
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.
De lezing over “Nanotechnologie in het 
dagelijkse leven” gaat helaas niet door.
Als alternatief is mevrouw Tiny Fey bereid een avond met 
“ Mestreechse  leedjes en foto’s oet de aw does” te presenteren.

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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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 
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Is bloemschikken je hobby? 
En wil je graag je basiskennis 
uitbreiden? 
Of vind je het leuk om gezellig in 
groepsverband bloemstukken te 
maken en te leren van elkaar?
Dan heeft de EMDV een mooie 
gelegenheid voor jou!
Op onze dahliatuin in Amby is 
een groepje enthousiaste 
bloemschikkers ieder jaar bezig 
om bloemstukken te maken die kwalitatief op een hoog niveau 
staan. 
Nu komen een aantal plekken vrij voor nieuwe dames/heren 
die bloemschikken niet alleen leuk vinden, maar vooral ook 
oogstrelend mooi willen maken. 
En er is geen bétere plek om dat te doen dan op de dahliatuin, van 
de Eerste Maastrichtse Dahliavereniging, waar in de zomer 
een grote verscheidenheid aan bloemen beschikbaar is.
Vanaf augustus tot 15 oktober gebruiken we dahlia’s en andere 

bloemen uit de tuin. We komen dan 
elke week op donderdagavond om 
19u bij elkaar op het tuincomplex 
van EMDV. 
Van Kerstmis tot Pasen ligt het 
bloemschikken even stil. In de 
andere maanden komen we om de 
3 weken bij elkaar en zorg je zelf 
voor de bloemen.

Hallo Kluivers
Net is de zomervakantie voorbij of de hersfstvakantie 
staat alweer voor de deur. En in deze vakantie hebben 
we 2 leuke activiteiten voor jullie (kluivers van 6t/m 12j.)  
en wel  op 

maandag 24 oktober een 
knutselmiddag in de Koffiepot. We gaan 
iets leuks knutselen en ook spelletjes 
doen. In de pauze is er voor jullie iets te 
drinken en iets lekkers. Dus heb je zin in 
deze gezellige middag, geef je op bij 
onderstaand opgeefadres.
Verzamelen:  Bij de KOFFIEPOT aan de Lovendaalhoeve. 
We wachten jullie daar op om 13.30 uur.
Einde:  Ophalen bij de KOFFIEPOT aan de Lovendaalhoeve  om 
16.00 u.
Deelnemersbijdrage:€ 3,50.

Onze tweede activiteit is een gezellige filmmiddag in de bioscoop 
voor kluivers van 6 t/m 12 jaar. Welke bioscoop en film, is nog een 
verrassing Daar draait vast een héél spannende film. Het is op 
donderdagmiddag 27 oktober. We 
gaan met de stadsbus naar de bioscoop, 
dus wees op tijd, want deze bus wacht 
niet. Na de voorstelling is er voor 
iedereen iets te drinken en iets lekkers. 
Dus heb je zin in deze leuke middag geef 
je op bij het opgeefadres.
Verzamelen: Severenplein om 12.15 uur
Vertrek:         Severenplein om 12.30 uur
Terug in de wijk: Severenplein om 16.30 uur
Deelnemersbijdrage: €  5,=

Opgeven en info: 
Bep Thors, Achter de Hoven 61, Tel: 3635947
Opgeven  voor beide activiteiten: op woensdag 19 oktober 
van 19.00 uur- 20.15 uur.

P.S. Voor de ouders. We zijn dringend op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers voor het KinderVakantieWerk Amby, info Bep 
Thors, zie bovenstaand tel. en adres.

TOT ZIENS  KVW AMBY 

De volgende AMYER PRAOT verschijnt over drie weken op dinsdag 8 november. 
Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie.

 

Kom eens kennis maken en kijken naar de mogelijkheden. 
De kosten zijn laag en het aantal 
plekken beperkt. In het voorjaar begint 
het nieuwe seizoen, maar kennismaken 
kan nu al. 

Stuur ons een mail (info@emdv.nl) en 
we nemen contact met je op. 



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 
dinsdag
8 november 
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 6 december
Zaal open om 13.15 uur.

Contactpersoon is 
Annie Overmars, 
tel. 043-3623816. 

