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KAARTVERKOOP
AMIESE GALA ZITTINGEN 2023
Ook dit jaar organiseert 
CV de Sjlaaibök weer de 
jaarlijkse galazittingen in de 
Amyerhoof

De voorbereidingen zijn alweer in volle gang 
en deelnemers zijn al bezig met oefenen

De galazittingen zijn dit jaar op
VRIJDAG 27 JANUARI en 
ZATERDAG 28 JANUARI 2023 om 
20.11 uur

De kaartverkoop is dit jaar online via de 
website www.sjlaaibok.nl of via onze 
facebookpagina.
De online verkoop begint op maandag 
16 januari om 19.00 uur. 

De volgende Amyer Praot  

verschijnt over drie weken  

op dinsdag 14 februari 
 

PROGRAMMA 
CV DE SJLAAIBÖK
Zaoterdag 18 februari
19:00 oor: Heilige Karnavalsmès 
  in de Walburgakèrk
20:11 oor: Bok oplaote op 
  ’t Severenplein
  Aansjletend Roondgank door 
  Amie

Zoondag 19 februari
11.00 oor:  Vastevure beej de Kardinaal
14:00 oor:  Jeugmiddag in de Amyerhoof
20:30 oor:  Sjlaaimette Treffe langs de 
  Horeca in Amie

Maondag 20 februari
14:11 oor:  Groete Amiese optoch
17:00 oor:  Pries oetreiking optoch in de 
  Amyerhoof

Dinsdag 21 februari
14:00 oor:  Jeugmiddag in de Amyerhoof
19:00 oor:  Roondgank door Amie
00:00 oor:  Bok aaflaote op ’t Severenplein
  en aafsjleting in Amyerhoof 

!! Sjlaaibök bezoeken 
MUMC+ !!

Op zaterdag 15 februari zal 
de Hoeglöstige Prins van 
CV de Sjlaaibök zijn jaarlijkse 
bezoek brengen aan het 
MUMC+ om mensen uit Amby een hart 
onder de riem te steken met een van onze 
fruitschoteltjes.

i.v.m. de privacy krijgen wij helaas vanuit 
het MUMC+ en andere instanties geen 
namen meer van mensen en is het voor 
ons heel moeilijk om niemand te vergeten.

Kent u iemand die op 15 februari in het 
MUMC+ ligt, dan horen wij dit heel graag 
van u, zodat wij deze persoon een 
bezoekje kunnen brengen.

U kunt dit aan ons melden via 
info@sjlaaibok.nl of een belletje naar 
Fred Stals 06-53164078 

Karnevalsvereineging C.V. De Sjlaaibök maak gruutsj en mèt vol gemood 
bekind, tot op zaoterdag 14 jannewarie um 22.11 oor in ‘t 68ste 
besjtaonsjaor, ten aanzeen van ’t nao vastenaovend verlangend Volk van 
Amie en umsjtreke, is oetgerope en geïnstalleerd tot

Gruutsj en Hoeg Hoeglöstig 
Prinsepaar 2023 

Prins Max I en Prinses Claire
De nuije Gruutsje en Hoege Hoeglöstigheid van C.V. de Sjlaaibök-Amie;
Prins Max d’n Iersjte en zien al eve Hoeglöstige Prinses Claire zien in Amie 
– en daoboete – bekind es Max en Claire van Geffen. Zie woene in de aw 
Kloestersjtraot in Amie.

Max is gebore en getoge in Amie en verdeent de kos es ICT-er beej 
Maastro. Claire kump oet Hier en is werkzaam in de gezondheidszörg.
Ôs Prinsepaar is beejein sinds 2010. Zie höbbe zich liere kinne beej de 
Sjlegter aan de Bergersjtraot. Sinds 6 jaor woene zie same, boevan 3 jaor 
in Amie. Sinds 'n jaor löp hunne hond Yuki thoes roond. En zoe wie geer 
aan ôs Prinses kint zeen, keump d’r binnekort ‘nne kleine van Geffen beej. 

In hunne vrije tied is ôs Prinsepaar aktief beej Scouting Amie. Claire dreijt 
beej de gidsen en Max beej de scouts. Same wandele ze geire met de hond 
Yuki en hawwe zie van good gezelsjap.
Max hèllep dao neve ouch nog oet beej Amiepedia en is veur de scouting 
aktief veur de dörpsmerret.  Ouch sjteit 't hoes vol met allerlei gadgets 
van Max.

Zie zien gruutsj um uuch dit Karnevalsseizoen veur te maoge goon en 
hope uuch tijdens de Karneval (en dao boete) nog dèks in de Amiese 
horeca tege te kaome.

Amie Alaaf !! 



Kienen met de Zonnebloem 
in de Amyerhoof
Dinsdag 7 februari
Zaal open om 13.15 uur.

Contactpersoon is 
Annie Overmars, 
tel. 043-3623816. 

