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OPEN DAGEN  van de
Eerste Maastrichtse Dahlia Vereniging
           
In het weekend van 1 en 2 
september 2018 zijn weer 
de jaarlijkse Open Dagen 
van de Eerste Maastrichtse 
Dahlia Vereniging. De meer 
dan 100 verschillende 
dahliavarianten en andere 
zomerbloeiers, staan in volle 
bloei. Op beide dagen is de 
tuin in Amby geopend van 
10 uur tot 17 uur en de 
entree is gratis. De tuin ligt 
aan de Hooverenweg 35, 
(achter het Magisch Theater). 

U bent van harte welkom om 
onze mooie dahliatuin te 
komen bezoeken en te 
genieten van de kleurenpracht. 
De leden van de EMDV leiden bezoekers graag rond en staan 
gereed om u alles te vertellen over deze prachtige 
bloemen. Verder kunt u onder het genot van een hapje en een 
drankje kijken naar de bloemschik-kunsten van onze 
bloemschiksters.

Tijdens de open dagen is het 
ook mogelijk om uw 
favoriete dahlia’s te 
bestellen, de knollen zijn dan 
in november beschikbaar.

Mocht u geïnteresseerd 
zijn in het huren van een 
tuin dan kunt u dit altijd op 
deze dagen kenbaar maken. 
Een tuin is 5 mtr. Breed en 20 
mtr. lang, wij verwachten dat u 
op de voorste 8 mtr. Dahlia's 
plant en de rest mag worden 
beplant met groente of wat u 
zelf graag wilt. De tuin wordt 
gezamenlijk begin april 
omgeploegd. Wees welkom!

Wandeltochten Amby
Op zondag 2 september worden in Amby weer de jaarlijkse 
wandeltochten georganiseerd door Wandel Comité Amby namens 
carnavalsvereniging De Sjlaaibök.

Reeds 33 jaar staat W.C. Amby garant voor mooie wandeltochten 
vanuit Amby. Er is voor elk wat wils, er zijn routes uitgezet van 7, 
14, 22 en 28km. Alle routes zijn duidelijk aangegeven middels pijlen 
en linten. Bij de start is tevens een routebeschrijving beschikbaar. 
De tochten worden 
georganiseerd onder 
auspiciën van de KWBN. 
Vanaf 7:00uur kan er gestart 
worden vanuit de Amyerhoof. 
Voor de lange afstanden (22 
en 28km) kan men starten 
tot 12:00uur, voor de korte 
afstanden (7 en 14km) tot 
14:00uur. De finish wordt om 
17:00uur gesloten.

Start- en finishlocatie is ook dit jaar weer in gemeenschapshuis De 
Amyerhoof, Severenplein 27, 6225 AZ Maastricht. De kosten voor 
deelname bedragen  € 2.50 per persoon, leden van de KWBN 
genieten € 1.= korting. Kinderen tot 12 jaar (onder begeleiding van 
een volwassenen) mogen gratis deelnemen. Voor de kinderen ligt 
er overigens na de finish tevens een mooie medaille klaar, 
beschikbaar gesteld door de KWBN.

De kortste afstand lopers gaan vanuit de startlocatie via het 
Severenpark richting de Ambyerheide en gaan vervolgens terug 
naar de Amyerhoof. Zij hebben er dan 7km op zitten. Onderweg is 
er een kleine rustpauze voorzien. De 14km route loopt 
gedeeltelijk dezelfde route en gaat vanaf de Ambyerheide door 
natuurgebied de Dellen en door het Geuldal naar de grote 
pauzelocatie. Deze zal dit jaar zijn bij Sporthal Marsana te 
Meerssen. Van hieruit lopen de lang afstandlopers nog verschillende 

lussen. De route van 
22km loopt via Meerssen 
oa over het Ecoduct in 
de kruisberg en via 
Bunde weer terug. De 
route van de 28km loopt 
hierna nog richting 
Houthem en komt via het 
Geuldal en de Dellen 
weer terug op de grote 
pauze. De 22km 
wandelaars komen 2x op 
de grote pauzeplaats en 

de 28km wandelaars 3x. Op de pauzeplaatsen is, zoals ook op de 
start- en finishlocatie, voldoende voor de inwendige mens 
beschikbaar tegen schappelijke prijzen. 

Kortom mooie routes zijn voorzien in het Zuid-Limburgse 
landschap. Hopelijk mogen wij u op zondag 2 september begroeten 
in Amby en loopt u mee met de wandeltochten van W.C. Amby. 
Meelopen betekent sportief ontspannen en genieten van de mooie 
omgeving. Tevens steunt u door uw deelname de Amiese 
vastelaovend.

VRIJWILLIGERSDAG PAROCHIE H.WALBURGA

Op zondag 9 september 2018 houden wij weer onze jaarlijkse 
vrijwilligersdag. Het Priesterteam en de Parochiële Bestuursraad 
nodigt alle vrijwilligers en hun partners van de parochie hierbij van 
harte uit.
We beginnen met een H. Mis om 11.00 uur in onze Kerk. Daarna 
komen wij bij elkaar in de tuin van de Kapelanie, alwaar voor een 
broodje, drinken en lekkers  zullen zorgen.
we gaan door tot 15.00 uur.

Wij hopen dus alle vrijwilligers van onze parochie kerk te mogen 
begroeten op zondag 9 september a.s.
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Telefoonagenda
Alarmnummer 112

Kantoor politie 0900-8844

EHBO AZM 3876700

1e Hart hulp 3877892

Huisartsenpost AZM 3877777

Huisartspraktijk De Wit 3634964

Huisartspraktijk dhr. Zwietering 
en mevrouw Deneer 
Medisch Centrum Amby  3624135
voor spoed 3635637

Fysio Amby 3117540

Centraal tandartsnummer 0900-4243434

Kapelanie 3634587

Envida  3690690

Envida zorgthuis De Zeven Bronnen 6314300

Envida zorgthuis Hagerpoort 8511160

Villa Keizerskroon 6049020

Aandacht+Zorg 3030090

Gemeente Maastricht 14043

Woonstichting Maasvallei 3683737

Walburgis Uitvaartzorg 0653376435

Marc Moors Uitvaartstudio 0641286044

Gem. huis Amyerhoof 3634651

Basisschool Amby 3620582

MIK KDV Amby 3626637

MIK Kinderopvang 0627311048

MIK BSO Amby 3628932

BSO De Boomhut 3631793

Verloskundige praktijk VITA 0648477770 

Essent 0800-9009

WML 3090909

Henny Willems gemeenteraad 3621089

Niels Peeters gemeenteraad 0615960400

Trajekt Noordoost 7630010

Slachtofferhulp 0464203500

Dierenambulance 0900-4433224

Heeft u puin of iets op te 
ruimen in of om het huis,

bel dan 
GSM 06-20164033

Gevraagd oude fietsen

U vindt een AED
bij Hagerpoort, 
in kantoor Maasvallei, 
in gemeenschapshuis Amyerhoof, 
en bij Plusmarkt, Severenplein 24A

fruit te koop
Molenweg 2A

Zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur
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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

   
AMBY 

Bejaarden- en Invalidenvereniging

“De Sjlaaimetten”
houdt op dinsdag

11 september 
KIENMIDDAG

voor bejaarden, invaliden en 
alleenstaanden in 

DE KARDINAAL
Degene, die wenst opgehaald te worden,

dient dat tijdig te melden,
telefoon 3623559 / 8516537.

