
SJLAAIMETTETREFFE 2020
Oproep aan iedereen !

Voor de 21ste keer organiseert C.V. De Sjlaaibök
op carnavalszondagavond het Sjlaaimettetreffe 
voor alle carnavalsvierders uit Amby en omstreken! 

Het Sjlaaimettetreffe is het onherkenbaar verkleed rondgaan voor 
jong en oud van Café tot Café. Je kunt meedoen in de categorie 
einzelgangers/duo óf in de categorie groepen.
Per categorie geldt: “Wie wordt Sjlaaibök of Sjlaaimet van het jaar 
2020?”  Je zult hieraan zelf veel plezier beleven omdat ook je eigen 
vrienden, bekenden en familie je niet zullen herkennen (mits ze zelf 
al niet mee doen). Bij het demasqué is het altijd weer spannend wie 
onder de maskers uitkomt. Dit levert verbaasde en leuke reacties 
op!

Een anonieme jury zal door Amby trekken om iedereen te 
beoordelen. Om 00.11 uur is bij BIE JOSEE het altijd weer super 
spannende demasqué waarna aansluitend de prijsuitreiking zal 
plaatsvinden. 

Hoe weet de jury wie er meedoen? 
Simpel, voldoe aan het volgende reglement: 
1. Verkleed je onherkenbaar. 
2. Laat je in elk café zien.
3. Om dit te controleren liggen in alle cafés formulieren. 
4. Neem in het eerste café waar je komt één formulier mee.
5. Laat dit door de kastelein afstempelen. 
6. In elke volgende café laat je een stempel zetten.
7. Laat in je doen en laten niet weten wie je bent. 
8. Verras je vrienden, kennissen en/of familie.
9. Heb veel plezier.
10. Kom vóór 00.11 uur naar het demasqué.
11. Lever je formulier in aan één van de RV11 leden 
 voor het demasqué bij de Amyerhoof

De deelnemende cafés zijn:
Café de Kardinaal, Gemeenschapshuis Amyerhoof, 
Bie Josee.

Kortom een oproep aan iedereen, DOE MEE !

Deelnemers formulieren staan ook in deze Amyer Praot
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Oproep voor deelname aan de 
optocht 2020
Beste Karnavalsvierders,
Graag jullie aandacht voor het volgende:
Sedert vele jaren is de optocht op karnavalsmaandag één van de 
hoogtepunten van onze Amiese karnaval. Vele groepen families / 
verenigingen / vrienden / duo’s en einzelgängers liepen mee in onze 
optocht.
Ook u als individu / familie of vereniging was van de partij.
Afgelopen jaar was het een geweldig mooie optocht.
Wij als karnavalsvereniging en optochtcommissie hopen dat wij in 2020 
weer net zo een mooie optocht krijgen als afgelopen jaar.
Wij roepen u daarbij op om ook dit jaar weer deel te nemen aan onze 
optocht.

Natuurlijk hebben wij als vereniging enkele mooie voorwaarden als u 
weer meedoet aan onze optocht.
•	 Aangepaste	financiële	ondersteuning	voor	iedereen	die	mee	doet	en
	 zich	vooraf	heeft	opgegeven	via	de	officiële	aanmeldingsformulier.	
•	 Aangepaste	prijzen	als	waardering.
Wij hopen dat vele karnavalisten zullen reageren op onze oproep 
en dat zodoende deze mooie traditie bewaard zal blijven voor onze 
gemeenschap.
Route: Opstellen Vlierhoven, Laurierhoven, Achter de Hoven, Hagenstraat, 
Ambyerstraat Noord, Severenstraat, van Slijpenstraat, Severenplein alwaar 
de ontbinding is.
Net als afgelopen jaar zullen de prinsenparen ook dit jaar de optocht 
vóór gaan tot aan de witte boerderij. Hier zullen zij zich opstellen zodat 
zij u allen kunnen bewonderen.
Het aanmeldingsformulier vind u op onze website www.sjlaaibok.nl
Inleveren van het aanmeldingsformulier kan online naar 
info@sjlaaibok.nl of uitgeprint inleveren bij Kapsalon Monique, 
Longinastraat 116
Graag willen wij u ook vragen om leuke foto’s en filmpjes van de 
optocht, die u zelf gemaakt heeft op te sturen naar ons. Dit doet u ook 
via info@sjlaaibok.nl 
Met vriendelijk groet,                                                                                                                           
C.V. de Sjlaaibök en de optochtcommissie.