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
Bmetric Fysiotherapie 2041909
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

COLOFON
Volgende uitgave: 

Dinsdag 14 februari

Inzendtermijn kopie
Woensdag 8 februari

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

Houdt op dinsdag 14 februari 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 
 

Te koop scootmobiel. Prijs € 1750.00
Drive ST5D antraciet bouwjaar 2018 nieuwe 
accu aug 2021.
Zeer mooie en niet beschadigde Scootmobiel 
met 4 grote wielen.
Door de grote wielen ook geschikt voor 
rijden op grindpaden en zand.
Door de grote wielen en afgeveerd met 
schokbrekers zeer comfortabel rijden.
Instelbaar lage en hoge snelheid actieradius 
50 km door grotere accu.
Is eigendom geweest van Arno Frissen die 
helaas is overleden.
Contactpersoon Theo Jeurissen 06-53979054
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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:

Kip wok

250 gram 395

Satéspiezen

4 stuks 600

Katenhaasjes

Winterpeentjes

100 gram 225

Sjaandergehakt + 
Gebakken Pastei +
Grillworst

100 gram per soort samen  495

Rode kool stamppot

500 gram  450

Hongaarse goulash

500 gram 750

Gehaktballetjes
in Italiaanse tomatensaus

500 gram 725

Kalkoenreepjes 
in Limburgse mosterdsaus

500 gram 825

Kippeling

250 gram 395

Kippensoep

1 liter 595

4-Jaargetijden
ovenschotel

500 gram  750

Mestreechter rauwkost

100 gram 139

Kipfruit salade

250 gram 395

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 24 januari t/m zaterdag 28 januari 2023.
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

3 stuks 795

Hachee pakket

per pakket 995

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

Bejaarden- en invalidenvereniging houden jaarvergadering
Beste leden,

Namens het bestuur nodig ik u allen uit tot het bijwonen van onze 
jaarvergadering die zal worden gehouden op woensdag 1 februari a.s. om 
14.00 uur in de Koffiepot.

De agenda ziet er als volgt uit:
Opening door de voorzitter
• Evt. ingekomen stukken
• Verslag jaarvergadering 2022
• Activiteiten gepland voor 2023 (21 mei/3juli/14 oktober)
• pauze
• Verslag kascontrolecommissie 2022
• Verslag penningmeester over 2022
• Rondvraag
• Sluiting

Er is de mogelijkheid om voor en na de vergadering uw contributie van 
2023 te betalen bij de penningmeester.

Namens het bestuur: A.Custers (Voorzitter/secretaris) 

 
 

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 
 

Recreatieve BadmintonClub 
Amby zoekt nieuwe leden 
voor de woensdag en/of de 
vrijdag avond. 
Beginners of gevorderden vanaf 
16 jaar zijn van harte welkom.

Locatie: Sportzaal boven de basisschool in Amby aan de 
van Slijpestraat. 

Speeltijden : woensdag van 19:30-21:00  uur
   : vrijdag van 18:00-19:00  uur

Voor meer info zie onze website: www.bcamby.nl of kom 
gerust eens een kijkje nemen! 
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De 2e seizoenshelft is alweer 
van start gegaan.
Het 1e elftal is al gestart met 
een uitwedstrijd tegen 
Kakertse Boys op zondag 
22-Januari.
En speelt as zondag om 

14:30 thuis tegen RKSVB uit Ubachsberg. 
Begin dit jaar zijn we tot overeenstemming 
gekomen met de huidige technische staf, dat 
ze ook volgend seizoen verantwoordelijk zijn 
voor de selectie.
We zijn allemaal 
overtuigd, dat we 
de ingeslagen weg 
moeten vervolgen 
naar het succes.
Daarom is het 
belangrijk om een 
goede 2e 
seizoenshelft te 
spelen met ons 1e 
en 2e elftal.
We zitten niet stil 
als RKASV, want 
woensdag 1 
Februari 18:30 uur is er een sponsoravond in 
de kantine van RKASV.
Dan zullen we ons nieuw beleidsplan voor de 
jeugdafdeling gaan presenteren.
Tijdens deze avond zal o.a. ook Reginald Thal 
komen spreken over het belang van een 
dorpsclub als RKASV in de wijk Amby.
Bent u geïnteresseerd als ondernemer, bent 
u van harte welkom.

AMIEPEDIA        
amiepedia.nl:  
Verleden, heden en toekomst!
Goededag beste lezer,
Op het moment van dit 
schrijven, is het helaas nog 
niet gelukt de 
plaatsingsproblemen met 
betrekking tot het artikel 
over de tamme kastanje aan de 
Molenweg op te lossen. Uiteraard hebben 
wij van de werkgroep al kennis genomen 
van de inhoud, die zeer interessant en 
informatief is. Het wordt in elk geval een 
verassend amiepedia-verhaal, geschreven en 
geplaatst door een van onze volgers zelf.
Geplaatste bijdragen.
Wat wel verschenen is, zijn de 
aangekondigde bijdragen over de 
voormalige firma van de Gebroeders 
Geelen en de geschiedenis van bakkerij 
Nijssen.
Het eerste artikel handelt over een van de 
grootste werkgevers in Amby, midden 
vorige eeuw: de Gebroeders Geelen 
Staalconstructies. Een Ambyse onderneming 
ooit gelegen midden in het dorp (naast 
slagerij Claessen). De informatie voor dit 
verhaal werd aangedragen door de familie 
Geelen. Dank voor het delen ervan met de 
Ambyse gemeenschap.