COLOFON
Volgende uitgave: 

Dinsdag 8 november

Inzendtermijn kopie
Woensdag 2 november

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

De afdeling Amby – Maastricht 
zoekt nieuwe bestuursleden
We hebben een geweldig feest 
gevierd bij het 50-jarig bestaan 
van onze Vereniging (zie elders 
in dit blad). 
Om echter toekomstbestendig 
te zijn hebben we mensen 
nodig die zich willen inzetten 
voor de Zonnebloem, zowel 
als bestuurslid of als vrijwilliger.
Onze vereniging heeft veel gasten die al op 
leeftijd zijn. We zien echter ook een 
instroom van jongere gasten en daar zijn we 
heel blij mee. Wellicht dat dit ook voor jou 
een stimulans is je aan te sluiten bij de 
Zonnebloem Amby en op deze manier 
dienstbaar te zijn aan de gemeenschap Amby.
Indien er interesse is voor een functie bij de 
Zonnebloem graag contact opnemen met 
Tjeu Dols, tel.nr. 0433625298 of Annie 
Overmans, tel.nr. 0433623816.

Bestuur en vrijwilligers Zonnebloem Amby 
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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!
LEKKER VOORDEEL:

Feestelijke kiproerbak

250 gram 395

Satéspiezen

4 stuks 600

Entrecôte

Biefstuk caprese

100 gram 375

Gek. achterham + 
Uiengehakt +
Varkensfilet

100 gram per soort samen  495

Döpkes snackballetjes

250 gram 395

Bami goreng

500 gram 495

Bami pangang

500 gram 750

Indonesisch 
stoofpotje

500 gram 825

Paté 
naar keuze

100 gram 165

Zuurkool gehakt
ovenschotel

500 gram 795

Tomatensoep

1 liter 595

Pasta fantasia salade

200 gram  259

Eiersalade

250 gram 395

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 18 oktober t/m zaterdag 22 oktober 2022.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL en haal uw bestelling snel en gemakkelijk af bij het pick-up point.

Beierse frikadel

4 stuks 760

100 gram 315

Duroc gehakt 
met gratis hamburger pers
(op=op)

500 gram 450

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

De opbrengst van de Nierstichting collecte in 
heel Amby is €1411.92.
Dit mooie bedrag is dankzij de enthousiaste collectanten, 
waaronder óók de bewoners van woonvorm Radar in Amby, 
opgehaald.
Om zó bij te dragen aan een nieuw leven voor nierpatiënten. 
Namens alle collectanten én de nierpatiënten onze hartelijke 
dank!
Mocht u zich van 17 t/m 23 september '23 ook willen inzetten 
om te collecteren in Amby voor dit belangrijke doel dan kunt u 
bellen met Lanny Essers  043-3631841. Hopelijk tot volgend jaar. 

Uitnodiging jaarvergadering CV de Sjlaaibök
CV de Sjlaaibök nodigt al haar leden uit voor de jaarlijkse jaarvergadering.
Deze zal gehouden worden op woensdag 2 november in de 
Amyerhoof. We starten de jaarvergadering om 20.00 uur

Agenda:
- Opening door voorzitter
- Financieel jaarverslag
- Verslag kascontrolecommissie
- Verkiezing kascontrolecommissie
- Jaarverslag secretaris
- Ver-/herverkiezing bestuursleden
- Vooruitblik seizoen 2023
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RKASV Nieuws
RKASV 1 wint ook 2e wedstrijd
Op zondag 9 oktober speelde Ut 1e, zijn tweede 
competitiewedstrijd tegen Rimburg.
Deze wedstrijd werd gewonnen met 4- 2. En zo staat 
Ut 1e met de 100% score op de 3e plek.
RKASV – Rimburg            4- 2        (2-0)
Adema 1-0, 2-0
Egberts 3-1, Spaan 4-1

RKASV – Rimburg ( Foto Jos Tossings ) 

De volgende thuiswedstrijd is zondag 30 oktober 14:30 uur.
 

RKASV 90 JAAR 
Ook werd op zondag 9 Oktober het Jubileum logo onthult.
Met trost presenteren we het logo van RKASV voor het 90-jarig 
bestaan.

FEEST 
50 JAAR ZONNEBLOEM

AFD. AMBY
‘ Oh wat sjiek’ en ‘ Is dat veur us’, dat is wat we 

zaterdag 1 oktober hoorden 
toen onze gasten en vrijwilligers de 
Amyerhoof binnenkwamen. Er stond aan 
de entree een enorme ballonnenzuil in 
geel en goud waar men onderdoor 
mocht lopen om de zaal te betreden. 
De zaal was tot in de puntjes verzorgd 
door de feestcommissie en de mensen 
van de Amyerhoof. De middag werd 
afgetrapt met een toast op de jarige 
afdeling en een boeket bloemen werd 
aangeboden aan mevr. T. Lousberg. 
Zij was mede-oprichter van de 
Zonnebloem Amby, 50 jaar geleden. 

