
OPEN DAGEN van de
Eerste Maastrichtse 
Dahlia Vereniging
               

In het weekend van 31 augustus en 1 
september 2019 zijn weer de jaarlijkse 
Open Dagen van de Eerste 
Maastrichtse Dahlia Vereniging. De 
meer dan 100 verschillende 
dahliavarianten en andere 
zomerbloeiers, staan in volle bloei. Op 
beide dagen is de tuin in Amby 
geopend van 10 uur tot 17 uur en de 
entree is gratis. De tuin ligt aan de 
Hooverenweg 35, Maastricht (achter 
het Magisch Theater). 
U bent van harte welkom om onze 
mooie dahliatuin te komen bezoeken 
en te genieten van de kleurenpracht. 
De leden van de EMDV leiden 
bezoekers graag rond en staan gereed 

om u alles te vertellen over deze prachtige bloemen. Verder kunt u 
onder het genot van een hapje en een drankje kijken naar de 
bloemschik-kunsten van onze 
bloemschiksters. Wees 
welkom!
Mocht u geïnteresseerd zijn in 
het huren van een tuin dan 
kunt u dit altijd op deze dagen 
kenbaar maken. Een tuin is 5 
mtr. Breed en 20 mtr. lang, wij 
verwachten dat u op de 
voorste 8 mtr. Dahlia's plant en 
de rest mag worden beplant 
met groente of wat u zelf graag 
wilt. De tuin wordt gezamenlijk 
begin april omgeploegd. Verder 
kunt u ook alleen lid worden 
van de Vereniging, ons zo 
ondersteunen, en eventueel 
meehelpen met allerlei groene 
klusjes op de tuin.
Meer info: www.emdv.nl of emdv-1934@live.nl 
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Wandeltochten Amby
Op zondag 1 september worden in Amby 

weer de jaarlijkse wandeltochten 
georganiseerd door Wandel Comité Amby, 
namens carnavalsvereniging De Sjlaaibök.
Reeds 34 jaar staat W.C. Amby garant 
voor mooie wandeltochten vanuit Amby. 

Er is voor elk wat wils, er zijn routes 
uitgezet van 7, 14, 22 en 28km. Alle routes 

zijn duidelijk aangegeven middels pijlen en 
linten. Bij de start is tevens een routebeschrijving 

beschikbaar. De tochten worden georganiseerd onder auspiciën 
van de KWBN. Vanaf 7:00uur kan er gestart worden vanuit de 
Amyerhoof. Voor de lange afstanden (22 en 28km) kan men starten 
tot 12:00uur, voor de korte afstanden (7 en 14km) tot 14:00uur. 
De finish wordt om 17:00uur gesloten.
Start- en finishlocatie is ook dit jaar weer in gemeenschapshuis
De Amyerhoof. De kosten voor deelname bedragen  € 2.50 per 
persoon. Op vertoon van hun lidmaatschapspas genieten leden van 
een wandelbond € 1.= korting. Kinderen tot 12 jaar (onder 
begeleiding van een volwassene) mogen gratis deelnemen. Voor de 
kinderen ligt er overigens na de finish tevens een mooie medaille 
klaar, beschikbaar gesteld door de KWBN.

De kortste afstand 
lopers gaan vanuit 
Amby richting Berg en 
Terblijt en gaan 
vervolgens terug naar 
de Amyerhoof. Zij 
hebben er dan 7km op 
zitten. Onderweg is er 
een kleine rustpauze 
voorzien. De overige 
afstanden lopen tot 
aan de kleine rust 
dezelfde route maar 
gaan daarna via 

Bemelen naar de grote pauzelocatie welke dit jaar zal zijn bij St. 
Jozef te Cadier en Keer. De 28km lopers wandelen eerst nog een 
lus langs groeve “Het Rooth”. Na de grote pauze locatie lopen de 
22 en 28km wandelaar nog een mooie lus via het Savelsbos. Nadat 
zij voor de 2de keer  op de grote pauze zijn geweest , vervolgen ze 
dezelfde route als de 14km wandelaars terug naar Amby. Op beide 
rustlocaties is voldoende voor de inwendige mens beschikbaar, 
zoals ook op de start- en finishlocatie in de Amyerhoof. 
Kortom mooie routes zijn voorzien in het Zuid-Limburgse 
landschap. Hopelijk 
mogen wij u op 
zondag 1 september 
begroeten in Amby en 
loopt u mee met de 
wandeltochten van 
W.C. Amby. Meelopen 
betekent sportief 
ontspannen en 
genieten van de mooie 
omgeving. Tevens 
steunt u door uw 
deelname de Amiese 
vastelaovend 



houdt op
dinsdag 3 SEPTEMBER

Deelnemen kan iedereen, die van kienen houdt. 
Gezellige middag met mooie prijzen. Zij, die 

slecht ter been zijn en geen ander vervoer ter 
beschikking hebben, kunnen zich melden 

vóór dinsdag bij:
Mw. J. Snijders tel. 3633271 of
Mw. A. Overmans tel.3623816

KIENMIDDAG
AANVANG 14.00 UUR
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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 10 september

Inzendtermijn kopie
Woensdag 4 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

10 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.