 

Op de foto de heren: Huub Geelen, Pierre 
Mullenders, Ber Steijns, Jan Vries, Wim van 
Kan, gehurkt van links naar rechts Jef 
Huben, Harrie Willems. Pierre Geelen heeft 
de foto gemaakt. 
Het andere verhaal deze week vertelt over 
een bedrijf met winkel, eveneens 
voornamelijk actief geweest in de vorige 
eeuw, maar al gestart in de 19e eeuw: 
Bakkerij Nijssen aan de toenmalige 
Kerkstraat (Ambyerstraat Zuid) met hun 
fameuze rijstevlaai, de ''rieste van Nieste''. 
Met kar en paard, later met een bestelbus, 
gingen ze langs de deuren of je kon terecht 
in de winkel schuin tegenover de kerk. 
Ook hiervoor werd het materiaal 
aangedragen door de familie Nijssen, 
waarvoor grote dank. 

MATCH
DAY

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONZE HOOFDSPONSOREN:

RKASV 1 VS
RKSVB 1
ZONDAG 29 JANUARI

DISCUSWORP 8
14:00 UUR

Na twee jaar afwezigheid wordt ook de 
Guido Stals Trofee trofee weer in ere 
hersteld. 
Het is een interne competitie die over "zes" 
competitiewedstrijden gaat. 
Het seniorenteam dat na zes wedstrijden de 
meeste punten heeft, zal als winnaar worden 
gehuldigd met de mooie GST-trofee. 
We zullen wekelijks via onze vernieuwde site 
jullie op de hoogte houden. 
Er zijn al wedstrijden gespeeld voor deze 
GST-trofee.
Dus de actuele stand staat op de site.
Ook heeft RKASV in 2023 een nieuwe site.
Hij is vernieuwd en duidelijker voor onze 
bezoekers.
Je vindt het nieuws, programma en uitslagen 
makkelijker.
Nieuwsgierig kijk maar op www.rkasv.nl
Wij willen iedereen bedanken die dit 
mogelijk heeft gemaakt. 

Foto genomen vanuit de kerktoren in de 
jaren '60. Centraal in beeld het toenmalige 
café Crijns, links in beeld de oude 
bakkerswinkel met daarnaast met luifel het 
'nieuwe' pand, inclusief bestelbus voor de 
deur.
Blijkbaar hebben veel (oud) Ambynezen 
vele en uiteenlopende herinneringen aan 
beide ondernemingen, getuige de 
enthousiaste reacties op de sociale media. 
Welke herinneringen hebt u aan deze 
bedrijven? Laat het ons weten, met of 
zonder foto’s.
Geplande bijdragen.
De artikelen die voor de komende weken 
voorbereid worden, handelen ook weer 
over onderwerpen die menig Ambynees 
met plezier zal lezen. Hopelijk het verhaal 
van de tamme Kastanje, gelegen aan de 
Molenweg, bij boerderij Prickaerts. Maar 
zeker een artikel over de Cramer van 
Brienenstraat, of over het voormalige 
café Ummels in de Pin.
Mooi is dat dit allemaal mogelijk wordt 
gemaakt door aangeleverde informatie van 
de mensen uit Amby, u dus, zelf. De 
werkgroep Amiepedia is daar zeer blij mee. 
Het scheelt een hoop onderzoekswerk. 
Tijd die nu besteed kan worden aan het 
schrijven en redigeren van de verhalen.
Werkgroep.
Bovenstaande geeft meteen weer dat de 
werkgroep verlegen zit om enthousiaste 
medewerkers. Vooral jonge mensen uit 
Amby of met een Amby-connectie, die mee 
willen helpen de verhalen te ontdekken, te 
onderzoeken en te schrijven voor de site 
Amiepedia. We nodigen graag iedereen uit, 
die zijn of haar bijdrage kan of wil leveren, 
in welke vorm dan ook.
Één van de jongeren uit Amby, die al 
geruime tijd deel uitmaakt van de 
werkgroep is Max van Geffen. 
Max zwaait het komende carnavalsjaar 
de scepter over Amby als 
Prins Max d’n Ierste van de Sjlaaibök, 
samen met zijn partner Claire. 
Namens je collega’s “Amiegekken” van 
amiepedia, van harte proficiat met deze 
eervolle functie.

Inloopuurtje.
De inloopuurtjes zijn elke tweede dinsdag 
van de maand 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. 



Zaterdag 11 jan j.l. vond er 
weer een wandelspeurtocht 
plaats. 
Dit was een familie uitje, jong en 
oud deed er aan mee.
Het weer zat mee, er waren 
7 groepen met gemiddeld 
7 personen.

