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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 

 
 

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 
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BEJAARDEN – EN 
INVALIDENVERENIGING

AMBY

Aan alle leden van 
ZijActief Amby  
                                                                                    
Beste dames,

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.

Dames noteer al in uw agenda:
Dinsdag 8 november 2022 excursie naar 
het Streekmuseum van 
heemkundevereniging Grueles in 
Gronsveld. 
Verdere informatie volgt.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep ZijActief Limburg
Afdeling Amby 

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. 

RKASV Nieuws
“Ut Geit Aon”… Het gaat 
beginnen. De bekerwedstrijden 
(lees oefenwedstrijden) zijn 
voorbij. Dus gaat de voetbalcompetitie 2022-
2023 van start voor alle voetbalteams. En we 
wensen iedereen veel succes dit seizoen.
Zoals eerder vermeld gaan we met 7 
seniorenteams van start. En is het tijdens 
onze thuiswedstrijden lekker druk op ons 
complex.
Ons 1e elftal trapt het seizoen af, met 
thuiswedstrijd tegen Sint Geertruid. Wij 
nodigen dan ook de blauwwitte supporters 
uit om te komen kijken naar ons 1e.

 

Programma Zondag 25-09-2022
14:30       1e - Geertruidse Boys
11:00 2e - Geusselt Sport 2
12:00 3e  - Geertruidse Boys 2
09:45 4e  - Sanderbout 4
12:30 5e   - RKSVB 3
14:15 6e   - Meerssen 3
10:30 7e    - Leonidas W 5

Ook de jeugdafdeling is weer gestart 
met de trainingen en wedstrijden.
Op maandag 5 september hadden we de 
aftrap met alle jeugdleiders.
Ze zijn allemaal weer heel enthousiast, om 
met onze RKASV-talenten aan de slag te 
gaan.
Ook kregen de jeugdtrainers allemaal een 
mooie polo uitgereikt, om meer herkenbaar 
te zijn op het veld.
Dit alles werd mogelijk gemaakt door onze 
hoofsponsor Starwash.

Ook is het Kaboutervoetbal weer 
gestart op de zaterdagen.
De kabouters trainen op de zaterdagen van 
13:00 -14:00 uur.
Alle kinderen van 4 en 5 jaar krijgen daar 
spelenderwijs het voetbal geleerd.
Interesse kom dan eens kijken, en doe eens 
een training mee.
Dan zijn ook nog onze veteranen, die 
spelen zaterdag 24 september om 17:00 
uur een thuiswedstrijd tegen SCG.
Ben jij een voetballer die graag van een 

balletje trappen 
houdt, en een 
gezellige 3e helft.
Dan kom eens 
kijken, misschien 
is dit 
veteranenvoetbal 
wel iets voor 
jou. 



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
Mat Brüll gemeenteraad 0652071514
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

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 4 oktober

Inzendtermijn kopie
Woensdag 28 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

DUITSE VERZAMEL 2-CD 
DEUTSCHE SCHLAGER PARTY
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. Ook medleys van Rex 
Gildo, Tony Marshall, Chris Roberts, Costa 
Cordalis, Roberto Blanco, Jürgen Marcus, 
Peter Orloff, Udo Jürgens (Met Mesjieu 
Maurice), Roland Kaiser (Met Mesjieu 
Maurice), Heino, James Last en een medley 
van 8 min.
Andere titels 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. 

Gevraagd 
Hulp in de huishouding

voor twee uurtjes per week op de 
maandagmiddag.

Van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Telefoonnummer 0614042860
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Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

VOORAANKONDIGING 
KINDERZITTING 2022

Sinds afgelopen jaar vindt de Amiese kinderzitting 
plaats in november.

Ook dit jaar gaan wij er weer een geweldige 
middag van maken, en wel op

Zondag 20 november

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:

Kipschnitzels
gepaneerd

3 stuks 690

Gyros
panklaar

500 gram 695

Kip wok

Rozijnenbol

per stuk 198

Gegr. Achterham + 
Gebr. Varkensfilet +
Boterhamworst

100 gram per soort samen  495

Baquette Italiaans

per stuk 350

Pasta scampi

per portie 725

Luikse balletjes

500 gram 695

Hutspot

500 gram 425

Sjaander duvelkes 
schotel

500 gram 750

Tomatensoep

1 liter 595

Pasta fantasia salade

200 gram 259

Mestreechter rauwkost

100 gram  139

Tonijnsalade
van het huis

250 gram 425

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 20 september t/m zaterdag 24 september 2022.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL en haal uw bestelling snel en gemakkelijk af bij het pick-up point.

