
Op woensdag 18 september 2019 
start het najaars programma van onze 
afdeling. Achter de schermen werkt 
het bestuur aan de voorbereiding van 
het programma voor het nieuwe jaar, 
maar er zijn nog een aantal leuke 
activiteiten voor de komende 
maanden.  Op de eerste bijeenkomst 

komt de heer Leon Rademakers weer- en klimaatintermediair van 
L1 een presentatie geven over de natuur en het veranderde 
klimaat.
Wij nodigen onze leden uit om deze ledenavond bij te wonen om 
19.45 uur in de Amyerhoof.
Bent u nog geen lid van ZijActief Amby en heeft u interesse in onze 
vereniging kom gerust eens vrijblijvend een keer op een 
ledenavond kijken.

Bestuur ZijActief Limburg Afdeling Amby 
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Vrijdag 20 September.. 
Om 21.00 uur       MAGIC MUSIC NIGHT 

In concert:  David Philips (UK) 
Vrijdag 20 september 
speelt singer-songwriter/
gitarist David Philips 
weer in het Magisch 
Theatertje voor een in 
Limburg exclusieve show 
ihkv zijn Benelux Tour.  
David Philips is een 100% 
Do It Yourself Artist. 
Op al zijn 7 tot nog toe 
uitgebrachte albums speelt 
hij alle instrumenten zelf en 
heeft hij zelf de produktie 
geregeld.  Zelfs het artwork 
verzorgt hij als zeer 
getalenteerde tekenaar 
zelf.  Mensen die deze 
sublieme singer-songwriter 
kennen, weten dat hij een 
grote voorliefde heeft voor 
vogels. Deze komen vaak 

terug in zijn ontwerpen maar ook in zijn songs proef en hoor je 
die drang naar vrijheid.  David is niet in een hokje te plaatsen.  
Folk, blues, rock, jazz, electronica en psychedelica worden 
verweven in zijn muziek, getuige o.a. zijn album “If I had Wings” 
(met op die plaat enkele parels van songs, waaronder “Angel” en 
“Venomous Soul”.  

David Philips is een begenadigde gitarist en zijn songs, teksten en 
composities zijn van een uitermate hoog niveau.  Een artiest die 
ons inziens een groot publiek gaat bereiken.  Des te mooier dat 
wij hem nog steeds welkom mogen heten in ons intieme 
Magisch Theatertje. 
 
Entree: € 15 (vaste prijs) /  Reserveren: info@ap-artevents.nl 
(o.v.v. naam, tel.nr + aantal gewenste stoelen) 

Harmonieuws
Laat uw auto wassen op 
zaterdag 14 september a.s.
We houden zaterdag 14 september a.s. van 10.00 tot 

16.00 uur een autowasdag op het Severenplein. Voor slechts € 5 
wordt uw auto vakkundig gewassen. De opbrengst is voor de 
organisatie van het Reünieconcert van 30 november a.s.

Boekenbeurs op 28 en 29 september a.s.
Onze overbekende en drukbezochte Boekenbeurs is dit jaar op 
zaterdag 28 en zondag 29 september a.s.  U kunt uw gelezen en 
ongelezen boeken inleveren op zaterdag 21 september van 10.00 
tot 14.00 uur en op maandag 23 september van 19.00 tot 21.00 
uur bij de Tiendschuur, Achter de Hoven. Alle genres zijn welkom!

De Jeugd van de Harmonie was op kamp in 
Baexem
Het weekend van 31 augustus jl. bracht de Jeugd van de Harmonie 
door bij Theaterhoeve Horckerhof in Baexem. Met spel, 
ontspanning, koken, corvee en natuurlijk muziek vloog het weekend 
voorbij. Afsluitend was op zondagmiddag 1 september een 
miniconcert onder leiding van dirigent Edwin van der Mullen. 
Het bestuur bedankt Daisy Dassen, Ingrid Severijns, Lydia Zegers 
en Demi Nauss voor de voortreffelijke organisatie. 

Voor actuele informatie kijkt u op www.walburga.nl en u kunt ons 
volgen op Facebook en Instagram. 

 
 
 

2e HANDS 
KLEDINGMARKT 

 
speciaal veel kinderkleding 

 
  ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017 

 
GEMEENSCHAPSHUIS AMYERHOOF 

SEVERENPLEIN AMBY  
 

van 10.30 – 14.30 uur 
 

t.b.v. ZijActief Limburg 
afd. Amby 

 
De toegang is gratis 

 
 

Beste Dames,

De vakantie is weer voorbij, het nieuwe 
verenigingsjaar van onze vereniging is weer 
aangebroken. Daarom nodigen wij jullie uit 
voor onze maandelijkse bijeenkomst op 
woensdag 11 september a.s. om 20:00 uur in de “Amyerhoof”. 
Op deze avond komt onze dorpsgenoot Dhr. Gadet namens het 
buurtnetwerk “Buurtplatform” vertellen over het verbeteren van 
de leefbaarheid en de vitaliteit van Amby. Het zal een interessante 
avond worden met vele onderwerpen.
Iedereen is van harte welkom, niet leden zijn ook welkom tegen 
een vergoeding van € 4,00 inclusief een kop koffie/thee met wat 
lekkers.

Bestuur Dames Vereniging Amby 
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Telefoonagenda
Alarmnummer 112
Kantoor politie 0900-8844
EHBO AZM 3876700
1e Hart hulp 3877892
Huisartsenpost AZM 3877777
Huisartspraktijk De Wit 3634964

Huisartspraktijk dhr. Zwietering 
en mevrouw Deneer 
Medisch Centrum Amby  3624135
voor spoed 3635637
Fysio Amby 3117540
Centraal tandartsnummer 0900-4243434
Kapelanie 3634587
Envida  3690690
Envida zorgthuis De Zeven Bronnen 6314300
Envida zorgthuis Hagerpoort 8511160

VillaKeizersKroon 
WoonZorgCentr.  Amby 6049620/0651456702
Aandacht+Zorg 3030090
Gemeente Maastricht 14043
Woonstichting Maasvallei 3683737
Walburgis Uitvaartzorg 0653376435
Marc Moors Uitvaartstudio 0641286044
Gem. huis Amyerhoof 3634651
Basisschool Amby 3620582
MIK KDV Amby 3626637
MIK PSZ 0627311048
MIK BSO Amby 0625642737
BSO De Boomhut 3631793 
Essent 0800-9009
WML 3090909
Henny Willems gemeenteraad 3621089
Niels Peeters gemeenteraad 0615960400
Trajekt Noordoost 7630010
Slachtofferhulp 0464203500
Dierenambulance 0900-4433224

Heeft u puin of iets op te 
ruimen in of om het huis,

bel dan 
GSM 06-20164033

Gevraagd oude fietsen

U vindt een AED
bij Hagerpoort, 
in kantoor Maasvallei,
bij De Kardinaal,
in gemeenschapshuis Amyerhoof, 
en bij Plusmarkt, Severenplein 24A

COLOFON
Volgende uitgave: 

Dinsdag 24 september

Inzendtermijn kopie
Woensdag 18 september

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
17 en 24 september

KIENMIDDAG

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 10.00 tot 11.00 uur

voor arbeidsrecht, consumentenrecht, 
uitkeringen, verblijf vergunningen etc

Wijkagent
Iedere 1e WOENSDAG van de maand

Tussen 10.00 – 12.00 uur

Huurderszaken
elke woensdag van 1200-1300 uur                          

vragen mbt huurderszaken, huurdersrecht, 
bouwtechnische zaken, huurcontracten etc.