Bij een aantal controle posten moest 
de groep een opdracht uitvoeren.
We willen Grand café Geusseltbad 
Maastricht  bedanken voor het gratis 
mogen 
nuttigen 
van een 

beker warme chocomel, café  de 
Kardinaal voor het mogen warmen van 

de soep.
Benno 
Hermans 
voor sponsoren van de chips.
Leon Bours voor de 
overheerlijke soep met 
broodjes of broodje 
knakworst  wat ook 

gretig aftrek vond bij de jeugd.
Natuurlijk niet te vergeten de ouders die deze 
speurtocht georganiseerd hebben.

Het was 
een leuk 
en gezellig 
evenement, 
voor 
herhaling 
vatbaar. 
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4e GRATIS

VARKENS-
FILETLAPJES

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 25 januari tot en met dinsdag 8 februari

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

Belegen kaas

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

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

LEER DE 
MOOISTE 
FOTO’S 
MAKEN
 MET JE 
 MOBIEL.

LEER FOTOGRAFEREN ALS EEN ECHTE FOTOGRAAF! 
Foto’s maken met je mobiel is heel eenvoudig én erg leuk! Wil je ook 
echt eens mooie foto’s maken, bijvoorbeeld van jezelf en je vriendjes? 
Kom dan naar deze workshop. Hier leer je alles hoe je het beste kunt 
fotograferen met je mobiel. Hoe spannend is dat! 
 
Kom naar een van onze SNS Winkels in Maastricht of het 
Expertisecentrum en schrijf je direct in. Of bel ons via 030 - 633 30 00, 
we helpen je graag.

EXPERTISECENTRUM

ZATERDAG
25 FEBRUARI

Maastricht, Brusselse Poort 5
Maastricht, De Leim 10A
Maastricht, Petrus Regoutplein 3 

BIEFSTUKKEN

WEEKENDRECLAME: vrijdag 27 januari en zaterdag 28 januari

3 stuks € 9.95

Malse
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6 8 e  j a a r g a n g
 n r .  2  -  2 0 2 3

 MISSTIPENDIA: 
 door de week: 

€ 15.00
 zondag: 

€ 30.00

 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

Op 25 januari vieren wij het feest van de 
bekering van de heilige apostel Paulus.
De bekering van Paulus vond plaats in de 
ontmoeting met de verrezen Christus. Op 
weg naar Damascus zag hij het 
goddelijk licht dat hem in het evangelie 
deed geloven. Op dat moment begreep 
Paulus dat zijn redding niet afhing van 
de goede werken die volgens de wet 
werden volbracht, maar veeleer in het 
feit dat Jezus ook voor hem, de 
vervolger, werd gedood en verrezen is. 
Hij bekeerde zich.
Deze waarheid, die dankzij het doopsel 
het bestaan van elke christen verlicht, 
verandert onze manier van leven 
volledig. Bekering betekent, ook voor 
ieder van ons, geloven dat Jezus 
"zichzelf voor ons heeft overgeleverd", 
stervend aan het kruis (vgl. Gal 2, 20) 
en, verrezen, met ons en in ons leeft.
Afgelopen week mochten wij meebidden 
tijdens de Week van Gebed voor de 
Eenheid van Christenen. Deze eenheid is 
nog land niet bereikt, maar als we ons  
laten leiden door Jezus, zullen we het 
zeker bereiken.
Er is zoveel om voor te bidden! Ook u 
kunt ook dat doen, bidden voor uzelf, 
maar ook voor anderen, voor uw familie 
en vrienden, of voor iemand die in 
nood is. 
Om ons hierbij te helpen, zullen wij 
vanaf maandag 30 januari starten met 
catechese voor jongeren en volwassenen 
voor al onze parochies. 

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 29 januari, Vierde zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis: koor: Kerkelijk Zangkoor St Caecilia Amby 
Stan Lubsina 
Jaardienst Connie Garcia

Dinsdag 31 januari: 09.00 uur in de dagkapel
ZEH Christiaan Heuvels, oud-pastoor Amby

Donderdag 2 februari: 09.00 uur in de dagkapel, opdracht van de Heer, 
Maria Lichtmis
Voor de zieken 

ZONDAG 5 februari, Vijfde zondag door het jaar 
11.00 uur H. Mis: koor: Gelegenheidskoor 
1e jaardienst Clara Graven-Schoenmakers
Na de H. Mis Blasiuszegen

Dinsdag 7 februari: 09.00 uur in de dagkapel
Voor de jarigen in de maand februari

Donderdag 9 februari: 09.00 uur in de dagkapel
Voor de eenzamen

ZONDAG 12 februari, Zesde zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis: koor: Kerkelijk Zangkoor St Caecilia Amby
Voor de parochiegemeenschap

Dinsdag 14 februari: 09.00 uur in de dagkapel
EH Eugène Vossen, oud-kapelaan Amby

Donderdag 16 februari: 09.00 uur in de dagkapel
Voor de wereldvrede
 
OVERLEDEN
PierreTossings, 87 jaar
Moge hij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming.

