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Wij doen mee met Rabo ClubSupport! 
Kunnen wij op jouw stem rekenen?

Stem nu direct in de Rabo App of online op 
rabobank.nl/clubsupport

Rabo ClubSupport
Jij beslist mee!
Een club, vereniging, stichting is zoveel meer!. Het is de plek waar de 
buurt samenkomt, waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en 
waar we elkaar en de buurt sterker maken.
Met Rabo ClubSupport bieden wij kennis, ons netwerk en 
financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen. Om ze sterker te 
maken, voor nu en in de toekomst.

Help jij jouw club, vereniging, stichting haar doel te behalen? 
Als lid van de RABO bank bepaal jij namelijk welke club, vereniging, 
stichting een financiële ondersteuning ontvangt.
Als lid van de RABO bank heb je 5 stemmen te verdelen. 
Je kunt maximaal 2 van die 5 stemmen geven aan je club, vereniging 
of stichting. Laat dan ook geen stem verloren gaan!
Kortom: jouw stem is geld waard. Goed voor de club & geweldig 
voor de buurt.
De stemperiode loopt van 5 oktober tot 25 oktober.
Als lid van de Rabobank kun je jouw stem uitbrengen op clubs, 
verenigingen, stichtingen uit jouw buurt. 

Missio Wereldmissiemaand 2020
Gelukkig de vredestichters
Stemmen van hoop in West-Afrika

Op 18 oktober 2020 is het Missiezondag. Onder het motto 
‘Gelukkig de vredestichters, richt Missio de aandacht op de regio 
West-Afrika, in het bijzonder Niger en Nigeria.
 Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de 
Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen 
van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote 
problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve 
stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te 
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Hallo Kluivers
We starten de activiteiten, die in de zomervakantie 
stil hebben gelegen vanwege het coronavirus, 
voorzichtig weer op.
En nu breekt de herfstvakantie aan en in deze 
vakantie hebben we 2 leuke activiteiten voor jullie 
(kluivers van 6 t/m12 j.) en de eerste op 

Dinsdagmiddag 20 oktober in “t Weike. Dit is een privétuin, een 
wilde tuin waar allerlei dieren te bewonderen zijn. Eerst mogen jullie 
de dieren bekijken en misschien helpen voeren. Daarna mogen jullie 
in de tuin allerlei bladeren en nog meer verzamelen om een 
herfststukje te maken. Jullie moeten zelf een bloempotje meenemen. 
En er zijn ook allerlei spellen om te doen. In de pauze is er voor 
jullie drinken en iets lekkers. Dus heb je zin in deze afwisselende 
middag geef je snel op i.v.m. met de huidige coronamaatregelen is er 
beperkte deelname, vol is vol.    
Verzamelen: Aan de Westrand ter hoogte van nummer 154. 
We wachten jullie daar op om 13.30 uur.
Einde: ophalen aan de Westrand ter hoogte van nummer 154
om 16.30 u.  Deelnemersbijdrage: € 3,50. Graag met gepast geld 
betalen.      
Meenemen: Goeie humeur en bloempotje voor het herfststukje.

Onze tweede activiteit is op vrijdagmiddag 23 oktober. 
We hebben een leuke speurtocht uitgezet voor jullie door Amby 
heen. Zo leren jullie Amby een beetje meer kennen! In de pauze is er 
drinken en iets lekkers. Vanwege de coronamaatregelen is er 
beperkte deelname, vol is vol! Dus heb je zin in 
deze spannende en leuke speurtocht, geef je snel 
op bij het onderstaand opgeefadres.

Verzamelen: Severenplein om 13.30 uur.
Vertrek:        Severenplein om 13.45 uur.  

Deelnemersbijdrage: € 2,50. Graag met gepast 
geld betalen.

Opgeef-en infoadres: Bep Thors 
Achter de Hoven 61
Tel: 3635947
Opgeven voor beide activiteiten op donderdagavond 15 oktober 
van 19.00-20.00 uur.

TOT ZIENS KVW AMBY 

staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer 
landen uit. 
Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, 
armoede en nu ook de coronapandemie klinken echter ook 
stemmen van hoop. Stemmen van zusters, priesters, bisschoppen, 
leken van de katholieke kerk die zich actief inzetten voor vrede 
tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want 
alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.
MISSIO ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook nu in 
tijden van corona. Help mee!
Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op 
Missiezondag 18 oktober aan de kerkdeur of stort uw bijdrage op 
NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, 
te Den Haag.