INLOOPSPREEkuuR: 
- Sociaal Team in Amby 
wanneer: Elke dinsdag een  Sociaal 
Team inloopspreekuur van 11.15 
tot 12.15 uur.
Waar:  Ambyerstraat Noord 78
Bereikbaar: 
 - bel via : 0627850504
 - stuur een bericht via: 
   www.sociaalteammaastricht.nl
 - via mail naar:
   info@buurtplatform-amby.nl

- Wijkpolitie
Wanneer: elke eerste dinsdag van 
de maand van 1300 tot 1500 uur
Waar:  Ambyerstraat Noord 78
Bereikbaar:  
 - 09008844
 - Hub.smeets@politie.nl

Ben op zoek naar een VIS-MAATJE 
(65+) die mij ook nog iets wil leren.

Ben in het bezit van een leuk vis-bootje.
Info: 043-3635334 of 06-20464663

HONDENOPPAS - voor een kleine 
en vriendelijke hond - gevraagd voor 
een weekend of tijdens onze vakantie.

Voor meer informatie bel 06 29046084 
(na 18.00u) / Marly Visschers.

Uiteraard tegen een vergoeding.

Verloren Sleutelbos, 
zondag 12 augustus tussen Severenplein 

en Ambyerstraat Zuid.
Bel   06 21 28 29 56

Gezocht:
Huishoudelijke hulp

In Amby voor één ochtend in de week. 
Tel. 043-3639692
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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:

Varkens schnitzels
Duroc d'Olive
naturel of gepaneerd

4 stuks 750

Deense roerbakpakket
3-delig

samen695

Gehaktballen
panklaar

5 stuks 595

Runderbiefspies

Crispy kippendijtje

100 gram 170

Gek. Achterham + 
Hoofdkaas +
Zeeuws spek

100 gram per soort samen 395

Heutswokje

1 kilo 750

Indonesisch stoofpotje
met gratis witte rijst

500 gram 650

Hongaarse goulash
met gratis witte rijst

500 gram 675

Boeren groentesoep

1 kilo 495

Tagliatelle
provencaal ovenschotel

500 gram 695

Gegrilde kipspiesjes

250 gram 395

Griekse
rauwkostsalade

100 gram 109

Macaroni-vleessalade

200 gram 229

Vleessalade

250 gram 325

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 28 augustus t/m zaterdag 1 september 2018

Rib eye
gemarineerd

250 gram 895

elke 5e GRATIS

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

VOLLEYBALLEN
Heb je vroeger weleens gevolleybald 
of misschien nu nog? Dat kan ook 
weer in Amby en wel elke 
dinsdagavond van 20.00 uur tot 
21.30 uur in de moderne sportzaal 
van Kindcentrum/Basisschool Amby.
Kom eens vrijblijvend meedoen en 
meld je aan. 
Info: willy.magermans@planet.nl

De toneelvereniging de Vriendenkring is druk bezig met repeteren voor 
mooie en gezellige uitvoeringen in oktober. Deze uitvoeringen zullen 
plaatsvinden op: zaterdag 13, 20 en 27 oktober. Houd deze data vrij want 
het belooft, zoals u van ons gewend bent, weer een avond te worden met 
een lach en een traan (van het lachen).

Pension de Goot is een opvanghuis voor thuis en daklozen. De leiding en verzorging is 
in handen van Toos en Pien. Het huis wordt bewoond door 4 bewoners met allemaal 
hun eigenaardigheden. De buurt is niet blij met dit pension in hun straat.
Ook het bestemmingsplan gooit roet in het eten.

Een uitvoering die u beslist moet zien. Volgende uitgave meer hierover.
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Midden in de zomervakantie is op 
Hoogfrankrijk 27, 6211 RK Maastricht, een 
spreekuur van start gegaan voor vragen met 
betrekking tot uitkering en sociale 
zekerheid (WW,WAO, WIA, Wajong).
Het is een aanvulling op de diensten die “de 
Masters” daar aanbieden, maar iedereen kan 
bij de spreekuurhouders terecht met zijn of 
haar vragen - iedere donderdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur
De spreekuurhouders zijn dan ook 
telefonisch bereikbaar op 06-57890169.

De andere spreekuurpunten zijn vanaf 21 
augustus weer als voorheen actief:

WijkServicePunt Wijckerpoort/ Witte 
Vrouwenveld, 
Voltastraat 50, 6224 SW Maastricht 
tel. tijdens spreekuur: 06-12122947 
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SNS Huisselectie Altijd keuze uit 
meerdere hypotheekaanbieders
Met een SNS Hypotheek krijg je goede rente en voorwaarden. 
Maar misschien is er wel een hypotheek die nog beter bij jou past. 
Daarom valt er bij ons wat te kiezen. Als enige bank in Nederland 
hebben we een breed aanbod van verschillende hypotheek-
aanbieders: de SNS Huisselectie. Zo kunnen we je altijd een 
hypotheek aanbieden die het beste past bij jouw wensen.

Maastricht, De Leim 10A
Maastricht, Markt 18
Maastricht, Peijmeestersdreef 2

MOVAKA V.O.F. 

0646376593 www.movaka.nl 

Het voorjaar is  
Begonnen ! 

Kortingen op 
 Overkappingen  
 Tuinkamers 
 Rolluiken 
 Zonweringen 

 Gronsvelderweg 29, Gronsveld 

Maak kennis met onze nieuwe  
uitgebreide showroom  
met veel nieuwe producten! 

Wie schrijft de 
Sjlager voor 
Carnaval 2019

Het lijkt nog ver weg, maar als het goed is 
zijn jullie al bezig met het schrijven van een 
nieuwe sjlager voor de carnaval van 2019 
voor C.V. de Sjlaaibök.
Bent u nog niet begonnen, kruip dan snel in 
de pen en verzin een leuke melodie!!
De sjlagerverkiezing zal dit jaar 
plaatsvinden op zaterdag 24 November op 
het Ajd Prinsebal ter ere van Prins Marcel I 
en Prinses Corinne.

Vanaf volgende week staat het regelement 
en de akkoordverklaring voor deelname op 
de website www.sjlaaibok.nl en kunt u dit 
zelf uitprinten en invullen. Zonder een 
ingevulde akkoordverklaring is uw 
deelname helaas niet geldig.
Hopelijk kunnen we dit jaar weer veel 
bekende inzenders van de afgelopen jaren 
tegemoet zien, maar wij zouden het 
natuurlijk ook leuk vinden om nieuw talent 
te mogen begroeten tijdens onze 
verkiezing.

Laten we er samen voor zorgen dat we 
weer een echte verkiezing krijgen!!!
U kunt uw sjlager inzenden t/m zondag 30 
september op de Dennenhoven 22 waarbij 
om middernacht het inschrijftermijn zal 
sluiten.
Start dus nu met schrijven en maak er een 
geweldige sjlager van.

Heel veel succes, en natuurlijk veel 
schrijfplezier.
Muziekcommissie C.V. de Sjlaaibök
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Telefoonagenda
Apotheek spoedgeval
Alarm nummer
Kantoor Politie
Kantoor Ambulance
Kantoor Brandweer
EHBO AZM
Eerste Hart Hulp
Huisartsenpost Maastricht
Huisartspraktijk Zwietering
Huisartspraktijk Zwietering spoed
Centraal tandartsnummer
Thuiszorg Groene Kruis

Domicura
Verplegen en verzorgen (24u/dag)
Kraamzorg (24u/dag)
Uitleen van hulpmiddelen
Pastorie
Verpleegkliniek 7 Bronnen
Amby Zorgcentrum
Gemeente Maastricht, algemeen
toegangsnummer
Gem. huis Amyerhoof
Woningst.  Maasvallei
Begrafenis-ond.St Walburgis
Dierenarts Smeets
Basisschool Amby
Peuterspeelzaak Ukkepuk
Essent klantenservice
Stichting Vrouwenrechtswinkel 
Stichting Trajekt Ouderenwerk
WML
Slachtofferhulp
Buurtzorg Maastricht
Kinderdagverblijf Kastanjehof
Buitenschoolse opvang L’Ambyk 1
Buitenschoolse opvang L’Ambyk 2
Verloskundige Praktijk 

