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Ontdek padel bij 
Ready Maastricht!
Padel is een nieuwe, snelgroeiende 
racketsport. Het is een mix van tennis 
en squash. Je speelt twee tegen twee, 
op een baan met glazen wanden. Door 
de wanden blijft de bal langer in het 
spel. Tactiek is belangrijker dan kracht, 
aangezien de bal steeds kan terugkeren.

Onze tennis- en padelvereniging Ready Maastricht beschikt 
over twee padelbanen. Wij organiseren elke maand een 
inloop-clinic. Die vindt plaats op de 1e zaterdag van de maand 
van 10h30 tot 12h00. Ons park ligt aan de Severenstraat 215, 
in sportpark 
De Geusselt. 
Een 
enthousiaste 
padeller van 
onze club legt 
alles uit. 
Rackets en 
ballen worden 
door de club 
beschikbaar 
gesteld. 
Aanmelden is 
gratis, en kan 
via het email-
adres padel@readymaastricht.nl.

Desgewenst organiseren wij ook clinics voor groepen of voor 
bedrijven. Meer informatie hierover vind je op onze website: 
www.readymaastricht.nl.

Hopelijk tot snel bij Ready Maastricht! 

Uitnodiging jaarvergadering 
CV de Sjlaaibök
CV de Sjlaaibök nodigt al haar leden uit voor haar 
jaarlijkse jaarvergadering.
Deze zal gehouden worden op woensdag 3 
november in de Amyerhoof. De jaarvergadering start om 
20.00 uur

Agenda:
• Opening door voorzitter
• Financieel jaarverslag
• Verslag kascontrolecommissie
• Verkiezing kascontrolecommissie
• Jaarverslag secretaris
• Ver-/herverkiezing bestuursleden
• Vooruitblik seizoen 2021/2022 

C.V. DE SJLAAIBÖK
ORGANISEERT

KINDERZITTING
De kinderzitting is op

ZONDAG 7 NOVEMBER om 14.11 uur
Zaal open vanaf 13.30 uur

Dit jaar hebben we weer een mooi programma
en wordt het nieuwe jeugdprinsenpaar 2021/2022 

uitgeroepen
 

Wil Jij zeker zijn van een mooie plek?
De verkoop van de kaarten gaat online plaatsvinden vanaf:

21 OKTOBER vanaf 13.00 uur
via www.sjlaaibok.nl of onze facebookpagina.

De kaarten voor de kinderzitting kosten
€ 4,00 jeugd en € 6,00 volwassenen 

C.V. DE SJLAAIBÖK ORGANISEERT: 
Zaoterdag 6 november vanaaf 20.00 oor

OETROPE VORSJ(TEPAAR)
Dizze aovend weurt de meziek verzörg door

“ROGER VILLEVOYE”

OETROPE PRINSEPAAR ROOND
21:11 OOR

Dizze aovend ouch:
Presentatie Vereinigingsleed

Dit alles natuurlijk in
DE AMYERHOOF

CV DE SJLAAIBÖK NUDIG UUCH OET

Vriedag 5 november 20.00 oor
Café de Kardinaal

Aafsjeidsaovend 
PRINS JEAN II en PRINSES NANCY

Meziek van DJ AMIGO
En optreije van ERWIN



INLOOPSPREEKUUR 
Ambyerstraat Noord 78, 

06-36408424 

Werk en Bemiddeling 
Juridisch inloopspreekuur 

Toon Hermans Huis 
is tijdelijk vervallen 

heeft U vragen, bel dan even met het 
Buurtplatform Amby 

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
Huisartsenpraktijk Severen 3634964
Huisartsenpraktijk dhr. Zwietering 
en mevr. van Kleef 
Medisch Centrum Amby  3624135
voor spoed 3635637
Fysio Amby 3117540
Centraal tandartsnummer 0900-4243434
Het Gebitscentrum 8528201
Kapelanie 0627501073
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 06-57623416

Gevraagd oude fietsen

U vindt een AED
bij Hagerpoort, (zijde Vlierhoven)
in kantoor Maasvallei, 
bij De Kardinaal, (Severenstraat)
in Amyerhoof, (Severenplein)
bij Plusmarkt, Severenplein 24A

en bij L1, (Ambyerstraat Zuid 77B, 
op de hoek van het pand)

COLOFON
Volgende uitgave: 

Dinsdag 16 november

Inzendtermijn kopie
Woensdag 10 november

Redactie, klachten 
en advertenties

Henny Willems
Berkenhoven 26

6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089

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

Financieel Beheer
Maria Willems

Berkenhoven 26
6225 HE Amby-Maastricht

Telefoon 3621089

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 dinsdagen 9 en 16 november 
een kienmiddag in Gemeenschapshuis 
Amyerhoof. De zaal gaat open om 
13.00 uur en het kienen begint om 
14.00 uur.
Degene die wenst opgehaald te worden, 
dient dat tijdig te melden, telefoon 
362618 

 
 

BEJAARDEN – EN INVALIDENVERENIGING 

,, De Sjlaaimetten  ” 
AMBY 

 
Bejaarden- en invalidenvereniging “De Sjlaaimetten” houden feestmiddag. 
 
Beste leden op zaterdag 31 oktober a.s. wordt er weer een gezellige feestmiddag gehouden door de bejaardenvereniging. 
Namens het bestuur nodig ik alle leden uit voor deze gezellige middag die zal worden gehouden in de Amyerhoof aanvang 14.00 uur (zaal open 
vanaf 13.30 uur). 
Kosten voor deze middag zijn €5,- p/p en daarvoor krijgt u enkele consumpties en lekker eten. 
Er is voor prima dans- en stemmingsmuziek gezorgd door orkest "Gonny en Nico". 
Natuurlijk is er weer de welbekende tombola. 
U kunt zich opgeven bij de penningmeester Jef Noben, tel:043-3622618 of de voorzitter Arno Custers, tel:043-3636947 tot 26 oktober a.s. 
Ik wens U namens het bestuur allen alvast een heel gezellige feestmiddag toe. 
 
A. Custers 
Voorzitter/Secretaris 
 

Wil je bezorger worden 
bij de Amyer Praot?

Geef het even door aan 
Henny Willems

(adresgegevens vind je op deze pagina)
Als we je nodig hebben, 

hoor je van ONS.