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 email: 
parochiewalburga@kpnplanet.nl. Vermelding misintenties in de volgende 
kerkklok: uiterlijk maandag 6 februari in de kapelanie en uiterlijk 
dinsdag 7 februari vóór 12.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.

Deze bijeenkomsten vinden plaats telkens op maandag en donderdag van 20:00 tot 
21:00 in de parochiezaal van de koepelkerk (Heerderweg 1 - 6224 LA Maastricht).
Catechese kan ons helpen om ons geloof te verdiepen, een kans om God te 
ontmoeten en ja, zelfs om ons te helpen midden in de moeilijke situaties die wij 
meemaken. Aanmelding is niet nodig en u bent altijd van harte welkom.

Moge de heilige apostel Paulus ons helpen, om op onze levensweg de blijde 
boodschap te brengen aan alle mensen!

Diaken Andy Garcia
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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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RADEMO

Terre des Hommes Winkel  
Dorpstraat 18A  |  6227 BN  Heer-Maastricht 
Tel.: 06 27278934

Openingstijden:
Ma: van 13.30 uur - 17.00 uur
Di t/m za: van 10.00 uur - 17.00 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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Deelname aan Driekoningenstoet Maastricht 
Inmiddels zijn we al jaren vertegenwoordigd in de 
driekoningenstoet van Maastricht op de eerste zaterdag van het 
nieuwe jaar. Op 7 januari heeft ons koor  samen met de 
driekoningen en hun kamelen door de binnenstad van Maastricht 
getrokken. Gekleed als herders, bedoeïen met ezels etc. wederom 
een prachtig schouwspel rondom de Onze Lieve Vrouwebasiliek.  

Opluistering Carnevalsmis op 18 febuari.
Traditiegetrouw luistert onze vereniging om het jaar de mooie 
CV mis op. Wij zullen met leuke, spontane en bekende liederen 
ons best doen voor de beide prinsenparen van c.v. de Sjlaaibok en 
Ajd prinseparen maar ook alle carnavalsvierders van Amie. 

Wilt u Vriend van Vocalgroup Mes Amie worden?
Binnen ons koor heerst een groot saamhorigheidsgevoel. Het koor 
draagt dit uit door de familiecultuur die er heerst en het 
enthousiasme om te zingen. Om dit gevoel met elkaar te delen, 
willen wij iedereen die op welke manier dan ook betrokken si bij 
onze vereniging of dit graag wil zijn, vriend laten worden.
Door je vriend lidmaatschap word je deelgenoot van de 
vriendschap en verbondenheid van Vocalgroup Mes Amie. Tevens 
stelt u ons in staat door deze laagdrempelige bijdrage meer 
muzikale activiteiten aan te bieden. Op deze manier kan het koor u 
blijven verrassen met prachtige uitvoeringen van hoogstaande 
kwaliteit. 

Bijdrage.
Voor 5 euro per jaar bent u vriend van Vocalgroup Mes Amie. 
U kunt uw bijdrage van 5 euro overmaken op rekeningnummer 
NL19SNSB0859131920 te name van Vocalgroup Mes Amie onder 
vermelding van uw voor-en achternaam. 
Wij bieden u aan;
U wordt op de hoogte gehouden via een (digitale) nieuwsbrief, die 
per kwartaal zal verschijnen, met alle actuele info over Vocalgroup 
Mes Amie. 
U ontvangt een uitnodiging voor onze familie/vrienden activiteiten 
met aangepaste prijzen.
U krijgt korting bij entree van diverse projecten. 

U kunt zich ook aanmelden via een koorlid of een e-mail sturen 
naar vocalgroupmesamie@gmail.com

Programma 2023
- Zaterdag 18 februari CV mis walburgakerk
- Zondag 5 maart 10.30 uur opluistering H. mis parochie OLV kerk 
 in Wijckerveld oftewel van pastoor Mattie Jeukens. 
- Maandag 6 maart Jaarvergadering VGMA
- Woensdag 5 april paas verenigings-kienen
- Zaterdag 15 april Kleding actie in samenwerking met Actie 68
- Zondag 25 juni dag concert tocht naar Den Bosch. 

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

Harmonieuws
Terugblik op de Carnavalsconcerten
Als deze Amyer Praot verschijnt, zijn de 
Carnavalsconcerten met Beppie Kraft en Dominique 
Paats achter de rug. Twee avonden lang was de 
Amyerhoof ondergedompeld in Carnavalssferen onder 
aanvoering van het Prinsepaar van CV de Sjlaaibök, Prins 

Max I en Prinses Claire en het Jeugdprinsepaar Prins Luuk 5e en Prinses 
Noor. Meer foto’s zijn te zien op de websites van de Harmonie en 
CV de Sjlaaibök.
Op zaterdag 4 februari begeleidt de Harmonie de Prinseparen naar de 
Amyerhoof en brengt een serenade aan de Hoege Hoeglöstigheden.