Alexandra Wijering
Ed Sabel, gemeenteraad
Albert Albers, stadsdeelleider 

noordoost
Verloskundige Praktijk VITA
Zorgpunt Thuiszorg

3612829
112
0900-88-44
3821836
3505387
3876700
3877892
3877777
3624135
3635637
3250588

3690690
3690670
3690630
3690660
3634587
6314300
6314860

3505050
3634651
3683737
06-53376435
3633772
3620582
3621478
0800-0330
3255535
3620066
0800-0233040
046-4203500
06-23919080
3626637
3626484
3628932

06-15023157
043-3636141

3505116
3471837
0800-6666665

Bejaarden- en Invalidenvereniging

“De Sjlaaimetten”
houdt op dinsdag

8 november
KIENMIDDAG

voor bejaarden, invaliden en
alleenstaanden in 

CAFÉ AMMEZASIE
Degene, die wenst opgehaald te worden,

dient dat tijdig te melden,
telefoon 3622618

Niet lang hellen, Conny bellen
Gsm 0653130723

Heeft u puin of iets op te
ruimen in of om het huis,

bel dan 
GSM 06-20164033

U vindt een AED
in de kantine van RkASV, 
bij de ETOS, 
in gemeenschapshuis Amyerhoof, 
kantoor Maasvallei, 
in de Cramer van Brienenstraat 16
bij de Plusmarkt, Severenplein 24A

dinsdag 1 NOVEMBER

Onze medewerkers willen U
gaarne ophalen en terugbrengen.

Zij die opgehaald wensen te
worden, moeten dit vóór dinsdag

melden bij: 
Mw. L. Brorens, tel. 3635951 of

Mw. J. Snijders. tel. 3633271

• Voor al uw sloopwerken
• Gratis ophalen van al uw metaal

en ijzer
• Voor particulieren en bedrijven

• V.I.H.B. gecertificeerd
• Gratis plaatsen van containers.

&SNIJDERS
SNIJDERS

W. Snijders 06-53485850
G. Snijders 06-12157641
J. Claessen 06-10163874

Elke woensdag kom ik uw oud ijzer
en metalen ophalen (geen koel-
kasten en diepvriezen), wel huis-
houdelijke apparatuur, witgoed e.d. 
U kunt het bij uw oprit klaarzetten.
(Graag voor 08.00 uur) 
We komen ook op afspraak 
06-42124460 (John)

Welke hardloopster heeft
interesse om samen 1 of 2 keer
per week (avond of weekend) een
rondje (ca. 45 min.) te lopen in
Amby en omgeving.
Tel.: 06-54777411

houdt op
dinsdag 4 SEPTEMBER

Stichting Ondersteuning bij Arbeidsbeperking en 
Re-integratie opent nieuw spreekuurpunt in de binnen stad

Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 
uur – vrij inlopen echter niet op 1 mei.

WijkServicePunt Manjefiek Malberg,
Malbergsingel 70, 6218 AV Maastricht 
tel. tijdens spreekuur 06–13239973; 
afspreken kan via 043-6019400
Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 
12.00 uur - vrij inlopen 

Gemeentehuis Gulpen
Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen
tel. tijdens spreekuur: 06-30042209; 
afspreken: 043-4072579
iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur -  
vrij inlopen.
echter niet op 1 mei.

U kunt ons vinden op 
www.waowiamaastrichtheuvelland.nl

Collecte 
vanaf a.s. zondag t/m 
zaterdag 8 september.

Samen komen we 
steeds dichterbij.
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Belangrijke data :
1 sept.:  zevenbronnen familie dag
4 sept :  sociaal team inloopspreekuur 11.30-
 12.30 uur / werk en bemiddeling 
 inloopspreekuur 1330-1430 uur
4 sept :  inloop spreekuur wijkagent afgelast
7 sept :  Hagerpoort / dansen in het park, terug in 
 de tijd / 14.30-16.00 uur
9 sept :  wandelclub de vrolijke lopers / kardinaal 
 vertrekpunt/ 1330-1530 uur
11 sept :  winkelen voor senioren bij Plus Franssen
 10.00-1300 uur
11 sept ; sociaal team inloopspreekuur 11.30-
 12.30 uur werk en bemiddeling 
 inloopspreekuur 1330-1430 uur
18 sept ; sociaal team inloopspreekuur 11.30-
 12.30 uur / werk en bemiddeling 
 inloopspreekuur 1330-1430 uur
20 sept : Resto van harte, lekker uit eten/ 
 Zevenbronnen 18.00- 21.00 uur
25 sept; sociaal team inloopspreekuur 11.30-
 12.30 uur / werk en bemiddeling 
 inloopspreekuur 1330-1430 uur

Het buurtplatform-Amby en lekker eten
Lekker eten en geheel verzorgd  (3 gangen 
menu voor  € 7,00) door kookclub Amby 
vrijwilligers Resto Van harte op september in  
de Zevenbronnen vanaf 18.00 uur. 
Wacht niet te lang met reserveren. De 
belangstelling is groot. Wij willen u niet 
teleurstellen.
Om te reserveren:  LET OP NIEUWE LINK
Ga hiervoor naar:   reserveren.restovanharte.
nl/onze-restos/envida-locatie-zevenbronnen.
html of   info@restovanharte.nl of bel  0900 
900 3030 kosten 0,35 cent per gesprek.
Wilt u meer weten hoe u vrijwilliger kunt 
worden voor de kookclub Amby…Stuur dan 
een mail naar :  info@buurtplatform-amby.nl

Het buurtplatform Amby met Nieuw 
inloopspreekuur in Amby van 
Servicepunt Werk en Bemiddeling :
Samen met nog 3 andere collega’s vormen wij 
als onderdeel van Sociale Zaken Maastricht-
Heuvelland het Servicepunt Werk en 
Bemiddeling en zijn actief in de wijken aldus 
Armand Decker.
Dit servicepunt in de wijk Amby is bedoeld 

†
JO SNIJDERS 

 
Na het overlijden van mijn man, onze vader en opa, 
werd zijn vriendelijkheid, zorgzaamheid en de warmte  
die hij als mens uitstraalde, nog eens overduidelijk tijdens de uitvaartdienst. 
 
Bij deze bedanken wij allen die op enigerlei wijze  
bij ons en Jo betrokken zijn geweest. 
 
Uw belangstelling was en is voor ons een grote steun. 
                     
                   Joke Snijders-Tillie 
                   kinderen en kleinkinderen 
 

                Amby – Maastricht, †17-07-2018 
 

voor iedereen die vragen heeft over werk en 
opleiding. 
Wat kunnen wij voor u betekenen?
Wij geven informatie, advies over en bieden 
ondersteuning bij:
- het vinden van een (nieuwe of andere)  baan;- 
opleidingen en cursussen
- het maken van een cv, een motivatiebrief of 
tips voor het solliciteren;
- kinderopvang bij u in de buurt;
- vragen over uitkering en inkomen
Wij werken hierbij samen met andere 
ketenpartners of hulpverleningsinstanties die 
ook in de wijken actief zijn zoals zorg- en 
welzijnsorganisatie Stichting Trajekt, 
Kredietbank Limburg, en de Sociale Teams. 
Daarnaast werken wij nauw samen met 
Podium24 om werkzoekenden met een 
uitkeringsachtergrond aan werk te helpen. Vanaf 
4 september 2018 kunt u voor bovenstaande 
ook terecht bij het Buurtplatform in Amby 
tijdens het inloopspreekuur op dinsdag van 
13.30 tot 14.30 uur. Adres:  Ambyerstraat-
Noord 78 / Aandacht Plus Zorg / 
Informatiecentrum Buurtplatform Amby
Voor vragen of het maken van een afspraak 
buiten genoemd spreekuur kunt u mij ook 
bereiken op  telefoonnummer 06-27850805 of 
per mail: armand.decker@maastricht.nl of via : 
info@buurtplatform-amby.nl  bereikbaar onder  
telefoonnummer : 06-36408424

