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Karnevalsvereineging C.V. De Sjlaaibök maak gruutsj en mèt vol gemood bekind, tot op zaoterdag 18 jannewarie um 22.11 oor in 
‘t 65ste besjtaonsjaor, ten aanzeen van ’t nao vastenaovend verlangend Volk van Amie en umsjtreke, is oetgerope en geïnstalleerd tot

Gruutsj en Hoeg Hoeglöstig Prinsepaar 2020

Prins Jean II en Prinses Nancy
De nuije Gruutsje en Hoege Hoeglöstigheid van 
C.V. de Sjlaaibök-Amie Prins Jean d’n Twiede en 
zien al eve Hoeglöstige Prinses Nancy zien in Amie 
– en daoboete – bekind es Jean Fievez en Nancy 
Willemsen. Zie woene in de Schovelaan 84 in Amie.
Jean verdeent de kos met zien eige bedrief Rademo 
boe heer roete, deure en kozijne deit plaatse. Nancy 
is administratief medewerksjter beej de Pelisie.
Oos Prinsepaar kint ziech al vanaaf 1986, boe zie 
zich höbbe liere kinne beej Nancy häör awwersj. 
Sinds 1998 woene zie in Amie aan de Schovelaan 84. 
Zie höbbe ‘ne zoon, Kaj van 17 jaor en hunne Jack 
Russel, Pieke maog aoch neet vergete weure. 
Hobbies heit oze  Prins zier zeker; zoe kint geer 
häöm es Leijer van ’t Twiede van ASV, bezeuk heer 
trouw alle thoeswedstrijden van MVVke en is heer 
un vaste weirde beej CV Laoje mer. Mèt ‘t gezin zien 
ze veural in de zomer hiel dèks te vinde op hunne 
eige boot, de Pourqoui Pas.
Zien prinses Nancy hèlt van hardlaope en wandele. 
Soms allein mer zeker aoch mèt vriendinne. 
Natuurlijk maak zie aoch deil oet van CV Losse mer.

Zoe es zie zelf zègke; veer hope tot geer same mèt 
oos d’r ‘ne fantastische karneval van maak.
Veer belaove uuch tot veer es 65ste Prinsepaar d’r 
veur 200% veur goon um Amie ‘ne geweldige en 
onvergeteleke karneval 2020 te sjinke

Ziene Hoege en Gruutsje Hoeglöstigheid
Prins Jean d´n Twiede
zal ’t Amiese Riek van Sjlaaibök en 
Sjlaaimette goon regere oonder de volgende 
titelatuur:

Prins Jean d´n Twiede
65ste Prins van CV de Sjlaaibök
Maestro van alle Rolluike en Kozijne
Capitano van zien eige Cruisesjeep 
Pourquoi Pas
Opper-chauffeur van de optochwagel van 
CV LaojeMer
Trainer superior van ’t twiede elftal van oos 
ASV-ke
Aktief bezeuker van “us MVV-ke”
Tradisjioneel Participant van de jaorlekse 
Amiese Karneval
Residente van de Prinselikke strade 
de Schovenlaan
Erfhier van de ganse Nuij buurt 



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
Huurdersbelangenver. Woonvallei  3631311
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 4 februari

Inzendtermijn kopie
Woensdag 29 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

28 januari
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 4 FEBRUARI

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 
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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 Saucijsjes +
4 Oma's gehaktballen

Spaanse kipspies

5 stuks  595

Pepersteaks
 

3 stuks  695

Kipfilet
naturel of gemarineerd

Elsasser kwartet

100 gram  215

Gegr. Achterham + 
Boterhamworst +
Zure Pastei

100 gram per soort samen 450

Tricolore stamppot

per stuk 525

Kip pilav
met gratis rijst

500 gram  725

Gehaktballetjes
in Italiaanse saus

500 gram 595

Mealtime maaltijden

per stuk  695

Krokante gehaktbal
van papa Franssen

per stuk  350

4-Jaargetijden 
ovenschotel

500 gram  725

Franse uiensoep

1 liter pot 595

Tzatziki 
rauwkost salade

100 gram  129

Eiersalade

250 gram 350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 21 januari t/m zaterdag 25 januari 2020.

Rundergehakt
naturel of gekruid

2 x 500 gram 725

4 stuks  550

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

samen 795

SENIOREN mIDDAG
9 fEBRUARI 2020

Zondag 9 februari a.s. organiseren de Sjlaaibök 
i.s.m. de Ajd Prinse en de Amyerhoof weer 
een seniorenmiddag. Deze middag hebben we 

Rinus Hermsen die de gehele middag zal voorzien van gezellige 
carnavalsmuziek. Ook zullen er diverse muzikale optredens zijn van 
artiesten van binnen en buiten Amby.

