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Harmonieuws
De repetities zijn begonnen
De Drumband, het Jeugdorkest en het 
Harmonieorkest hebben ná de zomervakantie 
weer hun weg gevonden naar de Amyerhoof voor de repetities 
op vrijdagavond. Alle coronamaatregelen worden nageleefd en 
het Harmonieorkest repeteert in 2 sessies; de houtblazers en 
de koperblazers zijn, voor hopelijk niet al te lange tijd, van 
elkaar gescheiden. Op de foto zien we de koperblazers aan het 
werk onder leiding van onze dirigent Jhon Willems.
 

Eerste Heilige Communie op zondag 6 september jl.
Na lange tijd mocht de Harmonie zich laten zien en horen. Op 
zondag 6 september begeleidden we de Communicanten van 
Amby van en naar de H. Walburgakerk. Voor even werd de 
impact van corona op onze samenleving vergeten zonder de 
coronaregels uit het oog te verliezen. Amby oogde feestelijk als 
vanouds. Een ensemble van de Harmonie speelde tijdens de 
twee H. Missen. 

noteer in uw agenda: van 9 tot en met 12 oktober KERMIS IN AMBY 

Zondag 6 september hebben 23 kinderen in Amby hun eerste heilige 
Communie ontvangen. Het was een prachtige dag en iedereen zag er 
even mooi uit. Graag willen wij kapelaan Pawel bedanken voor de 
mooie missen. Tevens bedanken wij iedereen die op welke wijze dan 
ook heeft bijgedragen aan het slagen van deze speciale dag. 
Het was een veel bewogen jaar dat de Communicantjes op een hele 
mooie manier hebben kunnen afsluiten. 

Garage-Sale zondag 30-08-2020
Een bewoonster van Amby vroeg Buurtplatform of zij een garage-sale 
konden organiseren. Door de coronatijd konden er geen 
evenementen doorgaan maar een verkoop op eigen terrein, stoep of 
raam mag wel. Een andere bewoonster reageerde op dit initiatief en 
zij werd gevraagd of ze dit mee wilde organiseren. Op Facebook, 
Nextdoor en de website van het buurtplatform Amby werd een 
oproep geplaatst om mee te doen en er werden posters bij de 
ondernemers opgehangen. 

Boven verwachting werd er enorm enthousiast gereageerd en bleven, 
ook na de officiële inschrijfdatum, nog aanmeldingen binnenstromen.
De positieve geluiden die ons hebben bereikt over, tijdens en na deze 
activiteit geeft ons ook weer energie. We zijn voornemens om er een 
jaarlijks terugkerend evenement van te maken.
Natuurlijk zijn er door het korte tijdsbestek van organiseren nog 
altijd verbeterpunten mogelijk. We gaan komend jaar aan de slag om 
meer ideeën uit te werken en dit vorm te geven.

Bianca en Karin hebben het bedrag van € 271,54, dat hiermee is 
ingezameld gedoneerd aan “t kratje van Amby”. Dit is een werkgroep 
van het Buurtplatform Amby die inwoners steunt die het hard nodig 
hebben. 

Dank jullie wel!



INLOOPSPREEKUUR 
Ambyerstraat Noord 78, 

06-36408424 

Werk en Bemiddeling 
Juridisch inloopspreekuur 

Wijkagent 
Toon Hermans Huis 

is tijdelijk vervallen 
heeft U vragen, bel dan even met het 

Buurtplatform Amby 

Het sociaal team 
donderdag van 10.00 -11.30 uur. 

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

www.sociaalteammaastricht.nl 

Buurtplatform Amby 
info@buurtplatform-amby.nl 

bellen 06-36408424
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Telefoonagenda
Alarmnummer 112
Kantoor politie 0900-8844
EHBO AZM 3876700
1e Hart hulp 3877892
Huisartsenpost AZM 3877777
Huisartspraktijk De Wit 3634964
Huisartsenpraktijk dhr. Zwietering 
en mevr. van Kleef 
Medisch Centrum Amby  3624135
voor spoed 3635637
Fysio Amby 3117540
Centraal tandartsnummer 0900-4243434
Kapelanie 0627501073
Envida  3690690
Envida zorgthuis De Zeven Bronnen 6314300
Envida zorgthuis Hagerpoort 8511160
Aandacht+Zorg 3030090
Gemeente Maastricht 14043
Woonstichting Maasvallei 3683737
Huurdersbelangenver. Woonvallei  3631311
Walburgis Uitvaartzorg 0653376435
Marc Moors Uitvaartstudio 0641286044
Gem. huis Amyerhoof 3634651
Basisschool Amby 3620582
MIK KDV Amby 3626637
MIK PSZ 0627311048
MIK BSO Amby 0625642737
BSO De Boomhut 3631793 
Essent 0800-9009
WML 3090909
Henny Willems gemeenteraad 3621089
Jack Gerats gemeenteraad 0627850396
Niels Peeters gemeenteraad 0615960400
Trajekt Noordoost 7630010
Slachtofferhulp 0464203500
Dierenambulance 0900-4433224

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

bel dan 
GSM 06-20164033

Gevraagd oude fietsen

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

COLOFON
Volgende uitgave: 

Dinsdag 29 september

Inzendtermijn kopie
Woensdag 23 september

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 

te koop 2 tapijten
1 tapijt 2,9 meter x 2.0 meter €100,00
1 tapijt 2,3 meter x 1,6 meter € 60,00

ze zijn grijs gemêleerd
info 043-3472134

Bejaarden- en Invalidenvereniging

“De Sjlaaimetten”
VOORLOPIG

GÉÉN KIENEN

VRIJWILLIGERS/STERS GEZOCHT
Stichting  Ouderenproject “Geinen Daank” 
heeft als doel eenzame ouderen in Maastricht 
éénmaal per week te bezoeken, om zodoende 
de eenzaamheid onder ouderen enigszins te 
verlichten. Dit doet zij d.m.v. vrijwilligers.
Een vaste en passende vrijwilliger zorgt voor 
een beetje gezelligheid, een praatje, sociaal 
contact etc.
Volledige reiskosten zullen door de stichting 
vergoed worden.

