
Goed nieuws te melden

In de vorige uitgave van de Amyer Praot  
hebben we aangegeven dat er 14 projectzangers 
hebben meegezongen met het, goede doelen 
concert van zondag 13 oktober j.l.
Een concert waarvan de leden nog steeds nagenieten. Van deze 
14 zangers zijn 3 tenoren direct lid geworden en nog eens 
3 zangers uit deze groep sluiten zich in januari 2020 aan als 
koorlid van Crescendo. Wij zij erg blij met de komst van deze 
enthousiaste zangers en wensen hen veel zangplezier toe.

Caeciliafeest
Zaterdag 9 november organiseren we ons jaarlijks Caeciliafeest, 
een interne feestavond, met huldiging van jubilarissen:

 
Mia Vermeeren en onze pianiste Mariëlle Frijns 25 jaar, 
Finy ten Haaf en Theo van Mulken 40 jaar, Piet Beckers 50 jaar lid.
De muziek voor deze avond zal verzorgd worden door 
diskjockey Ambiorix.

Koepelkerk
Afgelopen zondag 3 november heeft Crescendo acte de préséance 
gegeven in de Koepelkerk, met het opluisteren van de H.Mis.

Programma
Voor dit jaar staan nog de volgende activiteiten op het programma: 
zondag 8 december Kerstmarkt in gemeenschapshuis de 
Amyerhoof (verderop in deze Amyer Praot meer hierover) en 
zaterdag 22 december Kerstconcert bij Fanfare St. Caecillia 
Kanne in België. 

Tot Slot
Houd je van zingen? Kom dan eens naar een repetitie van ons koor 
en ervaar wat het voor jou betekent om samen met anderen te 
zingen.
Je hoeft geen ervaren zanger te zijn, dat wordt je vanzelf. Elke  
dinsdagavond is er repetitie van 20.00 tot 22.00 uur in 
Gemeenschapshuis Amyerhoof, Severenplein 27 in Amby, 
Maastricht. Meer informatie nodig? Neem dan contact op met: 
twanbogaert@ziggo.nl  telefoon 06-28979966.  Je kunt ook elk 
koorlid vragen, iedereen is bereid je meer over het koor te 
vertellen.
Breng eens een bezoekje aan onze vernieuwde website 
https://crescendo-amby.nl/
U vindt hier alle informatie en het laatste nieuws. 
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Info avond levenstestament door notaris
21 november organiseren het buurtplatform 
Amby en team notarissen een info avond m.b.t 
onder andere levenstestament, volmacht en 
testament. Zeker belangrijk voor huiseigenaren. Aanmelden voor 
deze info avond is noodzakelijk. Aanmelden is mogelijk door het 
sturen van een mail met vermelding 21 november info avond 
Stuur mail naar Info@buurtplatform-amby.nl 

Allerliefste kinderen van Amby, 
De zomer is alweer voorbij, maar 
Sint-Nicolaas zit nog steeds in het mooie 
Spanje. Ook daar komt binnenkort een 
einde aan. Hij verlaat de zon en komt met zijn pieten naar ons 
kikkerlandje om groot feest te vieren. De Roverscouts van 
Scouting Amby hebben samen met de OVA ervoor gezorgd 
dat de goedheiligman weer naar Amby komt. De Sint wordt 
feestelijk onthaald op zondag 17 november a.s in de 
Amyerhoof. 
In de Amyerhoof begint de feestelijke middag om 13.00u en 
duurt tot 16.00u. 
Hier kun je gezellig met de pieten dansen, Sinterklaas een 
handje geven, je kleurpraat persoonlijk brengen en iets lekkers 
mee naar huis nemen. 
Kun je goed dansen? Of goed kleuren? Of goed 
verkleden? Misschien heeft de Sint nog wel een 
leuk cadeautje voor je! Kom dus met al je 
vriendjes en vriendinnetjes en dan 
zien we jullie bij de Sint. 
Jij komt toch zeker ook!

