
Nieuws vaN amiepedia
Afgelopen periode zijn weer enkele nieuwe artikelen geplaatst op 
Amiepedia.
Heel actueel in deze tijd is het artikel over de bevrijding van Amby, 
nu in september 75 jaar geleden. Dit artikel heeft tot veel reacties 
geleid. Veel (oud) Ambynezen hebben hier nog herinneringen aan. 
We roepen dan ook iedereen op om juist die persoonlijke verhalen 
op te schrijven en te delen, zodat deze nooit verloren gaan!
 
Loop gerust binnen op ons maandelijks inloopuurtje!
We merken dat veel mensen prachtige verhalen of mooie foto’s 
hebben. Maar dat ze niet weten waar of hoe te beginnen. Voor deze 
mensen hebben we maandelijks een inloopuurtje gepland. Tijdens 
dit inloopuurtje bent u van harte welkom om ondersteuning te 
krijgen bij het opstellen van een artikel.
 
Iedere maand is een inloopuurtje in de garderoberuimte van de 
Amyerhoof. De eerst volgende keer is 8 oktober 20.00 uur
Volgende data zijn dinsdag 12 november en maandag 9 december. 
Voormeer informatie of vragen, mail gerust met de redactie: 
redactie@amiepedia.nl 
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scoutiNg amby 
75 jaar joNg!
Scouting Amby viert in 2021 haar 75-jarig jubileum. 
Nu zult u wellicht denken “2021 dat is nog ver 
weg”, maar voor een actieve vereniging met zo’n 
kleine 100 jeugdleden, 20 stafleden en een 20-tal 
vrijwilligers in bestuurs- en ondersteunende rollen, 
komt er heel wat bij kijken om een dergelijk 
jubileumjaar waardig gestalte te geven. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan een grote reünie en een 
gezamenlijk zomerkamp.

Feestavond
Een aantal oud-leden hebben zich georganiseerd en als 
“De Vrienden van Scouting Amby” de handen ineengeslagen om 
vooruitlopend op het jubileumjaar en de reünie, op zaterdag 28 
september een gezellige feestavond te organiseren in de 
Amyerhoof. Het doel van deze avond is enerzijds een gezellige 
avond, maar anderzijds om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen 
voor Scouting Amby, zodat zij ook daadwerkelijk alle activiteiten 
voor de jeugdleden in het jubileumjaar 2021 kunnen realiseren.
 
Dat het op 28 september een gezellige avond gaat worden, dat 
staat inmiddels wel vast.
Vivelevink (wie kent ze niet?) en DJ Michel (bekend van de 
Fessa op de Boschstraat) zullen hun opwachting maken. 
De Janse Bagge Bend die inmiddels al ruim 40-jarig jaar tenten, 
zalen, theaters en diverse festivals in het hele land tot een feest 
maken voor jong en oud, zullen de hoofd act van deze avond zijn. 
Het gerucht dat de laatste weken door Amby gaat over een 
verassingsoptreden kunnen we op het moment van verschijnen 
van deze Amyer Praot nog niet bevestigen. De onderhandelingen 
hierover lopen nog.

Kaartverkoop feestavond
De online kaartverkoop voor deze avond op zaterdag 
28 september is gestart en er zijn nog een beperkt aantal kaarten 
beschikbaar.
Kaarten zijn alleen online verkrijgbaar:
•	 Via	de	website	van	Scouting	Amby	(www.scoutingamby.nl)
•	 Via	de	website	van	TicketView:	(www.ticketview.nl/shop/scam)
De online gekochte kaarten ontvang u per e-mail.

De Vrienden van Scouting Amby 

Feestmiddag Zonnebloem

Zaterdag 5 oktober a.s. is er weer de 
jaarlijkse feestmiddag van de Zonnebloem 
voor onze doelgroep. Aanvang 14.00 u. in de Amyerhoof.
Voor de muziek wordt gezorgd door de ons alom bekende Nico. 
Hij entertaint op een bijzondere prettige manier en nodigt 
iedereen uit om er een gezellige middag van te maken.
Tijdens de middag wordt er dan ook nog een tombola gehouden.
Uiteraard zullen hartige hapjes zorgen voor de inwendige 
versterking.
We hopen op een goede opkomst en wensen dat iedereen hierna 
met een goed gevoel naar huis  zal gaan.

Attentie: We vragen bij de entree € 2,50 bijdrage p.p. 

gemengde Zangvereniging crescendo

Organiseert op 
zondag 13 oktober 2019 
van 14.30 tot 17.30 uur

EEn BiJZonDEr nAJAArsconcErt
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

Gemeenschapshuis Amyerhoof
severenplein 27 Maastricht

Entree € 5.00 p.p.

De opbrengst van het concert is 
bestemd voor het 
Toon Hermans Huis te Maastricht.  