Voelt u zich door het bovenstaande 
aangesproken, heeft u een paar uurtjes per 
week tijd en denkt u: dit is iets voor mij, 
aarzel dan niet, we hebben u nodig  en neem 
contact op met Stichting Ouderenproject 
“Geinen Daank” Tel: 06-10513441 of
tel: 043-3218989.
Een briefje sturen kan ook naar:
Stichting Ouderenproject “Geinen Daank”  
Bontwerkersdreef 14e, 6216 SH Maastricht of 
mailen naar: hans@bindels.demon.nl
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met 
u op.
Zie ook onze website: www.geinendaank.nl 

Amby chapeau!
Ruim een week geleden is 
gecollecteerd voor KWF Kankerbestrijding. 
In Amby werd maar liefst € 2.385,66 
opgehaald. Dat is meer dan vorig jaar! Daar 
wil ik alle inwoners van Amby en zeker ook 
de collectanten heel hartelijk voor bedanken. 
Het geld is hard nodig. Samen komen we 
steeds dichterbij.

Amby, nogmaals merci!

KWF Kankerbestrijding Afdeling Amby
Jos van den Ende 
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Voordeel bij Keurslager Heuts!
Voorbeeldaanbiedingen:

Heuts, keurslager
Bergerstraat 52, Maastricht
Tel. 043-362 52 26
www.heuts.keurslager.nl

Wij zijn geopend op: 
Dinsdag-vrijdag 9.00-18.00 uur
Zaterdag 8.00-16.00 uur
Maandag gesloten

bij 500 gram 
sucadelapjes 

GRATIS 
kruidenbouquet

Cordon bleu 
Duroc d’Olive

SpeCial!
gevulde kippendij

Stamppot
Diverse varianten

gehaktbrood
Van mama Janssen

asperge- 
beenhamovenschotel

Vleessalade

Saucijsjes
Duroc d’Olive

Hongaarse goulash
Met graTiS witte rijst

Tomatensoep

Stoofstukjes  
in braadjus
Duroc d’Olive

Frisse groentesalade

Shoarmapakket
Vlees, broodjes + saus

biefreepjes
Diverse varianten

gebakken pastei
Met appeltjes en rozijnen

Zeeuws spek, 
gebakken pastei + 
grillworst

4 stuks 650

100 gram 175

500 gram 295

per stuk 295

500 gram 595

250 gram 295

8 stuks 550

500 gram 595

1 liter 395

500 gram 495

100 gram 109

samen 595
500 gram 895

100 gram 099
100 gram per soort, samen 350
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Voordeel bij Keurslager Heuts!
LEKKER VOORDEEL:

Kruidenbotersteaks Satéspiezen

5 stuks 650

Souvlaki steaks

4 stuks  650

Biefreepjes

Herfst twinkels

100 gram  175

Gegr. Achterham + 
Leverkaas +
Grillworst

100 gram per soort samen  450

Pasta scampi

per portie  725

Chili con carne

500 gram  695

Hutspot stamppot

500 gram 375

Gebraden gehaktbal
in braadjus

500 gram  525

Witlof-ham ovenschotel

500 gram 725

Taco pizza

2 sruks 790

Bospaddenstoelensoep

pot 1 liter 625

Tzatziki
rauwkostsalade

100 gram  129

Kipfruitsalade

250 gram 350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 15 september t/m zaterdag 19 september 2020.

Om de wachtrijen te verkleinen kunt u uw bestelling minimaal 24 uur van tevoren doormailen naar bestel@heuts.keurslager.nl 
U kunt uw bestelling dan afhalen op ons afhaalpunt. Betalen contactloos of met pin. "Samen krijgen we corona onder controle".

Cebolla picada

4 stuks  695

500 gram 895

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

4 stuks 875

Huiskamer De Koffiepot op proef open!

In ons artikel in de vorige Amyer Praot 
hebben wij u nog gemeld dat wij het 5-jarig 
jubileum moesten uitstellen vanwege Corona.
Gelukkig hebben wij met de Amyer Hoof 
afspraken kunnen maken dat wij daar tijdelijk 
onze ontmoetingsmiddagen organiseren. 
De Koffiepot gaat dus weer open. Maar, proefdraaien in het 
gemeenschapshuis omdat het nog altijd Corona is. En dat 

betekent dus proefdraaien op gepaste afstand: anderhalve meter. 
En dat lukt in de Amyer Hoof. Geweldig!

Dat betekent dus ook dat wij ons 5 jarig jubileum samen 
met jullie kunnen vieren. Dat vindt plaat op 
donderdagmiddag 17 september van 13.30 tot 16.30 uur 
Wij zijn blij jullie weer allemaal te zien en samen een 
kop koffie te drinken met een stuk vlaai.

Tot dan!

De stuurgroep.