Namens Sint en Piet,
Scouting Amby & 
Ondernemersvereniging Amby 

C.V. DE SJLAAIBÖK 
ORGANISEERT:
Zaoterdag 16 november 
20.30 oor

AJD PRINSEBAL 2019 
en

Sjlager prizzentasie 2020
Dizze aovend zalle aog ôzze 
jubilarisse gehuldig weure en 

weurt de meziek verzörg door

COVERBAND 
“BOUGIE”
Dit alles natuurlijk in 

gemeinsjapshoes AMYERHOOF 



INLOOPSPREEKUUR 

BUURTPLATfORm AmBy
Ambyerstraat Noord 78,

6225 EG maastricht
info@buurtplatform-amby.nl

bellen 06-36408424

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
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 19 november

Inzendtermijn kopie
Woensdag 13 november

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

19 november
KIENMIDDAG

voor bejaarden, invaliden en 
alleenstaanden in 

DE KARDINAAL
Degene, die wenst opgehaald te worden,

dient dat tijdig te melden,
telefoon 3623559 / 8516537.

Op donderdag 21 no-
vember 2019 om 
20.00 uur zal Roos in 
haar Limburgse taal in 
2 x 3 kwartier haar 
zoektocht naar de 
diepste kern van haar 
hart uitdragen in:
“d’r roa droad noa de 
roas van mien hart”.
Dit wordt gedaan dmv 

een verhaallijn, omlijst met gedichten en 
liedjes, mmv:
Ingrid Kerckhoffs  ( pianiste) Jessica Hamers 
(zang) en Gerda Hazelfhof (voordracht).
De kosten voor deze avond zijn 5 euro (incl 
2 consumpties).
Van harte welkom op deze 
avond in: Amiecitia, Beu-
kenhoven 50, Maastricht.
Reserveren via: 
j.bosch11@icloud.com 

Bejaarden- en Invalidenvereniging

“De Sjlaaimetten”
KIENEN 13 november

HUISKAMER DE KOFFIEPOT
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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:

Runderpoulet Knobli oesters

4 stuks   650

Satéspiezen

4 stuks  495

Varkensschnitzels
naturel of gepaneerd

Herfstrolletje

100 gram  210

Gek. Achterham + 
Sjaandergehakt +
Boterhamworst

100 gram per soort samen 425

Bolognese saus

pot 500 gram  450

Tête de veau

500 gram  695

Duroc sucade
in heerlijke braadjus

500 gram  725

Hutspot

500 gram  375

Ossenstaartsoep

pot 1 ltr  495

Lasagne bolognese
ovenschotel

500 gram 725

Gehaktbrood
van mama Janssen

per stuk  395

Mestreechter
rauwkost salade

100 gram  129

Couscous-kipsalade

250 gram  325

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 5 november t/m zaterdag 9 november 2019

Saucijsjes
half om half

8 stuks  650

4 stuks  775

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

1 kilo   1125

Zomerbraderie Amby 2020
Na de zomerbraderie van 2019 is stichting SAME, bestaande 
uit De Sjlaaibök, Scouting Amby en 
Harmonie St. Walburga, bijeengekomen om 
de afgelopen markt te evalueren en om te 
kijken naar de toekomst. Ook in 2020 zal er 
een Zomerbraderie zijn. De 27e editie van 
Zomerbraderie Amby zal plaatsvinden op 
zondag 21 juni 2020, vaderdag. Wel is de 
stichting er van overtuigd dat dit wel op 
basis van een nieuw concept zou moeten 

plaatsvinden, dit om het voorbestaan van de markt te 
waarborgen. Gekeken wordt er naar de situering van de 
markt, het betrekken van lokale ondernemers en de invulling 
van het feestprogramma. 
Wilt u meedenken? Of zich misschien al inschrijven voor de 
markt? 
Contact kan via het mailadres secretariaat.same@gmail.com
Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.zomerbraderieamby.nl 
De voorbereidingen zijn dus al in volle gang om er komend 
jaar een mooie markt van te maken.
Stichting SAME 
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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! 

Hallo jongens en meisjes,

Ga jij onze 
jeugdgroep 2019 - 2020 
van CV de Sjlaaibök 
versterken?
Zit je in groep 7 in Amby op school en zou 
je graag deel willen gaan uitmaken van deze 
jeugdgroep, dan kun je je nu al opgeven tot 
uiterlijk maandag 11-11-2019!

Dit kun je doen via het email-adres: 
jeugdcommissie@sjlaaibok.nl

Geef dan ook even het adres en 
telefoonnummer door.
In de eerste helft van  november zullen 
een aantal leden van de Jeugdcommissie de 
groepen 7 van basisschool Amby komen 
bezoeken, om uit te leggen wat wij met de 
Jeugdgroep 2020 allemaal gaan doen. 
Tijdens deze informatie heb je ook nog de 
gelegenheid je op te geven, als je dit niet al 
per e-mail hebt gedaan.