PROGRAMMA CV DE SJLAAIBÖK

Zaoterdag 23 februari
19:00 oor: Heilige Karnavalsmès in de Walburgakèrk
20:11 oor: Bok oplaote op ’t Severenplein
Aansjletend Roondgank door Amie

Zoondag 24 februari
14:00 oor: Jeugmiddag in de Amyerhoof
20:30 oor: Sjlaaimette Treffe langs de Horeca in Amie

Maondag 25 februari
14:11 oor: Groete Amiese optoch
17:00 oor: Pries oetreiking optoch in de Amyerhoof
Aansjletend: Roondgang door Amie

Dinsdag 26 februari
14:00 oor: Jeugmiddag in de Amyerhoof
19:00 oor: Roondgank door Amie
00:00 oor: Bok aaflaote op ’t Severenplein en aafsjleting in Amyerhoof 



INLOOPSPREEKUUR 

Ambyerstraat noord 78, 6225 AT Maastricht

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 3 maart

Inzendtermijn kopie
Woensdag 26 februari

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 

houdt op
dinsdag 3 MAART

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 

Uitslag loterij 2020
CV De Sjlaaibök Amie
  prijs lotnummer
1e € 155,00 1324
2e € 111,00 2303
3e € 77,00 2755
4e € 11,00 1072
5e  € 11,00 3301
6e € 11,00 283
7e  € 11,00 2863
8e  € 11,00 954
9e  € 11,00 1328
10e € 11,00 3364
11e € 11,00 1182

Afhalen prijs: bel of app 06-20425990 
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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:

Runtsstökskes Gehaks
haaf um haaf

eine kilo  711

Gehaksballe
um zellef te brooije

5 stöks  611

Verrekes stökskes

Huidvleis

haave kilo  411

Lekker spek 
veur bei un ei 
gezaaite of geruik

haave kilo 711

Saté in pindasajs

haave kilo 711

Sjieli con Carin

haave kilo  611

Zoervleis

haave kilo 511

Knijnsbatse
in zeut zoere sajs

haave kilo  711

Runtgoulasj

haave kilo  611

Tête de veau 

pot 600cc  711

Gehaksballe

5 stöks 711

Pittige belkes of döpkes

haave kilo  711

Kaw sjotel

eine kilo 811

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 18 februari t/m zaterdag 22 februari 2020.

Mega burger pukèt
4-deilig

saame 711

eine kilo 811

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

eine kilo 1111

Ete & Genete

Eind februari organiseren we weer een buurtmaaltijd 
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 27 februari 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 27 februari!

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

 

 

ete & genete 
 
Een heerlijke buurtmaaltijd: 
- driegangen diner 
- mooie muziek 
- goed gezelschap 
 
Ieder welkom!! 
27 februari 19.00-21.00 uur 
Aanmelden (pp 3 euro):  
j.bosch11@icloud.com 
 
Amiecitia: 
Beukenhoven 50 
6225 GR  
Maastricht 
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27 februari 19.00-21.00 uur 
Aanmelden (pp 3 euro):  
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6225 GR  
Maastricht 
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Nieuws van het Ambino ballet:
Op 3 februari is Anneke Schifferstein-
Lammers van ons heengegaan. Dit kwam 
voor ons onverwachts en we waren ook 
zeer bedroefd toen we het vernamen. 
Anneke is reeds meer dan 50 jaar, zelfs op 
enkele dagen na, 51 jaar aan het Ambino 
ballet verbonden geweest. Zij heeft al die 
jaren het Ambino ballet kleur en een gezicht 
gegeven.

Zware blikseminslag 
op de Kerk
In de vroege ochtend van dinsdag 28 januari 
vond een zware blikseminslag plaats op onze 
Kerk. Deze inslag is in heel Amby goed te horen
geweest en had ook consequenties voor 
andere gebouwen en huizen in de omgeving. 

Het kerkbestuur werd er niet direct mee 
geconfronteerd. Op vrijdag 31 januari 
bleek de verwarming het niet te doen en 
ook waren enkele stoppen doorgeslagen. 
Daarna ontdekte men dat afdekdeksels en 
stopcontacten uit de muur waren geblazen 
in de kerk. Die euvels werden verholpen. 
Maar ook zaterdag, vlak voor de uitvaart 
van mevrouw Sour-Godding bleek dat de 
geluidsinstallatie het niet meer deed. Maandag 
werd een grote inspectie van zichtbare schade 
uitgevoerd. Toen werd geconstateerd dat de 
inslag had plaatsgevonden op de schoorsteen 
boven de abscis. Er is een groot gat te zien aan 
de zijde van het kerkhof bij de Cramer van 
Brienenstraat (zie foto van Ton Bron). Ook 
de torenuurwerkverlichting aan de westkant 
deed het niet meer. De kerk is verzekerd bij 
Donatus maar wat er vergoedt gaat worden is 
nog niet duidelijk, neem daarbij ook het eigen 
risico. De verzekering expert is geweest en 
momenteel wordt de schade die aangericht 
is geïnspecteerd door deskundigen van onze 
vaste leveranciers en worden offertes voor het 
herstel gemaakt. In de Kerk is op dit moment 
een vervangende geluidsapparatuur aanwezig 
en de verwarming doet het weer. Wij hopen 
dat alles snel hersteld kan worden. Wij wensen 
u een fijne Carnaval.

