
Beste leden van de Damesvereniging
Wij als bestuur van de 
damesvereniging nodigen alle leden uit 
om naar de maandelijkse bijeenkomst 
te komen. Deze vindt plaats woensdag 
9 november a.s. om 20:00 uur in het 
gemeenschapshuis “De Amyerhoof. 
Wij organiseren deze maand 
onze kienavond. Er zijn leuke prijzen te winnen.

Het bestuur 
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Jubilarissen 
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia
Het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia 
viert zondag 20 november het feest van haar 
patroonheilige. Op het einde van de H. Mis van 
11.00 uur zullen vier personen gehuldigd worden 
vanwege hun jubilea.
Jo de Groot en René Grislo ontvangen de medaille 
in goud vanwege hun 40-jarig jubileum als 
koorzanger. Beiden zijn tevens lid van de 
muziekcommissie. René Grislo is jarenlang voorzitter geweest van 
het Kerkelijk Zangkoor. Onze dirigent Bart Meijs ontvangt ook 
dezelfde onderscheiding: hij viert zijn 40-jarig jubileum als 
kerkmusicus/koordirigent. Op 24 september jl. vond in de 
kathedraal te Roermond in dit teken een jubileummis plaats. 
Diverse koren, waaraan hij verbonden is, brachten prachtige 
muziek ten gehore.
Last, but not least. Gerda Rousseau viert haar 60-jarig jubileum als 
koorlid. Aanvankelijk was ze verbonden aan het koor van de 
parochie Nazareth-Limmel en sinds 2008 bij het koor in onze 
parochie.
De leden en het bestuur wensen de jubilarissen
van harte proficiat! 

Sinterklaas intocht Amby 
zondag 13 november 
Beste kinderen van Amby, 

Na lang te hebben gewacht, komen de gezellige donkere dagen er 
weer aan. Het wordt tijd om Sinterklaas en zijn Pieten te 
verwelkomen in Amby.  Scouting Amby heeft samen met de OVA 
ervoor gezorgd dat de goedheiligman weer terecht kan in Amby 
om alle lieve kinderen te ontvangen op zondag 13 november.
De feestelijke middag begint om 13:00 uur en duurt tot 16:00 uur. 
Kom gezellig samen met de Pieten dansen en een praatje maken 
met Sinterklaas. Als je een mooie tekening voor Sinterklaas hebt, 
krijg je misschien wel een extra cadeautje van Sinterklaas. 
Kom dus met al je vriendjes en 
vriendinnetjes en dan zien we jullie bij 
de Sint. 
Jij komt toch zeker ook?
Namens Sint en Piet
Scouting Amby & 
Ondernemersvereniging Amby 

C.V. DE SJLAAIBÖK 
ORGANISEERT:

Zaoterdag 12 november 
20.11 oor

AJD VORSJTEBAL
en

Sjlager verkezing
2023

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



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 15 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 22 november

Inzendtermijn kopie
Woensdag 16 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

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

Varkensschnitzels
naturel of gepaneerd

4 stuks 795

Sucadelappen

500 gram 995

Duroc burgers

Limburgse 
varkensoester

100 gram 199

Gegr. Achterham + 
Boterhamworst +
Sjaandergehakt

100 gram per soort samen  495

Chickenwrap

per stuk 350

Hutspot

500 gram 450

Luikse balletjes

500 gram 695

Runderrollade
in braadjus

500 gram 825

Indonesisch stoofpotje

500 gram 825

Zuurkool gehakt
ovenschotel

500 gram 795

Uiensoep

1 liter 595

Pasta fantasia salade

200 gram  259

Kipsalade

250 gram 395

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 8 november t/m zaterdag 12 november 2022.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL en haal uw bestelling snel en gemakkelijk af bij het pick-up point.

Spaanse kipspies

4 stuks 640

4 stuks 400

Feestelijke 
kiproerbakschotel

250 gram 395

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

Aan alle leden van ZijActief Amby  
Beste dames,

Wij nodigen u van harte uit voor onze ledenavond
op woensdag 16 november 2022 om 19:45 uur 
in het gemeenschapshuis Amyerhoof. Deze avond gaan we op de 
verzorgende tour, Mimi kappers is gespecialiseerd in haarproblemen 
en haar stukjes, in samenwerking met een schoonheidsspecialiste 
verzorgen zij de avond. De dames die aanwezig zijn krijgen een 
Goodie bag en ook Sinterklaas is weer in het land. Laat U verrassen!

Met vriendelijke groet,
Werkgroep ZijActief Amby 
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HEEFT U EEN PAAR UURTJES 
PER WEEK TIJD? STICHTING 
OUDERENPROJECT  
“GEINEN DAANK” ZOEKT 
VRIJWILLIGERS/STERS.
Stichting  Ouderenproject “Geinen Daank” 
heeft als doel eenzame ouderen in 
Maastricht éénmaal per week te bezoeken, 
om zodoende de eenzaamheid onder 
ouderen enigszins te verlichten. Dit doet zij 
d.m.v. vrijwilligers.
Een vaste en passende vrijwilliger zorgt voor 
een beetje gezelligheid, een praatje,
sociaal contact etc., zodat de persoon in 
kwestie ook langer zelfstandig kan blijven 
wonen.
Volledige reiskosten v.d. vrijwilliger zullen 
door de stichting vergoed worden.
Voelt u zich door het bovenstaande 
aangesproken, heeft u een paar uurtjes per 
week tijd en denkt u: dit is iets voor mij, 
aarzel dan niet, we hebben u nodig en neem 
contact op met Stichting Ouderenproject 
“Geinen Daank”
Tel: 06-10513441 of tel: 043-3218989.
Een briefje sturen kan ook naar:
Stichting Ouderenproject “Geinen Daank”  
Bontwerkersdreef 14e, 6216 SH Maastricht. 
Of mailen naar: hans@bindels.demon.nl
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met 
u op.
Zie ook onze website: www.geinendaank.nl 