Om alvast een indruk te krijgen, naar 
welke activiteiten we als jeugdgroep gaan, 
neem dan eens een kijkje naar de foto’s 
van afgelopen jaar op onze website: www.
sjlaaibok.nl, voor aanvullende informatie 
kun je contact opnemen met Monique 
Lamberty (06-15327565).

Jullie kunnen natuurlijk ook onze 
Facebookpagina van de Sjlaaibök liken of 
ons volgen op Instagram.

Heb je naast de interesse om bij de 
jeugdgroep te komen,  ook interesse om 
mee te doen met de loting voor 
Jeugdprins of Jeugdprinses 2019 van JCV 
de Sjlaaibök, kun je dat ook vermelden 
bij je aanmelding. Geef dan tevens door, 
waarom je Jeugdprins of Jeugdprinses 
zou willen worden.

Geef je op, want het is een leuke en 
onvergetelijke tijd.

Groetjes,
Jeugdcommissie CV de Sjlaaibök. 

GEVONDEN
Een dun gouden kettinkje met gouden 

trouwring. Er staat een inscriptie in 
incl. datum. Degene die mij kan zeggen 

wat daar in staat kan hem bij mij komen 
afhalen. 06-52048125

Ben je toe aan verandering? 
 
- Wil je afvallen en op gewicht blijven? 
 

- Was je op je ideale gewicht, maar merk je dat je 
  stiekem wat bijkomt? 
 

- Wil je nu eindelijk een gezond eetpatroon? 
 
 

Ik kan je helpen om jouw leefstijl blijvend te veranderen 
Zet de 1 ͤ stap naar jouw nieuwe leven! 

 
Bel 043-3626882 of mail info@moniquewaltmans.nl voor een gratis kennismakingsgesprek. 
  
De consulten door de meeste zorgverzekeraars (deels)  
vergoed, dit gaat niet ten koste van uw eigen risico!  
Raadpleeg de polisvoorwaarden. 
 
Karposthegge 45 Maastricht  | www.moniquewaltmans.nl 
 
 
Aangesloten bij: 
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Openingstijden: Di-Wo-Vr 8.30 uur tot 18.00 uur | Do 8.30 uur tot 13.00 uur | Za 8.30 uur tot 15.00 uur

Reclame van woensdag 6 november tot en met dinsdag 19 november

4 Hamburgers
+ 1/2 kg Gehakt

€ 8.45samen voor

RundeRpoulet
vrijdag 8 november en
zaterdag 9 novemberWEEKENDRECLAME 

per kg € 11.90

lasagne
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.09
droogworst
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.09

Belegen kaas

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

preskop
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.09

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 

Limburgse rookworst en Boerenkool vers gesneden of aan de stronk.  
Panklare gesneden Pompoen div. soorten 500 gr. €1,25 
St. Pieter / Bintje aardappelen 10 kg. €5,98 
 Weet wat je eet.  Vlees van uit de buurt  (in de diepvries)  

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

Geldig van 05/11 tot 12/11 

Harmonieuws
Reünieconcert op zaterdag 30 november a.s.
Op 30 november 2019 om 19:30 uur speelt de 
drumband en het harmonieorkest met een flink aantal 
oud-leden het Reünieconcert. In de aanloop richting het 
concert repeteren wij samen aan een aantal 

muziekstukken, die we in de H. Walburgakerk van Amby zullen laten 
horen. Na afloop maken we er met z'n allen nog een gezellige avond 
van, tijdens de feestavond in de Amyerhoof! Deze zal starten om 21:30 
uur. Ben jij aan onze vereniging verbonden geweest doordat je lid was 
bij de drumband, harmonie, majorettes of anderszins? 
We zien je graag tijdens het concert en de feestavond! 
Voor actuele informatie kijkt u op www.walburga.nl en u kunt ons 
volgen op Facebook en Instagram. 

