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   C.V. DE SJLAAIBÖK  
   ORGANISEERT: 

Zaoterdag 18 januari 20.30 oor

OETROPE 
PRINSEPAAR 2020

Dizze aovend weurt de meziek 
verzörg door

“COVERBAND BOUGIE”

OETROPE 
PRINSEPAAR

22:11 OOR

Dit alles natuurlijk in DE AMYERHOOF

Beste dames,

Het Bestuur van de Damesvereniging 
Amby wens iedereen een gelukkig en 
gezond 2020. Wij zijn een kleine vereniging die 1 keer per maand 
een leuke avond organiseert voor haar leden. Er zijn verschillende 
activiteiten zoals bloemschikken, spellenavond, kienen, sprekers 
over verschillende onderwerpen. Wij zijn dan ook nog op zoek 
naar nieuwe leden. Onze verenigingsavond is de 2e woensdag 
van de maand in  ons gemeenschapshuis “de Amyerhoof”. Heeft 
u interesse komt gerust eens kijken. Wij hopen u te verwelkomen. 

Het bestuur 

41e Kinder-wandelvierdaagse 2020
Vertrek op dinsdag 21 april 2020
Loopdagen: dinsdag-woensdag-
donderdag en vrijdag

Leiding gevraagd…..

Beste kinderen en ouders
Wij willen jullie nu al berichten dat onze wandelvierdaagse van 
2020 zal starten in de laatste week van april. Dit is de eerste 
week van de voorjaarsvakantie. Noteer het alvast in jullie 
agenda. Hebt u als ouder interesse om mee te wandelen als 
begeleiding dan kunt u zich opgeven via onderstaand mailadres. 
De wandeldagen zullen zijn: start op dinsdag 21 april  t/m vrijdag 
24 april. 
Voor info of opgave begeleiding b.dackers@home.nl of 
telefonisch bij Ben Dackers tel: 043-3638337.

Namens alle kinderen bedankt alvast. 
Hoofdleiding wandelvierdaagse 2020 

BEJAARDEN – EN INVALIDENVERENIGING

AMBY

Jaarvergadering

Beste leden,

Namens het bestuur nodig ik u allen uit tot het bijwonen 
van onze jaarvergadering die zal worden gehouden op 
vrijdag 24 januari a.s. om 14.00 uur in kaffee de Kardinaal.
De agenda ziet er als volgt uit:

	 •	 Opening	door	de	voorzitter
	 •	 Evt.	ingekomen	stukken
	 •	 Verslag	jaarvergadering	2019
	 •	 Activiteiten	gepland	voor	2020	(23	mei/6	juli/
	 	 31	oktober	en	eventueel	19	december)
	 •	 pauze
	 •	 Verslag	kascontrolecommissie	2019
	 •	 Verslag	penningmeester	over	2019
	 •	 Verkiezing	kascontrole	commissie
	 •	 Rondvraag
	 •	 Sluiting

Er is de mogelijkheid om voor en na de vergadering uw 
contributie van 2020 te betalen bij de penningmeester.

Namens het bestuur
A.Custers
Voorzitter/secretaris 



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

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

Huisartsenpraktijk dhr. Zwietering 
en mevr. van Kleef 
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
Jack	Gerats	gemeenteraad	 0627850396
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 21 januari

Inzendtermijn kopie
Woensdag 15 januari

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
14 en 21 januari

KIENMIDDAG

Betrouwbare huishoudelijke hulp
kan nog werk aannemen op de vrijdag voor 

3 uur en 12,50 € per uur als vergoeding. 
Werkgebieden zijn Amby, Heer, 

Scharn	en	De	Heeg.

voor bejaarden, invaliden en 
alleenstaanden in 

DE KARDINAAL
Degene, die wenst opgehaald te worden,

dient dat tijdig te melden,
telefoon 3623559 / 8516537.