DENK MEE OVER 
DE NIEUWE BURGEMEESTER VAN MAASTRICHT 

Maastricht heeft een nieuwe burgemeester 
nodig! Onze burgemeester Annemarie 
Penn - te Strake gaat volgend jaar met pensioen.
De gemeenteraad wil graag van inwoners horen 
wat voor burgemeester zij zouden willen. 
Wat zijn volgens inwoners de belangrijkste 
eigenschappen en kwaliteiten van de 
burgemeester van Maastricht?

Wat verwachten we van de nieuwe 
burgemeester?
de gemeenteraad gaat een profielschets maken. 
Dit is een tekst, vergelijkbaar met een vacature. 
Daarin staat wat belangrijk is voor de nieuwe 
burgemeester. Wat verwachten de 

gemeenteraad en de inwoners van de burgemeester? Waar moet de nieuwe 
burgemeester echt goed in zijn? Wat zijn belangrijke ontwikkelingen in Maastricht? 
Welk type mens moet de burgemeester zijn? Waar moet de burgemeester voor zorgen?
Denkt u mee?
We beginnen dus met de vraag wat een goede burgemeester is voor Maastricht. 
De gemeenteraad, het college en zeker ook de inwoners geven aan wat er in de 
profielschets moet staan.
Inwoners kunnen hun mening geven op www.mijnburgemeestermaastricht.nl 
Het onderzoek kan worden ingevuld tot en met 15 november 2022.

Vervolg van de procedure
In de komende weken schrijven we de profielschets. In de raadsvergadering van 29 
november stelt de gemeenteraad deze vast. De profielschets zal op www.
thuisinmaastricht.nl worden gepubliceerd.
De gouverneur en het Ministerie van Binnenlandse Zaken zorgen dat in december de 
vacature openstaat. Kandidaten kunnen dan solliciteren. Daarna kijkt de gouverneur, 
samen met de vertrouwenscommissie, of de kandidaten geschikt zijn.
De vertrouwenscommissie bestaat uit raadsleden en misschien ook  een wethouder. Dit 
wordt tijdens de raadsvergadering van 29 november bepaald.
De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met de kandidaten. De 
vertrouwenscommissie brengt verslag uit aan de gemeenteraad en vertelt welke 
kandidaat hun voorkeur heeft. Daarna vertelt de gemeenteraad aan de gouverneur wie ze 
graag als burgemeester zien.
Uiteindelijk benoemt de koning officieel de burgemeester. 
De nieuwe burgemeester start in juli 2023. 

Speelgoed
Het duurt nog even 5 dec… maar voor het 
leukste speelgoed, de mooiste puzzels of de 
beste spelletjes kun je er beter maar vroeg 
bij zijn.

En waarom zou je nieuw kopen als er 
tweedehands ook zo veel keus is, veel 
goedkoper én duurzamer.
Heb je nog speelgoed over, doneer het dan 
s.v.p. aan Terre des Hommes, je maakt er niet 
alleen andere kinderen blij mee, maar steunt 
ook het goede doel.
U kunt ons vinden in Heer, Dorpsstraat 18A.
Volg ons ook op: 
www.facebook.com/TdHMaastricht en 
Instagram. 
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Openingstijden: Wo+Vr 8.30 uur tot 18.00 uur | Do 8.30 uur tot 13.00 uur | Za 8.30 uur tot 15.00 uur

Reclame van woensdag 9 november tot en met dinsdag 22 november

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

Jong belegen kaas

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

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

4e GRATIS
SCHNITZELS

 

 

 

ete & genete 
 

Een heerlijke buurtmaaltijd: 
- driegangen diner 
- mooie muziek 
- goed gezelschap 
 
Ieder welkom!! Dinsdag 15 november 19.00-21.00 
uur 
Aanmelden (pp 6 euro): jowan104@gmail.com 
 
Amiecitia: Beukenhoven 50 
6225 GR  - Maastricht 

RUNDERPOULET
WEEKENDRECLAME: vrijdag 11 november en zaterdag 12 november

per kg € 13.90
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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

Ete & Genete
In november organiseren we weer een 
buurtmaaltijd voor mensen die het leuk 
vinden om andere mensen te ontmoeten en 
samen te eten. 
De datum: dinsdag 15 november. Vorige 
maand hebben we genoten van een heerlijke 
Surinaamse rijsttafel. We houden het nog 
even spannend wat er deze maal op het 
menu zal staan.
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 en Jowan Tanis. 