Kaartverkoop:
Via  email: goededoelconcertcrescendo@gmail.com  
van	9	sept.	t/m	1	okt.	Betaling	via	rekeningnummer:	
NL96RBRB 0915337932  
t.n.v. Gemengde  Zangvereniging Crescendo.
Voorverkoop dinsdag 8 oktober van 19.00 tot 20.00 uur in het 
Gemeenschapshuis.
Verkrijgbaar bij de ingang.

informatie:  06-28979966 of 06-37607593 

 

de hele maand juli GEEN 
kienmiddag Café de Kardinaal 

 

 

 

 

in augustus is er GEEN kienen 



inLooPsPrEEKUUr 

Werk en Bemiddeling
maandagochtend van 10.00 – 12.00 uur

Voor vragen of het maken van een 
afspraak kunt U ook bellen 06-27850805 

of per mail: 
armand.decker@maastricht.nl

Juridisch inloopspreekuur
Maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur

voor arbeidsrecht, consumentenrecht, 
uitkeringen, verblijf vergunningen etc

Wijkagent
Iedere 1e WOENSDAG van de maand

Tussen 10.00 – 12.00 uur

Huurderszaken
elke woensdag van 1200-1300 uur                          

vragen mbt huurderszaken, 
huurdersrecht, bouwtechnische zaken, 

huurcontracten etc.

toon Hermans Huis
Voor begeleiding en ondersteuning 

bij kanker
even woensdagen van de maand

tussen 10.00 en 12.00 uur

Het sociaal team
donderdag  van 10.00 -11.30 uur.

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

www.sociaalteammaastricht.nl

Buurtplatform Amby
info@buurtplatform-amby.nl

bellen 06-36408424
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telefoonagenda
Alarmnummer 112
Kantoor politie 0900-8844
EHBO AZM 3876700
1e Hart hulp 3877892
Huisartsenpost AZM 3877777
Huisartspraktijk De Wit 3634964

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

Vraag en Aanbod,
Zoekertje plaatsen?

Info: 
amyerpraot@ziggo.nl

coLoFon
Volgende uitgave: 
Dinsdag 8 oktober

inzendtermijn kopie
Woensdag 2 oktober

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

8 oktober
KIENMIDDAG

voor bejaarden, invaliden en 
alleenstaanden in 

DE KARDINAAL
Degene, die wenst opgehaald te worden,

dient dat tijdig te melden,
telefoon 3623559 / 8516537.

houdt op
dinsdag 1 OKTOBER

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

 

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:

Kipfilet
naturel of gemarineerd

Varkenspoulet
Duroc d'Olive

500 gram  495

Gyros pakket
3-delig

4 personen  750

Knobli oesters

Herfstlapje

100 gram  195

Gegrilde Ham + 
Sjaandergehakt +
Preskop

100 gram per soort samen 425

Tête de veau

500 gram  695

diverse
"Mealtime" maaltijden

per stuk  695

Spaghetti bolognese

per portie  495

Coq au vin 
met krieltjes

500 gram 595

Tomatensoep

1 kilo  495

Zuurkool gehakt
ovenschotel

500 gram  725

Gebraden 
kippenpoot

elke 3e GRATIS

Pasta fantasiasalade

200 gram  239

Couscous
kipsalade

250 gram  325

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 24 september t/m zaterdag 29 september 2019

Saucijsjes
half om half

8 stuks  650

4 stuks  650

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

4 stuks   550

Het toon Hermans Huis maastricht 
komt naar je toe!
De diagnose kanker kan veel bij je teweeg 
brengen. Niet alleen als je zelf ziek bent 
(geweest), maar ook als iemand in je directe 
omgeving met kanker wordt geconfronteerd. 
Loop je rond met vragen, emoties, pijn, 
verdriet, twijfels? Heb je behoefte aan 
afleiding, een goed gesprek of een 
luisterend oor? Kom dan naar onze 
inloopochtenden bij Buurtplatform Amby !
Voor Wie?  Mensen die kanker hebben (gehad), naasten 
  en nabestaanden.

 

♫  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)  

      
 
 
 
 
 
 

 

♫  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)  

      
 
 
 
 
 
 

Wanneer? Elke even woensdagen is er een vrije inloop van 
  10.00-12.00 uur.
Waar? Buurtplatform Amby, Ambyerstraat Noord 78

Wij zijn er voor jou! Je bent meer dan welkom!
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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 

Vers geplukt  Bemelse Elstar appels kilo € 0,89 
Panklare gesneden Pompoen div. soorten 500 gr. €1,25 

St. Pieter /Bintje aardappelen 10 kg. €5,98 
         Weet wat je eet. Nieuw in de diepvries  

                Lams en Varkens vlees van Fromberg  en Rund vlees van  ’t Gasthoes 
              Uw adres voor een origineel fruit of cadeau mandje met streek producten. 