Piet Keijmis	wnd	secretaris	parochiële	
bestuursraad 

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 

Anneke heeft in Duitsland de benodigde 
diploma’s gehaald om balletlessen te kunnen 
geven. In die tijd gaf Anneke op meerdere 
plaatsen balletlessen in Zuid-Limburg.  
Ze heeft bijna 30 jaar de lessen verzorgd en 
de kinderen voorbereid op de optredens. In 
de hoogtijdagen kon het aantal leerlingen wel 
oplopen  tot 150. Er waren kinderen die later 
verder zijn gegaan met dansen en er hun 
beroep van hebben gemaakt. Zo goed zelfs 
dat zij heel beroemd zijn geworden met hun 
dans en muziek. 
Na het optreden bij ons 30-jarige jubileum 
is Anneke gestopt met lesgeven. Zij wilde 
het rustiger aan gaan doen bij het bereiken 
van haar pensioenleeftijd. Omdat opvolging 
gaan makkelijke zaak is bij een uitstekende 
docente, is zijzelf nog vaak ingevallen en was 
het voor haar dan ook geen verrassing toen 
ze weer bijna wekelijks les gaf. Wie tot voor 

kort Ambino ballet noemde, dacht daarbij 
automatisch aan Anneke. Na vele tijdelijke 
docenten hebben we nu gelukkig weer een 
vaste docente, onze juf Myrthe.
Anneke is altijd mee blijven denken en is deel 
gaan uitmaken het bestuur. Ondanks dat zij 
lichamelijke klachten kreeg , bleef zij, zelfs tot 
de laatste vergadering, paraat ! Wat we ook 
bespraken of waar we ook maar enigszins 
hulp bij nodig hadden, Anneke bood zich aan. 
We zullen haar heel erg missen en met haar 
heengaan is een boegbeeld van het Ambino 
ballet weggevallen. We zullen haar niet 
vergeten. 
Wij condoleren haar dochter Dominique en 
kleindochter Nina en verdere nabestaanden, 
haar vrienden en kennissen. 
Rust zacht Anneke.
Het bestuur en docente. 
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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 19 februari tot en met dinsdag 3 maart

4 Braadworstjes
+ 1/2 kg Gehakt

€ 8.45samen voor

RUNDERPOULET
vrijdag 21 februari en
zaterdag 22 februariWEEKENDRECLAME 

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

Harmonieuws
Harmonie te horen en te zien in 
de Optoch van Amie
Zoals alle jaren trekken op maandag 24 februari a.s. 
leden van de Harmonie en hun muzikale vrienden, 

mee met de Optoch van Amie. Met het inhalen op zaterdag 8 
februari jl. van het Prinsenpaar Prins Jean II en Prinses Nancy en 

het Jeugdprinsenpaar 
Prins Thijn I en 
Prinses Lynn van 
CV De Sjlaaibök 
bij de Prinselijke 
residentie aan de 
Schovenlaan en 
aansluitend de 
serenade in de 
Amyerhoof, begon 
voor Harmonie St. 
Walburga de viering 
van de Vastelaovend. 

 
Op Valentijnsdag 14 februari was ons Karnevals Konzèr in de 
Amyerhoof met in de hoofdrol Bart Storcken.

Zondag 8 maart Jeugdtreffen in de Amyerhoof 
Op zondag 8 maart a.s. treffen de leerlingenorkesten van de 
Koninklijke Harmonie Gronsveld, Muziekvereniging Voerendaal en 
Harmonie St. Walburga elkaar in de Amyerhoof. 
Leerlingenorkesten	zijn	de	kweekvijvers	van	de	harmonieën.	
De	overwegend	jeugdige	leden	van	de	drie	harmonieën	laten	u	

ONZe ZAAk iS GeSlOteN VAN MAANDAG 24 febRUARi tOt eN Met MAANDAG 2 MAARt

horen en zien waartoe zij muzikaal in staat zijn.  Met grote inzet en 
enthousiasme presenteren zij hun muzikale repertoire.
Als extra onderdeel van deze middag treedt de Jeugddrumband 
van Muziekvereniging Voerendaal voor u op.
Wij verwelkomen u graag in de Amyerhoof!
Het concert begint om 13.30 uur en is gratis toegankelijk. 