RELEASE 5-CD BOX 100X FEES – 
BESTE VAN JEROME GELISSEN, 
EEN UNIEK OVERZICHT MET 
100 FEESTLIEDJES
Ter gelegenheid van 40 jaar zingen (juni 
2022) en 12 jaar op de solotoer (okt. 2022) 
het volgende nieuws.
Rond 30/31 oktober 2022 was de release 
van mijn sjieke 5-CD Box met als titel 100X 
Fees – Ut Bèste. Een sjiek overzicht van 
12 jaar feestliedjes vol polonaises, samba’s, 
polka’s, walse en nog veel meer.
Hierop staan ook enkele nieuwe feestliedjes 
en onder de oude feestliedjes ook enkele 
gouwe ouwe.
Een gedeelte van de opbrengst van deze 
5-CD Box gaat naar het 
Kankeronderzoekfonds Limburg.
Ik vind dit sjiek om als eerste Limburgse, 
Maastrichtse en Amiese artiest zo’n 
collectorsitem uit te brengen.
Deze 5-CD Box is o.a. te koop bij mezelf en 
Mediamarkt Maastricht. Meerdere adressen 
zullen volgen.
Voor meer informatie en boekingen: 
www.jeromegelissen.nl 
Muzikale groeten van Jérôme Gelissen 

Amby bij de tijd?
Neen, niet helemaal. Het aandrijfwerk van de 
kerktorenklok boven het middenstuk van de 
kerk is stuk. Na controle bleek dat het 40 
jaar oude mechanische aandrijfwerk 
onherstelbaar versleten is. Er is een offerte 
voor vervanging van het aandrijfwerk 
ontvangen van € 3000,00 door Van de 
Kerkhof Klokkenindustrie BV. Financieel is 
het ook voor onze Parochie zwaar weer, 
minder inkomsten door corona, hoge 
energieprijzen en inflatie. Wij vragen de 
gemeenschap om een individuele bijdrage, 
groot of klein, met als doel de reparatie zo 
snel als mogelijk te kunnen uitvoeren. 
U kunt uw bijdrage overmaken op 
rek. NL37 SNSB 0858 0216 25 
t.n.v. Parochie H. Walburga Amby o.v.v. klok. 
Dan is Amby spoedig bij de tijd.

Alvast hartelijk dank, 
Piet Keijmis 
secretaris Parochie H. Walburga. 



Senioren Drumband Mestreech 2012 (SDM'12)
Doelstelling
Het doel van deze drumband is, om oud-tamboers 
(m / v ) van ca. 50-plus de gelegenheid te bieden, 
ontspannen en zonder prestatiedrang, hun oude liefde 
voor drumbandmuziek nieuw leven in te blazen, 
middels actieve deelname binnen een tamboerkorps.

Onze drumband is geen "marcherende" band, maar wij maken staande 
of zittend muziek. Zodoende kunnen ook minder mobiele leden 
zonder probleem deelnemen.
Naast het doel samen muziek maken, is er ook ruimte om, in een zeer 
ontspannen sfeer, onder het genot van een drankje, ervaringen uit te 
wisselen en sociale contacten te onderhouden.

Muziekopleiding en uitbouw muzikale vorming
Door een eigen, gekwalificeerde muziek-instructeur, worden de 
tamboers technieken bijgebracht, welke uiteindelijk zullen resulteren 
in meer dan verantwoorde uitvoeringen.
Dit houdt o.a. in, dat de leden leren van bladmuziek (partituur / noten 
lezen) te spelen en op welke manier de diverse instrumenten te 
bespelen. De drumband beschikt hiervoor over diverse soorten 
"trommels" zoals de "snare"-drum (scherpe trom),  tenordrum (doffe 
trom), overslag (base drum-grote trom) en cymbalen (bekkens-
deksels).

Kosten
De instrumenten en verdere benodigdheden worden kosteloos aan de 
leden ter beschikking gesteld. Deze worden in een  afgesloten 
kastruimte in de harmoniezaal opgeborgen; (je hoeft dus niet met je 
instrument naar huis te gaan sjouwen!). De maandelijkse contributie 
bedraagt € 5,--

Repetities (wekelijks op donderdagavond)
De repetities worden wekelijks gehouden op de donderdagavond 
vanaf 19.30 uur in "De Oude Harmoniezaal" St. Michael,  
Heugemerstraat 76 6229 AS Maastricht (Heugem).
Deze is gemakkelijk met eigen auto of fiets bereikbaar (kosteloze 
parkeerplaats voor de deur). Tevens bereikbaar met het Openbaar 
Vervoer (Arriva Bus Lijn 5, om de hoek 1 min lopen)
 

Op zoek naar nieuwe leden
In de afgelopen tijd, zijn door diverse omstandigheden, een aantal van 
onze leden niet meer in de gelegenheid geweest om nog langer lid te 
blijven. Omdat wij geloven, maar ook overtuigd zijn, dat er nog steeds 
liefhebbers van drumband-muziek rondlopen, maar niet weten, dat zij 
bij ons 'onderdak" kunnen vinden, doen we onderstaande oproep:
Heb jij interesse en wil je ook ontdekken, of deze muzikale hobby 
een nieuwe wereld voor je opent ?
Wanneer je interesse hebt om lid te worden van dit tamboerkorps, 
de "Senioren Drumband Mestreech", aarzel dan niet en meld je aan of 
kom eens langs, om vrijblijvend een kijkje nemen en te luisteren op 
een van de repetitie-avonden (donderdag v.a. 19.00 uur tot 
ca. 22.00 uur) in "De Oude Harmoniezaal", Heugemerstraat 76 
6229 AS Maastricht (Heugem).
Verdere informatie en contactgegevens vind je ook op onze website 
www.seniorendrumbandmestreech.nl