Buurtplatform Amby zoekt
Het buurtplatform Amby zoekt 
talenknobbels. Wij zoeken inwoners welke 
de Nederlandse taal kundig zijn maar ook 
Frans,	Engels,	Spaans,	Pools,	Turks,	
Marokkaans spreken. Maar ook Afrikaanse 
talen en Oosterse talen zijn gewenst. 
Waarom?	Graag	maken	wij	gebruik	van	deze	
kennis om twee, drie Nederlandse zinnen 
vertaald te krijgen in een deze niet 
Nederlandse	taal.	Spreekt	en	schrijft	u	een	
van genoemde talen of meerdere talen 
stuur dan een mail naar:
info@buurtplatform-amby.nl
of bel ons op: 0636408424. 
Even binnen lopen kan op elke werkdag tot 
12.00 uur op Ambyerstraat Noord 78.
Bij voorbaat dank.
Buurtplatform Amby,

Met vriendelijke groet,
Leon	Gadet
Stichting	Buurtplatform	Amby
Kvk Limburg 14088638
Tel: 0636408424 
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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:

4 Slavinken +
500 gram gehakt

Knobli oesters

4 stuks  650

Zuurkool-pakket
4-delig 

samen  750

Varkensschnitzels

Zwiebeln rol

100 gram  225

Gek. Achterham + 
Grillworst +
Zure Pastei

100 gram per soort samen 450

Boerenkoolstamppot

500 gram 375

Runderrollade met jus

500 gram  695

Tête de veau

500 gram 725

Zuurvlees
kant en klaar

500 gram  525

Gyros baquette

per stuk  325

4-Jaargetijden 
ovenschotel

500 gram  725

Pompoensoep

1 liter pot 595

Pasta fantasia salade

200 gram  239

Kip-fruitsalade

250 gram 350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 7 januari t/m zaterdag 11 januari 2020.

Zwitserse braadworst

4 stuks 495

4 stuks  775

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

samen 795

De senioren biljartclub 
De Sjlaaimeppers uit Amby 
is op zoek naar nieuwe leden.
We zijn op zoek naar senioren, die graag 
1x per week, op donderdagmiddag, in een 
vriendschappelijke sfeer een partij willen 
biljarten.
Is Uw interesse gewekt, neem dan contact op met
Ben Ramaekers, tel. 06 53385475, 
of loop gewoon eens binnen op een donderdag middag tussen 
2 – 4 uur in Cafe Op De Bosch, Holstraat 17 te Rothem. 

Ervaar de voordelen van uw eigen mobiele reisadviseur:

•	 Persoonlijke service zonder 
 meerprijs.

•	 Ik	kom	graag	op	afspraak	
	 bij	u	thuis.

•	 Onafhankelijk	reisadvies.

•	 Prijsvergelijking	tussen
	 Nederlandse,	Belgische	en	
	 Duitse	reisorganisaties.

•	 Bijna	30	jaar	werk-	en
	 reiservaring.

Raymond Frints
Achter de Hoven 12, 6225 EK Maastricht
T: 06-29 566 722
E: raymond@globusaanhuis.nl
www.globusaanhuis.nl/raymondfrints

Uw vakantie is in vertrouwde en ervaren handen

Als ervaren reisadviseur help 
ik u graag met het realiseren 
van uw favoriete vakantie.

Op vakantie in 2020?
Profiteer nu nog van vroegboekkortingen en het ruime aanbod.