Duroc burgers

4 stuks 400

250 gram 395

Varkensfiletlapjes
naturel of gemarineerd

4 stuks 795

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

Wil jij dit jaar optreden op onze zitting of wil je gewoon 
komen kijken, zet deze datum dan in je agenda.

Natuurlijk wordt op deze middag ook het nieuwe 
Jeugdprinsenpaar uitgeroepen, en nemen we afscheid van 

Prins Senn en Prinses Xantie.

In de volgende Amyer Praot en binnenkort op onze 
social media vinden jullie de nieuwe poster, met daarop 

alle info over kaartverkoop en waar je jezelf kan opgeven 
als je wilt meedoen. 
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Vocalgroup Mes Amie
is met passie muziek maken 
is het wij-gevoel en gezelligheid
is streven naar uitdagingen
is samen durven groeien

Geslaagde Heidag met 
afsluiting optreden bij 
MAAS in de Waalse 
kerk
Het was vroeg in de 
ochtend dat zo’n 40 leden 
richting Maastricht trokken 
om samen de hele ochtend 
een workshop te volgen 
van Janneke Meessen. Naast 
stemvorming ging het ook 
over performance. Vele 
koorzaken passeerden de 
revue in de goed gevulde 

“hiemel”in Maastricht. Volgens 
vele leden een super geslaagde 
ochtend en meteen toepasbaar 
bij het optreden in de Waalse 
kerk in het teken van MAAS. 
Het koor en combo liet 
meteen zien dat het 
enthousiasme van de ochtend 
zowel vocaal en qua beweging 
tot z’n recht kwam.
 
60e lid
Zoals al eerder gemeld was 
het nog een kwestie van tijd 
dat we ons 60e lid konden 
inschrijven. Echter was het niet een potentiële kandidaat maar liefst 5 
personen. Vandaar de keuze om al deze nieuwe mensen in het zonnetje 
te zetten.
Wat nog mooier was dat we de afgelopen weken zelfs het 65e lid 
mogen noteren. Binnen onze visie staat “samen durven groeien” 
maar dit overtreft onze stoutste verwachtingen na deze corona periode. 
Super trots als vereniging. 
Vocalgroup Mes Amie & Stichting Aktie’68 houden wederom 
een kleding inzamel actie op 1 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. 
De actie zal op 1 oktober van 11.00 tot 15.00 uur plaatsvinden op het 
Severenplein te Amby. Mocht u niet in de gelegenheid zijn of minder 
mobiel dan laat even via ons secretariaat weten dan halen we de kleding 
thuis op. 

 Wat mag in de kledingzak:  Wat kunnen wij
 Schoenen (per paar) niet gebruiken:
 Alle soorten boven- en Lappenstof 
 onderkleding Vuile onbruikbare 
 Baby en kinderkleding kleding en schoenen 
 Handtassen  Kussens en dekbedden
 Dekens Vloerbedekking en
 Lakens vloermatten
 Slopen en Handdoeken Matrassen  
 Sjaal-Handschoenen Speelgoed
 Sokken en Pet of Hoed 
 Jassen 
 Knuffels 
 
U kunt elke plasticzak gebruiken, wel graag altijd dichtbinden. 

Programma 2022
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 
Maandag 31 oktober: voorverkoop kaarten kerstwandelingen
Woensdag 23 nov.: Kienen in gemeenschapshuis Amyerhoof
16-17-18 dec.: Kerstwandelingen
24 december : kerstviering Walburgakerk 19.30 uur 
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1/2 kg Varkenspoulet
+ 1/2 kg Gehakt

samen € 8.95

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 winter-hard 
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 vio-
lenactie. De netto-opbrengst van deze 
actie is bestemd voor de jeugd-carnaval in Amby.

Ook dit jaar gaan we de verkoop verdelen over twee da-gen: 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 
Amyer-hoof 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 MOGELIJK 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.

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 21 september tot en met dinsdag 4 oktober

Goulash
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.29
Achterham
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.25

Jong belegen kaas

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

Gebakken Pastei
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.29SUCADELAPPEN

WEEKENDRECLAME: vrijdag 23 en zaterdag 24 september

per kg € 13.90
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! 
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6 7 e  j a a r g a n g
 n r .  1 5  -  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

