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Hallo Kluivers
Net de zomervakantie achter de rug en nu staat de 
herfstvakantie voor de deur.       
In deze vakantie hebben we 2 leuke activiteiten voor 
jullie (6 t/m 12 jaar).

Onze eerste activiteit is op DINSDAGMIDDAG 16 oktober. 
We gaan een bezoek brengen aan de Dierenambulance! Vind je 
het leuk om eens een slang te aaien of een heel grote oehoe van 
dichtbij te bekijken en hem misschien wel vast te houden? 
Misschien wil je wel kennis maken met andere roofvogels. Als je dit 
allemaal te spannend vindt, dan kun je natuurlijk ook de cavia’s en 
de konijnen aaien of alleen maar te luisteren wat de mensen van de 
dierenambulance ons te vertellen hebben over deze en nog veel 
andere dieren. Ook zullen ze je een kijkje laten nemen in de 
ambulance, zodat je helemaal op de hoogte bent van alles wat de 
mensen van de dierenambulance doen. 
We gaan er naar toe met de stadsbus, dus wees op tijd!! Deze bus 
wacht niet! Heb je zin in deze leuke middag , geef je snel op. Er is 
beperkte deelname, vol is vol!
Verzamelen: Severenplein om 12.50 uur.   
Vertrek:  Severenplein om 13.00 uur
Terug in de wijk: Severenplein rond 16.30 uur. 
Deelnemersbijdrage: € 3,50

Onze tweede activiteit is een heel leuke dagtocht op 
vrijdag19 oktober naar Kinderstad Heerlen.
We gaan met de stadsbus 
naar het station en daar 
ontmoeten we de Kluiverkes 
van Malberg. Dan gaan we 
met de trein naar Heerlen en 
lopen we gezamenlijk naar 
Kinderstad, dat heel dicht bij 
het station ligt. Kinderstad is 
een overdekte speeltuin, 
waar van alles te doen is. Je 
hebt hier allerlei 
klimtoestellen, botsauto’s, springkussens, een klimvulkaan  en een 
wildwaterbaan  en nog veel meer. Kortom er valt genoeg te 
beleven. Je krijgt ook nog drie consumptiebonnen per persoon.  
Zin in zo’n leuke dag geef  je op bij het opgeefadres, kom wel op 
tijd, want deze bus wacht niet!!! 
Verzamelen: Severenplein 8.45 uur.
Vertrek:  Severenplein 9.00 uur.
Terug in de wijk: Severenplein rond 17.00 uur.
Deelnemersbijdrage: € 12,50 (incl. vervoer, entree en 
3 consumptiebonnen)
Meenemen: lunchpakket en drinken en speelkleding aandoen.

Opgeef-en infoadres:
Bep Thors, Achter de Hoven 61, Tel: 3635947
Opgeeftijd voor beide activiteiten op donderdag 11 oktober 
van 19.00 uur- 20.00 u.

TOT ZIENS, KVW AMBY 

Toneelverenging DE VRIENDENKRING 
presenteert:

PENSION DE GOOT
Beste Toneelliefhebber,
Graag nodigen we u uit om te komen kijken naar onze 
nieuwe productie Pension de Goot.

Pension De Goot is een opvanghuis voor 
thuis en daklozen. De leiding en verzorging 
is in handen van Toos en Pien. Het pension 
wordt bewoond door 4 bewoners met 
allemaal hun problemen. De buurt is niet 
blij met dit pension in hun straat. Ook het 
bestemmingsplan gooit roet in het eten. De 
buurvouw heeft het bestemmingsplan in 
handen gekregen hierin staat dat het pand 
alleen mag worden gebruikt als woonhuis 
of kantoorpand. De buurvrouw gaat aan 
de slag met de gemeente om het pension 
te sluiten.

Het stuk “De Goot” is van Ton Davids.

De uitvoeringen zijn op zaterdag 13, 20 en 27 oktober in de 
Amyerhoof Severenplein 27 in Amby.
Zaterdag 20 oktober is reeds uitverkocht.
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.00 uur.
Wegens grote belangstelling extra voorstelling op 
zondagmiddag 28 oktober aanvang 14.00 uur zaal 
open 13.00 uur.
Prijs volwassen €8,50 Kinderen (tot 12) €4. De kaarten kunnen 
besteld worden via mail:  vriendenkringamby@gmail.com of 
telefonisch: bij Riny Jalhay 043-3256045
We hopen u te zien op een van onze uitvoeringen. 
Wij hebben er zin in!

Toneelvereniging DE VRIENDENKRING 



KIENEN MET ZIJACTIEF
Op woensdag 24 oktober 
2018 is onze jaarlijkse 
kienavond om 19.30 in 
het gemeenschapshuis de 
Amyerhoof. De kaarten 
kosten 5,00 euro voor een serie en 1,50 
euro voor een losse kaart. Inclusief een kop 
koffie of thee en een lekkere koek. Deze 
gezellige avond wordt bij u allen aanbevolen 
met leuke en vooral originele prijzen. 
Iedereen is van harte welkom. Deze avond 
mag u niet missen.

ZijActief Limburg
Afdeling Amby 
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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

VillaKeizersKroon 
WoonZorgCentr.  Amby 6049620/0651456702
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 PSZ 0627311048
MIK BSO Amby 0625642737
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

COLOFON
Volgende uitgave: 

Dinsdag 23 oktober

Inzendtermijn kopie
Woensdag 17 oktober

Redactie, financieel beheer,
klachten en advertenties

Henny Willems
Berkenhoven 26
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Drukkerij De Heeg

Rijksweg 76
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Telefoon 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl

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
16 en 23 oktober 

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 
Elke dinsdag van 11.15 tot 12.15 uur.
Waar:  Ambyerstraat Noord 78
bel via : 0627850504
stuur een bericht via: 
- www.sociaalteammaastricht.nl
- via mail naar:
 info@buurtplatform-amby.nl

Sociale zaken, elke dinsdag van
13.00-1500 uur
Of buiten het spreekuur: 
telefoonnummer 06-27850805
per mail: armand.decker@maastricht.nl 
of via: info@buurtplatform-amby.nl  
bereikbaar onder telefoonnummer: 
06-36408424

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

Opbrengst collecte 
Nierstichting
Dit jaar heeft de collecte van de 
Nierstichting in Amby de volgende mooie 
bedragen opgeleverd: 
Oud-Amby: € 1012,24
Amby-heggebuurt: 223,21
Namens de Nierstichting hartelijk dank aan 
de gulle gevers en de collectanten. 
De draagbare kunstnier is weer een stapje 
dichterbij. En hopelijk 
wordt de ultieme 
droom ooit 
werkelijkheid: 
Nierziekten genezen.