Volleybalclub Fitmen
Volleybalclub Fitmen zoekt nieuwe leden.
Wij zijn een club van 50+ mannen die 
graag samen in een ontspannen sfeer een 
avondje volleybal spelen.
Geen competitie niveau. Beginnelingen en 
mannen jonger dan 50+ zijn ook van 
harte welkom. 
Wie wil met ons op maandagavond een 
partijtje volleybal spelen?

Kom maandag avond 20.00 uur langs in 
sportzaal Amby, Slijpestraat nr 75 
(boven, laatste zaal) of bel  tel: 
0630948055 of tel:  0651524413 
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Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

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:

Kipreepjes
keuze uit diverse smaken

500 gram 695

Roomschijf

4 stuks 600

Katenhaasjes

Boeuf a la Halloween

100 gram 275

Gek. Grillham + 
Sjaandergehakt +
Boterhamworst

100 gram per soort samen  475

Hutspot

500 gram 395

Zuurvlees
kant-en-klaar

500 gram 625

Gehaktballetjes
in Italiaanse tomatensaus

500 gram 725

Kalkoenreepjes
in Limburgse mosterdsaus

500 gram 750

Erwtensoep

1 kilo 595

Gebraden Gehaktbal
met of zonder ui

2 stuks  295

4-Jaargetijden
ovenschotel

500 gram  725

Macaroni vleessalade

200 gram  249

Bergerkipsalade

250 gram 375

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 2 november t/m zaterdag 6 november 2021.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL

en u kunt heel eenvoudig uw bestelling afhalen op het pick-up point.

Megaburger pakket

4-delig 795

3 stuks 795

Kruidenbotersteaks

3 stuks 750

Collecte Wereldmissiemaand 2021
De kerkdeurcollecte in het kader 
van de Wereldmissiemaand, ten 
behoeve van de kerk in Guinee, 
welke is gehouden op 24 oktober 
2021 heeft een bedrag van €  150,30  opgebracht. Hierin is niet 
inbegrepen de giften, welke per bank zijn geboekt. 
Wij danken u, mede namens onze mede gelovigen in Guinee, voor 
uw bijdrage. 

Parochie Missie Comité Amby 

Dubbel feest!
Dag van de Mantelzorg én 25 jaar steunpunt
In de maand november hebben alle 
bijeenkomsten in Maastricht, Meerssen en 
Valkenburg aan de Geul voor mantelzorgers 
en vrijwilligers van Steunpunt Mantelzorg 
Zuid een feestelijk karakter. Op de eerste 
plaats natuurlijk vanwege de Dag van de Mantelzorg. Als een teken 
van waardering voor alle mantelzorgers die dagelijks klaar staan voor 
hun naaste die zorg en ondersteuning nodig heeft. Maar we vieren 
dubbel feest omdat we er ontzettend trots op zijn dat het steunpunt, 
samen met haar team vrijwilligers, al 25 jaar deskundige en 
betrokken ondersteuning biedt aan mantelzorgers, jong en oud, die 
zwaarbelast zijn. 

Feestelijke bijeenkomsten voor mantelzorgers
U bent van harte welkom tijdens de activiteiten voor mantelzorgers 
in de maand november. Ook wanneer u niet staat ingeschreven bij 
het steunpunt. Dan is dit namelijk dé gelegenheid om kennis te 
maken met de medewerkers van het steunpunt, en natuurlijk met 
andere mantelzorgers. U wordt ontvangen met een heerlijk kopje 
koffie, iets lekkers erbij én ontvangt de jubileumtraktatie. 

Kijk dus snel op onze website www.mantelzorgzuid.nl/voor-
mantelzorgers/activiteiten welke activiteit u zou willen bezoeken. 
Aanmelden is wel nodig en dit kan via info@mantelzorgzuid.nl of per 
telefoon 043 – 321 50 46. 

Op weg met een bakfiets vol verrassingen
We komen in Maastricht ook naar u toe om samen met u feest te 
vieren. Kijk op 9 en 12 november uit naar de bakfiets van het 
steunpunt. Kom kennismaken met onze medewerkers en ontvang 
een heerlijke traktatie 
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• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions

Ambyerstraat Noord 102, Maastricht   |   043 362 52 30   |   hairz-more.nl

Be you.  
Be beautiful.

Update vanuit de raad
Het was één van de grote plannen in het 
coalitieakkoord van drie jaar geleden. Een 
theaterzaal (middenzaal) speciaal voor 
kleinere uitvoeringen, 
amateurgezelschappen, verenigingen, koren 
en fanfares. Betaalbaar, toegankelijk en met 
voorrang voor het verenigingsleven in de 
programmering van de zaal. En nu is het 
zover. Er komt een middenzaal in het 
Theater aan het Vrijthof. De zaal moet 
ruimte gaan bieden aan maximaal 350 
toeschouwers. De middenzaal komt op de 
plek van de huidige repetitieruimte van de 
philharmonie zuidnederland. De 
philharmonie verhuist namelijk op haar 
beurt naar hun nieuwe uitvalsbasis in de 
Theresiakerk in de wijk Biesland. De 
verwachting is dat vanaf 2022 aanbesteed 
kan worden. De uitvoering van de 
werkzaamheden vindt vervolgens plaats 
vanaf medio 2023 tot medio 2024 (in de 
zomermaanden wanneer de programmering 

van het Theater stil ligt). Kortom, een mooi 
resultaat voor de coalitie en het CDA 
Maastricht. Want hiermee geven wij 
invulling aan een lang gekoesterde wens en 
verkiezingsbelofte.

Een ander aandachtspunt zijn het 
toevoegen van meer openbare toiletten. 
Ook hier heeft het gemeentebestuur een 
plan voor gepresenteerd. Het aantal 
openbare toiletten in de binnenstad wordt 
uitgebreid door middel van een viertal 
maatregelen. De toiletvoorziening van 
Q-Park onder het Vrijthof wordt 
overgenomen door de gemeente en 
verbouwd tot openbare voorziening. Verder 
wordt met diverse strategisch gelegen 
horecazaken in de binnenstad een 
convenant afgesloten. De deelnemende 
zaken krijgen in ruil voor het actief 
openstellen van hun toilet voor niet-klanten 
een kleine vergoeding van de gemeente. 
Daarbij wordt de Hoge Nood App 
geïntroduceerd in Maastricht waardoor de 

vindbaarheid van de openbare toiletten 
wordt vergroot. En als laatste worden de 
mogelijkheden in gemeentelijke gebouwen, 
waaronder Mosae Forum en Centre 
Céramique, gepromoot aangezien de 
meeste mensen niet weten dat zij ook hier 
terecht kunnen. Met dit pakket wordt 
tegemoet gekomen aan de vraag van de 
gemeenteraad (CDA, SPM, 50Plus) en de 
Maag Lever Darm Stichting naar een 
fijnmaziger aanbod van openbare 
toiletvoorzieningen.