Geldig van 24/9 tot 1/10 

Proef in Amby om 
het betaald parkeren 
tijdelijk op te heffen

Er geldt in Amby alleen betaald parkeren op het Severenplein. In 
overleg met inwoners en ondernemers is afgesproken om voor de 
duur van een halfjaar het betaald parkeren op te heffen.

Aanleiding
In	2010	is	op	het	Severenplein	betaald	parkeren	ingevoerd	om	en/
oor te zorgen dat de 55 parkeerplaatsen zoveel mogelijk 
beschikbaar zijn voor de klanten van de PLUS supermarkt. 
Aanleiding voor het invoeren van betaald parkeren waren de 
langparkeerders (studenten en centrumbezoekers). Hierdoor was 
er niet voldoende vrije parkeerruimte voor de bezoekers van de 
supermarkt.
Het buurtplatform, bewoners en ondernemers willen graag de 
levendigheid in de buurt terugbrengen met een buurtgerichte 
aanpak en hebben diverse keren aandacht gevraagd. Men wil graag 
activiteiten organiseren voor ouderen, de winkelleegstand 
aanpakken en de kwaliteit van de
openbare ruimte op en rondom het plein verbeteren. Om deze 
zaken te coördineren is er een werkgroep opgericht, die bestaat 
uit het buurtplatform, ondernemers en buurtbewoners.
Begin juni 2019 heeft de werkgroep met een petitie aandacht 
gevraagd voor het betaald parkeren. Er zijn in totaal 454 reacties 
verzameld, waarbij 426 mensen voor het afschaffen van het betaald 
parkeren zijn.

Parkeerdruk
De gemeente wil de parkeerdoelgroepen faciliteren die ook 
daadwerkelijk in de buurt hun bestemming hebben. Voor Amby zijn 
deze doelgroepen hoofdzakelijk bewoners en hun bezoek. De 
verwachting is dat het afschaffen van betaald parkeren niet zal 

leiden tot een parkeerdruk van meer dan 80%, omdat het grootste 
gedeelte van de parkeerders bewoner is.
De leden van de werkgroep geven aan dat er merkbaar minder 
sluipverkeer door Amby rijdt sinds de ondertunneling van de A2 
gereed is en ook wordt er op de gratis parkeerplaatsen niet meer 
geparkeerd door mensen die niet in de wijk hoeven te zijn. Dit 
maakt het reëel te veronderstellen dat de problemen uit het 
verleden niet zullen terugkomen als het parkeren op het 
Severenplein gratis wordt.

Proef van een half Jaar
Omdat er nog niet eerder in Maastricht sprake is geweest van het 
opheffen van betaald parkeren in een gebied, is in overleg met de 
werkgroep besloten om een proef te houden van een halfjaar. Dat 
geeft de mogelijkheid om bij ongewenste neveneffecten te kunnen 
ingrijpen en terug te vallen op de huidige situatie. Een voorbeeld 
van een ongewenst neveneffect is het onbereikbaar worden van de 
PLUS voor klanten, doordat het aantal langparkeerders de 
overhand neemt.

Evaluatie
De evaluatie zal plaatsvinden in maart 2020 in overleg met de 
werkgroep aan de hand van een parkeerdrukmeting, een 
parkeermotiefmeting en een draagvlak onderzoek.
Als er ongewenste neveneffecten optreden bestaat de 
mogelijkheid om op verzoek van de werkgroep tussentijds te 
evalueren en de huidige parkeermaatregelen weer van kracht te 
laten zijn.
Als de proef tot positieve resultaten leidt, wordt er een 
collegebesluit voorbereid om de regulering van het betaald 
parkeren definitief te beëindigen. Indien de proef niet de gewenste 
resultaten oplevert, zal in overleg met de werkgroep alternatieven 
worden verkend. En kunnen de huidige maatregelen met ingang 
van 1 april 2020 weer van kracht worden. 
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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

€ 20.000 voor project Loverboys
Dank zij de inbreng van kleding, boeken, speelgoed e.d. én de aankoop van deze 
artikelen, heeft Terre des 
Hommes Maastricht 
( Dorpstraat 18a, Heer) 
maar liefst 
€ 20.000,- kunnen 
overmaken aan het 
project “Loverboys”. 
Tineke Knoester van het 
landelijk bestuur kwam 
de cheque persoonlijk in 
ontvangst nemen uit 
handen van voorzitter 
Jos Dols. 
Het project “Loverboys” 
heeft als doel de 
bestrijding van seksueel 
misbruik van minderjarige meisjes in Nederland.
iedereen, die hier aan heeft bijgedragen, heel hartelijk dank! 

