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9 OKTOBER NAJAARSCONCERT CRESCENDO
Op zondag 9 oktober 2022 is het dan eindelijk 
zover, ons najaarsconcert. Dit jaar hebben we 
2 koren gevonden die samen met Crescendo u 
een mooie muzikale middag gaan bezorgen. Dit 
zijn de zangvereniging Eendracht uit Sibbe-

IJzeren en het Just4fun koor uit Lemiers.

De zangvereniging Eendracht is een gemengde zangvereniging die 
bestaat uit 22 leden en o.l.v. Harry Wijenberg een gevarieerd 
programma brengt van dialect, pop, evergreens en hedendaagse 
muziek. In november zal dit koor haar 150-jarig bestaan vieren.

Het Just4fun koor bestaat uit allemaal dames die ondersteund 
worden door 1 man. Ze komen uit Lemiers maar de leden zijn 
afkomstig uit het hele Heuvelland. Het koor staat o.l.v. Ingrid 
Oomen en zingt voornamelijk pop van de sixties tot de 
hedendaagse popmuziek, en dat ook in alle talen.

Het concert zal plaatsvinden in de Amyerhoof , Severenplein 27 te 
Amby-Maastricht en begint om 15:00 uur. De toegang is gratis. Wij 
zien u graag op 9 oktober.
Zie ook onze website: www.crescendo-amby.nl
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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. 

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 jaarlijkse 
violenactie. De netto-opbrengst van deze actie is bestemd voor de 
jeugdcarnaval in Amby.

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

vrijdagavond 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 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.
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!



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

Houdt op 
dinsdagen 11 en 
18 oktober 
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 1 november
Dinsdag 6 december
Zaal open om 13.15 uur.

Contactersoon is Annie 
Overmars, tel. 043-3623816. 

COLOFON
Volgende uitgave: 

Dinsdag 18 oktober

Inzendtermijn kopie
Woensdag 12 oktober

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

Volleybalclub Fitmen
Volleybalclub Fitmen zoekt nieuwe leden.
Wij zijn een club van 50+ mannen die graag 
samen in een ontspannen sfeer een avondje 
volleybal spelen.
Geen competitie niveau. Beginnelingen en 
mannen jonger dan 50+ zijn ook van harte 
welkom. 
Wie wil met ons op maandagavond een 
partijtje volleybal spelen?

Kom maandag avond 20.00 uur langs 
in sportzaal Amby, Slijpestraat nr 75 
( boven, laatste zaal) of bel
tel: 0630948055 of tel:  0651524413 

te koop:  Scootmobiel.z.g.a.n.
Nieuw gekocht 2021

Kleur rood
3 wielen

KM.stand 210.7
Prijs €2.500

Tel: 043-3629622
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Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

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!
Voorbeeldaanbiedingen:

Heuts, keurslager
Bergerstraat 52, Maastricht
Tel. 043-362 52 26
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Voordeel bij Keurslager Heuts!
LEKKER VOORDEEL:

Zwitserse 
braadworst

4 stuks 600

Runderpoulet

500 gram 895

Cordon bleu

Gevulde portobello

per stuk 295

Zure Kalfspastei + 
Sjaandergehakt +
Leverkaas

100 gram per soort samen  495

Saucijzenbroodjes

5 stuks 850

Hutspot

500 gram 450

Nasi goreng

500 gram 495

Saté
in pindasaus

500 gram 775

Kip pilav

500 gram 825

Lasagne Bolognese
ovenschotel

500 gram 825

Boerengroentensoep

1 liter 595

Macaroni vleessalade

200 gram  259

Kip kerriesalade

250 gram 395

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 4 oktober t/m zaterdag 8 oktober 2022.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL en haal uw bestelling snel en gemakkelijk af bij het pick-up point.

Houthakkersteaks

3 stuks 690

4 stuks 880

Zuurkool pakket
4-delig

per stuk 895

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

 

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.   
     

 
 
 
 
 
 
 
 

Aan alle leden van 
ZijActief Amby  
                                                                                    
Beste dames,

U wordt van harte uitgenodigd voor onze:
Moederavond op woensdag 19 oktober 2022. 
Deze avond begint met een eucharistie viering om 19.00 u in onze 
parochiekerk, ter intentie van alle leden en overleden leden van 
onze vereniging. Na de eucharistie viering wordt de avond 
voortgezet in het gemeenschapshuis Amyerhoof.
Het thema van de avond is: Nanotechnologie in het dagelijkse 
leven.

Mevr. Nicole Vroon zal ons vertellen, wat dit precies is, wat de 
mogelijkheden van deze techniek zijn, maar ook wat de keerzijde 
ervan is.

Op woensdag 26 oktober 2022 houden wij onze jaarlijkse 
kien-avond in het gemeenschapshuis Amyerhoof. Leden, maar 
ook niet-leden zijn van harte welkom.
Vanaf 18:30 uur is de zaal geopend, we starten om 19:30 uur.
Een serie-kaart kost € 6.00  en een losse kaart € 1,50. 
In de pauze wordt u getrakteerd op een kop koffie of thee.
Ook deze keer zijn er weer mooie prijzen te winnen!