Gemeenten krijgen per 1 januari 
extra taken. 
De Wet inburgering 2021 treedt namelijk 
op 1 januari 2022 in werking. De regie op 
de uitvoering van de inburgering komt vanaf 
dat moment bij de gemeenten te liggen 
(een nieuwe decentralisatie). Het doel van 
deze landelijke wet is om 
inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te 
laten meedoen in de Nederlandse 
samenleving, het liefst met betaald werk. 
Het adagium is maatwerk per inburgeraar. 
Dit gebeurt aan de hand van een brede 
intake en het maken van een persoonlijk 
Plan Inburgering & Participatie door de 
gemeente. Dit verloopt via één van de drie 
lijnen: 
1. De Nederlandse taal eigen maken en 
 (vrijwilligers)werk verrichten;
2. Onderwijs volgen (vooral voor jongeren) 
 en zo snel mogelijk een diploma behalen; 
 of 
3. De zogenaamde zelfredzaamheidsroute 
 voor mensen die route 1 of 2 niet met 
 succes kunnen doorlopen. 
Feit is dat meer werk op de gemeenten 
afkomt. De vraag is echter hoe ver 
Maastricht is met haar voorbereidingen. 
Daarom heeft het CDA raadsvragen gesteld 
omtrent de stand van zaken. Belangrijk is 
dat per 1 januari voldaan kan worden aan 
de landelijke wetgeving en een (financieel) 
debacle zoals bij de eerdere decentralisaties 
van Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet 
voorkomen kan worden. 

Zoals u wellicht weet plukt Maastricht, net 
als veel andere gemeenten, al een aantal 
jaar de negatieve financiële vruchten van de 
grote decentralisaties van Jeugdzorg, Wmo 
en de Participatiewet. Wij zijn dan ook 
verheugd dat de recent gepresenteerde 
concept-begroting 2022 zwarte cijfers kent. 
Voor nu is het gevaar van onder financieel 
toezicht komen van de provincie geweken. 
Het structurele meerjaren perspectief is 
echter kwetsbaar. De noodzakelijke 
transitie in het sociale domein en de vele 
onzekerheden binnen alsook buiten de 
invloedssfeer van de gemeente vragen 
financiële terughoudendheid en balanceren. 
Het is van belang de gemeentefinanciën op 
orde te hebben zodat iedereen die zorg 
nodig heeft ook gepaste zorg kan blijven 
ontvangen. Daarnaast is het van belang dat 
geïnvesteerd kan worden zonder dat de 
lokale lasten explosief stijgen. 
De komende weken debatteert de 
gemeenteraad over de 
concept-begroting 2022. 
Later meer hierover in 
deze column.

Niels Peeters
Fractievoorzitter 
CDA Maastricht
06-15960400 
npeeters@live.nl 

MOVAKA VOF 

www.movaka.nl / info@movaka.nl / 0646376593 

 

Schutteboendersweg 3, 6247 EM Gronsveld 

  Rolluiken 

  Zonwering 

  Overkappingen  

  Tuinkamers 

  Glaswanden 

  Verandazonwering  

  Sectionale poorten 

  Binnenzonwering 
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4e GRATIS
KARBONADE

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 3 november tot en met dinsdag 16 november

Zuurvlees
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19
Hamspek
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.95

Jonge kaas

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

Boterhamworst
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19

In verband met versoepelde coronamaatregelen mogen wij weer meer klanten tegelijkertijd in onze winkel ontvangen.
Als u dit niet prettig vindt raden wij u aan om een mondkapje te dragen.

VARKENSFILET
WEEKENDRECLAME: vrijdag 5 november en zaterdag 6 november

per kg € 11.90

Gemengde Zangvereniging 
Crescendo Kerstconcert 2021
Zondag 12 december a.s. organiseert 
Crescendo een Kerstconcert in de 
Amyerhoof, Severenstraat 27.

Deze datum stond eigenlijk gepland voor onze 10e Kerstmarkt. 
Nadat in september bekend werd gemaakt dat er weer binnen 
activiteiten mochten plaatsvinden, zijn wij vol enthousiasme van 
start gegaan met het aanschrijven en benaderen van onze 
standhouders. Uit hun reactie bleek al snel dat het coronavirus 
ook bij deze groep er flink heeft ingehakt. De meesten zijn er 
nog niet klaar voor en krijgen het dit jaar niet georganiseerd, 
sommigen zijn er zelfs mee gestopt. Een klein groepje heeft zich 
wel aangemeld, echter dit zijn er te weinig om de Kerstmarkt dit 
jaar te laten doorgaan.
Jammer, we hadden het graag anders gezien maar het mocht niet 
zo zijn.
Volgend jaar op zondag 11 december proberen we het opnieuw 
en hopen dan wel voldoende standhouders over de streep te 
halen om mee te doen aan de 10e Kerstmarkt.

Kerstconcert.  
Vanwege alle beperkingen rondom het corona virus hebben in 
2019, 2020 en ‘n gedeelte van 2021 geen concerten mogen 
doorgaan. We hebben deze activiteiten in het belang van de 
volksgezondheid moeten missen. Dit was ook hard nodig!  Vanaf 
september mag dit weer wel en daar maakt Crescendo graag 
gebruik van. 
Zondag 12 december a.s. houdt Crescendo een kerstconcert! 
Wij kijken er met veel verlangen naar uit en hopen jullie welkom 
te mogen heten in een sfeervolle Amyerhoof  met een mooi 
muziekprogramma als opmaat naar de feestdagen, jullie in de 
juiste kerststemming te kunnen brengen.
In een volgende uitgave van de Amyer Praot hoort u hier meer 
over. 