BIJEENKOmST  “CAfÉ DOODGEWOON” 
Dinsdag 19 november 2019
Alles rondom de uitvaart
Tips en adviezen over het opbaren en balsemen
- Wat is de rol van een uitvaartondernemer?
- Hoe combineer je dit met de wens van de familie?
En een kijkje achter de schermen van een crematorium en 
uitvaartcentrum. Gastspreker: Maud Knubben, uitvaartverzorgster en 
relatiebeheer Uitvaartverzorging Dela. 
Aanvang: 
18.30 - 19.00 uur inloop met koffie/thee.
19.00 -  21.00 uur Start programma. 
Locatie:  Toon Hermans Huis Maastricht, St. Servaasklooster 33.
Gratis en voor iedereen! Aanmelding is niet nodig.
Meer info: zie onze website: www.toonhermanshuismaastricht.nl 

 LET OP!  Nieuwe openingstijden van het Parochiebureau:
Met ingang van 01-11-2019 open op dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur en op vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur.
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Lichtje

Al is een lichtje nog zo 
klein
’t zal altijd weer 
herkenbaar zijn
in het duister van de nacht

je ziet het hier, je ziet het 
daar
en al die lichtjes bij elkaar
geven een stralenpracht

dus zet jouw lichtje neer
verberg het nu niet langer 
meer
dat is waar God op wacht

6 3 4  j a a r g a n g
 n r .  1 8  -  2 0 1 9

 MISSTIPENDIA: 
 door de week: 

€ 12.50
 zondag: 

€ 29.50

 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

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 10 november Twee-en-Dertigste Zondag door het jaar
11.00 uur koor: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia
Caeciliafeest
Voor de overleden leden van het afgelopen jaar van ons Kerkelijk
Zangkoor St. Caecilia: Ad de Witte en Jo Caelen
Voor alle leden en overleden leden van het K.Z.K.
Jaardienst Bert Emons en tevens voor Erna, Bèrke en Willy Hermans
Jaardienst Mia Ackermans- Gilissen
Familie Prickaerts-Creusen
Ter nagedachtenis aan onze dochter,
en uit dankbaarheid bij gelegenheid van ons 65-jarig huwelijk
Gerda Daemen-Op den Camp, c.u.
Paula Mulders-Claessen, c.u.

Dinsdag 12 november 09.00 uur
Voor de zieken en eenzamen

Donderdag 14 november  09.00 uur in de dagkapel
Voor de parochiegemeenschap

ZONDAG 17 november Drie-en-dertigste Zondag door het jaar
Géén H. Mis in Amby in verband met het afscheid van pastoor 
P. Horsch. H. Mis in Heer, Parochie St. Petrus Banden om 9.30 uur.
Daarna gelegenheid tot afscheid nemen achter in de kerk.

Dinsdag 19 november  09.00 uur
Voor priesterroepingen

Donderdag 21 november 09.00 uur in de dagkapel
Voor de wereldvrede

LET OP!  Tot de komst van een nieuwe pastoor zal, met ingang van 
24 november 2019, de zondagse H. Mis niet meer om 11.00 uur 
beginnen, maar om 11.30 uur.

Misintenties opgeven: In de kapelanie (Severenstr. 7). Of in het parochiebureau 
elke dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur en vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur: 
Ambyerstraat Zuid 90ª, tel. 043-3520100, of via e-mail: 
parochiewalburga@kpnplanet.nl.
Let u op de hiervóór vermelde nieuwe openingstijden van het parochiebureau?
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: uiterlijk maandag 
11 november in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 12 november vóór 
12.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s:
www.parochiewalburga.nl
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Eetcafé Bie José 
Ruim 13 jaar hebben we met 
hart en ziel ons eetcafé hier in 
Amby gerund. 
 
Hier komt nu een einde aan. 
zaterdag 9 november zijn we voor het 
laatst geopend. 
 
In al die jaren hebben we zoveel mensen 
leren kennen en een vaste klantenkring 
mogen opbouwen. Mensen van en buiten 
Amby. 
 
Diegenen die graag afscheid van ons willen 
nemen nodigen we uit om dit zondag  
10 november vanaf 19 uur te komen doen. 
voor de rest willen wij alvast iedereen 
bedanken voor de afgelopen 13 jaar. 
 
Bedankt en wie weet tot ziens! 
Mart & José     
Ambyerstraat Noord 71,  
6225 EB Maastricht 
telefoon 043-3654090 
 

Bie José wordt Bie Josee 
Allereerst wil ik Mart en José bedanken dat 
ik de kans heb gekregen om deze gezellige 
zaak in Amby over te kunnen nemen. 
 
Vanaf 11 november hebben we de tijd 
nodig om het eetcafé van een likje verf te 
voorzien.  
 
Daarnaast zijn wij nog druk bezig met het 
samenstellen van de nieuwe Menukaart. 
 