Geachte parochianen, 

Alle bisdommen van Nederland hebben te 
maken met een terugloop van kerkbezoek 
en kerkelijk leven in het algemeen. Ook ons 
bisdom ontkomt niet aan deze tendens. 
Corona heeft dit proces nog versneld. Een 
van de consequenties van deze 
ontwikkeling is, dat ook wij in Maastricht er 
niet aan ontkomen na te denken hoe we de 
beschikbare mensen en middelen zo goed 
mogelijk kunnen inzetten.
In overleg met het Bisdom Roermond en het 
dekenaat Maastricht is op grond van dit 
overleg besloten ons dekenaat in drie 
clusters te laten samenwerken: west, 
centrum en oost. Dat houdt in dat onze 
parochies van Maastricht Oost, te weten 
Amby, Scharn, Heer, De Heeg en Heugem, 
die nu al enige jaren één federatie vormen, 
per 1 september j.l. samen gaan deelnemen 
aan een grotere federatie, samen met de 
parochies van Limmel en Nazareth, 
Wittevrouwenveld, De Koepelkerk, en 
Heugemerveld. Deze cluster zal één 
pastoraal team hebben, te weten pastoor de 
Jong, samen met Mattie Jeukens, Slaven 
Brajkovic, Arockia Austin, en, als hij gewijd 
is, Andy Garcia. 
In de praktijk zullen de mensen van onze 
huidige parochies niet veel van deze 
verandering merken, omdat de priesters die 
nu de vieringen in deze parochies 
verzorgen, deze ook op de zelfde 
tijdstippen zullen blijven doen, behalve 
uiteraard kapelaan PawelZelazny, die 
afscheid van ons heeft genomen. De 
kerkmeesters van de verschillende parochies 

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 25 september, Zes-en-twintigste zondag door het jaar
11.00 uur koor: Gelegenheidskoor
Jaardienst Jef Lücker
Jaardienst familie Dassen-Janssen
Lien Beurskens-Verstappen, c.u.
Mia Delissen-Bruynen, c.u. 

Dinsdag 27 september: 09.00 uur in de kerk
Z.E.H. Johannes Martens, oud-pastoor Amby

Donderdag 29 september: 09.00 uur in de kerk
Voor de parochiegemeenschap

ZONDAG 2 oktober, Zeven-en-twintigste zondag door het jaar
11.00 uur koor: Gelegenheidskoor
Jaardienst Willy Piette en Maria Piette-Mordang
Frans Evers, c.u.
Bets Evers-Baats, c.u.
Clara Graven-Schoenmakers, c.u.
Sjo Bouvrie, c.u.

Dinsdag 4 oktober: 
08.40 uur rozenkrans in de kerk 
09.00 uur H Mis in de kerk
Voor de jarigen in de maand oktober

Donderdag 6 oktober: 09.00 uur in de kerk
Z.E.H. Arnold Wolfs, oud-kapelaan Amby

KERKPOETS: MAANDAG 26 SEPTEMBER VAN 9.00 TOT 12.00 UUR
U BENT VAN HARTE WELKOM!

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 
26 september in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 27 september vóór 
12.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.

zullen zoveel mogelijk worden opgenomen in het nieuwe kerkbestuur.
We hopen en bidden dat er door deze samenwerking nieuwe vitaliteit mag ontstaan, 
omdat de levenskrachten die nu aanwezig zijn zich beter zullen kunnen bundelen en 
elkaar kunnen versterken. Moge de H. Geest ons leiden en de Heer ons samenzijn 
zegenen! 

Pastoor de Jong
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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 

Bloemkool per stuk € 0,99 
Elstar appels oet Bemelen kg. € 1,29 

Nu volop keuze uit Sier en eet pompoen 
Eet pompoen gesneden 500 gr. € 1,39 
St pieter Jelly Aardappelen 3 kg.€ 1,98 