 
Collecte vanaf a.s.  

zondag t/m zaterdag 7 september. 
Samen komen we steeds dichterbij. 

fruit te koop 
Molenweg 2A 

Zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur 

  
 

 

de hele maand juli GEEN 
kienmiddag Café de Kardinaal 

 

 

 

 

in augustus is er GEEN kienen 
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Voordeel bij Keurslager Heuts!
VOORBEELDAANBIEDINGEN:

Heuts, keurslager
Bergerstraat 52, Maastricht
Tel. 043-362 52 26
www.heuts.keurslager.nl

Wij zijn geopend op: 
Dinsdag-vrijdag 9.00-18.00 uur
Zaterdag 8.00-16.00 uur
Maandag gesloten

Bij 500 gram 
sucadelapjes 

GRATIS 
kruidenbouquet

Cordon bleu 
Duroc d’Olive

SPECIAL!
Gevulde kippendij

Stamppot
Diverse varianten

Gehaktbrood
Van mama Janssen

Asperge- 
beenhamovenschotel

Vleessalade

Saucijsjes
Duroc d’Olive

Hongaarse Goulash
Met GRATIS witte rijst

Tomatensoep

Stoofstukjes  
in braadjus
Duroc d’Olive

Frisse groentesalade

Shoarmapakket
Vlees, broodjes + saus

Biefreepjes
Diverse varianten

Gebakken pastei
Met appeltjes en rozijnen

Zeeuws spek, 
gebakken pastei + 
grillworst

4 stuks 650

100 gram 175

500 gram 295

per stuk 295

500 gram 595

250 gram 295

8 stuks 550

500 gram 595

1 liter 395

500 gram 495

100 gram 109

samen 595
500 gram 895

100 gram 099
100 gram per soort, samen 350
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Voordeel bij Keurslager Heuts!
LEKKER VOORDEEL:

Varkensschnitzel
naturel of gemarineerd

Runderpoulet

1 kilo  1125

Shoarmapakket
3-delig voor 4 personen

samen  695

Kip brochette
keuze uit diverse smaken

Summer Orange

100 gram  235

Gek. Achterham + 
Zure Pastei +
Grillworst

100 gram per soort samen 425

Chili con carne

500 gram  695

Boeuff Bourguignon
met gratis witte rijst

500 gram  725

Ratjetoe 
met kip en kriel

500 gram  550

Witlof-ham
ovenschotel

500 gram  725

Tomatensoep

1 kilo  525

Kip sate balletjes

200 gram  350

Macaroni-vleessalade

200 gram  239

Griekse
rauwkost salade

100 gram  129

Bouillonsalade

250 gram  375

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 27 augustus t/m zaterdag 31 augustus 2019

Beierse frikadel

4 stuks  675

4 stuks  495

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

4 stuks  775

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

 

 

Wijenbergh Electro 
uw electro vakman uit Heer-Maastricht 

 
Voor al uw electro werkzaamheden en 
reparaties van praktisch alle apparaten 
met een snoer. 
(bv. wasmachines, drogers, 
afwasmachines, kookplaten, etc.) 
 

Ook voor reparatie, renovatie en onderhoud van uw 
computerapparatuur, programma’s en netwerken. 

 
Tel: 06-15909783  e-mail: ser@belser.biz 

website: www.wijenbergh-electro.nl 
www.facebook.com/wijenbergh.electro 

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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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! 

Violenactie van 
De Sjlaaibök

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 18  oktober vanaf 
18.00 uur en zaterdagmorgen 
19 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 18 
oktober of 19 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! 

 

Zomerkoffie: een heerlijke verkoelende Iced Coffee            

 

ge 

CD-PRESENTATIE 
OKTOBERFEST MIT JEROME 
BIJ CAFE DE KARDINAAL 

IN AMBY
Na een heerlijke zomervakantie is het nu 
tijd voor mijn Duitse OktoberfestCD te 
presenteren. Op za. 21 sept. 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. 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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Op naar het bijzondere 
najaarsconcert met 
onze projectzangers
Bij het lezen van dit artikel zijn de meeste 
koorleden terug van een welverdiende 
zomervakantie en heeft het koor de eerste repetitie er al weer 
opzitten.
Alle projectzangers die zich hebben aangemeld om mee te doen 
aan deze twee concerten hebben we tijdens de eerste repetitie 
welkom mogen heten. Hiermee is het koor nu uitgebreid naar 56 
zangers. Iedereen moest even wennen aan deze nieuwe 
samenstelling, maar al gauw werd er stevig meegezongen.
Er zijn nog 9 repetities inclusief werkdag te gaan om samen met 
de projectzangers het tweede gedeelte van het programma in te 
studeren. Dat wordt nog ‘n muzikale uitdaging!
De mooie Nederlandstalige liedjes werken stimulerend en maakt 
koorleden enthousiast. Om even een tipje van de sluier op te 
tillen: onze dirigent Harrie Wijenberg heeft een Toon Hermans 
medley gearrangeerd, die tijdens het oefenen de nodige hilariteit 
opwekt als in de tekst “het blote kontje en met de blote piemel 
op de waterfiets” voorbij komt. Wij hopen deze blijdschap zondag 
13 en 20 oktober a.s. door te kunnen geven aan het aanwezige 
publiek.
Met dit bijzondere concert streven wij twee doelen na: 1. Goede 
Doel, de opbrengst van beide concerten wordt gedoneerd aan 
het Toon Hermans Huis te Maastricht. Een gastvrij inloophuis 
voor (ex)kankerpatiënten, naasten en nabestaanden. 2. 
Ledenwerving,  Crescendo hoopt met deze twee concerten 
mensen enthousiast te maken om lid te worden van ons koor.
U zult begrijpen dat de organisatie van dit mooie project de 

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 28 augustus tot en met dinsdag 10 september

4 Kipkrokant
+ 1/2 kg Gehakt

€ 9.45samen voor

VARKENSFILET
vrijdag 30 augustus en
zaterdag 31 augustusWEEKENDRECLAME 

per kilo € 10.90

Goulash
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.09
Achterham
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 2.05

Jong Belegen Kaas

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

Boterhamworst
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.09

 

♫  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)  

      
 
 
 
 
 
 

nodige kosten met zich meebrengt, vandaar dat wij genoodzaakt 
zijn om entree te heffen. In de eerstvolgende Amyer Praot hoort 
u hier meer over.

