
Amyer Praot - 1 - Amyer Praot

Uitnodiging 
40-jarig Jubileum Bart Meijs

Hierbij nodig ik jullie uit aanwezig te zijn bij de Pontificale Hoogmis 
ter gelegenheid
van mijn 40-jarig jubileum als 
kerkmusicus/koordirigent.

Deze Plechtige Hoogmis vindt 
plaats op zaterdag 24 
september 2022 om 14.30 u
in de Sint-Christoffelkathedraal, 
Grote Kerkstraat 2, te 
Roermond.
U bent van harte welkom

Hoofdcelebrant: 
Z.H.E. Mgr. Dr. Everard de Jong, 
Hulpbisschop van Roermond.

In deze viering zullen mijn drie koren de H. Mis muzikaal verzorgen:

Gemengd koor ‘De Kempengalm” Maarheeze: 
‘Orgelmesse’ F.J. Haydn 
Soliste: Jeanny Meijs-Louvenberg. Dirigent: Bart Meijs - Organist: Jean 
Pierre Steijvers

Kerkelijk zangkoor Koningsbosch - Gregoriaans en wisselende 
gezangen

Kerkelijk zangkoor Amby-Maastricht - Gregoriaans en 
wisselende gezangen
Gastdirigent: Cyriel Tonnaer - Organist: Jos van Pol

Bart Meijs, kerkmusicus/koordirigent 

Harmonieuws
Vooruitblik op het Jubileumjaar
Je zult het vast wel weten, volgend jaar bestaat 
Harmonie St. Walburga 125 jaar en al eerder 
kondigen we aan, dat dit een feest wordt voor 
geheel Amby. 
Maar eerst gaan we terug naar het jaar 1973. De 
Harmonie viert het 75-jarig jubileum en ontvangt 
van Koningin Juliana de Koninklijke Erepenning.
In Zweden brengt een nieuw bandje een LP uit met de titel “Ring 
Ring” en deze is alleen te koop op de thuismarkt. We hebben het 
over ABBA; een jaar later winnen ze met “Waterloo” het Eurovisie 
Songfestival.
Bijna vijftig jaar later vieren we ons 125-jarig jubileum en dit doen 
we in de periode van mei 2023 tot medio 2024. 
Eén activiteit willen we alvast onder de aandacht brengen van de 
lezers van de Amyer Praot:

Zaterdag 7 oktober 2023: 

optreden van 
de ABBA Tribute-band A*Fever 

in de Amyerhoof
We zijn erin geslaagd om deze fantastische Tribute-band naar Amby 
te halen. A*Fever speelt het gehele repertoire van ABBA, van 
Dancing Queen tot Waterloo en alle andere grote hits. Dit wordt 
een feest zonder weerga!

 
Hier wil je zeker bij zijn, dus zet zaterdag 7 oktober 2023 alvast in je 
agenda!
Later dit jaar maken we meer bekend over de jubileumviering van 
Harmonie St. Walburga. 

Nieuwe kop van de Amyer Praot kan jullie  niet zijn ontgaan. Keuze voor de gebouwen en samenstelling is iets persoonlijks. 
Het is wel duidelijk AMBY geworden en dat was onze bedoeling. 
Ook de vakanties zijn voorbij voor velen. Afgelopen maandag zijn heel veel kinderen weer naar school gegaan. Voor het 
eerst zónder de bekende klaar-overs op de Ambyerstraat Noord. Voor velen zal dit wennen zijn, veiliger is het volgens ons 

zeker niet. Kun je er dan aan WENNEN?
Waar we ons in komende tijd mét U, als lezer van de Amyer Praot, en gebruiker van de openbare weg met auto, fiets, brommer of te voet, 
zullen gaan buigen is of de eerder genoemde twijfel over veiligheid terecht is of niet. 
Ook is het goed om samen te kijken hoe we omgaan met onze omgeving. De milieuperrons liggen er regelmatig smerig bij en dat allemaal 
omdat deze niet correct gebruikt worden (‘als ik het maar kwijt ben, de rest interesseert mij niet’) 
Samen hebben we een verantwoordelijkheid, de leefbaarheid in Amby op een zo hoog mogelijk peil te houden.
En dat kan alleen samen. 

46e jaargang nr 14

6 september 2022Amyer Praot

 

na de vakantie: 
 
verschijnt op  kopij    advertenties  

binnen    binnen  
uiterlijk:   uiterlijk: 
 

14 1 september 25 augustus 25 augustus 

15 15 september 9 september 11 september 

16 29 september 23 september 25 september 

17 13 oktober 7 oktober 9 oktober 

18 27 oktober 21 oktober 23 oktober 

19 10 november 4 november 6 november 

20 24 november 18 november 20 november 

21 8 december 2 december 4 december 

22 22 december 16 december 18 december 



INLOOPSPREEKUUR 

Juridisch inloopspreekuur
Maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur

voor arbeidsrecht, consumentenrecht, 
uitkeringen, verblijf vergunningen etc

Wijkagent
Iedere 1ste  WOENSDAG van de maand

Tussen 10.00 – 12.00 uur

Mantelzorg Zuid
Iedere 2de maandag van de maand

tussen 11.00 tot 12.30 uur.
Telefonisch 043 321 5046. 

U kunt ook een berichtje sturen naar 
s.stevens@mantelzorgzuid.nl

Maatschappelijk werker
Dinsdag 9.30-11.00 uur

op afspraak gsm 0636408424.
mail: info@buurtplatform-amby.nl

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
Huisartsenpraktijk Severen 3634964
Huisartsenpraktijk dhr. Zwietering 
en mevr. van Kleef 
Medisch Centrum Amby  3624135
voor spoed 3635637
Fysio Amby 3117540
Centraal tandartsnummer 0900-4243434
Het Gebitscentrum 8528201
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 BSO Amby 0625642737
BSO De Boomhut 3631793 
Essent 0800-9009
WML 3090909
Henny Willems gemeenteraad 3621089
Slachtofferhulp 0464203500
Dierenambulance 0900-4433224

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

bel dan 
GSM 06-57623416

Gevraagd oude fietsen

U vindt een AED
bij Hagerpoort, (zijde Vlierhoven)
in kantoor Maasvallei, 
bij De Kardinaal, (Severenstraat)
in Amyerhoof, (Severenplein)
bij Plusmarkt, Severenplein 24A

en bij L1, (Ambyerstraat Zuid 77B, 
op de hoek van het pand)

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

Houdt op 
dinsdagen 13 en 
20 september 
een kienmiddag in 
Gemeenschapshuis 
Amyerhoof.  
De zaal gaat open om 13.00 uur en het 
kienen begint om 14.00 uur. 

 
 

BEJAARDEN – EN INVALIDENVERENIGING 

,, De Sjlaaimetten  ” 
AMBY 

 
Bejaarden- en invalidenvereniging “De Sjlaaimetten” houden feestmiddag. 
 