Nieuw politiek jaar 
van start met stevige 
taakstelling
De zomervakantie is voorbij. Politiek 
Maastricht draait weer voluit. Bij het 
uitkomen van de vorige Amyerpraot was 
het debat over de pre-begroting in volle 
gang. Het actuele financiële beeld dwingt 
ons in Maastricht namelijk tot het maken 
van ongekend scherpe keuzes. De stad 
moet immers bezuinigen. Dit komt 
grotendeels door grote structurele 
tekorten in het sociaal domein (o.a. in de 
Jeugdzorg en Wmo). Structurele 
oplossingen zijn daarom gevraagd. Voor 
2020 betekent dit minimaal een taakstelling 
van €28,7 miljoen en in de jaren daarop 
moeten bedragen van minimaal €23,9, 
€24,7 en €25,7 miljoen op tafel. Tijdens het 
debat hebben de coalitiepartijen CDA, 
SPM, GroenLinks, D66 en VVD een 
alternatief voorstel gepresenteerd voor 
een deel van de pre-begroting. In het 
voorstel wordt afgezien van verhoging van 
de sporttarieven buitensport, wordt niet 
bezuinigd op delen van het armoedebeleid, 
gaat het wegbezuinigen van Musica Sacra 

Amyer Praot - 4 - Amyer Praot

MOVAKA V.O.F. 

       0646376593 www.movaka.nl 

 

Gronsvelderweg 29, Gronsveld 

• Rolluiken 

• Zonwering 

• Overkappingen 

• Tuinkamers 

• Glaswanden 

• Veranda-zonwering 

• Sectionale poorten 

• Binnen-zonwering 

• Horren 

• Reparatie’s 

E FEESKE MET MEZIEK 
EN BEER – 
10 JAAR JUBILEUM OP DE 
SOLOTOER MET ZINGEN 
VAN JEROME GELISSEN
Eind aug. 2020 was de release van mijn 
nieuwe feestplaat E feeske mèt meziek, de 
titelsong van mijn jubileumcd. Op zaterdag 
31 oktober 2020 wordt mijn 10-jarig 
jubileum feest gevierd in 
Gemeenschapshuis Amyerhoof te Amby. 
Het wordt een verrassende avond voor 
jong en oud met bekende liedjes, maar ook 
met een aantal nieuwe liedjes.
Naast mezelf treden er ook diverse 
gastartiesten op en wordt mijn speciale 
jubileum cd-album gepresenteerd. De 
opbrengst van deze cd gaat gedeeltelijk 
naar een goed doel dat binnenkort nog 
bekend wordt gemaakt.
Mocht er in deze crisistijd in oktober iets 
veranderen, dan kom ik daar binnenkort 
nog op terug.
Met vriendelijke en muzikale groeten, 
Jérôme Gelissen. 
Voor meer info: www.jeromegelissen.nl 

UITNODIGING JAARVERGADERING 2020
Woensdag 7 oktober 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 2019 liggen een half uur 
voor aanvang van de vergadering ter inzage.
In de Amyer Praot van 29 september 2020  wordt de definitieve agenda voor de 
jaarvergadering van 7 oktober 2020  geplaatst.

Namens Walburgis Uitvaartzorg
Guus Gabbano, Secretaris

WALBURGIS UITVAARTZORG
Begrafenis- en crematievereniging “St. Walburgis” Amby-Maastricht

en Jazz Maastricht niet door en blijft 
genoeg geld beschikbaar voor RTV 
Maastricht. Daar tegenover zijn 
alternatieven geplaatst die minder impact 
hebben op de inwoners van onze mooie 
stad. Bij het indienen van deze column is 
de stemuitslag nog niet bekend. Daarom 
later meer over de bezuinigingen en de 
gemaakte keuzes.

Meer aandacht voor Maastrichtse 
geschiedenis
De CDA-fractie heeft het college van 
B&W aangespoord meer aandacht te 
besteden aan het uitdragen van de 
Maastrichtse geschiedenis. Met resultaat! 
Het stadsbestuur laat weten oude 
(ANWB) informatieborden op korte 
termijn te vervangen en er komt meer 
aandacht voor Romeins Maastricht. 
Maastricht krijgt onder andere:
• Een Virtual Reality applicatie over de 
 Romeinse brug;
• Een informatiebank aan de 
 Meerssenerweg met informatie en 
 vondsten van de Via Belgica; 
• In 2021 wordt Museumkelder Derlon 
 omgevormd tot de hotspot Romeins 
 Maastricht met een nieuwe presentatie; 
• Twee ArcheoRoute locaties worden 
 gerealiseerd 
 (www.archeoroutelimburg.nl); 
• Ten slotte zullen in 2021 een interactieve 
 3D-tour door de Parijse Maquette van 
 Maastricht in Centre Céramique, een 
 virtuele tour door het Stadhuis en een 
 digitaal interactief avontuur door het 
 ondergrondse gangenstelsel van de 
 Hoge Fronten beschikbaar zijn voor het 
 publiek.

Vinger aan de pols bij 
herontwikkeling Pottenberg
Woningstichting Woonpunt gaat het gebied 
van winkelcentrum Pottenberg 
herontwikkelen. In 2021 worden 52 
verouderde flatwoningen en 14 
winkelpanden gesloopt. Op de plek van het 
Poortgebouw komen ongeveer 50 
duurzame en levensloopbestendige 
seniorenwoningen terug in het sociale 
huursegment. In 2023 zal vervolgens de 
bekende Mammoetflat worden gesloopt. In 
juli 2019 stelde de CDA-fractie vragen 
over de herontwikkeling. Nu wij een jaar 
verder zijn is het tijd om de balans op te 
maken. Welke regelingen en 
overgangsmaatregelen worden getroffen 
voor de ondernemers? En hoe zorgen wij 
voor het behoud van de sociale initiatieven 
in de wijk, de zogenaamde ‘sociale plint’? In 
het coalitieakkoord 2018-2022 is namelijk 
afgesproken dat iedere wijk een kloppend 
hart dient te hebben. Door het wegvallen 
van de sociale-winkelplint vormen 
buurtcentrum ‘De Romein’ en het 
kerkgebouw van de Armeense 
gemeenschap het kloppende hart van 
Pottenberg. Kortom hier zijn kansen om 
toekomstbestendige voorzieningen voor 
de buurt samen te 
organiseren. 