Het sociaal team
donderdag  van 10.30 -11.30 uur.

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

www.sociaalteammaastricht.nl

Buurtplatform Amby
Ambyerstraat Noord 78

 info@buurtplatform-amby.nl
bellen 06-36408424

voor bejaarden, invaliden en 
alleenstaanden in 

DE KARDINAAL
Degene, die wenst opgehaald te worden,

dient dat tijdig te melden,
telefoon 3623559 / 8516537.

fruit te koop 
Molenweg 2A 

Zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur 

  
 

BUITENKANS!
Te koop deze zo goed als nieuwe 

GIANT ULTIMO damesfiets. 
Kleur grijs, maat M.

Rollerbrakes, 7 versnellingen, 
verstelbaar stuur, geveerde voorvork, 

dichte kettingkast, Shimano 
afgemonteerd. Met Axa veiligheidsslot, 

inclusief 2 originele sleuteltjes.
Nieuwprijs € 699, nu € 350.

Interesse? bel 06 16 40 50 10 in Amby.

Hulp in de huishouding 
gevraagd

Hulp in de huishouding gevraagd
voor 2 /3 uur in de week.
Telefoon 043 3540819.
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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:

Lamsfilet
gemarineerd

Kipschnitzels

4 stuks  650

Rundervinken

6 stuks  775

Souvlaki spiezen

Avocadoos

100 gram  195

Gebr. Varkensfilet + 
Geb. Pastei +
Zure Pastei

100 gram per soort samen 425

Bami goreng

1 kilo  750

Saté
kant en klaar

500 gram  695

Babi pangang 

500 gram  725

Macaroni

per portie  495

Hongaarse 
goulashsoep

1 kilo  525

Hendig lekkere 
speklepkes

100 gram  179

Salade Carpaccio 
- mealtime -

per stuk  525

Mestreechter
rauwkost salade

100 gram  129

Kipsalade

250 gram  350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 10 september t/m zaterdag 14 september 2019

Duroc saucijsjes

8 stuks  595

4 stuks  595

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

250 gram  845

aqUarelleren, teKenen of 
schIlDeren
Heeft u altijd al willen aquarelleren, tekenen of schilderen 
met acrylverf?
Bij het Gilde zijn nog plaatsen vrij op de cursus 
aquarelleren, tekenen en schilderen. 
De cursus wordt gegeven in het Gildegebouw, 
Pastoor Habetsstraat 42, 6217KM in Maastricht. 
Het nieuwe seizoen is begonnen op 5 sept, maar U bent 
nog altijd welkom. Iedere Donderdag van 12u30 tot 
14u30, o.l.v. Fransje de Bree.  Tel. 06-15886563.  
U bent van harte welkom, we zien naar u uit! 
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Violenactie van De sjlaaibök
Beste Mensen,

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

De herfst heeft ingezet, bladeren vallen en het 
zomerspul in onze tuin moet eruit! Dat is ook de 

hoogste tijd om de tuin definitief onderhanden te nemen en 
winterklaar te maken. 
Een van de dingen die daar bij hoort zijn bloemen, bloemen die 
winterhard zijn en die er voor zorgen, dat ook in dit jaargetij, kleur 
rondom het huis is.
Al jaren, dus ook dit jaar houdt de CV De Sjlaaibök, haar jaarlijkse 
violenactie. De netto-opbrengst van deze actie is bestemd voor de 
jeugdcarnaval in Amby.
Ook dit jaar gaan we de verkoop verdelen over twee dagen: 
De verkoop vindt dit jaar plaats op 

Vrijdagavond 25  oktober vanaf 18.00 uur
en zaterdagmorgen 26 oktober vanaf 10.30 uur.

Op vrijdagavond komen we ten westen van de Ambyerstraat Zuid/
Ambyerstraat Noord (Tussen Amyerstraat zuid/noord en Heukelstraat, 
Severenstraat en Westrand) 
Op zaterdag doen we de oostkant (tussen Ambyerstraat noord/zuid en 
de ‘heggebuurt’’ en de “hovenbuurt”). 

leden, jong en oud, van CV de Sjlaaibök komen bij U aanbellen en U 
vragen of U violen wilt kopen. 
Maar U kunt ook al eerder Uw violen bestellen en dan zullen wij ze 
op 25 oktober of 26 oktober bij U bezorgen.
Bestellen kan op telefoon 043-3636259 en 
06-53164078 of 06-20425990 gaarne na 16.00uur 
maak dan ook gelijk een afspraak over het 
bezorgen!!!!
De prijs ook dit jaar is € 2,50 voor 4 stuks violen.

En denk er aan: de netto-opbrengst komt ten goede aan de carnaval 
voor de onze jeugd! 

Van het Ambino ballet
Dat was weer een tijd geleden. In de 
tussentijd hebben we ons jubileum 
gevierd, dat een zeer groot succes was, 
omdat de kinderen van het Ambino 
ballet, het ontzettend goed gedaan 
hebben. Wat het jubileum betrof, was er 
veel belangstelling, de ouders en andere 
familie waren in grote getalen aanwezig. 
Volgens de meeste personen die ik 
daarna nog heb gesproken, was het 
goed geslaagd, en zal het Ambino nog 
een tijdje hierover kunnen bijpraten.
Wat het bijpraten betreft, we hebben maar een bestuurslid, dus er 
valt weinig bij te praten, ook al zou men dat graag willen. Hierbij 
dan nogmaals de oproep, voor wie wil er deelnemen aan het 
besturen van het Ambino ballet. Graag zie ik u reacties tegemoet. U 
kunt dit schriftelijk, of via de telefoon laten weten. Deze vindt u op 
het eind van deze schrijven.
Daarna was het vakantie, en hopen we dat iedereen een heel 
goede vakantie heeft gehad.
Het dans seizoen is weer begonnen, en we zetten onze schouders 
er weer onder om ook dit jaar weer succes vol af te sluiten. 
Wat onze groepen betreft, het volgend. 
We zouden graag wat meer jong en jongvolwassenen erbij hebben.  
Deze groep heeft nog mogelijkheden om te groeien. 
Op het moment dat ik dit schrijf, is voor de middag op 3 
september een vriendjes les georganiseerd. Tijdens deze les, 
kunnen alle danseresjes van het Ambino ballet, een neefje, nichtje, 
broertje en of zusje, of zelfs een buurmeisje of jongetje mee naar 
de les nemen, om gezamenlijk deze middag te dansen. Deze is op 
het moment dat jullie dit lezen al geweest, maar ik weet zeker dat 
deze zeer goed bezocht zal worden. Dit uit ervaring van andere 
keren. We doen dit toch al een hele tijd, en hopen dat we deze 
kunnen blijven doen. 
Ook kan men zich nog aanmelden voor de les, en op de volgende 
plaats. www.ambino.nl.