Wijkhoofden Amby 

GEZOCHT: Poetsvrouw
voor +/-3 uur per week op donderdag 
of vrijdagmorgen in overleg, voor Amby.

Tel : 0646317998
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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:

Varkensschnitzels
Duroc d'Olive
naturel of gepaneerd

4 stuks 750

Gyros pakket
3-delig

samen 695

Spaanse kipspies

5 stuks 595

Biefreepjes
keuze uit diverse smaken

Pumpkin

per stuk 175

Gek. Achterham + 
Geb. Pastei +
Preskop

100 gram per soort samen 395

Gebraden gehaktbal
met jus

500 gram 495

Kip stroganoff
met gratis witte rijst

500 gram 650

Konijnenbouten 
kant en klaar

1 kilo 1190

Hongaarse goulash
met gratis witte rijst

500 gram 675

Kippensoep

1 kilo 495

4-Jaargetijden 
ovenschotel

500 gram 695

Pittige belkes

250 gram 325

Pasta fantasiesalade

200 gram 229

Vleessalade

200 gram 325

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 9 oktober t/m zaterdag 13 oktober 2018

Saucijsjes
half om half

8 stuks 650

500 gram 895

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

ZijActief
Woensdag 17 oktober is onze jaarlijkse 
moederavond. We beginnen om 19.00 uur in 
onze parochiekerk, waar een heilige mis wordt 
opgedragen ter intentie van alle leden en 
overleden leden van onze vereniging.
Na de heilige mis wordt de avond voortgezet in gemeenschapshuis de 
Amyerhoof. Tijdens deze ledenavond een lezing over het AZC 
(asielzoekerscentrum) gegeven door een coördinator van het AZC 
Maastricht. 

ZijActief Limburg Afdeling Amby

HUUR VOORDELIG UW CV / COMBI KETEL

VANAF �25,- P/MND*

Proeflessen tennis 

Wil jij uitproberen of tennis iets voor jou 
is? Dan kun je voor slechts 35 euro vijf 
proeflessen volgen op woensdag middag 
16.00 – 17.00 uur. 
Data: 24 okt, 31 okt, 7 nov, 14 nov en 
21 nov.
 
Geef je naam en leeftijd door via susaneggen@setenmatch.nl 
Of mail naar hetzelfde adres voor meer informatie. 
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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! 

JEROME MET BECK & 
BAUER HET THEATER IN 
EN OKTOBERFESTCD 
JEROME                      
Op za. 27 okt. 2018 ga ik met mijn Duitse 
vrienden Beck & Bauer het theater in. Bij 
de show Beck & Bauer und Freunde 
Ponyhof Edition - Party Ohne Ende. Naast 
Beck & Bauer ben ik mede-presentator bij 
de Ponyhof Edition 2018. Daarnaast zijn 
er nog optredens van o.a. Dries Roelvink, 
Bjorn & Mieke, Spik & Span, Otto 
Wunderbar, Bjorn van Berkel en enkele 
verrassingen. Vanaf 20:00 uur in DOK 6 te 
Panningen.  Voor meer informatie: 
www.dok6.eu 
Kaarten kosten € 11,- per persoon. 
Wees er snel bij, want vol is echt vol. 
Na het weekend met de Pretzel Express 
naar het Oktoberfest in München (D) zijn 
de Pretzelcd-single en mijn Duitse CD 
Oktoberfest mit Jérôme bij mij te koop. 

Recyclebaar afval toch gewoon 
restafval?
De gemeente berichtte recent over het 
aanbieden van plastics bij milieuperrons. 
Plastic afval wordt in de regel gerecycled. 
Echter, steeds vaker worden ladingen plastic 
afval afgekeurd door de verwerker. Deze 
worden afgekeurd omdat er teveel andere 
afvalstoffen of verkeerd plastic wordt 
aangetroffen. Met verkeerd plastic wordt 
onder andere bedoeld  zwembadjes en 
grondzeilen die niet aangeboden mogen 
worden in de milieuperrons in de wijken. 
Het gevolg is dat de gehele lading 
recyclebaar afval wordt bestempeld als 
restafval. Zodoende is van hergebruik geen 
sprake meer. Niet alleen is dit nadelig voor 
het milieu maar het zorgt ook voor stijging 
van de kosten. Binnen de huidige 
verwerkingscontracten is restafval 
verwerken stukken duurder dan het 
verwerken van recyclebaar afval. Uiteindelijk 
betalen wij, de inwoners van de stad, die 

rekening. Daarom het verzoek aan u om bij 
de milieuperrons in de wijken alleen dat 
afval aan te bieden wat wordt aangegeven. 
Het CDA Maastricht heeft het college van 
B&W opgeroepen om hiervoor een 
oplossing te vinden. Want misschien moeten 
we wel de manier van afvalinzameling met 
deze wetenschap aanpassen. Denk 
bijvoorbeeld aan het ophalen van grofvuil. 

Nieuwe landelijke 
subsidieregeling voor 
sportclubs 
Per 1 januari 2019 komt de btw-
sportvrijstelling te vervallen. Door deze 
wetswijziging vervalt het recht op aftrek van 
btw voor gemeenten en niet-winstbeogende 
exploitanten van sportaccommodaties. Dit 
vloeit voort uit Europese regelgeving. Door 
het vervallen van het recht op aftrek van 
btw worden wederom de Maastrichtse 
sportverenigingen getroffen. Vooral omdat 

de meeste ook al te maken krijgen met 
hogere huurtarieven. De Rijksoverheid laat 
de extra belastingopbrengsten weer 
terugvloeien naar de sport in de vorm van 
een subsidie. In totaal wordt 87 miljoen 
euro beschikbaar gesteld aan amateur 
sportclubs voor de bouw, aanschaf en het 
onderhoud van sportaccommodaties en 
sportmaterialen. De gemeente heeft naar 
aanleiding van vragen van het CDA 
Maastricht aangegeven dat tijdig een 
informatieavond zal worden georganiseerd 
voor de Maastrichtse sportverenigingen 
zodat zij goed geïnformeerd aan de slag 
kunnen met de nieuwe subsidieregeling. 
Vanaf 2 januari 2019 kan de subsidie 
aangevraagd worden bij het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Parkeervergunning voor 
stichting en vereniging 
Stichtingen en verenigingen, welke een 
werkgeversrol vervullen in Maastricht, 
kunnen vanaf nu een parkeervergunning 
aanvragen. Dit was tot voor kort niet 
mogelijk. Wilt u weten of uw organisatie in 
aanmerking komt voor een 
parkeervergunning? Kijk dan voor meer 
informatie op:
www.gemeentemaastricht.nl of bel naar 
14043. 