Let op elkaar en blijf 
gezond!

Niels Peeters, 
Fractievoorzitter 
CDA Maastricht
06-15960400 
npeeters@live.nl
www.cdamaastricht.nl 
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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 16 september tot en met dinsdag 29 september

1/2 kg Varkenspoulet
+ 1/2 kg Gehakt

€ 8.45samen voor

SUCADELAPPEN
vrijdag 18 september en
zaterdag 19 septemberWEEKENDRECLAME 

per kg € 11.90

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

Jong belegen kaas

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

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

Om onze klanten in Amby tegemoet te komen die ivm de toestand rond het "Corona-virus" niet in staat zijn om onze slagerij te 
bezoeken, willen wij komende tijd en 1 maal wekelijks op vrijdag gratis aan huis leveren. U kunt uw bestelling dan 
op donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur telefonisch aan ons doorgeven en dan leveren wij deze vrijdag tussen 13.00 en 17.00 uur 

bij u af. Op overige dagen is dit niet mogelijk.  Dit geldt voor bestellingen vanaf 20 euro. Mobiel pinnen is mogelijk.

Vocalgroup Mes Amie weer gestart.
Op maandag 27 augustus jl. is ons koor weer gestart met partij 
repetities. Iedereen was blij om elkaar weer te zien maar vooral om 
samen weer te zingen. Het enthousiasme spatte er vanaf. 
Op zaterdag 5 September waren alle partijen tijdens de zogenaamde 
alternatieve heidag present. Na iedere partij repetitie vertelde de 
schrijver van het projectplan de verhaallijn van het project. Ook de 
verdeling van de rollen kwamen aan bod. Een mooie start en al 
contouren zichtbaar wat het project uiteindelijk zal moeten worden. 
De komende tijd zullen we alleen partij repetities houden. 

Uitstel uitvoeringen Project Music at the museum.
In samenspraak met regiegroep, regisseur en dirigent is als bestuur 
besloten dat gezien de huidige Corona maatregelen de planning  / 
tijdsbestek aangepast moet worden. We schuiven de uitvoeringen 
een jaar vooruit. Hierdoor ontstaat er naast muzikaal ook qua regie 
ruimte. Ook financieel moeten er alternatieven gezocht worden om 
dit project kostendekkend te maken. 

Vocalgroup Mes Amie & Stichting Aktie’68 houden 
wederom een kleding inzamel actie op 31 oktober a.s.
Stichting Aktie ’68 bestaat ruim 50 jaar en zet zich onder andere in 
om – met name kinderen en mensen met 
een beperking – een fijn uitstapje te bieden. 
Vocalgroup Mes Amie gaat voor deze 
stichting kleding inzamelen. 

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

 

 

     

 

Gewoon Vocalgroup Mes Amie 
 

Wat mag in de kledingzak: 
Schoenen (per paar) 
Alle soorten boven- en 
onderkleding 
Baby- en kinderkleding 
Handtassen 
Dekens
Lakens
Slopen en Handdoeken  
Sjaal-Handschoenen
Sokken en Pet of Hoed 
Jassen 
Knuffels 

Wat kunnen wij niet 
gebruiken: 
Lappenstof 
Vuile onbruikbare 
kleding en schoenen 
Kussens en dekbedden
Vloerbedekking en 
vloermatten 
Matrassen 
Speelgoed

U kunt elke plasticzak gebruiken, wel graag altijd dichtbinden. 
U kunt de kledingzak kwijt op het Severenplein te Amby. Er zal een 
vrachtwagen van Actie 68 staan waar u de kledingzak kwijt kunt. De 
medewerkers van Vocalgroup Mes Amie en Actie 68 zullen hierbij 
indien nodig helpen met natuurlijk in achtneming van de richtlijnen 
omtrent het corona virus. 
Meer info: vocalgroupmesamie@gmail.com 
Indien u vóór 31 oktober al uw kleding kwijt wilt dan kunt u 
contact opnemen via ons mail adres. Wij komen de kleding dan bij u 
ophalen. Ook als u zelf niet de kleding op 31 oktober kunt brengen 
dan komen wij (mits goed verpakt) de kleding bij u thuis ophalen. 

Nieuwe leden zijn nog welkom.
Inmiddels zijn we ruimschoots de 50 zingende leden gepasseerd. 
Door de nieuwe start van ons project is het nu nog mogelijk om in 
te stappen. Afgelopen week mochten we al een nieuw lid welkom 
heten. Zoals jullie kunnen lezen in onze doelstellingen is het samen 
zingen bij Mes Amie een Wij -gevoel en gezelligheid. Lijkt je dit iets, 
kom erbij. We repeteren iedere maandagavond van 19.30 tot 21.30 
uur. In gemeenschapshuis Amyerhoof in Amby. 
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6 5 e  j a a r g a n g
 n r .  1 6  -  2 0 2 0

 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. (dringend): 06-27501073 
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

Hallo!

Mijn naam is Clemens van Lier, en ik 
ben sinds kort begonnen als stagiair in 
de parochie Maastricht-Oost. Ik ben 27 
jaar oud, en ik studeer aan het 
Grootseminarie Rolduc om priester te 
worden voor bisdom Roermond.
Ik ben opgegroeid in Roggel, een 
plaatsje in de buurt van Roermond. 
Toen ik veertien jaar oud was zijn we 
naar Weert verhuisd. Dat is een eind 
hier vandaan, maar wel nog net 
Limburg dus.
Het komende halfjaar, tot eind januari, 
zal ik de kapelaans Slaven en Pawel 
en pastoor de Jong helpen in het 
pastoraat, in de catechese en in de 
andere activiteiten in de parochie. Ik 
woon in deze tijd bij Slaven en Pawel 
op de kapelanie in Amby. 