Daarna begon de lunch, bestaande uit 
hapjes en broodjes.

Het hoogtepunt van de middag was het 
optreden van ’Die Moselsanger’ uit 
Gulpen. Zij brachten ons een gevarieerd 
programma met bekende liederen 
waarmee  men uit volle borst meezong. 
Er ging  zelfs een kleine polonaise door 
de zaal.
Kortom het werd een gezellige middag 
die door iedereen zeer werd 
gewaardeerd. Een mooie manier om 
samen het 50-jarig bestaan te vieren. Wij 
willen dan ook onze feestcommissie en 
iedereen van de Amyerhoof  van harte bedanken voor de goede 
zorgen en een super geslaagde middag.
Feestcommissie en bestuur Zonnebloem Amby 

BEKERWEDSTRIJD 2e RONDE 
We hebben in het weekend van 22 en 23 oktober geen 
competitiewedstrijden.
Dan staan er wel 2 bekerwedstrijden op het programma voor Ut 
5e en Ut 7e.
Het 5e elftal speelt die zondag om 12:00 uur thuis tegen Geusselt 
Sport 3.
Voor Ut 7e moeten jullie naar Mariadorp, want daar spelen ze om 
10:30 uit tegen SVME 3.
Bij winst plaatsen de teams zich bij de laatste 64 teams van Zuid 2.

JEUGDTOERNOOI RKASV 2023
Het enthousiasme bij de jeugdleiders is zo groot, dat we na jaren 
weer ons eigen RKASV-jeugdtoernooi gaan organiseren.
Dit zal gaan plaatsvinden in het weekend van zaterdag 10 en 
zondag 11 juni 2023.
We zijn dan ook zeer trots als vereniging, om dit te kunnen 
melden. 
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BIEFSTUKKEN

WEEKENDRECLAME: vrijdag 21 oktober en zaterdag 22 oktober

3 stuks € 8.95

Malse

4 Braadworstjes
+ 1/2 kg Gehakt

samen € 9.45

Missio Wereldmissiemaand 2022: 
Kibera, Nairobi 
‘Jullie zullen mijn getuigen zijn’ (Handelingen 1,8) 

Op 23 oktober is het Missiezondag. 
Missio voert dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. 
Dit jaar richt Missio de blik speciaal op Kibera, de grootste sloppenwijk 
van Nairobi. 

Kibera
Op slechts zes procent van de oppervlakte van de metropool Nairobi 
leeft zo’n 60 procent van de stadsbevolking. Dagelijks stromen mensen 
vanuit het omliggende gebied de stad binnen in de hoop op werk en een 
betere toekomst. Naar schatting een half miljoen mensen woont hier 
dicht opeen gepakt. Slechts een vijfde deel van de huizen heeft stroom; 
drinkwater moet bij waterstations gehaald worden. Hygiëne is een groot 
probleem. De ellende en uitzichtloosheid in de slum zijn echter slechts 
een kant van de medaille. Er is nog een andere kant: saamhorigheid, 
elkaar helpen waar het nodig is. 

Elkaar helpen 
Linet Mboya is een van de bewoners van de slum. De alleenstaande 
moeder van drie kinderen zorgt ook nog voor zes pleegkinderen, die 
anders op straat zouden moeten leven. Zuster Mary Wambui woont 
met haar gemeenschap van zusters al vele jaren in Kibera en heeft 
onder andere microkredietgroepen opgezet voor vrouwen. Pastoor 
Firmin Koffi leidt de Yarumal-missionarissen die hun opleidings- en 
vormingshuis in Kibera hebben. Voor hen en veel andere mensen is 
Kibera hun thuis. 

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Kibera. Help mee! 
Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 
23 oktober, waarvoor collectanten van het Missie Comité na de H.Mis 
van 11.00 uur aan de kerkdeur uw gift graag in ontvangst nemen.
Of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio 
Wereldmissiemaand, te den Bosch.
Namens onze medemensen in Kibera
danken wij u voor uw steun.

Parochie Missie Comité, Amby. 