Vooruitblik op het A*Fever concert op 
7 oktober a.s. in de Amyerhoof
Binnenkort begint de verkoop van de toegangskaarten voor het optreden 
van A-Fever, The Ultimate ABBA Tribute Band. 
Houd de website van de Harmonie en de sociale media in de gaten voor 
het bestellen van de kaarten.

Jubileumwijn van de Harmonie
We ontvingen enthousiaste reacties op de Jubileumwijn; 
zowel van wijnkenners als wijndrinkers. 
U kunt de wijn nog steeds bestellen door deze QR-code te 
scannen. De wijn kost € 12,50  per fles en bij bestelling van 
6 flessen betaalt u voor 5. Binnen een straal van 5 km rond 
Amby rekenen we geen bezorgkosten. 
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Noodfonds Energiekosten: huishoudens
Door de stijgende energiekosten kan niet iedereen de 
energierekening meer betalen. Landelijk en lokaal zijn er 
verschillende regelingen om huishoudens en organisaties 
daarmee te helpen. Voor de organisaties en huishoudens die 
geen hulp krijgen via die regelingen en wel 
hulp nodig hebben, is er in de gemeente 
Maastricht het Noodfonds Energiekosten. 

Vanaf 16 januari om 13.00 uur kunt u een aanvraag doen. 
De regeling voor huishoudens loopt tot 1 juli 2023.
Wat zijn de voorwaarden?
Een huishouden kan hulp krijgen uit het Noodfonds Energiekosten als:
- ze geen gebruik kan maken of maakt van andere steunmaatregelen 
 voor de gestegen energiekosten
- ze kan laten zien dat ze hogere energielasten heeft
 een inkomen heeft dat niet hoger is dan 130 procent van de 
 bijstandsnorm.

Uw situatie 130 procent van 
de bijstandsnorm

U bent getrouwd of woont samen en bent 
ouder dan 18 jaar en beide jonger dan de 
pensioengerechtigde leeftijd

€ 2.109,48

U bent getrouwd of woont samen en minimaal 
één van u beide heeft de pensioengerechtigde 
leeftijd

€ 2.231,89

U bent alleenstaand of alleenstaande ouder en 
u bent ouder dan 18 jaar en jonger dan de 
pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.476,64

U bent alleenstaand of alleenstaande ouder en 
u heeft de pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.643,38

Er geldt een vermogens- en draagkrachttoets.
Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u 1 keer geld krijgen uit het 
Noodfonds Energiekosten. Krijgt u al geld via de energietoeslag, dan 
krijgt u geen geld uit het noodfonds.
Alle voorwaarden en meer informatie vindt u vanaf 16 januari 13.00 uur 
op deze pagina.
Aanvragen vanaf 16 januari 2023
De voorwaarden en het aanvraagformulier voor huishoudens staan 
vanaf 16 januari om 13.00 uur op deze pagina. U kunt vanaf dat moment 
digitaal het formulier invullen.
Vult u het formulier liever op papier in?  Bel 14043 vanaf 16 januari 
13.00 uur. Dan sturen we u een papieren formulier.
We behandelen de aanvragen in de volgorde zoals ze bij ons 
binnenkomen. 

Aan alle leden van ZijActief Amby,  
Beste dames,

Wij nodigen u van harte uit voor de ledenavond 
op woensdag 15 februari 2023 om 19:45u 
in het gemeenschapshuis Amyerhoof.
Het thema is onze eigen wijk, voorheen dorp, 
Amby.
De heren van Stichting Amiepedia, de Wikipedia van Amby, nemen ons 
mee in het verleden, het heden en toekomst van Amby. 
Het belooft een interessante avond te worden. Komt u ook! 
Werkgroep Amby Afdeling van ZijActief Limburg 
       

 
 
 

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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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

Verloren op 12-01-2023 in 
Amby: autosleutel "Honda" 
voorzien van mijn voornaam 
beginnende met de letter "W".
Ik ben bereikbaar op het tel.nr : 
043 3638127.

Crescendo-nieuws
Magisch Maastricht, 
30 december 2022

De stationshal in 
Maastricht – grote 
ramen, waar de zon af 
en toe doorheen piept. Een hoog 
plafond, een tegelvloer waar 
treinreizigers met snelle voetstappen 
hoorbaar haast hebben. Een zwarte 
vleugel, waar iedereen die dat wil, 
muziek op mag maken: “BESPEEL MIJ”.