Met vriendelijke groet,
Werkgroep ZijActief Amby 
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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

RKASV Nieuws.
De kop is eraf, we zijn 
begonnen aan het nieuwe 
voetbalseizoen 2022-2023. En 
de eerste competitiewedstrijd 
werd gewonnen door ons 1e elftal met een 
4-3 tegen Geertruidse Boys.
RKASV - Geertruidse Boys   4-3 (2-2)
7”       0-1        (e.d. de Kroon)
9”       0-2
24”      1-2        M. Haupst
26”      2-2        L. Egberts
--------------------
62”      3-2        J. Kusters
70”      3-3
82”      4-3        A. Geraerds

Afgelopen zondag was RKASV 1 vrij. 
Maar nu zondag 9 oktober speelt ons 
eerste zijn tweede thuiswedstrijd tegen 
Rimburg om 14:30 uur.

 

Vanaf 15:30 uur is er een DJ in de kantine, 
om na de wedstrijd van ons 1e elftal het 90 
jaar logo te onthullen van RKASV. Want 
dat is het voorschot op ons 90-jarige 
bestaan. De voorbereidingen op het 
feestweekend 21-22-23 April 23 zijn al in 
volle gang. In de volgende AP zullen we dit 
ook publiceren. Voor iedereen die niet kan 
wachten nodigen we van harte uit in de 
kantine.

BEKER 
Zoals jullie al eerder hadden gelezen in de 
AP, zijn momenteel zeven seniorenteams 
aan het voetballen onder de vlag van 
RKASV. En twee van deze seniorenteams 
hebben zich geplaatst voor de 2e ronde 
van de KNVB beker.
De loting heeft ook al plaats gevonden, en 
dit is het resultaat. Bij een overwinning 
plaatsen de teams zich bij de laatste 64 
voor de beker in Zuid 2.
23-10 10:30 SVME 3 - RKASV 7
23-10 12:00 RKASV 5  - Geusselt Sport 3

PERSONEEL GEZOCHT VOOR
DE KANTINE
RKASV zoekt voor de zondag nog mensen 
die willen meehelpen in de kantine. Werk 
jij graag in een gezellige kantine, dan meld 
je aan om ons bar-team te komen 
versterken. 
Voor vragen meld je dan bij 
Eric Mulkens 06-52027831. 
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4e GRATIS

VARKENS-
FILETLAPJES

VARKENS-
KOPHAASJES

WEEKENDRECLAME: vrijdag 7 oktober en zaterdag 8 oktober

4e GRATIS

Pilot  “Positieve en passende ouderenzorg in Amby”

Het project “Positieve en passende ouderenzorg in Amby”, is nu 
bijna 5 maanden succesvol aan de gang. 

Veel 75-plussers doen mee aan het onderzoek en dat is natuurlijk 
heel positief te noemen. Mensen geven aan het gesprek met de 
‘consulent ouderenzorg’ fijn en verassend te vinden.                                                                           

De gesprekken worden aan de hand van het spinnenweb van Mijn 
Positieve Gezondheid  gevoerd. Meer informatie kunt u vinden op 
https://mijnpositievegezondheid.nl  Voor het onderzoek 
worden in eerste instantie alle 75-plussers uitgenodigd die hun 
huisarts hebben in Amby. 

Als u nog geen uitnodiging heeft ontvangen dan kan dat zijn omdat u 
nog niet “aan de beurt” bent. U krijgt sowieso een uitnodiging, maar 
misschien wat later.

Volgend jaar zullen de resultaten van de pilot “Positieve en passende 
ouderenzorg in Amby” gepresenteerd worden. Verder informatie 
hierover volgt. 

Frank Amory, projectleider ZIO
Christien Vree, consulent oudenzorg 

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 5 oktober tot en met dinsdag 18 oktober

Lasagne
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.29
Ardennerham
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.45

Belegen kaas

100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.70

Gebraden gehakt
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.29

KAARTVERKOOP BUUTTE GALA
Kaarten voor het Buutte Gala kunnen online worden gekocht via: www.sjlaaibok.nl 
of via de facebookpagina CV de Sjlaaibök Amie. Mocht online bestellen niet lukken, 
stuur dan een mail naar info@sjlaaibok.nl Of bel 06-41817914. 
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Update uit de gemeenteraad
Afgelopen week heeft de eerste 
raadsvergadering van het politieke jaar 
2022-2023 plaatsgevonden. Een nieuw 
grond- en vastgoedbeleid werd 
aangenomen en de gemeentebegroting 
2023 werd gepresenteerd. De begroting 
voor 2023 is in totaal € 570,7 miljoen. 
Daarbij komt dat de begroting, na een 
aantal zware financiële jaren, sluitend is 
en zelfs een overschot kent voor alle 
opvolgende jaren. Voorzichtigheid is wel geboden. Denk aan de 
stijgende prijzen. Ook de gemeente Maastricht ontkomt hier niet 
aan want ook de gemeente moet per 1 januari 2023 een nieuw 
contract afsluiten voor gas en elektriciteit. Verder gaat Maastricht 
vanaf oktober, naast de landelijke energietoeslag, duizenden 
Maastrichtse huishoudens helpen bij het bestrijden van 
energiearmoede. Huishoudens met een inkomen van 120 procent 
van het minimumloon kunnen aanspraak maken op 
energiebesparende maatregelen zoals tochtstrips, radiatorfolie en 
ledlampen. Ook schakelt de gemeente zogenoemde 
'energiebespaarders' in. Zij lopen door Maastrichtse wijken, te 
beginnen met Wittevrouweveld en Wyckerpoort, en bellen bij u 
aan en adviseren desgewenst over hoe energie te besparen. 
Ongeveer 10.000 huishoudens komen in aanmerking voor deze 
energiehulp. Heeft u geen brief ontvangen en denkt u wel in 
aanmerking te komen kijk dan op: www.socialezaken-mh.nl 
Afsluitend is in Den Haag, op initiatief van het CDA, een voorstel 
aangenomen om ook verenigingen, kerken en gemeenschaps-
voorzieningen mee te nemen in de uitwerking van de landelijke 
energiemaatregelen. 