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 20 september, vijf-en-twintigste zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis, dankviering communicanten
Jenny van Hoof-Hermens
Jaardienst Maria Hermens en Gerard Burgers
Fons Hermens
Sjef Overhof c.u.
Elly Jacobs-Hermens en Frank Jacobs
voor Iza Gulikers die gedoopt is

17.00 uur Poolse H. Mis in de parochiekerk van Amby

Dinsdag 22 september:  09.00 uur in de kerk
Voor de alleenstaanden

Donderdag 24 september: 09.00 uur in de kerk
Voor priesterroepingen

ZONDAG 27 september, zes-en-twintigste zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis 
Jaardienst ouders Mulkens-Smeets
Maria Piëtte-Mordang, c.u.
Margo Janssen-s’Gravemade, c.u.

17.00 uur Italiaanse H. Mis in de parochiekerk van Scharn

Dinsdag 29 september: 09.00 uur in de kerk
Voor de zieken, speciaal de corona-slachtoffers

Donderdag 1 oktober: 09.00 uur in de kerk
Voor de wereldvrede

GEDOOPT
Isa Gulikers
Wij wensen de dopelinge en haar ouders van harte proficiat.

Misintenties opgeven: In de kapelanie (Severenstr. 7), tel. 06-27501073. Of in het 
parochiebureau elke dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur en vrijdag van 14.00 tot 15.00 
uur: Ambyerstraat Zuid 90ª, tel. 043-3520100, of via e ¬mail: parochiewalburga@
kpnplanet.nl. 
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: uiterlijk maandag 
21 september in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 22 september vóór 
12.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.

Ik hoop met deze stage ervaring op te doen en te kunnen meemaken hoe het is 
om in de parochie actief te zijn. Ook hoop ik u met de activiteiten eens te 
ontmoeten, en als u me ziet lopen of als u nog vragen heeft kunt u me gerust 
eens aanspreken.
Met hartelijke groet en Gods zegen,
Clemens
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♫ PIANOLES 
 
✧ Door gediplomeerd en ervaren pianodocente  
✧ Privéles voor kinderen en volwassenen  
✧ Beginners en gevorderden 
✧ Gratis proefles 
✧ Eventueel bij u aan huis 
 
Patricia Suijlen, Tel. 043-3635931 
Appelhegge 16, 6225 KB Maastricht (Amby)  

      
 
 
 
 
 
 

RKASV    -    RKVVM
ZONDAG   27-09-2020

AANVANG    14:30 uur



Op vrijdagavond komen we ten 
westen van de Ambyerstraat Zuid/
Ambyerstraat Noord (Tussen 
Amyerstraat zuid/noord en 
Heukelstraat, Severenstraat en 
Westrand) 
Op zaterdag doen we de oostkant 
(tussen Ambyerstraat noord/zuid en 
de ‘heggebuurt’’ en de 
“hovenbuurt”). 
Ook hebben wij dit jaar een vast 
verkooppunt en wel in de laan 
tussen de Heisterumhoeve en de 
Hamerthoeve ook op beide dagen 
op Vrijdag van 17.30 tot 20.00uur en 
Zaterdag van 10.30 tot 14.00uur

leden, jong en oud, van CV de Sjlaaibök 
komen bij U aanbellen en U vragen of 
U violen wilt kopen. TEVENS ZULLEN 
WIJ ONS ZOVEEL MOGELIJK AAN 
DE CORONAREGELS HOUDEN.

Maar U kunt ook al 
eerder Uw violen 
bestellen en dan zullen 
wij ze op 2 of 3 
oktober bij U bezorgen.

Bestellen kan op telefoon 043-3636259 
of 06-53164078 en 06-20425990 maak 
dan ook gelijk een afspraak over het 
bezorgen!!!!
De prijs ook dit jaar is € 2,50 voor 
4 stuks violen.

En denk er aan: de netto-opbrengst 
komt ten goede aan de carnaval voor 
de onze jeugd! 
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Violenactie van 
De Sjlaaibök
De herfst heeft ingezet, 
bladeren vallen en het 

zomerspul in onze tuin 
moet eruit!
Dat is ook de hoogste 
tijd om de tuin definitief 
onderhanden te nemen 
en winterklaar te 
maken. 
Een van de dingen die 
daar bij hoort zijn 
bloemen, bloemen die 
winterhard zijn en die 

er voor zorgen, dat ook in dit jaargetij, 
kleur rondom het huis is.
Al jaren, dus ook dit jaar houdt de 
CV De Sjlaaibök, haar jaarlijkse violenactie. 
De netto-opbrengst van deze actie is 
bestemd voor de jeugdcarnaval in Amby.

Ook dit jaar gaan we de verkoop verdelen 
over twee dagen: De verkoop vindt dit jaar 
plaats op 

vrijdagavond 2 oktober 
vanaf 17.30 uur 

en 
zaterdagmorgen 3 oktober

vanaf 10.30 uur.

Mooi  vitaal haar. 
Verse koffie    gebak.

 Dames, heren, kinderen 
 Curlsys
 L’ANZA haarproducten
 Great Lengths hairextensions

 Koffie en thee van Blanche Dael 
 High tea/coffee/wine (op reservering) 
 Terras met speelweide
 Ambachtelijk schepijs (zomer)

Ambyerstraat Noord 102, Maastricht
Tel.: 043 362 52 30  |  hairz-coffeez.nl

’t Winkelke 
▪ Ben je op zoek naar een cadeautje voor een 

verjaardag, geboorte, zomaar een bedankje of 
zoek je een leuk kaartje? 