Geslaagde uitvoering 14 sept. 
opluistering huwelijk lid. 
Het is altijd bijzonder als een lid van het 
koor in het huwelijksbootje stapt. Zeker als 
dit ook nog de dochter is van onze 
voorzitter en erelid. In de 
Cellebroederskapel in de binnenstad mocht 
het bijna voltallig koor getuige zijn van deze 
huwelijksvoltrekking van Anniek en Joep. 
Een bijzonder moment waarbij iedereen 
uiterst geconcentreerd was en wellicht ook 
een beetje emotioneel betrokken. Naast de 
vele positieve reacties van alle aanwezigen 
was het voor de trouwambtenaar Taco 
Willems aanleiding om op zijn facebook 
pagina reclame voor ons koor te maken. 
Aan absolute aanrader aldus Taco.  
Tijdens de receptie bij Het Hof van 
Huntjens heeft het koor een mooi feestlied 
ten gehore gebracht. Een dankjewel namens 
Anniek en Joep voor deze mooie muzikale 
aanvulling op deze feestdag. 

Aankondiging sinter-kerstkienen
Op woensdag 27 november zal er weer een 
verenigingskienen plaatsvinden. Noteer het 
alvast in uw agenda. 

Winter Proms concert 
15 december 2019
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 ( 15 euro p.p.) zijn 
te koop via info@vriendenheervooruit.nl 
of via website www.heervooruit.nl. Op 
maandagavond eveneens te koop in de 
Amyerhoof bij de penningmeester. 

Programma
Zondag 27 oktober Opluistering viering 
	 Mondriaan/Grubbeveld
Woensdag 27 november  Sinter-kerst vereniging 
 kienen 
Zondag 15 december  Winter Proms concert met 
 Harmonie Heer Vooruit
Maandag 16 december  kerstconcert in 
 Zevenbronnen
Dinsdag 24 december  Opluistering kerstavond 
 Walburgakerk
2020
Zaterdag 04 januari Deelname aan 
 driekoningenstoet 
 Maastricht
Zaterdag 11 januari  Heidag in teken van 
 presentaties project. 
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De Zonnebloem 
Maastricht heeft een 
uniek aanbod.
Sinds enkele jaren kunnen 
mensen uit de doelgroep van de 
Zonnebloem tegen een redelijke prijs gebruik maken van een auto, 
die geschikt is voor rolstoelers.
Nu heeft de Zonnebloem Maastricht voor dit jaar een uniek 
aanbod.
Zij die graag eens een dagje op stap willen met familieleden of 
kennissen, die door een handicap daartoe nooit in staat zijn, 
kunnen nu gratis gebruik maken van de auto met nog 20 € 
benzinekosten cadeau.
Hebt u daarvoor belangstelling of weet u iemand die u graag een 
plezier wilt doen, meldt u dan aan.
Dit kan bij de Hr. Tj. Dols
Hazelaarhoven 9
Amby-Maastricht.
Tel. 043-3625298

Bovendien willen we als Zonnebloem Amby er ook op wijzen, dat 
er vakanties in eigen land gepland worden. Als u tot de doelgroep 
van de Zonnebloem behoort, d.w.z gehinderd wordt door een 
lichamelijke handicap, dan is het mogelijk evt. met een partner  mee 
te gaan op een mooie week vakantie, waarbij volledige verzorging 
aanwezig is.
Ook hier kunt u zich melden bij de
Hr. Tj. Dols
Adres zie boven.                

36e MonDriAAnrUn ZonDAG 6 oKtoBEr
Zondag 6 oktober vindt de 
36e MondriaanRun plaats, een 
hardloopwedstrijd die jaarlijks 
wordt georganiseerd door 
Mondriaan. De wedstrijd 
speelt zich af op en rond het 
Mondriaan terrein in Heerlen. Elk jaar doen er ruim 550 
deelnemers mee aan de wedstrijd. De inschrijving voor de 
MondriaanRun 2019 opent op 1 augustus. Jong en oud is welkom!

Deelnemers kunnen zich voor vier afstanden inschrijven. Jongens 
en meisjes van 4 tot 12 jaar lopen 1.000 meter. Deze wedstrijden 
beginnen vanaf 10 uur. Om 11 uur is de Youth4Run voor de jeugd 
van	13	t/m	15	jaar.	Deelnemers	vanaf	16	jaar	kunnen	kiezen	uit	de	
5 kilometer (startschot om 11.30 uur) en de 10 kilometer 
(startschot om 12.30 uur). Vertrek en finish zijn voor alle afstanden 
bij de hoofdingang van Mondriaan aan de John F. Kennedylaan 301 
in Heerlen. 

online inschrijven
Iedereen die het leuk vindt om hard te lopen is van harte 
uitgenodigd om zich in te schrijven. Dat kan vanaf 1 augustus tot en 
met vrijdag 4 oktober heel eenvoudig via www.mondriaanrun.nl.
Het is ook mogelijk om tot een half uur vóór de wedstrijd ter 
plekke in te schrijven. 

special guest
De MondriaanRun wordt dit jaar bijgewoond door een speciale 
gast: Renée Van Es-Vranken. Samen met de jonge lopers doet zij 
een warming-up. Zij geeft ook het startsein.