Beste leden op zaterdag 31 oktober a.s. wordt er weer een gezellige feestmiddag gehouden door de bejaardenvereniging. 
Namens het bestuur nodig ik alle leden uit voor deze gezellige middag die zal worden gehouden in de Amyerhoof aanvang 14.00 uur (zaal open 
vanaf 13.30 uur). 
Kosten voor deze middag zijn €5,- p/p en daarvoor krijgt u enkele consumpties en lekker eten. 
Er is voor prima dans- en stemmingsmuziek gezorgd door orkest "Gonny en Nico". 
Natuurlijk is er weer de welbekende tombola. 
U kunt zich opgeven bij de penningmeester Jef Noben, tel:043-3622618 of de voorzitter Arno Custers, tel:043-3636947 tot 26 oktober a.s. 
Ik wens U namens het bestuur allen alvast een heel gezellige feestmiddag toe. 
 
A. Custers 
Voorzitter/Secretaris 
 

Kienen met de Zonnebloem 
in de Amyerhoof
Dinsdag 4 oktober
Dinsdag 1 november
Dinsdag 6 december

Zaal open om 13.15 uur.

COLOFON
Volgende uitgave: 

Dinsdag 20 september

Inzendtermijn kopie
Woensdag 14 september

Redactie, klachten 
en advertenties

Henny Willems
Berkenhoven 26

6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089

e-mail: amyerpraot@ziggo.nl
www.amyerpraot.com

Financieel Beheer
Maria Willems

Berkenhoven 26
6225 HE Amby-Maastricht

Telefoon 3621089

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

NIEUWE DUITSE VERZAMEL 2-CD 
VAN JEROME GELISSEN EN 
LOCO LOCO SJAAL TE KOOP
Sinds 30 aug. 2022 is mijn nieuwe Duitse 
verzamel 2-CD Deutsche Schlagerparty 
(incl. Schlagermedleys) te koop. Met 36 
Duitse feesthits, polonaises, samba’s, polka’s 
en 12 Duitse Schlagermedleys van bekende 
Duitse artiesten. Hierop staan o.a.: Jetzt 
geht die Party richtig los, Tanze Samba mit 
mir, Carnaval in Rio, Schneewalzer (Party 
version), Feierabend en nog veel meer. 
Deze nieuwe Duitse 2-CD is bij mezelf en 
bij o.a. Mediamarkt in Maastricht te koop.
Juni 2022 was het alweer 40 jaar geleden 
dat ik was begonnen met zingen bij 
Kinderkoor de Floddertjes in Amby. Nu na 
40 jaar met zingen en theater komt er in 
okt. 2022 iets sjieks muzikaals aan.  Meer 
nieuws hierover volgt nog. De Loco Loco 
sjaal is nog te koop bij mezelf en bij 
Jose’s Boutique in Amby. 
Muzikale groeten van Jérôme Gelissen.
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Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

Zonnebloem afd. Amby bestaat 50 jaar.
Dit gaan we vieren op zaterdagmiddag 1 oktober a.s.
De feestmiddag is alleen toegankelijk voor de gasten en 
vrijwilligers van de Zonnebloem.
Iedere gast ontvangt persoonlijk een uitnodiging om 
aanwezig te zijn op deze dag. Via een antwoordkaart zal 
de gast aangeven of hij/zij komt of niet.
Het is dus niet de bedoeling dat mensen zomaar vrij 
kunnen binnenlopen.
Op het programma staat o.a. een optreden van “Die Moselsänger”.
We beginnen de dag met een uitgebreide lunch.

Feestcomité en bestuur Zonnebloem Amby 

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

3 stuks 930

Feestelijke
roerbakschotel

250 gram 395

Beierse frikandel

Tropische passie

100 gram 195

Sjaandergehakt + 
Grillworst +
Varkensfilet

100 gram per soort samen  475

Kip saté snackballetjes

250 gram 395

Pasta carbonare

per portie 650

Duroc sucade

500 gram 725

Kip stroganoff

500 gram 825

Zuurvlees
kant en klaar

500 gram 725

Prei gehakt
ovenschotel

500 gram 750

Couscous kip salade

200 gram 259

Mango rauwkost

100 gram  139

Eiersalade 

250 gram 395

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 6 september t/m zaterdag 10 september 2022.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL en haal uw bestelling snel en gemakkelijk af bij het pick-up point.

Kalfs saucijsjes

4 stuks 695

4 stuks 760

Runderpoulet

500 gram 925

Onze openingstijden zijn:
- Dinsdag-vrijdag 09:00-18:00 uur
- Zaterdag 08:00-15:00 uur
- Maandag gesloten

Beste leden van de Damesvereniging
Het nieuwe verenigingsjaar na de zomervakantie 
is weer aangebroken en wij als bestuur hopen dat 
jullie weer allemaal naar onze ledenavonden zullen 
komen. Onze ledenavond is op woensdag 14 
september a.s. om 20:00 uur.  José Walraven komt deze avond met 2 
tassen vol Tupperware. Als jullie artikelen, zoals deksels van dozen die 
niet meer goed sluiten of stuk zijn, thuis hebben, dan kunnen jullie deze 
inleveren. 
Ook nieuwe leden zijn welkom. Wij hebben een diversiteit aan 
onderwerpen die door het jaar de revue passeren. Zoals verkoopparty’s, 
bloemschikken, informatieavonden, muzikale avonden, enz. enz. Hopend 
jullie te ontmoeten.
Het bestuur 

 

Pijnklachten? 
Onze experts helpen u graag! 
Fysiotherapie • Manuele Therapie • Dry Needling 
Echografie • Shockwave therapie 
 

Laurierhoven 30, Amby  
www.fysioamby.nl 
 
 

 

Maak nu een afspraak: 043 311 75 40 
NU OOK OP ZATERDAG OPEN! 
 

Contracten en 100% vergoeding bij alle zorgverzekeraars.   
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AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!

Goededag beste lezer,
Voor u ligt de Amyer Praot van 6 september 2022. Dat 

betekent dat de zomervakantie alweer achter ons ligt. Dat geldt ook 
voor de redactie en de medewerkers van Amiepedia.  Alhoewel er in 
de zomerperiode toch nog enkele mooie verhalen het licht mochten 
aanschouwen. Een artikel over de afbraak en herbouw van het 
gebied hoek severenplein-Ambyerstraat Noord, een treffend 
verhaal over de eerste jaren van het nieuwe woongebied 
Gravenhof en een tweetal biografische schetsen, waarvan een over 
mevrouw Chris Brandts-Smeets en de andere gewijd aan 
Zuster Maria Majella, geboren als Lisette Soons.  
Zoals u gewend bent, gaan we de komende tijd weer enthousiast, 
liefst met uw hulp en inbreng, aan de slag om het fenomeen “Amby” 
verder uit de doeken te doen. Er liggen wederom mooie verhalen in 
het verschiet. Verhalen die de herinnering aan het oude Amby 
levendig houden en tegelijk de veranderingen van het nieuwe Amby 
laten zien. 

Amiepedia
Amiepedia heeft geen status van een stichting of een vereniging. De 
redactie wordt gevormd door een groepje enthousiastelingen, 
gelukkig steeds vaker aangevuld met nieuwe medewerkers. Allemaal 
vrijwilligers dus. De vele reacties op de sociale media tonen aan, dat 
het werk van Amiepedia door u zeer wordt gewaardeerd. Met als 
bijkomend voordeel, dat we veel tips ontvangen over Amby, vroeger 
en nu, die we heel goed kunnen gebruiken voor onze publicaties.
Om dit allemaal te kunnen realiseren, moeten helaas kosten worden 
gemaakt. Verleden jaar hebben wij via een succesvolle Plus-actie,  
dank zij uw hulp, wat middelen kunnen verwerven. Om de kas nog 
wat verder te vullen zijn we een – volgens ons – mooi en uniek 
project gestart.