Opkoopbescherming in werking getreden 
Per 1 oktober 2022 geldt er in de hele stad een 
opkoopbescherming voor bestaande koopwoningen met een 
WOZ-waarde lager dan 355.000 euro (Nationaal Hypotheek 
Garantie-grens). Voor nieuwbouwwoningen geldt deze 
bescherming niet. Met de opkoopbescherming wordt geregeld dat 
koopwoningen de eerste 4 jaar na aankoop niet zonder vergunning 
mogen worden verhuurd. Door deze maatregel blijven meer 
betaalbare koopwoningen beschikbaar voor starters en 
middeninkomens. Investeerders en beleggers die woningen 
opkopen om te verhuren worden namelijk geweerd. Voor kopers 
die een woning hebben gekocht na 1 oktober geldt dus dat zij in 
de eerste 4 jaar na aankoop alleen zelf in de gekochte woning 
kunnen wonen. Een uitzondering is er wel en dat onder strikte 
voorwaarden. Verhuren mag alleen aan directe familieleden (ouders, 
kinderen, broers en zussen). Of als de koper eerst zelf minimaal 1 
jaar in de woning woont en deze verhuurt voor maximaal 12 
maanden (geen toeristische verhuur). Of als het gaat om een 
woning die onlosmakelijk verbonden is met een winkel, kantoor- of 
bedrijfsruimte. In al deze gevallen een vergunning nodig die de 
eigenaar bij de gemeente moet aanvragen. Het verhuren zonder 
vergunning kan leiden tot fikse boetes. 

Subsidieregelgeving Amateurkunsten vereenvoudigd
Het was een wens van de nieuwe coalitie om meer aandacht te 
geven aan amateurgezelschappen. Dit is direct opgepakt want de 
subsidieverordening voor amateurmuziek-, toneel- en 
zanggezelschappen is vereenvoudigd. Een greep uit de aanpassingen:
* de subsidieregeling is minder ingewikkeld gemaakt;
* er geldt geen minimumaantal actieve leden meer;
* leden die woonachtig zijn buiten Maastricht worden vanaf nu als 
volledig lid meegenomen;
* voor het eerst is er projectsubsidie beschikbaar. 
Met deze aanpassingen is de subsidie toegankelijker en stijgt het 
subsidiebedrag voor veel gezelschappen.

Succesjes mag je vieren
Voor de zomer werd bekend dat woningbouw op het Trega-
Zinkwit in Limmel weer een stap dichterbij is gekomen.

 Afgelopen week werd bekend dat mede door een CDA-voorstel 
er nog meer bouwnieuws is. Op de hoek van de Balijeweg en de 
Populierenweg gaat de woningcorporatie Servatius 23 
levensloopbestendige appartementen in het midden-huursegment 
bouwen. Limmel heeft namelijk overwegend sociale woningbouw 
en heeft een groot tekort aan midden-huur en 
levensloopbestendige appartementen. ‘Door op deze plek 
woningdifferentiatie toe te passen doen we iets aan dit tekort’ 
aldus raadslid Mat Brüll. Daarnaast zorgt differentiatie in het 
woningaanbod ervoor dat meer mensen in Limmel kunnen blijven 
wonen en dat komt weer ten goede voor de sociale structuren en 
het verenigingsleven. Verder is een ander CDA-initiatief officieel 
geopend. Het gaat om het Witte Anjer Perkje bij de Tapijnkazerne. 
Dit als eerbetoon aan alle veteranen in onze stad. 

De Gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht
redactie@cdamaastricht.nl 
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HERFST ĲSTAART

Visser Creamery & More (Rothem) kent u 
misschien al als ĳssalon.
Maar wist u dat ons assortiment meer is dan 
alleen ĳs zoals:
- Koffie, espresso, cappucino
- Thee
- Gebak (lokale bakker)
- Ijstaart
En nog veel meer.

 

Ma: gesloten 
di t/m zo: 10:00 - 18:00 (tĳdens de winter) 
(recente openingstĳden bekĳkt u op Google)

Te bestellen in ons filiaal, 
social media of email:
vissercreamery.meerssen@gmail.com 

Tussen de Bruggen 97
6231 CB Meerssen

Hij is er weer! 
Mobiele slijperij ”de Kroon” 

 

Hèt betrouwbare adres voor al uw slijpwerk 
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6 7 e  j a a r g a n g
 n r .  1 6  -  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

Beste parochianen, beste mensen

Mijn naam is Andy García, ik ben 29 jaar oud 
en ik ben afkomstig uit México.
Ik kom uit een gezin van drie kinderen waarvan 
ik de oudste ben. Ik heb nog twee zussen van 23 
en 21. 
Mijn roeping tot het priesterschap heb ik ervaren 
als een mooi avontuur, samen met de Heer. Hij is 
immers degene die roept en die ook mensen 
overal ter wereld zendt om de blijde boodschap 
te verkondigen.
Hoe dan ook, mijn roeping is niet altijd 
vanzelfsprekend geweest. Ik was wel katholiek 
en mijn familie ook, maar wij hadden weinig met 
de kerk te maken. Ik had nooit gedacht dat de 
Heer mij zou roepen om hem te volgen op een 
bijzondere manier. 
Totdat ik op een bepaald moment van mijn leven, 
de liefde van God diep kon ervaren. 