Athletics Arena
In de Athletics Arena kunnen kinderen en jongeren, onder 
begeleiding van deskundige vrijwilligers, sportief proeven aan de 
verschillende uitdagende onderdelen van de atletieksport. 

 

de hele maand juli GEEN 
kienmiddag Café de Kardinaal 

 

 

 

 

in augustus is er GEEN kienen 
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Harmonieuws
serenade aan een Gouden Bruidspaar
Zaterdag 15 september bracht de Harmonie een 
serenade aan de heer en mevrouw Jo en Sigrid 

Dassen ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk. De heer Jo 
Dassen is al meer dan 60 jaar lid van onze vereniging. Ook langs 
deze weg feliciteren wij het Gouden Bruidspaar met het bereiken 
van deze mijlpaal.

Boekenbeurs op 28 en 29 september a.s.
De overbekende en drukbezochte Boekenbeurs is op zaterdag 28 
en zondag 29 september a.s. in de Tiendschuur, Achter de Hoven; 
beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur. U vindt bij ons een keur aan 
boeken in alle genres. Kinderboeken, romans en thrillers, 
naslagwerken, hobbyboeken, boeken in dialect, stripboeken enz. enz.  
Teveel om op te noemen en voor prijsjes die u aangenaam zullen 
verrassen.

Uitslag van de trekking van de Donateursloterij

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 25 september tot en met dinsdag 8 oktober

4 Varkensfiletlapjes
+ 1/2 kg Gehakt

€ 9.45samen voor

RIBLAPPEN
vrijdag 27 september en
zaterdag 28 septemberWEEKENDRECLAME 

per kilo € 11.90

Lasagne
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.09
Ardennerham
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 2.05

Belegen kaas

100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.50

Gebraden gehakt
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.09

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

ZONDAG 29 september Zes-en-Twintigste Zondag door het jaar
11.00 uur koor: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia 
Ad de Witte, c.u.
Paula Mulders-Claessen, c.u. 
Voor Luna Stals die vandaag gedoopt wordt

Dinsdag 1 oktober 09.00 uur
Voor de jarigen in de maand oktober

Donderdag 3 oktober 09.00 uur in de dagkapel
Voor onze parochiegemeenschap

Vrijdag 4 oktober Ziekencommunie

ZONDAG 6 oktober Zeven-en-Twintigste Zondag door het jaar
St. Franciscus: Dierendag
Presentatieviering Communicantjes
11.00 uur: Gelegenheidskoor
Jaardienst ouders Mulders-Spauwen
Echtpaar Lexis-Lousberg
Mia Lustermans-Schmeits, c.u.
Na de H. Mis kerkdeurcollecte voor de verwarming

Dinsdag 8 oktober 09.00 uur
Voor de wereldvrede

Donderdag 10 oktober 09.00 uur in de dagkapel
Voor een betere verdeling van voedsel en drinkwater in de wereld

GEDOOPT
Milan Dreesen
Farah Rousseau 
Rogier van Bun
Wij wensen de dopelingen en hun ouders van harte proficiat.

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 e-mail: 
parochiewalburga@kpnplanet.nl 
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: uiterlijk 
maandag 30 september in de kapelanie en uiterlijk 
dinsdag 1 oktober vóór 16.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s:
www.parochiewalburga.nl

DE NIEUWE KAPELAAN
Wij hebben op een indrukwekkende wijze 
afscheid genomen van kapelaan (pastoor) 
Anu. In plaats daarvan heeft de bisschop ons 
een nieuwe kapelaan gegeven. In enkele 
woorden wil hij zichzelf voorstellen:
“Ik ben Pawel, ik kom uit Polen, ik ben 28 
jaar oud, ik heb twee broers en twee zussen 
en ik kom uit de stad Gdansk (het ligt in het 
noorden van Polen bij de zee). Vroeger 
kwamen daar vele Nederlandse kooplieden, 
die in deze stad handel dreven en daarbij 
hebben ze mooie en typische Nederlandse 
gebouwen opgericht. Ik woon in Nederland 
vanaf september 
2010. Ik woonde in 
Cadier en Keer, in 
het huis Blankenberg. 
Het is een diocesaan, 
missionair seminarie 
waar 
priesterstudenten uit 
verschillende landen 
wonen, om in de 
toekomst priesters 
van het bisdom 
Roermond te worden. Ik heb mijn studie van 
de priesteropleiding op Rolduc afgerond. 
Vanaf 26 oktober 2019 zal ik als diaken in 
onze parochies werken. Ik ben natuurlijk zeer 
blij met deze benoeming.
Daarbij  deel ik U mede dat ik door 
handoplegging en gebed van de Bisschop 
van Roermond, Mgr. Harrie Smeets tot 
diaken gewijd zal worden. De 
wijdingsplechtigheid zal plaatsvinden tijdens 
de pontificale Eucharistieviering op zaterdag 
26 oktober 2019 om 10.30 uur in de Sint  
Christoffelkathedraal te Roermond. Van harte 
nodig ik U uit om deze plechtigheid mee te 
vieren. Aansluitend is er gelegenheid tot 
feliciteren. In deze tijd van voorbereiding wil 
ik U vragen om voor mij te bidden. Tot ziens 
in onze parochies!”
Paweł