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
Zondag 20 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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MOND  
 ZO &

Algemene tandheelkunde
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Kaakchirurgie & implantologie

Preventieve tandheelkunde
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Nieuwe tandartsen praktijk 
in Zorgpark Scharn

Politieke jaar 2019-2020 van start! 
De zomervakantie is ten einde. Dat geldt ook voor politiek 
Maastricht. Bij het verschijnen van deze Amyerpraot heeft de eerste 
raadsavond alweer plaatsgevonden. De gemeenteraad is 
laagdrempeliger dan menigeen vaak denkt. Loop gerust eens binnen 
tijdens een raadsavond en woon een raadsvergadering bij of volg ons 
via de Livestream op de gemeentewebsite. Ook kunt u achteraf 
opnames terugkijken via: 
https://www,gemeentemaastricht.nl/bestuur-en-beleid/bestuur-en-
organisatie/de-gemeenteraad/
De komende raadsavonden vinden plaats op:
	 •	 3	september	(vanaf	19:30	uur)
	 •	 10	september	(vanaf	17:00	uur)
	 •	 24	september	(vanaf	17:00	uur)
Locatie: Vergadercentrum Mosae Forum ingang Gubbelstraat. Via 
eerdergenoemde link kunt u zien welke onderwerpen aan de orde 
zijn en op welk tijdstip. U bent van harte welkom!
Maastricht krijgt Jeugdlintje
In 2017 kwam CDA-raadslid Mat Brüll met een uitgewerkt voorstel 
om iets extra’s te doen voor jongeren (6-18 jaar) die zich 
belangeloos inzetten voor de samenleving en medemens. Een 
onderscheiding in de vorm van een Jeugdlintje. Veel Nederlandse 
steden zijn Maastricht al succesvol voorgegaan. Nu twee jaar later, 
met unanieme steun van de gemeenteraad en het college van B&W, 
is het dan zover. Maastricht krijgt eindelijk haar eigen Jeugdlintje. 
Indien meer bekend is over hoe jongeren hiervoor in aanmerking 
komen en waar u jongeren kunt voordragen leest u dat natuurlijk in 
de Amyerpraot.
Update ontwikkelingen aan de randen van Amby
Eerder schreef ik over twee herontwikkelingsgebieden in Amby. Bij 
dezen een update. Het oude IVOO-schoolgebouw aan de 
Severenstraat 18 is nu nog in eigendom van de onderwijsstichting 
MosaLira. Op het moment dat zij het schoolgebouw overdragen aan 
de gemeente kan begonnen worden met de sloop. Natuur zal 
hiervoor in de plaats komen. 
Dan het voormalig parkeerterrein van voetbalclub RKASV. De 
voormalige parkeerplaats valt binnen het herontwikkelingsplan 
Geusseltpark. Het terrein wordt omgevormd tot (een deel van de) 
ecologische zone. Dit ten behoeve van insecten en eekhoorns. Het 
definitieve ontwerp voor deze ontwikkeling wordt op korte termijn 
vastgesteld, waarna de uitvoering zal worden voorbereid. De aanleg 
van de zone zal plaatsvinden in het plantseizoen (tussen december 
van dit jaar en het voorjaar van 2020). Omwonenden zullen voordat 
de werkzaamheden beginnen een bewonersbrief ontvangen, aldus de 
gemeente Maastricht.
Positief gestemd over de toekomst
Vlak voor de zomervakantie heeft de gemeenteraad de Jaarrekening 
2018 behandeld. De gemeente Maastricht heeft over 2018 een 
positief resultaat van 8,9 miljoen euro behaald. Maastricht kan 
hiermee wederom rekenen op positief stabiele gemeentefinanciën. 
Dit in tegenstelling tot veel gemeenten in de regio die juist kampen 

met tekorten. In de volgende Amyerpraot meer 
over de Maastrichtse gemeentefinanciën. 

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

RKASV NIEUWS
De selectie is alweer gestart, 
met de voorbereiding op het 
seizoen 2019-2020. Voor dit 
seizoen heeft de KNVB de 

vierde klasse A en B door mekaar gehusseld. 
Dit betekent dat we maar liefst zeven nieuwe 
clubs mogen verwelkomen in de 4e klasse A. 
Te beginnen met de twee gedegradeerde 
clubs uit de 3e klasse. Uit Maastricht is dit 
Leonidas W, en uit Margraten is dat RKVVM. 
Dan is ook de kampioen uit de 5e klasse A 
FC Gulpen toegevoegd in de 4e klasse A. De 
overige 4 nieuwe clubs speelden afgelopen 
seizoen allemaal in de 4e klasse B. Het zijn de 
verenigingen Rood Groen LVC uit Vaals, 
WDZ uit Bocholtz, Zwart Wit uit Eys en 
Geuldal uit Strucht-Wijlre. Verder zijn de 
overige zes clubs wel hetzelfde gebleven in 
de 4e klasse A, DBSV, Keer, RKHSV, RKVVL-
Polaris, SCG en Willem I.
De competitie zal starten op zondag 22 
September met een uitwedstrijd in Bocholtz 
tegen WDZ.

Ook de bekercompetitie zal weer gaan 
beginnen in het weekend van 31/8 en 1-9. 
RKASV 1 speelt dit jaar in een poule met 
clubs uit de Westelijke Mijnstreek. Het 
betreft de verenigingen Urmondia, vv Sittard 
en SVE Einighausen. Alleen de groepswinnaar 
zal zich plaatsen voor de 2e ronde van de 
KNVB beker. Ons 1e zal starten op zondag 1 
september met een uitwedstrijd tegen 
Urmondia.