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 9 oktober, Acht-en-twintigste zondag door het jaar
11.00 uur koor: Gemengd Kerkelijk Zangkoor
Jaardienst Marieke en René Wijnands-Geurtjens
Jaardienst Finy Vandenboorn-Consten
Jaardienst Pierre Caelen
Voor Thea Caelen-Wijnands
Overleden echtpaar Lexis-Lousberg

Dinsdag 11 oktober: 
08.40 uur rozenkrans in de kerk
09.00 uur H Mis in de kerk
Jaardienst Z.E.H. Pisters, oud-pastoor Amby 
Donderdag 13 oktober:  09.00 uur in de kerk
Voor de eenzamen

ZONDAG 16 oktober, Negen-en-twintigste zondag door het jaar 
11.00 uur koor: Vocal Group Mes Amies
1e jaardienst Breur Willems
Jaardienst ouders Splinter-Kuypers
Jaardienst ouders van Gerwen-Pluijmaekers
Nelly Erckens-Molin
Bep Spauwen-Beumer, c.u.

Dinsdag 18 oktober: 
08.40 uur rozenkrans in de kerk
09.00 uur H Mis in de kerk
Z.E.H. Rekko, oud-kapelaan Amby

Woensdag 19 oktober: 19.00 uur in de kerk
Moederavondviering Zij-Actief

Donderdag 20 oktober: 09.00 uur in de kerk
Jaardienst Z.E.H. Louis Prick, oud-pastoor Amby

GEDOOPT
Menno Decker     Wij wensen de dopeling en zijn ouders van harte proficiat.

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 email: 
parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: uiterlijk maandag 
10 oktober in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 11 oktober vóór 
12.00 uur in het parochiebureau.Bezoek ook eens onze website voor actuele 
informatie en foto’s: www.parochiewalburga.nl.

Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn hele familie. Wij zijn dankzij de Neocatechumenale Weg 
terug naar de kerk gekomen en begonnen ons geloof te beleven binnen een gemeenschap van 
concrete broeders en zusters. Daar is ook mijn roeping tot het priesterschap ontstaan!

Ik ben naar Nederland gekomen in het jaar 2012, zonder veel te weten over dit land: de taal, 
cultuur, het weer, enz. Dit was allemaal nieuw voor mij, maar God heeft mij altijd geholpen en 
gelukkig kon ik snel wennen. Ik heb mijn opleiding gevolgd in het Grootseminarie Redemptoris 
Mater, in Blankenberg, Cadier en Keer. De studies heb ik gevolgd in het Grootseminarie Rolduc in 
Kerkrade. Inmiddels is het tien jaar dat ik hier ben en volgende maand word ik tot diaken gewijd. 
Ik ben zeer blij met de benoeming als kapelaan in deze parochies van Maastricht-Oost en ik hoop 
dat wij in de komende tijd elkaar leren kennen. Ik sta altijd open om bij u langs te gaan, een 
bezoekje te brengen en zo kennis te maken! 

Andy García
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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

Voorbereidingen kerstwandelingen van start
Nu na de zomervakantie start VGMA  met de voorbereidingen voor 
de komende kerstwandelingen. Voor deze editie hebben wij gekozen 
voor een bekend thema The Wizard of Amie dat ook herkenbaar 
zal zijn voor kinderen. Vandaar ook dat wij 2 zogenaamde familie 
tochten toevoegen aan het aantal wandelingen. De kerstwandelingen 
zijn op:
Vrijdag 16 december 2022  om 18.15 uur en om 21.00 uur 
Zaterdag 17 december 2022  om 18.15 uur en om 21.00 uur
Zondag 18 december 2022   om 12.30 uur en om 15.00 uur 
(familie wandelingen) 

Op maandag 31 oktober zal de verkoop starten om 
19.00 uur in gemeenschapshuis Amyerhoof
(vanaf 18.30 uur open en verkoop op nummer). Max 5 kaarten per 
persoon. Per wandeling zijn 50 kaarten beschikbaar. 
De kaarten kosten 11 euro per persoon, kinderkaarten a 6,50 euro (6 
t/m 12 jaar) en alleen geldig op zondag en alleen onder begeleiding van 
minimaal 1 volwassene. 
De wandeling zal ong. 2,5 km zijn en natuurlijk onderweg een mooi 
verhaal, zang, toneel, muziek met iets te eten en te drinken. Dit alles 
om u in de juiste kerststemming te brengen. Volgende keer meer over 
het verhaal etc. Noteer dus maandag 31 oktober en wees er snel bij 
want de ervaring leert dat de kaarten snel uitverkocht zijn. Pinbetaling 
heeft onze voorkeur. 