▪ Wil je jezelf eens verwennen met een nieuwe 
mooie tas of armband? 

▪ Heb je zin om je huis eens op te fleuren? 

loop gerust eens bij ons binnen in ’t Winkelke 
Wij hebben misschien net dat mooie kussen, die mooie 
lamp of die heerlijke geurolie 
Alles voor een fijne sfeer in huis, kun je vinden bij  

‘t Winkelke aan de Ambyerstraat Noord 12A. 
We zijn geopend op dinsdag van 13 u tot 17 u  
en van woensdag t/m zaterdag van 10 u tot 17 u 
 

tot snel  

José en Mart 

’t Winkelke 
▪ Ben je op zoek naar een cadeautje voor een 

verjaardag, geboorte, zomaar een bedankje of 
zoek je een leuk kaartje? 

▪ Wil je jezelf eens verwennen met een nieuwe 
mooie tas of armband? 

▪ Heb je zin om je huis eens op te fleuren? 

loop gerust eens bij ons binnen in ’t Winkelke 
Wij hebben misschien net dat mooie kussen, die mooie 
lamp of die heerlijke geurolie 
Alles voor een fijne sfeer in huis, kun je vinden bij  

‘t Winkelke aan de Ambyerstraat Noord 12A. 
We zijn geopend op dinsdag van 13 u tot 17 u  
en van woensdag t/m zaterdag van 10 u tot 17 u 
 

tot snel  

José en Mart 

’t Winkelke 
▪ Ben je op zoek naar een cadeautje voor een 

verjaardag, geboorte, zomaar een bedankje of 
zoek je een leuk kaartje? 

▪ Wil je jezelf eens verwennen met een nieuwe 
mooie tas of armband? 

▪ Heb je zin om je huis eens op te fleuren? 

loop gerust eens bij ons binnen in ’t Winkelke 
Wij hebben misschien net dat mooie kussen, die mooie 
lamp of die heerlijke geurolie 
Alles voor een fijne sfeer in huis, kun je vinden bij  

‘t Winkelke aan de Ambyerstraat Noord 12A. 
We zijn geopend op dinsdag van 13 u tot 17 u  
en van woensdag t/m zaterdag van 10 u tot 17 u 
 

tot snel  

José en Mart 
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Bestel in vier stappen uw loten

Ga naar:

www.zonnebloem.nl/loten/p/de-afdelingmaastricht-amby

- Geef aan hoeveel loten u wilt bestellen.

- Vul uw naam en e-mailadres in en klik op bestellen.

- U betaalt de loten via iDeal en ontvangt direct de loten

per e-mail.

Beste inwoner van Amby,

Vanwege de situatie rondom

corona kan de gebruikelijke

huis-aan-huisverkoop van

de Zonnebloemloterij niet

doorgaan.

Daarom hebben we als afdeling een digitale verkoop-

pagina gemaakt. Zodat we straks met de opbrengst weer

volop activiteiten kunnen organiseren voor mensen met

een lichamelijke beperking.

De trekking is maandag 12 oktober 2020. Als u loten bestelt op deze manier,

krijgt U automasch bericht over de uitslag. Lees meer op www.zonnebloem.nl

Loterijvergunning verleend door de Kansspelautoriteit aan

Schng SNL/Zonnebloem 10293 d.d. 6 december 2016. Kijk op: ssnl.nl

Geen internet? U kunt ook telefonisch loten bestellen bij:

Tjeu Dols: 043 - 36 25 298 of bij Annie Overmans: 043 - 36 23 816

Met het kopen van loten via onze lotenpagina,

helpt u ons enorm. Dank u wel!

Bestel in vier stappen uw loten

Ga naar:

www.zonnebloem.nl/loten/p/de-afdelingmaastricht-amby

- Geef aan hoeveel loten u wilt bestellen.

- Vul uw naam en e-mailadres in en klik op bestellen.

- U betaalt de loten via iDeal en ontvangt direct de loten

per e-mail.

Beste inwoner van Amby,

Vanwege de situatie rondom

corona kan de gebruikelijke

huis-aan-huisverkoop van

de Zonnebloemloterij niet

doorgaan.

Daarom hebben we als afdeling een digitale verkoop-

pagina gemaakt. Zodat we straks met de opbrengst weer

volop activiteiten kunnen organiseren voor mensen met

een lichamelijke beperking.

De trekking is maandag 12 oktober 2020. Als u loten bestelt op deze manier,

krijgt U automasch bericht over de uitslag. Lees meer op www.zonnebloem.nl

Loterijvergunning verleend door de Kansspelautoriteit aan

Schng SNL/Zonnebloem 10293 d.d. 6 december 2016. Kijk op: ssnl.nl

Geen internet? U kunt ook telefonisch loten bestellen bij:

Tjeu Dols: 043 - 36 25 298 of bij Annie Overmans: 043 - 36 23 816

Met het kopen van loten via onze lotenpagina,

helpt u ons enorm. Dank u wel!

