
Steun het Micaproject!
Mica is een mineraal dat o.a. zit in auto’s, elektronische apparaten 
en cosmetica. Het wordt gewonnen in micamijnen, o.a. in de 
armste regio’s van India. Kinderen gaan vaak niet naar school en 
werken in deze (illegale) mijnen. 
Ze verrichten er zwaar lichamelijke arbeid onder gevaarlijke 
omstandigheden. 
Er is een groot instortingsgevaar en de kinderen ademen continu 
schadelijk stoffen in. 
Dit moet natuurlijk 
stoppen! 
Het micaproject van Terre 
des Hommes levert hier 
een belangrijke bijdrage 
aan. En ú kunt dit steunen 
door het kopen (én 
brengen) van kleding, 
speelgoed, bric-à-brac en 
boeken. 
Voor alle artikelen geldt: “eerste keus in tweede hands”.
De opbrengst van de verkoop komt nu nl. geheel ten goede aan 
dit project. 
Kijk ook eens op: www.facebook.com/tdhmaastricht 

Violenactie van De Sjlaaibök
Beste Mensen,

Na een eerdere vermelding in de 
Amyer Praot vindt de verkoop van de 
violenaktie niet op 18 en 19 oktober 
maar op 25 en 26 oktober plaats.  

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 25 oktober vanaf 18.00 uur
en 

zaterdagmorgen 26 oktober vanaf 10.30 uur.

Op vrijdagavond komen we ten westen van de Ambyerstraat Zuid/
Ambyerstraat Noord (Tussen Amyerstraat zuid/noord en 
Heukelstraat, 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 25 oktober of 26 oktober bij U bezorgen.
Bestellen kan op telefoon 043-3636259 en 06-53164078 of 
06-20425990 gaarne na 16.00uur 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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Judoclub Amby
Het seizoen 2018-2019 is weer gestart vanaf 20 
augustus j.l.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Dus kom gerust eens kijken als je kennis wil maken 
met de judosport.
Kids kunnen al vanaf 5 jr kennismaken met de 
judosport.
Meer info kun je ook vinden op onze website: 
judoclubamby.nl 

KIENEN MET ZIJACTIEF          
Op woensdag 23 oktober 2019 is onze 
jaarlijkse kienavond om 19.30 uur 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 zeker niet missen. 

ZijActief Limburg
Afdeling Amby 

 
 
 

2e HANDS 
KLEDINGMARKT 

 
speciaal veel kinderkleding 

 
  ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017 

 
GEMEENSCHAPSHUIS AMYERHOOF 

SEVERENPLEIN AMBY  
 

van 10.30 – 14.30 uur 
 

t.b.v. ZijActief Limburg 
afd. Amby 

 
De toegang is gratis 

 
 

Op woensdag 6 november 2019 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 wordt gehouden in de Amyerhoof en start om 
20.00 uur. 
  
Agenda.

1. Opening.
2. Notulen jaarvergadering 2018.
3. Jaarverslag penningmeester.
4. Verslag kascontrolecommissie.
5. Verkiezing kascontrolecommissie.
6. Jaarverslag secretaris.
7. Ver-/ herverkiezing bestuursleden.
8. Mededelingen.
9. Rondvraag en sluiting. 



INLOOPSPREEKUUR 

Werk en Bemiddeling
maandagochtend van 10.00 – 12.00 uur

Voor vragen of het maken van een 
afspraak kunt U ook bellen 06-27850805 

of per mail: 
armand.decker@maastricht.nl

Juridisch inloopspreekuur
Maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur

voor arbeidsrecht, consumentenrecht, 
uitkeringen, verblijf vergunningen etc

Wijkagent
Iedere 1e WOENSDAG van de maand

Tussen 10.00 – 12.00 uur

Huurderszaken
elke woensdag van 1200-1300 uur                          

vragen mbt huurderszaken, 
huurdersrecht, bouwtechnische zaken, 

huurcontracten etc.

Toon Hermans Huis
Voor begeleiding en ondersteuning 

bij kanker
even woensdagen van de maand

tussen 10.00 en 12.00 uur

Het sociaal team
donderdag  van 10.00 -11.30 uur.

Telefonisch 06-27850504. 
U kunt ook een berichtje sturen naar 

www.sociaalteammaastricht.nl

Buurtplatform Amby
info@buurtplatform-amby.nl

bellen 06-36408424
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Telefoonagenda
Alarmnummer 112
Kantoor politie 0900-8844
EHBO AZM 3876700
1e Hart hulp 3877892
Huisartsenpost AZM 3877777
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
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 
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,
bij De Kardinaal,
in gemeenschapshuis Amyerhoof, 
en bij Plusmarkt, Severenplein 24A

COLOFON
Volgende uitgave: 

Dinsdag 5 november

Inzendtermijn kopie
Woensdag 30 oktober

Redactie, financieel beheer,
klachten en advertenties

Henny Willems
Berkenhoven 26

6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089

e-mail: amyerpraot@ziggo.nl
www.amyerpraot.com

Bankrekening 
NL 59 RABO 0131322540

t.n.v. Amyer Praot Maastricht

Secretariaat en advertenties
Thera Lahaye
Iepenhoven 31

6225 GW Amby Maastricht
Telefoon 3112178

Oplage en verspreiding
Oplage 3000 stuks

verspreiding binnen postcode 6225

Druk
Drukkerij De Heeg

Rijksweg 76
6228 XZ De Heeg-Maastricht

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

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

29 oktober
KIENMIDDAG

voor bejaarden, invaliden en 
alleenstaanden in 

DE KARDINAAL
Degene, die wenst opgehaald te worden,

dient dat tijdig te melden,
telefoon 3623559 / 8516537.

houdt op
dinsdag 5 NOVEMBER

Deelnemen kan iedereen, die van kienen houdt. 
Gezellige middag met mooie prijzen. Zij, die 

slecht ter been zijn en geen ander vervoer ter 
beschikking hebben, kunnen zich melden 

vóór dinsdag bij:
Mw. J. Snijders tel. 3633271 of
Mw. A. Overmans tel.3623816

KIENMIDDAG
in de Amyerhoof
AANVANG 14.00 UUR

 

de hele maand juli GEEN 
kienmiddag Café de Kardinaal 

 

 

 

 

in augustus is er GEEN kienen 

TE HUUR GEVRAAGD
weilandje in Amby of omgeving, 

+/- 60x30 meter.
reacties 06-10533169
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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:

Cordon bleu Varkenspoulet
Duroc d'Olive

500 gram   495

Shoarmapakket
3-delig voor 4 personen

samen  745

Souvlakisteaks
Duroc d'Olive

Rookworst Carpaccio

100 gram  255

Gek. Achterham + 
Boterhamworst +
Witte Vrouwenpastei

100 gram per soort samen 425

Zuurkoolstamppot

500 gram  375

Hongaarse goulash
met gratis witte rijst

500 gram  695

Kip pilav
met gratis witte rijst

500 gram  725

Bospaddestoelensoep

pot 1 ltr  550

4-Jaargetijden
ovenschotel

500 gram  725

Taco pizza

2 stuks  790

Salade carpaccio
- Mealtime -

per stuk  525

Lente 
rauwkost salade

100 gram  129

Eiersalade

250 gram  350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 22 oktober t/m zaterdag 26 oktober 2019

Duroc
saucijsjes

8 stuks  595

4 stuks  650

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

4 stuks   850

Geldvragen? Geldzorgen? 
Pasopjegeld.nl
Elke levenssituatie kent zijn eigen 
geldvragen en soms ook geldzorgen. Aan 
de hand van veel voorkomende 
levenssituaties of ‘life events’ biedt het 
vernieuwde Pasopjegeld.nl tips en advies 
over geld- en budgetzaken. Daarnaast vind 
je er contactinformatie van organisaties 
die verder kunnen helpen bij vragen of 
zorgen over geld. Je staat er niet alleen 
voor!  

VERLOREN:
Op 4 oktober jl. ben ik mijn 

gouden zegelring (met blauw zegel) 
verloren in Amby, 

omgeving Kruidvat/Plus/Severenplein.

Mocht iemand hem gevonden hebben 
laat het dan s.v.p. even weten op 

06-86633143

Voor Maastricht en Heuvelland
Pasopjegeld.nl is een initiatief van Sociale 
Zaken Maastricht Heuvelland en is er voor 
inwoners van Eijsden-Margraten, Gulpen-
Wittem, Maastricht, Meerssen, Valkenburg 
aan de Geul en Vaals. 
Heb je vragen, tips of suggesties? Stuur dan 
een bericht naar info@pasopjegeld.nl.

Op mobiele telefoon of tablet
In een paar stappen zet je Pasopjegeld.nl op 
het beginscherm van een mobiele telefoon 
of tablet. 
Voor meer info: www.pasopjegeld.nl. 

te koop fiat 500. 1.2 lounge
4800 km, 2jaar oud, vraagprijs € 11.250.

Vroomen Sparrenhoven  10 Amby Maastricht. 
p.vroomen32@gmail.com
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Maastricht
CHOCOLADE

Ambyerstraat Noord 38
6225 EE  Maastricht
Tel. 043-3112557

Vanaf 1 november a.s.

zijn wij geopend

op vrijdag en zaterdag

van 09.30 u - 13.30 u.

MOVAKA V.O.F. 

0646376593 www.movaka.nl 

30 jaar ervaring! 

 Overkappingen  
 Tuinkamers 
 Rolluiken 
 Zonweringen 
 Horren 

 Gronsvelderweg 29, Gronsveld 

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

Word ook collectant voor 
Amnesty international 
Maak jij je ook druk over de verharding 
van de samenleving, dat mensen die zich 
uitspreken zomaar in de gevangenis 
belanden? Heb je ook last van 
wereldleiders die de vrijheid bedreigen en 
wil je daar wat aan doen?
Word dan collectant voor Amnesty en 
help mee met onze strijd voor een 
wereld waarin mensen in vrijheid kunnen 
leven, zonder angst voor onderdrukking, 
marteling of discriminatie! We vragen je 
dan om week van 9 tot en met 14 maart 
2020 a.s. mee te doen met de landelijke 
collecteweek.
Loop met ons mee langs de deuren in de 
wijken of schud met de bus en spreek 
mensen aan bij stations, supermarkten of 
andere drukke punten in de stad.
De collecte is voor Amnesty een 
onmisbare bron van inkomsten. Wij zijn 
onpartijdig en onafhankelijk. Om die 
onafhankelijkheid te kunnen garanderen, 
nemen we voor onze acties en onderzoek 
geen geld aan van de overheid of van 
politieke en religieuze groeperingen
Je kunt zelf bepalen wanneer en hoe lang 
je wilt collecteren. Alle beetjes helpen en 
wij helpen je op weg: Amnesty is blij met 
elk uurtje dat je collecteert.  
 
Meld je aan via www.amnesty.nl/collectant, 
of stuur een mail naar: Dave Sheehan, 
wijkhoofd Amby/Scharn. Mail: 
dahidhosiodhacain@hotmail.co.uk
Dan neemt deze collectemedewerker bij 
jou in de buurt ruim van tevoren contact 
met je op. 

Op pad in de stad: 
het VBV-team
Soms is het lastig om alle rekeningen te 
betalen. Een betalingsachterstand kan 
oplopen tot een schuld. De gemeente wil 
geldproblemen bij inwoners voorkomen. 
Daarom is er het VBV-team: team 
Vroegsignalering Betalingsachterstanden 
Vaste lasten. Vaste lasten zijn kosten die 
elke maand terugkomen voor bijvoorbeeld 
huur, energie, zorgverzekering of 
watermaatschappij. 

De professionele hulpverleners van het 
VBV-team hebben ervaring en kennis op 
het gebied van geldzaken en weten welke 
regelingen er zijn. Daarmee kunnen ze 
inwoners die dat willen, helpen bij een 
beginnende betalingsachterstand van de 
vaste lasten. De gemeente krijgt de 
gegevens over de betalingsachterstanden 
van BKR in Tiel. Dat gebeurt via een 

beveiligde en versleutelde verbinding. 
Uiteraard wordt er zorgvuldig omgegaan 
met privacygevoelige informatie. 

Gratis en vrijwillig
Wanneer men hiervoor open staat, komt 
een medewerker van het VBV-team langs 
voor een gesprek. Samen wordt gekeken 
naar wat nodig is om de geldzaken weer 
op orde te krijgen. Bijvoorbeeld door hulp 
bij de administratie, het afspreken van een 
betalingsregeling of het zoeken naar 
mogelijkheden voor meer inkomsten en 
minder uitgaven. Zo blijft de situatie te 
overzien en worden betalingsproblemen 
niet groter. De hulp kost niets en is 
helemaal vrijwillig.