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 19 oktober tot en met dinsdag 1 november

Zuurvlees
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.29
Hamspek
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.25

Jonge kaas

100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.50

Gebakken pastei
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.29

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”. 
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 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

Ik ben Kapelaan Arockia Austin Joseph, 
ik kom uit het zuiden van India, uit de provincie 
Tamilnadu vlak bij de zee. Ik woon 8 jaar in 
Nederland. Ik heb in India middelbare school, 
kleinseminarie, filosofie en spiritualiteit gedaan. 
En ik heb in Nederland op Rolduc de theologie 
opleiding gevolgd. Ik was diaken in de Sint-
Servaasbasiliek en na mijn priesterwijding in 
mei 2021 ben ik kapelaan van de parochies H. 
Hart van Jezus (Koepelkerk) en H. 
JoannesBosco (Akerpoort / Heugemerveld). 
Momenteel assisteer ik als kapelaan van twee 
parochies samen met kapelaan Mattie, 
kapelaan Slaven en pastoor De Jong. Bijzonder 
is, dat ik vanwege de grote corona-uitbraak in 
India daar niet gewijd kon worden, maar in 
Roermond door hulpbisschop Mgr. De Jong, die 
nu ook nog officieel mijn pastoor is. Ik woon 
sinds kort in Wyckerpoort, Maastricht. 
Mijn wapenspreuk is: ‘Wees blij, samen met 
mij’ (Filip.2,18). “Mensen willen graag 
gelukkig zijn. Het geloof is een blijde 
boodschap, God wil ook dat we gelukkig zijn, 
dat we genieten van de wereld die Hij 
geschapen heeft. We moeten samen werken 
aan het Rijk Gods, hier op aarde. Wees blij 
met mij, omdat Hij verrezen is!”

Kapelaan Austin

H. MISSEN in Amby

VRIJDAG 21 oktober
19.00 uur TAIZÉ VIERING m.m.v. Gezinskoor Heugem

ZONDAG 23 oktober, Dertigste zondag door het jaar - 
WERELDMISSIEDAG
11.00 uur koor: Gelegenheidskoor
Mia Delissen-Bruynen, c.u.
Na de H. Mis kerkdeurcollecte:  Wereldmissiedag

Dinsdag 25 oktober: 
08.40 uur rozenkrans in de kerk
09.00 uur in de kerk
Z.E.H . Johannes Riga, oud-pastoor Amby

Donderdag 27 oktober: 09.00 uur in de kerk
Voor de parochiegemeenschap

ZATERDAG 29 OKTOBER KATHEDRAAL ROERMOND
10.30 uur diakenwijding Andy Garcia 

ZONDAG 30 oktober, Een-en-dertigste zondag door het jaar  
11.00 uur koor: Gemengd Kerkelijk Zangkoor
Voor de overledenen van dit jaar
1e jaardienst Leo Vernaus
Overleden echtpaar Lexis-Lousberg
Overleden echtpaar Koenen-Gijselaers
Olga Vankan-van Engelshoven, c.u.
15.00 uur Allerzielenlof:  koor: Gelegenheidskoor

Dinsdag 1 november:   ALLERHEILIGEN
09.00 uur in de kerk
Voor de parochiegemeenschap

Donderdag 3 november: 09.00 uur in de kerk
Z.E.H. Johannes Hobo, oud-pastoor Amby

ZONDAG 6 november, Twee-en-dertigste zondag door het jaar
11.00 uur koor: Gemengd Kerkelijk Zangkoor
Clara Graven-Schoenmakers, c.u.
Lien Beurskens-Verstappen, c.u.
Sjo Bouvrie, c.u.

Dinsdag 8 november: 09.00 uur in de kerk
Voor de jarigen in de maand november

Donderdag 10 november: 09.00 uur in de kerk
Z.E.H. Jan Hennus, oud-kapelaan Amby

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 31 oktober in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 1 november 
vóór 12.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.



Harmonieuws
Bezoek ons concert in Voerendaal op 
zaterdag 5 november a.s.
Op zaterdag 5 november geven we een concert in 
Voerendaal. We zijn te gast bij het Harmonieorkest van 

Muziekvereniging Voerendaal. Vanaf 19.00 uur treden beide orkesten 
op in de Borenburg, Furenthela 16, 6367 TL Voerendaal. 
Wij zullen u hier graag verwelkomen!
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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 trefcentrum 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. Noteer dus maandag 31 
oktober en wees er snel bij want de ervaring leert dat de kaarten snel 
uitverkocht zijn. Pinbetaling heeft onze voorkeur. 