Jaarvergadering. 
Dinsdag 19 oktober j.l. hebben tijdens de algemene 
ledenvergadering verkiezingen plaatsgevonden in muziekcommissie 
en bestuur.
Voor de muziekcommissie hebben zich: Anja Froijen – Verstegen, 
Miets Mares en Henny Aerts, herkiesbaar gesteld. Zij zijn met een 
meerderheid van stemmen voor een periode van 2 jaar gekozen.
Voor het bestuur hebben zich: Twan van Bogaert voorzitter/
secretaris en Ed Aerts penningmeester, herkiesbaar gesteld. Ook 
zij zijn met een meerderheid van stemmen voor een periode van 
3 jaar gekozen.

Programma: 
Zaterdag 27 november 20.00 uur Caeciliafeest (besloten activiteit)
Zondag 12 december Kerstconcert
Zaterdag 25 december opluistering H. Mis Walburgakerk.

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 info 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/ 
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6 6 e  j a a r g a n g
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 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

Wij merken allemaal dat het buiten koud 
wordt. Misschien is het nog niet ijskoud, 
maar wel waterkoud. Sommigen zijn met 
de herfstvakantie naar een warm land 
gegaan om een beetje uit te rusten en van 
een lekker weer te genieten! Maar nu zijn 
wij weer terug, het wordt snel donker en 
wij zijn al moe van deze korte dagen! Het 
coronavirus is nog niet voorbij. Wij kijken 
met nostalgie naar de mooie dagen die al 
voorbij zijn...
Wij hebben ook niet zo lang geleden voor 
al onze dierbare overledenen gebeden en 
wij missen hen zeer! Wanneer zal ik mijn 
opa, oma, man of vrouw, broer of zus nog 
weerzien? Misschien hebben wij in deze 
dagen gedacht: Zal er überhaupt na dit 
leven nog iets zijn? Heb ik nog iets meer te 
verwachten? Jazeker! God wil ook in deze 
wat ´donkere´ tijd tot ons spreken! Hij is 
dichter bij ons dan wij ons kunnen 
voorstellen! Juist in onze eenzaamheid en 
in ons verdriet is Hij bij ons om ons te 
vertroosten! (Misschien zelfs nu bij het 
lezen van dit artikel!). 
Omdat God, die onze goede Vader is, aan 
ons het beste wil geven! Maar wat wilt 
God ons dan geven? Rijkdom? 
Gezondheid? Meer vakantie? Dat alles 
hebben wij zeker nodig maar dat alles 
gaat voorbij! God wilt ons het eeuwig 
leven geven! Maar dan vraagt u zich af: 
Zal het niet te saai zijn om daar in de 
hemel voor altijd met Hem te zijn?  Stelt u 

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 7 november, Twee-en-Dertigste zondag door het jaar en 
feest van  H. Willibrord
11.00 uur H. Mis, Gelegenheidskoor
Jaardienst E.H. Jozef Brouwers, oud-pastoor Amby

Dinsdag 9 november: 09.00 uur in de kerk
Voor alle noden in de wereld

Donderdag 11 november: 09.00 uur in de kerk
Servaas en Marie Aarts-van Spanje

ZONDAG 14 november, Drie-en-Dertigste zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis, Gelegenheidskoor
Jaardienst E.H. Arnold Wolfs, oud-pastoor Amby

Dinsdag 16 november: 09.00 uur in de kerk
Voor de zieken

Donderdag 18 november: 09.00 uur in de kerk
Voor de alleenstaanden

GEDOOPT
Finn Favre
Wij wensen de dopeling en zijn ouders van harte proficiat.

Overleden
Breur Willems, 86 jaar
Gerard Wijckmans, 85 jaar
Mogen zij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming.

Bereikbaarheid priesterteam
Pastoor Mgr EJ de Jong: 06-51177061
Kapelaan Slaven Brajkovic: 06-27501073
Kapelaan Pawel Zelazny: 06-17971718

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 
tot 15.00 uur: Ambyerstraat Zuid 90ª, tel. 043-3520100, of via e ¬mail: 
parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: 
uiterlijk maandag 8 november in de kapelanie en uiterlijk 
dinsdag 9 november vóór 12.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.

zich eens uw beste feest voor, dat u ooit in uw leven meegemaakt hebt. Het feest was 
zeker zo mooi dat de tijd als het ware niet meer belangrijk was, de tijd was bijna 
verdwenen! Dus wat heeft God voor ons voorbereid? Nog grotere dingen! “Dit zijn de 
dingen waarvan de Schrift zegt: Geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, 
geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben.”(1 
Kor 2,9). Dus laten wij ons dan door God verrassen om met Hem en met onze dierbare 
overledenen voor altijd samen te zijn!

Kapelaan Pawel Zelazny.
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Ingang: Kersenwei Bemelen  Ma.9.00-18.00  Di. t/m Vr. 8.-18.00 Za. 8.00- 17.00     

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak 

Nieuw huisgemaakte pompoensoep 1 liter € 3,50 
(H)eerlijke Elstar of  Conference kg € 1,29 

div soorten Meel van De Commandeursmolen 
Bintje of Jelly aardappelen 10 kg € 5,00 

Zuurkool uit  het vat 500 gr €0,89 
 
 

 

Zuivel van de vrolijke koe, 
Kaas van kaasboerderij Mertens 

Rundvlees van ut gasthoes 
Lam en varken van de Fromberg  

Mergeland Eieren  
Honing uit Raar 

 

De pindakaas winkel 

Jubileumwandeling door Itteren 
en het Grensmaasgebied 
Zondag 14 november
Vertrek tussen 13.30 en 14.15 uur bij 
Kasteelhoeve Hartelstein

De laatste jubileumwandeling van IVN 
Maastricht (ca. 6 km) voert ons o.a. langs 
de Grensmaas. 
We struinen door een gebied dat 
afgelopen juli nog volledig onder water 
stond. 

Beste leden van de 
Damesvereniging Amby
Wij nodigen jullie uit voor onze 
maandelijkse bijeenkomst woensdag 
10 november a.s. in de Amyerhoof. 
Deze avond begint om 20:00 uur. 
Wij houden deze avond een leuke 
kienavond met hele mooie prijzen!
Het zal een gezellige avond worden.  
Introducés zijn van harte welkom tegen 
een vergoeding van € 4,00 incl. koffie/
thee met lekkers.