Meer informatie
Het VBV-team gaat een jaar op pad. Dan 
kijkt de gemeente wat de ervaringen zijn 
en wat er beter of anders kan. Meer info 
staat op www.thuisinmaastricht.nl. 
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RKASV NIEUWS
Het seizoen 2019-2020 is niet zo gestart als 
we hadden verwacht bij RKASV. Op het 
moment dat we dit stuk schrijven, heeft ons 
1e elftal de eerste vier competitiewedstrijden 
verloren. En alleen in Eys bij Zwart Wit werd 
kansloos verloren met 5-1. Maar de 
thuiswedstrijden tegen Keer en RKVVL/
Polaris werden beide in de slotminuut 
verloren met respectievelijk 1-2 en 3-4. 
Komende zondag 27 Oktober zal RKASV de 
gasten Rood Groen LVC ontvangen uit 
Lemiers/Vaals. De gasten uit Lemiers/Vaals 
speelde vorig seizoen nog in de nacompetitie 
om een plek in de derde klasse. Het zal dus 
wederom geen makkelijke wedstrijd worden 
voor ons 1e. Toch zullen onze “blauwwitte” 
er alles aan doen om de punten in Amby te 
houden.
Ook ons 2e elftal is na een goede 
bekercompetitie, met twee nederlagen 
gestart in de competitie. Dit jonge team 
speelt iedere week met volle overgave. Alleen 
is de stap van jeugd naar de senioren toch 
wel merkbaar voor deze jonge groep. Maar 
met deze inzet moeten de punten toch wel 
volgen.
De lagere elftallen zijn wel goed begonnen 
aan het seizoen. Zie het programma van 
zondag 27 Oktober. En schroom niet om 
eens te komen kijken naar onze mannen.

Presentatie nieuw wedstrijdtenues
Zondag 13 Oktober voor 
aanvang van de wedstrijd 
RKASV -RKVVL/Polaris is 
het nieuwe tenue officieel 
gepresenteerd.
Onze aanvoerder Otmane 
overhandigt het nieuwe 
shirt aan onze 
hoofdsponsor Eddy Franssen 
van PLUS FRANSSEN.

Grote Club Actie
Steun onze vereniging als leden van RKASV 
bij u langskomen voor de Grote Club Actie.
Want er gaat maar liefst 80% naar onze 
clubkas.
Deze opbrengst zal mede gebruikt worden 
om voor de jeugd weer een leuke middag te 
organiseren.

Wedstrijden RKASV 26 en 27 Oktober
27 oktober 2019
14:30 RKASV 1 Rood Groen LVC'01 1
11:30 RKASV 2 Heer 3
12:00 RKASV 3 Willem I 4
10:00 RKASV 4 SVME 5
12:00 RKASV 5 SVME 4

26 oktober 2019
11:30 ST RKASV/GS JO17-1 
 SJO Krijtland JO17-1

14:00 ST RKASV/GS JO17-2 
 Scharn JO17-4

15:00 Geertruidse Boys JO17-1G 
 RKASV JO17-3

11:30 RKASV JO14-1 Caesar JO14-1

  9:30 RKASV JO13-1 Scharn JO13-2

12:00 RKASV JO11-1 
 RKVVL/Polaris JO11-2

10:30 RKASV JO11-2 
 SV Geuldal JO11-1

  9:30 RKASV JO10-1 
 RKVVL/Polaris JO10-2

10:45 RKASV JO10-2 Willem I JO10-1

18:30 RKASV JO8-1 
 RKVVL/Polaris JO8-1

14:30 RKASV JO8-2 Willem I JO8-1

  9:30 RKASV JO7-1 
 SJO Krijtland JO7-3/JO7-4
 
RKASV zoekt Jeugdleider JO13-1
Bent u de trainer die dit jeugdteam wilt 
trainen?
Neem dan contact op met Eric Mulkens 
06-52027831

RKASV is op sociale media goed te 
volgen.
Internet; www.rkasv.nl
Twitter;  RKASV Amby
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/RKASV/



Zangvereniging Crescendo, Twan van 
Bogaert, het woord om de mensen te 
bedanken die aan dit  concert hun steentje 
hebben bijgedragen:
- Melanie Frederiks, directrice van het 
 Toon Hermans Huis Maastricht voor de 
 fijne samenwerking.
- Het  T.H.Koor “Zingen voor je leven” 
 dirigente Tonny van de Beesen en gitarist
 Robert Laenen.
- Gemengde Zangvereniging Crescendo, 
 dirigent Harrie Wijenberg en pianiste 
 Mariëlle Frijns.
- Ed Sabel,  voor de algehele regie en 
 presentatie van deze concertmiddag.
- Ton Bron, als fotograaf en ondersteuning 
 bij het maken van de lay-out van het 
 programmaboekje.
- De vrijwilligers van het T.H.H.M. aan de 
 kaartverkoop en garderobe.
- Netty en Ria Dobbelstein, voor de 
 verkoop van munten gedurende het 
 concert.
- Het beheerders echtpaar van de
 Amyerhoof,  Servè en Anita voor hun 
 gastvrijheid.
- Een bijzonder woord van dank aan alle 
 sponsoren, die het dank zij hun bijdrage, 
 mede mogelijk hebben gemaakt dit 
 goede doel concert te organiseren.
- Verder alle medewerkers die voor en of 
 achter de schermen op de een of andere 
 manier een bijdrage hebben geleverd aan 
 dit concert.

 
De voorzitter vroeg Melanie Frederiks en 
Tonny van de Beesen nog een keer  naar 
voren te komen om  een cheque van 
€1000,=  in ontvangst te nemen. Het 
bedrag dat door Gemengde Zangvereniging 
Crescendo gedoneerd wordt aan het 
Goede Doel: Toon Hermans Huis 
Maastricht. 
Met het mooie lied, Samen Zijn van Willeke 
Albertie werd het concert afgesloten.
Zo eindigde deze mooie drukke 
concertmiddag met een TRAAN en een 
LACH. Het was een prachtig SAMEN ZIJN!

Tot Slot,
Houd je van zingen?
Kom dan eens naar een repetitie van ons 
koor en ervaar wat het voor jou betekent 
om samen met anderen te zingen.
Je hoeft geen ervaren zanger te zijn, dat 
wordt je vanzelf. Elke  dinsdagavond is er 
repetitie van 20.00 tot 22.00 uur in 
Gemeenschapshuis Amyerhoof, 
Severenplein 27 in Amby, Maastricht.
Meer informatie nodig? Neem dan contact 
op met: twanbogaerts@ziggo.nl  
telefoon 06-28979966.  Je kunt ook elk 
koorlid vragen, iedereen is bereid je meer 
over het koor te vertellen.