Voor	 •	 Basisschoolleerlingen
	 •	 Brugklassers		•	Volwassenen
	 •	 Individuele	voorbereiding	op	de	
	 	 eindcito	van	groep	8

Privé	bijles/studiebegeleiding

Inge	Laeven-vanCaldenborgh
Herkenberg 18   6231 LK Meerssen
T 043 364 4178 / 06 111 87 222
M inge.laeven@leerkr8.nl   I Leerkr8.nl

De Sjlaaibök met prinsenpaar zijn de hele middag aanwezig en 
zullen u samen met de Ajd Prinsen voorzien van koffie en vlaai.
De middag begint om 14.00 uur en zal eindigen rond 17.00 uur.
De entree bedraagt € 2,50. Dit is inclusief koffie en vlaai.
Kaarten verkrijgbaar vanaf 11 januari bij 
•	 de	Amyerhoof,	
•	 Kapsalon	Monique	
•	 of	bij		Arno	Custers	(Martin	Lamkincourt	28a)	
 enkel contant betalen!!
en natuurlijk op 9 februari aan de entree
Hopelijk zien we u ook op onze Seniorenmiddag 
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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 

Nieuw Prinsenbal 
CV De Sjlaaibök
Ter ere van onze 2 nieuwe Prinsenparen is er op 
zaterdagavond 8 februari a.s. van 19.00 tot 20.30 een 
receptie in Gemeenschapshuis Amyerhoof aan het Severenplein. 
Alle mensen uit Amby en omgeving en genodigden zijn dan in 

de gelegenheid om beide paren het handje te schudden of een cadeautje te 
overhandigen.
Aansluitend is er Nieuw Prinsenbal, waar gedanst, maar zeker ook genoten kan 
worden van A NEXT BAND, een band die garant staat voor een geweldige 
avond.
Maar voor het muzikale geweld losbarst, worden het Prinsenpaar en het 
Jeugdprinsenpaar bij het huis van ‘t Hoeg¬lös¬tig Prinsenpaar afgehaald door de 
harmonie en naar de Amyerhoof gebracht.
Op deze avond wordt traditioneel de karnevalsgezèt ’t Sjlaaiblaad 
gepresenteerd, en ontvangen de Sjteunbök de Sjteunbokmedalje 2020.
Maar vooral is het Nieuw Prinsenbal een dansavond met TOP orkest. Voldoende 
reden dus om op zaterdag 8 februari naar de Amyerhoof te komen.

DE SJLAAIBÖK HETEN U WELKOm!!! 

Vrijwilligers gezocht voor de 
Bibliotheek	op	School	(dBoS)	

Beste ouders, grootouders en 
belangstellenden uit de wijk Amby,

De Bibliotheek op School van 
Kindcentrum Amby is bestemd voor  
kinderen van  0-12 jaar. Het doel van een 
schoolbibliotheek is het 
bevorderen van lezen. 
Lezen is leuk, als je 
mooie, interessante en 
spannende boeken kunt 
lenen en zeker als dit in je eigen school is. 
DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL IS  
ALLEEN mOGELIJK INDIEN ER 
VOLDOENDE VRIJWILLIGERS 
ZIJN. DAAROm ZIJN ER 
ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS/ 
OUDERS/ GROOTOUDERS 
NODIG. 
Namens alle kinderen van ons 
Kindcentrum doen wij een beroep op u 
en hopen dat u bereid bent om zich 
hiervoor in te zetten. 
De Bibliotheek op School is open onder 
schooltijd, voorlopig op 
woensdagochtend van 8.30 uur tot 
12.00 uur. De vrijwilliger geeft zelf aan op 
welke dagen hij of zij beschikbaar is. 
De werkzaamheden zullen bestaan uit het 
helpen van de kinderen, het innemen en 
uitlenen van boeken en andere media via 
een computerprogramma, het opruimen 
van de media en het netjes houden van de 
Bibliotheek op School. Uiteraard ontvangt 
u vooraf instructies, geregeld een 
bijscholing en zijn er een aantal 
bijeenkomsten per jaar met de andere 
vrijwilligers, de school en de bibliotheek.  

INDIEN U BELANGSTELLING 
HEEfT, KUNT U DIT KENBAAR 
mAKEN DOOR u aan te melden bij: 
Per Ebbelink, directeur Kindcentrum 
Amby p.ebbelink@mosalira.nl 
Kirsten freens, leerkracht groep 4 / 
leescoördinator 
k.freens@mosalira.nl 
marjon Wolswijk, jeugdbibliothecaris 
Centre	Céramique	/	leesconsulent	
Kindcentrum 
marjon.wolswijk@maastricht.nl 

Omdat het heel belangrijk is voor 
kinderen om goed te kunnen lezen, hopen 
wij dan ook dat velen zich zullen 
aanmelden; zodat de Bibliotheek op 
School in Kindcentrum Amby een succes 
zal blijven. 