Of neem contact met ons op via E-mail: 
seniorendrumbandmestreech12@gmail.com 

Harmonieuws
De kaartverkoop voor de 
Carnavalsconcerten met Beppie Kraft 
gaat van start!
We hebben het al eerder aangekondigd; op 20 en 21 januari 2023 zijn 

er twee Carnavalsconcerten van de Harmonie met 
in de hoofdrol niemand minder dan Beppie Kraft en 
met Dominique Paats op accordeon.
Het concert op vrijdagavond 20 januari begint om 
20.00 uur en op zaterdag 21 januari om 19.00 uur. 
De kaarten ad € 12,50 per stuk zijn vanaf nu te 
bestellen door deze QR-code te scannen:

De kaarten zijn tevens te bestellen bij 
www.ticketview.nl/shop/stwalburga

Koop snel uw kaarten. De belangstelling voor de concerten is groot! 
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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
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6 7 e  j a a r g a n g
 n r .  1 8  -  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

ONZE NIEUWE DIAKEN!
Onze nieuwe kapelaan, Andy Garcia, is op 
zaterdag 29 oktober door onze bisschop, 
mgr. Smeets, samen met andere twee jongens, 
tot diaken gewijd. Het was een 
indrukwekkende viering! 
(https://www.bisdom-roermond.nl/
diakenwijding2910-2022). 
Wat is een diaken, wat kan hij doen en is er 
een verschil met de priester? 
Het diaconaat is een kerkelijk ambt, dat reeds 
in het Nieuw Testament ter sprake komt en op 
de apostelen teruggaat, nl. in het verhaal van 
de aanstelling van “de zeven” door de 
apostelen (Hnd 6,1-6). Nadat Christus de 
zorg van de Kerk aan zijn Apostelen had 
toevertrouwd stellen deze op hun beurt een 
nieuw ambt in, waarin een deel van hun eigen 
zending van het apostelambt wordt 
toevertrouwd aan zeven helpers. Een van hen 
was de H. Stefanus, die later op aansturen 
van Saulus gestenigd zou worden (cf. Hand. 
7,54-8,1).De taak van de diakens bestond 
erin om een speciale zorg aan de dag te 
leggen voor de armen en  de weduwen.
De figuur van de diaken is anders dan die van 
de priester. Letterlijk betekent het dienaar (van 
het Griekse diakonos), maar in werkelijkheid 
zou het verkeerd zijn om de diaken te 
beschouwen als een eenvoudige assistent van 
de priester of bisschop. Men zou zeker 
kunnen tegenwerpen dat dienstbaarheid de 
regel is van elke christen: iedere christen is 
geroepen om zijn naaste te dienen. Maar juist 
daarom bestaat de diaken: om iedereen 
eraan te herinneren dat het christendom 
dienstbaarheid is. Het hele leven van de 
diaken en zijn eigen persoon zijn een 
constante en duidelijk zichtbare herinnering 
aan de dienstplicht die het doopsel met zich 

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 13 november, Drie-en-Dertigste zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis, Gelegenheidskoor
Frans Evers, c.u.
Bets Evers-Baats, c.u.

Dinsdag 15 november: 09.00 uur in de kerk
Voor alle noden in de wereld

Donderdag 17 november: 09.00 uur in de kerk
ZEH Jan-Willem Lanckhohr, oud-pastoor Amby

ZONDAG 20 november, CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL,
St Caeciliafeest Gemengd Kerkelijk Zangkoor
11.00 uur H. Mis, Gemengd Kerkelijk Zangkoor
Voor de levende en overleden leden van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor
Jaardienst Mia Ackermans-Gilissen
Bep Spauwen-Beumer, c.u.
Mia Delissen-Bruynen, c.u.

Dinsdag 22 november: 09.00 uur in de kerk
Voor ZEH Lambert Sauveur, oud-pastoor Amby

Donderdag 24 november: 09.00 uur in de kerk
Voor de alleenstaanden

GEDOOPT
Milan Stals       Wij wensen de dopeling en zijn ouders van harte proficiat.

Bereikbaarheid priesterteam
Pastoor Mgr EJ de Jong: 06-51177061
Kapelaan Slaven Brajkovic: 06-27501073
Diaken Andy Garcia: 06-49794486 

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 14 november in de kapelanie en uiterlijk 
dinsdag 15 november vóór 12.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s:
www.parochiewalburga.nl.

meebrengt. De diaken is in de Kerk het levende beeld van Christus die dient, van Christus die 
zich uit liefde neerbuigt om de voeten van zijn leerlingen te wassen, van Christus die het lijden 
van de zwaksten op zich neemt, van Christus die het woord van het Koninkrijk van dorp tot 
dorp verkondigt, van Christus die nadert tot wie wordt bedreigd door droefheid en angst, van 
Christus die zijn eigen leven offert.
Maar wat doet een diaken dan? Hij staat de priester bij in de viering van de eucharistie, hij 
reikt de communie uit, assisteert bij een huwelijk of zegent het zelf in, hij doopt, hij verkondigt 
het evangelie en preekt en leidt kerkelijke uitvaarten. Een diaken werkt dus nauw samen met de 
priester. Ze vullen elkaar aan, ieder vanuit zijn eigen roeping en verantwoordelijkheid. Diakens 
zijn ook actief buiten de liturgie op het gebied van jongeren- en ouderenpastoraat, 
ziekenbezoek, stervensbegeleiding, huwelijk- en doopvoorbereiding, missie en caritas. De 
priesters, in tegenstelling tot diakens, kunnen alle sacramenten toedienen, met uitzondering van 
de religieuze wijding. 
Het diaconaat kan weliswaar de eerste stap naar het priesterschap zijn, zoals het geval is bij 
Andy, en dan spreken we van een voorbijgaand diaconaat (of transiuent), maar een diaken 
kan er ook voor kiezen om dat voor altijd te blijven en die specifieke rol te vervullen, en dan 
spreken we van een permanent diaconaat.
Een ding is zeker: de dienst die in de naam van de Heer wordt bewezen, zal voor de diaken 
de hoofdweg van zijn geluk zijn! Wij wensen onze nieuwe diaken toe dat hij zijn geluk vindt in 
zijn roeping van diaken!
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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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Plus Quaedvlieg Amby 