Bezoek eens onze vernieuwde website 
https://crescendo-amby.nl/
U vindt hier alle informatie en het laatste 
nieuws. 
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een bijzonder 
najaarsconcert

Een jaar lang van 
voorbereidingen en 
samenwerking heeft 
geresulteerd in een mooi, 
sfeervol en drukbezocht bijzonder 
concert!
Het idee om een concert te organiseren 
met een tweeledig doel  A -  proberen 
nieuwe leden binnen te halen en B -  het 
concert te koppelen aan een goed doel: 
het Toon Hermans Huis Maastricht heeft 
goed uitgepakt.
Een oproep aan projectzangers was buiten 
verwachting, maar liefst 14 zangers en 
zangeressen hebben meegezongen met dit 
concert. Prettig waren de contacten met 
de directrice  van het  Toon Hermans Huis 
Maastricht, waarbij we op een 
voortreffelijke manier werden geholpen en 
ondersteund met de organisatie van dit 
project.
Al snel zaten we wat betreft het 
muziekrepertoire op een lijn met het T.H. 
Koor  “Zingen voor je leven”  en werd er 
gekozen voor een  volledig Nederlandstalig 
repertoire.
En dan de concertmiddag:

De regie was in handen van presentator Ed 
Sabel, die door zijn manier van presenteren 
en rustgevende stem het publiek bij het 
geheel wist te betrekken.
Directrice, Melanie Frederiks, hield een 
korte toespraak waarin ze aangaf dat het 
Toon Hermans Huis Maastricht een gastvrij 
inloophuis is voor (ex) kankerpatiënten , 
naasten en nabestaanden. Jong en oud zijn 

welkom voor een luisterend oor, een goed 
gesprek, ervaringen delen of om deel te 
nemen aan creatieve, ontspannende 
activiteiten gericht op het leren omgaan 
met de gevolgen die de ziekte met zich 
mee brengt. Even tot rust en ontspanning 
komen en vooral positieve energie opdoen 
om  verder te gaan.
Gemengde Zangvereniging Crescendo 
opende muzikaal met: WAT RUIST ER 
IN…  Een medley van Toon Hermans 
liedjes,  gearrangeerd door onze dirigent 
Harrie Wijenberg. Voorafgaand aan de 
medley waren we onze dirigent even kwijt, 
hij verraste alles en iedereen door 
onverwachts, vermomd als Meneer Verkade 
naar voren te komen. Hilariteit alom .
Nadat Melanie Frederiks een gedicht, 
Geluk is geen kathedraal  van T.H. had 
voorgedragen, was het de beurt aan het 
T.H.Koor “Zingen voor je leven” met de 
liedjes: Zo heerlijk rustig – Wim Sonneveld, 
Is voorbij die mooie zomer – Gerard Cox, 
Pastorale – Ramses Shaffi, Sophietje – 
Johnny Lion, Laat me – Ramses Shaffi, Ode 
aan Maastricht – Benny Nijman en als 
laatste het T.H.Huislied.
Tijdens de pauze en na afloop van het  
concert was er gelegenheid om op het 
podium een kunstexpositie te bezichtigen. 
Prachtige schilderijen gemaakt door gasten 
van het T.H.H.M.
Crescendo opende na de pauze met de 
liedjes: Tranen gelachen – Guus Meeuwis, 
Het Dorp – Wim Sonneveld en Avond van 
Boudewijn de Groot.
Nadat Ed Sabel een gedicht van T.H. de 
Flierefluiter had voorgedragen , sloten de 
projectzangers aan voor het meezingen 
van de liedjes: Wij zullen doorgaan, medley 
– Ramses Shaffi, Mag ik dan bij jou – 
Claudia de Breij en Opzij, Opzij van 
Herman van Veen.
Na dit optreden vroeg Ed Sabel het 
T.H.koor naar voren te komen en aan het 
publiek,om samen mee te zingen met de 
medley, As ’T EffeKan, Op een mooie 
Pinksterdag, Breng eens een zonnetje en 
Heb je even voor mij. Vrolijke liedjes die 
dan ook stevig werden meegezongen.

Voordat  het slotlied werd gezongen nam 
de voorzitter van Gemengde 
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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 23 oktober tot en met dinsdag 5 november

4 Schnitzels
+ 1/2 kg Gehakt

€ 9.45samen voor

Biefstukken
vrijdag 25 oktober en
zaterdag 26 oktoberWEEKENDRECLAME 

3 stuks € 8.95

Malse

Zuurvlees
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.09
Achterham
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 2.05

Jonge kaas

100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.20

Gebraden gehakt
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.09

 

Het vertrouwde adres voor al uw schoenreparaties! 

 

Ambyerstraat Noord 7, 6225 EA Maastricht. 

( bij Choes kinderschoenen ) 

Ma.  13.00-18.00 u.     Di. t/m Vr.  9.30-18.00 u.      Za.  9.30-17.00 u.   

Heeft u vragen? 

Zaterdagochtend ben ik aanwezig bij Choes kinderschoenen 

Op donderdag 21 no-
vember 2019 om 
20.00 uur zal Roos in 
haar Limburgse taal in 
2 x 3 kwartier haar 
zoektocht naar de 
diepste kern van haar 
hart uitdragen in:
“d’r roa droad noa de 
roas van mien hart”.
Dit wordt gedaan dmv 

een verhaallijn, omlijst met gedichten en 
liedjes, mmv:
Ingrid Kerckhoffs  ( pianiste) Jessica Hamers 
(zang) en Gerda Hazelfhof (voordracht).
De kosten voor deze avond zijn 5 euro (incl 
2 consumpties).
Van harte welkom op deze 
avond in: Amiecitia, Beu-
kenhoven 50, Maastricht.
Reserveren via: 
j.bosch11@icloud.com 

!!OPROEP DEELNAME!!
AMIESE GALA 

ZITTINGEN 2020
Ook dit jaar organiseert 
CV de Sjlaaibök weer de jaarlijkse 
galazittingen in de Amyerhoof

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

Vind ook jij het leuk om (weer) deel te 
nemen aan de Amiese zittingen met 

CLIPOPNAME VAN 
THERE'S ONLY ONE LOCO LOCO 

VAN JEROME GELISSEN
Na een drukbezocht Oktoberfest mit 
Jérôme bij café De Kardinaal in Amby is het 
binnenkort tijd voor het nieuwe 
carnavalsseizoen. Voordat het zover is wordt 
er eerst nog een sjieke clip opgenomen van 
mijn grote hit There's only one Loco Loco.
Dit gaat gebeuren op zo. 27 oktober 2019 
vanaf 16:00 uur bij Café Van Bommel, 
Platielstraat 13-15 in Maastricht.
Als je wilt figuren in de nieuwe clip van mijn 
grote hit, dan ben je natuurlijk van harte 
welkom 

bijvoorbeeld een buut, dans, sketch of zang 
meld je dan snel aan via een mail naar 
info@sjlaaibok.nl 
 
De repetities zijn gepland op 8, 15 en 
22 januari in de avonduren. 
De generale repetitie is op 29 januari 
(houdt deze data daarom vrij).

De galazittingen zijn dit jaar op 
VRIJDAG 31 JANUARI en 

ZATERDAG 1 FEBRUARI 2020 
om 20.11 uur 
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Nieuwe benoeming 
Pastoor Horsch 

Bisschop Harrie Smeets van Roermond heeft 
mij gevraagd om pastoor te worden van de 
parochies van Bunde / Geulle en Borgharen / 
Itteren. Ik zal pastoor zijn van de parochies 
H. Cornelius (Borgharen), H. Martinus (Itteren), 
H. Johannes de Doper (Limmel), H. Antonius 
van Padua (Nazareth) en van de parochies H. 
Agnes (Bunde), H. Martinus (Geulle), 
Onbevlekt Hart van Maria (Moorveld) en H. 
Catharina (Ulestraten). 
Ik zal daar samenwerken met de kapelaans 
Mario Rojas en Andreas Schmidt die in 
Ulestraten wonen. Ik ga zelf wonen in de 
pastorie van Borgharen.