Locatie:
De Danslessen worden gegeven in de gymzaal bij Basisschool Amby, 
ingang aan de Van Slijpenstraat, te Amby, Maastricht. De lessen zijn 
ingedeeld naar de naar de leeftijden met een blik op de groepen 
zoals deze op de school worden gehanteerd.
 
Lesuren op woensdag

P. 14.30 – 15.15 uur Peuters (2,5 tot 4-jarige)

1. 15.30 – 16.30 uur Kleuters (groep 1 en 2)

2. 16.30 – 17.30 uur Kidsswing (vanaf groep 3)

3. 17.30 – 18.30 uur Dans-Mix (vanaf groep 5)

4. 18.30 - 19.30 uur Balletbarre workout 
(jongeren/volwassenen)

Het bestuur en docente.

Ons e-mail is:  ambino-ballet@planet.nl
Ons telefoonnummer : 06-54931173 



KV Maastricht: de zuidelijkste 
korfbalvereniging van Nederland! 
KV Maastricht is een kleine, gezellige 
korfbalvereniging. Op dit moment heeft zij 3 wedstrijd spelende 
teams; 2 seniorenteams en 1 jeugdteam. Daarnaast is er ook nog een 
recreantenteam. Zij trainen elke maandagavond van 20:00-21:30 uur 
en spelen géén wedstrijden. 
Vanaf 14 jaar kun je je aanmelden bij de B1, vanaf 18 jaar bij de 
senioren. 
Er wordt zowel op het veld als in de zaal competitie gespeeld. 

Trainingstijden veld vrijdag (sept-okt en mrt-jun): 
 19:00 - 20:15 uur KVM B1 en KVM 2
 20:15 - 22:00 uur KVM 1

Trainingstijden zaal vrijdag (nov-feb):  
 19:00-20:00 uur KVM B1
 20:00-21:15 uur KVM 1
 21:15-22:30 uur KVM 

Wil je een keer meetrainen? Dat kan! Je bent van harte welkom! 
Je kunt ons vinden op het Sportterrein Van Slijpestraat 
(naast Basisschool Amby). 
Voor meer informatie kijk op onze website: www.kvmaastricht.nl of 
stuur een mail naar: tc@kvmaastricht.nl. 
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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 11 september tot en met dinsdag 24 september

4 Braadworstjes
+ 1/2 kg Gehakt

€ 8.45samen voor

SUCADELAPPEN
vrijdag 13 september en
zaterdag 14 septemberWEEKENDRECLAME 

per kilo € 10.90

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

Jonge Kaas

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

Gebakken Pastei
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.09

oKtoBerfest MIt JeroMe 
BIJ cafe De KarDInaal In aMBY
oP ZaterDaG 21 sePteMBer 2019

Op zaterdag 21 september 2019 is mijn CD-presentatie 
Oktoberfest mit Jérôme bij Café De Kardinaal in Amby. Op mijn 
tweede Duitse album staan 20 Duitse liedjes, inclusief 6 Duitse 
Schlagermedleys. Ook mijn nieuwe Limburgse Oktoberfestplaat 
Lederhosen wordt die avond gepresenteerd. En natuurlijk komt 
ook mijn plaat Schnitzel, Friete en get beer voorbij die later nog 

Wie schrijft de sjlager 
voor carnaval 2020
Het lijkt nog ver weg, maar als het goed is zijn jullie 
al bezig met het schrijven van een nieuwe sjlager 
voor de carnaval van 2020 voor C.V. de Sjlaaibök.
Bent u nog niet begonnen, kruip dan snel in de pen en verzin een 
leuke melodie!!
De sjlagerverkiezing zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 
16 November op het Ajd Prinsebal ter ere van Prins Eugene I en 
Prinses Saskia.

Vanaf nu staat het regelement en de akkoordverklaring voor 
deelname op de website www.sjlaaibok.nl en kunt u dit zelf 
uitprinten en invullen. Zonder een ingevulde akkoordverklaring is uw 
deelname helaas niet geldig.
Hopelijk kunnen we dit jaar weer veel bekende inzenders van de 
afgelopen jaren tegemoet zien, maar wij zouden het natuurlijk ook 
leuk vinden om nieuw talent te mogen begroeten tijdens onze 
verkiezing.

Laten we er samen voor zorgen dat we weer een echte verkiezing 
krijgen!!! U kunt uw sjlager inzenden t/m 30 september op de 
Dennenhoven 22 waarbij om middernacht het inschrijftermijn zal 
sluiten.
Start dus nu met schrijven en maak er een geweldige sjlager van.
Heel veel succes, en natuurlijk veel schrijfplezier.

Muziekcommissie C.V. de Sjlaaibök 

op cd zal uitkomen. Vanaf 20:00 uur zijn er naast mezelf optredens 
van Hossa Prinz, Evelyne, Bert Swillens, Wies Loyenga, Tirolerparty 
en een mistery guest die ook al op de Duitse tv haar Duitse liedjes 
heeft gezongen. 
De artiesten zullen Duitse schlagers/volksmuziek en Limburgse 
Oktoberfestplaten zingen. Mijn Duitse OktoberfestCD is inmiddels 
al te koop voor € 10,- bij de bekende muziekadressen. 
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Wil je op een gezonde manier je 
vakantie-kilo’s kwijt? 
 
Meld je dan nu aan voor het 
Stappenplan en ontvang gratis een 
menu-planner! 
 

Wil je meer informatie?  
www.moniquewaltmans.nl  
043-3626882  
 info@moniquewaltmans.nl 
 
 

Samen aan de slag om voor altijd jouw ideale gewicht te 
bereiken.  
 