De Zonnebloem Amby bestaat 
dit jaar 50 jaar 
Op 1 oktober zullen we dit vieren met onze gasten en 
vrijwilligers.
Zij hebben hiervoor allen een persoonlijke uitnodiging 
ontvangen.
Wat De Zonnebloem is wil ik hierbij verder 
toelichten.
De Nationale Vereniging De Zonnebloem (zoals hij voluit heet) 
bestaat al meer dan 70 jaar en is een op en top 
vrijwilligersorganisatie met meer dan 38.000 vrijwilligers. De 
organisatie kent een hiërarchische structuur, waarbij de afdelingen de 
“laagste” rang zijn. Daarboven kennen we de Regio, de Provinciale 
afdeling en tenslotte het Nationaal Bureau in Breda. Echter de 
afdelingen, zoals de afdeling Amby zijn wel het belangrijkste. Daar 
moet het gebeuren, daar worden voor onze gasten de meeste 
activiteiten georganiseerd, zoals Paas- en Kerstviering, Picknick en 
Busreis. Maar we zijn ook volop bezig met zogenaamde 
kleinschalige activiteiten. Dit zijn activiteiten waarbij een  
vrijwilliger of een paar vrijwilligers iets organiseren voor een kleine 
groep gasten. Dit kan van alles zijn, b.v. film- of theaterbezoek, naar 
een museum gaan, ergens koffie/thee drinken met daarbij een lekker 
stuk Limburgse vlaai, een wandeling maken of een autorit door het 
Zuid-Limburgse heuvelland. 
Heel belangrijk voor de afdeling is het Bezoekwerk. Onze 
vrijwilligers bezoeken mensen thuis die daar behoefte aan hebben 
b.v. door eenzaamheid of zodanig lichamelijk beperkt zijn dat ze niet 
meer alleen naar buiten kunnen.
Wat meer op regionaal of nationaal niveau georganiseerd wordt zijn 
het huren van de Zonnebloemauto of met de Zonnebloemboot 
een tocht maken op de Rijn. 
Als u de Zonnebloemauto wilt huren om er eens een dagje op uit te 
trekken kunt u zich melden bij het bestuur van de afdeling Amby. 
Momenteel is er een reclamecampagne op de radio. Tegen reductie 
kunt gebruik maken van de auto. U kunt zorgen voor een eigen 
chauffeur of een vrijwilliger van de Zonnebloem inschakelen.

Voor de Zonnebloemboot is heel veel animo. Gasten die zijn mee 
geweest komen er niet over uit gepraat. Op die boot is altijd 
deskundig personeel aanwezig, maar dit personeel doet het werk 
wel vrijwillig dus zonder enige financiële vergoeding.
In 1985 werd het 1e Zonnebloemboot in gebruik genomen, gevolgd 
door het 2e, de MPS de Zonnebloem in 2006. Op dit schip kunnen 
jaarlijks 2850 mensen met een lichamelijke beperking hun vakantie 
houden.
De Zonnebloem kent ook vakantieweken, georganiseerd door een 
afdeling i.s.m. de regio. Veel gasten uit Amby zijn in het verleden mee 
geweest met zo’n vakantie. Altijd kwamen de mensen heel 
enthousiast terug van die vakantie, vooral veel lof over de 
verzorging, medische begeleiding en bezigheden. 
De Zonnebloem is ontstaan uit een radioprogramma speciaal voor 
zieken en gehandicapten. 
Presentator Alex van Wayenberg startte na de 2e WO met Radio 
Herrijzend Nederland. Een jaar later werd dit programma 
overgenomen door de KRO en werd genoemd Radioziekenbezoek 
Nederland. In 1949 werd de stichting De Zonnebloem opgericht, 
waarna plaatselijke afdelingen volgden.
In 1964 werd de stichting een vereniging, hetgeen betekende dat De 
Zonnebloem beter aan haar financiële situatie kon gaan werken 
door b.v. jaarlijkse bijdragen van sponsoren en het ontvangen van 
legaten.

Beste lezer, hopelijk heeft mijn verhaal u enig inzicht 
gegeven in het functioneren van de Zonnebloem en u 
enthousiast gemaakt om aan onze activiteiten deel te 
nemen. 
Wat ik ook nog wil vragen om in uw omgeving op te letten 
of er mensen zijn die eenzaam of alleen zijn en wel een 
bezoekje kunnen gebruiken. Niet altijd durft een eenzame 
zich te melden, het is wel noodzakelijk dat die mensen onze 
aandacht krijgen. Laat het ons dan weten wanneer u zo 
iemand kent en u weet dat er behoefte is aan bezoek.

Namens Het Feestcomité en De Zonnebloem Amby,
Tjeu Dols 
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BOULODRÔME bied je de kans kennis 
te maken met de jeu de boulesport in 
de wintermaanden

De jeu de boulesport is als recreatieve sport 
populairder dan ooit. Het is een sport waar 
jong en oud aan deel kunnen nemen. In 
Maastricht en omstreken liggen er heel wat 
jeu de boulebanen waar in de zomermaanden 
de sport op wordt bedreven. Echter deze 
mensen sporten in de wintermaanden vaak 
niet. En dat is jammer, want Maastricht heeft 
sinds 5 jaar de Boulodrôme met 16 
binnenbanen. Hier is volop gelegenheid om in 
het winterseizoen ook de jeu de boulesport 
te beoefenen.
Wil je kennismaken met de mogelijkheden die 
binnen de Boulodrôme geboden worden, dan 
bieden wij je deze mogelijkheid tijdens
Ons Open Huis, die wij organiseren op
zaterdagmiddag 8 oktober a.s. 
van 14.00  t/m 17.00 uur.
Er zijn dan diverse jeu de boulers aanwezig en 
wil je zelf een balletje gooien, maar je kent de 
spelregels niet, dan zijn zij beschikbaar om je 
wegwijs in het jeu de boulen te maken. Mocht 
je geen jeu de bouleballen hebben, dan kun je 
deze bij ons lenen. 
De Boulodrôme is gelegen aan de 
Severenstraat 201 te Maastricht, naast de 
accommodatie van tennisvereniging Ready, en 
er is voldoende parkeergelegenheid. 
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met de secretaris via 
info@boulodromemaastricht.nl of telefonisch 
via telefoonnummer: 06-52001557. 