Spaar nu mee voor het unieke Ganzenbord Maastricht Editie❗️  
 
 
Het aloude, gezellige ganzenbordspel, maar dan in een 
nieuw jasje! Ga mee op avontuur en waan je door de 
straten van Maastricht! 
 
 
Hoe werkt de actie? 
🎲🎲 Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je een zegel*  
🎲🎲 Bij 10 zegels is de spaarkaart vol.  
🎲🎲 Met een volle spaarkaart is het ganzenbord slechts    
     €14,99!  
 
 
❗️ Wees er snel bij, want OP=OP ❗️ 
 

*m.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen. 

 

⚽️ Het WK komt er bijna aan!⚽️ 
 
 
Straks zitten we allemaal weer voor de buis ons 
oranje aan te moedigen.  
Hoe lekker is het dat je bij ons kan sparen voor 
een heerlijk warm oranje plaid.  
 
Verkrijgbaar in 2 prints, voor een volle 
spaarkaart met bijbetaling voor maar €0.99!  
 
 

 

 

VACATURES 

Wij hebben nog enkele vacatures openstaan: 

- Verkoopmedewerker brood 8-16-24 uur. 
- Kassamedewerker 8-16-24 uur. 

 

Interesse?  

Mail dan naar stephanie.lap@plus.nl voor meer informatie of een kennismakingsgesprek. 

 

Tot snel bij Plus Quaedvlieg Amby! 
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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

Super voorverkoop 
kerstwandelingen
Op maandag 
31 oktober was het 
enorm druk rondom 
De Amyerhoof. Vele 
wandelaars stonden in 
de rij om een kaartje 
te bemachtigen voor 
onze kerstwandelingen. 
Iedereen mocht op 
nummer max. 5 
kaarten kopen. 
Helaas of beter gezegd 
fantastisch kunnen wij 
al aangeven dat een 
aantal wandelingen 
reeds zijn uitverkocht. 
Heeft u nog interesse 
of wil u samen met uw 
kinderen genieten van 
de Wizard of Amie dan 
meld u zich via 
vocalgroupmesamie@gmail.com

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) 

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. 

 
Verenigingskienavond 
Woensdagavond 
23 november gaan we weer 
kienen in gemeenschapshuis 
De Amyerhoof. Het beloofd 
weer een superleuke avond te 

worden met wederom zeer mooie prijzen en een fantastische 
tombola. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Het begint om 
19.30 uur en de zaal gaat open om 18.30 uur. Iedereen die 
Vocalgroup Mes Amie een warm hart toedraagt is welkom. 

Programma 2022
Woensdag 23 nov.: Kienen in gemeenschapshuis Amyerhoof

16-17-18 dec.: Kerstwandelingen

7 januari 2023: Optreden tijdens Magisch Maastricht  om 
16.00 uur OLVplein.

7 januari 2023:  Deelname aan driekoningenstoet 

Foto: Ton Bron
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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 

van Audrey  Jelly Aardappelen 10 kg.€ 4,98 
Mergelland fruit Jonagold, Elstar, Conference. kg. € 1,39 

Limburgse Zoete aardappelen kg. €2,25 
Veldsla gewassen 100 gr € 0,89 

Stamppotten 500 gr. € 2,25 

RKASV Nieuws
RKASV verspeelt eerste punten in deze 
competitie.
Na een goede start met 2 overwinningen, 
werd in de uitwedstrijd tegen Amstenrade 
nog knap een 1- 1 resultaat behaald.
Waar RKASV een goede 1e helft voetbalde, maar zichzelf had moeten 
belonen door meer doelpunten te scoren.
Na dertigminuten was het Adema die de 0-1 scoorde voor onze 
blauw-witten.
De tweede helft was de tegenstander sterker, en drukte echt aan op 
de gelijkmaker.
Deze viel dan ook in de 82e minuut, hierna was het Amstenrade die 
ook nog zoek ging naar de winnende treffer.
Maar door de vechtlust van RKASV werd dit gelijkspel over de streep 
getrokken. 
Op zondag 30 oktober werd op eigen terrein met 2- 4 verloren van 
SNC’14 (Slenaken Noorbeek Combinatie).
De mannen van Yoël Bronckers, kwamen goed uit de startblokken.
Want in de eerste 10 minuten kreeg RKASV twee kansen om op 
voorsprong te komen. Helaas werden deze niet benut, en scoorde 
SNC uit een corner de 0-1 binnen. Dit was dan ook de ruststand. Na 
een klein uur scoorde Adema, namens RKASV de gelijkmaker binnen.
Waar iedereen dacht nu zal RKASV wel doordrukken kwam bedrogen 
uit. Want in de 65e minuut scoorde SNC uit een vrije trap de 1- 2 
binnen, weer was het uit een stilstaande situatie. RKASV ging nog 
meer aanvallend spelen, en dat gaf veel ruimte voor een counter voor 
SNC.
En zo stond in de 73e minuut dan ook de 1- 3 op het scorebord. 
Maar RKASV rechte de rug, en scoorde dan ook de aansluitingstreffer 
in de 79e minuut door Luuk Egberts. Het slotoffensief zorgde niet 
voor de gelijkmaker, maar uit een van de velen counters scoorde SNC 
de 2- 4.
Zondag 13 november speelt RKASV zijn volgende thuiswedstrijd tegen 
RKTSV.