Agenda tip!
Op dinsdag 23 oktober vindt de 
eerstvolgende raadsvergadering plaats. Start 
is om 17:00 uur in de Raadzaal Mosae 
Forum ingang Gubbelstraat. Op de agenda 
staan voor Amby interessante onderwerpen 
zoals de afwikkeling van het plan Scharn-
Noord (Groengebied achter de Gamma) en 
de actualisatie Hotelbeleid. Kijk voor meer 
informatie op: https://www.
gemeentemaastricht.nl/bestuur-en-beleid/
bestuur-en-organisatie/de-gemeenteraad/ 

Niels Peeters
Fractievoorzitter 
CDA Maastricht
06-15960400 
npeeters@live.nl
www.cdamaastricht.nl 
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Dag van de Mantelzorg 2018 in Maastricht
Donderdag 8 november 2018 vieren we 
samen de Dag van de Mantelzorg. 

Een middag speciaal voor u, 
waar ontspannen en 
genieten voorop staat! Een 
teken van waardering en als 
bedankje voor het feit dat u 
altijd klaar staat voor uw 
naaste.

Na een warm welkom kunt u meedoen aan één van de drie workshops 
die in het teken staan van de Kracht van de Mantelzorger: 
1.  Innerlijke Kracht (meditatief en spiritueel), 
2. Daadkracht (actief), en tot slot 
3. Krachthanger maken (creatief). 
We vragen u uw 1e en 2e keus op te geven i.v.m. de maximum 
groepsgrootte. 
Gun uzelf dit gezellig uitje en meld u vóór 1 november aan bij 
Steunpunt Mantelzorg Zuid. 
Do 8 nov | 14.00 tot 16.00 u | Buurtcentrum De Boeckel | Roserije 
410, Maastricht
Deelname is gratis maar u moet zich wel even aanmelden bij Steunpunt 
Mantelzorg Zuid.
info@mantelzorgzuid.nl | www.mantelzorgzuid.nl | 043 - 321 50 46 

Jaarvergadering CV de Sjlaaibök

Op woensdag 7 november 2018 houdt CV de 
Sjlaaibök haar jaarvergadering.
Alle leden van onze vereniging worden bij deze 
van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze 
vergadering.

De jaarvergadering heeft als thema:
“De Sjlaaibök zoekt helpende handjes”

Als Sjlaaibök hebben we het voorrecht dat we in onze wijk 
Amby nog veel mooie carnavals activiteiten mogen en kunnen 
organiseren voor de mensen van Amby.
Echter de laatste jaren wordt het zelfde aantal activiteiten 
door steeds minder mensen georganiseerd. Om te zorgen dat 
wij al die mooie en leuke activiteiten voor jong en oud kunnen 
blijven organiseren hebben we “hulp nodig”

Bent u ook vaker op een van onze activiteiten, en vindt u het 
leuk om mee te helpen? Laat ons dat dan zeker weten. U kunt 
hierbij denken aan het opbouwen van activiteiten, aankleden 
van de zaal, versieren van de prinselijke residenties en 
optochtwagens, verkoop van drank en snoep tijdens 
jeugdmiddagen, maar ook als u graag mee organiseert bent u 
van harte welkom in een van onze commissies.

Kortom, we kunnen alle hulp gebruiken!!!
Stuur gewoon een bericht naar: info@sjlaaibok.nl of spreek 
tijdens een van onze activiteiten gewoon iemand aan van de 
raad van 11.

De jaarvergadering voor onze leden wordt gehouden in de 
Amyerhoof en start om 20.00 uur. 
  
Agenda.

1. Opening.
2. Notulen jaarvergadering 2017.
3. Jaarverslag penningmeester.
4. Verslag kascontrolecommissie.
5. Verkiezing kascontrolecommissie.
6. Jaarverslag secretaris.
7. Ver-/ herverkiezing bestuursleden.
8. Mededelingen.
9. Rondvraag en sluiting. 

2

Maandagmorgen bewegen voor ouderen  inl: stichting Traject
Maandagmorgen thai chi inl: stichting Traject
Maandagavond tafeltennis 043-3479867
Maandagavond biljarten 043-3438786
Maandagavond poweryoga, hathayoga & zumba  0032-12236151(B)
Maandagavond dartclub ’t Atrium (in ’t café)
Dinsdagavond Dansschool Reality  043-3114528
Dinsdagavond repetitie Mixed harmonie 043-4094070
Woensdagochtend vocalgroup celebrations 043-3214369
Woensdagavond poweryoga, hathayoga & zumba  0032-12236151(B)
Donderdagmiddag kienen bejaardenbond Daalhof 043-3471371
Donderdagavond kienen div. verenigingen 043-3540518
Donderdagavond judo van Budoclub Daalhof 06-51574258
Vrijdagnamiddag Dansschool Reality  043-3114528
Vrijdagavond  country dansen volwassenen 06-33135297
Vrijdagavond sambaband Batida (rep) 06-40923577
Zaterdagochtend repetitie kinderkópkes 06-46596426

Buurtcentrum Daalhof E.O.
 ‘t Atrium

Aureliushof 160
    6215 SW Maastricht 

tel: 043 - 3540518 
www.buurtcentrumdaalhof.nl
info@buurtcentrumdaalhof.nl

STICHTING BUURTCENTRUM 
DAALHOF EN OMSTREKEN

Voor het huren van diverse 
ruimtes kunt u van maandag tot 

en met vrijdagmorgen tussen 
10.00 en 12.00 uur bellen voor 
een afspraak om de ruimtes te 

bezichtigen.