Op maandag 2 december  
zal eetcafé Bie Josee weer geopend zijn. 
 
Kerstavond zijn wij gesloten, maar 1e en  
2e Kerstdag zullen wij geopend zijn. 
 
Wilt U een reservering doorgeven of heeft 
U nog andere vragen dan zijn wij vanaf  
15 november bereikbaar op het volgende 
telefoonnummer  043-3654090 
 
Wij hopen U allemaal, vanaf 2 december, 
wederom Bie Josee te mogen begroeten! 
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 Herfststukjes maken in de Huiskamer
"de Koffiepot"
Het was afgelopen 
week weer een 
gezellige maar vooral 
ook een actieve 
middag in de 
Huiskamer. Een 
vijftiental dames zijn 
met veel plezier aan 
de slag geweest met 
het maken van 
kleurige en  fleurige 
herfststukjes. De 
vrolijke herfstkleuren 
van bomen en 
struiken maken ieder 
jaar weer een hoop 
creativiteit bij ons los.
En zo'n activiteit 
brengt natuurlijk ook 
weer een hoop 
gezellig gepraat met 
zich mee, terwijl 
tegelijkertijd een 
groepje heren gezellig 
een kaartje leggen. Een enkeling zit met een kopje koffie rustig 
alleen in een hoekje te lezen. 
Dat kan natuurlijk ook. Met dank natuurlijk aan de vrijwilligers die 
hun best hebben gedaan om deze gezellige middag te organiseren.

Zin om eens mee te doen? Zeker! Doen! 
Iedere donderdagmiddag tussen 13.30 en 
16.30 uur bent u welkom in de Huiskamer 
"de Koffiepot". De koffie staat klaar.

Stuurgroep Huiskamer "de Koffiepot" 
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Violenactie 
CV De Sjlaaibök
Bedankt! 
Afgelopen week heeft u ons 
zoals elk jaar in oktober weer 
door de straten van Amby zien 
lopen met onze violen. Een 
mooie actie ter ondersteuning 
van de jeugdcarnaval. De inwoners van 
Amby hebben ook in 2019 weer volop 
gekocht, zo goed zelfs dat we binnen een 
mum van tijd uitverkocht waren en dus niet 
eens heel Amby van violen hebben kunnen 
voorzien! Namens onze jeugd willen we 
Iedereen die zijn of haar steentje heeft 
bijgedragen ontzettend bedanken. Ook voor 
iedereen die dit jaar helaas te laat was 
hebben we goed nieuws. In 2020 is onze 
voorraad nog groter! Volgend jaar zullen wij 
iets eerder bij u aanbellen, 
namelijk in de eerste week van 
oktober. Voor die tijd hopen 
we u natuurlijk nog te zien bij 
een van onze vele activiteiten 
in het vastelaovendseizoen. 

Gemengde Zangvereniging 
Crescendo

Kerstmarkt/Concert 2019

Crescendo 
kondigt 
hierbij 
alweer haar 
negende 
Kerstmarkt/
Concert op 
rij aan. 
Deze zal 
plaatsvinden 
in het gemeenschapshuis de Amyer Hoof 
Severenplein 27 in Amby, op Zondag 
8 December 2019. 

Het zal wederom een 
Kerstmarkt worden waarin 
gezelligheid voorop staat. 
Wij willen u op deze 
zondag heel graag 
ontvangen in een sfeervolle 

versierde  Amyer Hoof, waarin een twintigtal 
standhouders hun hobbyproducten aan de 
man willen brengen. Door het koor zullen 
deze middag een aantal mooie Kerstliedjes 
gezongen worden.
Wij kunnen u nu alvast vertellen dat er ook 
dit jaar weer een spannende tombola wordt 
gehouden, met echt interessante hoofdprijzen 
zoals u dat inmiddels van ons gewend bent!
Meer hierover in een latere uitgave van de 
Amyer Praot.
Buiten de mooie spullen die er te koop zullen 
zijn, wordt natuurlijk ook aan de innerlijke 
mens gedacht, een aantal kraampjes worden 
ingericht met voldoende lekkernijen , kortom 
alle ingrediënten zullen aanwezig zijn om een 
gezellige middag te beleven. Een activiteit die 
u beslist niet mag missen! 
Noteer deze dag alvast op uw kalender.
Heeft u zelf ook interesse om mooie 
hobbyproducten aan de man te willen 
brengen: dat kan!  Er zijn nog enkele 
marktkramen te huur, wacht er dan niet te 
lang mee en neem contact op met: Mieke 
Willems  tel: 3624106 of Peter Aerts tel: 
3624224. 
Tot ziens op zondag 8 December!
Met muzikale groet!
Commissie Kerstmarkt Crescendo. 
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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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Nieuwe tandartsen praktijk 
in Zorgpark Scharn