De consulten worden vergoed door de meeste 
zorgverzekeraars, dit gaat niet ten koste van 
het eigen risico! Raadpleeg de polisvoorwaarden. 
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na de vakantie: 
 
verschijnt op  kopij    advertenties  

binnen    binnen  
uiterlijk:   uiterlijk: 
 

14 1 september 25 augustus 25 augustus 

15 15 september 9 september 11 september 

16 29 september 23 september 25 september 

17 13 oktober 7 oktober 9 oktober 

18 27 oktober 21 oktober 23 oktober 

19 10 november 4 november 6 november 

20 24 november 18 november 20 november 

21 8 december 2 december 4 december 

22 22 december 16 december 18 december 

Amby chapeau!
Vorige week is gecollecteerd voor KWF 
Kankerbestrijding. 
In Amby werd maar liefst € 2.238,87 
opgehaald. Daar wil ik alle inwoners van 
Amby en zeker ook de collectanten heel 
hartelijk voor bedanken. 
Het geld is hard nodig. 

Samen komen we 
steeds dichterbij.

Amby, nogmaals merci!

KWF Kankerbestrijding
Afdeling Amby
Jos van den Ende 

Amyer Praot 
tweede helft 2019
Na deze uitgave 
(10 september) van de 
Amyer Praot, 

verschijnen we  kopij moet
nog op binnen zijn

24 september 18 september
8 oktober 2 oktober
22 oktober 16 oktober
5 november 30 oktober
19 november 13 november
3 december 27 november
17 december 11 december

Voor ons is het belangrijk, tijdig te weten 
hoeveel kopij er is, aangezien we altijd 
gebonden zijn aan A3 vellen, dus vier volle 
A4 pagina’s meer (of minder). 
De afspraak is dan ook, dat de ingeleverde 
kopij die uiterlijk woensdag is ingeleverd, 
ook geplaatst wordt in de Amyer Praot, de 
kopij die we erna nog krijgen, geplaatst 
wordt, mits er nog plek is.

Voor 2020 zijn we op dit moment al bezig 
om een planning te maken. Ook U als 
stichting of vereniging bent daar al druk 
mee bezig.
We stellen het op prijs, ons tijdig te 
informeren, wanneer U bijzondere 
festiviteiten organiseert. Dan kunnen wij er 
rekening mee houden en mogelijk tijdig 
met U afspraken maken over de wijze van 
communiceren in de Amyer Praot.

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

Op zondagmiddag 15 december zal het koor 
samen met Harmonie Heer Vooruit een super 
mooi concert verzorgen in de Mercedes-Benz 
CAC theater. Het koor is inmiddels  gestart 
met de muziekstukken die wij samen ten 
gehore zullen brengen met bekende solist 
Anna Emelyanova en de Maastrichtse artiest 
Erwin. Natuurlijk brengen we ook 
muziekstukken samen met Harmonie Heer 
Vooruit en eigen liederen. Een nieuwe mooie 
uitdaging voor ons koor. Kaarten zijn te koop 
vocalgroupmesamie@gmail.com of via website 
www.heervooruit.nl. De kaarten kosten 
15 euro p.p.

Programma
Zaterdag 14 september 
 Opluistering huwelijk koorlid 
 Cellebroederskapel
Zondag  22 september 
 Opluistering viering Walburgakerk
Zondag  27 oktober 
 Opluistering viering Mondriaan/
 Grubbeveld
Woensdag 27 november 
 Sinter-kerst vereniging kienen 
Zondag  15 december 
 Winter Proms concert met 
 Harmonie Heer Vooruit 

MOVAKA V.O.F. 

0646376593 www.movaka.nl 

30 jaar ervaring! 

 Overkappingen  
 Tuinkamers 
 Rolluiken 
 Zonweringen 
 Horren 

 Gronsvelderweg 29, Gronsveld 

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

 

Zomerkoffie: een heerlijke verkoelende Iced Coffee            

 

ge 

Winter Proms concert
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H. MISSEN in Amby

ZONDAG 15 september Vier-en-Twintigste Zondag door het jaar
Bezoek van bisschop Harrie Smeets
10.00 uur koor: Monulfus- en Gondulfuskoor De Heeg
 1e Jaardienst Jo Theunissen
 Maria Hermens en Gerard Burgers
 Tiny Aerts-Braeken, c.u.
 José Linders-Poppeliers, c.u.
 Jef Goessen, c.u.
 Toos Cox-Kramer, c.u.
 Mia Lustermans-Schmeits, c.u.
 Voor Rogier van Bun die gedoopt is

Dinsdag 17 september 09.00 uur
Jaardienst ouders Matheijsen-de Kort
Jaardienst ouders vander Beek-Gennotte

Donderdag 19 september 09.00 uur in de dagkapel
Voor persoonlijke intenties

ZATERDAG 21 september 
14.00 uur: Huwelijk bruidspaar 
 Robbie en Romina Corstjens-Fratantuono

ZONDAG 22 september Vijf-en-Twintigste Zondag door het jaar
11.00 uur Koor: Vocal Group Mes Amie
 Jaardienst E.H.Johannes  Creusen, oud kapelaan Amby
 Jaardienst Maria Hermens en Gerard Burgers
 Jaardienst Fons Hermens
 Jenny Hermens en Jan van Hoof
 Jaardienst Tony Leenders
 Jaardienst Frank Jacobs en Elly Jacobs –Hermens
 Sjef Overhof, c.u.

Dinsdag 24 september 09.00 uur
Voor de wereldvrede

Donderdag 26 september 09.00 uur in de dagkapel
Voor de zieken en eenzamen

OVERLEDEN
Tonny Bremers-Bruynen, 94 jaar.
Moge zij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming

Misintenties opgeven: In de kapelanie (Severenstr. 7). Of in het parochiebureau 
elke dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 18.30 tot 20.00 uur: 
Ambyerstraat Zuid 90ª, tel. 043-3520100, 
of via email: parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: uiterlijk maandag 
16 september in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 17 september 
vóór 16.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.

DE VERANDERINGEN EN HET 
ANKER

Het vertrek van kapelaan Anu brengt 
voor de parochie grote veranderingen 
met zich mee. Welke dat zijn, zal de 
toekomst leren. Dat geldt niet alleen 
voor de parochie: ook in ons 
privéleven veranderen de dingen na 
verloop van tijd. Soms zie je ze 
aankomen, zoals bij de geboorte van 
een kind of een dreigend ontslag als 
je hoort dat de economische situatie 
zorgelijk is bij het bedrijf waar je 
werkt. Andere keren komen ze als een 
donderslag bij heldere hemel.
Maar wát er ook gebeurt: het is altijd 
iets om aan te wennen en om te 
verwerken. De omstandigheden 
kunnen je onzeker en zelfs onrustig 
maken. Dat is een natuurlijke reactie, 
die echter voor ons als christenen een 
uitnodiging inhoudt om je dan stevig 
vast te houden aan de onwankelbare 
rots die Christus is; om je verbonden 
te blijven weten als rank aan de 
Wijnstok en je ziel vast te ketenen aan 
het anker van de hoop dat 
onwrikbaar vastzit in Christus als 
fundament van je leven.
Je zult zien dat de heilzame kracht 
van de Verrezene je helpt om in vrede 
en vertrouwen de toekomst tegemoet 
te gaan.