Lijst met activiteiten

Herculeshof 9 / 11
6215 BB  Maastricht

www.fysiodaalhof.nl
fysiodaalhof@gmail.com

043-3476946
06-20567164

- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Geriatrie therapie
- Oedeem therapie

Tel: 043 - 3611392
www.drukkerijdeheeg.nl
info@drukkerijdeheeg.nl
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“Around the World” op 27 oktober
Met het thema “Around the World” maken we een muzikale 
rondreis per vliegtuig over de diverse continenten. 
Maar liefst 120 musici, waaronder de jeugdleden van Harmonie
St. Walburga, zullen deze avond het podium beklimmen. 
Dit projectorkest staat onder de muzikale leiding van Loek 
Smeijsters, dirigent jeugdharmonie Sint Petrus en Paulus Wolder. 
Deze reis kunt u met ons meebeleven. Naast het Regionaal Jeugd 
Harmonieorkest zullen ook diverse gast artiesten hun 
opwachting maken. Zo heeft het RJHO de talentvolle zanger(es) 
Dyanne Sleijpen en Rob Reyners weten te strikken. Daarnaast 
zijn er ook diverse solist instrumentalisten die een bijdrage 
leveren aan het concert. 
Op 27 oktober mogen wij de Belgische accordeonist Seppe 
Vande Walle, doedelzakspeler Tommes Lamers en de zeer 
talentvolle jonge violist Enzo Kok verwelkomen. 
Het programma zal bestaan uit een muziekprogramma met 
invloeden van over de hele wereld. De presentatie is in handen 
van niemand minder dan Rob Meurders. 
Voor meer informatie ga naar de Facebookpagina van Regionaal 
Jeugd Harmonieorkest. Kaarten zijn te bestellen via het 
www.MECC.nl en kosten €12,50,- per persoon 

Nui Mestreechs book vaan Jo Weijenberg

Vier jaar geleden schreef ik het 
boek Vaan maan tot maan…en 
vrouw. Ik was ervan overtuigd dat 
dit mijn laatste boek zou zijn. 
Maar na het overlijden van mijn 
vrouw in 2016 ben ik weer gaan 
schrijven met als resultaat een 
vijfde ‘Mestreechs book’ dat ik 
aan haar heb opgedragen. De 
nieuwste creatie heet ‘Vaan al get’ 
en is een verzameling van 
verhalen, gedichten tekeningen en 
andere invallen. De tekeningen, in 

kleur, zijn weer van de ‘Amyer’ Jo Gordijn.
Het boek verschijnt in een kleine oplage en kost € 10. Het is niet 
te koop in de boekhandel. Bent u geïnteresseerd mail dan naar: 
Jo.weijnberg@gmail.com of jo.gordijn@planet.nl of bel naar 
06-21364181.
Wij maken dan een afspraak. U kunt het boek afhalen maar wij 
kunnen het ook thuis afleveren. 

Beste Dames, 

De damesvereniging heeft woensdag 10 oktober haar 
maandelijkse bijeenkomst in de 
Amyerhoof. Deze avond wordt 
verzorgd door Steffie Overmeer en 
haar assistente Jolanda Mols. 
Steffie is consulente bij de “Avon” een 
cosmetica firma.  Voor ieder wat wils, 
douche crème, gezicht crème, nagellak 
en nog diverse artikelen laten ze zien 
en dat kunnen we uitproberen.
De avond begint om 20:00 uur en introducés zijn welkom . U 
bent van harte welkom. De koffie staat klaar.

Groetjes
Bestuur Damesvereniging Amby 

Alzheimercafé 
Maastricht 7 november
 
Dementie verandert de relatie met uw 
naaste ingrijpend. Dat is zwaar. Een 
knuffel, een kus of streling. Bijna 
niemand kan zonder. Als naaste moet je 
een manier vinden om de relatie 
liefdevol te houden. Samen met 
gastspreker Gerda van Ginneken, 
verpleegkundige en regio coördinator 
Alzheimer Nederland, gaan we hierover 
deze avond in gesprek.

 
U bent allen van harte welkom bij Athos Eet- Maakt- Doet, 
Athoslaan 12A, Maastricht. De zaal is open vanaf 19.00u en  het 
programma start om 19.30u. Aanmelden is niet nodig. 
Toegang is gratis. 
Voor meer informatie bel 06-23 13 88 29 of
mail naar alzheimercafemaastricht@gmail.com 
 
U kunt voorafgaand aan de avond een gezonde en goedkope 
maaltijd gebruiken bij Athos Eet. Reserveren via: 
Athos Eet tel. 088-3505063 / e-mail: info@athos-maastricht.nl 
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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 
 

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 10 oktober tot en met dinsdag 23 oktober

4 Kipkrokant
+ 1/2 kg Gehakt

€ 8.95samen voor

Sucadelappen
vrijdag 12 oktober en
zaterdag 13 oktoberWEEKENDRECLAME 

1 kilo € 10.90

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

Belegen kaas

100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.40

Boterhamworst
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 0.99

Gezocht met Spoed: 

Receptionist(e) Zaterdagkracht
Voor de zaterdagen zijn wij op zoek naar iemand die ondersteu-
ning geeft aan de verkopers en de werkplaats, op zaterdag van 
10:00 tot 17:00 uur. 
Daarnaast ben je ook een telefonisch een aanspreekpunt voor 
de klanten en voer je in het kader van 
klantentevredenheid een kort telefonisch onderzoek uit. Eis: Rij-
bewijs B , verder ben je representatief en beschik je over goede 
communicatieve vaardigheden. 
Het werk is in Maastricht. 
Bij interesse Stuur je CV naar personeelszaken@autobiermans.nl

Feestmiddag
Beste leden op zaterdag 3 november 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 
13.30 uur (zaal open vanaf 13.00 uur).
Kosten voor deze middag zijn €5,- p/p  en daarvoor krijgt u 
enkele consumpties.
We starten de middag met koffie en vlaai.
De rest van de middag blijft een verrassing.
Er is voor prima dans- en stemmingsmuziek gezorgd.
Natuurlijk is er weer de welbekende tombola.
U kunt zich opgeven bij de 2e penningmeester Helga Crijns of 
de voorzitter Arno Custers, tel:043-3636947 tot 28 oktober a.s.
Ik wens U namens het bestuur allen alvast een heel gezellige 
feestmiddag toe.

A. Custers
Voorzitter/Secretaris 

ACTIEF BEZIG ZIJN 
IN DE HERFSTVAKANTIE
Kom op maandag 15 en dinsdag 16 oktober 
tennissen en bewegen bij Ready! Van 09.00- 17.00 
uur hebben we een sportief programma. 