PROgRAMMA RKASV SENIOREN.
Zondag 1 September BEKERWEDSTRIJDEN
14:30   Urmondia 1 - RKASV 1 (OP HET 
VELD VAN RKASV!)
12:00   RKASV 5- Wijnandia 3

11:00   RKMVC 2- RKASV 2
10:00   Bekkerveld 5-  RKASV 3
10:00   RKASV 4 - Schimmert 3

Zondag 08 September BEKERWEDSTRIJDEN
14:30  RKASV 1- v.v. Sittard 1
12:00   RKASV 3- EHC 3
10:30   RKASV 2- BMR 2
10:00  Heer 5 - RKASV 4
10:00  RKUVC 3- RKASV 5

PROgRAMMA RKASV JEUgD

Zaterdag 31- Augustus Bekercompetitie.
09:00  De Ster Jo8-1  - RKASV Jo8-1
09:30  SJO BMR/SNC Jo11-1 - RKASV Jo11-1
10:15  SC Jekerdal Jo12-2 - RKASV Jo12-1
10:15  Haslou Jo10-2 - RKASV Jo10-2
11:00  Willem I Jo10-1- RKASV Jo10-1
13:00  Scharn Jo17-4 - RKASV/GS Jo17-2
13:00  RKVVL/Polaris Jo13-2- RKASV 13-1
13:15  Groene Ster Jo17-1 - RKASV/GS 
          Jo17-1

Zaterdag 7 September Bekercompetitie.
09:30  RKASV Jo13-1 - De Ster Jo13-2 
10:30  RKASV Jo10-2- Geulsche Boys Jo10-2
11:30  RKASV/GS 17-1- SJO Krijtland Jo17-1
11:30  RKASV Jo08-1 - Haslou Jo8-1
11:45  RKASV Jo10-1 - Bunde Jo10-1
13:15  RKASV Jo12-1 - Daalhof Jo12-1
13:15  RKASV Jo11-1 - Eijsden Jo11-1
14:00 RKASV/GS Jo17-2- Walram Jo17-2

Wil jij ook komen voetballen bij RKASV. Meld 
je dan aan, door een mail te sturen naar; 
secretariaatrkasv@gmail.com
En wij nemen dan contact met u op.

RKASV ZOEKT VRIJWILLIgERS
Wij zoeken nog vrijwilligers 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/ 
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H. MISSEN in Amby

ZONDAG 1 september Twee-en–Twintigste Zondag door het jaar
11.00 uur koor:  Volkszang
Jaardienst E.H. Rekko, oud-kapelaan Amby
Annie Corstjens-Brok c.u.
Na de H. Mis kerkdeurcollecte voor de verwarming

Dinsdag 3 september 09.00 uur

Donderdag 5 september 09.00 uur in de dagkapel
Voor de jarigen van de maand september

Vrijdag 6 september: Ziekencommunie

ZONDAG 8 september Drie-en-Twintigste Zondag door het jaar
NATIONALE ZIEKENDAG 
11.00 uur Koor: Sancta Walburga
1e Jaardienst Chrit Vogten
1e Jaardienst Jef Lücker
Jaardienst overleden ouders Merk-Winkens en kinderen
Echtpaar Lexis-Lousberg
Overleden ouders Koenen-Gijselaers
Gerda Daemen-Op den Camp, c.u.
Paula Mulders-Claessen, c.u. 

Voor Milan Dreessen en Farah Rousseau die vandaag gedoopt worden
Na de H. Mis Kerkdeurcollecte Zonnebloem

Dinsdag 10 september 09.00 uur

Donderdag 12 september 09.00 uur in de dagkapel
Voor de zieken en eenzamen

OVERLEDEN
Sjef Overhof, 83 jaar
Tiny Pieters-Mertens, 80 jaar
Moge zij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming

Misintenties: opgeven: In de kapelanie (Severenstr. 7). In het parochiebureau 
elke  dinsdag van 14.00 -16.00 uur en vrijdag van 18.30 -20.00 uur: 
Ambyerstr. Zuid 90ª, tel. 043-3520100 
of via e-mail: parochiewalburga@kpnplanet.nl.
Vermelding in de volgende kerkklok: misintenties: uiterlijk 
maandag 2 september in de kapelanie en uiterlijk 
dinsdag 3 september vóór 16.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s:
www.parochiewalburga.nl

De mooie herinneringen zal ik 
koesteren.

Ik heb de nodige tranen al weggeslikt 
vanwege de warme reacties! 

‘’Het was wel een bommetje, 
dat u met Pinksteren liet vallen, over  
uw vertrek, een groot 
gemis voor Amby’’. Wij zijn 
wat bekomen van de schrik van 
mededeling over uw nieuwe 
benoeming en vertrek’’. enz…

Dank U wel voor de mooie tijd! 
Dank voor uw spontaneïteit, empathie, 
vriendelijkheid, waardering, 
betrokkenheid, gastvrijheid, warme 
persoonlijkheid en liefde. 

U heeft een plekje in mijn hart. 
U hebt van  mij een prachtige mens 
gemaakt. De mooie herinneringen zal 
ik koesteren.

Kapelaan Anu

6 3 4  j a a r g a n g
 n r .  1 3  -  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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BEN VOORAL JEZELF. OOK STRAKS.
Hoe jĳ de wereld ziet en je daarin laat zien, is wat jou maakt tot wie je bent. Je leeft het leven 
op jouw manier en wil er zo ook afscheid van nemen. Bĳ ons krĳg je er letterlĳk en figuurlĳk de 
ruimte voor in het Lourdes-Paviljoen. Een mooie, voordelige uitvaart, geheel naar jouw wens. 