Amyer Praot - 6 - Amyer Praot

Project 2022   Music at the Museum
Op 18 januari jl. hadden wij onze Heidag waar de projectgroep 
hun plannen voor het project 2022 presenteerde. Het koor 
werd heel enthousiast na het repeteren van de eerste noten 
van het nieuwe lied van het project. Het eerste lied zit in de 
grondverf en de eerste noten van het tweede lied zijn al te 
horen. De voorstellingen van het project Music at the 
Museum zullen in het Gemeenschapshuis Amyerhoof 
plaatsvinden. Het koor houdt van uitdagingen en wil graag met 
de Stichting en beheerder de uitdaging aangaan om de 
Amyerhoof om te bouwen tot een theater. Wij hopen op de 
medewerking van iedereen om dit in Amie te verwezenlijken. 
De voorstellingen zijn op vrijdagavond 20 mei, 
zaterdagavond 21 mei en zondagmiddag 22 mei 2022 
op donderdagavond is een besloten generale repetitie (hier 
later meer over). 

Mes Amie groeit.
In aanloop naar het nieuwe project, recente uitvoeringen en de 
open repetitie hebben zich maar liefst 13 nieuwe leden 
aangemeld. Het koor groeit naar momenteel 63 zingende leden 
dit is wel bijzonder te noemen. Wij zijn hier heel blij mee en 
hopen dat wij het “wij-gevoel” van ons koor kunnen overdragen 
op onze nieuwe leden. 
Je kunt je tot 1 april 2020 aanmelden om deel te nemen aan ons 
project.

Paas Kienen op 1 april 2020
Woensdagavond 1 april a.s. gaan we 
weer kienen in gemeenschapshuis De 
Amyerhoof. Het beloofd weer een 
superleuke avond te worden met 
wederom mooie prijzen en een 
fantastische tombola. Deze vereniging 
kienavond start om 19.30 uur en de zaal 
gaat open om 18.30 uur. Iedereen die 
Vocalgroup Mes Amie een warm hart toedraagt is welkom en 
de opbrengst van deze avond zal voor ons project in 2022 zijn. 

Kleding inzamel actie.
Om	het	project	een	financiële	boost	te	geven	gaan	we	in	
samenwerking met Actie 68 een kleding inzamel actie starten. 
Leden en sympathisanten kunnen elke maandagavond bij de 
Amierhoof hun kleding in de daarvoor bestemde 
kledingcontainer inzamelen. Er zullen twee inzamelacties zijn in 
de loop van het jaar waar iedereen kleding kan komen brengen. 
Op zaterdag 18 april is de eerste kledinginzamelactie in de een 
volgende uitgave hier meer over. 

Programma
Woensdag 01 April 2020  Vereniging Paas kienen  
Zaterdag 18 April 2020 Kledinginzamelactie Amyerhoof 
Zondag  17 mei 2020 Opluistering viering Walburgakerk 
Zaterdag 23 Mei 2020 Opluistering Vormsel 
  Walburgakerk
Zaterdag  31 Oktober 2020 Kledinginzamelactie Amyerhoof 
Vrijdag  18 December 2020 Kerstwandelingen 
Zaterdag  19 December 2020  Kerstwandelingen 

ZONNEBLOEM UNIEK AANBOD
Als Zonnebloem Amby willen wij nogmaals de nadruk leggen op 
een fantastisch en uniek aanbod.
Iemand, die moeilijk ter been is of zelfs bij alles wat hij/zij doet 
een rolstoel moet gebruiken, komt er maar moeilijk toe om 
eens verder buitenshuis te komen.
Omdat meer mogelijk te maken geldt al enkele jaren de 
mogelijkheid om tegen een redelijke prijs een Zonnebloemauto 
te huren, waarin plaats is voor een rolstoel en enkele andere 
personen.
De Zonnebloem Maastricht heeft nu tijdelijk een uniek aanbod: 
gratis gebruik van deze auto met nog € 20,-- benzinegeld extra.
Het lijkt ons een prachtige gelegenheid om iemand te verrassen 
met een dagje uit, iemand die dat anders nooit zou kunnen.
We hopen van harte dat gebruik gemaakt wordt van dit aanbod, 
zodat mensen met een handicap weer eens ergens kunnen 
komen, waar ze graag eens heen zouden willen.
Indien u belangstelling hebt of iets meer wilt weten neem dan 
contact op met
Dhr. Tj. Dols, Hazelaarhoven 9, Amby. Tel. 043-3625298 

 

de hele maand juli GEEN 
kienmiddag Café de Kardinaal 

 

 

 

 

in augustus is er GEEN kienen 

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

 

 

     

 

Gewoon Vocalgroup Mes Amie 
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RKASV NIEUWS 
Prins Thijn I,
Zondag 2 Februari werd in de Amyerhoof het 
nieuw jeugdprinsenpaar 2020 uitgeroepen. En ook 
dit jaar is de gekozen Jeugdprins Thijn I lid van onze 
vereniging RKASV. De Jeugdprins Thijn, speelt dit seizoen in het 
team Jo11-1. Onze vereniging RKASV is dan ook erg trots, dat 
twee leden de Amyse Karnaval voorgaat. Wij wensen dan ook 
beide Prinsenparen veel plezier deze Carnaval. 