Met vriendelijke groeten,
Kindcentrum Amby
Centre Céramique, 
Stadsbibliotheek te 
Maastricht. 
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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 22 januari tot en met dinsdag 4 februari

4 Schnitzels
+ 1/2 kg Gehakt

€ 9.45samen voor

BIEFSTUKKEN

vrijdag 24 januari en
zaterdag 25 januariWEEKENDRECLAME 

3 stuks € 8.95

MALSE

Zuurvlees
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.09
Droogworst
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.09

Jonge kaas

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

Preskop
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.09

Ete & Genete
Ook  in het nieuwe jaar willen we 
buurtmaaltijden organiseren voor mensen die 
het leuk vinden om lekker te eten en andere 
mensen te ontmoeten. Ook deze keer wordt 
weer gezorgd voor gezellige muziek tussen de 

gangen door. De datum: donderdag 30 januari a.s.
Het concept is: driegangen diner, goed gezelschap, mooie muziek.
Als je het leuk vindt om er bij te zijn, ben je van harte welkom!
De buurtmaaltijd is van 19.00-21.00 uur in: Amiecitia, Beukenhoven 
50, Maastricht.
Wilt u er deze avond bij zijn, dan is reserveren gewenst via: 
j.bosch11@icloud.com of een kaartje naar Amiecitia, Beukenhoven 50, 
6225 GR Maastricht.
Voor de onkosten wordt een bijdrage van 3 euro pp gevraagd.
Graag tot ziens op 30 januari! 

Mochten de leerkrachten op 30 en 31 januari gaan staken kunnen 
de kinderen terecht bij de tennisvereniging Ready in Maastricht. 
Daar kunnen de kinderen de hele dag sportief bezig zijn. Tennis, 
voetbal, hockey en andere spellen waarmee kinderen zich de hele 
dag amuseren.
Voor eten en drinken wordt gezorgd, er is een programma van 
08.30 tot 15.15 uur.

SPORTIEVE INVULLING VOOR 
STAKINGSDAG LEERKRACHTEN

Het is ook mogelijk om een half dagdeel te komen, daarin zijn we 
flexibel. Kosten voor de hele dag: 40 euro. Broertjes en zusjes die 
meekomen  krijgen 10 euro korting. Vriendjes en vriendinnetjes zijn 
ook welkom  die kun je introduceren met 5 euro korting.
Aanmelden kan bij susaneggen@setenmatch.nl en dient vóór 24 
januari te  gebeuren. Mocht de staking niet doorgaan, vervalt ook 
de inschrijving  en gaan de kinderen gewoon naar school. 
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RKASV NIEUWS 
Edie moers nieuwe hoofdtrainer 
RKASV voor het seizoen 2020-2021.

RKASV heeft met Edie 
Moers voor het volgende 
seizoen een nieuwe 
trainer gecontracteerd. 
Edie, momenteel voor 
het 3de seizoen trainer 
bij VV Schimmert, volgt 
Dave Schmitz op die aan 

zijn 2e seizoen bezig is bij RKASV.

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 
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 

Het bestuur van RKASV wenst beide 
trainers nog veel succes met een 
succesvolle afsluiting van het lopende 
seizoen.
Ook hebben we overeenstemming bereikt 
met Robert Stals en Jean Fievez.
Zij zullen ook volgend seizoen het 
trainersduo vormen van ons 2e elftal.

Op 1 januari hebben we afscheid genomen 
van onze dames Kristel Nuenen en Mandy 
Boreas.
Beide dames hebben 4 jaar het secretariaat 
verzorgd voor onze vereniging.
We zijn dan ook zeer verheugd dat Elvira 
Gossieau en Cindy Bekkers het 
secretariaat hebben overgenomen.

Tijdens de jaarvergadering is Dennis 
Keerssemeeckers officieel toegetreden tot 
ons bestuur. Dennis is de nieuwe 
penningmeester van RKASV.

RKASV 5 bij laatste 32 van de 
KNVB-beker.
Na de overwinning van Ut 5e, in de 3e 
ronde thuis tegen UOW'02. Heeft de 
loting al plaatsgevonden voor de 4e ronde 

van de KNVB-beker. RKASV 5 heeft een 
uitwedstrijd geloot tegen SVME 5.
Deze wedstrijd SVME 5- RKASV 5 zal 
gespeeld worden op woensdag 22 januari 
2020 19:30 uur.

Guido Stals Trofee 2020
Onze onderlinge competitie, zal weer van 
start gaan op zondag 19-Januari 2020.
Het is de “Guido Stals Trofee” die over 
zeven wedstrijden gaat.
De seniorenteams van RKASV strijden dan 
om deze titel.
We zullen wekelijks deze “Guido Stals 
Trofee” competitie bijhouden op onze site 
www.rkasv.nl.

RKASV Jeugdafdeling.
Is de eerste seizoenshelft hebben we al 3 
kampioen gehuldigd.
Het waren de jeugdteams Jo12-1, Jo8-1 en 
de Jo8-2 die de titel wisten binnen te 
slepen.
Daarnaast zijn meerdere jeugdteams in de 
top 3 geëindigd.
We wensen alle jeugdteams veel succes in 
de voorjaarcompetitie. Deze competitie zal 
starten op zaterdag 1 februari.
Meer info is te zien op de app voetbal.nl

Programma 

WOENSDAG 22-01-2020 19:30 uur         
 SVME 5- RKASV 5   ( BEKER )             

ZONDAG 26-01-2020       10:00 uur         
 RKASV 4- SVME 5 
ZONDAG 26-01-2020       10:30 uur         
 RKASV 2- RKHSV 3
ZONDAG 26-01-2020     12:00 uur         
 RKASV 5- Jekerdal 5
ZONDAG 26-01-2020    14:30 uur         
 SCG 1- RKASV 1

RKASV is op sociale media goed 
te volgen.
Bent u niet in de gelegenheid om de 
wedstrijd live bij te wonen van RKASV 1.
Dan kunt u het beste de app “in de 
wandelgangen” downloaden.
Daar wordt u live op de hoogte gehouden 
van de tussenstanden.