Ik blijf dus actief in dekenaat Maastricht, waar 
ik sinds 1993 als pastoor werk.
De eerste vijf jaar was ik pastoor in Nazareth, 
daarna kwam ik in Heer en vervolgens 
kwamen daar parochies bij: De Heeg, 
Heugem, Scharn en Amby. In Amby werd ik 
op 1-10-2012 administra tor (pastoor met een 
tijdelijke benoeming) en vanaf 1-1-2013 
pastoor. Ik mag wel zeggen dat ik hier zeven 
jaar echt heel graag ben geweest! Voor de 
parochie H. Walburga betekent mijn vertrek 
wel een tweede verandering in korte tijd en 
dat brengt natuurlijk onaangename 
onzekerheden met zich mee.

Mijn afscheid is waarschijnlijk in de loop van 
de maand november. Wie mijn opvolger zal 
worden, is nog onbekend. Maar ik verwacht 
dat een en ander vóór Kerstmis van dit jaar 
zijn beslag gaat krijgen.

Pastoor P. Horsch.

6 3 4  j a a r g a n g
 n r .  1 7  -  2 0 1 9

 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

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 27 oktober Dertigste Zondag door het jaar 
11.00 uur koor: Gelegenheidskoor
1e Jaardienst Giel Janssen
Ouders Weerts-Mullers vanwege de kinderen
E.H. Pastoor J. van den Asdonk
Frieda Penders-Braeken, c.u.

Dinsdag 29 oktober 09.00 uur
Voor onze parochiegemeenschap

Donderdag 31 oktober 09.00 uur in de dagkapel
O.L.V. van de rozenkrans

Vrijdag 1 november Ziekencommunie

ZONDAG 3 november Een-en-Dertigste Zondag door het jaar
ALLERHEILIGEN
11.00 uur koor: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia
Voor de overledenen van dit jaar
Jaardienst voor de familie Hendrikx
Jaardienst de heer Louis Schoenmaeckers en mevrouw Annie Eikenboom
Overleden ouders Koenen-Gijselaers
Echtpaar Lexis-Lousberg
Rita van Herten-Kempers
Giel Janssen
Na de H. Mis kerkdeurcollecte voor de verwarming

16.30: Allerzielenlof; koor : Sancta Walburga aangevuld met leden 
Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia

Dinsdag 5 november 09.00 uur
Voor de jarigen van de maand november

Donderdag 7 november 09.00 uur in de dagkapel
Jaardienst E.H. Louis Prick, oud-kapelaan Amby

Bovendien:
Vrijdag 25 oktober om 19.00 uur in de kerk van Heugem: Taizé-viering.
Zaterdag 26 oktober om 10.30 in de kathedraal in Roermond: 
Diakenwijding van onze kapelaan Pawel Zelazny.

OVERLEDEN
Maria Piëtte-Mordang, 85 jaar.
Sjef Lousberg, 95 jaar.
To Blankendaal 89 jaar
Mogen zij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming

 LET OP!  Nieuwe openingstijden van het Parochiebureau:
Met ingang van 01-11-2019 open op dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur 
en op vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur.

Misintenties opgeven: In de kapelanie (Severenstr. 7). Of in het parochie bureau 
elke dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 18.30 tot 20.00 uur (zie ook 
bovengenoemde nieuwe openingstijden vanaf 1 november): Ambyerstraat Zuid 90ª, 
tel. 043-3520100, of via e-mail: parochiewalburga@kpnplanet.nl.
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: uiterlijk maandag 
28 oktober in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 29 oktober 
vóór 16.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s:
www.parochiewalburga.nl
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BEN VOORAL JEZELF. OOK STRAKS.
Hoe jĳ de wereld ziet en je daarin laat zien, is wat jou maakt tot wie je bent. Je leeft het leven 
op jouw manier en wil er zo ook afscheid van nemen. Bĳ ons krĳg je er letterlĳk en figuurlĳk de 
ruimte voor in het Lourdes-Paviljoen. Een mooie, voordelige uitvaart, geheel naar jouw wens. 

INFORMEER OOK EENS NAAR DE OVERIGE MOGELIJKHEDEN BIJ BOVENS: 
ZELF ALLES REGELEN • VOORDELIG INKOPEN • VOORDELIG VERZEKEREN

Zorgeloos en goed geregeld
vanaf slechts € 6.246,82

All-in uitvaart + bovengronds/uniform graf + voordelige prijs 

met gratis gebruik van het Lourdes-Paviljoen

Gerard Walravenstraat 65, 6227 TA  Heer-Maastricht  043-3612566Gerard Walravenstraat 65, 6227 TA  Heer-Maastricht   043-3612566
Particulier Uitvaartcentrum Bovens
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EEN RELAxTE RIJDER MAAKT DE BUURT BLIJER
Vrijwel iedereen is verkeersdeelnemer. Dat betekent ook dat 
iedereen iets kan doen om het verkeer veiliger te maken. Iedere dag 
opnieuw, zodra je de deur uit stapt. Ga relaxed en veilig op pad. Dat 
is niet alleen prettig voor jezelf, het maakt ook de buurt blijer.
Meedoen is makkelijk 
Ga jij in weer en wind op de fiets, hou je echt van autorijden of pak 
je de scooter? Of ga je liever op een heel andere manier op pad? 
Hoe je je ook voortbeweegt, zodra je de deur uitstapt zit je in het 
verkeer. En dus is het aan jou om het verkeer een stukje veiliger te 
maken. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Geef richting aan als je af 
wilt slaan. Zet je fietslicht aan. Rij rustig door de woonwijk. Makkelijk 
toch? 
Meeste klachten over te hard rijden  
Van alle meldingen over onveilig verkeer, staat te hard rijden met stip 
op 1. Zeker in woonwijken zorgt dit voor onveilige situaties en is dit 
iets waar bewoners zich zorgen over maken. Met de campagne van 
VVN worden mensen daarvan bewust gemaakt. 
Want bewustwording is de eerste stap om het verkeer echt 
veiliger te maken. 