6 3 4  j a a r g a n g
 n r .  1 5  -  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



ZO VER WEG EN TOCH DICHTBIJ…
Wanneer iemand om wie je veel geeft er niet meer is, voelt dat als een immense afstand. 
Een simpel gebaar maakt dat bij een galerijgraf heel anders: je blijft dicht bij je dierbaren. 
Een flink verschil met een normaal graf of de leegte die vaak wordt ervaren na crematie.

ONTDEK OOK DE OVERIGE VOORDELEN VAN BOVENGRONDS BEGRAVEN: 
VOORDELIG IN PRIJS •  GEHEEL ONDERHOUDSVRIJ •  MILIEUVRIENDELIJK

Zorgeloos en goed geregeld
voor slechts € 6.672,88

All-in uitvaart + galerijgraf + eerlijke en voordelige prijs: 

vraag naar de Galerijgraf Inkooppolis

Gerard Walravenstraat 65, 6227 TA  Heer-Maastricht  043-3612566Gerard Walravenstraat 65, 6227 TA  Heer-Maastricht   043-3612566
Particulier Uitvaartcentrum Bovens
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rKAsV niEUWs
De bekerwedstrijden zitten erop, en we zijn zondag 22 
September begonnen met de competitie 2019-2020.
Niet alle seniorenteams zijn uitgeschakeld voor de 2e 
ronde van de KNVB-beker.

Ons 5e elftal heeft zich als enige geplaatst voor de volgende ronde.
Het 2e elftal kwam een doelpunt te kort, om zicht ook plaatsen voor 
de volgende ronde.
Maar kunnen wel terugkijken op een goede voorbereiding.

trainers gezocht voor de Jo13-1.
We zijn op zoek naar trainer(s) die onze talenten van de Jo13-1 willen 
trainen. Deze groep traint iedere maandag en woensdag van 19:30- 
21:00 uur. Wie durft deze uitdaging aan, om deze spelersgroep te 
trainen. Neem dan contact op met:
Jeugdcoördinator Maarten van de Camp - 0614340783 

Geschiedenis rKAsV – Keer.
Beide verenigingen treffen zondag 29 september elkaar voor de 4e 
maal in de laatste 5 seizoenen. Alleen in het seizoen 2016-2017 werd 
deze wedstrijd niet gespeeld. Toen speelde vv Keer nog in de 5e klasse.
En de statistieken laten zien dat vv Keer niet een ploeg is die RKASV 
ligt. We hebben 6x gespeeld tegen onze gasten uit Cadier en Keer. 
Thuis wonnen we maar 1x, en dat was in het seizoen 2017-2018 met 
4-1.
De	overige	2	thuiswedstrijden	in	het	seizoen	15/16	en	18/19	werden	
verloren van vv Keer. Vorig seizoen werd er zelfs met 2- 6 thuis 
verloren. Buiten dat RKASV op revanche uit is, staat deze wedstrijd 
ook garant voor veel doelpunten. We nodigen dan ook iedereen uit, 
om eens een wedstrijd van RKASV 1 te komen bezoeken.

Programma RKASV Senioren.

Jeugdafdeling RKASV

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:		 http://nl-nl.facebook.com/RKASV/	

MOND  
 ZO &
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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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We hebben éven wat meer rust nodig! 
We hebben vakantie  
van 12 oktober tot en met 24 oktober 
 

Eetcafé Bie José 
Ambyerstraat Noord 71, 6225 EB Maastricht 

telefoon 043-3654090 
Website www.biejose.nl 

dinsdag en woensdag gesloten 
 

Preventieve aanpak door 
centrum Jeugd en Gezin 
Maastricht-Heuvelland:

online training om relatie jonge 
ouders te versterken

 
De gemeenten Maastricht-Heuvelland 
bieden via de website van het Centrum 
voor Jeugd en Gezin Maastricht-Heuvelland 
(www.cjg043.nl) een online training aan 
voor jonge ouders om de partnerrelatie te 
versterken. PinkCloud is de naam van dit 
preventieve aanbod (t.w.v. €89,-) dat vanaf 
heden via de website van het CJG043 gratis 
wordt aangeboden aan kersverse ouders in 
de regio 043. 