Prins Jean II deed de 
aftrap,
Zondag 2 Februari heeft 
Prins Jean II en Prinsen 
Nancy onze vereniging 
RKASV bezocht. Voor 
aanvang van de wedstrijd 
werd het Prinsenpaar, en 
een delegatie van de 
raad van elf ontvangen in 
de bestuurskamer. 
Hierna liep Prins Jean II, 
samen met de 
scheidsrechter en 
spelers het veld op.
Voor de wedstrijd 
RKASV – WDZ mocht 
zijne Hogelustigheid Jean 
II de aftrap verrichten.

Prins Jean II en Prinses 
Nancy wachten op de 
aftrap.

Op zondag 9 februari houdt het Elisabeth Strouven Fonds 
OPEN HUIS van 14.00 tot 16.00 uur. U kunt dan geheel 
vrijblijvend ons pand aan de Abtstraat 3 in Maastricht 
komen bezichtigen en met ons kennismaken.

Tentoonstelling

Ook is er op dit moment de tentoonstelling
‘Een schitterende reis’ met schilderijen en tekeningen 
van Marieke Dorenbosch. Kom gerust een kijkje nemen! 

Voor meer informatie zie 
www.elisabethstrouvenfonds.nl 

OPEN
HUIS

Sportpark Geusselt Noord rookvrij
Op initiatief van Maastricht Sport zal het jongste sportpark van 
Maastricht, Sportpark Geusselt Noord, als 1e rookvrij worden.
Dit zal op 2 Maart 14:30 uur door de wethouder middels het 
onthullen van een bord/banner “Rookvrij – Op weg naar een 
rookvrije generatie”, bekrachtigd worden.
Alle gebruikers van het park, dus ook RKASV, zien dit als een 
positieve stap richting een gezonde en veilige sportomgeving.

Programma 1 Maart 
11:00 Daalhof 3 - RKASV 3
12:00 RKASV 5 - Daalhof 4
12:00 Leonidas W 3 - RKASV 2
14:30  Willem I  - RKASV 1       “Entree Gratis”  
Programma 29 Februari
11:00 Leonidas W Jo11-1 - RKASV Jo11-2
12:00 RKASV Jo12-1 - SJO UBC Jo12-1
12:00 Heer Jo13-1 - RKASV Jo13-1

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/  
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Na een prachtige tijd van carnaval komt 
een tijd, die de veertigdagentijd wordt 
genoemd. Het is een tijd van 
voorbereiding op het belangrijkste feest 
van alle christenen! Pasen! We zullen in 
april vieren dat Christus uit de dood is 
opgestaan, dat Hij is verrezen. 
Daarom begint vanaf Aswoensdag de 
veertigdagentijd  (of vastentijd) om ons 
goed op de komst van De verrezen 
Christus voor te bereiden. 
Wat kunnen wij doen? Daarover zult u 
in de komende tijd in onze parochie 
nog zeker veel horen. Men kan 
natuurlijk meer tijd aan gebed besteden. 
Velen van ons zijn gewend om een 
kaarsje aan te steken. Men kan ook 
thuis met de kinderen een kort gebedje 
bidden. Er zijn veel gebeden maar het 
mooiste is, dat direct uit ons hart komt. 
Probeer maar met God te praten zoals u 
dat met uw man, vrouw of kinderen 
doet. God kent u en Hij weet wat u 
nodig hebt. 
Het is ook een tijd om iets voor een 
goed doel te kunnen doen. Onze 
parochie organiseert een vastenactie, 
waardoor vele mensen door onze inzet 
geholpen kunnen worden. 
De veertigdagentijd is ook een kans om 
de liefde van God te kunnen ervaren. 
Deze liefde en blijdschap kan men in de 
eucharistie beleven, maar ook door het 
sacrament van verzoening, waar men 
volledig zichzelf kan zijn en kan ervaren 
dat er  een God is, die als een goede 
Vader, u alles vergeeft en altijd van u 
houdt.

3 5 e  j a a r g a n g
 n r .  4  -  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. (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

ZATERDAG 22 februari, Carnavalsmis
19.00 uur: Gemengd koor Crescendo
Jaardienst E.H. Christiaan Heuvels, oud-pastoor Amby

ZONDAG 23 februari, zevende zondag door het jaar
11.00 uur koor: Gelegenheidskoor
Mia Lustermans-Schmeits, c.u.