Tennissen, voetballen, slagballen, conditie, spel, tactiek, wedstrijden, 
teambuilding en vooral veel lol! 
In de ochtend is er tennistraining en in de middag is er nog veel meer!
Wil je meedoen?
Geef je dan op via mail naar susaneggen@setenmatch.nl.
Opgeven kan tot en met 10 oktober. 
Kosten voor 2 dagen: 80 euro. Inclusief lunch.
Halve dagen of 1 dag is ook mogelijk, voor de helft van de prijs.
Deze dagen zijn geschikt voor alle leeftijden en niveaus! Iedereen uit 
de omgeving is welkom. Tennissers, niet-tennissers, vriendjes, neefjes; 
iedereen die van sporten houdt kan meedoen. Hopelijk tot dan!
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H. MISSEN in Amby

ZONDAG 14 oktober Acht-en–Twintigste Zondag door het jaar
11.00 uur koor:  Seniorenkoor Ambitie
Zeswekendienst Mia Splinter-Kuypers
Zeswekendienst Jef Lücker
Jaardienst Sjeng en Robert Mommers
Maria Hermens en Gerard Burgers
Josephine Govers; c.u.
Joke Philippi-Schnieder; c.u.
Jean Barthels; c.u.
Miet Nicolaes-Theunissen; c.u.

Dinsdag 16 oktober 09.00 uur
Mia Splinter-Kuypers; c.u.

WOENSDAG 17 OKTOBER 19.00 UUR
MOEDERAVONDVIERING ZIJ-ACTIEF

er groeien op de wereld
miljoenen rode rozen

maar ook al gaf ik elke roos aan jou
zijn dat er nog te weinig
om je te kunnen zeggen

hoe onvoorstelbaar veel ik van je hou

Donderdag 18 oktober 09.00 uur in de dagkapel
Lieke Smeets-Seijben; c.u.

ZONDAG 21 oktober Negen-en-Twintigste Zondag door het jaar
11.00 uur koor: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia
Eerste jaardienst Sjraar Preemen
Annie Gulpen; c.u.
Mieta van Kan- Broux; c.u.
Lambert Waterval; c.u.
Jef Lücker; c.u.
Lieske Kersten-Janssen; c.u.
Mia Splinter-Kuypers; c.u.
Na de H. Mis kerkdeurcollecte:  Wereldmissiemaand

Dinsdag 23 oktober 09.00 uur
Jaardienst  E.H. Math Willems, oud-kapelaan Amby

Donderdag 25 oktober 09.00 uur in de dagkapel
Voor de zieken en eenzamen.

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 
15 oktober in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 16 okiober vóór 
16.00 uur in het parochiebureau. Bezoek ook eens onze website voor actuele 
informatie en foto’s: www.parochiewalburga.nl.

Hoe kijken wij naar de toekomst?

Afgelopen tijd is er hard gewerkt om een 
beleidsplan op te zetten voor de komende 
jaren. De parochies Amby, De Heeg, Heer, 
Heugem en Scharn willen de komende jaren 
nog meer gaan samenwerken, waarbij 
voorop staat dat de eigenheid van de 
Parochies blijft bestaan.

Iedere Parochie blijft herkenbaar als eigen 
gemeenschap, maar achter en voor de 
schermen gaan we steeds meer samen 
doen. We delen al samen het pastoraal 
team. We maken nog meer gebruik van de 
kennis die in de diverse parochies aanwezig 
is op het bestuurlijke vlak. 
Gebruik maken van koren uit de diverse 
parochies, uitwisselen van acolieten , kosters 
en het gezamenlijk inkopen van  diverse 
zaken.

Dingen van elkaar leren door het uitwisselen 
van ideeën, gewoon in praktische zaken, 
maar ook hoe pakken jullie het aan om 
mensen  bij de kerk te betrekken.
We gaan uit van het streven om er beter van 
te worden.
Niet met de bange gedachte van het wordt 
steeds minder, maar met de positieve 
gedachte hoe krijgen we het weer beter. 
Samen zijn wij de kerk, we durven samen 
ook over onze eigen parochiegrenzen  te 
kijken. Achter in de kerk hebben wij het 
concept beleidsplan klaar liggen, neem er 
een mee naar huis, bekijk het, lees het door 
en kom maar met uw vragen. 
Stel de vragen aan de mensen van uw eigen 
parochieraad of aan het clusterbestuur of 
aan de priesters. We zetten er samen de 
schouders onder  om van de samenwerking 
iets moois te maken.

Namens het clusterbestuur, Huub Sour

6 3 e  j a a r g a n g
 n r .  1 7  -  2 0 1 8

 MISSTIPENDIA: 
 door de week: 

€ 12.50
 zondag: 

€ 27.50

 H. MISSEN AMBY:
 Dinsdag: 09.00 uur
 Donderdag: 09.00 uur  
 Zondag: 11.00 uur

Redactie en administratie: 
Kapelanie 

Severenstraat 7, 6225 AR Amby-Maastricht
Tel.: 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
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ZO VER WEG EN TOCH DICHT BIJ…
Wanneer iemand om wie je veel geeft er niet meer is, voelt dat als een immense afstand. 
Een simpel gebaar maakt dat bij een galerijgraf heel anders: je blijft dicht bij je dierbaren. 
Een flink verschil met een normaal graf of de leegte die vaak wordt ervaren na crematie.

ONTDEK OOK DE OVERIGE VOORDELEN VAN BOVENGRONDS BEGRAVEN: 
VOORDELIG IN PRIJS •  GEHEEL ONDERHOUDSVRIJ •  MILIEUVRIENDELIJK

Gerard Walravenstraat 65, 6227 TA  Heer-Maastricht   043-3612566

Zorgeloos en goed geregeld
voor slechts € 6.672,88

All-in uitvaart + galerijgraf + eerlijke en voordelige prijs: 

vraag naar de Galerijgraf Inkooppolis



Gemengde Zangvereniging 
Crescendo
Crescendo is het nieuwe verenigingsjaar 
2018/2019 gestart met een gezellige 
barbecue bij Café-Zaal De Kardinaal. Op 

zondag 16 september hebben we een concert verzorgd in 
Zorgcentrum Larisa in Maastricht, en zaterdagavond 22 
september waren we present tijdens de Korenavond in Ransdaal.  
Twee fijne en gezellige optredens, een goede start van een 
muzikaal jaar waarin we weer veel mooie muziek gaan maken.

De komende weken staan de volgende activiteiten op ons 
programma:
•	 Zondag	21	oktober	15:00	uur:	concert	met	Zangvereniging	
 Eendracht Sibbe, Café a.d. Kirk te Sibbe
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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

Hallo jongens en meisjes van Amby,

Ga jij onze jeugdgroep 
2018 - 2019 van 
CV de Sjlaaibök 
versterken?
Zit je in groep 7, woonachtig in Amby en zou je graag deel willen 
gaan uitmaken van deze jeugdgroep, dan kun je je nu al opgeven 
tot uiterlijk donderdag
01-11-2018!