Neem vrijblijvend contact op met Raymond



De intens sterke reuk van de smederij 
Caelen	(naast	slager	Claessen)	prikkelt	de	
neus. Een paard wordt beslagen.
Welke slager zal ik kiezen: Habets, 
Claessen of Wintjens , tegenover het 
Kempke, die verkoopt goed “zoermoos” 
(zuurkool).	Voordat	ik	zover	ben,	heb	ik	
nog gedacht aan de haringen van Inleggerij 
Dielissen  tegenover Café Hanssen 
(Aandacht	en	Zorg)	en	zag	ik	bij	Sjo	
Linckens, de groenteboer, dat ik ook nog 
uien moest meenemen.
Als ik kolenhandel Knubben nader, schiet 
me te binnen dat ik ook nog “soppegreun” 
moet hebben. Dat pik ik op bij Anna Vreuls, 
helemaal in de Pin, Eindstraat, naast café 
Winands oftewel De zwever.
Verbaasd zit ik een half uurtje later thuis 
aan tafel en weet ik dat ik zoveel zaken 
gepasseerd ben onderweg, waar ik op dat 
moment niks van nodig had.  Dan zal ik bij 
hen een andere keer binnenlopen. 
Nieuwsgierig ????
Kijk dan op www.amiepedia.nl > categorie 
Middenstand > Oude winkels. Of heb jezelf 
een aanvulling hierop plaats een artikel in 
5	stappen	(zie	Amiepedia	Hoofdpagina/
Begin	in	5	stappen)
Of loop even binnen tijdens ons 
inloopuurtje. Wees welkom. Elke 2e 
dinsdagavond vd maand. Volgende keer: 
14 januari van 20 – 21u. Locatie 
Garderoberuimte	Gemeenschapshuis	
Amyerhoof.

 

De Dorpstraat in de jaren ’50. Rechts zien we 
de Spar van Brouwers, daarnaast voormalige 
slagerij Slangen en iets verder café Duijckers.

"De vrije encyclopedie over Amby, waaraan 
iedereen kan meehelpen."

Een initiatief van de Joonkheid Amie
Dit project heeft tot doel een complete 
encyclopedie	over	(cultuur-historische)	
onderwerpen, over de mensen en de 
natuur van de huidige wijk Amby cq de 
voormalige gemeente Amby op internet te 
maken. Amiepedia is gratis te gebruiken om 
informatie	te	zoeken	en	om	(zelf)	
informatie toe te voegen.      
Heb je een vraag, weet je niet precies hoe 
je iets kunt plaatsen of twijfel je over een 
oude foto, loop dan gerust even binnen 
tijdens ons structureel inloopuurtje. 

Waar?   
In de garderoberuimte van 
Gemeenschapshuis	Amyerhoof.	
Wanneer?  
Elke tweede dinsdag van de maand: 
Van 20 tot 21 u. WELKOM.
Of stuur je artikel naar: 
Redactie@Amiepedia.nl

Amiepedia.nl: Verleden, heden en toekomst!
Van - voor en door de mensen van Amby 
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AMIEPEDIA        
https://www.amiepedia.nl

En toen liep ik naar huis…….

Voor de gezelligheid even een pilsje gepakt 
op	de	Bergerstraat	bij	Gérardine	en	Math	
In de Braekt.  Tegenwoordig het pand naast 
de	garage	Hensgens.	(voorheen	garage	
Jacob).	Helaas	al	in	1975	gesloten.	
Bedenk ik me dat ik nog wat 
boodschappen doen, want er moet 
letterlijk toch ook brood op de plank 
komen.	Gelukkig	heb	ik	nog	een	lange	weg	
door Amby te gaan. Kom ik zeker genoeg 
van mijn gading tegen.
Jammer dat Bakker Bollen tegenover het 
café vandaag gesloten is. Maar in het dorp 
zijn er nog zeker 4 of 5 andere bakkers. 
Nijssen, Willems, vd Weert. Dus met 
stevige pas loop ik richting Hoofdstraat 
Passeer op de hoek Bergerstraat zowel 
VéGé	Heuts	en	aan	de	overkant	Café	Au	

MOVAKA V.O.F. 