Programma 2022
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
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RADEMO

Stemmers bedankt!
De actie ClubSupport van de Rabobank heeft voor de Harmonie 
€ 395,79 opgebracht. 
Leden van de Rabobank, bedankt voor uw stem! 
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HALLOWEEN AMBY 
Trick-or-Treat !!

HALLOWEEN IN AMBY
Door de inzet van diverse buurtgenoten die 
hun huis hadden verbouwd tot een waar 
griezeloord, buurtgenoten die kozen om 
trick-or-treat plek te worden en de vele 
kinderen die enthousiast meededen is 
Halloween vorig jaar een succes geworden. 
Ondanks de stromende regen, hebben de 
kinderen genoten….en dat willen we dit jaar 
weer, liefst zonder de regen. Maar ook nu 
hebben we jullie hiervoor weer nodig. Dus 
doen we weer een beroep op iedereen uit 
de wijk…doe mee voor jouw eigen (klein)
kinderen, broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes of 
buurtgenootjes.
Tussen 17.00 – 20.00 uur zullen de kleine 
monsters (prinsessen en ridders mag 
natuurlijk ook) aanbellen bij de huizen die de 
Halloween poster hebben ophangen voor de 
bekende trick-or-treat, een snoepje. Denk 
eraan dat het donker is en de poster dan 
ook goed zichtbaar moet zijn, zet dus 
eventueel kaarsjes/lampjes buiten!! De 
poster is te krijgen bij het buurtplatform 
Amby op werkdagen tussen 09.00-11.00 uur 
(Locatie: ”Koffiepot” op de hoek Arenborghoeve-
Lovendaalhoeve.) en bij de Plus Amby, waar je 
tevens Halloween (liefst verpakt) snoep kunt 
kopen.

Waar zijn we nog naar 
op zoek? 
GRIEZELPLEKKEN (HAUNTED 
HOUSE) versierd huis/tuin/garage voor op 
onze griezelroute (te denken aan 
spinnenwebben, spoken, heksen, enge 
geluiden). Je mag op de griezelplek ook 
griezelige opdrachten bedenken, dat maakt 
het nog spannender. Laat je creatief brein 
erop los gaan of zoek eens op internet, want 
het hoeft niet duur te zijn!!! Iedereen die 
niet aan de trick-or-treat route meeloopt, 
kan ons helpen met de griezelplekken.  Wil je 
met jouw griezelplek op onze griezelroute 
komen, dan geef je op voor 24.10.2022, via 
info@buurtplatform-amby.nl / 0636408424. 
Programma voor de kleine monsters van 
groep 1 t/m groep 8: 
Tussen 17.00 – 18.00 uur kun je een 
routekaart ophalen bij het griezelhuis van 
Buurtplatform 
om te kunnen starten met je trick-or-treat 
route en het bezoeken van de griezelplekken. 
(Locatie: ”Koffiepot” op de hoek Arenborghoeve-
Lovendaalhoeve.)
De routekaarten kosten 1,- per 
deelnemend kind. 
Rekening houdend met de jongste 
deelnemers is er dit jaar voor gekozen om 
de bekendmaking van het origineelste 
Halloweenkostuum d.m.v. foto’s via de 
besloten facebookgroep: “Halloween in 
Amby”, te doen, waar dan door jullie op 
gestemd kan worden. Jullie bepalen wie de 
winnaar van een mooie prijs wordt. Dus 
wees creatief!!!!!. 