Internet;  www.rkasv.nl
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/
 RKASV/ 



Amyer Praot - 7 - Amyer Praot

MOND  
 ZO &

Algemene tandheelkunde

Kindertandheelkunde

Kaakchirurgie & implantologie

Preventieve tandheelkunde

Prothetiek
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Nieuwe tandartsen praktijk 
in Zorgpark Scharn

Beste mensen,

Bij het lezen van dit artikel heeft Crescendo  er 
voor 2020  alweer drie repetities opzitten. Wat 
gaat de tijd snel, het is net als tempo in muziek, 
instellen met de metronoom op allegro en 
doorgaan!

Vanaf de eerste repetitie in januari hebben wij weer twee nieuwe 
leden in ons koor welkom mogen heten. Het zijn voor Crescendo 
geen onbekenden, zij hebben in oktober 2019  als projectzangers 
meegezongen aan het geslaagde en mooie Goede Doelen concert. 
Dit is hun zo goed bevallen dat  ze besloten hebben lid te worden 
van ons koor, wij zijn er allemaal blij mee!

Onze repetities zullen voorlopig gericht zijn op de komende 
uitvoeringen.

Programma/Activiteiten:
Zaterdag  22  februari opluisteren Carnavalsmis Walburgakerk
Zondag  15  maart opluisteren H.Mis Walburgakerk
Dinsdag  17 maart jaarvergadering voor leden
Zondag  17  mei opluisteren H.Mis in de Koepelkerk.

“Vriend van Crescendo”: 
Naast alle muzikale activiteiten loopt zijdeling en start vanaf 4 
februari a.s. met een doorlooptijd van zes weken onze jaarlijkse 
actie, “ Vriend van Crescendo” 2020 mee. Onze leden zullen u 
hiervoor persoonlijk benaderen en zullen uw donatie ten zeerste 
op prijs stellen, ALVAST DANKEND HIERVOOR!

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: 
twanbogaert@ziggo.nl  telefoon. 06-28979966.  Je kunt ook elk 
koorlid vragen, iedereen is bereid je meer over het koor te 
vertellen.
Breng eens een bezoekje aan onze vernieuwde website 
https://crescendo-amby.nl/ 

Tel.: 06 - 5283 8835
E-mail: info@bouvrie-spuittechniek.nl

Nieuw- en bestaande bouw, deuren en kozijnen, trappen, 
plinten, vloercoating, damwand en gevelbeplating, etc.
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MARIA LICHTMIS

Maria Lichtmis vieren wij 40 dagen 
na Kerstmis: het feest waarop 
gevierd wordt dat Jezus in de tempel 
aan God wordt opgedragen. In de 
tempel wordt Jezus herkend als de 
Messias die verwacht wordt met 
Advent en met Kerstmis op aarde is 
geboren.
Tegelijkertijd wordt op dit feest al het 
lijden van Jezus aangekondigd:
Simeon kondigt aan dat Jezus een 
omstreden teken zal zijn
(Luc. 2, 34).
Maria Lichtmis valt precies midden in 
de winter, het is ook het feest van het 
steeds sterker wordende licht.
Daarom ook de belangrijke rol van 
licht bij dit feest: aan het begin van 
de Mis worden de kaarsen 
gezegend. Het licht van de kaarsen 
en het toenemende licht buiten 
verwijzen beide naar het licht van 
Christus dat met Kerstmis in de 
wereld gekomen is.
Laten wij ons hart openen voor het 
Licht dat in de wereld gekomen is, 
het toe laten in ons leven en het laten 
schijnen als een licht voor alle 
mensen om ons heen. Zo mogen wij 
voor de mensen die ons dierbaar 
zijn, een licht zijn in de duisternis, 
die wij soms om ons heen ervaren in 
het dagelijks leven.

3 5 e  j a a r g a n g
 n r .  2  -  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 26 januari: derde zondag door het jaar, 
11.00 uur: Koor: Kerkelijk Zangkoor St Caecilia
1e jaardienst Gerda Daemen-Op den Camp
Jaardienst Pie en Lisa Claessens-Weerts
Jaardienst Annie Foppen-Meijer
Frieda Penders-Braeken, c.u.
Mia Lustermans-Schmeits, c.u.
Maria Piëtte-Mordang, c.u.

Dinsdag 28 januari:  09.00 uur in de dagkapel
Voor de slachtoffers van de vliegramp in Teheran

Donderdag 30 januari:  09.00 uur in de dagkapel 
Jaardienst E.H. Johannes Kerckhoffs, oud-pastoor Amby

ZONDAG 2 februari: Opdracht van de Heer/Maria Lichtmis  
11.00 uur: gezinsviering: Koor:  Sancta Walburga
Sem Sijstermans die vandaag gedoopt wordt
Mieke van de Vall-Retz, c.u.
Na afloop van de H Mis wordt de Blasiuszegen gegeven.