Oude akerstraat 4 a Bemelen  Ma.11.00-18.00  Di. t/m Do. 8.30-18.00 Vr. 8.00- 18.00 Za. 8.00- 17.00 

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak 

Nieuwe oogst Mergelland fruit per kg € 1,39 
Golden, Elstar, WellantmDelcorf, Alexander Lucas, Conference  

St pieter aardappelen 10 kg € 4.50 
Nieuw!!!kalkoenvlees van de Slanke Bourgondiër 

             Zuivel van De Vrolijke Koe –Boerenkaas van Kaasboerderij Mertens                 -                   
Vlees van ‘t Gasthoes en Fromberg - Eieren van Mergellandei                                      

Meel van Commandeursmolen en De Bakwinkel  
                   Brood van Geurten, Honing van Heiland                     

 Geldig tot 21 september 

Wee sjrijf de sjlager veur karnaval 2021 ?
’t liek nog wiet weg, en wat mèt corona geit 
gebeure is nog neet zeker, meh de echte 
karnavalisten hope uiteraard dat karnaval 2021 
door kint goon en dao huurt natuurlek eine 
sjlager beej. Um goot veurbereijt te zien vraoge 
veer uuch noe al te sjtarte mèt sjrieve van de 
nuije sjlager veur de karnaval 2021 veur cv de Sjlaaibök. 
Wie geer allemaol weit is dit `n Zjubileij jaor – en is de 
sjlager neet veur unne Prins meh veur unne Vorsj.
Zeet geer nog neet begonnen, kroep dan sjnel in de pen en 
verzin un leuke melodie !!
Wienie de sjlagerverkezing door kint goon is nog neet zeker,
meh v’r goon oet van 14 November es veer teminste 
`t Ajd Prinsebal ter iere van Prins Jean II en Prinses Nancy 
maoge organizere.
`t Regelemint en de akkoordverklaring veur deilname sjteit 
op de website www.sjlaaibok.nl en kint geer zelf oetprinte 
en invulle. Zoonder ein ingevulde akkoordverklaring is eure 
deilname helaas neet geldig. Hopelek zien v`r väöl bekinde 
inzenders van de aafgeloupe jaore, meh veer vinde `t 
natuurlek ouch leuk um nuij talent te maoge begroete beej 
oos verkezing.
Laote veer d’r same veur zörge dat veer weer `n echte 
verkezing kriege.
Geer kint eur sjlager t/m 30 september 24.00 oor inlievere 
beej de Regenboogschotel 8.
Sjtart dus noe mèt sjrieve en maak d`r eine geweldige sjlager 
van.
Hiel väöl sukses en netuurlek väöl sjrief plezeer.

Meziek kommissie C.V. de Sjlaaibök 



Seniorenpartij Maastricht:
Maastricht mag kans op 
extra Haagse 
woningbouwsubsidie niet 
laten liggen

Maastricht moet alles op alles zetten 
om alsnog in aanmerking te komen 
voor een grote financiële bijdrage van 
het Rijk, die bestemd is om versneld 
een groot aantal woningen in de stad 
te kunnen realiseren.

Teleurstellend
de SPM noemt het ‘een 
bijzonder goed signaal’ 
dat liefst 32.579  (van 
de 51.000) van de 
woningen die versneld 
gebouwd gaan worden 
woningen zijn voor de 
sociale huursector, de middenhuur (tussen 
de 700 en 1000 euro), maar ook betaalbare 
koopwoningen.
 ,,Maar het is ronduit teleurstellend dat 
onze provincie totaal verstoken blijft van 
de woningimpuls. De teller voor het aantal 
toegewezen projecten in Limburg staat op 
nul. Blijkbaar is het geen enkele gemeente 
in Limburg – dus ook Maastricht niet – 
gelukt om een aanvraag in te dienen die 
van voldoende kwaliteit was om de toets 
der kritiek te kunnen doorstaan.”

Tweede tranche
Het is dan nu ook zaak dat Maastricht alle 
zeilen bijzet voor de tweede tranche 
waarvoor op korte termijn aanvragen 
kunnen worden ingediend. 
,,Deze kans mag niet aan Maastricht 
voorbij gaan, zeker omdat ook projecten 
voor starters, senioren , studenten (ook 
tijdelijke huisvesting) en andere 
aandachtsgroepen in aanmerking kunnen 
komen voor subsidie. 
Woningen dus die we in deze stad hard 
nodig hebben. 
Als Senioren Partij Maastricht zullen we 
ons daar ook in de toekomst sterk voor 
blijven maken.”  

Henny Willems raadslid voor de
Senioren Partij Maastricht 
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Voor onderzoek naar het effect van een tijdefficiënte training op de suikerstofwisseling van de spier zoeken 
wij:

Mannen en Vrouwen met een zittend bestaan
Leeftijd 45-75 jaar
BMI boven de 27 kg/m2*

Voorafgaand aan het onderzoek zal een screening plaatsvinden waarvoor u nuchter naar de universiteit komt. Tijdens
de screening wordt er een hartfilmpje gemaakt en meten we uw lengte, gewicht, lichaamssamenstelling, bloeddruk,
en suikerstofwisseling. Daarnaast vult u enkele vragenlijsten in. Afhankelijk van de resultaten van de screening kunt
u deelnemen aan de studie.
Bij deelname zult u gedurende 12 weken 3 keer per week onder begeleiding trainen aan de Universiteit Maastricht.
Voor, tijdens, en na deze trainingsperiode komt u in totaal 7 keer naar de universiteit voor diverse metingen; o.a.
bloedafname, vragenlijsten, cognitieve test, conditietest, MRI scan van uw bovenbeen en lever, bepaling van uw
insulinegevoeligheid en afname van een stukje spier.