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
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Slotevent Burgerbegroting Maastricht op 23 oktober  
Inwoners beslissen over 300.000 euro en 65 projecten
Op zondag 23 oktober komt de eerste Maastrichtse 
burgerbegroting tot een einde. Tijdens het slotevent in de 
Muziekgieterij (13.00 – 18.00 uur) beslissen inwoners over de 
besteding van 300.000 euro. Het geld kan worden toegekend aan 
65 projecten, die door inwoners zelf werden bedacht en ingediend. 
Eerder kozen Maastrichtenaren al vijf thema’s waarbij de 
projectvoorstellen moesten aansluiten en kenden ze voor elk 
thema een budget toe. Welke van de 65 projecten geld krijgt en 
kan worden uitgevoerd, bepalen de inwoners samen tijdens het 
slotevent.
Wethouder Manon Fokke: “We zijn overweldigd door het 
enthousiasme en de betrokkenheid van inwoners bij deze eerste 
editie. Dit experiment smaakt naar meer. Daarom zetten we 
Burgerbegroting Maastricht de komende jaren voort en bouwen 
we de organisatie en het budget verder uit.”
Ronde 3: projecten indienen
In juli en augustus van dit jaar dienden inwoners 113 
projectvoorstellen in. 23 projecten bleken niet uitvoerbaar, 25 
indieners besloten om verschillende redenen (te weinig draagvlak 
binnen de buurt, indiener had zelf geen tijd om het projectvoorstel 
verder uit te werken of omdat besloten werd om meerdere 
projectvoorstellen verder uit te werken onder één aanvraag) om 
hun voorstel in te trekken. 
65 projectenvoorstellen zijn uitvoerbaar. Het college heeft 
besloten deze 65 voorstellen door te laten gaan naar ronde 4. De 
projecten voor ronde 4 zijn te vinden op de website www.
burgerbegrotingmaastricht.nl 
Onderstaand in een tabel de vijf thema’s, het beschikbare budget, 
de ingediende projecten en het totaalbudget. 

Gebiedsgericht werken: 
1 gebiedsindeling en 7 stadsdeelwethouders
In het coalitieakkoord staat dat de gemeente de afstand verkleinen 
tussen inwoners en het stadsbestuur en de gemeentelijke 
organisatie. Dit wil de gemeente doen door gebiedsgericht te gaan 
werken. Het college heeft Maastricht daarvoor opgedeeld in 7 
stadsdelen. Elk stadsdeel krijgt een eigen stadsdeelwethouder. 
De stadsdeelwethouders gaan regelmatig op pad in hun stadsdeel 
en zijn zo een herkenbaar, zichtbaar en toegankelijk (extra) 
bestuurlijk aanspreekpunt. Op inhoud blijft overigens elke 
wethouder gewoon verantwoordelijk voor de eigen portefeuille. 
Waar en wanneer de stadsdeelhouders op pad gaan kun je 
binnenkort lezen.  
Op het kaartje zie je welke wijken bij welk stadsdeel horen en wie 
daar de stadsdeelwethouder is.

Wethouder Frans Bastiaens: stadsdeelwethouder Maastricht 
Noord-West (Frontenkwartier, Malpertuis, Malberg, Caberg, Oud-
Caberg, Bosscherveld, Belvédère, Lanakerveld)
Wethouder Johan Pas: stadsdeelwethouder Maastricht Zuid-West 
(Villapark, Jekerdal, St. Pieter, Biesland, Campagne, Wolder)
Wethouder Hubert Mackus: stadsdeelwethouder 
Maastricht Oost (Amby, Scharn, Heer, Wittevrouwenveld, 
Wyckerpoort)
Wethouder Manon Fokke: stadsdeelwethouder Maastricht West 
(Dousberg-Hazendans, Daalhof, Belfort, Mariaberg, Brusselsepoort, 
Pottenberg)
Wethouder Alex Meij: stadsdeelwethouder Maastricht Noord 
(Borgharen, Itteren, Boschpoort, Limmel, Nazareth, Beatrixhaven, 
Meerssenhoven)
Wethouder John Aarts: stadsdeelwethouder Maastricht Centrum 
(Binnenstad, Boschstraatkwartier, Statenkwartier, Kommelkwartier, 
Jekerkwartier, Sint Maartenspoort, Wyck)
Wethouder Anita Bastiaans: stadsdeelwethouder Zuid 
(Heugemerveld, Randwyck, Heugem, De Heeg, Vroendaal)

Via onze facebookgroep: “Halloween in Amby” zullen we na 
31 oktober ook foto’s plaatsen van alle griezelplekken, zodat 
iedereen kan zien hoe de mensen hun best gedaan hebben. 
Buurtplatform Amby geeft een griezelige voorzet, maar alleen 
samen kunnen we de Halloween in Amby wederom tot 
angstaanjagend succes maken….. 
Wij hopen jullie te zien op 31 oktober!!
(Belangrijk: meld je aan bij de besloten Facebookgroep: “Halloween in 
Amby” zodat je van alles op de hoogte blijft)
Wil je wel iets doen, maar is een griezelplek maken niet jouw ding, 
ook dan ben je welkom. Het Buurtplatform AMBY afdeling Events, 
zoekt naar Halloween liefhebbers, om er een event van te maken, 
waar jong en oud jaarlijks naar uitkijken! Denk je “dit is iets voor 
mij” of heb je veel creatieve ideeën, laat zeker van je horen via 
eerder genoemde contact gegevens. 