Dinsdag  4 februari:  09.00 uur in de dagkapel
Voor de slachtoffers van de bosbranden in Australië

Donderdag 6  februari:  09.00 uur in de dagkapel
Voor de zieken en eenzamen

VRIJDAG 7 februari ZIEKENCOMMUNIE

OVERLEDEN
Ursula Ubachs-Schiepers                 65 jaar
Moge zij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming.

GEDOOPT
Sem Huydts
Wij wensen de dopeling en hun ouders van harte proficiat.
 

Misintenties: opgeven:  In de kapelanie (Severenstr. 7) 
In het parochiebureau elke  dinsdag van 10.30 – 12.00 uur en vrijdag van 
14.00 – 15.00 uur. Ambyerstr. Zuid 90ª tel. 043-3520100 of via e-mail: 
parochiewalburga@kpnplanet.nl. Vermelding in de volgende kerkklok: 
misintenties: uiterlijk maandag 27 januari in de kapelanie en 
uiterlijk dinsdag 28 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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Geachte parochianen, 
Sommige mensen denken dat het geld van de 
parochie rechtstreeks vanuit de Hemel, via het 
Vaticaan en het bisdom de parochie invloeit. Helaas 
niet. De meeste omringende landen kennen wel een 
vorm van kerkbelasting, waardoor gebouwen en 
personeel geheel of ten dele door de staat worden 

betaald. Dat is in Nederland niet het geval. Elke parochie moet voor 
haar eigen inkomsten zorgen. En dat is geen geringe opgave. Gelukkig 
helpen vele mensen mee. Als vrijwilliger, als donateur, en vooral door 
mee te bidden de harten te openen. Hen wil ik hierbij zeer bedanken! 

maar voor de parochie St. Walburga te Amby geldt 
dat het jaarlijks tekort € 8000,00 bedraagt, en dat 
de bodem van de kas nu werkelijk in zicht is. 
Om de inflatie te lijf te gaan, en om de tekorten weg te werken, is er 
dan ook de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Deze vindt dit jaar plaats van 
zaterdag 18 januari t/m zaterdag 1 februari.  
Uw eigen parochie is een belangrijke voorziening. Allereerst is het 
kerkgebouw bij uitstek de plaats waar de ontmoeting met de goede 
God en met elkaar kan plaatsvinden. Het geeft de stadskern een 
unieke culturele uitstraling en identiteit. 
Verder zijn de priesters er gratis voor u. U kunt hen om een 
persoonlijk gesprek, advies of bezoek vragen, levensvragen stellen, bij 
hen een geloofs- en bijbelcursus volgen en door hen sacramenten 
ontvangen: het doopsel, het vormsel, de eucharistie en vergeving. Zij 
geven ook catechese-lessen op school. 
Ten derde onderhoudt de parochiegemeenschap een heel netwerk 
aan vrijwilligers: mensen die zorgen voor de begeleiding van zieken, 
armen en eenzamen, naast misdienaars en acolieten, zangers voor de 
koren,  
mensen die de Kerk schoonhouden, het Kerkhof verzorgen, de 
website en de bloemenversiering verzorgen, etc. 
Samen vormen we de grootste gemeenschap van uw buurt! 
Om dit netwerk en het prachtige kerkgebouw in stand te houden is 
één van de uitgangspunten van Actie Kerkbalans het bevorderen van 
de deelname aan de gezinsbijdrage. De richtlijn voor een gezin is 1% 
van het netto inkomen van deze ‘economische eenheid’, met een 
minimum van 110,-- per jaar. Dat laatste is zo’n 2,-- per week. Dat is 
minder dan een pilsje kost in een horecagelegenheid… De 
geloofsgemeenschap wordt er door ondersteund, de samenleving 
wordt er beter van. Uw giften zijn gedeeltelijk aftrekbaar bij de 
belastingaangifte; periodieke giften zelfs nog meer…  Als 100 
gezinnen extra zich aanmelden, zijn we voorlopig uit de structurele 
kosten! 
Andere bronnen van inkomsten zijn uiteraard de misstipendia, de 
collecte- en kaarsengelden en erfenissen en legaten. 

Mocht u concrete dingen of projecten willen ondersteunen, dan kan 
dat natuurlijk ook! Enige voorbeelden van een aantal noodzakelijke 
investeringen zijn het groot onderhoud van het kerkhof, de reparatie 
van de kerkhofmuur en door omstandigheden een opslagplaats van 
de kerststallen. Zelfs als dit wordt uitgevoerd door onze vrijwilligers 
zal dit een extra bedrag zijn van rond € 10.000,00. Hebt u plaats voor 
Jezus en de kerststal in uw herberg?