Het bestuur 

Het Grensmaasproject heeft gezorgd 
voor grindwinning, bescherming tegen 
hoogwater en nieuwe natuur. Na het 
verbreden van de stroomgeul en 
afgraven van de oevers is het gebied 
vrijgegeven voor spontane 
natuurontwikkeling. Al snel hebben 
planten, struiken en bomen het gebied in 
bezit genomen. Halfwilde paarden en 
runderen houden de bosopslag binnen 
de perken. Watervogels voelen zich thuis 
op de brede Maas. Itteren is nu een hot-
spot voor het kijken naar vogels. We 
lopen dus door een stukje nieuwe 
natuur. Passeren de riviertjes Geul en 
Kanjel en zien een stukje van het 
Maasdorpje Itteren met de nieuwe 
recreatieplas. 
De route begint en eindigt in de hoeve 
van het verdwenen kasteel Hartelstein. 
Hier vinden we een archeologisch 
bezoekerscentrum met vondsten uit het 
Maasdal. Ook ligt er één van de 65 
paardenskeletten die bij Borgharen zijn 
gevonden.
We vertrekken in groepen en in tijdslots 
tussen 13.30 en 14.15 uur aan de hand 
van een routebeschrijving, zonder gids.
Aanmelden vooraf is verplicht bij Vanessa 
Ali, per e-mail: vanessahilwig@gmail.com
Aanmelden kan tot donderdag 11 
november 17.00 uur.

Je krijgt dan uiterlijk zaterdag 
13 november verdere instructie over je 
starttijd en de routebeschrijving. 
Parkeren kan bij Kasteelhoeve 
Hartelstein, Hartelstein 204, Maastricht.

Raadpleeg ook onze website 
www.ivn.nl/maastricht 
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Psychische kwetsbaarheid in je naaste omgeving
Training voor mantelzorgers die zorgen voor 
een naaste met psychische klachten
Bent u als mantelzorger nauw betrokken bij 
iemand met psychische problemen? Steunpunt 
mantelzorg Zuid start in november met de 

training ‘Psychische kwetsbaarheid in je naaste omgeving’.  
De training bestaat uit 6 
bijeenkomsten van 2 uur waarin 
u leert goed om te gaan met 
uw naaste die psychisch 
kwetsbaar is. ‘Goed omgaan 
met’ betekent een manier van 
omgaan vinden die steunend is 
voor uw naaste maar die uw 
eigen draagkracht niet te boven 
gaat. Informatie, versterken van 
inzicht in eigen handelen, vaardighedentraining en leren van elkaars 
ervaringen staan centraal in de (gratis) training. Tanja Goessen en 
Lilian Frusch, mantelzorgconsulenten bij Steunpunt Mantelzorg Zuid 
begeleiden de bijeenkomsten. 
Data | tijdstip: 
23 en 30 nov, 14 dec 2021, 11 en 18 jan, 1 feb 2022 | 19.00 – 21.00 uur
Locatie:
Huiskamer Daalhof, Aureliushof 160 in Maastricht
Meer informatie en aanmelding: 
Tanja Goessen: t.goessen@mantelzorgzuid.nl of 06-83668180
Lilian Frusch: l.frusch@mantelzorgzuid.nl of 06-83668181 

“Geef spullen een tweede leven en 
kinderen een betere toekomst”
De Terre des Hommes winkel 
in Maastricht (Dorpstraat 
18A) verkoopt tweedehands 
spullen van goede kwaliteit. 
Uw donaties zijn hierbij onmisbaar. Bent u aan het opruimen en komt 
u spullen tegen die u niet meer gebruikt, dan nemen wij die graag in 
ontvangst.
Op dit moment zijn wij vooral op zoek naar:
- Winterkleding: zowel dames- als herenkleding. 
- Tassen: handtassen, schoudertassen, rugtassen, van leer of ander
 materiaal.
- Speelgoed voor alle leeftijden, spellen en puzzels (ook voor 
 volwassenen). 

Vrijwilliger worden bij Terre des Hommes?
De Terre-des-Hommes-winkel-Maastricht, Dorpstraat 18a in 
Heer, verkoopt gebruikte goederen van goede kwaliteit en wordt 
geheel gerund door 
vrijwilligers, die in een 
gezellig team zorgen 
voor inname, 
sorteren, prijzen en 
verkopen van 
tweedehands kleding, 
boeken, speelgoed en 
andere artikelen.
De opbrengst gaat 
naar de hulpprojecten 
voor kinderen van 
Terre des Hommes, 
ter bestrijding van 
kinderuitbuiting 
wereldwijd.
Het team van 
vrijwilligers komt nog 
handen tekort en heet 
nieuwe, enthousiaste 
vrijwilligers van harte 
welkom.
Interesse? 
Stuur dan een mail naar: winkelmaastrichttdh@gmail.com 
of loop eens binnen laat je gegevens achter, wij nemen dan 
contact met je op.
Kijk ook eens op: www.facebook.com/tdhmaastricht en 
Instagram 

Bezoek onze showroom 
Karveelweg 10 Maastricht
Geopend op vrijdag van              
9:30  t/m 16:30
Ma t/m do  volgens afspraak

Kunststof en aluminium kozijnen
Terrasoverkappingen
Garagepoorten
Rolluiken
Zonwering
Binnen zonwering
Horren enz.

www.rademo.nl / info@rademo.nl
043-3628351 / 06-22384333

RADEMO Bezoek onze showroom 
Karveelweg 10 Maastricht
Geopend op vrijdag van              
9:30  t/m 16:30
Ma t/m do  volgens afspraak

Kunststof en aluminium kozijnen
Terrasoverkappingen
Garagepoorten
Rolluiken
Zonwering
Binnen zonwering
Horren enz.

www.rademo.nl / info@rademo.nl
043-3628351 / 06-22384333

RADEMO
Bezoek onze showroom 
Karveelweg 10 Maastricht
Geopend op vrijdag van              
9:30  t/m 16:30
Ma t/m do  volgens afspraak

Kunststof en aluminium kozijnen
Terrasoverkappingen
Garagepoorten
Rolluiken
Zonwering
Binnen zonwering
Horren enz.

www.rademo.nl / info@rademo.nl
043-3628351 / 06-22384333

RADEMO

Bezoek onze showroom 
Karveelweg 10 Maastricht
Geopend op vrijdag van              
9:30  t/m 16:30
Ma t/m do  volgens afspraak

Kunststof en aluminium kozijnen
Terrasoverkappingen
Garagepoorten
Rolluiken
Zonwering
Binnen zonwering
Horren enz.