Het buurtplatform-Amby groeit
Wij groeien.  Zowel het aantal werkgroepen als 
het aantal actieve bewoners neemt gestaag toe. 
Op dit moment zijn onder andere de volgende 
werkgroepen actief.
Amby energie neutraal, beperking overlast 
infrastructuur Amby, brei club Amby,  
klussenteam Amby, kookteam Amby, kratje 
Amby, PURE Amby,  toegankelijkheid Amby

Werkgroep : toegankelijk Amby.
Deze werkgroep bestaat uit een tiental 
bewoners van Amby die gebruik maken van een 
scootmobiel en of rollator. Zij doen alleen of 
onder begeleiding van een aantal studenten de 
wijk Amby in kaart brengen op het gebeid van 
toegankelijkheid.
Vaak realiseren wij ons het niet maar een 
deurdrempel, een diep liggende straatdeksel, 
een  deurdrangers, of te  kleine ruimtes in een 
winkel  kunnen ervoor zorgen dat deze 
gebruikers geen toegang hebben tot winkels en 

gebouwen. Om maar niet te spreken over de 
maneuvers op de weg die men moet maken
Wilt u informatie mbt een werkgroep neem 
dan contact met ons op via : 
info@buurtplatform-amby.nl 

Het buurtplatform-Amby en ons 
netwerk.
Maandag 11 juni is de eerste 
dialoogbijeenkomst inzake vroegtijdige 
signalering personen met verward gedrag 
gevoerd. In buurten van Maastricht wil Trajekt  
met deze community aanpak meer begrip en 
zorg voor elkaar teweeg brengen en burgers 
bewegen op tijd te signaleren. De ontwikkelde 
film door Mvi is in Amby positief ontvangen en 
het belang van dit project door aanwezigen 
onderstreept. Op weg naar een nog 
inclusieveren samenleving met zorg en respect 
voor elkaar.
De film is gebruikt om een vaste kern van 
mensen uit ons netwerk bij elkaar te brengen 
en met elkaar in gesprek te laten gaan.  Zo 
waren o.a. Humanitas, OVA, Trajekt, Psychologe,  
Envida, Aandacht plus Zorg, wijkverpleging, 
Apotheek Benu Amby aanwezig.
De film zal wederom getoond worden in “t 
Magisch Theatertje “ in Amby  27 november  
2018 voor alle inwoners van Amby.
Aanmelden is mogelijk via : 
info@buurtplatform-amby.nl 

Het buurtplatform-Amby en ons AED 
netwerk.
Graag ontvangen wij informatie waar een AED 
in Amby aanwezig is en of deze binnen of buiten 
hangt. Alleen zo kunnen wij een sluitend 
netwerk realiseren en u informeren. 
Zevenbronnen, Hagerpoort, Bastaens 
Amyerhoof, Kardinaal, Plus, Zwembad zijn 
bekend. Maar hoe zit het met de overige 
bedrijven of zorgverstrekkers in Amby.
Informatie graag naar : 
info@buurtplatform-amby.nl 

Contact
Stichting Buurtplatform Amby
Postadres: Westrand 35, 
6225 AT Maastricht;
Bezoekadres : Ambyerstraat Noord 78
Telefoon 0625522843
Website: www.buurtplatform-amby.nl 
E-mailadres:  info@buurtplatform-amby.nl

Wie komt met ons 
badminton spelen?
De Maastrichtse Gehandicapten 
Sportvereniging (MGS) organiseert trainingen 
voor recreatief rolstoel badminton en staand 
badminton.
Elke categorie heeft eigen oefenvelden. Het 
team bestaat uit spelers met en zonder 
handicap en van diverse leeftijden.
De spelers die dit wensen kunnen meedoen 
aan toernooien en wedstrijden die 
georganiseerd worden in diverse provincies in 
Nederland en België.
Verscheidene spelers van MGS-badminton 
hebben het gebracht tot Limburgs Kampioen 
en zelfs tot Nederlands Kampioen!

De training is op vrijdagavond van 20.00 u tot 
21.30 uur in Sporthal De Heeg.
Bij de start van het komende seizoen hebben 
we weer ruimte voor nieuwe leden. Het 
lidmaatschap kost € 12,- per maand en dan 
mag je ook gratis deelnemen aan andere 
activiteiten van MGS. Zie onze website: www.
mgs-maastricht.nl
Wil je een keer vrijblijvend komen meedoen, 
bel dan even met Rob Smeets: 06 51 31 84 02
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Wij zijn voor de regio Maastricht op zoek naar  
nette, verzorgde Interieurverzorgsters m/v 
 
De werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken van diverse 
kantoren, trappenhuizen en appartementen complexen. 
 
* Werktijden in de ochtend-en avonduren (dus ook voor  
   studenten makkelijk te combineren met studie) 
* Gratis opleiding intern. 
* SVS-opleiding schoonmaaksters voor starters. 
* Begeleiding naar klant. 
* Collectieve ongevallenverzekering 
* Opbouw verlofuren en 8% vakantietoeslag. 
 
Spreekt dit jou allemaal aan, stuur dan een mail met je cv naar: 
ramona.groenendael@osselschoonmaak.nl 
 

Heeft u een paar uurtjes vrij?
Collectanten zijn in Amby 

hard nodig. Tel. 3638055

Samen komen we 
steeds dichterbij.

OPEN DAG
ZATERDAG 8 SEPTEMBER

BOULODRÔME MAASTRICHT

Boulodrôme Maastricht laat u op deze dag graag kennis maken met 
Jeu-de-boules en hetgene wij voor u als recreatiespeler, 
wedstrijdspeler, vereniging, vriendengroep, sponsor, bedrijf of school 
te bieden hebben. Omdat de Boulodrôme een “het jaar rond” 
binnen- en buitenlocatie is, gaat de open dag te allen tijde door. Bij 
goed weer buiten en bij slecht weer binnen.
Op onze website: www.boulodromemaastricht.nl kunt u verdere info 
omtrent de invulling van deze dag vinden.

Deze dag wordt er aandacht geschonken aan de mogelijkheden voor 
mensen met een beperking en zijn er info stands voor onder andere  
de halcompetitie en Click4Friends.
Speelt u nog geen Jeu de Boules, of heeft u na uw vakantie ervaringen 
interesse om incidenteel of geregeld te spelen in een leuke ambiance, 
dan nodigen wij graag uit om eens te komen 
kijken wat dit balspel voor u kan betekenen. 
Kom gerust kijken, wij informeren u graag. 
Wilt u het spel proberen? De begeleiders 
hebben de ballen voor u klaarliggen.
Voor spelers is het uiteraard mogelijk om een 
balletje te gooien. Dus neem uw ballen mee. 
Mocht u onervaren zijn, ook dan zorgen wij 
dat u begeleiding krijgt en gerust kunt 
meespelen.
Uiteraard is er volop ruimte voor gezelligheid 
in en om onze kantine.

De Boulodrôme van Maastricht is gelegen 
aan de Severenstraat 201, 6225 DA, 
Maastricht.

Er is voldoende parkeerplaats.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 
zaterdag 8 september 2018
De Boulodrôme is op deze dag geopend 
vanaf 10:30 uur tot circa 17:00 uur. 
Graag tot dan!