Foto: Jean Froijen

Nu zit daar Mariëlle Frijns, pianiste van 
Crescendo, die de eerste noten laat 
klinken van een liedje uit het 
kerstrepertoire van ons koor. Dirigent 
Harrie Wijenberg geeft het begin aan, en 
de sopranen, alten, tenoren en bassen 
zingen.
Mensen blijven staan, betoverd door de 
muziek.
Kinderen staan met grote ogen te 
luisteren, er worden foto’s gemaakt en 
filmpjes opgenomen. Sommigen blijven 
staan, om te horen wat er nog meer aan 
moois voorbij zal komen. Anderen 
moeten verder, want de trein wacht 
niet…
Een heel speciale ervaring, niet alleen 
voor de passanten in de stationshal, 
maar ook voor onze koorleden en de 
koordirectie.
Een mooie afsluiting van een bijzonder 
jaar voor ons koor, waarin we nieuwe 
wegen zijn ingeslagen op weg naar de 
toekomst. We wensen iedereen een 
mooi en muzikaal 2023!

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 informatie over Crescendo vindt u 
op www.crescendo-amby.nl 
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Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, het assortiment van een speciaalzaak 

Uit Bemelse keuken is altijd het lekkerst 
Verse stamppotten, heerlijke soepen,  

pure appelmoes en smaakvolle peertjes op siroop 
We werken met verse groenten en kruiden,  

geen toegevoegde suikers en conserveermiddelen in onze keuken! 

Ingang: Kersenwei Bemelen 
Ma. t/m do. 9.00 - 18.00 uur 
Vr. 8.00 - 18.00 uur 
Za. 8.00 - 17.00 uur 

zuivel van De Vrolijke Koe,  
kaas van Kaasboerderij Mertens, 

meel van Tienhovenmolen, 

rundvlees van ‘t Gasthoes, lams- 
en varkensvlees van Fromberg, 
 kippenvlees van de Hazendans, 

Mergellandei eieren, honing uit 
Raar, appelsap, perensap, 

bietensap en blauwe bessensap 

Deze maand : van Audrey Jongen  Jelly aardappelen 10 kg €2,98 
Deze week  : van Leonne heerlijke Doyenne  kg € 1,39 

Oproep voor deelname aan de optocht 2023

Beste Carnavalsvierders,
Graag jullie aandacht voor het volgende:
Sedert vele jaren is de optocht op carnavalsmaandag 
één van de hoogtepunten van onze Amiese karnaval. 
Vele groepen families / verenigingen / vrienden / 
duo’s en einzelgängers liepen mee in onze optocht.
Ook u als individu / familie of vereniging was van de 
partij.
Afgelopen jaar was het een optocht met veel aanpassingen, maar we 
hadden er wel een.
Wij als Carnavalsvereniging en optochtcommissie hopen dat wij in 
2023 weer net zo een mooie optocht krijgen als voor de coronacrisis.
Wij roepen u daarbij op om ook dit jaar weer deel te nemen aan 
onze optocht.

Natuurlijk hebben wij als vereniging enkele mooie voorwaarden als u 
weer meedoet aan onze optocht.
Aangepaste financiële ondersteuning voor iedereen die mee doet en 
zich vooraf heeft opgegeven via het officiële aanmeldingsformulier . 
Aangepaste prijzen als waardering.
Wij hopen dat vele karnavalisten zullen reageren op onze oproep en 
dat zodoende deze mooie traditie bewaard zal blijven voor onze 
gemeenschap.

Route: Opstellen Vlierhoven, Laurierhoven, Achter de Hoven, 
Hagenstraat, Ambyerstraat Noord, Severenstraat, 
van Slijpenstraat, Severenplein alwaar de ontbinding is.

Net als afgelopen jaar zullen de prinsenparen ook dit jaar de optocht 
vóór gaan tot aan de witte boerderij. Hier zullen zij zich opstellen 
zodat zij u allen kunnen bewonderen.
Het aanmeldingsformulier vind u op onze website 
www.sjlaaibok.nl
Inleveren van het aanmeldingsformulier kan online naar 
info@sjlaaibok.nl of uitgeprint inleveren bij Kapsalon Monique, 
Longinastraat 116
Graag willen wij u ook vragen om leuke foto’s en filmpjes van de 
optocht, die u zelf gemaakt heeft op te sturen naar ons. Dit doet u 
ook via info@sjlaaibok.nl 

Met vriendelijk groet,                                                                                                                            
C.V. de Sjlaaibök en de optochtcommissie. 

Ontdek padel bij Ready 
Maastricht!
Padel is een nieuwe, snelgroeiende racketsport. 
Wist je dat je dit kunt spelen bij Ready Maastricht, 
in sportpark De Geusselt? Onze tennis- en 
padelvereniging beschikt over twee padelbanen. 

En onlangs hebben we besloten om dit jaar een derde padelbaan 
aan te leggen. Wil je padel een keer uitproberen? Kom dan naar 
een inloop-clinic. Die vindt elke maand plaats op de 1e zaterdag 
van de maand van 10h30 tot 12h00. Ons park ligt aan de 
Severenstraat 215, in sportpark De Geusselt. Een enthousiaste 
padeller van onze club legt alles uit. Rackets en ballen worden 
door de club beschikbaar gesteld. Aanmelden is gratis, en kan via 
het email-adres padel@readymaastricht.nl.

Meer informatie over onze club vind je op onze website: 
www.readymaastricht.nl.