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 de Amyerhoof 

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

 
 

- Je wilt afvallen 
- Je wilt een gezondere levensstijl? 
- Je wilt niet weer een dieet! 
- Je weet niet hoe? 
- Je vindt het moeilijk vol te houden? 
 

Gun jezelf een steuntje in de rug en meld je nu aan! 
Ik kan je helpen om jouw leefstijl blijvend te veranderen 

 
Bel 043-3626882 of mail info@moniquewaltmans.nl voor een gratis kennismakingsgesprek  
 

De consulten door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed, dit gaat niet ten koste van uw 
eigen risico! Raadpleeg de polisvoorwaarden. 
 

Karposthegge 45 Maastricht  | www.moniquewaltmans.nl | 043-3626882 | info@moniquewaltmans.nl 
 
Aangesloten bij:  
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In actie voor verkeersveiligheid
De wijk Amby is ruim voor 70 % aangeduid als 30 km zone. Daarnaast 
zijn er ook een groot aantal woonerven (max 15).
Hier en daar is er een drempel, echter alle genomen ‘’voorzieningen’’ bij 
elkaar zijn ruim onvoldoende om het allemaal verkeersveilig te maken/
houden.
• Rechts voorrang is heel moeilijk, voor een fietser bijna onmogelijk
• Snelheid ligt heel vaak boven de 50km zelfs
• De wegindeling nodigt ook niet uit om je aan de snelheid te houden
• Oversteekplekken zijn er wel, maar gevaarlijk
• En ik kan nog wel 
even zo doorgaan
In omliggende 
gemeenten 
(Meerssen m.n.) zijn 
ook verkeerssituaties 
aangepakt en daar 
zijn ze m.i. wel 
doelmatig.

Willen jullie mij helpen. 
Ik heb begin van dit jaar een aantal keren een artikel geschreven in 
een plaatselijk blaadje (Amyer Praot) en daarop de nodige reacties 
ontvangen, alleen nu  doorpakken is voor mij moeilijk.
Ik kan U de reacties doen toekomen. 
Daarom wil ik heel graag oproepen voor een buurtactie, 
hiervoor aangemoedigd door Veilig Verkeer Nederland en wel 
op twee manieren in eerste instantie:
De VVN Buurt enquête
https://nl.surveymonkey.com/r/
ZuidLimburgMaastrichtAmbyerstraatNoord

• De VVN buurt enquête is een vragenlijst, waarmee je 
 aandacht vraagt voor verkeersonveilige situaties in de buurt. 
 Om echt iets te veranderen is het belangrijk om draagvlak te 
 creëren. In de enquête beschrijven bewoners situaties die ze
 onveilig vinden en waarom. Ook kan aangegeven worden hoe 
 een buurt veiliger kan. 

Bezoek onze showroom 
Karveelweg 10 Maastricht
Geopend op vrijdag van              
9:30  t/m 16:30
Ma t/m do  volgens afspraak

Kunststof en aluminium kozijnen
Terrasoverkappingen
Garagepoorten
Rolluiken
Zonwering
Binnen zonwering
Horren enz.

www.rademo.nl / info@rademo.nl
043-3628351 / 06-22384333
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RADEMO

Erkend voor onderhoud en storingsabonnement op:
CV en HR ketel, Combiketel, gasboiler en gashaard.

Met 24-uur service v.a. € 52,- ex btw per jaar.
Verkoop en verhuur van CV en CV-combiketels. 

Dealer van o.a.: Bosch - Nefit - Radson
Intergas - Remeha - Agpo - Vaillant
Op Nefit HR CV ketels geven wij 10 jaar garantie
(incl. alle onderdelen), op Remeha en Intergas
HR CV ketels 5 jaar (incl. alle onderdelen).