Kaartenactie
Amiepedia heeft namelijk een mooie set ansichtkaarten samengesteld 
met foto’s van straatbeelden van weleer. Elf ansichtkaarten die 
herinneringen oproepen en tonen hoe het vroeger was. Op elke 
kaart staat ook nog een kleine afbeelding van dezelfde locatie, anno 
nu. Al deze kaarten zitten in een mooi doosje of boxje, met daarin 
ook nog een aparte kleine  overzichtsbrochure.
Deze boxjes, met een doorzichtige voorkant, met zeer 
verzamelwaardige kaarten, slechts uitgebracht in een beperkte 
oplage, zijn vanaf 11 september voor iedere geïnteresseerde, die 
“Amie” of amiepedia goed gezind is,  te koop voor 7,50 euro. Het 
betreft een voorlopig unieke actie, maar bij voldoende belangstelling 
komt er misschien een vervolg. Uiteraard met andere, even unieke 
onderwerpen. 

 
Het eerste doosje met de set kaarten,  aangeboden aan 
Wethouder van Cultuur, Frans Bastiaens, op zijn werkkamer in 
het Maastrichtse stadhuis.

Verkoop
De boxjes met de kaarten zijn te koop vanaf en tijdens de 
garagesale van 11 september tussen 9.00-16.00 uur, onder de poort 
bij de Hof van Huntjens. 
De sets kaarten zijn ook te koop op de eerst komende 
inloopavond op 13 september tussen 20.30 – 21.30 uur in de 
Amyerhoof. 
Als beide data niet schikken zijn ze na 11 september, ook af te
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RADEMO

Zondag 11 september
Afscheid van kapelaan Pawel

Kapelaan Pawel Zelazny zal op zondag 11 
september, na de H. Mis van 11.00 uur, 
afscheid nemen als kapelaan van onze 
parochiegemeenschap. De gemeenschap 
van de Neocatechumenale Weg heeft hem 
een nieuwe uitdagende opdracht gegeven 
n.l. om Missie- gezinnen van De Weg in 
Nederland te gaan ondersteunen. 
Daarnaast is hij, in opdracht, bezig met een studie kerkelijk recht. 
Wij als parochieraad en, velen met ons, betreuren zijn vertrek. 
Pawel werd in 2019 tot diaken gewijd en na het vertrek van 
kapelaan Anu toegevoegd aan ons priesterteam van de federatie 
Maastricht Oost.  Op 6 juni 2020 werd hij door Mgr. Harry 
Smeets tot Priester gewijd. Vanwege de coronapandemie mochten 
er maar 30 personen in de Kathedraal aanwezig zijn. Op zijn 
verzoek deed hij zijn eerste H. Mis in onze H. Walburgakerk op 
7 juni en wij hebben dat als een bijzondere eer mogen ervaren. 
Echter ook dan zijn de coronamaatregelen van toepassing, max. 
30 personen in de kerk. Door inspanningen van vrijwilligers, 
R.T.V. Maastricht en Pastoor de Jong kon deze neomisten H. Mis 
integraal uitgezonden worden zodat ook zijn familie in Polen en, 
verder iedereen die dit wilde, deze viering live volgen. Na de 
H. Mis mocht kapelaan Pawel, als Poolse priester, een prachtig 
schilderij onthullen van de H. Paus Johannes Paulus II welk is 
geschonken door de Stichting Gezinspastoraat. Dit schilderij zal 
ons vaak aan onze kapelaan Pawel blijven herinneren. 
Na de H. Mis heeft u de mogelijkheid om persoonlijk afscheid te 
nemen van kapelaan Pawel, dit onder het genot van een kop 
koffie, thee en stukje vlaai. 
Voor de kinderen zal er een glaasje fris zijn. 
Wij danken kapelaan Pawel voor al het goede aan Amby gegeven 
en wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe opdracht en, dat 
Gods zegen op zijn werk mag rusten.
Pastoor de Jong, kapelaan Slaven, Parochiële Bestuursraad en de 
gemeenschap Amby.
Piet Keijmis, secretaris. 



Alpha-cursus van start in september
Veel 
mensen 
zijn in onze 
tijd 
opnieuw 
op zoek 
naar de 
betekenis 
van het 
christelijk 
geloof. 
Ze ervaren 
dat er toch 
'meer' 
moet zijn. 
De Alpha-cursus wil in een open en gastvrije sfeer de 
mogelijkheid bieden om meer over het christelijk geloof aan 
de weet te komen.
In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de 
deelnemers (opnieuw) wat het christelijk geloof inhoudt. 
Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om 
elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na 
de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, 
inspirerend verhaal, waarin iedere keer een ander 
onderwerp centraal staat. Aansluitend praten de Alpha-
deelnemers hierover door in kleine gespreksgroepen.
Meer dan 29 miljoen mensen wereldwijd hebben inmiddels 
Alpha gedaan. In Nederland waren dat er al ruim 250.000. 
Alpha wordt gegeven in kerken, cafés, 
studentenverenigingen, jongerenclubs en zelfs in 
gevangenissen. Alpha is gratis, leerzaam en ook gewoon 
leuk! De cursus is interkerkelijk en wordt door mensen uit 
verschillende kerken georganiseerd. De cursus veronderstelt 
geen voorkennis.

In september 2022 start op de maandagavonden in Amiecitia 
in Amby, Maastricht weer een Alpha. 
De eerste avond is op maandagavond 26 september 2022. 
Nieuwsgierig? Info en data vind je op 
www.stemvandegoedeherder.nl/alphacursus.php waar je je 
ook eventueel kunt aanmelden. Wil je eerst meer weten, bel 
of app ons gerust (06-85745444) of kijk eens op Facebook 
Christelijke Gemeente Bunde/Meerssen | Facebook.
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Bewegen op uw eigen niveau met het Senior Plus 
aanbod van Maastricht Sport.

Twee vliegen in één klap. Tijdens de gymnastieklessen voor 
senioren wordt niet alleen aan conditie en fitheid gewerkt met 
behulp van eenvoudige en slimme oefeningen, u bevordert er 
tegelijkertijd uw zelfstandigheid en zelfredzaamheid ook nog 
eens mee. De activiteiten worden aangepast aan uw 
mogelijkheden en wensen. Veelal worden de oefeningen op een 
stoel gedaan. Ervaar het plezier van bewegen tijdens de 
gymnastieklessen.

In beweging in Amby
Wanneer:  maandagmorgen om 9 uur en om 
    10 uur gemeenschapshuis Amyerhoof
Doelgroep:  65+

Intensiteit:  Bewegen op eigen niveau en tempo.

Kosten:   Deze lessen zijn gratis.

Meenemen:  Sportieve kleding en schoenen, 
    een flesje water, eventueel een handdoek.