RKASV NIEUWS 

Historie        RKASV – Willem I 
Deze beide teams delen dan wel het complex, maar zo vaak speelde deze 
teams niet tegen mekaar. Dit kwam mede door Willem I, dat vroeger één 
of zelfs twee klasse hoger speelde dan ons RKASV. De laatste 10 jaar 
werd de wedstrijd RKASV – Willem I maar 4x gespeeld. We moeten al 
terug naar het seizoenen 2011/12 en 2012/13, dat was nog in de 3e 
klasse A. De laatste jaren spelen beide verenigingen in de 4e klasse.  En in 
de seizoenen 2016/17 en 2018/19 speelde RKASV in de 4e klasse A 
tegen Willem I.
Als we de balans opmaken van al deze vier ontmoetingen. 
Dan zien we dat RKASV al sinds 2011 niet meer thuis heeft kunnen 
winnen van Willem I.
De wedstrijd RKASV - Willem I werd 4x gespeeld. Wij wonnen in 2011-
2012 met 2-1 van Willem I. In het seizoen 2012-2013 verloren we met 
0-3. Tijdens de laatste twee ontmoetingen (seizoen 2016-2017 & seizoen 
2018-2019 ) deelde beide teams de punten door respectievelijk 0-0 en 
2-2 te spelen. Maar resultaten uit het verleden bieden geen garanties 

voor de toekomst. Daarom zullen 
we zondag 10 November een 
mooie wedstrijd tegemoetzien, 
tussen de beide verenigingen die 
het complex delen op Sportpark 
Geusselt Noord.

Rademo tekent 3 jarig contract
We zijn zeer verheugd als 
vereniging, met onze Co Sponsor 
RADEMO. De eigenaar Jean Fievez 
tekende een 3 jarig contract. 
Hierdoor zal de naam RADEMO 
3 jaar pronken op de rug van alle 
RKASV-shirts.

 
Foto: Nancy Willemsen en 
 Jean Fievez.

PROGRAmmA THUISWEDSTRIJDEN
10-11 14:30 RKASV 1 Willem I 1

11:30 RKASV 2 Keer 2
12:00 RKASV 3 Scharn 7
10:00 RKASV 4 Keer 3
10:00 RKASV 5 SCG 3

9-11 11:30 RKASV JO14-1 SV Hulsberg JO14-1
10:30 RKASV JO8-1 Scharn JO8-1
9:30 RKASV JO7-1 Daalhof JO7-1

PROGRAmmA UITWEDSTRIJDEN 
9-11 12:30 Eijsden JO17-2 ST RKASV/GS JO17-2

10:45 RKHSV JO17-3G RKASV JO17-3
11:00 FC Hoensbroek JO13-1 RKASV JO13-1
12:00 Bunde JO12-1G RKASV JO12-1
10:00 RKVVL/Polaris JO11-1 RKASV JO11-1
10:30 SVME JO11-2 RKASV JO11-2
11:30 Berg'28 JO10-1 RKASV JO10-1
9:00 SV Meerssen JO10-1 RKASV JO10-2

GROTE CLUB ACTIE
Steun onze vereniging als leden van RKASV bij u langskomen voor de 
Grote Club Actie. Want er gaat maar liefst 80% naar onze clubkas. 
Deze opbrengst zal mede gebruikt worden om voor de jeugd weer 
een leuke middag te organiseren.
JAARVERGADERING RKASV 
De jaarvergadering van RKASV zal plaatsvinden op vrijdag 3 januari 
20:00 uur. Aansluitend zal de nieuwjaarsreceptie plaatsvinden in de 
kantine. Reserveer alvast in jullie drukke agenda.
RKASV IS OP SOCIALE mEDIA GOED TE VOLGEN
Internet; www.rkasv.nl
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/RKASV/  
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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
Vocalgroup mes Amie start nieuw Ambitieus project in 2022.
2022 is nog ver weg, echter je doet iets goed of helemaal niet. Het 
bestuur en leden hebben gekozen om te gaan werken aan een nieuw 
project dat in juni 2022 gepresenteerd zal worden. De eerste 
contouren zijn al zichtbaar. Op zaterdag 18 januari 2020 zal het 
project officieel van start gaan met zowel het bekend maken van de 
naam als het programma. Vanaf dit moment zullen we koor en combo 
samen bouwen aan een wederom geweldig project in 2022. 