Hopelijk tot snel bij Ready Maastricht! 

VASTELAOVENDSVERZAMEL 2-CD 
VASTELAOVEND HUURT TOCH BIJ US LEVE 
VAN JEROME GELISSEN 
Eind 2022 is mijn nieuwe Vastelaovendsverzamel 2-CD 
Vastelaovend huurt toch bij us leve uitgekomen. Een sjiek 
overzicht met 42 oude en nieuwe carnavalsliedjes incl. twee 
Limburgse feestmedleys. Met o.a. Vastelaovend huurt toch bij us 
leve, Limburg kleurt roed-geel-greun, ’t Is Vastelaovend, Noets wèl 
iech mien pèlske kwiet, Veer goon same feeste, Ratsj Ratsj mèt dee 
moneka, Karneval in Rio, Doeg miech mer unne samba, ’t Maske, 
Zaat Netteke, Geine Sjeng heet nog sjaggrijn en nog veel meer.
Vastelaovend huurt toch bij us leve is te koop bij Mediamarkt 
Maastricht en natuurlijk ook bij mezelf.
Daarnaast is de 5 CD-Box 100X Fees – Ut Bèste en de Amiese 
feestCD In Amie veul iech miech thoes ook nog te koop. 
De Amiese feestCD is alleen te koop bij José’s Boutique in Amby 
en bij mezelf.
Voor meer informatie  en boekingen: 
zie mijn website www.jeromegelissen.nl 
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12 fibberwarie Hierezitting in Amie 
 
‘nne gooje bojem is ’t halve werrek!!  
Gezèlleg samen ontbijte  

mèt sjpek en ei  
 
Reserveer estebleef,  
d’r zien nog mer ‘n paar plaatse  
  
 
Neet te vergete…… 

Mèt vastelaovend  
viere veer 4 daag fees  

in ôs kaffee 
 

Goonsdag 22 fibberwarie: Hieringbiete! 
 

Veer zien ôs,  
Eetcafé Bie Josee 

 
Reservere: 043-3654090 

AGENDA MAGISCH THEATERTJE

Op 4 Februari om 20.30 uur                                 EXUVIA
EXUVIA is een voorstelling over 
een zoektocht naar begrenzing en 
onbegrensd zijn. Een zoektocht in 
deze steeds materialistischer 
wordende wereld, waarin we ons 
bijna niet meer bewust zijn dat we 
onderdeel uitmaken 
van een groter geheel.
                         
Deze voorstelling speelde op veel 
internationale festivals voor een 
verbijsterd publiek en won veel 
Awards.
Toegangsprijs : € 17,50 / 
Students € 10 / 
Language no problem

Voor info & reserveringen: T 043-3630826 / 
info@magisch-theatertje.nl
www.magisch-theatertje.nl 

Geweldig!
Wij willen u de opbrengst voor de restauratie van de 
torenuurwerkklok  niet onthouden. Het bedrag door 
bedrijven, verenigingen en particulieren bijeen gebracht 
is € 2888,00. Wij hebben dus de hele rekening van de 
reparatie  kunnen betalen en daardoor Amby bij de tijd 
te houden. Er is een klein bedrag over, dit zal worden 
ingezet voor het onderhoud van het kerkgebouw. Het 
is nu zeven jaar geleden dat het in- en exterieur van de 
kerk grootonderhoud heeft gehad. De vrijwilligers 

zullen dit jaar het groot onderhoud van het Scoutinggebouw ter 
hand nemen. Ook daar zijn middelen voor nodig.
Wij willen nogmaals onze grote dank uitspreken aan alle milde 
gevers.
Priesterteam, Parochiebestuur en Vrijwilligers. 

Piet Keijmis, Secretaris. 

Pilot  “Positieve en passende ouderenzorg 
in Amby”

De middag die studenten van Zuyd 
Hogeschool hebben verzorgd over 
“valpreventie” is heel succesvol geweest. 
Samen met het buurtplatvorm, 
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtiste, 
apotheek Amby, Medireva een podotherapeut 
en een specialist ouderenzorg hebben 
ongeveer 60 bezoekers informatie gekregen over het voorkomen 
van vallen.

Iedereen was erg enthousiast en met een kopje koffie en een 
stukje vlaai was het ook een hele gezellige middag.
Meer weten over valpreventie bij ouderen? 
Ga naar https://www.veiligheid.nl

De gesprekken die we in het kader van het onderzoek doen bij 
mensen thuis, loopt ten einde. We hebben eind februari ongeveer 
200  mensen gesproken. Dat is een mooi resultaat en danken 
iedereen die heeft meegedaan dan ook zeer.

Wij zouden graag de resultaten met u allen willen delen en denken 
na hoe we dat het beste zouden kunnen doen. Maar daarover 
berichten we later.
U kunt altijd via https://mijnpositievegezondheid.nl informatie 
vinden over het model dat wij gebruiken tijdens de gesprekken bij 
mensen thuis. 