De Bankrekeningnummer van de Kerkbijdragen is:  
NL 81 SNSB 0858 0216 09 t.n.v. Parochie St Walburga 
Heel hartelijk dank! Veel zegen in het nieuwe jaar! 
Pastoor Everard de Jong 

VRIJDAG 24 JANUARI  
“mAGIC mUSIC NIGHT”

Om 21.00 uur
In concert: 

Van Wijck
CD Presentatie ‘molton Rock’

Deze fabuleuze singer-
songwriter komt naar 
Maastricht in het kader van de 
presentatie van haar nieuwste 
plaat Molton Rock, de opvolger 
van haar met superlatieve 
recensies ontvangen 
droomdebuut “Average 
Woman”. Zo schreef ons aller 
muziekkenner Leo Blokhuis het 
volgende over haar debuut: “de 
ene na de andere parel…ik ben 
heel erg onder de indruk van 
haar muziek” (Leo Blokhuis – 
NPO radio2)

De entree bedraagt €15, 
reserveren wordt aanbevolen. 
Dat kan via                        
info@ap-artevents.nl ( ovv naam, telnr + aantal gewenste kaarten )
Magisch Theatertje / molenweg 4 / 6225 NC – Maastricht / 
T. 043-3630826
info@magisch-theatertje.nl www.magisch-theatertje.nl 
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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:
1) Opening door de voorzitter  2) Evt. ingekomen stukken
3) Verslag jaarvergadering 2019  4) Activiteiten gepland voor 2020 
(23 mei/6 juli/ 31 oktober en eventueel 19 december) 
5) pauze  6) Verslag kascontrolecommissie 2019 
7) Verslag penningmeester over 2019  8) Verkiezing kascontrole 
commissie  9) Rondvraag  10) 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) 
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Harmonieuws
Carnavalsconcert op 
vrijdag 14 februari a.s.
In de laatste Amyer Praot van 2019 hebben we het 

Carnavalsconcert aangekondigd.
Via internet begonnen we voorzichtig met de kaartverkoop en 
we werden werkelijk overrompeld door het feit, dat binnen 
onvoorzienbare tijd alle zitplaatsen waren verkocht. Er zijn nog 
enige staanplaatsen te koop en die kunt u bestellen op onze 
website www.walburga.nl  
De kaarten kosten € 7,50 per persoon. 

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
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domein. KPMG doet dit onderzoek. Daarnaast wordt gekeken naar 
alle beleidsvelden waar mogelijk incidentele en/of structurele 
besparingsmogelijkheden zijn. 
De bevindingen van dit zoekwerk naar oplossingen worden in het 
eerste kwartaal van dit jaar aan de gemeenteraad gepresenteerd. 
Dan zal de gemeenteraad zich buigen over welke voorstellen 
kunnen rekenen op voldoende steun. De komende tijd zal u 
hierover, zo is de verwachting, nog veel gaan horen. Wordt vervolgd.

Niels Peeters
Fractievoorzitter 
CDA Maastricht
06-15960400 
npeeters@live.nl
www.cdamaastricht.nl 
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Gemeente maastricht vereenvoudigt vergunningen
Sinds 1 januari 2020 is buiten het centrum, in onder andere Amby dus, 
geen vergunning meer nodig voor het gebruik van foodtrucks tijdens 
privéfeesten en het tijdelijk ophangen van bewegwijzering bij wandel- 
en toertochten. Ook het plaatsen van steigers en containers buiten 
het centrum is vergunning vrij geworden. Voor het plaatsen van 
steigers en containers hoeft alleen nog maar een melding gemaakt te 
worden bij de gemeente. “De komende jaren willen we over de gehele 
linie kijken waar het makkelijker en sneller kan als het om 
vergunningen gaat” aldus wethouder Vivianne Heijnen (Vergunnen). 
Deel II, Hoe zit het met de gemeentefinanciën?
In mijn vorige column bent u geïnformeerd over de 
gemeentebegroting 2020 en de daar bijhorende structurele tekorten. 
Te beginnen met 10,5 miljoen euro in 2020 en oplopende tekorten in 
de jaren daarna. Een korte vervolg-uiteenzetting, op hoofdlijnen, over 
de tekorten in het sociaal domein en wat Maastricht gaat doen om de 
tekorten aan te pakken.
De tekorten in het sociaal domein
De structurele (meerjaren) tekorten ontstaan voornamelijk door 
overschrijdingen in het sociaal domein. In het bijzonder bij de 
Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit 
komt deels omdat dit open-einde-regelingen zijn. Dat houdt in dat de 
gemeente is gehouden om zorg en ondersteuning te leveren, ook als 
het budget voor deze vormen van hulp uitgeput is. Dus als iemand 
zorg vraagt en voldoet aan de gestelde criteria dan dient de zorg 
verleend te worden. Hierdoor is vooraf nooit met zekerheid te 
zeggen of het budget dat een gemeente reserveert voldoende is. Meer 
vraag naar zorg leidt dan al snel tot budgetoverschrijdingen. Niet 
alleen deze open-einde-regelingen zorgen voor de tekorten. Het is 
cruciaal dat de gemeente helder krijgt waar en hoe de tekorten 
ontstaan.
Wat gaat de gemeente aan deze tekorten doen?
Het is belangrijk dat een gemeente jaarlijks een sluitende begroting 
kan overleggen. Daarom is de gemeente Maastricht een 
bezuinigingsproces gestart. Dit houdt in dat een gedegen analyse van 
de budgetoverschrijdingen wordt gemaakt om zodoende tot een 
voorstel te komen ten aanzien van kostenreductie binnen het sociaal 