 

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.   
     

 
 
 
 
 
 
 
 

BEKER Succes.
Zondag 23 Oktober speelde RKASV 5 en RKASV 7 de 2e ronde van 
het bekertoernooi.
De enig overgebleven seniorenteams, van RKASV speelde voor een 
plek bij de laatste 64.
RKASV 5 won met 4- 2 van onze buren Geusselt Sport 3.
En RKASV 7 wist in Mariadorp tegen SVME te winnen met 2- 5.
Hierdoor hebben beide seniorenteams zicht geplaatst bij de laatste 64.
Ook heeft de loting al plaatsgevonden, en kwam het volgende uit de 
koker gerold.
 
20-11-2022    3e ronde KNVB Beker Zuid 2.
RKASV 7  - RKVVM 3 12:00
Sporting HAC - RKASV 5 10:00
 
RKASV 90 jaar
Zoals al eerder vermeld in de 
Amyer Praot, bestaat RKASV in 
2023 al 90 jaar.
Dit willen we niet zomaar aan ons 
voorbij laten gaan.
We zijn dan ook trots, dat wij dit 
feestweekend kunnen presenteren.
Voor het zaterdagprogramma zijn 
kaarten te koop voor € 12,50.
Deze kunnen jullie bestellen via 
deze link.
https://shop.tickli.nl/event/
FeestavondRKASV
Misschien een mooi cadeau voor 
met Sinterklaas of Kerstmis te 
geven.
 
RKASV VOLGEN?
Voor alle supporters die sneller op de hoogte willen zijn van de 
resultaten en evenementen bij RKASV.
Kan ik jullie verwijzen naar onze Facebook-site RKASV.
Die wordt dagelijks up to date gehouden, en we zien dan ook dat deze 
heel goed bezocht wordt. 
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AMIEPEDIA        
amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!
Goededag beste lezer,
Vanwege een technisch probleem in de communicatie 
tussen Amiepedia en de Amyer Praot, hebt u in de 
laatste Amyer Praot van voor de herfststop onze 
bijdrage gemist. Gelukkig heeft die technische storing geen invloed 
gehad op de plaatsing van nieuw materiaal op de site.

Sterren en planeten kijken.
Het zal u niet ontgaan zijn, dat in de afgelopen Amyer Praot uitgaven, 
u werd uitgenodigd om met ons en dorpsgenoot tevens astronoom 
Gian Kerstges, de hemel boven Amby te gaan observeren met 
professionele apparatuur.
Dit kan echter alleen als de hemel boven ons ongehinderd te bekijken 
is. Helaas bleek op allebei de geplande avonden, zware bewolking het 
zicht te belemmeren, met als gevolg dat deze activiteit moest worden 
geannuleerd. Heel erg jammer, vooral voor al degenen die zich 
enthousiast hadden opgegeven en degenen die hun medewerking 
hadden toegezegd. We gaan het zeker op een geschikt moment 
opnieuw proberen. Daarover zal te zijner tijd informatie verschijnen in 
de Praot en via de Sociale Media
Nieuwe verhalen.

Gelukkig zijn de verhalen en 
artikelen die op Amiepedia 
verschijnen niet afhankelijk van het 
weer. Afgelopen periode 
verschenen verschillende bijdragen. 
Zo schreef bewoner J. Fievez, over 
de Schovenlaan en zijn beleving van 
het wonen aan de Schovenlaan. 
 

Grote speelweide Oostzijde Schovenlaan

Dorpsgenoot Chris van den Ende vertelt een 
beetje aangrijpend verhaal over een zekere 
Harie Willems, de peetoom van een tante 
van zijn vrouw en de verwerking van zijn 
heimwee naar Amby, na “gedwongen” 
verhuizing 
vanwege zijn 
werk.
Harie 
Willems 

Ton Bron en 
Piet Keijmis 
plaatsten 
gezamenlijk 

een mooi verhaal over de wereldse en 
kerkelijke verbondenheid tussen 
Amby en het Zuid-Duitse plaatsje 
Eichstätt via de persoon van de 
Heilige Walburga. 

De recentste bijdrage is van Tum Pilet 
en Ton Bron. Een mooi artikel over de 
kick-off van een nieuwe muziekkapel. 

Want,  Amby, ooit de 
bakermat van de opgeheven 
muziekkapel de Hub'n Bub'n, 
heeft zondag 23 oktober de 
première beleefd van een 
nieuwe kapel met de 
originele naam “Böck – 
das Original”. 