Opluistering viering Walburgakerk op 16 oktober
Nu het koor weer hard aan ’t werken is voor de kerstwandelingen en 
het kerst repertoire plannen we toch tussendoor optredens in en om 
Amby. Op zondag 16 oktober zullen wij de viering om 11.00 uur in de 
Walburgakerk opluisteren. U bent van harte uitgenodigd. 

Programma 2022
Zondag 16 oktober: Viering in de Walburgakerk Amby om 11.00 uur. 
Maandag 31 oktober: voorverkoop kaarten kerstwandelingen 
om 19.00 uur 
Woensdag 23 nov.: Kienen in gemeenschapshuis Amyerhoof
16-17-18 dec.: Kerstwandelingen
24 december :  Kerstviering Walburgakerk 19.30 uur Foto: Ton Bron



Op 17 december, Om 20.30 uur
PANTA RHEI II

Deze voorstelling met zijn 
spirituele karakter past 
wonderwel in deze 
wintermaand. Een 
voorstelling gespeeld in 
meer dan 40 landen over de 
hele wereld.

Toegangsprijs € 17,50 / 
students 10

NB. In het Magisch Theatertje kan niet gepind worden, betalingen 
uitsluitend in contant.
Wij hopen u dit najaar weer in ons theater te mogen ontmoeten want 
in ons thuistheater spelen we het liefst. Voor meer informatie zie onze 
website: www.magisch-theatertje.nl

Magisch Theatertje, Molenweg 4, T.043-3630826. 

Agenda 
                 Magisch Theatertje

najaar 2022 
Na vele internationale optredens in b.v. Turkije en Italië speelt het 
Magisch Theatertje dit najaar weer in haar vaste theater in Maastricht.

Op 21 oktober ’22, 
Om 20.30 uur
Na de in het afgelopen 
Limburg Festival zo 
succesvolle presentatie 
TRANSIT

Toegangsprijs € 17,50/ 
students € 10
NB. Er moet bij ons 
contant betaald worden, 
we hebben geen pin!

Op 23 Oktober ’22, Om 11.00 uur
De jeugdvoorstelling NYX die we afgelopen zomer in Italië in het Teatri 
del Mundo in Italië hebben gespeeld

NYX + 4j

We spelen NYX ook op 
6 november ’22 maar 
dan om 14.30 uur
Toegangsprijs € 9

Op 19 november, Om 20.30 uur 
MOMENTUM

Het bijzondere debuut 
van Ananda Puijk die 
hiermee internationaal 
hoog scoorde
Toegangsprijs € 17,50 / 
student € 10

Op 20 november, Om 11.00 uur 
Floor en Ferdinand +3

Een vertelling met 
poppen voor de 
allerkleinsten van 
3 tot 6 jaar

Deze voorstelling 
spelen we ook op 
18 december op 
dezelfde tijd
Toegangsprijs € 9
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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

 

  

  

Kinderzitting 

  

Zondag  20 

  

november 

  

202 2 

  

In de  Amyerhoof 

  

 

Doe jij ook mee? 

    

  
  

Opgeven kan tot 10 oktober a.s. via mail: kinderzitting@sjlaaibok.nl 

Vermeld in die mail jullie namen, klas, soort act en 
gegevens van jullie contactouder. 

Verdere info volgt na opgave via de mail. 
Groetjes en hopelijk tot dan! 

              
  

    
  

       
  

       
  
  

 De kinderzittingscommissie 
  

  
  
  
  
  

Voor meer informatie zie: www. sjlaaibok.nl   
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In actie voor verkeersveiligheid
Ik heb, n.a.v. een aantal artikelen in de Amyer Praot, maar zeker ook door het grote aantal reacties hierop van de lezers van de 
Amyer Praot, een mail gestuurd aan de gemeente, inhoud zie hieronder:
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 

Daarom wil ik heel graag oproepen voor een buurtactie, hiervoor aangemoedigd door Veilig Verkeer Nederland en wel 
op drie manieren:

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

De VVN Buurt enquête
• 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 
• Groot aantal mensen heeft de enquête al ingevuld, sommige lukte het niet. Daarom nogmaals de link 

https://nl.surveymonkey.com/r/ZuidLimburgMaastrichtAmbyerstraatNoord
• Lukt het dan nog niet, ga dan naar de digitale versie van de Amyer Praot (www.amyerpraot.com) daar vindt U ook 
 de link,die U naar de enquête brengt 

bij voldoende respons op de enquête kunnen en mogen we overstappen op een volgende actie, de snelheidsmeting, 
maar daarover de volgende keer meer.