       0646376593 www.movaka.nl 

 

Gronsvelderweg 29, Gronsveld 

 Rolluiken 

 Zonwering 

 Overkappingen 

 Tuinkamers 

 Glaswanden 

 Veranda-zonwering 

 Sectionale poorten 

 Binnen-zonwering 

 Horren 

 Reparatie’s 

Quatre Bras van Frits Janssen.
Even verder knikt kapper Franssen me 
halverwege  goeie dag, hofleverancier van 
permanentjes  en grimeur van diverse 
Ambysche toneelvoorstellingen. Zal ik bij 
Sjé	Crijns	op	de	Heukel	een	fles	azijn	halen	
? Ik nader de kerk en besluit bij Bakker 
Nijssen mijn dagelijks brood te halen. 
Vandaag de dag zou je er een lekkere 
portie chinees kopen.
Steek	het	kruispunt	zonder	verkeerslicht	
bij de kerk over en zie rechts in de 
Kloosterstraat de bakfiets staan van 
kaashandel Robeerts. Lekkere rommedoe 
had hij elke week.
Oh toch maar doorlopen……Wat heeft 
Amby toch veel winkels in de jaren vijftig.
In de grote etalage, recht tegenover de 
kerk,		van	Fietsenhandel	Marcel	Sleypen	
kijk ik even naar de nieuwe fietsen. De 
deur van de werkplaats staat zoals altijd 
open en ik groet de ‘helpende hand’ Jean 
van Lijf.
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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 8 januari tot en met dinsdag 21 januari

4 Braadworstjes
+ 1/2 kg Gehakt

€ 8.45samen voor

runderpoulet
vrijdag 10 januari en
zaterdag 11 januariWEEKENDRECLAME 

per kg € 11.90

Zuurvlees
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.09
Ardennerham
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.05

Jonge kaas

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

Gebakken pastei
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.09

Wij wensen u alle goeds voor 2020 en bedanken u voor het door u in ons gestelde vertrouwen.
 

C.V. DE SJLAAIBÖK ORGANISEERT 
AMIESE GALA ZITTINGEN 2020 

en KINDERZITTING 
 

De galazittingen zijn dit jaar op 
VRIJDAG 31 JANUARI en ZATERDAG 1 FEBRUARI om 20.11 uur 

Het beloven weer 2 geweldige avonden te worden met 
optredens van, voor en door mensen uit Amby 

 
De kinderzitting is op 

ZONDAG 2 FEBRUARI om 14.00 uur 
Ook hier hebben we dit jaar weer een vol programma 

en wordt het nieuwe jeugdprinsenpaar 2020 uitgeroepen 
 

Wilt u zeker zijn van een mooie plek? 
De voorverkoop voor de gala- en kinderzitting is op: 

 
WOENSDAG 22 JANUARI van 19.00 tot 20.30 uur 

in de Amyerhoof 
De kaarten voor de galazitting kosten € 10,00 

De kaarten voor de kinderzitting kosten 
€ 4,00 jeugd en € 6,00 volwassenen 
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Een christen is een optimist

Een nieuw jaar is inmiddels 
begonnen. Terugkijkend was er veel 
moois en goeds waarvoor je God 
dankbaar kunt zijn; en er waren 
veel kruisen waar je onder heb 
geleden en misschien nóg lijdt. De 
toekomst lijkt vaak zo duister. Maar 
laten wij – hoe dan ook – naar alles 
kijken met een christelijk geloof dat 
God alles ten goede leidt. Hij laat 
ons nimmer in de steek en staat ons 
altijd terzijde.
Als christenen behoren wij zelfs 
onverbeterlijke optimisten te zijn. En 
daar hebben wij alle reden toe. De 
bijbel staat barstensvol motieven 
voor optimisme. Op bijna iedere 
bladzijde lees je op de een of 
andere manier: “Is alles weer 
verknoeid? Ligt het in puin? Is alles 
total-loss? Dat is dan jammer, maar 
je kunt weer opnieuw beginnen.”
Onze hoop is diep geworteld in het 
geloof dat God wonderen doet, zijn 
licht over ons laat schijnen.
Gaan wij aan de hand van God de 
Vader – in kinderlijk vertrouwen – 
de open ruimte van de toekomst 
binnen.