Thema Themabudget Aantal 
projecten 
door naar 
ronde 4

Totaal budget 
projecten door 
naar ronde 4

Nieuwe 
ontmoetingsplekken 
of activiteiten

€ 83.750 20 € 213.182,18

Verbindende 
activiteiten

€ 63.750 21 € 125.772,50

Iedereen doet mee € 41.750 10 € 81.549,50

Leegstand en lege 
terreinen

€ 15.000 1 € 15.000

Vergroenen van 
parken en straten

€ 95.750 13 € 146.045

                       Totaal €300.000 65 € 581.549,18

Thema leegstand
Voor het thema leegstand is slechts één haalbaar en uitvoerbaar 
project ingediend (budget: 15.000 euro). Het college heeft besloten 
het restant van het budget van dit thema evenredig te verdelen 
over de andere vier thema’s (zie tabel). De vier themabudgetten 
worden daarmee elk met 3750 euro verhoogd. 

Ronde 4: slotevent
Op 23 oktober kan er tijdens het slotevent (13.00 – 18.00 uur, 
Muziekgieterij) worden gestemd op de verschillende projecten. 
Aanmelden voor de bijeenkomst is verplicht en kan via www.
burgerbegrotingmaastricht.nl. Bij te veel aanmeldingen worden 
deelnemers (uit)geloot. 

Vervolg 
Alle projecten krijgen één aanspreekpunt bij de gemeente. De 
projecten die worden gekozen, moeten binnen een jaar worden 
uitgevoerd.
In 2023 krijgt de Maastrichtse burgerbegroting een 
vervolg.  Wanneer de tweede editie van start gaat, wordt 
via de website www.burgerbegrotingmaastricht.nl 
aangekondigd. 
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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 
Zo van de boom naar de mond Mergelland fruit 

Jonagold, Elstar, Conference kg. € 1,39 
Eet pompoen gesneden 500 gr. € 1,39 

St pieter Jelly of bintje Aardappelen 3 kg.€ 1,98 

C.V. DE SJLAAIBÖK 
ORGANISEERT:

Zaoterdag 12 november 
20.11 oor

AJD VORSJTEBAL
en

Sjlager verkezing
2023

TAFEL MEEGENOMEN
Op woensdag 12 oktober werd 's morgens vroeg een houten 
tuintafel meegenomen vanaf een oprit de Longinatraat. De tafel 
werd gebruikt door de vrijwilligers van de werkgroep bloesemwei 
Amby om het geplukte fruit aan te bieden aan de buurt en te 
delen. Het fruit werd al weken lang op deze tafel uitgestald. 
Het was geenszins de bedoeling om de tafel mee te nemen.
Weet u hier iets van, ziet u de tafel ergens? De dader reed in een 
Renault Scenic. Graag melden bij Amyer Praot:
amyerpraot@ziggo.nl
Details: ronde tuintafel, hardhout, vergrijsd, inklapbaar, doorsnee 
ongeveer 70 cm.

Werkgroep Bloesemwei Amby 

Dizze aovend zalle aog ôzze jubilarisse gehuldig 
weure en weurt de meziek verzörg door 
COVERBAND “BOUGIE”
Dit alles natuurlijk in gemeinsjapshoes AMYERHOOF
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Kinderzitting 

 
Zondag 20 november 2022 

In de Amyerhoof 
 

 
Ter ere van Prins Senn en Prinses Xantie 

 
Een leuke middag vol optredens van kids voor kids.  
Het hoogtepunt is natuurlijk het uitroepen van ons  

nieuw jeugdprinsenpaar. 
 Dit wil je toch niet missen??? 
 

De online kaartverkoop start op 3 november a.s. om 19.00 uur 
Houd de website/facebook/instagram in de gaten. 

  
  

 

 

 

 

Voor meer informatie zie: www.sjlaaibok.nl 

Najaarsconcert Crescendo
Zondag 9 oktober 2022: een prachtige zonnige 
dag in Amby, kermis op het Severenplein dus veel 
mensen op de been. Ook in de Amyerhoof was 
het gezellig druk op ons eerste Najaarsconcert na 
de corona-periode.
Er waren optredens van Gemengde 
Zangvereniging Crescendo uit Amby, Zangvereniging Eendracht uit 
Sibbe-IJzeren, en het Just4Fun Koor uit Lemiers. Enthousiaste koren, 
die een mooie mix presenteerden van liedjes in het Nederlands, 
Engels, dialect, Zuid-Afrikaans en zelfs in het Galicisch, een Spaans-
Portugese taal uit het noordwesten van Spanje.
Na afloop was er nog een spannende tombola-trekking met mooie 
prijzen, gesponsord door koorleden, lokale bedrijven en inwoners 
van Amby en omstreken die Crescendo een warm hart toedragen. 
Het herfstzonnetje scheen nog net lang genoeg voor een laatste 
drankje op het terras.
Wij kijken terug op een fijne muzikale middag die ook door het 
publiek zeer gewaardeerd werd.