Deelnemen:  Wilt U eerst meer informatie, dat kan. 
    Bel vrijblijvend 043-3622902

Aarzel niet en kom eens binnenlopen.
Hopelijk tot ziens in 

Gymnastiek+

halen bij één van onze redactieleden: Biek Damoiseaux (Ambyerstraat 
Noord 164), Marlie van Geffen (Longinastraat 50), 
Ton Bron (Schovenlaan 17) of Rob Plantaz (Iepenhoven 44). 
Wilt u zeker zijn van een of meerdere sets. Reserveer dan vooraf via 
een mailtje naar redactie@amiepedia.nl of een messenger bericht via 
Facebook. Vermeld daarbij uw naam, het adres waar u het wilt afhalen 
en hoeveel sets/boxjes u wenst. We plannen dan  een afhaalmoment in.
Vooraf betalen hoeft niet, dat kunt u doen bij het afhalen en de boxjes 
kunnen alleen contant worden afgerekend. 

Sterren en planeten kijken
Voor de zomerstop hebben wij al aangekondigd dat amiepedia samen 
met amateurastronoom Gian Kerstges, een klein gezelschap 
geinteresseerden wil inwijden in de sterrenkunde. Tevens wil hij, met 
een professionele telescoop, een aantal planeten laten zien, die op dat 
moment een van de zeldzame keren volop te bewonderen zijn. In de 
komende Amyer Praot komt meer informatie over aanmelden (kan nu 
al bij de redactie), de minimale kosten, tijdstippen en locatie. De data 
zijn al bekend: zaterdagavond/nacht 1 oktober en bij slecht zicht, als 
alternatief, vrijdagavond/nacht  7 oktober. Iedereen kan inschrijven 
(kinderen wel onder begeleiding). Er geldt een maximum van ongeveer 
25 personen. Houd de komende praot of de sociale media in de gaten.

Inloopuurtje.
Het eersvolgende inloopuur is 13 september, van 20.30 uur tot 
21.30 uur in de Amyerhoof.
U kunt de redactie ook digitaal voorzien van materiaal via 
redactie@amiepedia.nl , of spullen en verhalen afgeven bij een van de 
redactieleden (te vinden op amiepedia.nl). 
Amiepedia: van, voor en door de mensen van Amby.

Regio Maastricht 

ER KAN ZOVEEL MEER DAN JE DENKT! 
Leuke activiteiten voor mensen met een lichamelijke 
beperking. Onze afdelingen met hun vrijwilligers 
maken dat mogelijk en dat hopen wij ook in de 
toekomst te kunnen blijven doen. 
Wat dacht je van op vakantie gaan, een lekker dagje 
eropuit samen met de afdeling, met de 

Zonnebloemauto, of de rolstoelfiets. Ook bezoeken wij 
deelnemers thuis en worden er leuke activiteiten in de buurt 
georganiseerd. 
Iedereen met en lichamelijke beperking vanaf 18 jaar is 
van harte welkom bij de Zonnebloem! 
Daarom wil de Zonnebloem regio Maastricht potentiële 
nieuwe deelnemers en vrijwilligers laten kennismaken met 
alle mogelijkheden tijdens onze informatiemarkt. 
 - Wanneer Zaterdag 24 september 
 - Waar: op de markt in Maastricht/achterkant 
  stadhuis 
 - Tijdstip: 12.00 – 16.00 uur 
Tijdens de informatiemarkt zijn er verschillende optredens van: 
 - Pie en Pow, de bekende muziekkapel uit Wolder 
 - Diana Olierook uit Grevenbicht met haar allround 
  popsounds 
 - De rolstoeldansgroep DE LIMBO WHEELERS.  
  Bekend van hun optreden tijdens koningsdag in 
  Maastricht
Vrijwilligers staan klaar om met jullie een ritje met de rolstoelfiets 
of Riksja te maken. Dit is een nieuwe activiteit die wij samen doen 
met de stichting FIETSEN ALLE JAREN. 
Tijdens deze middag krijg je meer informatie over alle activiteiten. 
Je kunt je aanmelden voor deelname of aanmelden als vrijwilliger. 
Wil je ons steunen als particulier of als bedrijf met een donatie of 
het opzetten van een activiteit? 
Wij horen graag van jou! 
Voor meer informatie bezoek onze website 
www.zonnebloemmaastricht.nl/maastricht 
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Benieuwd of u als senior nog veilig 
met uw auto aan het verkeer 
deelneemt?
U kunt uw rijvaardigheid laten toetsen op 
dinsdagmiddag 20 september of 
donderdagmiddag 20 oktober.
Stichting Verkeers Veiligheids Groep 
Maastricht (VVGM) organiseert al meer 
dan 25 jaar in samenwerking met de 
gemeente Maastricht een leerzame middag 
met een aantal workshops zodat u veilig 
aan het verkeer kunt blijven deelnemen. 
(Voorheen georganiseerd door VVN-
afdeling Maastricht).
U gaat in uw eigen auto op pad met een 
gecertificeerde rijinstructeur en die zal u 
dan tips geven om veilig aan het verkeer 
deel te nemen.
U wordt bijgepraat over de laatste nieuwe 
verkeersregels en uw ogen en gehoor 
worden door deskundigen getest.
Voor alle duidelijkheid, dit is geen examen 
en het heeft ook geen consequentie voor 
het wel of niet behouden 
van het rijbewijs.
Na afloop ontvangt u een 
handig boekje met 
verkeersregels speciaal 
gericht op u als oudere.
Dit alles vindt plaats in 
Ontmoetingscentrum Aen 
de Wan aan de Einsteinstraat 32, 6227BZ 
te Heer/Maastricht.

Voor  info en aanmelden, tel. 06-55340900 
of e-mail willyvvgm@ziggo.nl 

Aan alle leden van ZijActief Amby  
                                                                                    
Beste dames,

De vakantie is voorbij, we hopen dat u een 
mooie tijd heeft gehad, maar nu ook weer 
uitkijkt naar de activiteiten van onze 
vereniging. Wij nodigen u van harte uit 
voor de ledenavond op woensdag 21 
september 2022 om 19:45 uur in het 
gemeenschapshuis Amyerhoof. 
Het thema van de avond is: Heksen en 
Heiligen, wat hebben ze ons geleerd!
Tijdens de lezing vertelt mevrouw Odette 
Biets ons waarom Marie als heks gezien    
werd en heel Maastricht in rep en roer 
was.

We hopen u allen 21 september te zien!

Met vriendelijke groet,
Werkgroep 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 

 
 

Voorstellingen oktober 2022 geannuleerd !!!
Beste Lezers,
Tijdens onze zomerstop hebben we door onvoorziene
omstandigheden tot onze spijt een besluit moeten nemen om onze
70 jarig jubileum voorstellingen in oktober met directe ingang te 
annuleren. We gaan ervan uit dat we jullie z.s.m. op de hoogte 
kunnen brengen van onze plannen.
Groeten Bestuur en Leden 

BIJTANKEN EN OPPOETSEN
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Openingstijden: 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 7 september tot en met dinsdag 20 september

Goulash
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.29
Achterham
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.45

Jong belegen kaas

100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.60

Droogworst
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.49RUNDERPOULET

WEEKENDRECLAME: vrijdag 9 en zaterdag 10 september

per kg € 13.90

4e GRATIS
SCHNITZELS

Afgelopen maanden hebben weer een groot 
aantal inwoners van Amby en omgeving kunnen 
voorzien van een reanimatiecertificaat.
Zo zijn we weer een stapje dichterbij een 
hartveiliger Amby.
 