3 5 e  j a a r g a n g
 n r .  1  -  2 0 2 0

 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: 06-27501073 

Wachtdienst tel: 043-3690670 

Bankrekeningnummers ten name van
de Parochie H. Walburga, Amby:

Kerkbijdrage: NL81 SNSB 0858 0216 09 
Kerkhof: NL59 SNSB 0851 4912 86

Betaalrekening (van missen e.d.): 
NL37 SNSB 0858 0216 25

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 12 januari 2020 Doop van de Heer
11.00 uur koor: Gezinsviering  -  Kinderen zingen zelf
Sem Huydts die vandaag gedoopt wordt
Tonny Bremers-Bruynen, c.u.

Dinsdag 14 januari in de dagkapel
To Blankendaal, c.u.

Donderdag 16 januari in de dagkapel
Jaardienst E.H. Ed Ruland, oud-kapelaan Amby

ZONDAG 19 januari Tweede Zondag door het jaar
11.00 uur Koor: Vocal Group Mes Amie
1e jaardienst Jef Goessen
Jaardienst Ronnie Fleur en overledenen familie Fleur-van Asdonck
Sjef Overhof, c.u.
Tiny Pieters-Mertens, c.u.

Dinsdag 21 januari:  09.00 uur in de dagkapel
Voor priesterroepingen

Donderdag 23 januari : 09.00 uur in de dagkapel 
Voor de slachtoffers van natuurrampen

Misintenties opgeven: In de kapelanie (Severenstr. 7, 
tel 043-3634587 of 06-2750 1073). Of in het parochiebureau elke 
dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur en vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur: 
Ambyerstraat Zuid 90ª, tel. 043-3520100, 
of via email: parochiewalburga@kpnplanet.nl. 

Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: 
uiterlijk maandag 13 januari in de kapelanie en uiterlijk 
dinsdag 14 januari vóór 12.00 uur in het parochiebureau.

Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.
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Het buurtplatform-Amby  
informeert.

Belangrijke data :
Een  overzicht van de 
inloopspreekuren van buurtplatform 
Amby vindt u in de Amyer Praot.
Ook kunt u bij huisartsen, apotheek, 
Plus en alle gemeenschappelijke 
gebouwen een duidelijk overzicht 
vinden.
Voor vragen of het maken van een 
afspraak voor spreekuur  met de 
advocaat,  Jonas van de Wiel , kunt u 
mailen of bellen naar : info@
buurtplatform-amby.nl , 
telefoonnummer : 06-36408424

Een woord van dank aan de 
sponsoren:
Laten we het doen, laten we het 
samen doen. 
De slogan “ben je goed voor de wijk 
is de wijk goed voor jou” dekt de 
lading 100%.
Onze sponsoren zullen we dan nu, 
zover als dat mogelijk is, bij naam 
noemen zodat ook iedere inwoner 
van Amby weet wie de fundering 
vormen van het Buurtplatform Amby 
en aan wie wij grote dank 
verschuldigd zijn.
Aandacht Plus Zorg steunt  met 
huisvesting, Plus Franssen ; steunt 
dagelijks met levensmiddelen. Hof van 
Huntjens : steunt met melkpakketten 
en lekkers. Dogside Amby : steunt met 
dierproducten. Kapsalon Monique : 
steunt met knipbehandeling. Martin 
Franken steunt met groenten en fruit. 
Kaasboer :steunt met verse kaas. 
Tandarts	Mondzorg	St.	pieter	;	steunt	
met	tandpasta.	Sportschool	SMC	
Amby steunt met gratis sporten. Cafe 
De Kardinaal steunt met verse 
levensmiddelen. Foodtruck steunt met 
keukenproducten en laten we zeker 
niet vergeten alle inwoners van Amby 
die ons steunen met een gift in welke 
vorm dan ook.
En “last but not least”….alle actieve 
inwoners die het mogelijk maken dat 
het netwerk  van Buurtplatform Amby 
blijft groeien.