Doen jullie mee? Mail dan naar Amyerpraot@ziggo.nl
Henny Willems, eindredacteur Amyer Praot 
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De zomer is 
voorbij, maar we 
plukken nog 
letterlijk de 
vruchten van deze 
zomer.
Het is een heel 
goed appeljaar, 
maar door de 
lange periode van droogte zijn al vroeg veel 
appels gevallen.  De werkgroep Bloesemwei 
is al in augustus gaan oogsten. Verschillende 
rassen zijn volledig geoogst, zoals de 
Gravesteijn, Notarisappel, en de Ingrid Marie. 
Wekelijks kijken we welke rassen rijp zijn en 
de leden van de werkgroep gaan dan 
gezamenlijk rapen en plukken. Er zijn nog 
verschillende rassen die nog niet helemaal 
rijp zijn zoals de Klumpkes en de moesappels. 
De plukkers en pluksters nemen wat appels 
mee voor privégebruik en Paula Hermans zet 
iedere dag  enkele kratjes met verschillende 
soorten appels in de Longinastraat voor de 
liefhebbers. Het overgrote deel van de appels 
gaat naar  het  
Buurtplatform voor 
het Kratje van Amby.
Waarschijnlijk heeft 
u de schapen in de 
wei gemist. Door de 
droogte en kwaliteit 
van gras is de kudde 
verplaatst. Over een 

Ete & Genete
In oktober organiseren we weer een 
buurtmaaltijd voor mensen die het leuk 
vinden om andere mensen te ontmoeten en 
samen te eten. 
De datum: dinsdag 18 oktober. Na weer een 
succesvolle buurtmaaltijd in september, gaan 
we graag weer verder met deze gezellige 
avonden.
Het concept is: driegangen diner, goed 
gezelschap, mooie muziek.
Als je het leuk vindt om er bij te zijn, ben je 
van harte welkom!
De buurtmaaltijd is van 19.00-21.00 uur in: 
Amiecitia, Beukenhoven 50, Maastricht 
(schuin tegenover de Plus).
Reserveren is nodig en kan via: 
jowan104@gmail.com 
of een kaartje naar Amiecitia, 
Beukenhoven 50, 6225 GR Maastricht.
Voor de onkosten wordt een bijdrage van 
6 euro pp gevraagd.
Graag tot ziens op dinsdag 18 oktober!
Namens het team van Ete & Genete, 
Titia/Jan Bosch.  Gezocht: 

getuigen verkeersongeval
“Op 3 juli is mijn 87-jarige vader 
betrokken geraakt bij een verkeersongeval 
op de Ambyerstraat (bij de geldautomaat). 
Iemand gooide zijn autoportier, zonder uit 
te kijken, open, en mijn vader reed er met 
zijn fiets tegenaan. Hij is zeer naar gevallen. 
Hij is inmiddels geopereerd en moet zeer 
lang revalideren. Hij moet veel kosten 
maken, omdat wij niet weten wie de 
persoon is die het autoportier 
opengooide. 
Uiteraard deed deze persoon het niet 
expres en zal zonder twijfel ook 
schuldgevoelens hebben. 
Wij willen echter graag deze persoon 
achterhalen, opdat wij de kosten van 
bijvoorbeeld een rollator op zijn 
verzekering kunnen verhalen. Graag hoor 
ik of iemand getuige was van het ongeluk 
of wellicht wil degene zich zelf melden. 
Mijn mailadres: 
spronkenraymond@gmail.com. 

Alvast ontzettend bedankt!” 

SJOKO LOCO BIER 
VAN BIERBROUWERIJ 

Eikkaterke 
MET MEDEWERKING VAN 

JEROME GELISSEN
Sinds 1 oktober 2022 is er een nieuw 
Limburgs speciaal bier op de markt 
gekomen: Sjoko Loco Bier.
Bierbrouwerij Eikkaterke uit Kessel Eik 
heeft dit bier ontworpen en kreeg 
medewerking van Jérôme Gelissen. 
Ter gelegenheid van hun 1-jarig bestaan 
heeft de brouwerij dit speciaal 
jubileumbier uitgebracht.
Sjoko Loco is een cherry (kersen)stout 
met Maestrichter stroop van Frutesse die 
nu in Limburg te koop is.
Ook heeft de zanger op verzoek van de 
bierbrouwerij een speciaal reclamefilmpje 
opgenomen over dit bier.
De Sjoko Loco is al bij diverse 
horecazaken in Limburg te koop en er 
zullen nog meer adressen gaan volgen.
Voor meer informatie hierover: 
www.eikkaterke.nl/bieren en natuurlijk 
ook bij Jérôme Gelissen zelf. 

tijdje zult u ze weer zien lopen in de 
Bloesemwei.
Wilt u ook helpen in de Bloesemwei 
(snoeien, klein onderhoud, oogsten enz) dan 
kunt u mailen naar:  theravdl@gmail.com  
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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 volop keuze uit Sier en eet pompoen 
Heerlijke Elstar appels oet Bemelen kg. € 1,29 

Eet pompoen gesneden 500 gr. € 1,39 
St pieter Jelly Aardappelen 3 kg.€ 1,98 

Boerenkool panklaar 300 gr. € 1,79 

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

RADEMO

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

RADEMO
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

RADEMO

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

RADEMO
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

RADEMO
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

RADEMO

Open repetitie Maos & Neker
De Zaank- en Kemedievereiniging Maos 
& Neker bestaat dit jaar veertig jaar! Om 
dit jubileum en de vereniging meer 
‘volume’ te geven, zijn zij op zoek naar 
nieuwe leden, die willen zingen of 
toneelspelen. Daarom houdt M&N op 
vrijdag 4 november een open repetitie. 
Iedereen is van harte welkom om eens 
een kijkje te komen nemen, hoe het er bij 
M&N aan toe gaat. Zo zullen de leden 

zingen en ook korte sketches uitvoeren. De open repetitie vindt 
plaats in een coronaproof, modern en bijdetijds repetitielokaal in 
het Buurtcentrum Nazareth, Miraradorplein 39 in Maastricht. De 
leden van M&N zien u graag op 4 november a.s. aanvang 20:00 uur.