INFORMEER OOK EENS NAAR DE OVERIGE MOGELIJKHEDEN BIJ BOVENS: 
ZELF ALLES REGELEN • VOORDELIG INKOPEN • VOORDELIG VERZEKEREN

Zorgeloos en goed geregeld
vanaf slechts € 6.246,82

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

met gratis gebruik van het Lourdes-Paviljoen

Gerard Walravenstraat 65, 6227 TA  Heer-Maastricht  043-3612566Gerard Walravenstraat 65, 6227 TA  Heer-Maastricht   043-3612566
Particulier Uitvaartcentrum Bovens
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Nieuw! Shockwave 
therapie bij FysioAmby
Een nieuwe therapie biedt uitkomst aan slachtoffers 
van hielspoor, peesontstekingen, 
slijmbeursontstekingen en tennisellebogen. Door 
enkele behandelingen met shockwave therapie 
kunnen deze - vaak chronische - pijnklachten 
voorgoed verdwijnen. 

Sinds enkele jaren wordt shockwave therapie door 
fysiotherapeuten toegepast. Eigenaar en 
fysiotherapeut Tim Stein vertelt dat de werking 
inmiddels is bewezen. “Internationaal onderzoek 
toont aan dat deze nieuwe therapie effectief is voor 
klachten die met andere therapieën soms moeilijk 
behandelbaar zijn. Vaak zijn patiënten met chronische 
klachten al met medicatie of fysiotherapie behandeld, 
zonder tijdelijk of blijvend succes. Shockwave 
therapie verhoogt de genezingskans tot maar liefst 
85%. Uitzonderlijk hoog,” aldus Tim.

De werkwijze:
Allereerst voert de fysiotherapeut een onderzoek 
uit. De uitkomst bepaalt of de patiënt in aanmerking 
komt voor behandeling met shockwave therapie. 
Het pijngebied wordt gelokaliseerd en de bron van 
de pijn wordt achterhaald. 
Daarna wordt de pijnlijke plaats behandeld met de 
behandelkop. Deze kop geeft krachtige trillingen die 
het lichaam tot genezing aanzetten. “Het zijn 
drukgolven van buitenaf, die via een behandelkop 
worden toegepast. De trillingen activeren de eigen 
genezingskracht van het lichaam”, legt Tim uit. In 
gemiddeld vier behandelingen is de patiënt van de 
meeste klachten af. De behandeling is soms gevoelig, 
maar kan prima zonder verdoving plaatsvinden.

Bij welke klachten helpt shockwave therapie?
•	 Chronische	schouderklachten,	met	of	zonder	
 kalkafzetting op de pezen 
•	 Chronische	elleboogpijn	(tennis-	of	
 golferselleboog) 
•	 Pijn	net	onder	de	knieschijf	
•	 Chronische	pijn	aan	de	achillespees	(achillodynie)	
•	 Hielpijn	(hielspoor)	
•	 Chronische	nek-,	schouder-	of	rugpijn	en	spanning	
 (trigger points) 
•	 Andere	vormen	van	peesklachten

Vergoeding
Bij FysioAmby (Laurierhoven 30, Amby) valt 
shockwave therapie onder de fysiotherapeutische 
behandeling, waardoor deze volledig vergoed wordt 
uit de aanvullende verzekering door alle 
zorgverzekeraars. Heeft u interesse, vragen of wilt u 
een afspraak maken? Bel dan 043 3117540. 

In Memoriam 
Sjef Overhof
Op 2 juli is op bijna 84-jarige 

leeftijd de heer Sjef Overhof overleden.
De heer Overhof is voor de Begrafenis- en 
Crematievereniging “St.Walburgis” van 
groot belang geweest. Hij begon bij deze 
vereniging als lid van de financiële commissie 
van toezicht. Die functie vervulde hij van 
1979 tot 1990. In 1994 trad hij toe tot het 
bestuur en vervulde daarin de belangrijke 
functie van penningmeester. Die functie 
vervulde hij tot 1 juli 2009. Hij bleef toen 
nog wel bestuurslid. In 2013 trad hij af als 
bestuurslid.
Ook heeft hij de functie van uitvaartleider 
vervuld; vanaf 1999 tot 2008. In deze functie 
heeft hij heel veel contact gehad met 
nabestaanden van leden en met 
uitvaartondernemingen die delen van de 
uitvaarten verzorgden. Hij heeft daar steeds 
veel waardering voor ontvangen.

Senioren Partij Maastricht 
brengt het nieuws nu op een 
eigen moderne manier.  
 
Ga naar  
https://nieuws.seniorenmaastricht.nl 
en lees wat ons bezighoudt! 
 

 
 

Henny Willems, 
Raadslid Senioren Partij Maastricht 
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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. 
 

 

Op 21 maart 2004 werd hem bij gelegenheid 
van het 75 jarig bestaan van de vereniging de 
waarderingsspeld van de NVU Nederlandse 
Vereniging van Uitvaartinstellingen uitgereikt.

In 2005 werd aan de heer Overhof de 
Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde 
van Oranje Nassau uitgereikt. Dit voor zijn 
zeer vele verdiensten voor de FNV Bouw- 
en Houtbond alsmede zijn functies bij 
Begrafenis- en Crematievereniging “St.
Walburgis”, de EHBO vereniging en het 
parochiegebeuren.
Van de FNV Bouw- en Houtbond was hij 47 
jaar lid en vanaf 1865 kaderlid. Hij was ook 
vele jaren voorzitter van de plaatselijke 
afdeling van de FNV Bouw- en Houtbond.

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte bij het verwerken van het 
verlies.

Het bestuur van Begrafenis- en 
Crematievereniging “St.Walburgis”. 