Zoals u misschien opgevallen is, al deze bijdragen zijn uit de koker 
van onze Amby-genoten gekomen en door henzelf aangedragen dan 
wel geplaatst. Waarmee bewezen wordt dat de mensen van en in 
Amby steeds actiever worden alles over Amby te delen via de site 
amiepedia.nl.

Kaartenactie
Amiepedia had afgelopen maand een schot in de roos met de verkoop 
van de mooie set ansichtkaarten, samengesteld met foto’s van 
straatbeelden van weleer. Veel mensen hadden er graag 7,50 euro voor 
over. 
Er zijn enkele setjes achtergehouden voor al degenen die niet tijdens 
de garagesale of anderszins in de gelegenheid waren de aankoop te 
doen. In de Amyerhoof en café De Kardinaal is nog een beperkte 
voorraad setjes te koop. (Leuk als Sinterklaas- of Kerstcadeautje). 
Maar zoals gezegd beperkt. De hele oplage is zo goed als uitverkocht. 
Met deze actie hebben we veel mensen verrast en blij gemaakt. 
Tevens heeft het voor Amiepedia een kleine financiële buffer 
opgeleverd. De komende tijd kunnen we weer vooruit met onze 
belangrijkste activiteiten – het zoeken, bewerken en publiceren van 
alles wat met Amby te maken heeft.

Inloopuurtje
Het eersvolgende inloopuur is 8 november van 20.30 uur tot 21.30 uur 
in de Amyerhoof.
U kunt de redactie ook digitaal voorzien van materiaal via 
redactie@amiepedia.nl, of spullen en verhalen afgeven bij een van de 
redactieleden (te vinden op amiepedia.nl). 

Amiepedia: van, voor en door de mensen van Amby. 
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* Waarde is gebaseerd op de geldende verkoopprijs van 08-02-2022.
Loterijvergunning verleend op 6 oktober 2021 door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 300115/14479. Kijk op ssnl.nl.

Meer informatie op zonnebloem.nl/loterij

Prijs Aantal Gevallen op 

1e prijs Geldprijs t.w.v. € 15.000,- 1 1071930

2e prijs Geldprijs t.w.v. € 7.000,- 1 0463738

3e prijs Geldprijs t.w.v. € 2.500,- 1 0730367

4e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.000,- Batavus 1 0257117

5e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.000,- Batavus 1 0526349

6e prijs Geldprijs t.w.v. € 1.000,- 1 0673064

7e prijs Geldprijs t.w.v. € 1.000,- 1 1043258

8e prijs Laptop t.w.v. € 770,- * 1 0120689

9e prijs  Vakantie bij Safari Resort Beekse Bergen t.w.v. € 750,- 1 1002272

10e prijs Vakantie bij Safari Resort Beekse Bergen t.w.v. € 750,- 1 0258875

11e prijs iPad t.w.v. € 445,- * 1 0250091

12e prijs iPad t.w.v. € 445,- * 1 1038193

13e prijs Weekendje weg voor 2 personen: Zuiderduin t.w.v. € 410,- 1 0472150

14e prijs Vakantie bij Roompot t.w.v. € 350,- 1 0242207

15e prijs Vakantie bij Roompot t.w.v. € 350,- 1 0385713

16e prijs Vakantie bij Roompot t.w.v. € 350,- 1 0313821

17e prijs Airfryer Philips t.w.v. € 220,- * 1 0089893

18e prijs Magimix Nespresso CitiZ M196 CN Zwart t.w.v. € 150,- * 1 0446975

19e prijs Magimix Nespresso CitiZ M196 CN Zwart t.w.v. € 150,- * 1 0180207

20e prijs Magimix Nespresso CitiZ M196 CN Zwart t.w.v. € 150,- * 1 0589153

21e prijs E-reader Kobo Libra 2 Zwart t.w.v. € 190,- * 1 0695959

22e prijs E-reader Kobo Libra 2 Zwart t.w.v. € 190,- * 1 0508761

23e prijs Geldprijs t.w.v. € 250,- 15 99600 (5 eindcijfers)

24e prijs BOL.com bon t.w.v. € 50,- 15 50837 (5 eindcijfers)

25e prijs HEMA bon t.w.v. € 50,- 15 89470 (5 eindcijfers)

26e prijs Rituals verzorgingspakket t.w.v. € 44,90 * 15 30540 (5 eindcijfers)

27e prijs Intratuin cadeaukaart t.w.v. € 35,- 15 85111 (5 eindcijfers)

28e prijs Tafelzeil Zonnebloem t.w.v. € 23,50 * 15 82846 (5 eindcijfers)

29e prijs Tuinen Appeltern: toegang voor 2 personen t.w.v. € 28,- * 15 56601 (5 eindcijfers)

30e prijs Geldprijs t.w.v. € 50,- 150 0982 (4 eindcijfers)

31e prijs Geldprijs t.w.v. € 50,- 150 5499 (4 eindcijfers)

32e prijs Geldprijs t.w.v. € 25,- 150 6991 (4 eindcijfers)

33e prijs Proefpakket LocalTea t.w.v. € 36,- * 1500 202 (3 eindcijfers)

34e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,- 1500 753 (3 eindcijfers)

35e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,- 1500 328 (3 eindcijfers)

36e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,- 1500 167 (3 eindcijfers)

U
itslag Zonnebloem

loterij 20
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Onder voorbehoud van typefouten. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld. Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. 
Het recht op prijs vervalt één jaar na de trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar 
NSOF, t.a.v. de Zonnebloemloterij, Postbus 440, 5000 AK in Tilburg. Maak altijd een kopie of foto voor uw eigen administratie. Voor de prijzen  
1 t/m 22 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 23 t/m 36 worden 
toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden.