Maos & Neker is een vereniging, die zang en theater hoog in haar 
vaandel heeft staan. Het motto is dan ook: ‘Zingetere, Speuletere 

en Ammesere’. M&N streeft naar hoge kwaliteit van koorzang en 
bühneproducties in dialect, maar heeft vaak ook muziekwerken uit 
musicals zoals de Lion King, Disney Dazzle en West side Story vaak 
met vertalingen in het dialect.
Verder is de Stichting Bühne Producties gestart met de organisatie 
van een nieuwe grote theaterproductie die wordt uitgevoerd in 
voorjaar 2024 in het MECC Theater te Maastricht. De eerste 
repetities starten in het najaar. Wil men lid worden en/of 
deelnemen aan deze productie dan is nu het juiste instapmoment.
M&N is vooral op zoek naar versterking bij de mannen, maar 
vrouwen zijn natuurlijk ook van harte welkom. Kom kijken en 
luisteren, ervaren en maak een praatje met de leden. Zij 
verwelkomen u graag! 

Lezing over angst en paniek
17 november 2022
van 19 .30 – 21 .30 uur
’t Magisch Theatertje
Molenweg 4 in Amby-Maastricht .

Ongeveer een op de vijf personen krijgt er 
vroeg of laat mee te maken: angst, onrust en 
paniekaanvallen . Soms ontaardt het zelfs in een 
psychische stoornis en worden mensen ernstig 
gehinderd in hun dagelijkse functioneren . 

Hoe ga je daarmee om? 

En minstens zo belangrijk: hoe kom je ervan af?

Aan de hand van een aantal persoonlijke 
ervaringen laat ik zien wat u zélf kunt doen om 
uw leven een andere wending te geven, met als 
resultaat meer rust in het hoofd en een betere 
mentale gezondheid .
Zonder het gebruik van medicijnen en zonder 
psychotherapie .

Na afloop kunt u al uw vragen stellen en advies 
inwinnen . 

Entree: € 10,- p .p . of € 7,50- p .p . bij een 
aanmelding van twee personen of meer . 
Meer info/aanmelden: 06 112 99 813 
info@optimusprime .nl

Aanmelden kan tot 20 oktober a .s .



AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!

Beste Lezer
Op het moment van schrijven klettert de regen tegen 
het raam. Och het heeft wel wat, de aankomende herfst. Maar eerlijk 
gezegd, een mens is die nattigheid ook weer snel moe. Wat 
zorgelijker voor ons allen is, is de temperatuur in huis. 
Om over energieprijzen, energieplafonds hier uit te wijden, heeft 
denk ik geen enkele zin. Het is nu een moeilijke tijd wat betreft het 
creëren van een behaaglijk binnenklimaat.
Daarom, beste Amiepedia-volgers, op deze plek, in dit artikel een 
oproep om een bijdrage te leveren in de vorm van foto’s of 
beeldmateriaal. En enkele recente aangeleverde voorbeelden.
Verder besteden we even aandacht aan een wegwijs over een 
regelmatig gehoorde opmerking tijdens onze kontakten: “Ik ben niet 
zo bedreven op de computer”, of “waar kan ik dat artikel vinden op 
Amiepedia?”

 
In 1893 was er geen energieplafond maar kwam hulp uit de hoek van 
de ‘sjariteit’ (lees meer hierover in het artikel over de difterie 
epidemie 1892/1893)

Beeldmateriaal aanleveren
In de loop van ons prille bestaan mochten we diverse verhalen, 
artikelen of onderwerpen ontvangen van onze volgers. We ontvingen 
ook foto’s. We zijn daar ontzettend blij mee en hopen daarmee ook 
nog geruime tijd door te kunnen gaan. 
Vaak zochten we zelf beeldmateriaal bij een artikel, maar we willen 
toch de lezer vragen ook te zoeken naar passende beelden bij het 
verhaal dat aangeleverd wordt. 
Onlangs ontvingen we van onze trouwe volger,  N. Dresens, foto’s 
van de sloop in 2009 van garage Rosier. Kijk eens naar de slide-show 
hierover bij de categorie: ‘Bijzondere locaties’ en klik vervolgens op 
‘Wooncomplex Martin Lamkincour’. Een andere bijdrage, ook van N.
Dresens is de sloop van een aantal panden uit het hart van Amby. Zie 
weer categorie ‘Bijzondere locaties’en vervolgens ‘Afbraak hoek 
Severenplein/Ambyerstraat Noord’. 
Meer mooie foto’s over afbraak van panden in 2005 (sloop gymzaal) 
en 2006 (sloop winkelpand Linkens) zijn te vinden in de categorie 
‘Amby in Beeld’ onder de jaargroep: ‘2000 – 2010’.
Van K. Verburgh ontvingen we een filmpje over het ‘kamerschieten’ 
tijdens de sacramentsprocessie van 2022. Klik daarvoor op de 
categorie ‘Folklore’ of ‘kerk’’ en daarna op ‘Kamersjöttersj Amie’.
Beelden wekken immers de verhalen tot leven. Dus bij deze de vraag: 
Hebt u mooi beeldmateriaal, dat past bij een artikel meld u bij 
Redactie@amiepedia.nl  of maak gebruik van ons inloopuurtje.