Dinsdag 25 februari:  09.00 uur in de dagkapel
Voor de eenzamen

Woensdag 26 februari: Aswoensdag
19.00 uur: koor: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia
Askruisje wordt uitgedeeld tijdens de H. Mis

Donderdag 27 februari: 09.00 uur in de dagkapel
Voor de wereldvrede

ZONDAG 1 maart, 1e zondag van de veertigdagentijd, 
Gezinsviering
11.00 uur koor: Gelegenheidskoor
Tiny Pieters-Mertens, c.u.
To Blankendaal, c.u.
Na de H. Mis kerkdeurcollecte voor de verwarming

Dinsdag 3 maart  09.00 uur in de dagkapel
Voor de jarigen in de maand maart

Donderdag 5 maart:  09.00 uur in de dagkapel
Jaardienst E.H. Eugène Vossen, oud-kapelaan Amby

VRIJDAG 6 maart ZIEKENCOMMUNIE

OVERLEDEN
Anny Sour-Godding, 91 jaar
Margo Janssen-’s Gravemade, 65 jaar
Mogen zij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming.

GEDOOPT
Sem Sijstermans
Wij wensen de dopeling en zijn ouders van harte proficiat.

Misintenties opgeven:  In de kapelanie (Severenstr. 7, tel. 06-27501073). 
Of in het parochiebureau elke  dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur en vrijdag van 
14.00 - 15.00 uur: Ambyerstraat Zuid 90ª, tel. 043-3520100, of via e.mail: 
parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: uiterlijk 
vrijdag 21 februari vóór 15.00 uur in het parochiebureau.
I.v.m. CARNAVAL IS HET PAROCHIEBUREAU DINSDAG 25 FEBRUARI 
GESLOTEN. Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.
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Wegens omstandigheden 

Zullen enkele opdrachten pas NA de carnaval geplaatst worden. 

Hopende op u begrip, 

Jean 
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MOND  
 ZO &

Algemene tandheelkunde

Kindertandheelkunde

Kaakchirurgie & implantologie

Preventieve tandheelkunde

Prothetiek

Tandtechniek

www.mondenzo.nl
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Flyer MondenZo-DEF.indd   1 07-08-14   16:16
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MOND  
 ZO &

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

Flyer MondenZo-DEF.indd   2 07-08-14   16:16

NieUWe PAtiËNteN WelkOM!
tandartsenpraktijk in Zorgpark Scharn

Contracten met de meeste verzekeraars

Welkom!
Loop vrijblijvend binnen of bel
voor een afspraak, en maak 

kennis met Uw tandarts:
Jeroen Smeets, John Bosch 

en Bernd Donckers.

HartslagNu Amby-Maastricht 
Vereniging voor Reanimatie en AED-gebruik

Volgens de Nederlandse Hartstichting krijgen elke 
week 300 mensen een hartstilstand buiten het 
ziekenhuis. Meestal in woonwijken en juist daar zijn 
te weinig AED’s dag en nacht beschikbaar. Als er 
binnen 6 minuten een reanimatie met AED wordt 
uitgevoerd stijgen de overlevingskansen significant. Ruud Pijls Msc van 
het UMC+ in Maastricht promoveerde in november 2019 op dit 
onderwerp. In Nederland is een burgerhulpsysteem actief dat bestaat 
uit burgers die worden opgeroepen om een slachtoffer van een 
hartstilstand te reanimeren. In zijn proefschrift is aangetoond dat het 
systeem de kans op overleving van een plotselinge hartstilstand (met 
cardiale oorzaak) buiten het ziekenhuis verhoogt van 16% naar 27% 
en dat het overgrote deel van deze overlevers in goede conditie het 
ziekenhuis verlaat. In gemeenten met een hoger percentage 
burgerhulpverleners stijgt de overlevingskans tot bijna 35 % zo blijkt 
uit analyse van onder meer 422 reanimaties in de provincie Limburg.  
Bron: Persbericht Maastricht University dd. 29.11.2019

Nieuwe vereniging gaat cursussen reanimatie en AED-
gebruik in Amby organiseren
De EHBO vereniging dr. Stoops Amby is/wordt opgeheven. 
Onderdeel van de EHBO vereniging was de organisatie van 
Reanimatiecursussen en gebruik van een AED (Automatische 
Externe Defibrillator). 
Dankzij het initiatief van het Buurtplatform Amby is een nieuwe 
vereniging opgericht om Reanimatiecursussen en AED-gebruik in 
Amby te organiseren en te faciliteren.  
Eind 2019 is de nieuwe vereniging opgericht bij de notaris door 
Judith Kerkhofs (voorzitter), Jo Brunenberg (secretaris) en 
Jonas van de Wiel (penningmeester). Cary van Gestel is 
bestuursadviseur en zal de PR & Communicatie verzorgen. 
De nieuwe vereniging is officieel partner van HartslagNu 
(www.hartslagnu.nl)  en mag daarom ook de naam en het logo 
gebruiken.  
 