Amby Chapeau !

Het buurtplatform-Amby Kern 
met Pit.
We zijn zover. De bloembakken 
hangen in de Ambyerstraat Noord  en 
het	Severenplein.
De tweede stap, gratis parkeren is per 
1 november een feit, en de derde stap 

“aanpassing severenplein” zal in de 
loop van 2020 plaats vinden.
Heeft u vragen, stuur mail naar : 
info@buurtplatform-amby.nl
In januari 2020 zal het buurtplatform 
Amby samen met de voorzitster van 
de winkeliers vereniging OVA een 
check in ontvangst gaan nemen via 
KNHM / kern met pit. Zo zal er in de 
toekomst nog meer mogelijk zijn.

Het buurtplatform-Amby en de 
spelotheek.
Vanaf Januari 2020 zal de 
wijkbibliotheek uitgebreid worden 
met een spelotheek.  
Gezelschapsspellen	zijn	gratis	te	leen	
voor inwoners van Amby
U	bent	welkom	elke	dag	van	9.30-
12.00 uur.  Twee gemakkelijke stoelen 
zorgen ervoor dat u zelfs een stukje 
kunt lezen alvorens u het boek 

meeneemt. De geleende spullen 
dienen geretourneerd  te worden
Adres : Ambyerstraat Noord 78 / 
informatie punt Buurtplatform Amby / 
gebouw Aandacht Plus Zorg

Volgende vergadering 
buurtplatform;

21 jan 2020

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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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 

  Panklare gesneden Pompoen div. soorten 500 gr. €1,25 
Bemelse Jelly aardappelen 10 kg. € 4,50 

 Nieuw ras: Alexandria Heerlijke krieltjes geschrapt 500 gr € 1,25  
 Weet wat je eet.  Vlees van uit de buurt  (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 7/1 tot 14/1 
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Geslaagd Winterproms concert.
Op zondagmiddag 15 december namen wij 
deel aan de Winterproms van Harmonie 
Heer Vooruit in het Mercedes Benz CAC 
theater. Ruim 300 luisteraars waren getuige 
van een schitterende concertmiddag met 
muziekstukken van zowel de harmonie als 
Vocalgroup Mes Amie. Een tweetal 
gezamenlijke muziekstukken met de soliste 
Anna Emelyanova namelijk Adiemus van de 
bekende film Avatar en Anthem uit de 
musical Chess.  De Harmonie Heer Vooruit 
speelde enkele muziekstukken maar ook 
samen met de Maastrichtse artiest Erwin. 
Een prachtige middag met als gezamenlijke 
afsluiter	Happy	Xmas	(War	is	over).	
We kunnen terug kijken op een geslaagde 
middag met veel kippenvel momenten. Een 
mooie uitdaging om samen te zingen en te spelen met Harmonie 
Heer Vooruit. Onze dank is groot aan Harmonie Heer Vooruit om 
hieraan mee te mogen doen. 

 

Mooi kerstoptreden 2019 
Naast de deelname aan de Winterproms was er ook de opluistering 
van de kerstviering op kerstavond. In een goed gevulde Walburgakerk 
bracht het koor zowel traditionele als ook hedendaagse 
kerstliederen ten gehoor. Het geweldige applaus na afloop vertelde 
ons dat iedereen had genoten van deze mooie viering. 

Optreden Zeven Bronnen
Op maandagavond 16 december zat de zaal van de verpleegkliniek 
De Zeven Bronnen vol met bewoners en hun familie om te luisteren 
naar de mooie kerstliederen afwisselend met kerstverhalen. Een 
mooie avond om het kerstgevoel aan elkaar door te geven. 