Dit kun je doen via het email adres: jeugdcommissie@sjlaaibok.nl

De eerste helft van  november zal een afvaardiging van de 
Jeugdcommissie de groepen 7 van de basisschool Amby komen 
bezoeken, om uit te leggen wat wij met de Jeugdgroep 2019 
allemaal gaan doen. Tijdens deze informatie heb je ook nog de 
gelegenheid je op te geven, als je dit niet al per email hebt gedaan.

Op vrijdag 9 november-2018 zal de loting plaats vinden van 12 
jongens en 12 meisjes die deel gaan uitmaken van onze nieuwe 
jeugdgroep.

Om alvast een indruk te krijgen, naar welke activiteiten we als 
jeugdgroep gaan, neem dan eens een kijkje naar de foto’s van 
afgelopen jaar op onze website: www.sjlaaibok.nl, voor 
aanvullende informatie kun je contact opnemen met Harry 
Fricker 06-29505711.

Jullie kunnen natuurlijk ook onze facebook pagina van de 
Sjlaaibök liken

Heb je naast de interesse om bij de jeugdgroep te komen,  ook 
interesse om mee te doen met de loting voor Jeugdprins of 
Jeugdprinses 2019 van JCV de Sjlaaibök, kun je dat ook vermelden 
bij je aanmelding. Geef dan tevens door, waarom je Jeugdprins of 
Jeugdprinses zou willen worden.

Geef je op, want het is een leuke en onvergetelijke tijd.

Groetjes,
Jeugdcommissie CV de Sjlaaibök. 

•	 Zaterdag	10	november	20:00	uur:	Caeciliafeest	voor	leden	in	
 de Amyerhoof. Dit jaar zijn er geen jubilarissen maar is er wel 
 een (besloten) verenigingsfeest met verrassende optredens.

Kijk ook eens op onze website voor meer informatie over ons 
koor: www.crescendo-amby.nl 
Secretariaat: 
Sita van Riet, tel. 043-3643971, email fvanriet@xs4all.nl 
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Het buurtplatform-Amby en 
lekker eten
Lekker eten en geheel verzorgd (3-gangen 
menu voor € 7,00) door kookclub Resto 
van Harte vrijwilligers Resto Van harte op 
18 oktober 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 resto van 
Harte…Stuur dan een mail naar:  
info@buurtplatform-amby.nl

Het buurtplatform Amby met 
Nieuw inloopspreekuur in Amby 
van Servicepunt Werk en 
Bemiddeling:
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
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 en ons 
AED netwerk
Binnenkort gaan we weer aan de slag met 
studenten.  Deze zullen in postcode 
gebied 6225 ( Amby) alle AED’s in kaart 
gaan brengen. 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, Bastiaens 
,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 
De studenten en het buurtplatform Amby 
zijn u dankbaar voor alle informatie in 
deze.

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-kookclub Amby-
toegankelijkheid Amby
Kookclub Resto Van Harte-kratje Amby-
PURE Amby-

Werkgroep : Amby energie 
neutraal.
Vaak realiseren wij ons het niet maar en 
oplossing voor een groter probleem hoeft 
vaak niet moeilijk te zijn.
Tip van werkgroep Amby energie neutraal:
Meer groen, minder stress..... afgelopen 
zomer hebben we dat goed kunnen 
merken, ook in Amby. Had je zelf in de 
gaten hoe snel je een grote boom 
uitzocht om lekker koel onder te kunnen 
zitten of om je auto onder te parkeren?
 Loofbomen zijn stekkerloze airco's. Door 
verdamping via de bladeren zorgen 
planten en bomen voor verkoeling. 
Daarnaast zorgen bomen voor schaduw, 
waardoor ze enorm geschikt zijn om hitte 
tegen te gaan. Een gezonde boom heeft 
dezelfde koelcapaciteit als tien airco's!
Waarom dan niet een boom planten naast 
je huis? Daarmee houd je je huis koel. 
Waarom niet een boom planten bij de 
parkeerplaats ? Zo houd je je auto koel.
Een duurzame energiemaatregel...plant 
een boom!
Wilt u informatie mbt een werkgroep 
neem dan contact met ons op via  
info@buurtplatform-amby.nl

Het buurtplatform-Amby en ons 
netwerk
Maandag 17 september  is de tweede 
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. bewindvoerder, 
Humanitas, Trajekt, maatschapelijk 
werkster,  wijkverpleging, Apotheek Benu 
Amby en enkele betroffen inwoners van 
Amby aanwezig.

De film zal wederom getoond 
worden in “t Magisch Theatertje “ 
in Amby  27 november  2018 om 
1900 uur voor alle inwoners van 
Amby. Aanmelden is mogelijk via: 
info@buurtplatform-amby.nl 

De Werkgroep beperking overlast 
infrastructuur Amby
Informatieavond over vliegverkeer Het 
vliegverkeer boven Amby en andere 
stadsdelen van Maastricht, is toegenomen. 
Steeds meer bewoners hebben vragen 

betreffende  toenemende geluidsoverlast, 
de veiligheid en de uitstoot van 
schadelijke stoffen veroorzaakt door  het 
vliegverkeer richting MAA. 
Hoeveel groei van MAA kunnen we nog 
verwachten in de komende jaren? Als je 
overlast ervaart waar kun je dan klagen? 
Heeft klagen zin? 
Er loopt een procedure voor een 
(gewijzigd) luchthavenbesluit MAA. Wat 
houdt dat in? Kan daar nog een reactie op 
gegeven worden? De Werkgroep 
beperking overlast infrastructuur Amby,  
onderdeel van het Buurtplatform Amby,  
organiseert een informatieavond om 
antwoord te geven op deze en andere 
vragen rond vliegverkeer. Paul Rutten van 
Klaor Loch houdt zich in Maastricht o.a. 
bezig met MAA. Wim Derks is bij 
Milieudefensie Meerssen zeer actief 
betrokken bij de ontwikkelingen rond 
MAA. Zij zullen deze avond informatie 
geven. De informatieavond vindt plaats op 
dinsdag 23 oktober 2018 om 19.30 uur. 
Waar ; Ambyerstraat noord 78Gebouw : 
aandacht plus Zorg / Buurtplatform Amby    
Aanmelding via  mail: 
info@buurtplatform-amby.nl  of via gsm : 
0636408424