Doel van de vereniging
Bevorderen van een 
hartveiliger Amby door 
(Herhalings-) cursussen 
voor Reanimatie en AED-
gebruik te organiseren en 
faciliteren. Het lidmaatschap 
én de cursussen zullen 
tegen een zeer gering 
bedrag worden aangeboden 
om de drempel voor 
deelname aan de cursussen 
of het lidmaatschap zo laag 
mogelijk te houden. Daarbij 
zijn de huidige leden van de 
EHBO vereniging én oud-
cursisten via het 
Buurtplatform Amby reeds 
benaderd om toe te treden 

tot de nieuwe vereniging. Er hebben zich al enkele aspirant leden 
aangemeld. 
Op  woensdag 18 maart a.s. is een start- en 
informatiebijeenkomst gepland. Deze begint om 20.00 uur en 
duurt tot ongeveer 21.00 uur. De bijeenkomst wordt gehouden 
in een van de ruimtes van het Buurtplatform Amby aan de 
Ambyerstraat noord nr. 78. 
In die bijeenkomst worden het nieuwe bestuur en de twee 
landelijk gecertificeerde instructeurs voorgesteld, informatie 
gegeven over de nieuwe vereniging, lidmaatschap, organisatie en 
planning van cursussen, de kosten, samenwerking met landelijke 
organisaties, oproepen en inzet van burgerhulpverlener bij 
reanimatie noodzaak in de wijk Amby.

Aanmelden vóór 1 maart 2020 
bij de Secretaris Jo Brunenberg, Olmenhoven 35, 
6225 GD Maastricht
of mail naar ml.brunenberg@home.nl of bel GSM: 06.30955639.
Graag uw eigen naam, adres, mailadres en (mobiel) 
telefoonnummer erbij vermelden.
Samen proberen wij Amby hartveiliger te maken. 
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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 

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 

Toon Hermans Huis 
Maastricht  

“Breek de Week”
Met elk seizoen, 
gaan we op de 
woensdagmiddag 
iets leuks doen.
Wanneer: 
2 keer per maand 
op woensdagmiddag 
Waar: Toon Hermans Huis Maastricht
Aanvang: 13.30-16.30 uur
Kosten:  wisselend per activiteit (incl. 
materialen en koffie/thee).  
Kijk voor meer info op onze website 
www.toonhermanshuismaastricht.nl 

 

 

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: 
 
 
 
 
 
 
 

In d'n iersjte kaffee boe iech/veer kom(e) neum iech dit formulier mét.

In edere volgende kaffee laot(e) iech/veer 'ne sjtempel zétte door de kastelein.

Um oongeveir 23.30 oor  goon veer / gaon iech nao BIE JOSEE
Iech liever dan dit formulier in beej eine van de Raod van 11.
Dao is demaské um 00.11oor

Veer/iech beel(den) oet  >>>>>>

Naom/adres contactpersoon>>>
Kaffee Bie Josee Gemeinsjapshoes

de Kardinaal Amyerhoof

Aantal persone >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Iech/veer doe(n) mét aan 't Sjlaaimettetreffe.

O o n d e r s j t a a n d e   v o l l e d i g    i n v ö l l e :

o m c i r c e l  wat van toepassing is

Veer doen mét in de kattegorie: EINZELGENGERS/DUO'S
GROEPE

Veur rech op 
métdoen deent in 
eder vekske 'ne 
sjtempel van de 

betreffende kaffee 
te sjtoon !!!



Karnaval 2020
Gemengde 
Zangvereniging 
Crescendo, luistert 
zaterdag 22 februari de 
Carnavalsmis van “ C.V. De Sjlaaibök” op.
Met deze  feestelijke, traditionele 
opluistering zullen de drie dolle dagen 
weer los barsten. Wij wensen dan ook alle 
carnavalsvierders feestelijke 
carnavalsdagen toe,    en goej  uuch mèr 
‘ns lekker de door!
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 Nao de iersjte geweldige weke in Amie, goon veer noe same vastelaovend viere!!
Vanaaf zaoterdag make veer d’r ’n fantasties Amies feeske van

Op zaoterdag en maondag sjtoon d’r nogal get leuke optreijes geplend
Veer loere oet naor ‘nne sjoene propere Vastelaovend!