Mogen we u ook snel verwelkomen? Schrijf u 
dan snel in.
Voor dit najaar hebben wij nog de volgende cursussen gepland.
Basiscursus reanimatie: 
14 en 28 september (nog enkele plekken vrij). Dit zijn 
2 avonden van 3 uur. 
Herhalingscursussen reanimatie:
12 oktober (nog enkele plekken vrij), 9 november (vol) en 24 
november (nog enkele plekken vrij). Dit is 1 avond van 3 uur. 
De cursussen worden gegeven volgens de, dan geldende, Covid-19 
richtlijnen.
We bieden de basiscursus voor € 25 en de herhalingscursus voor 
€ 17,50 aan.

Schrijf u snel in via hartslagnu.amby@gmail.com 
VOL=VOL

Wist u dat:
* Wij met 2 zeer ervaren en landelijk gecertificeerde instructeurs 
 werken?
* Wij samen werken met Buurtplatform Amby en de trainingen op 
 hun locatie, bij de Koffiepot, plaatsvindt.
* Wij voor verenigingen en bedrijven ook trainingen op eigen 
 locatie kunnen verzorgen? En u hier altijd informatie over kunt 
 opvragen.
* U een officieel certificaat ontvangt en dat dit certificaat 1 jaar 
 geldig is.
* Als u lid wordt van onze vereniging, wij voor u bij houden 
 wanneer u opnieuw getraind moet worden en u korting en 
 voorrang krijgt op uw cursus. 
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6 7 e  j a a r g a n g
 n r .  1 4  -  2 0 2 2

 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

Vol dankbaarheid voor de mooie jaren in de 
parochie in Amby en ontzettend blij voor de 
prettige samenwerking met pastoor De Jong en 
kapelaan Slaven, schrijf ik mijn laatste artikel 
om ook u allemaal te danken, voor een warme 
ontvangst en uw steun in al deze jaren. Het 
was voor mij echt een eer om u allemaal te 
leren kennen! 

Sommigen van u vragen zich nog steeds af wat 
ik nu eigenlijk ga doen.
Ik werd door het bisdom Roermond gevraagd 
om samen met een katechisten-team, de families 
te begeleiden, die door paus Franciscus naar 
de verschillende steden van Nederland zijn 
gestuurd. Het betekent dus dat ik wat meer ga 
reizen: naar Kerkrade, Roermond, Eindhoven, 
Uithoorn, Groningen, maar ook naar 
Maastricht! Daarbij zal ik ook de gemeen-
schappen van de Neokatechume¬nale Weg op 
verschillende plaatsen begeleiden. 

Voor sommigen klinkt de "Neokatechu-menale 
Weg" onbekend of zelfs een beetje raar. Maak 
u geen zorgen! Door middel van de 
Neokatechumenale Weg (een christelijke 
vorming in de katholieke Kerk) kan men in het 
geloof groeien en de liefde van God ervaren. 
Vaak vragen wij ons af waar deze liefde van 
God eigenlijk is, vooral op de momenten 
waarop wij het moeilijk hebben of wij ons 
verlaten voelen...

Juist in de katholieke Kerk, in het concreet door 
middel van de christelijke vorming in de 
Neokatechumenale Weg,
heb ik persoonlijk deze liefde van God in
mijn leven kunnen ervaren. Daarom is mijn 
enige missie nu om deze liefde van God, die 
ikzelf gratis en onvoorwaardelijk heb 
ontvangen, aan anderen gratis te geven. Ik 
hoop dat ook iedereen van ons in onze 
parochie deze liefde kan ervaren, omdat God 
van u houdt, zoals u bent! 

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 11 september, Vier-en-twintigste zondag door het jaar
Nationale Ziekendag Zonnebloem
11.00 uur: Afscheidsmis Kapelaan Pawel
koor: Gemengd Kerkelijk Zangkoor
Jaardienst echtpaar Lexis-Lousberg
Overleden ouders Koenen-Gijselaers
Voor een behouden thuiskomst van de Lourdesgangers
 Jo Sour, c.u.
Na de H. Mis extra kerkdeurcollecte voor de Zonnebloem
Na de Mis gelegenheid om achter in de kerk afscheid te nemen van 
kapelaan Pawel

Dinsdag 13 september: 09.00 uur in de kerk
Hendrikus van Dijk, oud-pastoor Amby

Donderdag 15 september: 09.00 uur in de kerk
Voor de daklozen

ZONDAG 18 september, Vijf-en-twintigste zondag door het jaar 
11.00 uur koor: Gemengd Kerkelijk Zangkoor
Jaardienst Fons Hermens
Jaardienst Maria Burgers-Hermens en Gerard Burgers
Jaardienst Elly Jacobs-Hermens en Frank Jacobs
Jaardienst Jan van Hoof en Jenny Hermens-van Hoof
Bep Spauwen-Beumer, c.u.
Jef Willems, c.u.

Dinsdag 20 september: 09.00 uur in de kerk
Jaardienst ouders Mateijsen-de Kort

Donderdag 22 september: 09.00 uur in de kerk
Math Willems, oud-kapelaan Amby

KERKPOETS: MAANDAG 26 SEPTEMBER VAN 9.00 TOT 12.00 UUR

Bereikbaarheid priesterteam
Pastoor Mgr EJ de Jong: 06-51177061
Kapelaan Slaven Brajkovic: 06-27501073
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 12 
september in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 13 september vóór 12.00 uur 
in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: www.parochiewalburga.nl.

Nog eens een grote dank aan alle parochianen, onder anderen: het parochiebestuur, het 
parochiebureau, de vrijwilligers, die voor het kerkhof en voor het poetsen en het onderhouden 
van de kerk zorgen, de lectoren, de acolieten, de koren, harmonieën, collectanten, de ouders van 
de communicantjes en vormelingen en aan alle kinderen en jongeren die uitstekend hun best bij 
de lessen hebben gedaan!

Tegelijkertijd wens ik heel veel beterschap aan de zieken van onze parochie en heel veel sterkte 
aan degenen die treuren om hun doden.

Ik zou zeggen tot ziens omdat de wereld heel klein is! Anders tot ziens in de Hemel, die echt 
bestaat en waar naar toe wij allemaal samen onderweg zijn!

Gods zegen! 

Kapelaan Pawel
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RKASV Selectie 
Terwijl de vakanties nog in volle gang zijn, is de 
selectie van RKASV alweer gestart met de 
voorbereiding op het nieuwe seizoen 2022-2023.
De eerste oefenwedstrijden zijn alweer gespeeld, 
en daar zien we spelers die vol willen gaan voor 
RKASV 1. Maar ook hier is nog niet iedereen 

terug van zijn vakantie.
Zoals al eerder vermeld is ook de gehele technische staf voor de 
selectie rond. Onze nieuwe hoofdtrainer is Yoel Bronckers, die 3 
jaar al de RKASV -jeugd heeft getraind is geen onbekende binnen 
onze vereniging. Afgelopen seizoen is Yoel geslaagd voor zijn 
UEFA-C diploma, en zal dan aan zijn eerste klus beginnen als 
hoofdtrainer. De hoofdtrainer zal komend seizoen geassisteerd 
worden, door Richard Bastings en Frank Offermans.
Ook voor ons 2e elftal is er een nieuwe trainer aangesteld Pascal 
Gerets. Hij was de laatste jaren actief als trainer van het tweede 
elftal bij Geusselt Sport. Maar ook deze trainer zal geassisteerd 
worden door Gordon Miessen. Beiden heren wonen in Amby, dus 
zijn we blij met deze versterking binnen onze vereniging.
Verder zijn we ook blij dat Dennis Jorigas dit jaar de 
keeperstrainingen zal verzorgen. Daarnaast is Dennis ook nog 
jeugdtrainer van RKASV.