Deelname aan Driekoningenstoet Maastricht 
Inmiddels zijn we al jaren vertegenwoordigd in de driekoningenstoet 
van Maastricht op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar. Op 4 
januari trekken we samen met de driekoningen en hun kamelen door 
de	binnenstad	van	Maastricht.	Gekleed	als	herders,	bedoeïen	met	
ezels en schapen een prachtig schouwspel rondom de Onze Lieve 
Vrouwebasiliek.  

Nieuw project 2022 van start
Op zaterdag 18 januari 2020 is een Heidag gepland die volledig in het 

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

teken zal staan van het nieuwe project in 2022. We kiezen samen de 
titel van dit project en alle liederen worden bekend gemaakt die wij 
de komende 2 jaren gaan instuderen. Er zal al een tip van de sluier 
worden opgelicht over het script door onze regisseur Pim Horio en 
zullen wij de locatie bekend maken. 
Het project zal plaatsvinden in juni 2022. Tijdens de Heidag zal het 
eerste lied voor het nieuwe project vorm krijgen en zal onze 
regisseur de eerste stappen zetten voor de regie van het project. 
Onze leden zijn betrokken  geweest bij o.a. welke muziekkeuze 
(genre),	de	te	zingen	liederen	(via	muziekcommissie)	en	er	is	een	
projectgroep gestart. 
Het koor en bestuur zijn toe aan een nieuwe uitdaging en dus een 
spannende aftrap op 18 januari. 

Open repetitie op maandag 13 januari 2020
Vocalgroup Mes Amie telt inmiddels ruim 50 zingende leden, dit is 
fantastisch. Na alle mededelingen over het komend seizoen en de 
eerste aankondiging over het nieuw project dat in Januari 2020 van 
start gaat. Tot deze tijd zijn nieuwe leden welkom op maandag 13 
januari is er een open repetitie iedereen is van harte welkom. Zeker 
mannen	(tenoren	of	bassen).	Inmiddels	hebben	zich	al	een	paar	
mannen aangemeld, dus wie volgt? Zoals jullie kunnen lezen in onze 
doelstellingen is het samen zingen bij Mes Amie een Wij -gevoel en 
gezelligheid. Lijkt je dit iets, kom erbij. We repeteren iedere 
maandagavond	van	19.30	tot	21.30	uur.	In	gemeenschapshuis	
Amyerhoof in Amby. 

Programma
maandag  13 januari 2020 Open repetitie 
Zaterdag  18 januari 2020 Heidag in teken van presentatie 
  project. 
Zondag	 19	januari	2020	 uitvoering	Walburgakerk
Zaterdag		 01	februari	2020	 Opluistering	viering	Scharn	
Woensdag  01 April 2020  Verenigingskienen Pasen 

 

 

Is jouw goede voornemen afvallen en/of 
een gezondere leefstijl? 

 
Gun jezelf een steuntje in de rug en meld je nu aan! 
 

Ik kan je helpen om jouw leefstijl blijvend te veranderen 
 

Zet de 1ͤ  stap naar jouw gezonde leefstijl! 
 
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 | 043-3626882 | info@moniquewaltmans.nl 
 
Aangesloten bij: 
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Welkom! 
Loop vrijblijvend binnen of bel 
voor een afspraak, en maak 

kennis met Uw tandarts!

vanaf 18 augustus 
Nieuwe tandartsen praktijk in Zorgpark Scharn

www.mondenzo.nl

Mond&Zo Scharn 
Vijverdalseweg 4A 03 

Maastricht
 043-363 63 92
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Nieuwe tandartsen praktijk 
in Zorgpark Scharn
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HET NIEUWE 
PROGRAMMA 2020 
GAAT VAN START.
Deze week, op 
woensdag 15 januari, 
start ons nieuwe 
jaarprogramma 
van 2020.
ZijActief Amby nodigt haar leden uit voor 
de algemene jaarvergadering van de 
afdeling. We starten om 20.00 uur in het 
Gemeenschapshuis	De	Amyerhoof.	Na	de	
pauze een presentatie over digitale 
communicatie gegeven door de heer Ton 
Bron	en	mw	Swannet	Limpens.	Wij	
verwachten	u	allen	om	19.45	uur	in	de	
Amyerhoof.
Bestuur ZijActief Limburg
afdeling Amby 