De gemeenten starten met een pilot, waarin 
100 ouders van dit aanbod gebruik kunnen 
maken. Bij succes wordt dit programma 
structureel opgenomen.

over Pinkcloud
PinkCloud is een wetenschappelijk 
ontwikkeld online programma voor ouders 
met kinderen van 0-4 jaar, dat erop gericht is 
de	samenwerking	in	de	verzorging/opvoeding	
van hun kind te vergroten. In het programma 
komen verschillende thema’s aan bod: 
- hoe ga je om met verschillen tussen 
 partners; 
- hoe zorg je voor voldoende ontspanning; 
- hoe organiseer je voldoende steun om je 
 heen; 

- hoe ga je om met slaapgebrek en 
 feedback; 
- hoe maak je op een goede manier ruzie; 
- wat verandert er door de komst van de 
 baby, bijvoorbeeld op financieel gebied, 
 maar ook op het gebied van intimiteit en 
 seks?
PinkCloud helpt ouders om over deze 
thema’s tot een goed gesprek te komen met 
elkaar. Middels informatie en interactieve 
oefeningen leren ouders om beter samen te 
werken en elkaar beter te begrijpen. Ook 
krijgen ze inzicht in hoe ze onderlinge 
spanningen kunnen voorkomen. Ouders 
kunnen dit programma in hun eigen tempo, 
thuis op de bank volgen, wanneer het hen 
uitkomt. Een laagdrempelig aanbod, waarbij 
ouders hun verhaal niet hoeven te delen 
met een professional. Al wordt die 
mogelijkheid wel geboden.  
Uniek in de regio
Relatieproblemen en echtscheidingen 
hebben een grote impact op de 
ontwikkeling van kinderen. Vandaar dat het 
voorkomen daarvan een belangrijk issue is 
op de jeugdagenda. Met deze keuze voor 
PinkCloud zetten de Maastricht-Heuvelland 
gemeenten opnieuw een belangrijke stap in 
het digitaal aanbieden van informatie en 
advies in het kader van jeugdpreventie. Want 
ook met hun unieke invulling van de website 
van het Centrum voor Jeugd en Gezin is de 
regio vooruitstrevend en succesvol. In 2018 
was het CJG043 genomineerd voor de 
Galjaardprijs een landelijke onderscheiding 
voor vernieuwende vormen van 
overheidscommunicatie. Het is dan ook een 
logische keuze om het aanbod PinkCloud 
vanuit deze website, die maandelijks bijna 
30.000 bezoekers trekt, te ontsluiten. 
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JAArVErGADErinG
Op woensdag 6 november 2019 houdt 
CV de Sjlaaibök haar jaarvergadering.
Alle leden van onze vereniging worden bij deze van 
harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze 
vergadering.
De jaarvergadering wordt gehouden in de 
Amyerhoof en start om 20.00 uur. 
  
Agenda.
 1 Opening.
 2 Notulen jaarvergadering 2018.
 3 Jaarverslag penningmeester.
 4 Verslag kascontrolecommissie.
 5 Verkiezing kascontrolecommissie.
 6 Jaarverslag secretaris.
	 7	 Ver-/	herverkiezing	bestuursleden.
 8 Mededelingen.
 9 Rondvraag en sluiting. 

Kom in beweging voor mensen met 
dementie en hun mantelzorgers! 

In het kader van Wereld Alzheimer Dag 
organiseert Steunpunt Mantelzorg Zuid, 
samen met ‘Hulp bij Dementie’, op woensdag 
25 september een informatieve bijeenkomst 
voor vrijwilligers die werken met mensen met dementie en voor 
mensen die interesse hebben in dit waardevol vrijwilligerswerk.  
 
Stel al je vragen over dementie én het vrijwilligerswerk aan 
ketenregisseur Judith Lansink en casemanager Nicole Quadackers 
van ‘Hulp bij Dementie’. Samen met hen gaan we in op wat een 
vrijwilliger kan betekenen voor mensen met dementie en hun 
mantelzorgers. Dus ‘Kom in beweging’ en laat je verrassen door 
nieuwe inzichten en inspirerende verhalen!  
 
Deelname is gratis maar je moet je wel even aanmelden: 
Wo 25 sept | 10.30 – 12.00 uur | Steunpunt Mantelzorg Zuid | 
Sphinxlunet 3 | 6221 JD Maastricht | info@mantelzorgzuid.nl | 
www.mantelzorgzuid.nl | 043 - 321 40 56. 
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Vrijdag 27 September, om 21.00 uur                        
MAGic MUsic niGHt

Gypsy night met Basily Gypsy Band
in het Magisch theatertje. 

En wat voor een!!
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
EXUViA award-winning performance
Aanvang 20.30 uur
Entree:	€	13,50	/	students	€	10
Voor	info	&	reserveringen		T.	043-3630826	/	
Magisch	Theatertje	-	Molenweg	4	Maastricht	/
info@magisch-theatertje.nl	/	
www,magisch-theatertje.nl 

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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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. 