www.rademo.nl / info@rademo.nl
043-3628351 / 06-22384333

RADEMO
Bezoek onze showroom 
Karveelweg 10 Maastricht
Geopend op vrijdag van              
9:30  t/m 16:30
Ma t/m do  volgens afspraak

Kunststof en aluminium kozijnen
Terrasoverkappingen
Garagepoorten
Rolluiken
Zonwering
Binnen zonwering
Horren enz.

www.rademo.nl / info@rademo.nl
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RADEMO

Natuurlijk moet alles schoon, heel, compleet en van goede kwaliteit 
zijn. De opbrengst gaat naar de projecten van Terre des Hommes!
Volg ons ook op: www.facebook.com/TdHMaastricht en Instagram 
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Wie wordt het 60ste lid van Vocalgroup Mes Amie? 
Afgelopen week hebben wij wederom een nieuw lid mogen 
verwelkomen. Hierdoor staat de teller  op 59 zingende en 
spelende leden. Wie wordt het 60ste lid? 

Vocalgroup Mes Amie zoekt tenoren en bassen.
Kun je zingen of lijkt zingen je een leuke hobby dan kom eens 
kijken want ons koor zoekt tenoren en bassen. Op dit moment 
telt ons koor 10 mannen en aangezien wij nog groeiende zijn 
kunnen wij gezien ons project nog tenoren en bassen gebruiken. 
Lijkt het je leuk dan ben je op maandag tijdens onze wekelijkse 
repetitieavond welkom. 

Gitarist gezocht. 
Vocalgroup Mes Amie heeft een eigen combo bestaande uit 
drums, piano, keyboard, basgitaar en dwarsfluit. Wij zijn op zoek 
naar een gitarist. Lijkt het je leuk om in een combo te spelen, 
kom eens kijken op maandagavond. 

Kerstwandelingen super snel uitverkocht. 
Vanaf dit jaar geen 4 maar 6 wandelingen en binnen één uur alle 
kaarten verkocht. Er stond een lange rij buiten bij de Amyerhoof. 
Dankjewel voor de grote steun van onze traditionele 
kerstwandelingen. 
Wie gaat op zoek naar onze  Wizard of Amie stenen voor de 
laatste kaarten? 
Onderstaande foto laat de afbeelding zien van onze Wizard of 
Amie stenen die overeenkomen met het thema van dit jaar. 
Beschilderde stenen, misschien heb je de afgelopen tijd al wel 
eens zo’n mooie beschilderde steen gevonden. Door heel 
Nederland beschilderen mensen stenen die ze vervolgens buiten 

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

 Contact
T: 06 27 19 67 97
E: info@thuiszorgcentralenederland.nl
A: Amerikalaan 14
     6199 AE Maastricht-Airport

Thuiszorg
Centrale
Nederland

Elke dag uw eigen dag!

Regie in eigen handen

Kleine teams met vaste 
zorgprofessionals

Servicegericht én persoonlijk

Vaste contactpersoon, korte lijnen 

neerleggen om weer gevonden te worden. Zo zwerft deze steen 
van plek naar plek een hobby die sinds de lockdown erg populair 
is geworden. 
In Amby hebben wij 5 Wizard of Amie stenen verstopt. 
Wie een Wizard of Amie steen vindt kan hiermee een 
gratis kaart krijgen voor onze kerstwandeling op zondag. 
Heb je een steen gevonden dan kun je deze inleveren op 
Cederhoven 12 in Amby. Succes met zoeken. 

 
Programma 2021:
17-12-2021 kerstwandelingen
18-12-2021 kerstwandelingen
19-12-2021 familie kerstwandelingen
24-12-2021 kerstavond opluistering kerstviering 
 H. Walburga. 
02-01-2022 Deelname / 
 optreden bij Magisch Maastricht ovb
02-01-2022 Meelopen en zingen tijdens
 driekoningenstoet Maastricht 

 
 
 
 
 
 
  

 

 
      
     

De hele maand november 
10 broodjes halen is 

8 betalen !! 
 
 

Van pistolets tot keizerbroodjes ! 
 

Ambyerstraat Noord 134 (043) 363 75 48 
 

Ambyerstraat Noord 21 (043) 362 22 20 
 

Akersteenweg 72 (043) 3615886 
 

info@bakkerijamby.nl 
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Vouchers Plus Super en stempelkaartenactie 
voor de Zonnebloem
Het bestuur van de Zonnebloem afdeling Amby doet een dringende 
oproep aan alle inwoners van Amby, maar in het bijzonder aan de 
gasten die deelnemen aan de activiteiten van de Zonnebloem om 
geen vouchers van de Plus Supermarkt Sponsoractie verloren te 
laten gaan. Want elke geactiveerde voucher op naam van de 

Zonnebloem brengt geld op. Dat wordt aan het einde van de actie (na 13 
november) onder andere aan de Zonnebloem afdeling uitgekeerd. Heeft u een 
probleem met de activatie via Internet, dan kunt u de vouchers van de Plus altijd 
afgeven of in de bus stoppen bij Annie Overmans, Kershegge 31, bij Tjeu Dols, 
Hazelaarhoven 9 of Maria Janssen, Haverhegge 29 in Amby. Als u belt met 
043 - 36 36 141 komen we de niet geactiveerde vouchers graag bij u ophalen. 
Alvast heel veel dank voor uw medewerking. Hartelijk dank ook aan iedereen die 
ons geholpen heeft bij de onlangs beëindigde PLUS stempelkaartactie. 
Die actie was voor onze afdeling een groot succes.
Namens het bestuur en de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Amby, 
Ed Sabel, voorzitter 

Beste leden van ZijActief 
Amby,   

U wordt van harte uitgenodigd voor de 
maandelijkse ledenavond op woensdag 
17 november 2021 om 19:45u in 
gemeenschapshuis de Amyerhoof.
Deze avond staat er een 
fotoquiz op het 
programma, voorbereid 
door twee dames van de 
werkgroep. Verder is 
Sinterklaas uitgenodigd, 
we hopen dat hij wat tijd voor ons 
vrijmaakt. Het belooft een ontspannende 
en gezellige avond te worden.