VOLLEYBALLEN
Heb je vroeger weleens gevolleybald of misschien nu nog? Dat 
kan ook weer in Amby en wel elke dinsdagavond van 20.00 uur 
tot 21.30 uur in de moderne sportzaal van Kindcentrum/
Basisschool Amby.
Kom eens vrijblijvend meedoen en meld je aan. 
Info: willy.magermans@planet.nl
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Openingstijden: Di-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 29 augustus tot en met dinsdag 11 september

1/2 kg Varkenspoulet
+ 1/2 kg Gehakt

€ 7.95samen voor

RUNDERSTOOFLAPPEN

vrijdag31 augustus en
zaterdag 1 septemberWEEKENDRECLAME 

per kilo € 10.90

Magere

Goulash
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 0.99
Hamspek
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.75

Jong belegen kaas

100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.30

Gebakken pastei
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 0.99

NATIONALE ZIEKENDAG
Ieder jaar wordt door de Zonnebloem begin 
september de Nationale Ziekendag gehouden
voor chronisch zieke mensen, die door deze 
lichamelijke problemen vaak moeite hebben met 
deelname aan het sociale leven.
Dit jaar is er op zondag 9 september speciale 
aandacht tijdens de kerkdienst.
Het is geen grote actie, maar wel een heel belangrijke, want het 
doel is om zieke en gezonde mensen te laten weten, dat aandacht 
voor elkaar zo belangrijk is.
De Zonnebloem is het hele jaar bezig om via huis bezoeken en 
activiteiten oudere en minder valide mensen een steuntje in de 
rug te geven.
Op de Nationale Ziekendag wordt nog eens een extra beroep 
gedaan op solidariteit en aandacht voor chronisch zieke mensen.

De Nationale Vereniging de Zonnebloem heeft ieder jaar een 
thema, dat benadrukt wordt.

Dit is ons item:
Voor elkaar
We zijn er voor elkaar
Denken aan mogelijkheden
Doen wat er kan
Een praatje, een blokje om
Een uitje en nog zoveel meer
Samen genieten we van het leven,
Samen kan er zoveel meer
Dan je denkt!

Aan een aantal chronisch zieken uit Amby zal ter gelegenheid van 
de Ziekendag een bloemetje bezorgd worden.
Buiten de kerk zal er na de dienst een collecte gehouden worden.
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H. MISSEN in Amby

ZONDAG 2 september Twee-en–Twintigste Zondag door het jaar
11.00 uur koor:  Sancta Walburga
Marieke Alberts-Rompelberg; c.u.
Joke Philippi-Schnieder; c.u.
Lambert Waterval; c.u,
Na de H. Mis kerkdeurcollecte: Verwarming

Dinsdag 4 september 09.00 uur
Jaardienst E.H. Rekko, oud-kapelaan Amby

Donderdag 6 september 09.00 uur in de dagkapel
Voor de jarigen van de maand september

Vrijdag 7 september: Ziekencommunie

ZONDAG 9 september Drie-en-Twintigste Zondag door het jaar
NATIONALE ZIEKENDAG – Lezing door vrijwilliger Zonnebloem
11.00 uur Koor: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia
Jaardienst overleden ouders Merk-Winkens en kinderen
Overleden ouders Koenen-Gijselaers
Echtpaar Lexis-Lousberg 
Annie Gulpen; c.u.
Josephine Govers; c.u.
Jean Barthels; c.u.
Na de H. Mis Kerkdeurcollecte  Zonnebloem
Aansluitend vrijwilligersdag parochie in Kapelanie

Dinsdag 11 september 09.00 uur
Jaardienst ouders Mateijsen-de Kort

Donderdag 13 september 09.00 uur in de dagkapel
Voor de zieken en eenzamen

OVERLEDEN
Miet Nicolaes-Theunissen 90 jaar
Jo Snijders 91 jaar
Mia Splinter-Kuypers 95 jaar
Chrit Vogten 73 jaar   
Moge zij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming

GEDOOPT
Victor van Dun
Suus Moonen
Wij wensen de dopelingen en hun ouders van harte proficiat   

Misintenties: opgeven: In de kapelanie (Severenstr. 7) In het parochiebureau 
elke dinsdag van 14.00 -16.00 uur en vrijdag van 18.30 -20.00 uur. Ambyerstr. 
Zuid 90ª tel. 043-3520100 of via e.mail: parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
Vermelding in de volgende kerkklok: misintenties: 
uiterlijk maandag 3 september in de kapelanie en uiterlijk 
dinsdag 4 september vóór 16.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.

Een virus dat mij slapeloze nachten bezorgt. 
"Kapelaan Anu, het is goed geweest en mijn 
leven is een last voor mijn familie en ik heb 
geen zin meer om verder te leven. Ik wil mijn 
leven beëindigen. Kunt u mij vergeven?"
Afgelopen maanden heb ik meerdere keren 
dit soort vragen gehoord. 

Veel mensen geraken in  moeilijke 
omstandigheden waardoor ze de moed om te 
leven dreigen te verliezen. Vooral als ze horen 
of merken dat ze niet meer nodig zijn, geen 
waarde meer hebben voor hun familie, voor 
degenen die ze hebben bemind.

In de Bijbel zie je de profeet Elia met hetzelfde 
probleem, tijdens zijn reis door de woestijn 
voelde hij zich uitgeput, zette zich neer en 
wilde dat er een einde kwam aan zijn leven. 
Maar God stuurde een engel om Elia te 
voeden met bovennatuurlijk spijzen, om hem 
de moed en kracht te geven voor zijn verdere 
reis. 

Wij, familie, vrienden, de gehele parochie 
gemeenschap zijn er om  moed en kracht te 
geven aan onze medemensen. Wij mogen 
niet vergeten dat wij dankzij hun inzet alles 
hebben wat we nu bereikt hebben. Wij 
mogen oudere mensen en mensen met een 
beperking laten merken dat hun 
aanwezigheid en leven waarde heeft, en dat 
zij hun reisdoel mogen bereiken en hun 
levensopdracht mogen vervullen met hoogte 
en dieptepunten. 

Ons leven rust in Gods handen. God geeft het 
leven en neemt het ook weer van ons weg. Hij 
geeft ons steeds  kracht, hij geeft ons brood uit 
de hemel ten eeuwigen leven. Wij mogen op 
Hem vertrouwen, zodat we ons leven tot het 
einde, dat Hij voor ons bedoeld heeft, mogen 
voldragen. 

Kapelaan Anu 

6 3 e  j a a r g a n g
 n r .  1 4  -  2 0 1 8

Redactie en administratie: 
Kapelanie 

Severenstraat 7, 6225 AR Amby-Maastricht
Tel.: 043-3634587 / Dringend: 06-34322362 

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

 MISSTIPENDIA: 
 door de week: 

€ 12.50
 zondag: 

€ 27.50

 H. MISSEN AMBY:
 Dinsdag: 09.00 uur
 Donderdag: 09.00 uur  
 Zondag: 11.00 uur
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Op het moment van overlijden is het op dit polisblad genoemd bedrag 
geldig. Indien U nog aanvullingen wenst, worden de daarvoor geldende 
kosten berekend. 

 
Galerijgraf voor een periode van 20 jaar 

Voordelen: géén grafdelvings- en funderingskosten, geen huur graf 
en grafmonument 

 
Overbrenging overledene binnen gemeente Maastricht 
 
Laatste verzorging door 

De nabestaanden* 
Door Bovens Uitvaartcentrum 

*Zelf verzorgen en regelen is niet alleen kostenbesparend maar 
bevordert tevens de rouwverwerking. Alle benodigde artikelen zijn 
bijzonder voordelig verkrijgbaar in onze eigen uitvaartwinkel 

 
Gratis opbaring bij Bovens Uitvaartcentrum in Heer-Maastricht 
 
Grafkist vlak, model eiken fineer 
 
Dienst (45 minuten) 

Door nabestaanden zelf in te vullen in het Lourdespaviljoen op 
Begraafplaats Heer-Maastricht 

 
Dragers 
 
100 bidprintjes (standaard model naar keuze) 
25 Rouwbrieven met postzegels 
Akte van overlijden via de gemeente 
Ondernemingsloon 

Bovengrondsbegraven is goedkoper dan cremeren 
Overeenkomst  
voor uitvaart en galerijgraf 

Naam:……………………………………... 