Bij volledige deelname aan de 12 trainingsweken ontvangt u een vergoeding van € 500 en
een gratis sport horloge met hartslagmeter

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met: 
Maaike Bergman, MSc, Capaciteitsgroep Voeding en Bewegingswetenschappen, Universiteit Maastricht 
Tel. 043-388 1441 |  Email: maaike.bergman@maastrichtuniversity.nl

*U bepaalt uw BMI door uw gewicht (in kg) te delen door uw lengte (in m) in het kwadraat (lengte x lengte) 

www.maastrichtuniversity.nl
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ZijActief
Eindelijk mogen we weer 
een ledenavond 
organiseren. De Stichting 
Amyerhoof zal ervoor 
zorgen dat we met gepaste afstand in de 
zaal kunnen zitten. Wij nodigen onze leden 
dan ook uit om de maandelijkse 
ledenavond van onze afdeling bij te wonen 
op woensdag 16 september 2020 om 
19.45 uur in de Amyerhoof. Deze avond 
komt de heer Joshua van Wersch een 
lezing verzorgen over ‘de Kuusj’. We gaan 
ook genieten van een proeverij met enkele 
lekkere kuusjproducten. Omdat we het 
aantal aanwezigen moeten doorgeven 
vragen wij of u zich van te voren wil 
aanmelden.

Bestuur ZijActief Limburg
Afdeling Amby 

 
 
 

2e HANDS 
KLEDINGMARKT 

 
speciaal veel kinderkleding 

 
  ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017 

 
GEMEENSCHAPSHUIS AMYERHOOF 

SEVERENPLEIN AMBY  
 

van 10.30 – 14.30 uur 
 

t.b.v. ZijActief Limburg 
afd. Amby 

 
De toegang is gratis 

 
 

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 

Werken aan een 
gezonde toekomst 

De campagne Vitaal Vooruit 1,2,3 vindt vanaf 21 september tot en met  
15 november plaats. Een leuke actie om jou te helpen je eetpatroon direct  
te beïnvloeden en te focussen op een gezonde toekomst! 
 
De nadruk ligt op 3 praktische uitdagingen voor elke dag: 

      1 handje noten 
                                                                2 stuks fruit 
                                                                3 ons groenten 
 

Door er elke dag weer voor te gaan werk je aan blijvend veranderende 
eetgewoonten voor de lange termijn 
 
Heb je vragen over de uitdaging of kun je een steuntje in de rug gebruiken bij  
het veranderen van je eetgewoonten? 
 

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  | 043-3626882 
www.moniquewaltmans.nl | info@moniquewaltmans.nl 
 

 

 

 

 

 

Initiatiefnemer Ewoud van Dulken heeft een 
droom. Hij wil de gymlessen die we allemaal 
kennen van de basisschool nieuw leven 
inblazen en mensen weer het plezier van toen 
laten beleven. 
“Bijna iedereen heeft er een positieve vibe bij. 
Als ze herinneringen ophalen, beginnen ze te 
stralen en verschijnt er een grote glimlach op 
hun gezicht. Dat gevoel willen we aanspreken, 
niets moet en alles mag. 
Plezier staat voorop 
Zo gezegd, zo gedaan. “Het plezier staat bij 
onze lessen voorop. Het is mijn overtuiging dat 
sporten an sich niet goed voor je is. Zeker als 
je het op hoog niveau doet, pleeg je roofbouw 
op je eigen lichaam. 
Het gaat om het bewegen, dat is noodzakelijk 
voor je gezondheid, zowel fysiek als mentaal. 
We hebben de afgelopen maanden allemaal 
gemerkt wat het met je doet als je te weinig 
beweegt. Door het ‘moeten’ eraf te halen en 
het op speelse wijze aan te bieden, wordt 
bewegen weer leuk. En dan kom je 
automatisch uit bij de gymlessen van vroeger.
” Professionele begeleiding “
Het is de kunst om in de lessen voldoende 
uitdaging te bieden op ieder niveau, voor jong 
en oud. Ieder lichaam is immers anders. Mede 
om die reden worden onze lessen verzorgd 
door geschoolde docenten. Trefbal, 
touwklimmen, bokspringen, ringzwaaien, 
handstand, basketbal, volleybal... Het komt 
allemaal terug. Door te zorgen voor veel 
variatie in de lessen, houden we je 
gemotiveerd en kost het je geen enkele moeite 
om het vol te houden.” 
Héél Nederland 
GYM VAN TOEN is 17 augustus van start 
gegaan in Amstelveen, Haarlem en Zaandam. 
Vanaf 24 augustus zijn de locaties Leiden, 
Vlissingen, Middelburg, Sittard en Maastricht 
gestart met de lessen. “Het is ongelooflijk 
hoeveel aanmeldingen we krijgen.” Het streven 
is om in 2020 te komen tot tien locaties. De 
mogelijkheden zijn eindeloos. Je zou 
bijvoorbeeld ook lessen voor ouder en kind 
kunnen aanbieden, en voor bedrijven liggen er 
eveneens kansen.
Als ik iets doe, dan ga ik er voor 300% voor. 
GYM VAN TOEN blijkt een groot succes. Ik sta 
zelf positief in het leven en dat gun ik iedereen. 
Ik vind het dan ook geweldig om mensen op 
deze manier blij te kunnen maken!” 

De lessen vinden plaats op de maandag- 
en woensdagavond van 20:30 tot 21:30 
uur aan de Kelvinstraat 1, 6227 VA te 
Maastricht. 

Kelly Sullot - 
Woonachtig in Amby, 
vakvrouw in hart en 
nieren. Gemotiveerd, 
energiek en al ruim 
twaalf jaar ervaring 
als docente 
lichamelijke 
opvoeding bij het 
DaCapo College in 
Sittard. 
Kelly weet mensen te motiveren en is bij 
uitstek ons gezicht in Maastricht.

Heeft u vragen, stuur een berichtje 
naar info@gymvantoen.nl of bel gerust 

naar onderstaand nummer 
+31-622663775 
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Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen 
Severenplein 24a, Maastricht, 043-3634781 
www.facebook.com/plusfranssen    
Instagram: plusfranssen 
 

  

  

 