Belangrijke data:
2 okt.:  sociaal team inloopspreekuur  
 11.30-12.30 uur/werk en 
 bemiddeling inloopspreekuur 
 13.30-14.30 uur
2 okt.:  inloop spreekuur wijkagent 
5 okt..:  Hagerpoort / dansen in het park, 
 terug in de tijd / 14.30-16.00 uur
9 okt.:  sociaal team inloopspreekuur 
 11.30-12.30 uur/werk en 
 bemiddeling inloopspreekuur 
 13.30-14.30 uur
14 okt.:  wandelclub de vrolijke lopers. 
 13.30 uur verzamelen bij de 
 Kardinaal in Amby
16 okt.:  sociaal team inloopspreekuur  
 11.30-12.30 uur/werk en 
 bemiddeling inloopspreekuur  
 13.30-14.30 uur
18 okt.: Resto van harte, lekker uit eten/ 
 Zevenbronnen 18.00- 21.00 uur 
20 okt.:  kleding en mode te koop van 
 Jose Kennis in zevenbronnen
23 okt.:  sociaal team inloopspreekuur 
 11.30-12.30 uur/werk en 
 bemiddeling inloopspreekuur  
 13.30-14.30 uur
27 okt: party sensation gezellig 
 dansavond voor 35+ ni beats and 
 Bars van 20.00-24.00 uur
30 okt: sociaal team inloopspreekuur 
 11.30-12.30 uur/werk en 
 bemiddeling inloopspreekuur  
 13.30-14.30 uur

Volgende vergadering 
buurtplatform: 23 oktober 

Contact
Stichting Buurtplatform Amby
Postadres: Westrand 35, 
6225 AT Maastricht;
Bezoekadres : Ambyerstraat Noord 78
Telefoon 0636408424
Website: www.buurtplatform-amby.nl 
E-mailadres: 
info@buurtplatform-amby.nl 
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Schildersclub de Amyerhoofkes
Ons schilders/kunstclubje 'de Amyerhoofkes' is een creatieve club 
die elke woensdagavond bij elkaar komt om samen de/hun kunst 
te beoefenen en van elkaar te leren. Ieder die belangstelling heeft 
voor schilderen, of voor een andere kunstvorm, kan zich bij ons 
aansluiten. 
Misschien is het iets voor u. Wij garanderen u gezelligheid en  
hulp bij het creëren van iets wat u allang eens heeft willen doen. 
Onze wekelijkse woensdagavond begint om 19.30 uur
Adres: Amyerhoof te Amby, op het Severenplein aldaar. 
Heeft u belangstelling? Wij heten u graag van harte welkom om 
eens te komen kijken en ( misschien) mee te doen. 

Schildersclub de Amyerhoofkes. 

Kerkdeurcollecte op zondag 21 oktober 2018.
Kerken helpen kerken.
Missio maakt de plaatselijke kerken in de derde wereld sterk om 
zelf hun missie te gaan uitvoeren. Missio biedt financiële steun, 
wederzijdse bemoediging en evangelische getuigenis. Een van 7 
speerpunten is; weeskinderen, kinderen met HIV of aids en 
straatkinderen opvang en onderdak te bieden.
Helpt u deze arme kinderen ook? 
Collectanten van het Missie Comité staan zondag 21 oktober 
2018 na de H. Mis van 11.00 uur aan de kerkdeur om uw gift in 
ontvangst te nemen.

Leny van de Wier-Blom, namens
Parochie Missiecomité Amby. 

Ambino Ballet 
meer dan alleen Ballet 
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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 

 Hokkaido Muskaat of Fles Pompoen kg € 1,50 Gesneden 500 gr. € 1,50 

Het lekkerste brood bak je met Limburgs meel,  ruime keuze uit bakbenodigdheden, pitjes en zaden 

Kollenberger speltmeel/bloem T 100 of  T 65  2 kg € 3,98 
Puur Volkoren  2 kg  € 2,76  Rogge meel 2 kg € 2,50  

Bij 2 kg meel gratis 42 gr verse gist  
 

Harmonieuws
Trekking Donateursloterij 
Op vrijdag 14 september jl vond de trekking van de 
Donateursloterij plaats en op veler verzoek plaatsen 
we in deze Amyer Praot nogmaals de uitslag: 

Vrijdag 28 september bracht de Harmonie een serenade bij de 
heer Huub Plum vanwege zijn afscheid als directeur van de 
Basisschool Kindcentrum Amby. 
Al jarenlang kan de Harmonie terecht op de Basisschool voor 
muzieklessen en repetities en hiervoor zijn wij de schoolleiding 
veel dank verschuldigd. 
Bij terugkeer bij de Amyerhoof werd de feestmars gespeeld voor 
tambour-maître Ben Boers en basklarinettiste Lydia 
Boers-Zegers ter ere van hun huwelijk op 30 augustus jl. 
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Loop vrijblijvend binnen of bel 
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Nieuwe tandartsen praktijk 
in Zorgpark Scharn

Ambyerstraat Noord 87  mob: 0640859935
6225 EB Maastricht  mail: r.c.hovenier@gmail.com

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

Gezocht met Spoed: 

AUTOPOETSER 

Voor de zaterdagen zijn wij op zoek naar een student die 
auto’s wilt poetsen. 
Je gaat nieuwe en gebruikte dealerauto's showroom klaar 
maken en algemene voorkomende zaken doen. 
Eis: Rijbewijs B 
Het werk is in Maastricht. 
Bij interesse Stuur je CV naar 
personeelszaken@autobiermans.nl



Proeflessen tennis 

Wil jij uitproberen of 
tennis iets voor jou is? 
Dan kun je voor slechts 
35 euro vijf proeflessen 
volgen op woensdag 
middag 16.00 – 17.00 uur. 
Data: 24 okt, 31 okt, 7 nov, 14 nov en 
21 nov.
 
Geef je naam en leeftijd door via
susaneggen@setenmatch.nl Of mail naar 
hetzelfde adres voor meer informatie. 
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ÉCHT VRIJE KEUS
EERLIJKE PRIJS

Uw uitvaartregisseur Marc Moors 
Dr. Goossensstraat 2, Berg en Terblijt
www.uitvaartstudio.com   (043) 852 3 258

Meer mogelijk dan u denkt, ook als u 

Jubileumconcerten 
3 en 4 november a.s.
Zoals u al eerder heeft 
kunnen lezen, heeft 
Harmonie St. Walburga 
iets te vieren. 
Waarschijnlijk zijn onze 
posters u ook niet ontgaan 
tijdens het doen van uw 
wekelijkse boodschappen, een bezoekje 
aan de kapper of het naar school brengen 
van uw (klein)zoon en/of (klein)dochter.  