Pastoor P. Horsch

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

 MISSTIPENDIA: 
 door de week: 

€ 12.50
 zondag: 

€ 27.50

 H. MISSEN AMBY:
 Dinsdag: 09.00 uur
 Donderdag: 09.00 uur  
 Zondag: 11.00 uur

Redactie en administratie: 
Kapelanie 

Severenstraat 7, 6225 AR Amby-Maastricht
Tel.: 043-3634587 / Dringend: 06-34322362 

Wachtdienst tel: 043-3690670 

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

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

Betaalrekening (van missen e.d.): 
NL37 SNSB 0858 0216 25
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Gerard Walravenstraat 65, 6227 TA  Heer-Maastricht   043-3612566
Particulier Uitvaartcentrum Bovens

PA’S UITVAART. ZELF GEREGELD.
En dat voelt goéd. Natuurlĳk mis ik pa nog enorm, maar toch merk ik dat het flink scheelt dat 
ik hem zelf een mooi afscheid heb kunnen geven. Een soort ‘laatste dank-je-wel‘, zeg maar, 
voor alles wat hĳ voor me heeft betekend. En heel eerlĳk: ja, een stuk voordeliger was het ook. 

INFORMEER OOK EENS NAAR DE OVERIGE MOGELIJKHEDEN BIJ BOVENS: 
BOVENGRONDS BEGRAVEN • UITVAARTPAVILJOEN • VOORDELIG VERZEKEREN

 
vanaf slechts € 6.246,82

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

Regel zelf wat kan, krijg hulp waar het moet!

Gerard Walravenstraat 65, 6227 TA  Heer-Maastricht  043-3612566
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Oude akerstraat 4 a Bemelen  Ma.13.0018.00 Di. t/m Do. 10.30 Vr. 8.00 tot 18.00 Za. 8.00 tot 17.00 

Ben jij op zoek naar een leuke uitdagende baan? 
Wij zoeken:  

-iemand die graag werkt met verse producten: 
het presenteren en snijden hiervan, oog heeft voor detail,  
secuur is en weet wat lekker is (hobby kok) dit is een pre !!  

-iemand voor  24 uur per week : zaterdag vast, de rest in overleg. 
Wij bieden: een gezellig team met flexibele mogelijkheden. 

Heb je interesse stuur dan een mail naar:  
fer.vaessen@home.nl 

RKASV NIEUWS
Er zijn al 2 bekerwedstrijden 
achter de rug. Na dit weekend 
zal bekend zijn welke teams 
zich plaatsen voor de 2e ronde 

KNVB. Maar voor de meeste (jeugd)teams 
zijn deze bekerwedstrijden veredelde 
oefenwedstrijden. Want in het weekend van 
21/22 September start de competitie voor 
alle teams.
En hier hopen we als RKASV toch wel weer 
op een klein succesje dit seizoen. We zullen 
via de Amyer Praot berichten over de 
verrichtingen van onze elftallen. Wij zijn er 
klaar voor, laat het seizoen maar beginnen.

Programma RKASV SENIOREN.
BEKERWEDSTRIJDEN 15 september
10:30 RKASV 2 Berg'28 2
12:00 RKASV 3 Caesar 4
14:30 RKASV 1 SVE 1
09:30 SV Hulsberg 4 RKASV 4
11:00 vv SCM 6 RKASV 5

COMPETITIE 22 september
14:30 WDZ 1 RKASV 1
10:00 RKHSV 3 RKASV 2
10:00 Leonidas - W 4 RKASV 3
10:00 Heer 5 RKASV 4
11:00 Leonidas - W 5 RKASV 5

JEUGDAFDELING RKASV
BEKERWEDSTRIJDEN 14 september
14:00 ST RKASV/
  GS JO17-2 Caesar JO17-2
9:30 RKASV JO13-1 Scharn JO13-2

12:00 RKASV JO12-1 Heer JO12-2
13:15 RKASV JO11-1 RKHSV JO11-1
11:45 RKASV JO10-1 RKVVL/Polaris JO10-1
10:30 RKASV JO10-2 Bunde JO10-2
10:30 RKASV JO8-1 FC Geleen Zuid JO8-1

COMPETITIE 21 september
11:30 ST RKASV/ SJO BMR/
  GS JO17-1 SNC'14 JO17-1

13:30 ST RKASV/ RKHSV JO17-3G
  GS JO17-2 

11:30 RKASV JO14-1 RKHSV JO14-1G

9:30 RKASV JO13-1 SJO BMR/
   SNC'14 JO13-1

12:00 RKASV JO12-1 SJO BMR/
   SNC'14 JO12-2G

12:00 RKASV JO11-1 SJO BMR/
   SNC'14 JO11-1

10:30 RKASV JO11-2 Bunde JO11-2G

10:45 RKASV JO10-1 SJO BMR/
   SNC'14 JO10-1

9:30 RKASV JO10-2 Leonidas - W JO10-2

9:30 RKASV JO9-1 Heer JO9-3

10:30 RKASV JO8-1 SJO BMR/
   SNC'14 JO8-1

11:30 RKASV JO8-2 Keer JO8-1

9:30 RKASV JO7-1 SCG JO7-1

RKASV zoekt vrijwilligers/ Trainers
Wij zoeken nog vrijwilligers/ trainers voor 
onze mooie vereniging RKASV.
Bent u geïnteresseerd, en wilt u een gesprek ?
Neem dan eens vrijblijvend contact op met 
mij.
Eric Mulkens 06-52027831.