Ambyerstraat zuid 60 - Maastricht

De VVN stickeractie
• Op diverse plekken in Amby zie je ze al, de stickers, maar voor 
 mij nog onvoldoende. In elke 
 straat of woonerf zou je de 
 sticker moeten tegenkomen. 
• VVN heeft de stickers voor 
 het woonerf en de 
 30 km-zone.
• Door deze actie aan te 
 kondigen via de Amyer Praot, 
 mogelijk de verslaggever van 
 de Limburger erbij te 
 betrekken, is er volgens mij resultaat te halen

Doen jullie mee? 
Vul de enquête in 

https://nl.surveymonkey.com/r/
ZuidLimburgMaastrichtAmbyerstraatNoord

en mail dat even door aan Amyerpraot@ziggo.nl
Henny Willems, eindredacteur Amyer Praot 
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AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  
Verleden, heden 
en toekomst!

Beste Lezer
Het doet ons genoegen U als volger van 
Amiepedia wederom te begroeten. Velen van u 
hebben we dat zondag 11 september ’22 ook 
mogen doen tijdens de garagesale Amby. Wij, 
Amiepedia, hadden post gevat voor het 
poortgebouw van de Hof van Huntjes, alwaar 
wij de aangekondigde actie: ‘Oude 
Ansichtkaarten van Amby” gestalte gaven.
Een andere groep, mogelijk zelfs dezelfde 
mensen, gaan we begroeten tijdens onze 
volgende actie ‘Sterren Kijken boven Amby’, 
dat onder supervisie staat van Gian Kerstges.

Oude Ansichtkaarten van Amby
Het zal rond half 9 in de ochtend van 11 
september zijn, toen de eerste ballonnen 
verrezen in het straatbeeld. Een teken dat de, 
ongeveer, 119 ingeschreven stands hun 
koopwaar begonnen uit te stallen. De mist was 
nog maar net opgetrokken, de grijze lucht 
begon te breken. Alleszins een teken dat er 
voldoende reuring in het dorp zou ontstaan 
om nieuwsgierig rond te lopen, fietsen of 
anderszins te gaan neuzen tussen kleren, 
speelgoed, fietsen, oude ansichtkaarten en 
noem maar op.
Ook wij, van Amiepedia lieten ons niet 
onbetuigd en toen om 9u de kerkklok haar 
luide tonen liet galmen, waren we er klaar 
voor. De hele voorraad oude ansichtkaarten, 
11 kaarten per set, netjes verpakt in een 
speciaal doosje stond klaar onder de parasol, 
inclusief de kop koffie voor onze 
medewerkers.
9.05 u: Het eerste doosje gaat over de 
spreekwoordelijke toonbank. 9.14u: 12 doosjes 
verkocht.
De gang zit erin. 
Om 11u breekt 
de zon door en 
het ene na het 
andere doosje 
verliet onze 
stand.
De kaarten 
gingen en de 
verhalen 
kwamen: een 
uitwisseling leek 
het wel. Zo werden verhalen opgediept uit het 
verre en nabije verleden. Een ‘klant’ was 
overgelukkig  toen hij ontdekte dat zijn woning 
aan de Hoofdstraat, de huidige Ambyerstraat 
Zuid, duidelijk in beeld was op één van de 
kaarten. Wat volgde was een onderhoudend 
gesprek over die Hoofdstraat door de jaren 
heen, met de diverse middenstanders als 
positief lijdend voorwerp. Om te eindigen met: 
“Boe zeen ze gebleve?” 
Een ander vond de oude speeltuin aan de Jan 
Peterstraat een dankbaar onderwerp om, met 
respect, een half uurtje over uit te wijden. Een 
derde beloofde thuis op zoek te gaan naar 
enkele oude foto’s van zijn ouderlijk huis aan 
de Hagenstraat. Een verhaal gelardeerd met 
tientallen kwajongensachtige activiteiten. 
Inspiratie genoeg.
De dag vloog om en voor dat we het wisten 
hadden we last van onze rug, maar wel met 
een groot gevoel van tevredenheid over onze 
verkoop. Na de opruimwerkzaamheden lieten 
we ons dan ook een lekker pilske, ‘oet eige 
tesj’, op het naast gelegen terras goed smaken. 

Dank
Onze dank gaat vanzelfsprekend uit naar het 
actiecomité Garagesale Amby voor het 
openstellen van deelname voor anderen dan 
particulieren. Dames dank en waardering 
hiervoor.

Tevens danken wij de Hof van Huntjens, voor 
het verschaffen van ruimte,  meubilair, 
overkapping, etc.  Tot slot een woord van dank 
aan iedereen die aan onze kraam heeft gestaan 
om te luisteren, zijn of haar  verhaal te 
vertellen of één óf meer doosjes af te nemen. 
Wij genoten van de belangstelling en 
waardering die we mochten ontvangen.