Kleding RKASV
Voor al onze spelende leden nogmaals deze herinnering. Vergeet 
niet om je nieuwe tenue te gaan kopen bij ROVI Sport in 
Meerssen. Want zou zonde zijn als de competitie begint en je niet 
kan shine in je nieuwe RKASV-outfit.

RKASV Jeugdafdeling
Ook de indelingen van de jeugdteams zijn bekend voor komend 
seizoen. En de jeugdtrainingen starten op Woensdag 7 September. 
Binnenkort zullen de trainingstijden op de RKASV-site 
gepubliceerd worden.

RKASV Veteranen
Behalve een groot aantal senioren en jeugdteams heeft RKASV 

ook een veteranen elftal. De huidige groep gaat nu het 5e jaar in 
en speelt gemiddeld zo'n 25 vriendschappelijke wedstrijden per 
voetbalseizoen (sep-jun). De veteranen spelen dus niet competitief 
alhoewel ze wel graag de wedstrijden willen winnen. Afgelopen 
jaren is ook weer eens gebleken hoe belangrijk een teamsport kan 
zijn waar je niet alleen sportief bezig bent maar vooral ook 
gezelligheid vindt.
De veteranen trainen op de donderdag van 19:30-21:00 uur 
(ongeveer). De wedstrijden worden in het voetbalseizoen gespeeld 
op de zaterdag van 17:00-18:15 uur (ongeveer) Een hapje en 
drankje na de wedstrijd is "verplicht" 
Het programma voor het nieuwe seizoen is al grotendeels klaar. 
Medio augustus zal worden gestart met de trainingen. In het 
veteranen team kun je opgenomen worden als je 35+ bent en 
gezond. Daarnaast committeer je dat je aan teamsport doet. Dus 
niet alleen die ene keer dat het jóu uitkomt, aanwezig bent. De 
veteranen zijn op zoek naar een scheidsrechter voor de 
thuiswedstrijden (hap en drank staan klaar).
Maar ook als je geen voetbalschoenen meer hebt maar coach/
leider van het team wilt zijn, ben je meer dan welkom.
Heb je interesse `of wens je meer informatie, stuur dan een email 
naar: rkasvveteranen@gmail.com en/of 
secretariaatRKASV@gmail.com.
 
Programma RKASV (sportpark Geusselt Noord)
11-09 14:30 RKASV - vv Hellas beker
18-09 14:30  RKASV - RKMVC beker
25-09 Start competitie 2022-2023 
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Ambyerstraat Noord 102, Maastricht   |   043 362 52 30   |   hairz-more.nl

Be you.  
Be beautiful.

• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions
• Verkoop Max Pro hairstyling tools
• Tapparfum
• Koffiebar en koffie to go

Zonnebloem loterij
Door de lotenverkoop kunnen 
we over voldoende middelen 
beschikken om onze plannen 
op korte en langere termijn uit 
te voeren. Als alternatief voor 
de huis-aan-huis verkoop zijn 
we vorig jaar gestart met de 

digitale verkoop van de loten. Wilt u een of 
meerdere loten digitaal bestellen, ga dan 
naar https://www.zonnebloem.nl/
loten/p/a01494
Tevens bestaat de mogelijkheid om loten 
per mail of telefonisch te bestellen bij de 
penningmeester van de Zonnebloem 
afdeling Amby, Tjeu Dols. Tel.: 043-36 25 
298, of per e-mail: doru@freeler.nl  Ook 
bij de coördinator van het bezoekwerk, 
Annie Overmans, - tel. 043-36 23 816 - 
kunt u loten bestellen. Daarnaast kunt u 
voor loten terecht bij onze andere 
vrijwilligers. De opbrengst van de loten 
komt voor een heel groot deel ten goede 
aan de afdeling Amby. Ruim 6500 
aantrekkelijke prijzen worden beschikbaar 
gesteld via het landelijk bureau van de 
Zonnebloem. 
Wij hopen dat onze vaste en incidentele 
lotenkopers ook nu loten zullen afnemen. 
Door loten te kopen maakt u onze 
activiteiten mogelijk, helpt u mee het 
sociaal isolement in Amby te verminderen.

De trekking is op 10 oktober. Op 
zonnebloem.nl/loterij kunt u de uitslag 
teruglezen of bel de uitslagenlijn: 0900-
0633
Hartelijke groet van het bestuur en 
vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling 
Amby 

De vakantie zit er alweer op
Na  een welverdiende 
vakantie zijn er echt 
weer aan toe om 
samen te kunnen gaan 
zingen. Er staat dan ook 
een druk programma 

voor ons klaar de komende maand.
We beginnen op zondag 11 september 
met de garage-sale waar we voor 
Crescendo ook een stand hebben 
ingericht en wel aan de Longinastraat 92. 
Hoort u leuke muziek dan bent u zeker in 
de buurt. We maken er een gezellige dag 
van en wilt u ons steunen kom dan zeker 
eens kijken naar wat wij allemaal 
aanbieden.
Op zondag 9 oktober organiseren wij 
weer ons jaarlijkse  Najaarsconcert in de 
Amyerhoof. Na de coronatijd was het wel 
even zoeken naar koren die hieraan deel 
wilden nemen maar we hebben er gelukkig 
toch weer 2  gevonden die het leuk 
vonden om samen met ons een concert 
voor u te kunnen brengen.  Dit jaar doen 
mee de zangvereniging Eendracht uit 
Sibbe-Ijzeren en het zangkoor Just4fun uit 
Lemiers. Het concert begint om 15.00 uur 
en de entree is natuurlijk zoals altijd gratis.
We  hopen u allen op deze dag te mogen 
verwelkomen. 
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Nieuws van de Amyer Praot 
Dit is de laatste uitgave voor 
de zomervakantie! 
Omdat de zomervakantie dit 
jaar laat begint, verschijnt de 
eerste uitgave na deze 
vakantie ook pas op dinsdag 6 september.  
(uiterlijke inleverdatum is 31 augustus) 
Wii wensen iedereen een fijne, zonnige 
vakantie!!!  

Redactie Amyer Praot 
 

September 2022 

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo 
35  1 2 3 4 
36 5 6 7 8 9 10 11 
37 12 13 14 15 16 17 18 
38 19 20 21 22 23 24 25 
39 26 27 28 29 30  

Oktober 2022 

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo 
39  1 2 
40 3 4 5 6 7 8 9 
41 10 11 12 13 14 15 16 
42 17 18 19 20 21 22 23 
43 24 25 26 27 28 29 30 
44 31   

November 2022 

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo 
44  1 2 3 4 5 6 
45 7 8 9 10 11 12 13 
46 14 15 16 17 18 19 20 
47 21 22 23 24 25 26 27 
48 28 29 30  

December 2022 

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo 
48  1 2 3 4 
49 5 6 7 8 9 10 11 
50 12 13 14 15 16 17 18 
51 19 20 21 22 23 24 25 

52 26 27 28 29 30 31   
 
 

Vrijwilliger worden bij Terre des Hommes?
 