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



Amyer Praot - 11 - Amyer Praot

Terre des Hommes zoekt vrijwilligers
De winkel van Terre des Hommes 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 mooie tweedehands kleding, curiosa 

en speelgoed. De volledige 
opbrengst gaat naar de 
hulpprojecten voor kinderen van 
Terre des Hommes.
Het team van 45 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 en laat je 
telefoon nummer achter, wij nemen dan contact met u op.
Kijk ook eens op: www.facebook.com/tdhmaastricht 

 
 
 

2e HANDS 
KLEDINGMARKT 

 
speciaal veel kinderkleding 

 
  ZONDAG 22 SEPTEMBER 2019 

 
GEMEENSCHAPSHUIS AMYERHOOF 

SEVERENPLEIN AMBY  
 

van 10.30 – 14.30 uur 
 

t.b.v. ZijActief Limburg 
afd. Amby 

 
De toegang is gratis 

 
 

 
 
 

2e HANDS 
KLEDINGMARKT 

 
speciaal veel kinderkleding 

 
  ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017 

 
GEMEENSCHAPSHUIS AMYERHOOF 

SEVERENPLEIN AMBY  
 

van 10.30 – 14.30 uur 
 

t.b.v. ZijActief Limburg 
afd. Amby 

 
De toegang is gratis 

 
 

 

♫  PIANOLES 
 
✧ Door gediplomeerd en ervaren pianodocente  
✧ Privéles voor kinderen en volwassenen  
✧ Beginners en gevorderden 
✧ Gratis proefles 
✧ Eventueel bij u aan huis 
 
Patricia Suijlen, Tel. 043-3635931 
Appelhegge 16, 6225 KB Maastricht (Amby)  
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hUIsKaMer  
"De  KoffIePot"  
Bestaat  4 Jaar

Samen een kopje koffie of thee 
drinken, elkaar ontmoeten, een 
praatje maken, een kaartje leggen of 
een spelletje spelen! Dat kan voor de 
ouderen allemaal in Huiskamer "de 
Koffiepot" op de hoek van de 
Arenborghoeve en de 
Lovendaalhoeve. 

Gemiddeld zijn er zo'n 20 bezoekers 
die samen, op elke donderdagmiddag 
van half twee tot half vijf, er een 
gezellige middag hebben. 
Als u er nog nooit geweest bent, 
nodigen wij u als oudere van harte 
uit. Vooraf aanmelden is niet nodig. 
Is het u te lastig om alleen te komen, 
geen nood.  Voor vervoer kan 
worden gezorgd. 

Heeft U overigens zin om af en toe 
op donderdagmiddag als vrijwilliger 
een handje te helpen met het 
schenken van koffie en thee, een 
praatje te maken of voor vervoer te 
zorgen? 
We kunnen nog enkele vrijwilligers 
gebruiken. 
Neem dan contact op met de 
coördinatrice van de vrijwilligers, 
mevr. José Dols, tel. 3625298 of  
E mail doru@freeler.nl.

Stuurgroep 
Huiskamer "de Koffiepot" Amby. 

Bisschop Mgr. harrie smeets 
zondag in amby
Onze Bisschop Mgr. Harrie Smeets bezoekt 
het komend weekend het Dekenaat 
Maastricht om een "doorsnee-inkijk" te 
krijgen van wat er leeft in de Parochies van 
het dekenaat. Amby en zijn Parochie van de 
H. Walburga mag zich verheugen op zijn 
bezoek komende zondag. Tijdens zijn verblijf 
in Amby wil hij kennis maken en ervaringen 
uitwisselen met de vrijwilligers en 
parochianen van het "Cluster Maastricht 
Oost". Dit Cluster bestaat uit de parochies 
van Heer, Heugem, de Heeg , Scharn en 
Amby. Het programma ziet er als volg uit;
10.00 uur; Pontificale Hoogmis in de 
St. Walburga kerk. Met zang van het 
St. Monulfus- en Gondulfes-koor uit de 
Heeg. De H. Mis van 11.00 uur komt te 
vervallen. Na de H. Mis heeft de Bisschop 
een korte lunch met de kerkbesturen van 
de Parochies.
Om 12.00 uur; wil de Bisschop in gesprek 
gaan met de vrijwilligers en de parochianen 
van het cluster. De bijeenkomst is in het 
gemeenschapshuis Amyerhoof. 
De Stichting Amyerhoof biedt alle bezoekers 
gratis een kop koffie met cake aan, iedereen 
ontvangt een gratis consumptie van het 
cluster.
13.30 uur einde bijeenkomst. 

Wij nodigen alle Parochianen uit voor deze 
bijzondere gebeurtenis.
Clusterpastoor, Paul Horsch.
Informatie, pmjkeijmis@telfort.nl 

We gaan aan 
de slag!
De Deken Hanneman 
Stichting in Maastricht 
wil graag het ‘zorgen 
voor elkaar’ stimuleren 
en wij koppelen 
betrouwbare 
vrijwilligers aan mensen 
(jong en oud) die wat 
extra steun in hun 

thuissituatie kunnen gebruiken. Denk 
daarbij aan een schilderij ophangen of 
samen een stukje wandelen of een kop 
koffie drinken. Juist datgene dat de 
thuiszorg of familie niet kan doen. 
Dus, bent u handig? Kunt u met uw auto 
iemand helpen? Of kunt u goed luisteren 
zonder te oordelen? Staat u klaar om 
een stukje te wandelen of een kopje 
thee te drinken? Kunt u taal- of 
huiswerkbegeleiding geven? Dan horen 
we heel graag van u! 
Na 2 jaar voorbereiden kunnen we nu 
eindelijk van start! Eind september 2019 
vindt de eerste training voor vrijwilligers 
plaats en direct daarna kunnen de eerste 
ondersteuningsvragen ingevuld worden. 
www.dekenhannemanstichting.nl 
info@dekenhannemanstichting.nl 

Te Koop: TROMMELS, 
gebruikt, in goede staat
10 stuks ZEER MOOIE 14 INCH 
SNARE DRUMS MET EVANS 
VELLEN, INCLUSIEF HOEZEN.

Fabrikaat: Eigen merk trommels van 
Ad Triepels

per stuk €75,=
INFORMATIE:
SENIOREN DRUMBAND MESTREECH
via Telefoon Secretaris:  06-11768615.



minimaal: over een afstand van 1 km is uw tijdswinst minder dan 
1 minuut.

Inrichting 
Aan de inrichting van 30 km/h zones zijn wettelijke eisen gesteld, ook 
als er gekozen is voor een zogenaamde ‘sobere’ versie. De 30 km/h 
zones in Amby  voldoen volgens mij nog niet allemaal aan de 
wettelijke eisen. 
Een belangrijk uitgangspunt is dat de beoogde snelheidslimiet van 30 
km/h in overeenstemming dient te zijn met de inrichting van de weg. 
Volgens mij is nog onvoldoende uit de omgeving ‘’af te lezen’’,  welk 
gedrag van de automobilist verwacht wordt, namelijk rustig rijden, 
niet harder dan 30 km/h.
Inrichtingskenmerken in verblijfsgebieden zijn bijvoorbeeld:
- terughoudend omgaan met verkeersmaatregelen (dus: zo weinig 
 mogelijk de voorrang regelen, parkeer- en stopverboden instellen 
 en zebrapaden aanleggen); 
- verkeersremmende maatregelen toepassen, zoals: drempels, 
 plateaus en (optische) versmallingen op bijvoorbeeld kruispunten 
 en veelgebruikte (fiets)oversteken; 
- wegbreedte beperken; 
- de fietser en voetganger centraal stellen. 
Het uitgebreid toepassen van de principes van “duurzaam veilig” is 
een kostbare aangelegenheid. Vaak kan dit alleen als de straat 

heringericht wordt. Het is financieel niet 
haalbaar dit overal in de gemeente te doen. Bij 
een herinrichting, of groot onderhoud, zal met 
genoemde uitgangspunten zo veel mogelijk 
rekening gehouden worden.
Doe omwonenden, kinderen, ouderen en 
andere kwetsbare verkeersdeelnemers 
dus een plezier en houd u aan de 
snelheid. Het is een kleine moeite!