Korte handleiding Amiepedia.
Na bovenstaande vraag naar beeldmateriaal, rijst voor een aantal 
lezers onder u de vraag, waar kan ik dat in hemelsnaam allemaal 
vinden? Regelmatig worden we met deze vraag geconfronteerd. We 
begrijpen ook, dat niet iedereen van ons is opgegroeid met de laptop, 
tablet of pc op schoot. De vraag naar verduidelijking vinden wij ook 
logisch. 
Vandaar deze korte uitleg, stappenplannetje:

Hoe vindt u een artikel.
1.Ga naar Amiepedia.nl. U komt op de frontpagina ( de homepage). 
2.Links ziet u een menu, bovenaan: ‘Hoofdpagina’, daaronder een 
belangrijk hoofdstuk ‘Begin in 5 stappen’. Heel handig om zelf een 
artikel te plaatsen. Maar als u alleen een artikel wilt zoeken. 
3.Ga dan naar het 5e hoofdstuk in het genoemde menu: 
‘Onderwerpen’. Hier klikt u op. Vervolgens verschijnt in beeld een 
overzicht van alle categorieën/ onderwerpen.
4. Als u nu klikt op één van deze onderwerpen, bv ‘opmerkelijke 
gebeurtenissen’, dan verschijnen diverse artikelen die in deze 
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Terre des Hommes Winkel  
Dorpstraat 18A  
6227 BN  Heer-Maastricht 
tel.: 06 27278934

Openingstijden:
Ma: 13.30 uur – 17.00 uur
Di t/m vr: 10.00 uur – 17.00 uur
Za: 12.00 uur – 16.00 uur

Voor verkoop én inname van 
gebruikte spullen 
van goede kwaliteit.
Kleding, speelgoed, boeken, sieraden, schoenen, 
tassen, serviesgoed en woningdecoraties.

De opbrengst gaat naar hulpprojecten voor 
kinderen van Terre des Hommes.

Tijd over? 
Vrijwilligers zijn welkom!
Meer info op: 
www.facebook.com/TdHMaastricht 
en Instagram.
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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 

BÖCK - das original - OKTOBERFEST 
De gloednieuwe Oktoberfest sensatie “BÖCK - das original“ 
organiseert 23 oktober van 11.30  tot  15.00 hun eerste kick-off-
frühschoppen-oktoberfest-konzert in de Amyerhoof. 

“BÖCK - das original” is een veelzijdige blaaskapel met een 
voorliefde voor een breed repertoire. Van Ernst Mösch tot Udo 
Jörgens, van André Rieu tot DJ Ötzi en van die Innsbrucker 
Böhmische tot de Hub’n Bub’n. 

Deze jonge, enthousiaste groep vrienden wil met deze band het 
gat dat de Hub’n Bub’n hebben achter gelaten graag vullen. 
Dit kick-off-frühschoppen-oktoberfest-konzert 
wordt hopelijk een aftrap voor weer vele jaren stimmung en 
gezelligheid. Jullie komen toch ook!?

Vanaf 11 uur zal er in de Amyerhoof een gezellige middag 
plaatsvinden met een breed repertoire aan zowel traditionele 

duits/oostenrijkse muziek en feestmuziek. Dit alles natuurlijk onder 
het genot van 

“Bier und BÖCK-würst”.
GRATIS ENTREE

Volg onze facebook en instagram @bock_dasoriginal
en kom de komende weken meer te weten over de “BÖCK”. 

ete & genete

Een heerlijke buurtmaaltijd:

- driegangen diner

- mooie muziek

- goed gezelschap

Ieder welkom!! Dinsdag 18 oktober 19.00-21.00 uur

Aanmelden (pp 6 euro): jowan104@gmail.com

Amiecitia: Beukenhoven 50

6225 GR  - Maastricht

categorie geplaatst zijn. Bv. ‘Lancering van Amiepedia’.
Hopelijk leidt deze uitleg tot de mogelijkheid voor velen om een 
kijkje te nemen op onze interessante encyclopedie over  Amby. 
Veel leesgenot.

overzicht met onderwerpen te vinden op de homepage (via de 
linkerkolom: “onderwerpen”)

11 oktober inloopuurtje. 20.30 – 21.30u.
Hebt u echter nog vragen of wilt u iets komen aanleveren. We zien u 
graag komen.
Op 11 oktober a.s. kunt u ons weer zelf “in levende lijve” ontmoeten 
in de Amyerhoof. Tussen 20.30 tot 21.30 uur heten wij u welkom en 
ontvangen wij graag nieuwe tips, suggesties, foto’s en vooral uw eigen 
verhalen. Wij, of samen met u,  bewerken dit alles tot mooie verhalen 
over Amby.
Waar:  Gemeenschapshuis Amyerhoof. 
U kunt de redactie echter ook  digitaal voorzien van materiaal via 
redactie@amiepedia.nl . 

U bent uiteraard ook welkom om u aan te melden als medewerker/ 
vrijwilliger. Er zijn altijd werkzaamheden voor iedereen.

Want u weet het:

Amiepedia: van, voor en door de mensen van Amby 



Amyer Praot - 16 - Amyer Praot