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 

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 

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! 



Huiskamer Koffiepot 
bezoek boerderij daalhoeve 
 
Op een zonnige donderdagmiddag hebben 
19 bezoekers van de Huiskamer de kinder- 

en zorgboerderij Daalhoeve in Daalhof bezocht. 
Genietend van 
een kop koffie en 
een stukje vlaai 
vertelt Henk, een 
van de 
beheerders, over 
het reilen en 
zeilen van de 
boerderij. De 
bezoekers uit 
Amby zijn verrast 
over de 
uitgebreide 
nieuwe opzet en 
inrichting van de 
boerderij. 
Vooral ook de 
ontwikkeling van 
kinderboerderij 
naar zorgboerderij 
voor 125 vrijwilligers. De bezoekers zijn erg enthousiast over 
de diversiteit aan dieren die er rondlopen zoals de stokstaartjes 
en de prairiehondjes. Al met al is het een zeer geslaagde middag 
en wie weet: volgend jaar nog eens terug? 
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actieF beZig ZijN 
iN de HerFstvaKaNtie
Beste toppers,
Op maandag en dinsdag 14 en 
15 oktober kan iedereen 
komen tennissen en bewegen 
bij tennisvereniging Ready! Van 
09.00- 17.00 uur hebben we 
een sportief programma.  
 
tennissen, voetballen, conditie, spel, wedstrijden, 
teambuilding en vooral veel lol! Dit jaar gaan we 
ook padellen op de nieuwe banen! super cool. 
 
Wil je meedoen? 
Geef je dan op door een mail te sturen naar 
susaneggen@setenmatch.nl
Opgeven kan tot en met 7 oktober.
Kosten: 40 euro per dag, inclusief lunch.  
Halve dag is ook mogelijk voor de helft van de prijs. 
Deze dagen zijn geschikt voor alle leeftijden en niveaus! 
Iedereen uit de omgeving is welkom. Tennissers, niet-tennissers, 
vriendjes, neefjes; iedereen die van sporten houdt kan meedoen.

Hopelijk tot dan! 

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 

HoUDt FEEstMiDDAG
Beste leden op zaterdag 19 oktober  a.s. wordt er weer een 
gezellige feestmiddag gehouden door de bejaardenvereniging.
Namens het bestuur nodig ik alle leden uit voor deze gezellige 
middag die zal worden gehouden in de Amyerhoof aanvang 14.00 
uur (zaal open vanaf 13.30 uur).
Kosten	voor	deze	middag	zijn		€6,-	p/p		en	daarvoor	krijgt	u	
enkele consumpties en lekker eten.
Er is voor prima dans- en stemmingsmuziek gezorgd door  “Mad 
Peter”..
Natuurlijk is er weer de welbekende tombola.
U kunt zich opgeven en tevens betalen bij de voorzitter Arno 
Custers, tel: 043-3636947 of Helga Crijns 
tel: 043-8516537 tot zaterdag12 oktober a.s.
Ik wens U namens het bestuur allen alvast een heel gezellige 
feestmiddag toe.

A. Custers
Voorzitter/Secretaris	

BEJAArDEn – En inVALiDEnVErEniGinG

AMBY

tUssEn KUnst En KitscH
Op woensdag 23 oktober wordt in Museum Sjoen Limburg een 
speciale dag georganiseerd. 
Het Museum Sjoen Limburg is gelegen aan de Grote Gracht 78 te 
Maastricht. In het museum kunt u spullen laten taxeren door 
taxateurs van Venduehuis Dickhaut. U wordt ontvangen met 
koffie en vlaai en het is ook mogelijk een rondgang door het 
museum te maken om allerlei pareltjes te aanschouwen.
Uw eigen bijdrage is € 2,-
Iedereen mag twee stukken meenemen, zodat hopelijk iedereen 
aan de beurt kan komen. Dus Zonnebloemers: zoek uw mooie 
spulletjes op, waarvan u graag eens wilt horen wat ze waard zijn!
Als u alleen of samen met een vriend(in) interesse hebt , geeft u 
dan snel op vóór 1 oktober
Opgeven bij de Heer T. Dols Hazelaarhoven 9,  043- 3625298 

 

de hele maand juli GEEN 
kienmiddag Café de Kardinaal 

 

 

 

 

in augustus is er GEEN kienen 
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Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen 
Severenplein 24a, Maastricht  

043-3634781 
www.facebook.com/plusfranssen  

en instagram: plusfranssen 
 

  

 

 

 

Heb jij onze unieke, Maastrichtse mokken 
al zien staan? Komende weken kun je 

sparen voor korting op deze 9 prachtige 
mokken met unieke afbeeldingen  

‘vaan us Mestreech’ erop.  
Voor deze actie geldt: op = op. 

Veel spaarplezier! 
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