Wat jij kunt doen 
Verkeer is mensenwerk. Daarom kun jij als verkeersdeelnemer een 
steentje bijdragen aan veiligheid in het verkeer. Het begint met jou als 
weggebruiker. 
1 Hou de juiste snelheid aan   
 Veel mensen rijden vaak ongemerkt iets te hard. Een paar 
 kilometer lijkt onschuldig, maar in een woonwijk kan dat letterlijk 
 van levensbelang zijn. Maak er een gewoonte van om regelmatig je 
 snelheidsmeter te checken. Cruise control of een 
 snelheidsbegrenzer zijn prima hulpmiddelen om je aan de snelheid 
 te houden. 
2 Vertrek op tijd 
 Neem de tijd voor je reis. En vertrek nóg iets eerder als het 
 donker is of bij slecht weer. Zo voorkom je stress om op tijd te 
 zijn en ga je relaxter op pad. 
3 Val op!    
 Met je kleding kan je zorgen voor meer zichtbaarheid in het 
 verkeer. Zorg voor reflecterende en contrasterende kleding. Zeker 
 als fietser of voetganger is dat belangrijk. Nog één in de categorie 
 ‘zien en gezien worden’: je fietsverlichting! Kleine moeite toch? En 
 je doet jezelf en je medeweggebruikers een groot plezier.  
4 Geef het goede voorbeeld 
 Goed voorbeeld, doet goed volgen. Of het nou gaat om gordels, 
 fietsverlichting of richting aangeven: door het zelf goed te doen, 
 zullen anderen daar sneller in meegaan. 
5 Zet een rustig muziekje op   
 Het helpt echt! Een rustig muziekje op de achtergrond tijdens de 
 rit zorgt voor ontspanning. Zit je op de fiets? Zorg er dan wel voor 
 dat je de omgevingsgeluiden nog goed kunt horen. 
6 Ga ongestoord onderweg, rij MONO   
 Stel je smartphone zo in dat je onderweg niet gestoord
 kunt worden. Rij je een onbekende route? Stel je navigatie dan in 
 voordat je vertrekt, zodat dit onderweg niet voor afleiding zorgt.
7 Wees aardig voor elkaar   
 Let in het verkeer goed op je medeweggebruikers en geef hen de 
 ruimte. Wel zo aardig én je voorkomt ongelukken. Zie je dat 
 iemand verkeersonveilig gedrag vertoont? Attendeer hem of haar 
 erop op een vriendelijke manier. 

Goede extra tip!
Ken jij een onveilige verkeerssituatie waar het 
echt beter kan? Meld het bij het
VVN Participatiepunt en ze helpen je om 
gezamenlijk de situatie veiliger te maken. 

Henny Willems,
Raadslid Senioren Partij Maastricht
henny.willems@gemeenteraadmaastricht.nl 

Stoppertjes van de Felicitatie Dienst Amby, onderdeel van de  
parochie H. Walburga. 
 
 
Nr. 1. 
 
Felicitatie Dienst Amby 
Wilt u een felicitatie kaart vanaf uw 75 ste verjaardag ? 
Meld u aan via het Parochie Buro, tel. 043-3520100 
 Of via e-mail: parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
 
 
Nr. 2. 
 
Felicitatie Dienst Amby 
Wilt u een bezoekje vanaf uw 80 ste verjaardag ? 
Meld u aan via het Parochie Buro, tel. 043-3520100  
Of via e-mail: parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
 
 
Nr. 3. 
 
Felicitatie Dienst Amby 
Weet u iemand die graag een felicitatie kaart (vanaf 75 jaar) 
Of een bezoekje (vanaf 80 jaar) wilt ontvangen ? 
Laat het ons weten via het Parochie Buro, tel. 043-3520100  
Of via e-mail: parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
 
 
Nr. 4. 
 
Felicitatie Dienst Amby 
Weet u dat de Felicitatie Dienst 
40 jaar bestaat in het jaar 2020 ? 
 

De collecte ten bate van het Nationaal Epilepsie Fonds

In Amby werd ook in juni van dit jaar weer de jaarlijkse collecte 
voor de epilepsiebestrijding gehouden. In heel Nederland gingen 
meer dan 25.000 collectanten de straat op om een ieder in de 
gelegenheid te stellen een bijdrage aan dit belangrijk werk te 
geven. 

Om deze activiteiten blijvend te kunnen uitvoeren zijn wij 
volledig afhankelijk van giften. Daarom deden wij een beroep op 
u voor een bijdrage aan de epilepsiebestrijding. Als volkomen 
onverwacht het noodlot toeslaat en iemand geconfronteerd 
wordt met epilepsie, dan is het goed te weten dat men op zijn 
medemens kan rekenen.

Gedurende 28 jaren heb ik op deze wijze een beroep op u 
gedaan en niet zonder succes. In deze 28 jaren heeft de 
gemeenschap Amby het mooie bedrag van
€ 33.750 bij elkaar gebracht. Met pijn in mijn hart, maar 
luisterend naar mijn lichaam, heb ik moeten besluiten te 
stoppen met het organiseren van de collecte.
De energie die mij rest heb ik hard nodig voor de begeleiding 
van onze gehandicapte zoon Sjoerd. Helaas is er nog geen 
opvolger gevonden.
Graag wil ik iedereen die een bijdrage geleverd heeft in deze 28 
jaren van harte dank zeggen. Een speciaal woord van dank is 
zeker op zijn plaats voor de collectanten en de stille 
medewerkers op de achtergrond. 
Ik weet zeker dat al die mensen met epilepsie, zoals mijn zoon, 
u heel dankbaar hiervoor zijn. 
Wiel Claessen 
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MOND  
 ZO &
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Allerliefste kinderen van Amby, 
De zomer is alweer voorbij, maar Sint-Nicolaas zit nog steeds 
in het mooie Spanje. Ook daar komt binnenkort een einde 
aan. Hij verlaat de zon en komt met zijn pieten naar ons 
kikkerlandje om groot feest te vieren. De Roverscouts van 
Scouting Amby hebben samen met de OVA ervoor gezorgd 
dat de goedheiligman weer naar Amby komt. De Sint wordt 
feestelijk onthaald op zondag 17 november a.s in de 
Amyerhoof. 
In de Amyerhoof begint de feestelijke middag om 13.00u en 
duurt tot 16.00u. 
Hier kun je gezellig met de pieten dansen, Sinterklaas een 
handje geven, je kleurpraat persoonlijk brengen en iets lekkers 
mee naar huis nemen. 
Kun je goed dansen? Of goed kleuren? Of goed 
verkleden? Misschien heeft de Sint nog wel een 
leuk cadeautje voor je! Kom dus met al je 
vriendjes en vriendinnetjes en dan 
zien we jullie bij de Sint. 
Jij komt toch zeker ook!

Namens Sint en Piet,
Scouting Amby & 
Ondernemersvereniging Amby 
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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 

Super food!!  Boerenkool, vers gesneden of aan de stronk.  
Panklare gesneden Pompoen div. soorten 500 gr. €1,25 

St. Pieter /Bintje aardappelen 10 kg. €5,98 
Ruime keuze: Halloween pompoen en sierfruit 

         Weet wat je eet. Nieuw in de diepvries  
                Lams en Varkens vlees van Fromberg  en Rund vlees van  ’t Gasthoes 

              Uw adres voor een origineel fruit of cadeau mandje met streek producten. 