Wilt u ook graag zingen? Kom gerust naar een van onze repetities, 
elke dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in de Amyerhoof aan het 
Severenplein te Amby.
Meer info over Crescendo vindt u op www.crescendo-amby.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 

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 

 

 

 

 

Kinderzitting 

 
Zondag 20 november 2022 

In de Amyerhoof 
 

 
Ter ere van Prins Senn en Prinses Xantie 

 
Een leuke middag vol optredens van kids voor kids.  
Het hoogtepunt is natuurlijk het uitroepen van ons  

nieuw jeugdprinsenpaar. 
 Dit wil je toch niet missen??? 
 

De online kaartverkoop start op 3 november a.s. om 19.00 uur 
Houd de website/facebook/instagram in de gaten. 

  
  

 

 

 

 

Voor meer informatie zie: www.sjlaaibok.nl 

Foto: Ton Bron



Amyer Praot - 12 - Amyer Praot

Zien veer eus weer in Amby? 
 

 

Het is alweer enkele maanden 
geleden dat we diverse keren in Amby 
waren om aandacht te vragen voor de 
verkiezingen en natuurlijke onze 
standpunten als Partij van de Arbeid. 
Telkens waren we met een mooie 
zichtbare groep en werden we altijd 
warm ontvangen in de straat en op de 
stoep bij de winkels. We hadden veel 
goede gesprekken met betrokken 
inwoners van Amby en omliggende 
wijken. Met de resultaten van de 
verkiezingen voor de PvdA zijn we 
natuurlijk heel blij; we hebben immers 
het vertrouwen mogen zien groeien, 
met een extra raadszetel en deelname 
in de coalitie als trots resultaat. 
En gruuts zien veer zeker! Daankewel! 
  
Toch was de algehele opkomst bij 
de verkiezingen heel laag. En het is 
onder andere aan ons als politieke 
partij om hier de komende jaren aan te 
werken. Want wat is nu nog mooier 
dan nog meer mensen betrekken bij 
de buurt, de stad en zo bij de politiek. 
Politiek maken en zijn we immers 
samen. 
  
Dat burgers wel degelijk een stem 
hebben bleek eerder deze maand: 
een bewoonster van Malberg zag de 
gevolgen van het gewijzigde 
afvalbeleid in haar eigen straat 
helemaal uit de hand lopen. Ook zag 
ze op sociale media er veel klachten 
over. Ze heeft toen het initiatief 
genomen om een petitie te starten en 
maar liefst 4743 handtekeningen 
opgehaald en aangeboden aan de 

wethouder en de raadsleden die het 
gesprek aangaan over dit 
problematische onderwerp. De 
reacties uit de stad en de petitie van 
deze bewoonster hebben bijgedragen 
aan het versnellen van het herzien 
van het beleid en de discussie om op 
korte termijn extra maatregelen te 
treffen tegen die ongewenste 
gevolgen van het huidige beleid. 
  
Het is een mooi voorbeeld dat 
politiek dichter bij de burgers kan en 
moet staan. Dat doen we op veel 
manieren, waaronder dit stukje in uw 
Amyerpraot. Ik zou het graag willen 
gebruiken om ons werk in de 
gemeenteraad voor de PvdA bij u nog 
meer bekend te maken. Heeft of kent 
u een vereniging, buurthuis of stichting 
waarbij we op bezoek mogen komen 
en praten over de zaken die spelen in 
Amby, dan zouden we graag daar 
gebruik van maken. Samen met mijn 
collega-raadsleden en burger-
raadsleden zit ik immers in de raad 
voor u. Veur eur en eus Mestreech. 
  
Wil je meer informatie of reageren? 
Neem dan contact op met ons lokale 
raadslid, Anita van Ham. Je kunt 
haar bereiken via 
anita.vanham@gemeenteraadmaastricht.nl   

   