Projectgroep:
Bij dit project zullen we geregisseerd worden door een professionele 
regisseur namelijk Pim Horio. Bij onze vorige productie was Pim 
eindregisseur en wij vinden het fantastisch dat Pim zijn enthousiasme 
en energie weer gaat overbrengen op ons koor. Vanuit de 
projectgroep zal Anniek Dackers regieassistente zijn en Pim 
ondersteunen in de planning van regie en zang. Onze dirigent Paul 
Lemmens zal zorg dragen voor het arrangeren en instuderen van de 
liederen. 
Het verhaal komt uit de pen van Ben Dackers die tevens de 
projectgroep aanstuurt.
In de projectgroep zijn (bestuurs)leden en externen betrokken om 
de werkgroepen aan te sturen. 
Odiel van Gerwen: PR/communicatie en secretaris.
Nancy van de Boorn: Catering, kleding, rekwisieten,  contactpersoon 
muziekcommissie/combo.
Pedro Durlinger: Financiën. 
Han Franssen: productie leider, verantwoordelijk voor contracten 
locatie, licht en geluid.
Mocht je nu denken  “dit is misschien iets voor mij zo’n werkgroep” 
dan meld je bij een van deze mensen aan.

Koor / combo
Koor en combo zijn op dit moment druk bezig met de 
voorbereidingen voor het concert op 15 december samen met 
Harmonie Heer Vooruit. 
Vanaf Januari 2020 wordt er gestart met het instuderen van maar 
liefst 15 nieuwe liederen.
Heb je altijd al willen zingen in een koor dan is in januari 2020 het 
moment om in te stappen en dit project vanaf het begin mee te 
maken. We zijn nog altijd op zoek naar tenoren en bassen.
Lijkt het je leuk om te figureren of meer dan is dit zeker een optie, 
ben je handig en wil je iets achter de schermen doen dan ben je van 
harte welkom. 

Verenigingskienavond 
Woensdagavond 27 november gaan we 
weer kienen in gemeenschapshuis De 
Amyerhoof. Het beloofd weer een 
superleuke avond te worden met 
wederom zeer mooie prijzen en een 
fantastische tombola. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Het 
begint om 19.30 uur en de zaal gaat open om 18.30 uur. Iedereen die 
Vocalgroup Mes Amie een warm hart toedraagt is welkom. 

Winter Proms Concert 15 december 2019
Op zondagmiddag 15 december zal Vocalgroup Mes Amie samen met 
Harmonie Heer Vooruit een mooi concert verzorgen in het 
Mercedes Benz CAC theater. Het koor is inmiddels gestart met de 
muziekstukken die wij samen ten gehore zullen brengen met 
bekende soliste Anna Emelyanova en de Maastrichtse artiest Erwin. 
Natuurlijk brengen wij ook muziekstukken samen met Harmonie 
Heer Vooruit en eigen liederen. Een nieuwe mooie uitdaging voor 
ons koor. Kaarten zijn te koop via info@vriendenheervooruit.nl of 
via website www.heervooruit.nl. Op maandagavond zijn de kaarten 
eveneens te koop in de Amyerhoof bij onze penningmeester. Wees er 
snel bij, want op = op!!!

Gezocht mannenstemmen
Het aantal zingende leden gaat inmiddels 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. 

Programma
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
Zaterdag 04 januari 2020 Deelname aan driekoningenstoet
  Maastricht
Zaterdag 18 januari 2020  Heidag in teken van presentatie project. 

Collecte Wereldmissiemaand 2019
De kerkdeurcollecte in het kader van de Wereldmissiemaand, ten 
behoeve van de opbouw van het pastorale werk in Noord-Oost 
India, welke is gehouden op 21 oktober 2019 heeft een bedrag van 
€ 109,40 opgebracht.
Wij danken u, mede namens deze 
pastoraal werkers, voor uw bijdrage. 