De Terre-des-Hommes-winkel-Maastricht, Dorpstraat 18a in Heer, verkoopt gebruikte 
goederen van goede kwaliteit en wordt geheel gerund door vrijwilligers, die in een 
gezellig team zorgen voor 
inname, sorteren, prijzen en 
verkopen van tweedehands 
kleding, boeken, speelgoed en 
andere artikelen.
De opbrengst gaat naar de 
hulpprojecten voor kinderen 
van Terre des Hommes, ter 
bestrijding van 
kinderuitbuiting wereldwijd.
Het team van vrijwilligers 
komt nog handen tekort en 
heet nieuwe, enthousiaste 
vrijwilligers van harte 
welkom.
Interesse? 
Stuur dan een mail naar: winkelmaastrichttdh@gmail.com of loop eens binnen laat je 
gegevens achter, wij nemen dan contact met je op.
Kijk ook eens op: www.facebook.com/tdhmaastricht en Instagram.

Nieuws van de 
Amyer Praot
Dit is de eerste 
uitgave alweer 
na de vakantie.
We verschijnen 
dit jaar nog 
zeven keer. 
Na uitgave 17 
(verschijnt op 18 oktober) is er een 
periode van 3 weken! Nummer 18 
verschijnt op 8 november. GOED OM TE 
WETEN.
Vanaf deze plek wensen we wederom 
iedereen heel veel leesplezier en zijn er 
vragen of onduidelijkheden, even mailen 
naar amyerpraot@ziggo.nl

Redactie Amyer Praot

 

na de vakantie: 
 
verschijnt op  kopij    advertenties  

binnen    binnen  
uiterlijk:   uiterlijk: 
 

14 1 september 25 augustus 25 augustus 

15 15 september 9 september 11 september 

16 29 september 23 september 25 september 

17 13 oktober 7 oktober 9 oktober 

18 27 oktober 21 oktober 23 oktober 

19 10 november 4 november 6 november 

20 24 november 18 november 20 november 

21 8 december 2 december 4 december 

22 22 december 16 december 18 december 

 

 

       
   FB pagina 

 

 

 

Zondag 11 september 2022 
9:00 uur tot 16:00 uur 

 
De deelnemers betalen een inschrijfbedrag van € 2,50 

De opbrengst wordt gedoneerd aan  
een vereniging en/ of stichting in de wijk. 

Er kunnen nog verenigingen/ stichtingen aanmelden  
om kans te maken op een donatie 

 
Hier kun je een plattegrond(QR) vinden  

met alle deelnemende adressen. 
 

 
 

Op verzoek kunnen wij de plattegrond per mail sturen. 
Mail ons even: 

Garagesaleamby@gmail.com 
 

Susan en Karin / organisatie 
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9:00 uur tot 16:00 uur 

 
De deelnemers betalen een inschrijfbedrag van € 2,50 

De opbrengst wordt gedoneerd aan  
een vereniging en/ of stichting in de wijk. 

Er kunnen nog verenigingen/ stichtingen aanmelden  
om kans te maken op een donatie 

 
Hier kun je een plattegrond(QR) vinden  

met alle deelnemende adressen. 
 

 
 

Op verzoek kunnen wij de plattegrond per mail sturen. 
Mail ons even: 

Garagesaleamby@gmail.com 
 

Susan en Karin / organisatie 
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Verkezing Sjlager 2023
Aafgelaope jaor höbbe veer ôs vereinigingsleed 
“Huur Dao” geintroduceerd.
Dit höbbe veer gedoon umtot veer de lètste 
jaore gein insjreivinge mie krege veur ôs 
sjlgerverkezing.
Noe höbbe `n aantal luij aangegeve tot ze gere 
wèlle sjrieve, es de verkezing mer blijf.
Natuurlijk vinde veer dat hiel erg sjiek en hope dan aog tot veer 
dit jaor weer `n echte verkezing kriege, en veur 2023 dan weer 
`nne echte AMIESE SJLAGER kriege.

Höb geer `n leuke melodie in de kop, mer wèt geer neet wie geer 
`t op pepier krijg? Of höb geer sjus `n sjieke teks, mer gein 
melodie? Laot ôs dit weite, en dan kinne veer uuch hèllepe.
Geer kint dan kontak opneume via info@sjlaaibok.nl

Wèlt geer mèt doen aan de verkezing, bezörg dan uuterlijk 
1 oktober eure teks en meziek op de Dennenhoven 22.
Geere hadde veer `nne gesjlote groete envelop met daorin:
`nne envelop met tekst en meziek
`nne envelop met de insjrijving en akkoordverklaoring

De insjrijving en akkoordverklaoring kint geer vinde op ozze 
website www.sjlaaibok.nl 
De sjlagerverkezing zal plaats vinde op zaoterdag 12 november 
tijdens `t Ajd Prinsebal. 

Violenactie van De Sjlaaibök
De zomervakantie is achter de rug en de 
herfst staat alweer voor de deur..
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 jaarlijk-se 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 7 oktober vanaf 17.30 uur 
en zaterdagmorgen 8 oktober vanaf 10.30 uur.

Op vrijdagavond doen we de oostkant (tussen Ambyerstraat 
noord/zuid en de ‘heggebuurt’’ en de “hovenbuurt”).
Op zaterdag komen we ten westen van de Ambyerstraat 
Zuid/Ambyerstraat Noord (Tussen Amyerstraat zuid/noord 
en Heukelstraat, Severenstraat en Westrand.
Dit is anders om dan dat u van ons gewend bent. 
Ook hebben wij dit jaar een vast verkooppunt en wel bij de 
Amyerhoof bij de kleine ingang naar de Bieb naast Medisch 
Centrum Amby 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 
OOK DIT JAAR INDIEN VAN TOEPASSING ZOVEEL MOGE-
LIJK AAN DE CORONAREGELS HOUDEN.

Maar U kunt ook al eerder uw violen bestellen en dan zullen wij 
ze op 7 of 8 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 is ook dit jaar € 
2,50 voor 4 stuks violen.

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

BEJAARDEN – EN INVALIDENVERENIGING

AMBY

Bejaarden- en invalidenvereniging
“De Sjlaaimetten” houden feestmiddag
Beste leden op zaterdag 08 oktober  a.s. wordt er weer een 
gezellige feestmiddag gehouden door de bejaardenvereniging.
Namens het bestuur nodig ik alle leden uit voor deze gezellige 
middag die zal worden gehouden in de Amyerhoof aanvang 
14.00 uur (zaal open vanaf 13.30 uur).
Kosten voor deze middag zijn  €6,- p/p  en daarvoor krijgt u 
enkele consumpties en lekker eten.
Natuurlijk is er weer de welbekende tombola.
Voor gezellige muziek wordt gezorgd.
U kunt zich opgeven en tevens betalen bij de voorzitter Arno 
Custers, tel:043-3636947 tot zaterdag 1 oktober a.s.
Ik wens U namens het bestuur allen alvast een heel gezellige 
feestmiddag toe.