Goonsdag en doonderdag zien veer gesjlote um te pootse
Vanaaf vriedag 28 fibberwarie kint geer weer beej ôs kome ete

Kortingsacties
 

Het voorjaar is in aantocht, daarom gaat 
de wintercollectie met flinke kortingen in 
de aanbieding, nu nog voor de helft van de 
prijs, maar …  op vrijdag 21 februari en 
op zaterdag 22 februari is de welbekende 
“één- euro- actie”, ieder kledingstuk, 
schoenen, laarzen én tassen voor maar 
één euro! 
Kom gauw langs, want OP = OP!!
Na Carnaval hangt de voorjaarcollectie in 
de winkel. Tweede hands dames- heren- 

en kinderkleding van goede kwaliteit.
En u weet toch dat de opbrengst  naar 
Terre des Hommes gaat, een organisatie, 
die strijd voor een wereld zonder 
kinderuitbuiting?
U kunt ons vinden in Heer, 
Dorpstraat 18A en op: www.facebook.
com/TdHMaastricht. 

 Voelt u zich verbonden met Gemengde 
Zangvereniging Crescendo?
Wilt u het koor financieel steunen?
Wordt dan “Vriend van crescendo”.
U ontvangt dan twee keer per jaar een 
programma -overzicht met al onze 
activiteiten.
U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken 
naar onze rekening bij de Regio Bank 
NL96RBRB 0915337932  t.n.v. Gemengde 
Zangvereniging Crescendo Maastricht 
onder vermelding van “Vriend van 
Crescendo”. Onze koorleden zullen u de 
komende weken  hiervoor benaderen. 

Alvast bedankt! 
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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. 

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 

Carnavals maandag en dinsdag gesloten 
Bemelse Jelly aardappelen 10 kg. € 4,50 

  Veldsla gewassen 100 gr. € 0.99 

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 19/2 tot 25/2 

 

 

ete & genete 
 
Een heerlijke buurtmaaltijd: 
- driegangen diner 
- mooie muziek 
- goed gezelschap 
 
Ieder welkom!! 
27 februari 19.00-21.00 uur 
Aanmelden (pp 3 euro):  
j.bosch11@icloud.com 
 
Amiecitia: 
Beukenhoven 50 
6225 GR  
Maastricht 
 
 

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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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 

Wethouder Heijnen start gesprekscarrousel 
met inwoners 
Vertel ’t Vivianne! Onder die naam gaat wethouder Vivianne Heijnen 
gesprekken voeren met Maastrichtse inwoners. Hoe gaat het met de 
stad? Wat gaat goed? En waar kan het beter? Elke even week op 
vrijdag 11.30 uur staat de koffie klaar. De wethouder hoopt zo 
inwoners te spreken voor wie het stadsbestuur meer op afstand 
staat en die hun weg naar de gemeente en de politiek minder goed 
weten te vinden. “Juist die Maastrichtenaren wil ik vragen om mee te 
denken hoe we Maastricht nog een stukje mooier kunnen maken,” 
aldus wethouder Heijnen. “Voorwaarde is wel dat je een inwoner uit 
een andere buurt nomineert voor het volgende gesprek.” 
Wil je de wethouder wat vertellen? Stuur dan een berichtje naar 
Vivianne.heijnen@maastricht.nl met als onderwerp: 
“Vertel ’t Vivianne” 

Zaterdag 21 maart zal zoals elk jaar weer de 
oliebollenactie plaatsvinden. Tijdens deze actie komt de 
scouting in Amby langs de deuren om onze overheerlijke 
oliebollen te verkopen! De opbrengst gaat naar de 
clubkas van scouting Amby, zodat onze leden er dit jaar 
uitdagende activiteiten van kunnen ondernemen, en 
zodat wij dergelijke acties kunnen organiseren voor de 
wijk. Zaterdag 21 maart kunt u ons vanaf 10 uur voor 
uw deur verwachten, mits u woonachtig bent in Amby.

Hebt u ons gemist, of kunt u niet wachten op een lekkernij? Dan 
bent u ook de hele dag welkom op ons gebouw (ingang via 
Dorspad), waar we u een zak oliebollen vers van de pers kunnen 
aanbieden! 
Zelfs als u uzelf niet zomaar een beloning gunt kunnen we u 
tegemoet komen: wij draaien namelijk op de hulp van vrijwilligers, 
die zich elk jaar weer inzetten om Amby te voorzien van een 
smakelijk hapje. Als u graag een paar uurtjes wilt uithelpen, of al 
vaker geholpen heeft en u weer wilt mengen in de gezelligheid, 
kunt u een berichtje sturen naar 
thomas.waltmans@scoutingamby.nl.

Tot dan!
Scouting Amby 
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