Parochie Missiecomité Amby. 
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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 

Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2019
Prijsnummer Prijs gevallen op
1e prijs € 15.000,-  0528455
2e prijs € 10.000,-  0483190
3e prijs € 2.500,-  0055470
4e prijs € 2.500,-  0712403
5e prijs Tegoedbon Matrabike t.w.v. € 1.500,-  0935380
6e prijs Tegoedbon Matrabike t.w.v. € 1.500,-  0410553
7e prijs Tegoedbon Matrabike t.w.v. € 1.500,-  0706754
8e prijs Vakantie op Ameland t.w.v. gem. € 550,-  0612639
9e prijs Vakantie op Ameland t.w.v. gem. € 550,-  0688701
10e prijs € 1.000,-  0166063
11e prijs Smart TV t.w.v. € 445,-  0209571
12e prijs Smart TV t.w.v. € 445,-  0599966
13e prijs € 445,-  0594210
14e prijs € 445,-  0683617
15e prijs € 445,-  0320653
16e prijs € 445,-  0720596
17e prijs iPad Air t.w.v. € 400,-  0871555
18e prijs iPad Air t.w.v. € 400,-  0851084
19e prijs Thermen Bussloo (Duo arr.) t.w.v. € 185,00  1066089
20e prijs Thermen Bussloo (Duo arr.) t.w.v. € 185,00  0455511
21e prijs Thermen Bussloo (Duo arr.) t.w.v. € 185,00  0547760
22e prijs Lovers Diner Cruise (2 pers.) t.w.v. € 179,90  0345404
23e prijs Lovers Diner Cruise (2 pers.) t.w.v. € 179,90  1024441
24e prijs ICI PARIS XL cadeaubon t.w.v. € 100,-  0110238
25e prijs ICI PARIS XL cadeaubon t.w.v. € 100,-  0886420
26e prijs Dagje Keukenhof (2 pers.) t.w.v. € 39,- 86471 (5 eindcijfers)
27e prijs Dagje Ouwehands Dierenpark (2 pers.)  94243 (5 eindcijfers)
28e prijs Dagje Madurodam (2 pers.) t.w.v. € 39,-  93500 (5 eindcijfers)
29e prijs VVV bon van € 75,- 1 81949 (5 eindcijfers)
30e prijs VVV bon van € 75,-  60756 (5 eindcijfers)
31e prijs Geldbedrag van € 50,-  5306 (4 eindcijfers)
32e prijs Geldbedrag van € 50,-   9969 (4 eindcijfers)
33e prijs Geldbedrag van € 50,-  8396 (4 eindcijfers)
34e prijs Geldbedrag van € 15,-  925 (3 eindcijfers)
35e prijs Geldbedrag van € 15,-  705 (3 eindcijfers)
36e prijs Geldbedrag van € 15,-  153 (3 eindcijfers)

5 extra jubileumprijzen 
Volkswagen Up t.w.v. € 11.000,-  0568259
iPhone XS t.w.v. € 1.200,-  0976228
Weekendje weg t.w.v. € 350,-   0938094
Weekendje weg t.w.v. € 350,-   0494443
Weekendje weg t.w.v. € 350,-   0305532
Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs 
vervalt een jaar na de trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u 
het winnende lot volledig invult en stuurt naar NSOF, t.a.v. 
Zonnebloemloterij, Postbus 440, 5000 AK in Tilburg. Maak altijd een kopie 
voor uw eigen administratie. Voor de prijzen 1 t/m 25 en de 
5 jubileumprijzen geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan 
winnende lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 
36 worden toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct 
zijn. Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden. 

Avond met Roos Kerris
Op donderdag 21 november 2019 om 20.00 uur zal Roos in de 
Hoeskamer van Amiecitia in haar Limburgse taal in 2 x 3 kwartier 
haar zoektocht naar de diepste kern van haar hart uitdragen in:
“d’r roa droad noa de roas van mien hart”.
Dit wordt gedaan dmv een verhaallijn, omlijst met gedichten en 
liedjes, mmv: Ingrid Kerckhoffs (pianiste) Jessica Hamers (zang) en 
Gerda Hazelfhof (voordracht).
De kosten voor deze avond zijn 5 euro (incl 2 consumpties).
Van harte welkom op deze avond in: Amiecitia, Beukenhoven 50, 
Maastricht.
Wilt u deze avond graag erbij zijn dan is reserveren gewenst via: 
j.bosch11@icloud.com

Wellicht tot ziens op 21 november! 
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