Adres:……………………………………... 

Postcode en plaats:…………………….. 

 

handtekening 

Totaal bedrag: € 6126,83 

Overeengekomen d.d. 

Namens Bovens Uitvaartcentrum: 



Violenactie van De Sjlaaibök
De herfst heeft ingezet, bladeren vallen en het 
zomerspul in onze tuin moet eruit!

Dat is ook de hoogste tijd om de 
tuin definitief onderhanden te 
nemen en winterklaar te maken. 
Een van de dingen die daar bij hoort zijn bloemen, 
bloemen die winterhard zijn en die er voor zorgen, 
dat ook in dit jaargetij, kleur rondom het huis is.
Al jaren, dus ook dit jaar houdt de 
CV De Sjlaaibök, haar jaarlijkse violenactie. 
De netto-opbrengst van deze actie is bestemd voor 
de jeugdcarnaval in Amby.

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

Vrijdagavond 5  oktober vanaf 18.00 uur 
en zaterdagmorgen 6 oktober vanaf 10.30 uur.

Op vrijdagavond komen we ten westen van de Ambyerstraat Zuid/
Ambyerstraat Noord (Tussen Amyerstraat zuid/noord en Heukel-
straat, Severenstraat en Westrand) 
Op zaterdag doen we de oostkant (tussen Ambyerstraat noord/
zuid en de ‘heggebuurt’’ en de “hovenbuurt”). 

leden, jong en oud, van CV de Sjlaaibök komen bij U aanbellen en U 
vragen of U violen wilt kopen. 

Maar U kunt ook al eerder Uw violen bestellen en dan zullen wij ze op 
5 oktober of 6 oktober bij U bezorgen.
Bestellen kan op telefoon 043-3636259 
of 3626650 maak dan ook gelijk een 
afspraak over het bezorgen!!!!
De prijs ook dit jaar is € 2,50 voor 4 stuks 
violen.
En denk er aan: de netto-opbrengst komt ten 
goede aan de carnaval voor de onze jeugd!
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Oude akerstraat 4 a Bemelen  Ma.13.0018.00 Di. t/m Do. 10.30 Vr. 8.00 tot 18.00 Za. 8.00 tot 17.00 

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak 

Delbair appels (een lekker zomer appeltje) kilo € 0,89 

 St pieter aardappelen 5 kg. €  3,98   
Friet aardappelen 5 kg € 4,98      

Krieltjes vers geschrapt 500 gr € 1.25 
 

Voor al uw administratie- en belastingzaken

Ambyerstraat Noord 74 A

6225 EG Maastricht

T 043 - 3638563

info@raadmaastricht.nl

www.raadmaastricht.nl

Ook voor uw particuliere belastingaangifte
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Wie komt met ons badminton spelen?
De Maastrichtse Gehandicapten Sportvereniging (MGS) 
organiseert trainingen voor recreatief rolstoel badminton en 
staand badminton.
Elke categorie heeft eigen oefenvelden. Het team bestaat uit 
spelers met en zonder handicap en van diverse leeftijden.
De spelers die dit wensen kunnen meedoen aan toernooien en 
wedstrijden die georganiseerd worden in diverse provincies in 
Nederland en België.
Verscheidene spelers van MGS-badminton hebben het gebracht 
tot Limburgs Kampioen en zelfs tot Nederlands Kampioen!

De training is op vrijdagavond van 20.00 u tot 21.30 uur in 
Sporthal De Heeg.
Bij de start van het komende seizoen hebben we weer ruimte 
voor nieuwe leden. Het lidmaatschap kost € 12,- per maand en 
dan mag je ook gratis deelnemen aan andere activiteiten van 
MGS. Zie onze website: www.mgs-maastricht.nl
Wil je een keer vrijblijvend komen meedoen, bel dan even met 
Rob Smeets: 06 51 31 84 02.
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12,5 jaar kapsalon Monique 
Lieve klanten, familie en vrienden,  

Vorig weekend hebben wij samen met jullie ons 12,5 jarig jubileum gevierd met een 
groot feest.  

De cadeautjes, alle lieve kaarten, berichten via welke weg dan ook, alle bloemen en 
alle lieve woorden, ‘t was gewoon overweldigend. 

We vonden het super fijn dat jullie er allemaal waren, en we er met z'n alle zo een top 
feestje van hebben gemaakt. Bedankt!  

Op naar de 25 jaar, samen met jullie! 

Liefs Monique, Bo en Resie 

 

 

Een rimpeltje meer, misschien een beetje grijs of helemaal grijs, of 
weinig haar misschien kalend hoofd en minder atletisch, maar dan 
wel met een lading aan levenservaring rijker. Sinds 43 jaar (na klas 
6) hebben we elkaar na de  “jonges schaol”  zelden of nooit meer 
gesproken. De foto dateert van 14 Juni 1974, de verjaardag van 
onze meester Bert Gootjes, groep 5. Daarom vinden wij, Frank 
Offermans, Danielle Slangen en Huub Janssen het nu eens de juiste 
tijd om elkaar weer eens persoonlijk te ontmoeten met een stevige 
handdruk, een kus en/of knuffel. Deze schaol reünie staat gepland 
op 26 oktober 2018 bij café De Kardinaal om 20:00 uur. Nadere 
invulling van deze avond volgt nog op basis van de aanmeldingen.
Met dit bericht is het nu ons doel om zoveel mogelijk leerlingen 
hiervan op de hoogte te stellen. Gelukkig hebben we nu sociale 
media zoals facebook en LinkedIn om personen snel te achter 
halen. Maar helaas gebruikt niet iedereen dit soort media.  Mocht 
iemand weten waar personen buiten Amie verblijven, had ik dit 
graag willen weten om dit bericht met hun te delen. 
Hierbij dan mijn gegevens : 06-14910880 of e-mail: 
huubjanssen62amie@hotmail.nl of dn-offer@ziggo.nl 
Namens de organisatie , Frank en Huub 

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland: ook bij vragen voor 
CAk, DuO, SVB, Juridisch loket of uWV

Sinds kort kunnen inwoners van Maastricht en de 
Heuvellandgemeenten bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland ook 
terecht met vragen voor het
CAK, DUO, SVB, Juridisch loket en het UWV. Heeft u een vraag 
voor een van deze instanties die u liever niet via de telefoon of 
e-mail wilt stellen? Of bent u niet zo handig met de computer en 
wordt u liever persoonlijk geholpen? Kom dan op maandag tussen 
08.30 en 16.00 uur naar Sociale Zaken, Randwycksingel 22, 
Maastricht. Het gaat om een proef die loopt tot 1 september. Kijk 
op www.socialezaken-mh.nl/samenwerking voor telefoonnummers 
en meer informatie.

Politieke jaar 2018-2019 van start! 
Beste wijkgenoten,
De zomervakantie is ten einde. Dat geldt ook voor politiek 
Maastricht. Bij het verschijnen van deze Amyerpraot heeft de 
eerste raadsavond alweer plaatsgevonden. De gemeenteraad is 
laagdrempeliger dan menigeen vaak denkt. Loop gerust eens 
binnen tijdens een raadsavond en woon een raadsvergadering 
bij of volg ons via de Livestream op de gemeentewebsite. 
Ook kunt u achteraf opnames terugkijken via: 
https://www.gemeentemaastricht.nl/bestuur-en-beleid/
bestuur-en-organisatie/de-gemeenteraad/ 

De komende raadsavonden vinden plaats op:
11 september, 25 september  en 9 oktober 
Aanvang is telkens om 17:00 uur in het Vergadercentrum 
Mosae Forum ingang Gubbelstraat. Maar kijk gerust naar de 
agenda via de eerdergenoemde link en zie wanneer uw 
onderwerpen aan de orde zijn. 
Kortom u bent van harte welkom!

