhalen over Amby en 
hiermee een stukje identiteit van het dorp doorgeven is wat 
telt.
Regelmatig worden op de website nieuwe stukjes geplaatst, en 
soms vragen we ook om hulp bij zoekplaatjes waarvan we niet 
(meer) weten waar deze foto is gemaakt. De website blijft dus 
in beweging!

	 •	 Wist	je	dat? 
  een lid van de Bokkerijdersbende op de Ravenhof 
  gewoond heeft?
	 •	 in	1917	er	een	beestachtige	moord	werd	gepleegd	in	
  Amby?
	 •	 Tourwinnaar	Joop	Zoetemelk	4e	werd	bij	de	Profronde
  in Amby 1980?
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Amby 26 mei 2019 
CONCERT “SAMEN ZINGEN” 

Tijd: 15.00 uur – 17.30 uur 
Loca�e: Gemeenschapshuis Amyerhoof, 

Severenplein 27, 6225 AZ Maastricht. 
Entree: € 3,50 per persoon. 

 
 

Kaarten kunt u bestellen via e -mail: 
 concertsamenzingen@gmail.com   

of via een van de deelnemende koren, maar zijn ook verkrijgbaar 
vóór aanvang van het concert  

 in de Amyerhoof. Let op: VOL = VOL!  
 

Voor eventuele vragen of meer informa�e 
kunt u een e-mail sturen naar bovenvermeld e-mailadres. 

 

Deelnemende koren: 
Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Amby 

Gemengde Zangvereniging Crescendo 
Gemengd Seniorenkoor Ambi�e 

Vocalgroup Mes Amie 

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

Mvg. Wil van Golde 
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Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen 
Severenplein 24a, Maastricht  
043-3634781 
www.facebook.com/plusfranssen  
Instagram: plusfranssen 
 

 

 

 

 

 

Onze XXL meneer de uil is uitgevlogen…  
Wij hebben heel veel wenskaarten mogen 
ontvangen met daarop mooie verhalen 
aan wie jullie deze prachtige knuffel 
gunden, dankjulliewel daarvoor!  
Er waren veel mensen die de knuffel  
gunden aan de kinderafdeling in het 
Maastricht UMC+.  
Dat is de plek  
waar hij uiteindelijk  
terecht is  
gekomen, hij heeft 
daar een mooi  
thuis gevonden!   
 
Meer foto’s van de reis  
van meneer de uil  
vind u op onze  
facebookpagina.  

 

Spaart u al mee voor Tupperware? 
U kunt t/m 27 juli sparen voor 7 verschillende 

Tupperware producten die speciaal ontwikkelt zijn 
om vers eten nóg langer vers te kunnen houden. 

Zo kunt u zo lang mogelijk genieten van goed  
eten en voorkomt u dat u voedsel  

onnodig moet weggooien. 
 

Wilt u weten hoe u de producten zo optimaal 
mogelijk kunt gebruiken, of heeft u vragen?  

Kom dan op vrijdag 10 mei tussen 10.00-16.00 uur 
naar onze winkel, er is dan een Tupperware 

demonstratrice aanwezig die u alles kan  
vertellen over de producten. 

 

Meer informatie over deze spaaractie vindt u in 
onze winkel of op www.plus.nl/tupperware. 

 
 

  