Dit jaar is het namelijk 120 jaar geleden 
dat onze harmonie werd opgericht. Om 
dit te vieren zullen wij op zaterdag 3 en 
zondag 4 november a.s. twee grote 
theaterconcerten geven in het Mercedes 
Benz theater in Maastricht met als thema 
“Music of a Lifetime”.  
 
Diegenen die in november 2014 ons 
theaterconcert “Honouring the World’s 
Greatest” bezocht hebben, weten 
ongeveer wat ze kunnen verwachten. Voor 
iedereen die in 2014 niet in de 
gelegenheid was om een kijkje te komen 
nemen of die toen nog niet wist hoe gaaf 
onze harmonie is, lichten wij graag een 
tipje van de sluier op.  
Met onze “Music of a Lifetime” concerten 
laten we u beleven dat onze harmonie 
meer is dan alleen muziek.  
Wij presenteren u op 3 en 4 november 
niet een standaard harmonie concert, 
maar een totale show met lichteffecten, 
artiesten en allerlei andere 
bijzonderheden. U kunt onder andere 
genieten van een aantal solisten uit onze 
eigen gelederen die zichzelf in de kijker 
spelen. Daarnaast zullen een aantal 
nummers versterkt worden door de 
prachtige stem van Imke Heitzer. Om het 
plaatje compleet te maken zal de hele 
show ondersteund worden door visuele 
effecten en beeldmateriaal.  
 
Laat u meenemen op een reis door de tijd 
waarbij we aandacht schenken aan 
verschillende belangrijke periodes. Van 
ridders en paarden, naar de tijd van 
stoomlocomotieven, een indrukwekkende 
tussenstop op de landingsstranden van 
Normandië en een blik in de verre 
toekomst.  

1B
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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

Stichting  Ouderenproject “Geinen Daank” 
heeft als doel eenzame ouderen éénmaal 
per week te bezoeken, om zodoende de 
eenzaamheid onder ouderen enigszins te 
verlichten. Dit doet zij d.m.v. vrijwilligers.
Een vaste en passende vrijwilliger zorgt 
voor een beetje gezelligheid, een praatje,
sociaal contact etc. Volledige reiskosten 
zullen door de stichting vergoed worden.
Voelt u zich door het bovenstaande 
aangesproken, heeft u een paar uurtjes per 
week tijd en denkt u: dit is iets voor mij, 
aarzel dan niet, we hebben u nodig  en 
neem contact op met Stichting 
Ouderenproject “Geinen Daank”
Tel: 06-10513441 of tel: 043-3218989.
Een briefje sturen kan ook naar:
Stichting Ouderenproject “Geinen Daank”  
Bontwerkersdreef 14e, 6216 SH Maastricht. 
Of mailen naar: hans@bindels.demon.nl
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact 
met u op. Zie ook onze website: 
www.geinendaank.nl 

Wij nodigen u graag uit om dit jubileum 
met ons te komen vieren en onze show 
op 3 en/of 4 november bij te wonen.  
Voor meer informatie en het bestellen van 
kaarten zie www.ticketview.nl/shop/
stwalburga of kijk op onze website www.
walburga.nl
of kom op vrijdagavond 12, 19 en 26 
oktober van 20.00 tot 21.30 uur naar 
Gemeenschapshuis de Amyerhoof.
We hopen u te zien op 3 en/of 4 
november bij “Music of a Lifetime” en na 
afloop een drankje met u te kunnen 
drinken aan de bar! 

HEEFT U EEN PAAR UURTJES PER 
WEEK TIJD? STICHTING 

OUDERENPROJECT 'GEINEN DAANK' 
ZOEKT VRIJWILLIGERS/STERS
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Vocalgroup Mes Amie
is met passie muziek maken 
is het wij-gevoel en gezelligheid
is streven naar uitdagingen
is samen durven groeien

Terugblik 40 jaar Vocalgroup Mes Amie
Op 29 september sloten wij ons jubileum af met een feest-en reünie 
avond. De avond begon met een mooie viering in de Walburgakerk  
met de liederen uit ons theaterconcert en mooie teksten gemaakt 
door onze tekstgroep. Oud leden, vrienden van VGMA en de vaste 
fans waren gekomen om te luisteren naar hun koor. Na afloop van de 

mis werd er samen met kapelaan Anu een groepsfoto gemaakt waarna 
het feest kon beginnen in de Amyerhoof. Natuurlijk aandacht voor 
onze 3 jubilarissen Pater Jacques Maas 40 jaar lid en oprichter van ons 
koor, Anjola Dackers-Overhof eveneens 40 jaar lid en vanaf dag één 
betrokken bij het koor en Stephanie Blezer-Dilweg 25 jaar lid en 
diverse functies gehad binnen ons koor. Zij werden door het bestuur 
en koor in het zonnetje gezet. Hierna was “het wij gevoel en 
gezelligheid” binnen Mes Amie want tot in de kleine uurtjes werd dit 
40 jarig jubileum gevierd. Ieder koorlid kreeg als aandenken een mooie 
dopler-waterfles. Een zeer geslaagde avond en zoals Pater Maas aangaf 
het koor denkt altijd in oplossingen en niet in problemen en dat was 
wel het mooiste compliment voor dit jubilerend koor. 

Aankondiging: kienen op 28 november Sinter-kerstkienen
Op 28 november zal er weer een kienavond worden gehouden met 
natuurlijk mooie prijzen in zowel sinterklaas en kerstsfeer. Noteer 28 
november alvast in je agenda. 

Voorverkoop kerstwandelingen gestart. 
Op het moment van het verschijnen van deze AP is de kaartverkoop 
van de kerstwandelingen 2018 gestart. Gelieve de media te raadplegen 
of er nog kaarten beschikbaar zijn. Het koor heeft voor de 
kerstwandelingen met als thema “Geine Wierouk, Mirre of Goud mer 
Walburga-Olie” een trailer gemaakt die op facebook te bekijken is. 
Deze trailer was na enkele dagen al meer dan 2000 keer bekeken. 
Binnenkort meer over deze wandelingen.

Programma
Zondag 04 November filmmiddag “journey of dreams”.  
Zondag  18 November viering in Walburga Kerk
Woensdag 28 November Kien avond
Vrijdag  14 en zaterdag 15 December Kerstwandelingen 
 “Geine Wierouk, Mirre of Goud mer Walburga-Olie”
Zondag 16 December Kerstconcert Walburga kerk
Maandag  17 December kerstuitvoering Zeven Bronnen
Maandag  24 December Kerstviering Walburgakerk

Bestuur Vocalgroup Mes amie 