Amby houden we samen schoon!
Gebruik de applicatie Maastricht Meldt of bel 14 043
Ziet u een probleem buiten op straat of in de buurt? 
Bijvoorbeeld een defecte lantaarnpaal, een vies bushokje, 
onkruid, vuilniszakken die zijn gedumpt of wegen met gaten? 
Laat het de gemeente weten. Om onze gemeente schoon en 
netjes te houden heeft de gemeente uw hulp nodig. Uw 
opmerkzaamheid en feedback is dan ook zeer waardevol. 
Op de volgende manieren kan er een melding worden 
gemaakt:
Gebruik de Maastricht Meldt-app. Deze is te vinden in de app-
store op uw smartphone; Bel 14 043; Mail naar post@
maastricht.nl;
Of vul het digitale formulier in op https://www.
gemeentemaastricht.nl/contact/
melding-doorgeven/. 
Blijft een melding openbare ruimte onvoldoende behandeld of 
na een reminder blijft actie uit? Dan kunt u mij altijd 
contacteren.
Afsluitend wil ik aangeven dat uw meldingen tevens worden 
gebruikt bij het maken van beleid. 

Kortom u helpt toch ook mee 
Amby schoon en netjes te houden 
want melden heeft wel degelijk zin!

Niels Peeters
Fractievoorzitter 
CDA Maastricht
06-15960400 
npeeters@live.nl
www.cdamaastricht.nl



De zomervakantie is weer voorbij, en de 
scholen zijn weer begonnen. Ook het 
Ambino ballet is weer begonnen.
We zijn er op elke woensdagmiddag vanaf 
14.30 uur en beginnen dan met de peuters 
vanaf 2,5 jaar. 

Voor de zomervakantie hebben we een optreden gehad in de 
gymzaal van Amby. Deze was zeer goed bezocht, en zeer zeker 
voor herhaling bespreekbaar. Wat hebben we genoten van deze 
namiddag. 
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Ambyerstraat Noord 87  mob: 0640859935
6225 EB Maastricht  mail: r.c.hovenier@gmail.com

R.C.Hovenier
Voor al uw werkzaamheden in de tuin

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 

Lesuren: 

Woensdag: P. 14.30 – 15.15 uur Peuters (2,5 tot 4-jarige)

1. 15.30 – 16.30 uur Kleuters (groep 1 en 2)

2. 16.30 – 17.30 uur Kidsswing (vanaf groep 3)

3. 17.30 – 18.30 uur Bovenbouw (vanaf groep 5)

4. 18.30 - 19.30 uur Balletbarre workout 
(jongeren/volwassenen)

Momenteel zijn er vijf groepen. Nieuwe leden worden geplaatst in 
de groep die het beste bij hun leeftijd en/of niveau past. Als 
referentie nemen we de schoolgroep waarin het kind zit. De 
docente beslist uiteindelijk in welke groep een leerling geplaatst 
wordt.

Op woensdag 22 augustus zijn onze lessen weer begonnen, en op 
woensdag 29 augustus hebben we een vriendinnen les. Tijdens 
deze les, mogen alle leden, een vriendinnetje mee naar de les 
nemen. We hopen dat deze ook weer goed bezocht wordt.
Het bestuur en docente.

OKTOBERFESTPLAAT 
JEROME KOMT ERAAN EN 
HET THEATER IN MET 
DUITSE VRIENDEN
Na een heerlijke en warme zomervakantie 
staan er weer sjieke muzikale dingen aan te 
komen.
Begin sept. 2018 breng ik een sjieke 
Oktoberfestplaat uit, een heerlijke meezinger 
in het Duits en Engels. Dat is de voorloper van 
mijn nieuwe Oktoberfest cd-album, dat in 
oktober 2018 zal verschijnen. Op deze Duitse 
verzamelaar, staan vele Duitse meezingers en 
diverse bekende Duitse schlagermedleys.
Ook komt er in sept. 2018 nog een Limburgse 
verrassing aan die met het Oktoberfest te 
maken heeft.
Daarnaast ga ik in okt. 2018 het theater in met 
een show met mijn Duitse vrienden Beck & 
Bauer.
Hierbij zal ik naast een optreden ook mede-
presentator zijn van de show Beck & Bauer 
und Freunde.
In de volgende Amyer Praot meer informatie 
over mijn nieuwe Duitse muzikale avontuur. 



Beste dames,
Na 2 maanden met vakantie te zijn geweest, 
hebben we weer de maandelijkse 
verenigingsavond van de “Damesvereniging”. 
Wij als bestuur verwelkomen dan ook onze 
leden voor het nieuwe verenigingsjaar. Wij 
nodigen u dan ook uit om woensdag 12 september a.s. om 20.00 
uur in de Amyerhoof. Niet leden zijn ook hartelijk welkom om eens 
een avond bij te wonen. Wij beginnen het nieuwe jaar met een avond 
gezellig kienen. De koffie staat klaar.

Dus noteer alvast 12 september, gezellig kienen bij de 
Damesvereniging!

Groetjes het bestuur
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Wij gooien een balletje op..…
Wie zijn wij? 

Nou even voorstellen: Wij, dat is de Jeu de 
Boules Club Amby, oftewel afgekort JBC Amby. 
Wij gooien elke week op recreatieve wijze op 
vrijdagavond onze ballen op onze accommodatie 
gelegen naast de kantine van RKASV/WillemI in het Geusselt park 
naast het zwembad.
Wij zijn een Jeu de boules Boules vereniging die uit een vijftigtal leden 
en ongeveer een twintigtal G-leden bestaat.
Vijftien leden nemen momenteel op dinsdag- en woensdagavond deel 
aan de Zomeravond Competitie van de Nederlandse Jeu de Boules 
Bond in District Zuid.
Omdat wij altijd op zoek zijn naar mensen die geïnteresseerd zijn, of 
geheel vrijblijvend kennis willen maken met de Petanque sport, 
nodigen wij iedereen van harte uit om een kijkje te komen nemen op 
onze banen. Een balletje mee gooien is natuurlijk geen enkel probleem.
Jullie zijn welkom vanaf 19:15 op de vrijdagavond. 
Nieuwsgierig? Wellicht tot op één van de komende vrijdagavonden.
U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet namens bestuur en leden,
Luc Habets Voorzitter JBC Amby

HUUR VOORDELIG UW CV / COMBI KETEL

VANAF �25,- P/MND*

Collecte vanaf a.s. zondag 
t/m zaterdag 8 september.

Samen komen we steeds dichterbij.
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Vocalgroup Mes Amie...

is in harmonie muziek maken
is het wij-gevoel en gezelligheid
is streven naar uitdagingen
is samen durven groeien

Terugblik Open repetitie 27 Augustus.
Afgelopen drie jaar was er een ledenstop ingevoerd i.v.m. met 
het project Journey of Dreams. Deze ledenstop is nu opgeheven 
en vandaar de open repetitie. We hebben diverse potententiele 
kandidaten mogen ontvangen en hopelijk vinden zij een plekje in 
onze familie die Vocalgroup Mes Amie heet. 

40 jarig jubileum Vocalgroup Mes Amie.
Op Zaterdag 29 September zal ons koor haar 40 jarig jubileum 
vieren. We starten met een jubileumviering in de kerk met zang, 
muziek en teksten. Aansluitend is er een reünie / feestavond in 
Gemeenschapshuis Amyerhoof voor alle huidige leden met 
partner, vrienden van het koor, sponsoren en alle oud leden. 
Hier zullen we nog uitgebreid op terug komen in een volgende 
uitgave.
 