Henny Willems,
Raadslid Senioren Partij Maastricht
henny.willems@gemeenteraadmaastricht.nl 
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Oude akerstraat 4 a Bemelen  Ma.13.0018.00 Di. t/m Do. 10.30 Vr. 8.00 tot 18.00 Za. 8.00 tot 17.00 

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak 

Delcorf,  Elstar, Goudrenetten, Conference, Trumph de vienne.   

Nieuwe oogst Mergelland appels/peren kg. € 1,39 
St. Pieter aardappelen 10 kg. € 5,98 

Nieuw Salade compleet  bak  € 2,99  
 Uw adres voor div. soorten gelei suiker en jampotjes.                  

Of een origineel fruit of cadeau mandje met streek producten. 

Geldig van 10/9 tot 17/9 

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 

amby en de maximum snelheid
Om het voor kinderen, voetgangers en fietsers veiliger te maken in 
het verkeer, zijn grote gebieden van de bebouwde kom in Amby 
(maar ook in andere wijken van Maastricht)  aangewezen als 

verblijfsgebieden. Gebieden waar iedereen 
veilig over straat kan, dus ook langzame en 
kwetsbare verkeersdeelnemers. Van 
automobilisten wordt verwacht dat zij hun 
gedrag in een verblijfsgebied aanpassen. 
Er mag maximaal 30 km per uur worden 

gereden! In de woonerven is de maximum snelheid zelfs slechts 
15 km per uur!

Hoe herkent u een verblijfsgebied? 
Overal waar u borden met de tekst “ZONE 30” 
passeert, bevindt u zich in een verblijfsgebied. 
Daarnaast is het begin van een verblijfsgebied 
meestal ook te herkennen aan witte lijnen en een 
markering met de letters “30” op het wegdek. In de 
hele zone geldt een maximum snelheid van 30 km 
per uur totdat u een bord “ZONE 30 einde” gepasseerd bent.

Waar bevinden zich 30 km/h zones? 
Wist u dat de meeste wegen binnen de bebouwde kom van Amby 
zich in een 30 km/h zone bevinden? Behalve op Ambyerstraat Zuid 
en de Severenstraat mag nergens harder gereden worden dan 
30 km/h.

Daarom 30 km/h! 
Als u niet harder dan 30 km per uur rijdt kunt u beter om u heen 
kijken en is uw remweg korter. Zo ziet u bijvoorbeeld eerder een 
spelend kind dat plotseling de straat op holt of een voetganger die 
met zijn/haar rollator onderweg is. Bij een noodstop staat u veel 
eerder stil. 30 km/h lijkt misschien erg langzaam, zeker als u haast 
hebt. Maar de tijdswinst die u boekt door harder te rijden, is 
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Welkom! 
Loop vrijblijvend binnen of bel 
voor een afspraak, en maak 

kennis met Uw tandarts!

vanaf 18 augustus 
Nieuwe tandartsen praktijk in Zorgpark Scharn

www.mondenzo.nl

Mond&Zo Scharn 
Vijverdalseweg 4A 03 

Maastricht
 043-363 63 92
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in Zorgpark Scharn

Gemengde Zangvereniging Crescendo
De muzikale puntjes worden op de i gezet

Nog vier weken te gaan en dan is Crescendo 
klaar voor de uitvoering van een bijzonder 
najaarsconcert dat gaat plaatsvinden op 
zondag 13 oktober 2019 van 14.30 tot 17.30 
uur in Gemeenschapshuis Amyerhoof. Severenplein 27 Maastricht.

Met optredens van: 
•	 Gemengde	Zangvereniging	Crescendo	o.l.v.	Harrie	Wijenberg.
•	 Het	koor	van	Toon	Hermans	Huis	“Zing	voor	je	leven”o.l.v.	
 Tonny van der Beesen.
Zoals wij eerder bekend maakten is de opbrengst van 
dit Goede Doel concert, bestemd voor het Toon 
Hermans Huis te Maastricht. 

In de laatste vier weken vooraf aan het concert is er voor de 
zangers nog een extra werkdag gepland en worden alle registers 
opengetrokken om de muzikale puntjes nog eens stevig op de i te 
zetten, dit alles om er een mooi en onvergetelijk concert van te 
maken.
Vanaf maandag 9 september start de verkoop van entree kaarten 
(Entree € 5.00 p.p.). 
Kaartverkoop:
Via email: goededoelconcertcrescendo@gmail.com vanaf 
9 september t/m 1 oktober
Voorverkoop dinsdag 8 oktober van 19.00 tot 20.00 uur in het 
Gemeenschapshuis, Verkrijgbaar bij de ingang.

De kaarten dienen gelijktijdig betaald te worden op 
rekeningnummer:
NL96RBRB 0915337932  t.n.v. Gemengde Zangvereniging 
Crescendo. Zodra het bedrag binnen is worden ze gereserveerd 
en liggen zondag 13 oktober klaar bij de entree van de 
Amyerhoof.

Informatie: 06-28979966 of 06-37607539
 WEES ER SNEL BIJ WANT OP IS OP  ……….!!!.

Het is u waarschijnlijk opgevallen dat de concertdatum van 
20 oktober niet meer wordt genoemd en dat is om de 
navolgende redenen: In verband met diverse organisatorische 
omstandigheden is dit niet haalbaar en heeft het bestuur besloten 
deze concertdatum te laten vervallen.  

Programma 2019:
Zaterdag 21 september:  werkdag Amyerhoof
Zondag 29 september:  BBQ  -  Amyerhoof
Zondag 3 november:  opl. H.Mis Koepelkerk Maastricht                                                  
Zondag 13 oktober:  goede doel concert -  Amyerhoof
Zaterdag 9 november:  Caeciliafeest - Amyerhoof
Zondag 8 december:  Kerstmarkt -  Amyerhoof
Zondag 22 december:  Kerstconcert i.s.m. met Koninklijke 
  Fanfare Sint Cecilia Kanne/België.