Beste inwoners van Amby,
Woensdag 8 januari j.l. heeft de 
Damesvereniging Amby in 
samenwerking met het Buurtplatform 
Amby een informatie bijeenkomst 

georganiseerd in de Amyerhoof.
Tijdens deze avond is door notaris Mr. Thissen van Team Notarissen 
Maastricht uitgebreid informatie verstrekt betreffende het 
levenstestament / volmacht en testament. Duidelijk is geworden dat 
een dergelijke notariële akte niet enkel voor senioren voordelen 
kan opleveren maar zeker ook voor onze kinderen.
Door deze bijeenkomst voor de bewoners van Amby toegankelijk 
te maken heeft onze Damesverenigng laten zien wat mogelijk is 
door middel van samenwerking.
De Damesvereniging organiseert 1x per maand een leuke avond in 
ons gemeenschapshuis de Amyerhoof. Mocht u na het lezen van 
deze informatie ook een gezellige avond willen bijwonen neem dan 
eens contact op met Myrna Stals-Nix te bereiken via tel. 
06-10255344 en/of via mail myrnastals@gmail.com. 
Groetjes
Namens het bestuur van de Damesvereniging Amby.
Myrna Stals-NIx 
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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 

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 

  Mergelland heerlijke appels of peren kilo €1.29 
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 21/1 tot 28/1 

AmIEPEDIA        
amiepedia.nl: Verleden, heden en toekomst!

Van Remy Evers tot Bèr Slangen….
Prestaties alom………
Kijkend vanaf het mooie uitzichtpunt op de St. Pietersberg passeren een 
aantal wijken je horizon. Zittend op het bankje zie je het centrum van de 
stad Maastricht, de Maas en aansluitend Wijck. Daaromheen gedrapeerd 
de wijken De Heeg, Heer, Scharn en Wittevrouweveld. En helemaal in het 
Noordoosten zie je de kerk van Amby. 
Het oog van Henny en Niels , die mekaar getroffen hebben op de flanken 
van de berg, valt op dat mooie vergezicht en specifiek op hun mooi 
geliefde dorp Amby. Ze zijn er trots op. 
Mijmerend roemen ze een aantal bekende Ambysche (oud)inwoners of 
vertellen ze mekaar diverse anekdotes die ze zelf hebben meegemaakt, 
of die hen is overgedragen door ouders, dan wel vrienden of 
omwonenden.
Zoals………
Remy Evers:
Wat te denken van Remy Evers ons ‘cabarettalent’. Onlangs nog de grote 
winnaar van het nationale Cameretten Festival 2019. En hij gaat ook nog 
voor Prins van de Sjlaaibök, zo liet hij in zijn show weten….. 
Jo maas: 
Ook een kanjer, maar dan op de fiets.  In 1979 werd hij 7e in de Tour de 
France. In die tour wist hij zelfs een etappe te winnen in Brussel……
Willy van Ommeren:
Nog veel meer jaren terug beleefde Amby enorm plezier aan de 
prestaties van Willy van Ommeren. De motorcrosser van de 
Hoofdstraat, helaas in 2008 overleden, won grote wedstrijden in 
Europa…
Jochum ten Haaf
Jochum kreeg als acteur bekendheid door zijn rol als Vincent van Gogh 
op Broadway……
Jan Linkens
Jan Linkens, ook hij is geboren in Amby en  is inmiddels docent klassiek 

ballet, choreograaf, directeur van de dansvakopleiding van het Koninklijk 
Conservatorium én artistiek intendant van het Internationaal 
Danstheater……..
Bèr Slangen
Wie kent niet de wereldberoemde rotstuin van ons aller Bèr. In de 
weekenden rond Pinksteren staan er niet alleen Nederlands, ook 
Europese en zelfs Aziatische liefhebbers voor de poort aan de 
Ambyerstraat Noord 73….
Amiepedia
En wat dacht je van Amiepedia.nl, zo vervolgt Henny en kijkt Niels trots 
aan………..
Waarop Niels antwoordt: “Dat clubje, de redactie heeft vorige week de 
meest prestigieuze prijs gewonnen, die er op dit moment via ‘VIA van 
dagblad De Limburger’  te winnen is. Voor hun inzet door middel van 
het presenteren van de website: Amiepedia.nl kunnen zij zich de heerlijke 
taart laten smaken.”
En zo is het. Bovenstaande onderwerpen en nog veel meer, zoek en vind 
ze op Amiepedia.nl.
"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.
Momenteel zijn er 251 artikelen, 900 afbeeldingen 
en 85 gebruikers.
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. Eerstvolgende keer: dinsdag 11 februari 2020. Of stuur je 
artikel naar: Redactie@Amiepedia.nl 
Van - voor en door de mensen van Amby. 
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Carnavalskleren
U bent er vast al mee 
bezig … “wat zal ik 
aantrekken, wat heb ik 
nog in de kast?”. 

En bij deze zoektocht komt u vast 
wel carnavalspakjes tegen die nog 
leuk en prima in orde zijn, maar die 
niet meer passen of anderszins 
overbodig zijn. 

Denk dan eens aan 
Terre des Hommes! 