A. Custers
Voorzitter/Secretaris 



Een dierbare herinnering 
Eind juli 2022 
kregen we het 
droevige 
nieuws te 
horen dat een 
van onze leden, 
Eugène Stevens, 
op 20 juli is 
overleden. 
Eugène heeft 
jarenlang met 
veel verve zijn 
partij bij de 
tenoren 
gezongen, en 
zelfs toen het niet meer zo gemakkelijk was 
om naar Amby te komen, zorgde hij samen 
met zijn vrouw Tila ervoor dat ze vervoer 
hadden om toch te kunnen komen zingen. 
Eugène en zijn Tila waren echte steunpilaren 
voor ons koor. Wanneer er iets te doen was 
waren ze erbij, ze lieten nooit verstek gaan. 
Eugène was een echte gangmaker. Wie 
herinnert zich niet dat hij aan het begin van 
de repetitie binnen kwam lopen en naar je 
toekwam met z’n “iech höb weer ’n möpke 
veur diech”… Tijdens de repetitie was hij 
heel serieus in het zingen maar soms kon hij 
het toch niet laten om eens een grapje 
tussendoor te maken of “de vrowluij” weer 
eens op stang te jagen. Buiten het koor 
hadden ze een mooie en hechte 
vriendschap met enkele van onze leden, 
hetgeen resulteerde in zéér gezellige 
feestjes waar ook menige noot gezongen 
werd. 
Donderdag 28 juli hebben we tijdens een 
mooie mis in de kerk van St. Pieter Boven 
afscheid van hem genomen. De liederen die 
we gezongen hebben voor onze Eugène zou 
hij uit volle borst hebben meegezongen. 
Vooral ons en zijn lijflied ‘Erile’ maakte veel 
emoties los. 
Eugène, zorg ervoor dat ze hierboven ook 
plezier aan je zullen gaan beleven en 
genieten van  jouw gezelligheid, mooie 
tenorstem en möpkes. Maak er maar een 
mooi feestje van, we zullen je missen. 
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ÉCHT VRIJE KEUS
EERLIJKE PRIJS

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

Meer mogelijk dan u denkt, ook als u 

Deelnemers gezocht
Onderzoek naar leefstijl en hersengezondheid

FINGER-NL Onderzoek
    Bent u tussen de 60 en 79 jaar oud?

 Is er ruimte voor verbetering in uw 
leefstijl?
   Heeft u geheugenklachten óf heeft 
u een familielid met dementie? 

Dan komt u mogelijk in aanmerking!

Leefstijlprogramma 
Als u deelneemt aan dit onderzoek gaat 
u twee jaar lang met uw eigen leefstijl 
aan de slag, zelfstandig óf onder 
begeleiding. Het uiteindelijk doel is 
om het denkvermogen te verbeteren, 
of achteruitgang te vertragen.

Doet u mee? 
Neem dan contact op met:
Tel: 0628313637
Mail: fingernl-np@maastrichtuniversity.nl
Website: www.mocia.nl

Of schri jf u in via:
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Barbecue middag 
Na afloop van het zomerconcert kon 
er gezellig met het volledige gezin 
gebarbecued worden in de tuin van 
de Amyerhoof. In totaal moesten er 
zo’n 80 grote en kleine mondjes 
gevuld worden door de barbecue 
mannen. Onder het genot van een 

drankje en muziek kon men 
genieten van de zon of in de 
airco van de Amyerhoof. Een 
dankjewel naar het 
beheerdersechtpaar voor de 
gastvrijheid. Een mooie 
afsluiting van het seizoen en op 
naar het drukke najaar. 

Heidag met afsluiting optreden MAAS in de Waalse kerk
Op zaterdag 10 september zullen alle leden en combo vroeg uit de veren 
moeten aangezien de heidag van het koor om 9.00 uur zal starten en wel 
in D’n Hiemel in de binnenstad van Maastricht. Het koor zal hier 
traditiegetrouw een mooi programma voorgeschoteld krijgen dat het 
koor weer op weg zal helpen naar verbeteringen qua koorvaardigheden 
en presentatie. Na een gezamenlijke lunch gaan we richting De Waalse 
kerk waar we in het kader van het cultureel programma MAAS een 
optreden verzorgen. Het optreden zal om 13.00 uur plaatsvinden. U bent 
van harte welkom. 

Programma 2022
Zaterdag 10 september: Heidag koor met als afsluiting optreden bij Festival 
MAAS in de Waalse kerk in de Pieterstraat om 13.00 uur
Zondag 25 september: Knapzak-speur-fotowandeltocht voor alle leden, 
introducees en vrienden van ons koor. 
Zondag 16 oktober: Viering in de Walburgakerk Amby om 11.00 uur. 
Zaterdag 1 oktober: Kledingactie in samenwerking met Actie 68 van 11.00 
tot 15.00 uur 
Woensdag 23 nov.: Kienen in gemeenschapshuis Amyerhoof
16-17-18 dec.: Kerstwandelingen
24 december:  kerstviering Walburgakerk 19.30 uur 
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Ingang: Kersenwei Bemelen  Ma.9.00-18.00  Di. t/m Vr. 8.-18.00 Za. 8.00- 17.00     

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak 

Nu extra voordelig Tros-tomaten 5 kg € 4,50 
Zuid-Limburgse oogst Elstar / Conference kg. € 1,59 

Van Jan en Elly  Delbair appels kg. € 0,99 
Vers van het vat Zuurkool 500 gr. € 0,89 
St pieter jelly Aardappelen 3 kg.€ 1,98 

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

Geslaagd zomerconcert bij Baseliek van Meerssen
We kunnen terugkijken op een geslaagd zomerconcert bij de Baseliek 
van Meerssen. Ondanks de voorspelde warmte waren de terrassen 
rondom de Baseliek goed gevuld en kon koor en combo zich prima 
presenteren. Een mooie afsluiting van het voorjaar van onze vereniging. 
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Plus Quaedvlieg Amby  

Zou jij wel wat uurtjes per week willen werken in het gezelligste team? Dit is hét moment: 
wij verwelkomen graag nieuwe toppers op diverse afdelingen! 
Kassamedewerker en verkoopmedewerker vers:  

Deze baan is perfect te combineren met school of het gezinsleven. 

Heb je kinderen, dan werk je in de tijd tussen het brengen en halen van de kinderen van school. Of zijn je kinderen groter, 
en kun je je weer vastpinnen op vaste werktijden met vaste vrije dagen?  

Flexibel of vaste tijden, enkele uurtjes of wat meer- in deze functie kun je alle kanten op. 

Ben je student en heb je een paar uurtjes per week over? Uren? Flexibel. Collega’s? Alleen maar lachen. Werk? Dik in 
orde. Je werkt bijvoorbeeld voor of na college. Heel relax! 

Vulploegmedewerker:                                                                                                                                            

Heb je een abbo op je streamingsdienst, de bioscoop of wil je tickets voor een concert? Zomaar wat dingen die je kunt 
doen met je welverdiende poen! Je werkt voornamelijk in de avond en in het weekend. 

 

Solliciteer gemakkelijk met een mailtje naar stephanie.lap@plus.nl voor een kennismakingsgesprek of kom langs in de 
winkel voor meer informatie, met een bakje koffie.  

Tot snel bij team Plus Quaedvlieg Amby 