Vocalgroup Mes Amie
is met passie muziek maken 
is het wij-gevoel en gezelligheid
is streven naar uitdagingen
is samen durven groeien
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Het koor is weer gestart
Op maandag 19 augustus is het nieuwe 
seizoen gestart van ons koor. We 
konden maar liefst 4 nieuwe leden 
verwelkomen. Het aantal zingende 
leden gaat inmiddels ruim boven de 50 
leden uit. Dat is fantastisch. Zeker na 
alle mededelingen over het komend 
seizoen en de eerste aankondiging 
over ons nieuw project dat in Januari 2020 zal starten. Tot deze tijd zijn 
nieuwe leden welkom. Zeker mannen (tenoren of bassen) zijn welkom. 
Zoals jullie kunnen lezen in onze bovenstaande doelstellingen is het 
samen zingen bij Mes Amie een Wij -gevoel en gezelligheid. Lijk je dit iets 
dan kom erbij. 
We repeteren iedere maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur. In 
gemeenschapshuis Amyerhoof in Amby. 

Concert samen met Harmonie Heer Vooruit. 
Op zondag 15 december zal het koor samen 
met harmonie Heer Vooruit een super mooi 
concert verzorgen. Het koor is gestart met 
de stukken die wij samen ten gehore zullen 
brengen en of met bekende solisten. Een 
nieuwe mooie uitdaging voor ons koor. Ook 
dat is een van onze doelstellingen. Nadere 
info volgt. 
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 Winterconcert met 
  Harmonie Heer Vooruit 

Traditioneel ramen wassen 
voor particulieren en bedrijven 

 
Streeploos  
ramen wassen  
inclusief kozijn  
en houtwerk  
plus vriendelijke 
service met een 
glimlach. 
Onze passie 
voor het vak is 
duidelijk 
zichtbaar! 

 

 
www.comfortandclean.nl 

www.facebook.com/comfortenclean 
Tel: 06-25493478 

 

Overleden in de leeftijd van 68 jaar

John Meszner
Oud leerkracht basisschool Amby

Familie Meszner
Familie Meijers

6225 EG  Maastricht, 26 juli 2019
Ambyerstraat Noord 66

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.
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De voorstelling speelde al met veel succes in 
het POP-ART festival in Amsterdam en op 
Internationale Festivals in Nederland en België, 
Duitsland, Frankrijk, Tsjechië, Roemenië en 
zelfs in  Turkije, Tunesië en Iran. Ook won ‘ 
Momentum’ al twee internationale Awards.
Toegangsprijs € 13,50 / students € 10,-

Zondag 8 September Om 11.00 uur 
Floor en Ferdinand
door Charlotte Puijk-Joolen
Een intieme voorstelling voor de allerkleinsten 
van 3 tot 6 jaar
 

De winter stond voor de deur en de kleine 
muizen begonnen koren te verzamelen en 
noten en tarwe en stro. Allemaal werkten ze 
dag en nacht…allemaal - behalve Ferdinand…
Charlotte vertelt jullie hoe dat afloopt….. 
Toegangsprijs € 7

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)
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voetverzorging bij u aan huis 
Petra Penders Pedicure 

Pure gezondheid voor uw voeten 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ruim 20 jaar gediplomeerd pedicure  

06- 21 93 86 16 
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Waar in de vorige nieuwsbrieven nog melding 
gemaakt werd van ‘nouveautés’ als onze 
verbouwing van onze publieksruimte en een 
nieuwe website zal de aandacht nu volledig 
gericht zijn op de programmering van ons 
theatertje en ofschoon de kleinschaligheid 
natuurlijk centraal staat hoeft dat niet te 
betekenen dat het gebodene bescheiden is. 
Het tegendeel is het geval want niet alleen zijn 
de ‘eigen’ voorstellingen van een hoog 
internationaal niveau….ook voor de 
geprogrammeerde muziekvoorstellingen 
kunnen we hetzelfde predicaat hanteren. Zo 
zijn we b.v. bijzonder blij de beroemde ‘ Basily 
Gipsy Band ‘ in september in huis te hebben.
De Basily Gypsy Band behoort tot de absolute 
top van de Gypsy Jazz in Europa.  Ze speelden 
in alle grote theaters van Nederland, 
Scandinavië en over zee en speelden maar 
liefst 4 x op het North Sea Jazz Festival.  Ron 
Wood van The Rolling Stones nodigde hen 
jaren geleden uit voor zijn verjaardagsfeest 
waar deze mannen exclusief de muziek 
verzorgde, resulterende in het nummer “For 
The Stones” dat zij opnamen om dit moment 
te vereeuwigen.. We zijn dan ook heel trots 
deze rasartiesten in ons intieme, akoestisch 
perfecte theatertje te presenteren.
De presentatie van onze eigen voorstellingen 
zullen het we het komend seizoen ook op een 
andere leest gaan schoeien in navolging van 
het Teatro de Buratto/ Teatro Verdi in Milaan 
waar we verschillende keren gespeeld hebben 
en die hun festival over een jaar uitspreidden.
Wij zullen dit nu ook gaan doen en elk 1e 
weekend van de maand voorstellingen uit ons 
ruime repertoire gaan spelen onder de titel ‘ 
Magic Theatre Nights ‘….de concerten zullen 
dan de titel ‘ Magic Music Nights ‘ krijgen.
Ook is er grote belangstelling om in ons 
theatertje private partijen te organiseren, rond 
een voorstelling van ons…maar ook voor het 
organiseren van bruiloften, tot vrijwel elke 
festiviteit passend in de unieke atmosfeer van 
onze locatie.
Wij zullen dat voortaan zichtbaar maken in 
onze agenda door dat in grijs te vermelden als 
‘ Private Party ‘…, dit om duidelijk te maken 
dat het theater bezet is, maar niet 
publiekstoegankelijk. ( meer info op onze site 
www.magisch-theatertje.nl onder theater/
verhuur )

Programma September 2019
MAGIC THEATRE NIGHT
Vrijdag 6 September    MOMENTUM
Aanvang 20.30 uur
gespeeld door Ananda Puijk & Charlotte Puijk-
Joolen
Momentum is een versmelting van 
bewegingstheater, figurentheater en muziek, 
puur visueel theater zonder tekst.
 