Wij verkopen namelijk tweede 
hands spullen van goede kwaliteit, 

o.a. carnavalskleding en -attributen, zoals hoedjes, petten, sjaals, 
pruiken en muziekinstrumenten.
De opbrengst van de verkoop gaat naar hulpprojecten, over de 
hele wereld, die voorkomen dat kinderen worden uitgebuit, 
kinderen uit uitbuitingsituaties halen en ervoor zorgen dat deze 
kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.
U kunt ons vinden in Heer, Dorpstraat 18A en op: 
www.facebook.com/tdhmaastricht 

!! Sjlaaibök bezoeken mUmC+ !!
Op zaterdag 15 februari zal de Hoeglöstige Prins van 
CV de Sjlaaibök zijn jaarlijkse bezoek brengen aan het 
MUMC+ om mensen uit Amby een hart onder de riem 
te steken met een van onze fruitschoteltjes.
In verband met de privacy krijgen wij helaas vanuit het 
MUMC+ en andere instanties geen namen meer van 
mensen en is het voor ons heel moeilijk om niemand te vergeten.
Kent u iemand die op 15 februari in het MUMC+ ligt, dan horen wij 
dit heel graag van u, zodat wij deze persoon een bezoekje kunnen 
brengen.
U kunt dit aan ons melden via info@sjlaaibok.nl of een belletje naar 
Fred Stals 06-53164078. 
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Na lang wachten was het zaterdag 18 januari eindelijk zover de 
kick of van ons project in 2022. Heel spannend voor de leden en 
de projectgroep. 
Elke werkgroep presenteerde hun doelstellingen van dit nieuwe 
project.

Iedereen was nieuwsgiering naar de verhaallijn, de nieuwe liederen, 
de naam en de locatie van dit nieuwe project in 2022. 
Vele verrassende items passeerde de revue deze ochtend waar we 
in de komende uitgaven van de AP op terug zullen komen. Zo 
werden de eerste noten gezongen van een van de nieuwe liederen 
van het project, de eerste stappen van acteren bij onze regisseur 
en zich creatief uitleven bij onze vormgeefster. 
Na een lekkere lunch mochten we samen met het combo de 
eerste coupletten van het geoefende lied laten horen. 
 
In de loop van de ochtend mocht iedereen kiezen uit drie 
voorgestelde namen voor het project. De uiteindelijke uitslag is 
“Music at the museum” geworden. Een prachtige naam voor het 
nieuwe project. Tijdens de workshop creatief werden diverse 
ideeën voor de PR gecreëerd die aangereikt worden aan onze 

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

grafisch vormgever. Paul Lemmens onze dirigent en regisseur Pim 
Horio vertelde hun plannen en ambities. Na de presentatie klonk 
een luid applaus, het koor is enthousiast en heeft er zin in om te 
starten met dit nieuwe project. 
Denk je wat klinkt dat goed dan kun je nu nog instappen in dit 
nieuwe project en kom kennismaken op maandagavond. 
 

Van links naar rechts onderste rij; Pim Horio regisseur, Katrin 
Henss vormgeefster en Paul Lemmens dirigent.

Succesvolle Open repetitie. 
Op 13 januari j.l. was er een open repetitie. We konden onze ogen 
niet geloven dat om 19.30 uur alle stoelen voor potentiele nieuwe 
leden allemaal bezet waren. Ze kregen een variatie aangeboden uit 
ons repertoire met liederen uit ons vorig project. Na de pauze 
stonden alle potentiele leden tussen de verschillende zangstemmen 
om hun eerste noten mee te zingen. Van geoefende zangers tot 
nieuwelingen geweldig om zo veel nieuwe mensen te mogen 
ontmoeten. Met deze nieuwe leden zijn we inmiddels de 50 
zingende leden gepasseerd. Wat een mooie opsteker zo vlak voor 
de start van ons nieuw project. 

Programma
Zaterdag 01 februari 2020 
Opluistering viering Scharn 
18.00 uur 

Woensdag 01 April 2020  
Verenigingskienen Pasen 

Zondag 17 mei 2020 
Opluistering viering
Walburgakerk 

 

 

 
ete & genete 
 
Een heerlijke buurtmaaltijd: 
- driegangen diner 
- mooie muziek 
- goed gezelschap 
 
Ieder welkom!! 
30 januari 19.00-21.00 uur 
Aanmelden (pp 3 euro):  
j.bosch11@icloud.com 
 
Amiecitia: 
Beukenhoven 50 
6225 GR Maastricht 
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Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen 
Severenplein 24a, Maastricht  

043-3634781 
efranssen@plussupermarkt.nl 

www.facebook.com/plusfranssen  
en instagram: plusfranssen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zoeken jongeren die in de 
avonden, weekenden en vakanties 
ons team willen komen versterken. 

Werken in onze winkel is heel 
divers, uitdagend en vooral 

ook heel gezellig!  
 

 

Lijkt het jou leuk om deel uit te maken van ons team en 
te zorgen voor een goed gevulde winkel of lijkt het je leuk om 

klanten te helpen aan onze kassa? Solliciteer dan nu! 
Stuur een e-mail met jouw CV en motivatie naar 

efranssen@plussupermarkt.nl óf vraag een 
sollicitatieformulier aan onze kassa. 

 