De uitslag van de Zonnebloem loterij!

"Dank je wel aan iedereen in Amby, 

die loten gekocht heeft".
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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 

Buurtpeiling 2022 – doe je mee?

Tussen 3 en 22 november houdt de 
gemeente Maastricht een buurtpeiling. 
Iedereen die in Maastricht woont, mag 
meedoen. Vul de digitale vragenlijst in en 
denk mee over de toekomst van jouw buurt! 

De buurtpeiling – wat en waarom?
Elke 4 jaar doet de gemeente in heel 
Maastricht een buurtpeiling. De uitkomsten 
gebruiken we om gericht iets te doen of aan 
te pakken in de buurten. Of om te 
ontdekken of een actie gewerkt heeft. 

Je helpt er dus je eigen buurt mee als je 
meedoet.

Alle inwoners van Maastricht kunnen 
meedoen
Iedereen, van jong tot oud, kan tussen 3 en 
22 november de vragenlijst invullen. Ook als 
je jonger bent dan 18 jaar. Vraag dan wel even 
aan je ouders of die het ook goed vinden.

De uitkomsten
Nieuwsgierig naar wat je buurtgenoten 
vinden?  De uitkomsten van de buurtpeiling 
kun je vanaf februari 2023 bekijken via deze 
pagina.

Heb je vragen?
Stuur gerust een e-mail naar 
onderzoekenstatistiek@maastricht.nl. Je kunt 
natuurlijk ook altijd bellen naar 14043.

Liever op papier invullen dan digitaal?
Vanaf dit jaar kun je de vragenlijst digitaal 
invullen. Wil je liever een papieren 
vragenlijst? Bel dan naar 14 043. 
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Maastricht.
Ambyerstraat-Noord 44 A01
6225 EE Maastricht

Margraten.
Pastoor Brouwersstraat 6A
6269 BP Margraten

t. 043 204 19 09
e. info@bmetricfysiotherapie.nl 
bmetricfysiotherapie.nl

Tot de jaren ’80 en ’90 van vorige eeuw 
bestond de fysiotherapeutische behande-
ling uit massage en oefentherapie, al dan 
niet gecombineerd met een vorm van 
fysische techniek (elektrische stroom, 
stralingsvormen of ultrageluid). Factoren als 
de economische teruggang en stĳ gende 
zorgkosten zorgden toendertĳ d voor een 
discussie over de eff ectiviteit van fysiothe-
rapie. De gedachte om meer ‘evidenced 
based’ te werken, resulteerde in meer en 
uitgebreider wetenschappelĳ k onderzoek 
op dit gebied. De uitkomsten hiervan 
brachten grote veranderingen teweeg in 
de fysiotherapeutische behandelingen.

De fysiotherapeut is volgens ons expert op 
het gebied van bewegen en alle daarbĳ  
horende facetten. Zodoende is er bĳ  
Bmetric Fysiotherapie, naast het verhelpen 
of verminderen van fysieke klachten, aan-
dacht voor gedrags- en leefstĳ lverandering, 
psychische en sociale aspecten en zien wĳ  
enorme kansen op het gebied van preventie. 
Onze behandeling kan bestaan uit educatie, 
oefentherapie, het bevorderen van 
gewrichts-, spier- en/of bindweefselmobiliteit, 
optimaal leren functioneren binnen de 
grenzen van een chronische aandoening en 
het bevorderen van gedrags- & leefstĳ lver-
andering. Aanvullend kan worden gebruik 

gemaakt van medical taping. Bĳ  deze 
techniek zien wĳ  dat beweging en 
spieractiviteit onmisbare factoren zĳ n 
bĳ  het genezen en voorkomen van 
lichamelĳ ke problemen.

Bĳ  Bmetric Fysiotherapie stellen we de 
eigen regie binnen het herstelproces 
centraal voor een zo langdurig mogelĳ k 
resultaat. Een positieve gezondheid en 
leefstĳ l door een actieve aanpak!

De afgelopen jaren maakte de zorg diverse veranderingen door. De alsmaar stĳ gende 
levensverwachting en het niet altĳ d nastreven van een gezonde leefstĳ l, zorgen voor een 
toename van mensen met chronische klachten. Denk aan hart- en vaatziekten, diabetes, 
artrose en rugpĳ n. Binnen de gezondheidszorg is er door deze verschuiving steeds meer 
aandacht gekomen voor de rol van psychische en sociale factoren, het ziektegedrag en 
het verkregen inzicht hierover. Ook de functie van de fysiotherapeut verandert hierdoor: 
deze is niet meer uitsluitend de behandelaar, maar wordt steeds meer een coach en 
begeleider die de cliënt helpt de regie te nemen over zĳ n/haar eigen gezondheid.
De fysiotherapeutische zorg bĳ  Bmetric Fysiotherapie gaat verder dan een simpel be-
weegadvies en is inmiddels veel meer patiëntgericht. Deze verschuiving is zichtbaar door 
een grotere focus op educatie, gedrags- & leefstĳ lverandering, preventie van en leren 
omgaan met ziekte.  

De fysiotherapeut
in verandering
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