“MOMENTUM”, aangrijpend, maar ook met 
verstilde poëtische momenten, was het 
veelbelovende debuut van Ananda Puijk als 
autonoom theatermaakster.

Vrijdag 27 September  Om 21.00 uur                         
MAGIC MUSIC NIGHT
Gypsy Night met Basily Gypsy Band

De Basily Gypsy Band behoort tot de absolute 
top van de Gypsy Jazz in Europa en al meer 
dan 15 jaar tot een van de belangrijkste 
groepen uit het rijke aanbod van Ap Art Events 
in Limburg en de euregio.  Ze speelden in alle 
grote theaters van Nederland, Scandinavië en 
over zee en speelden maar liefst 4 x op het 
North Sea Jazz Festival.  Ron Wood van The 
Rolling Stones nodigde hen jaren geleden uit 
voor zijn verjaardagsfeest waar deze mannen 
exclusief de muziek verzorgde, resulterende in 
het nummer “For The Stones” dat zij opnamen 
om dit moment te vereeuwigen.  In Limburg 
traden ze o.a. op in het Parkstad Limburg 
Theater en het Theater aan het Vrijthof. We 
zijn dan ook zeer trots deze rasartiesten in 
ons intieme, akoestisch perfecte theatertje te 
presenteren.
Insiders weten genoeg. Dit wil je niet missen. 
Er zijn maar 80 stoelen te reserveren dus 
wees er op tijd bij!
De entree bedraagt 17,50 aan de kassa 
en 15 per reservering. 
Reserveren kan via info@ap-artevents.nl 
(ovv naam, telnr + aantal gewenste kaarten).

Op vrijdag 4 Oktober zullen we weer een 
MAGIC THEATRE NIGHT met de voorstelling 
EXUVIA programmeren

Voor informative & reserveringen 
Magisch Theatertje - T. 043-3630826
Molenweg 4 Maastricht
info@magisch-theatertje.nl
www.magisch-theatertje.nl 
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Harmonieuws
De Harmonie is terug 
van vakantie
Als u dit leest, zit de eerste 

klus voor de leden van de Harmonie er 
alweer op. Op 22 en 23 augustus jl. is er 
hard gewerkt op het Preuvenemint met 
het ophalen van de glazen en  toezicht bij 
de uitgangen. Het bestuur bedankt de 
leden, aangevuld met vrijwilligers van in 
en buiten Amby, voor hun grote inzet.

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 

Heerlijk. Nieuwe oogst Bemelse Delcorf Appels kg. € 1,39 
ST.Pieter aardappelen 10 kg. € 6,48 

Paprika kl2  per kg. € 0,99 
 Frambozen kl2 per doos 125 gr.  € 0,79 

Uw adres voor div. soorten gelei suiker en jampotjes.                  
Of een origineel fruit of cadeau mandje met streek producten. 

Geldig van 27/8 tot 4/9 

HUISKAMER  "DE  KOFFIEPOT"  
BESTAAT  4 JAAR
Op 10 september a.s. bestaat Huiskamer 
"de Koffiepot"  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. 
Overigens, hebt u 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 

BC De Keizer viert haar 
50-jarig bestaan
Op zaterdag 7 september kan iedereen 
onze vereniging “BC de Keizer” en 
jubilarissen komen feliciteren in café Op De 
Bosch, Holstraat 17, Rothem vanaf 19.00 
uur.
De Jubilarissen zijn:
Pierre Coenen, 50 jaar lid, medeoprichter 
en diverse jaren bestuurslid geweest en tot 
heden district arbiter.
Loe Nysten, 50 jaar lid, medeoprichter, 
bestuurslid en tot op heden voorzitter.
H. Schuimer, 38 jaar lid (25 jaar is 
vergeten), en 35 Jaar bestuurslid, 25 jaar 
districtsarbiter, en 9 Jaar arbiter, coördinator 
en districtbestuurder.
M. Veulemans, 32jaar lid (25 jaar is 
vergeten), en 16 jaar bestuurslid.

Het bestuur BC De Keizer. 

Op zondag 25 augustus jl. hebben we 
muzikaal afscheid genomen van Kapelaan 
Antony Anu, Geestelijk Adviseur van de 
Harmonie.  Wij bedanken de Kapelaan 
voor zijn grote betrokkenheid bij onze 
vereniging en wensen hem veel succes als 
Pastoor in Belfeld, Tegelen en Steyl.
Op vrijdag 30 augustus beginnen de 
repetities van Harmonie en Drumband en 
focussen we ons volledig op het 
Reünieconcert van 30 november a.s. 

Laat uw auto wassen op 
zaterdag 14 september a.s.
We houden een autowasdag op zaterdag 
14 september a.s. van 10.00 tot 16.00 uur 
op het Severenplein en de opbrengst is 
voor de organisatie van het 
Reünieconcert. Meer hierover leest u in 
de volgende Amyer Praot.

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!
Voor actuele informatie kijkt u op
www.walburga.nl en u kunt ons volgen op 
Facebook en Instagram. 
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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 stedentrip begint in Amby… 
     Er even tussenuit naar Londen, Rome, 

New York of een andere mooie stad.
Neem vrijblijvend contact op met Raymond in Amby.