Laat U verrassen, tot 17 november!
Bestuur ZijActief Limburg, 
Afdeling Amby 

Gezellig spelen op 
Kinderdagverblijf, 
Peuteropvang en BSO 
Amby!
Kinderdagverblijf Amby is gelegen in het 
Integraal Kindcentrum Amby in de 
Koninginnestraat. Het kinderdagverblijf is 

onderdeel van 
MIK 
kinderopvang. 
Wij verzorgen 

dagopvang voor uw baby en peuter. 
Uw kind is welkom vanaf 7.30u tot 18.00u. 
Het is ook mogelijk om alleen voor de 
ochtend of middag te kiezen. Bij de baby’s 
hanteren wij zoveel mogelijk structuur in 
slaap- en eetritme. Daarnaast lezen, spelen 
en knuffelen we samen. Door een scholing 
van onze medewerkers in babyspecialisme 
kunnen we nog beter de ontwikkeling van 
baby’s volgen en stimuleren. 
Op de peutergroep eten we natuurlijk 
gezellig samen aan tafel. In onze bedjes op 
de slaapkamer is het mogelijk om 
tussendoor even uit te rusten, want van 
al dat spelen word je natuurlijk moe! 
In de peutergroepen werken we met de 
VVE-Speelpleziermethode. Dit is een 
methode die op speelse wijze aandacht 
geeft aan de ontwikkeling van kinderen 
tussen de 2 en 4 jaar. 
Onze peuteropvang is gevestigd naast de 
kleuterklassen van school. Hier is uw kind 
welkom van 8.30u tot 12.30u. 
Ook hier werken we met de 
VVE-Speelpleziermethode en hebben we 
samen met de kinderen een gezellige en 
leerzame ochtend. 
Tot slot onze BSO. Hier zijn de kinderen na 
schooltijd welkom tot 18.30u. 
Op studiedagen en in 
vakanties voorzien wij 
in opvang de hele dag. 
Mocht u al vroeg 
moeten werken, dan is 
het ook mogelijk om voor schooltijd al een 
uurtje opvang af te nemen. Op onze BSO 
kunnen de kinderen heerlijk uitrazen na een 
schooldag en samen met vriendjes en 
vriendinnetjes leuke activiteiten 
ondernemen.
U kunt altijd vrijblijvend een rondleiding 
aanvragen op de site 
www.mik-kinderopvang.nl. 

Sporten en spelen in de buurt

Mensen sporten steeds vaker buiten. En kinderen 
spelen graag buiten. Daar willen we als gemeente op 
inspelen met passende sport- en speelplekken. 
Want we willen betere plekken maken met het geld 
dat we hiervoor hebben. 
Waar moeten we dan aan denken? Dat horen we graag van je.

Vertel het ons
Tussen november 2021 en voorjaar 
2022 bespreken we graag jouw en 
onze ideeën tijdens 1 van de 
ongeveer 30 inloopbijeenkomsten. 
Elke buurt waar sport- en 
speelplekken zijn, komt aan bod.

Hou je brievenbus in de gaten!
Want ongeveer 2 weken voor een 
bijeenkomst bij jou in de buurt sturen 
we je een uitnodiging. Kom vooral en 
neem ook je kinderen mee. Of vraag 
hen wat zij willen. 
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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 

AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  Verleden, 
heden en toekomst!

De Sjlaaibök.
In de Amyer Praot van de afgelopen 
maanden, sinds 1 november 2020 om 
precies te zijn, verscheen er in elke 
aflevering van de Amyer Praot een 
verhaal over de rijke historie van 
carnavalsvereniging De Sjlaaibök. In een 
welhaast feuilleton-achtige setting nam 
Han Habets ons mee door de 
geschiedenis van deze vereniging.
Om dit geweldige verhaal voor de 
toekomst te behouden en elk moment 
te kunnen raadplegen heeft Han ons alle 
artikelen ter beschikking gesteld om ze 
definitief te plaatsen op Amiepedia.nl.
Mocht de Amyer Praot per ongeluk bij 
het oud papier terechtgekomen zijn, dan 
kunt u de verhalen altijd nog eens 
nalezen. Ook oud Ambynezen of  buiten 
Amby wonende Ambynezen zijn dan in 
de gelegenheid deze mooie stukjes te 
lezen.  De komende weken verschijnen 
ze allemaal op Amiepedia.nl.

Verenigingszeskamp.

Amby zou Amby niet zijn, als er niet af 
en toe nog meer verhalen naar buiten 
zouden komen over andere geweldige 
initiatieven.

Fervent lezer Jan Gulikers, oud 
Ambynees, heeft een erg lezenswaardig 
artikel geschreven en met ons gedeeld 
over de “Ambysche Verenigings 
Zeskamp”. 

Op een vakantie deden hij en zijn 
vrouw het idee van de zeskamp op en 
vertaalden het in Amby tot een 
Verenigingszeskamp. Zes verenigingen 
meldden zich aan om een ludieke strijd 
met elkaar aan te gaan.
Liefst 7 afleveringen, van 1979 tot 1985 
zagen het levenslicht.
Lees het hele verhaal op Amiepedia.nl 
en bekijk vooral de vele mooie foto’s.
 
Inloopuurtje.
In de vorige Amyer Praot schreven 
wij dat de inloopavond er weer 
aankomt.
Op 9 november vanaf 20.30 uur is de 
eerste van de nieuwe reeks 
inloopdagen. Wij hopen dat u de weg 
weer vindt naar amiepedia om al uw 
informatie over Amby met ons en de 
rest van Amby te delen.

Help jouw club.
En verder vragen wij hier nog steeds 
uw aandacht voor de “spaaractie Help 
jouw club” het initiatief van supermarkt 
Plus. 
Inmiddels blijkt dat Amiepedia.nl over 
een grote schare volgers beschikt. Velen 
hebben hun spaarpunten aan de 
werkgroep Amiepedia toegekend en 
daar zijn we erg blij mee. Per slot van 
rekening is Amiepedia een werkgroep 
van zeer actieve mensen, zonder “eigen” 
inkomsten maar wel met 
werkgroepskosten. Wij danken alvast 
iedereen die Amiepedia tot nu toe op 

deze wijze steunt en hopen dat u dat 
nog even blijft doen tot de actie op 13 
november definitief stopt. In de 
volgende Amyerpraot maken wij dan 
bekend met welk bedrag wij dan weer 
verder kunnen.
Steeds ten gunste van de online 
encyclopedie www.amiepedia.nl van en 
over Amby, waar u niet alleen de 
verhalen en foto’s van en over Amby 
terugvindt, maar waar u zelf ook aan 
kunt meebouwen door er artikelen en 
verhalen aan toe te voegen. 
Vragen en opmerkingen, aanvullingen of 
correcties op artikelen, eigen bijdragen 
over Amby gerelateerde onderwerpen 
of zelf artikelen plaatsen, het kan dus 
allemaal.
Of u komt naar de inloopavond, 
of u stuurt het op naar 
redactie@amiepedia.nl.