Kaarten reserveren
Het kan nog. Er zijn nog enkele doosjes over. 
Misschien een tip: denk eens aan 
december-cadeau-maand. Een doosje met 11 
kaarten bestellen ter waarde van € 7,50 via 
redactie@amiepedia.nl en vervolgens afhalen 
bij
Marlie van Geffen, Longinastraat 50
Ilona van Geffen, Dennenhoven 24
Rob Plantaz, Iepenhoven 44
Ton Bron, Schovenlaan 17 
Biek Damoiseaux, Ambyerstraat Noord 164

Met Amiepedia Sterren Kijken Boven 
Amby
Onze volgende actie volgt al snel achter de 
kaartenactie. Maar deze staat bijna letterlijk
 ‘in de sterren geschreven’.
Enige tijd geleden plaatste dorpsgenoot en 
amateur-astroloog Gian Kerstges op 
Amiepedia.nl twee artikelen over de 
sterrenhemel boven Amby: het uitzicht op het 
winterse firmament en dat van het voorjaar. 
Nu, tegen het einde van de zomer, zijn er weer 
heel andere bijzonderheden te zien in het 
voor ons bereikbare nachtelijke heelal.
Op zaterdag 1 oktober organiseert Amiepedia 
een bijzonder evenement: een avondje sterren 
kijken op of in de buurt van de “Amiër Hei” 
onder Gians deskundige leiding.
De avond start om 19.00 uur in het 
Scoutinggebouw aan de Ambyerstraat Zuid 90. 
Na een korte inleidende presentatie, geschikt 
voor zowel kinderen als volwassenen, gaan we 
te voet naar de gekozen locatie, om daar te 
genieten van de sterrenhemel boven Amby. 
Elke deelnemer krijgt daar de kans om door 
een echte, grote telescoop te kijken.

Saturnus, Jupiter en de maan
Wat je mag verwachten: Mits helder weer kun 
je dan de unieke ringen van Saturnus 
bewonderen, de prachtige kraters op de maan 
bekijken en een blik werpen op de 
reuzenplaneet Jupiter met zijn vier helderste 
manen. En dat is nog lang niet alles! De avond 
zal tot uiterlijk 23.30 uur duren. Dit is mede 

afhankelijk van 
hoe het weer zich 
op die avond 
ontwikkelt en of 
bv. deelnemende 
kinderen 
vermoeid raken. 
Het staat elke 
deelnemer dan 
ook vrij om wat 
eerder huiswaarts 
te gaan. Het 
programma is is immers informeel; we gaan 
gewoon lekker zoveel mogelijk bekijken. 

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich hiervoor 
inschrijven via redactie@amiepedia.nl 
(inschrijven kan uitsluitend via mail). Opgeven 
kan tot uiterlijk 26 september a.s. Wees er 
snel bij, want er is een maximum aantal 
deelnemers mogelijk tot 30 personen. 
Deelname kost € 3,50 per persoon; kinderen 
van basisschoolleeftijd mogen - onder 
begeleiding - gratis meedoen. De 
deelnemersprijs kan ter plaatse worden 
voldaan. Neem gerust een verrekijker mee en 
eventueel een zaklamp voor onderweg. Deze 
avond is een initiatief van Amiepedia. Gezorgd 
wordt voor een kleine versnapering en een 
(alcohol vrij) drankje.
Bij minder goed of slecht weer wordt de 
avond verdaagd naar zaterdag 8 oktober. Elke 
deelnemer krijgt woensdag voorafgaand 
bericht als de avond onverhoopt moet worden 
uitgesteld of afgelast.

Artikelen en Inloopuurtje
Uiteraard vergeten we niet onze 
hoofddoelstelling niet, middels onze site 
amiepedia.nl  het uitdragen van de identiteit 
van de oude gemeente Amby en vervolgens 
alle ontwikkelingen die  gevolgd zijn na de 
annexatie in 1970. Inmiddels is er een mooi 
artikel verschenen van Jean Fievez: “Wonen 
aan de Schovenlaan”. We spreken met u af, dat 
er nog vele zullen volgen. Verhalen die u kunt 
aanleveren, op papier, in de vorm van een 
verhaal, middels een foto of opgediept uit 
oma’s oude doos. Laat het niet verloren gaan. 
Deel het met ons en met Amby.
Dat kan onder meer door binnen te lopen op 
ons Inloopuurtje, 11 oktober a.s. van 20.30 – 
21.30 u in de Amyerhoof of via 
Redactie@amiepedia.nl 
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Wij willen alle deelnemers aan de 
Garage Sale Amby editie 2022 hartelijk 
danken voor hun deelname.  
Er hebben uiteindelijk 118 bewoners 
ingeschreven.( waarvan 2 verenigingen / 
stichtingen) 
De organisatie doen Susan en ik 
belangeloos en het inschrijfgeld 
gebruiken wij voor het organiseren van 
de GarageSale. Het bedrag dat overblijft 
schenken wij als donatie. Dit jaar aan een 
vereniging en/of stichting in de wijk. 
 