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 

Te Koop: TROMMELS, 
gebruikt, in goede staat

4	stuks	ZEER	MOOIE	14	INCH	SNARE	
DRUMS	MET	EVANS	VELLEN,	

INCLUSIEF	HOEZEN.
Fabrikaat:

Eigen merk trommels van Ad Triepels
per stuk €75,=

INfO: SENIOREN DRUMBAND 
MESTREECH

secretariaat Maria Willems 
043-3621089

Wist u dat in Amby een 
volkstuinvereniging actief is? 
Aan de Hooverenweg is een prachtig 
complex met tuinen waar groenten, 
bloemen en  fruit worden gekweekt en 
waar het heel goed toeven is.
Waar	de	lusten	(gezonde	en	verse	
producten, frisse lucht, lichaamsbeweging 

Bestuur en vrijwilligers van het 
buurtplatform Amby willen u laten weten 
dat onze vrijwilliger Frans Claessen veel 
sneller dan verwacht, na een kort ziekbed, 
ons heeft verlaten.
Frans was een drijvende kracht bij de 
kookclub Resto Van Harte Amby. 
vrijwilliger bij het Kratje van Amby maar 
ook altijd aanwezig bij kookclub Amby 

DAMESGYMCLUB 
AMBY 

 

 iedere donderdagavond van 
20.30 tot 21.30 uur  

 in de sportzaal Amby aan de 
van Slijpestraat 

 Professionele sportinstructrice 
 contributie 12 euro per maand 
 leeftijd kent geen grenzen 
 kom vrijblijvend eens een 

avond meedoen 
 
voor inlichtingen Marjos Stassen 
telefoon 043-3637297 
 
 

waar hij zijn passie in gevonden had.
Een glaasje wijn hoorde bij Frans, net zo als 
zijn hond Kafka. Het moest zo zijn. Frans is 
een lange lijdensweg bespaard gebleven.
Wij zullen Frans missen.
Bon voyage kerel 

 
 
 

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 

 
 

en	gezelligheid)	de	lasten	(	gemiddeld	2	a	3	
uur	per	week	inspanning)	ruimschoots	
overschrijden. Er zijn 85 tuinen en elk 
seizoen komen er enkele tuinen 
beschikbaar voor uitgave. Lijkt het u fijn 
om ook een volkstuin te beginnen en wilt 
u zich aanmelden?                                            
Of wilt u ter oriëntatie een bezoek 
brengen aan het complex en met ervaren 
tuinders praten om een reëel beeld te 
krijgen van de ins en outs van een 
volkstuin? 
Neem	dan	contact	op	met	Math	Smeets	
tel. 06-28780706 of jmsmeets@home.nl 
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Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen 
Severenplein 24a, Maastricht  

043-3634781 
www.facebook.com/plusfranssen  

Instagram: plusfranssen 
 

  

 

 
 

Vanaf deze week t/m zondag 1 maart kun je sparen voor hoge korting op 
exclusieve Van der Valk dekbedden. Je kunt sparen voor hoge korting op een 1 
persoons dekbed (140 x 220 cm) en/of een 2 persoons dekbed (240 x 220 cm).  
Volle spaarkaarten kunnen worden ingeleverd t/m 8 maart. Meer informatie 

over deze spaaractie vind je in onze winkel of op onze facebookpagina. 
 
 

Goed eten. Daar houden we van. 
Lekker slapen, ook daar houden we van!  