Geldig van 22/10 tot 29/10 

VOGELSHOW IN MAASTRICHT
Café zaal “De Kardinaal”, Ambyerstraat-Zuid 201 

in Maastricht is drie dagen lang, van 15 t/m 17 november 2019, 
het centrum van een gekwetter van jewelste door een groot 
aantal showvogels. 

Anno 2019 is dit de enige vogeltentoonstelling welke nog in 
de Gemeente Maastricht wordt gehouden!
De leden van de Vrolijke Veredelde Zangers hebben 
“De Kardinaal” wederom omgebouwd tot een gezellige 
tentoonstellingslocatie.

Ook dit jaar showen diverse verenigingsleden met trots de 
eigen door hen gekweekte kleur-en postuurkanaries, exoten, 
hybride en cultuurvogels en ook diverse parkietensoorten. 
Het mooie van een tentoonstelling is dat de ingezonden 
vogels gekeurd worden door erkende keurmeesters, 
waardoor de kwaliteit van de vogels duidelijk wordt.

U kunt alle vogels  bewonderen op de 95e show van de Eerste 
Maastrichtse Zang-en Kleurkanarievereniging De Vrolijke 
Veredelde Zangers op:
Vrijdag    15 november 2019 van 19.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 16 november 2019 van 13.00 tot 21.00 uur
Zondag   17 november 2019 van 10.00 tot 15.00 uur

Elke  vogelliefhebber is van harte welkom op deze unieke 
show in “ Amie”, GRATIS TOEGANG.  U kunt alle dagen 
rechtstreeks bij de kweker een vogeltje kopen of reserveren. 
Bij De Kardinaal is ruime gratis parkeergelegenheid aanwezig.
Alle leden van de V.V.Z. verheugen zich op uw komst! 

Eerste Maastrichtse Zang en                  
kleurkanarievereniging
“De Vrolijke Veredelde Zangers”
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Diamanten huwelijk  
Tos en Lies van Lijf-Meijers 
 
Beste familie, vrienden en kennissen, 
 
 
Op 6 november a.s. zijn wij 60 jaar getrouwd.                                                                                                 
Ter ere van dit heugelijke feit houden wij op  

zaterdag 9 november tussen  18:30 en 21:00 een borrel 
in café-zaal De Kardinaal, Ambyerstraat-Zuid 201. 

 
Jullie hierbij vriendelijk uitnodigend,   
Tos en Lies 
 
Kadotip:✉ 
 
Correspondentieadres: 
Martin Lamkincour 24a 
6225 EM Maastricht 

Ben je toe aan verandering? 
 
- Wil je afvallen en op gewicht blijven? 
 

- Was je op je ideale gewicht, maar merk je dat je 
  stiekem wat bijkomt? 
 

- Wil je nu eindelijk een gezond eetpatroon? 
 
 

Ik kan je helpen om jouw leefstijl blijvend te veranderen 
Zet de 1 ͤ stap naar jouw nieuwe leven! 

 
Bel 043-3626882 of mail info@moniquewaltmans.nl voor een gratis kennismakingsgesprek. 
  
De consulten door de meeste zorgverzekeraars (deels)  
vergoed, dit gaat niet ten koste van uw eigen risico!  
Raadpleeg de polisvoorwaarden. 
 
Karposthegge 45 Maastricht  | www.moniquewaltmans.nl 
 
 
Aangesloten bij: 
 
 

Opening culturele 
manifestatie 
‘Allemaal Anders’ met 
Mylène Delahaye
De jaarlijkse culturele manifestatie 
‘Allemaal Anders’ gaat dinsdag 
5 november van start bij Mondriaan in 
Maastricht. Allemaal Anders biedt een 
cultureel programma van beeldende kunst, 
theater en muziek van en voor mensen 
binnen en buiten de GGz. 
Deze 21e  editie  wordt op dinsdag 
5 november geopend door Mylène 
Delahaye – Journaliste en fervent 
Maastrichtse. 
De tentoonstelling Allemaal Anders vindt 
plaats in de periode  dinsdag 5 november 
tot en met vrijdag 29 november op de 
Mondriaan-locatie Vijverdalseweg 1 in 
Maastricht. In de gangen en het nieuwe 
ontmoetingscentrum ’T Palet is in die 
periode een bijzondere tentoonstelling te 
zien: kunst van cliënten, ex-clienten, 
medewerkers en relaties van Mondriaan. 
Allemaal Anders biedt daarnaast diverse 
activiteiten, waaronder concerten, theater, 
open podium en een cre-actief markt. 

Thema 2019 verbinding
Kunst is in staat om  mensen met elkaar te 
verbinden. Maakt het mogelijk dat mensen 
beeldend actief zijn. De verhalen en 
dromen van mensen worden kunstzinnig 
“verteld” in ontmoeting en het delen 
ervan. Onderlinge verbinding tussen de 
creatief talent in een interactieve 
wisselwerking: de paden op én de lanen in! 
Openingsprogramma dinsdag 5 november 
– ontmoetingscentrum ‘T Palet
De feestelijke opening is dinsdag 
6 november met een zeer gevarieerd 
programma. Er zijn voorstellingen en 
optredens van mimetheater RoMel – 
Plansjet – De poppen aan het dansen – 
Comité Orkest – Jazz duo Torunski 
Brothers – Koor Vocal Harmony. Het 
slotoptreden wordt verzorgd door 
sopraan Fenna Ograjensek. 
Ook wordt deze avond de jaarlijkse 
Cultuur Aanmoedigingsprijs aan bijzonder 
kunsttalent uitgereikt.  

Datum opening: dinsdag 5 november
Locatie: restaurant Mondriaan 
   Vijverdalseweg 1, Maastricht
Tijd:   18.45 tot circa 21.45 uur. 
Entree:  gratis, met een culinaire traktatie 
   van Auberge de Rousch uit
   Heerlen 
Presentator Rob Dijcks

De cultuurmanifestatier is mede mogelijk 
gemaakt door subsidie van Huis voor de 
Kunsten, de Stichting Ondersteuning GGz 
Cliënten Zuid Limburg Auberge de Rousch 
- Vaillant Fonds Stichting Ans  - Huis voor 
de Kunsten Limburg - Fonds Koningsheide 

Voor het volledige programma en 
openingstijden van Allemaal Anders, kijk op 
www.mondriaan.eu 

JIM MAASTRICHT
De Zonnebloem heeft een bijzonder aanbod ontvangen 
voor haar gasten.
Op 8 november a.s. vindt het JIM plaats in het MECC.