Service aan huis zonder meerprijs!

 
 
 

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 

 
 

Badmintonclub Amby zoekt nieuwe 
leden voor de woensdag avond. Beginners of 
gevorderden vanaf 16 jaar zijn van harte welkom.
Locatie: Sportzalen boven de basisschool in Amby 
aan de van Slijpestraat. 
Seizoensstart: woensdag 14 augustus 
19:30-21:00  uur.

Voor meer info zie onze website: www.bcamby.nl of kom gerust eens 
een kijkje nemen! 

Gezellig spelen op Kinderdagverblijf 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. 

U kunt altijd vrijblijvend een 
rondleiding aanvragen om eens te 
komen kijken en praten. 
Op de site www.mik-kinderopvang.nl 
kunt u deze rondleiding aanvragen. 
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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 

A����� 
Wij willen dat de  

ac�viteiten van de  
Zonnebloem in Amby  

betaalbaar blijven voor ieder-
een van onze  

doelgroep.  
Daarom houden we  

regelma�g financiële  
ac�es. Zo’n ac�e is de  

bekende, jaarlijkse  
Zonnebloemloterij. 

 
.  
 

De ac�e van de  
Plus Supermarkt in  

Amby loopt nog steeds.  Voor 
elke besteed bedrag van 10 
Euro, krijg je een stempeltje 

op een speciaal 
“stempelspaarkaartje”.  

Elk volle stempelkaartje levert 
3 Euro op voor de deelnemen-
de vereniging. Ook onze Zon-
nebloem-afdeling doet  aan 

deze ac�e mee.  Blanco  
stempelkaartjes zijn  
beschikbaar via het  

secretariaat. 

Z��������� B�������   
Woensdagmiddag 4 september vertrekken 2 bussen van Lindetours 
met gasten van de Zonnebloem 
afdeling Amby naar Waldfeucht, 
even over de Duitse grens. Via de 
weg naar Aken rijden we bij 
Nijswiller naar de oostelijke 
mijnstreek waar we de windmolens 
bij Avan�s zien liggen. We rijden 
over de nieuwe rondweg “de 
Buitenring” naar Windraak bij 
Si�ard en Koningsbosch, daar passeren we de grens en komen door 
de plaatsjes Tüddern en Höngen, die gedurende korte �jd tot 
Nederlands grondgebied behoorden. In Waldfeucht rusten we even 
uit in  “Café Zur Klus” (een verbouwde kapel)  en genieten we van een 
goed verzorgd kopje koffie met overheerlijk gebak uit de eigen 
keuken. We vervolgen onze route door het Schwalmtal, langs 
Koningsbosch en Herkenbosch, rich�ng Roemond. Uiteindelijk komen 
we terecht in Stein bij Brasserie Merode, waar voor ons het diner is 
gereserveerd.  

Programma: 
12.30 uur opstappen bij Hagerpoort (bus 1 = rolstoelbus) en 
Amyerhoof (bus 2), 13.00 uur vertrek, 21.00 uur terug in Amby. De 
kosten bedragen € 33,-- per persoon. Op het moment dat we dit 
ar�kel schreven was de bus vol. 
Het is mogelijk dat er door annuleringen nog plaatsen vrij komen.  
Nadere inlich�ngen hierover bij  

de heer Tjeu Dols, tel. 043 - 362 52 98.     

Zonnebloem Amby, secretariaat Haverhegge 29, 6225 JN, Maastricht, tel. 043-362 21 28, e-mail: mjn1944@gmail.com 

Nieuwsbrief Zonnebloem Amby 
Uitgave augustus 2019 

A����������� ��� ���� ���� 

Bezoek aan huis. 
Nadere inlich�ngen via het  
secretariaat, zie boven. 

Kienen: 3 september,  
1 oktober, 5 november en  
3 december. 

4 september: Bustocht door 
oostelijk Zuid-Limburg en de 
grens met Duitsland. 

8 september: Na�onale 
 Ziekendag 

5 oktober: Muzikale  
feestmiddag met tombola en 
samenzang. 

18 december: Kerstviering. 

Meer bijzonderheden kunt u 
vinden in de specifieke  
aankondigingen in de  
Amyer Praot. 

Z����������������� 
Wegens annuleringen zijn er 
plaatsen vrijgekomen! 
Voor mensen die door hun 
invaliditeit niet in staat zijn 
zelfstandig vakan�e te  
vieren organiseert de Zonne-
bloem regio, vakan�es op het 
Landgoed  DE BIEST-HEUVEL te 
Hoogeloon (Bladel, Noord Bra-
bant) van 16 tot en met 20 
september 2019. De kosten 
voor de gasten bedragen            
€ 480,- alles inbegrepen, exclu-
sief  annuleringsverzekering. 
Nadere inlich�ngen bij: 
Tjeu Dols, 043 - 362 52 98.     
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Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen 
Severenplein 24a, Maastricht  

043-3634781 
www.facebook.com/plusfranssen  

en instagram: plusfranssen 
  

 

 

 
Vind jij het leuk om met ons mee te denken? Dat kan door lid te 

worden van ons PLUS Panel. Je ontvangt dan 4 tot 6 keer per jaar 
een digitale vragenlijst. Ook ontvang je regelmatig een waardebon 
voor een gratis PLUS product of maak je kans op een cadeaukaart.  

Met jouw hulp kunnen wij onze winkel nóg beter maken! 
 
Lid worden kan in 4 eenvoudige stappen: 

1. Ga naar www.mijnPLUSpanel.nl 
2. Klik op MEEDOEN? 
3. Vul de korte vragenlijst in. 
4. Je ontvangt een bevestigingsmail, als je hierop klikt, ben je lid! 