Kijk ook eens op onze website voor meer informatie over ons 
koor: w.w.w.crescendo-amby.nl 
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Tennis & Padel in Maastricht
MLTC (Maastrichtse Lawn Tennis 
Club) Ready is opgericht in 1907 
en is daarmee de oudste 
tennisvereniging van Maastricht. 
Door onze laagdrempeligheid zijn 
we de grootste tennisvereniging 
van Maastricht Oost met leden van alle rangen en standen. 
Met 9 verlichte smashcourt banen beschikken we over een park 
waar het hele jaar door getennist kan worden door jong en oud. 
We zijn bovendien makkelijk bereikbaar op het mooi gelegen 
Geusselt Sportpark aan de groene loper, met (gratis) 
parkeergelegenheid in overvloed. Alle tennisbanen in het Tennispark 
Geusselt zijn voorzien van LED-verlichting. Vanaf eind juli 2019 zijn 
daar bovenop ook 2 Padel banen beschikbaar, eveneens met LED-
verlichting plus 1 minibaantje voor de kids.  De Padel banen zijn 
voorzien van een toplaag van blauw kunstgras; bij uitstek dé ideale 
playground. Met de investering in Padel investeren we bewust in de 
breedtesport. We willen onze leden meer bieden dan alleen tennis. 
We zijn dan ook zeer trots en blij dat we dit met vele vrijwilligers, 
bedrijven en sponsoren hebben kunnen realiseren. 

Tennis is een sport voor 5 tot 85 jaar 
Iedereen kan op zijn of haar eigen niveau tennissen. Voor de 
kinderen bieden we TennisKids, een door de KNLTB ontwikkeld 
programma om jonge kinderen spelenderwijs tennissen te leren. 
Via miniveld en driekwart volgt uiteindelijk het grote veld. 
De Jeugdcommissie organiseert voor de jeugd diverse activiteiten 
waaronder toernooitjes, een instuif en één of twee keer per jaar 
een ouder-/kindtoernooi.
Voor de senioren is het natuurlijk makkelijker om naar het park te 
komen en met uw (tennis-) partner een balletje te slaan. 
Geen partner, ook geen probleem! Op maandagavond is er Balletje 
Inslaan (beginnersniveau) en op dinsdagavond is er Balletje 
Doorslaan (gevorderd niveau), een dubbeltoss om gezellig samen te 
spelen. Ook is er op donderdagavond de Herenavond; al jaren een 
groot succes. Voor de senior-plus-leden (55+) hebben worden ook 
aparte toss-ochtenden- en middagen georganiseerd. Verder biedt 
de Activiteitencommissie allerlei gezellige evenementen en 
ééndaagse toernooitjes, die veelal worden afgesloten met een 
gezellig borrel of een barbecue.

Padel 
Padel is de snelst groeiende sport op dit moment. 

Het is een sport die het 
makkelijkste betiteld kan 
worden als een mengeling 
van tennis en squash. Het 
wordt in een padelkooi 
gespeeld, met een afmeting 
van 10 x 20 meter. Hiernaast 
wordt volgens de officiële 
regels ook een uitloop van 
2 meter buiten de kooi 
verwacht. Padel regels geven 

namelijk de ruimte om ook buiten de kooi de bal terug te spelen. 
Hieronder een afbeelding van onze nieuwe padelbanen en het 
minitennisbaantje, met op de achtergrond 3 tennisbanen.

Competitie 
Tennis is zowel een individuele sport als ook een teamsport. 
De binding van een ‘eigen team’ komt naar voren in de competitie. 
Ready neemt met een aantal teams deel aan de tenniscompetitie. 
Had men vroeger in het voorjaar alleen de Landelijke Competitie 
op zondag en de Districtscompetitie op zaterdag, vandaag de dag 
zijn er veel meer mogelijkheden. Naast de Voorjaarscompetitie 
(begin april tot begin juni) doet Ready nu ook met een groot aantal 
teams mee aan de Najaarscompetitie (begin september tot medio 
oktober). Er kan gespeeld worden op vrijdagavond, zaterdag of 
zondag en voor de jeugd ook op woensdagmiddag. Meer informatie 
kunt u krijgen bij één van de leden van de Technische 
Commissie. Padelcompetitie wordt in 2020 opgestart.

Studenten 
Verder spelen op het park zo'n 250 studenten van de Universiteit 
Maastricht verenigd in de Maastrichtse Studenten 
Tennisvereniging Stennis. Zij hebben op woensdag hun vaste avond 
en spelen dan interne competitie.

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.

Ook een cruisevakantie 
begint in Amby... 

Neem vrijblijvend contact op 
met Raymond in Amby.
Service aan huis zonder meerprijs!

Open toernooien 
Naast uitwisselingen met andere tennisclubs organiseren we ook 
open toernooien, onder auspiciën van de KNLTB.
Ready Open: een open toernooi in alle categorieën (speelsterkte 
3 t/m 8) in de tweede week van augustus
Blanche Dael Open: een dubbeltoernooi gedurende één weekend 
rond 1 november
Stennis Open: een door de studenten georganiseerd toernooi in de 
laatste week september

Meer informatie 
Natuurlijk bent u van harte uitgenodigd zelf eens te komen kijken 
op het tennispark. We maken u met alle plezier snel wegwijs en 
voordat u het weet voelt u zich thuis op onze tennisbanen en in 
onze vereniging.

Bedrijven/scholen 
Het is mogelijk om overdag en/of in de weekenden bedrijfsuitjes/
clinics te organiseren onder begeleiding van een van de tennis-/
padeltrainers van Ready eventueel met catering in het clubhuis. 
Mail voor meer informatie met Ton van der Bruggen, bestuurslid 
en voorzitter Padel commissie: ton@mltcready.nl. 

Opening Padel banen
Op vrijdag 20 september worden de Padel banen officieel geopend 
en iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen op ons park.
Het globale programma is als volgt:
17:00 uur opening minibaan en jeugdactiviteit
18:00 uur verwelkoming gasten
19:00 uur officiële opening
19:30 uur demonstratiewedstrijden Padel

Ben je geïnteresseerd in een gecombineerd lidmaatschap tennis/
Padel? Vanaf 1 september is het mogelijk om lid te worden (tennis 
en padel) voor 2020 waarbij de laatste maanden van 2019 dan 
gratis zijn.
Neem een kijkje op de website www.mltcready.nl voor meer 
informatie. 
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Severenplein 24a, Maastricht  
043-3634781 
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en instagram: plusfranssen 
 

 

  

  

 
 
Proeverij 

 
Vrijdag 13 sept. 

 
13.00-17.00 uur 

 

Heeft u al gegeten ‘wat de pot schaft’? 
Deze vers gekookte, kant en klare maaltijden zijn 

een nieuwe toevoeging aan ons assortiment.  
De maaltijden worden ambachtelijk bereid door de 

Brunssumse slagerij ‘Keldermann kookt’.  
Wij hebben ze geproefd en zijn fan! Komt u ook 
proeven? Komende vrijdag (13 sept.) tussen 13.00 
en 17.00 uur kunt u in de winkel komen proeven! 
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