JIM (Jumping Indoor Maastricht)  wil zeggen, dat er prachtige paarden rondlopen, die de 
mooiste sprongen maken over moeilijke barricades. Voor gasten, die altijd al genoten 
hebben van de schoonheid van paarden of misschien zelf paard hebben gereden, is dit 
een mooie kans om dit van dichtbij te aanschouwen.
De prijs voor onze gasten is € 5,--
Nadere informatie bij 
Dhr. Tj. Dols
Hazelaarhoven 9 Maastricht, tel.043-3625298 
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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

Verenigingskienavond 
Woensdagavond 27 november gaan 
we weer kienen in 
gemeenschapshuis De Amyerhoof. 
Het beloofd weer een superleuke 
avond te worden met wederom 
zeer mooie prijzen en een 
fantastische tombola. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Het 
begint om 19.30 uur en de zaal gaat open om 18.30 uur. Iedereen 
die Vocalgroup Mes Amie een warm hart toedraagt is welkom. 

Winter Proms Concert 15 december 2019
Op zondagmiddag 15 december zal Vocalgroup Mes Amie samen 
met Harmonie Heer Vooruit een mooi concert verzorgen in het 
Mercedes Benz CAC theater. Het koor is inmiddels gestart met de 
muziekstukken die wij samen ten gehore zullen brengen met 
bekende soliste Anna Emelyanova en de Maastrichtse artiest Erwin. 
Natuurlijk brengen wij ook muziekstukken samen met Harmonie 
Heer Vooruit en eigen liederen. Een nieuwe mooie uitdaging voor 
ons koor.
Kaarten zijn te koop via info@vriendenheervooruit.nl of 
via website www.heervooruit.nl. Op maandagavond zijn de 
kaarten eveneens te koop in de Amyerhoof bij onze 
penningmeester. Wees er snel bij, want  op = op!!!

Gezocht mannenstemmen
Het aantal zingende leden gaat inmiddels boven de 50 leden uit. 
Dat is fantastisch. Zeker na alle mededelingen over het komend 
seizoen en de eerste aankondiging over ons nieuw project dat in 
Januari 2020 zal starten. Tot deze tijd zijn nieuwe leden welkom. 
Zeker mannen (tenoren of bassen) zijn welkom. Zoals jullie 

kunnen lezen in onze bovenstaande 
doelstellingen is het samen zingen bij Mes Amie 
een Wij -gevoel en gezelligheid. Lijk je dit iets 
dan kom erbij. We repeteren iedere 
maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur. In 
gemeenschapshuis Amyerhoof in Amby. 

Programma
Zondag 27 oktober Opluistering viering 
  Mondriaan/Grubbeveld
Woensdag 27 november Sinter-kerst vereniging kienen 
Zondag 15 december Winter Proms concert met 
  Harmonie Heer Vooruit
Maandag 16 december Kerstconcert in Zevenbronnen
Dinsdag 24 december Opluistering kerstavond Walburgakerk
Zaterdag 04 januari 2020 Deelname aan driekoningenstoet
  Maastricht
Zaterdag 11 januari  Heidag in teken van presentaties project 

Alzheimercafé Maastricht 
Woensdag 6 november is er weer een bijeenkomst van het 
Alzheimercafé Maastricht. 
Het thema deze avond is “dementie en euthanasie”.  Euthanasie, 
wat mag en kan in Nederland?  Met wie moet je erover praten 
als je aan euthanasie denkt? Hoe zit het met dementie en een 
wilsverklaring? Over dit complexe onderwerp zullen we vanavond 
in gesprek gaan.
Aanmelden is niet nodig. Toegang is gratis
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 (   06- 83045556

* alzheimercafemaastricht@gmail.com 
 U kunt voorafgaand aan de avond een gezonde en goedkope 
maaltijd gebruiken bij Athos Eet. Reserveren via: 
( Athos Eet 088-3505063)  * info@athos-maastricht.nl 
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Eetcafé Bie José 
 

Ruim 13 jaar hebben we met hart en ziel ons eetcafé hier in Amby gerund. 
Hier komt nu een einde aan. 

zaterdag 9 november zijn we voor het laatst geopend. 
In al die jaren hebben we zoveel mensen leren kennen en een vaste klantenkring mogen opbouwen. 

Mensen van en buiten Amby. 
Diegenen die graag afscheid van ons willen nemen nodigen we uit 

om dit zondag 10 november vanaf 19 uur te komen doen. 
 

voor de rest willen wij alvast iedereen bedanken voor de afgelopen 13 jaar. 
 

Bedankt en wie weet tot ziens! 

Mart & Jose     
 

Ambyerstraat Noord 71, 6225 EB Maastricht 
telefoon 043-3654090 

Website www.biejose.nl 
dinsdag en woensdag gesloten 

 

 

 

Omgaan met angst. Hoe doe je dat? 
In Nederland hebben meer dan een miljoen mensen ervaring 
met een angststoornis. Soms uit zich dit in paniekaanvallen 
die een grote invloed hebben op het dagelijks functioneren. 

Hoe ga je daarmee om en hoe kom je er vanaf? 

Op maandag 18 november a.s. wordt een lezing over dit 
onderwerp gehouden in het Magisch Theatertje te Amby, 
van 19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden / meer info via: 

info@optimusprime.nl of 06-11299813. 

Deelname kost € 10,- p.p.  

 

 

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 
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Avond met Roos Kerris
Op donderdag 21 november 2019 om 20.00 uur zal Roos in de 
Hoeskamer van Amiecitia in haar Limburgse taal in 2 x 3 
kwartier haar zoektocht naar de diepste kern van haar hart 
uitdragen in:
“d’r roa droad noa de roas van mien hart”.

Dit wordt gedaan dmv een verhaallijn, omlijst met gedichten en 
liedjes, mmv: Ingrid Kerckhoffs (pianiste) Jessica Hamers (zang) 
en Gerda Hazelfhof (voordracht).
De kosten voor deze avond zijn 5 euro (incl 2 consumpties).
Van harte welkom op deze avond in: Amiecitia, Beukenhoven 50, 
Maastricht.
Wilt u deze avond graag erbij zijn dan is reserveren gewenst via: 
j.bosch11@icloud.com

Wellicht tot ziens op 21 november! 
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Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen 
Severenplein 24a, Maastricht  

043-3634781 
www.facebook.com/plusfranssen  

en instagram: plusfranssen 
 

  

 

 

  

 

 
Natuurlijk kun je 

jouw volle 
spaarzegelboekje ook 

gewoon blijven 
inwisselen voor 

contant geld (€6,-). 
 

Wil je meer weten 
over deze actie?  

Kijk dan op Facebook 
of vraag ernaar in 

onze winkel. 
 

 
 

Heb jij al gebruik gemaakt van onze Mestreechter cheques? 
Jouw volle spaarzegelboekje is nu nóg meer waard, namelijk  
€ 8,- i.p.v. € 6,-! Wissel jouw volle spaarzegelboekje in onze 

winkel in en ontvang een Mestreechter cheque.  
Deze kun je vervolgens inwisselen bij één van de deelnemende 

lokale bedrijven voor een waarde van € 8,-.  
Op deze wijze heb je dan dus een spaarwinst van maar liefst 

100% en steun je onze lokale ondernemers! 
 

 