Optreden tijdens Het Parcours
Heeft u ook zo genoten van ons project Journey of Dreams dan 
heeft u nu de gelegenheid om diverse liederen uit het project 
nog eens te horen. Het koor zal samen met het (project) combo 
een optreden verzorgen tijdens het Parcour op zondag 9 
September van 12.30 tot 13.00 uur op het Dominicanerplein. 
Onder het genot van een kopje koffie op het terras bij een van 
onze sponsoren kunt u genieten van de mooie nummers en 
wellicht ook enkele choreografie momenten uit het project. 
Laat u verrassen. 

Hei dag leden Vocal Group Mes Amie
Op zaterdag 1 September zal het gehele koor zich terugtrekken 
“Op de hei”. Er zal geëvalueerd  worden over wat het bestuur 
samen met het koor 3 jaar geleden zich tot doel heeft gesteld. 
Zijn alle verwachtingen, doelen, missie en visie uitgekomen,  nog 
belangrijker is waar willen wij als koor de komende 3 jaar als 
één familie naar streven. Een dag waarbij ook het thema van 
onze kerstwandelingen 2018 bekend gemaakt zal worden. In de 
AP van 7 augustus a.s. zal u hier meer over lezen.

Aankondiging kerstwandelingen
Vele mensen hebben de vraag al gesteld “wanneer start de 
verkoop van de kaarten van onze kerstwandelingen”. De start 
zal plaatsvinden op Maandag 8 Oktober in Gemeenschapshuis 
de Amyerhoof. Verkoop vanaf 19.00 uur en het trefcentrum is 
open vanaf 18.30 uur (nummer bij binnenkomst). Het beloofd 
weer een mooie kerstwandeling te worden met mooie 
taferelen onderweg. 

Programma:
Zaterdag 1 September Heidag voor leden
Zondag  9 September  optreden Parcour
  Dominicanerplein
Zaterdag  29 September  40 jarig jubileum 
  Vocalgroup Mes Amie
Zondag 4 November  Activiteit vereniging
Zondag  18 November  viering in Walburga Kerk
Woensdag  28 November  Kien avond
Vrijdag  14 December en 
Zaterdag 15 December  Kerstwandelingen
Zondag 16 December Kerstconcert
Maandag  17 December Kerstuitvoering Zeven Bronnen
Maandag  24 December Kerstviering Walburgakerk

Gezonde proefpersonen gezocht!
Voor het Actiful onderzoek zoeken
we gezonde volwassenen:
 60 en 75 jaar
 Niet-roker
 BMI* 18 - 28 kg/m2

BMI = gewicht (in kilogram) / (lengte x lengte) (in
meter)

Interesse? Neem dan contact op met: 

Lieke van Iersel
Actiful@gmail.com
06 23300506 / 043 711 4557

Doel: We onderzoeken het effect van gecombineerd 
sinaasappel en granaatappel supplementatie op 

fitheid/vitaliteit
De studie bestaat uit:
 1 Screening (45 minuten) en 4 testdagen (1,5 uur) bij de 

Universiteit van Maastricht
 Totale duur is minimaal 12 weken: 4 weken testproduct, 4-8 

weken wash-out, 4 weken placebo (niet werkzame stof)

De testdagen bestaan uit:
 Nuchtere bloedafname 
 Invullen vragenlijsten
 7 korte fitheidstestjes
Tevens draagt u voorafgaand aan iedere testdag een 
bewegingsmetertje.

Bij volledige deelname aan het onderzoek wordt een 
vergoeding van €100,- + reiskosten gegeven
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Harmonieuws
Terug van de 
zomervakantie
Op de verschijningsdatum 
van deze Amyer Praot heeft 
onze vereniging de eerste 
repetities achter de rug en 
wordt er de komende 
maanden hard geoefend voor de 2 
concerten op 3 en 4 november a.s. in 
het Mercedes Benz Theater in Randwijck 
met als thema "Music of a Lifetime". 

In de komende Amyer Praot leest u 
meer over deze concerten, die 
onderdeel zijn van de viering van ons 
120-jarig jubileum.

Concert Regio Jeugd Harmonie 
Orkest zaterdag 27 oktober a.s.
In 2009 en 2011 hebben een aantal 
Jeugdorkesten van de harmonieën: 
Harmonie St. Michael Heugem; 
Koninklijke Oude Harmonie Eijsden; 
Harmonie St. Petrus en Paulus Wolder; 
Harmonie

St. Walburga Amby en de Koninklijke 
Harmonie van Gronsveld, een uitvoering 
gegeven in het “Theater aan het Vrijthof”. 
Wegens het grote succes van deze 
uitvoering is er besloten in 2018 een 
vervolg te geven aan deze unieke 
samenwerking. 
Op zaterdag 27 oktober a.s. wordt er 
om 19.30 uur een concert gegeven door 
de genoemde jeugdorkesten in het 
MECC te Maastricht. Met het thema 
“Around the World” maken we een 
muzikale rondreis per vliegtuig over de 
diverse continenten. 

Maar liefst 120 musici zullen deze avond 
het podium beklimmen. Dit 
projectorkest staat onder de muzikale 
leiding van Loek Smeijsters. 

Deze reis kunt u met ons meebeleven. 
Naast het Regionaal Jeugd Harmonie 
Orkest zullen ook diverse gastartiesten 
hun opwachting maken. Toegangskaarten 
kosten € 12,50 p.p. en zijn te bestellen 
via de agenda op de website van het 
MECC:  www.mecc.nl

Preuvenemint 2018
Als deze Amyer Praot verschijnt, is het 
Preuvenemint 2017 net achter de rug en 
heeft de Harmonie op donderdag 23 en 
vrijdag 24 augustus meegeholpen met 
het ophalen van de glazen en bij het 
toezicht op de in- en uitgangen. We 
willen allen, die namens de Harmonie op 
deze avonden in touw zijn geweest, 
hartelijk bedanken voor hun inzet. 

Extra vakantiekilo’s mee teruggenomen? 
Moeilijk om weer in je ritme te komen? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen aan de slag met het Puur Gezond Slankplan om het 
ritme in jouw voeding te vinden en de overtollige kilo’s 

kwijt te raken. 
 

Zet die éérste stap naar jouw eigen ritme in voeding en bel 
043-3626882 of mail naar info@moniquewaltmans.nl en 

maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek 
 
 
 
Karposthegge 45 Maastricht  | www.moniquewaltmans.nl  
  
Consulten worden door meeste zorgverzekeraars (deels)vergoed, géén eigen 
risico! Raadpleeg de voorwaarden. 
 
 

GALA DISCO 
8 SEPTEMBER 
IN DE AMYERHOOF 
Dit jaar bestaat gemeenschapshuis De 
Amyerhoof 50 jaar. Stichting Amyerhoof wil 
dit ook graag vieren met de kinderen van 
Amby (groep 5 tot en met 8) en wel op 
zaterdag 8 september van 19.30 uur tot 
23.00 uur. Het thema van de avond is GALA, 
dus kom in je mooiste kleren. DJ Nard zorgt 
ervoor dat jullie uit je dak kunnen gaan op 
de dansvloer.
Je kunt je opgeven bij de Amyerhoof op 
maandagavond 27 augustus, dinsdagavond 28 
augustus, woensdag 29 augustus of 
vrijdagavond 31 augustus tussen 19.00 en 

20.00 uur. De entreekaartjes kosten € 2,00 
per stuk, dit is inclusief 2 consumptiebonnen. 
Bij het opgeven dien je deze € 2,00 te 
betalen. De consumpties kosten deze avond 
voor de kids € 1,00 per stuk.

De zaal is alleen toegankelijk voor kinderen; 
er is voldoende toezicht aanwezig!! Ouders 
zijn uiteraard van harte welkom in het 
trefcentrum.
Na afloop van de 
avond dien je 
opgehaald te 
worden. De 
organisatie zal er 
op toezien dat 
niemand alleen 
naar buiten gaat.