Amiepedia: van, voor en door de 
mensen van Amby. 

Gemengd kerkelijk 
zangkoor in Amby

Het is ruim anderhalf jaar stil 
geweest wat de zang van de 
kerkelijke koren betreft. 
Nu het weer mogelijk is dat 
koren in volledige bezetting 
mogen zingen is er een 

verandering te melden wat het Koor 
Sancta Walburga en het Kerkelijk 
Zangkoor St. Caecilia betreft. 
Deze koren gaan samen, zodat een 
gemengd koor ontstaat. In de komende 
tijd zal tijdens de repetities veel 
aandacht besteed worden aan het 
opbouwen van een nieuw repertoire. 
Daarnaast blijven de heren van het 
Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, in de 
vorm van een schola, hun eigen 
repertoire, zoals het Gregoriaans en 
meerstemmige gezangen, trouw en 
zullen dit geregeld ten
gehore brengen in vieringen.
Wilt u graag meezingen in dit 
gemengd koor, dan kunt u 
zich melden bij Ludo 
Royakkers, tel. 3637670.  Sancta Walburga
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Woonstad

Maastricht is een van de mooiste steden om in te 
wonen. Daarom verbaast het ook niet dat Maas-
tricht ervoor koos een woonstad te zijn. Hoewel dit 
een logisch lijkt, zien de bewoners daar weinig van 
terug. Denkend aan woningen zien we tegenwoor-
dig vaak het gebrek aan betaalbare woningen voor 
starters, de krapte op de huurmarkt, maar zeker ook 
aan de verkamering van eengezinswoningen om 
die aan studenten te verhuren. 

Buiten dat die verkamering eengezinswoniningen 
van de markt haalt -en zo de prijs voor woningen 
alleen maar meer opstuwt- staat de leefbaarheid in 
de wijken waar veel woningen zijn verkamerd onder 
druk. Schrijnende voorbeelden zijn de Heerderweg, 
Limmel en de Brusselsepoort. Mensen die in deze 
straten en wijken wonen geven aan dat soms 
huizen omringd worden door studentenwoningen en 
dat het levensritme van studenten vaak botst met 
dat van werkende gezinnen. Daarnaast wordt, door 
het opkopen van deze huizen en de prijs die daar-
voor vaak betaald wordt, het onmogelijk gemaakt 
voor starters om in hun eigen wijk een betaalbare 
woning te bemachtigen. De oplossing hiervoor is 
simpel, namelijk het verbieden van het splitsen van 
woningen. 

Dat Maastricht ook een studentenstad is staat 
overigens buiten kijf. Maar zorg er dan voor dat voor 
studenten goede, betaalbare kamers komen. In 
2009 is de bouw van de Calatrava-campus in Rand-
wijk afgebroken. Maar de grond hiervan ligt nog 
steeds braak. Een hoogwaardige campus op deze 
plaats zou volgens de PvdA niet alleen de woning-
nood onder studenten verlichten en Maastricht 
meer allure kunnen geven als studentenstad, maar 
worden ook minder eengezinswoningen opgeofferd 
voor opsplitsing. Zo worden niet alleen studenten 
geholpen, maar ook de starters op de woonmarkt 
die graag in hun eigen wijk een woning willen 
kunnen kopen. En tegelijk gaat de leefbaarheid in 
buurten omhoog.

Wat betreft de huurmarkt is het in Maastricht ook 
geen feest. In Biesland is de Gerlachus flat hele-
maal opgeknapt, en van de beloftes dat hier betaal-
bare appartementen zouden komen voor senioren 

is vrijwel niets terecht gekomen. Idem dito voor de 
Hof van Assisi in Wolder. De vastgoedhandelaren 
zijn hier altijd de lachende derde en de bewoners 
hebben het nakijken. Veel van de appartementen 
staan leeg omdat ze onbetaalbaar zijn. De PvdA 
vindt dit eigenlijk een rare ontwikkeling. En de 
gemeente staat erbij en kijkt ernaar. Moet zij niet 
veel pro-actiever optreden en paal en perk stellen 
aan deze ontwikkelingen? 

Toch is er in Maastricht een wijk die heeft aange-
toond dat het wel degelijk anders kan: Limmel. Eerst 
wilde de gemeente van het Tregaterrein een 
parkeerplaats maken, maar daar kwam de wijk 
tegen in opstand. En terecht. De wijk pakte zich 
bijeen en maakte een schitterend plan voor de 
ontwikkeling van het terrein. Samen met de 
gemeente en grondeigenaren zijn ze rondom de 

tafel gaan zitten om de plannen verder uit te 
werken. De PvdA vindt dit een prachtig voorbeeld 
van burgerparticipatie. Tot de grond van eigenaar 
verwisselde en deze besloot, achter de rug van 
iedereen om, een vergunning aan te vragen voor 
een gigantische loods. Dat de gemeente niet echt 
alert is geweest in dit proces valt haar zeker te 
verwijten, maar de PvdA is wel blij dat de gemeente 
vervolgens opkwam voor de plannen van de wijk 
Limmel. 

Deze voorbeelden geven aan dat je je kunt afvra-
gen van wie de stad Maastricht nu eigenlijk is. Van 
de grote vastgoedjongens die wel even hun plannen 
doordrukken en vooral winst willen maken op korte 
termijn? Of pakt de gemeente nu het woondossier 
voortvarend aan: met oog voor starters, voor door-
stromers, voor senioren en voor studenten? 

Want de aanpak van dit dossier vraagt durf, lef en 
een visie: de stad leefbaar en betaalbaar te houden. 
Voor iedereen.

Christel van Gool woont met haar gezin op de grens 
van Scharn en Amby en is burgerlid voor de PvdA 

Maastricht met andachtsgebied het Sociaal Domein. In 
het dagelijks leven geeft zij les aan de UM, met als 

aandachtsgebied volksgezondheid.
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