In 2020 hebben wij de werkgroep 
"t kratje" van het Buurtplatform-Amby 
een donatie kunnen geven. 
in 2021 hebben wij de werkgroep 
"Severenpark" van het Buurtplatform-
Amby een donatie kunnen geven. 
in 2022, na aftrek van kosten kunnen wij 
nu Amiepedia en zangvereniging 
Crescendo laten weten dat zij ieder een 
donatie krijgen.  
 
Wij willen ook onze sponsor van dit jaar 
nog hartelijk bedanken  
@Benno Hermans van Cuypersglas. 
 
Hopelijk weer tot volgend jaar! 
Karin en Susan 

Harmonieuws
Zaterdag 7 oktober 2023: optreden 
van de ABBA Tribute-band A*Fever 
in de Amyerhoof
We hebben veel 
positieve reacties gehad 
op ons bericht in de 
Amyer Praot 
van 6 september jl. 
Wanneer de 
kaartverkoop begint, 
kunnen we nog niet 
bekend maken; je leest 
het t.z.t. in de Amyer Praot.

Carnavalsconcerten op vrijdag 20 en 
zaterdag 21 januari 2023
Komende jaar zijn er 2 carnavalsconcerten 
in de Amyerhoof met in de hoofdrol 
niemand minder dan Beppie Kraft. 
Samen met de Harmonie brengt zij al haar 
grote hits ten gehore.
Hiervoor zijn de kaarten binnenkort te 
koop en meer hierover lees je in de 
volgende Amyer Praot.

Stem op de Harmonie bij Rabo 
ClubSupport!
De actie Rabo ClubSupport is weer van 
start gegaan. Tot 27 september kun je als 
lid van de Rabobank stemmen op je 
favoriete vereniging.
Als Harmonie van Amby vragen we je om 
je stem op ons uit te brengen.
In 2023 bestaat de Harmonie 125 jaar en 
dit wordt een groot feest voor geheel 
Amby.
Je mag 3 stemmen uitbrengen en voor één 
stem op de Harmonie zijn we je reuze 
dankbaar!
Je vindt Harmonie St. Walburga bij de 
Rabobank Zuid-Limburg West. 

Stichting TERRE DES HOMMES 
Maastricht zoekt

een PR Bestuurslid
(vrijwilligerswerk)  
UW TIJD, HÚN TOEKOMST  

Je voelt je betrokken bij de samenleving en je 
wilt je inzetten voor het goede doel van Terre 
des Hommes: het stoppen van 
kinderuitbuiting. Je wilt deel uitmaken van een 
enthousiast bestuur? Je hebt ervaring met 
reclame/PR en sociale media? Dan horen we 
graag van je.  

Wat ga je doen?  
Als PR bestuurslid ben je lid van het bestuur 
van de winkel. Het bestuur vertegenwoordigt 
de winkel en is verantwoordelijk voor het 
beleid en de algehele gang van zaken. Het 
bestuur bestaat momenteel uit drie personen: 
een voorzitter/secretaris, een penningmeester 
en een operationeel verantwoordelijke. We 
vergaderen éénmaal per maand. 
Als PR bestuurslid ben je daarnaast specifiek 
verantwoordelijk voor het beleid en de 
uitvoering van onze reclame en PR met o.a. 
betaalde reclame in streekbladen, lokale en 
sociale media regelmatig voorzien van 
persberichten.  

Wie zoeken wij?  
Een enthousiaste collega die bereid is 
ongeveer een halve dag per week aan onze 
goede doel te besteden. Zij/Hij  
is een teamspeler en bereid tot 
samenwerking  
• heeft een goed Nederlands taalgebruik in 
 woord en geschrift  
• heeft (enige) ervaring met Reclame/PR en 
 met sociale media  
• heeft (enige) ervaring met retail 
• heeft een positieve VOG niet ouder dan 
 een maand 
 
Wat bieden wij?  
Zinvol en uitdagend werk in een team van 
enthousiaste en betrokken collega’s met veel 
ruimte voor eigen inbreng. Het betreft een 
functie op basis van vrijwillige inzet zonder 
financiële vergoeding.  
 
Geïnteresseerd of verdere vragen? 
Neem contact op met Jean Geelen,  
voorzitter van de stichting: 
j.geelen@outlook.com of  via 
06 11138028. 

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 
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