Namens het Missie Comité Amby veel dank voor uw gift.



INLOOPSPREEKUUR 
Ambyerstraat Noord 78, 

06-36408424 

Werk en Bemiddeling 
Juridisch inloopspreekuur 

Toon Hermans Huis 
is tijdelijk vervallen 

heeft U vragen, bel dan even met het 
Buurtplatform Amby 

Het sociaal team 
donderdag van 10.00 -11.30 uur. 

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

www.sociaalteammaastricht.nl 

Buurtplatform Amby 
info@buurtplatform-amby.nl 

bellen 06-36408424
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Telefoonagenda
Alarmnummer 112
Kantoor politie 0900-8844
EHBO AZM 3876700
1e Hart hulp 3877892
Huisartsenpost AZM 3877777
Huisartspraktijk De Wit 3634964
Huisartsenpraktijk dhr. Zwietering 
en mevr. van Kleef 
Medisch Centrum Amby  3624135
voor spoed 3635637
Fysio Amby 3117540
Centraal tandartsnummer 0900-4243434
Kapelanie 0627501073
Envida  3690690
Envida zorgthuis De Zeven Bronnen 6314300
Envida zorgthuis Hagerpoort 8511160
Aandacht+Zorg 3030090
Gemeente Maastricht 14043
Woonstichting Maasvallei 3683737
Huurdersbelangenver. Woonvallei  3631311
Walburgis Uitvaartzorg 0653376435
Marc Moors Uitvaartstudio 0641286044
Gem. huis Amyerhoof 3634651
Basisschool Amby 3620582
MIK KDV Amby 3626637
MIK PSZ 0627311048
MIK BSO Amby 0625642737
BSO De Boomhut 3631793 
Essent 0800-9009
WML 3090909
Henny Willems gemeenteraad 3621089
Jack Gerats gemeenteraad 0627850396
Niels Peeters gemeenteraad 0615960400
Trajekt Noordoost 7630010
Slachtofferhulp 0464203500
Dierenambulance 0900-4433224

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

bel dan 
GSM 06-57623416

Gevraagd oude fietsen

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

COLOFON
Volgende uitgave: 

Dinsdag 27 oktober

Inzendtermijn kopie
Woensdag 21 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 

We gaan weer starten 
met kienen.

Echter i.v.m. Corona is de locatie van 
 kaffee “de Kardinaal”te klein om voor 
meerdere leden dit te organiseren.
We hebben in goed overleg met zowel 
“de Kardinaal” besloten om voorlopig 
deze kienmiddagen in de 
“Amyerhoof” te gaan houden. 
Hier hebben we meer ruimte en 
kunnen wij voldoen aan alle regels die 
het RIVM aan de Coronaregels 
voorschrijft.
Voorlopig 1x  per maand en wel op: 

20 oktober,
17 november

en 15 december 

 
 

BEJAARDEN – EN INVALIDENVERENIGING 

,, De Sjlaaimetten  ” 
AMBY 

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

Tka in Meerssen:
2 zwarte leren bankjes  

Designmerk: LEOLUX. Zgan. 

Een tweezitbankje van 1.60m.
Een driezitbankje van 2.00m. 

Tel. 043 364 4178 

 
 
 

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 

 
 

De kienavond van ZijActief Amby die 
gehouden zou worden op woensdag 
28 oktober 2020 gaat helaas NIET 
door. Dit door met de strenge 
maatregelen die het RIVM ons oplegt 
ivm het corona virus. 
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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:

Varkensschnitzels
Duroc d'Olive
naturel of gepaneerd

Biefreepjes
keuze uit diverse smaken

500 gram 895

Souvlaki spiezen

4 stuks  495

Pepersteaks

Keurknakker

100 gram 190

Gebr. Varkensfilet + 
Sjaandergehakt +
Boterhamworst

100 gram per soort samen  450

Pasta scampi

per portie  725

Konijnenbout 
zoet-zuur kant en klaar

500 gram  725

Spruiten stamppot

500 gram 375

Gebraden gehaktbal 
in braadjus

500 gram  525

Gehakt-prei
ovenschotel

500 gram 725

Kip saté snackballetjes

250 gram 350

Ossenstaartsoep

pot 1 liter 595

Macaroni
vleessalade

200 gram  239

Ham-eisalade

250 gram 350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 13 oktober t/m zaterdag 17 oktober 2020.

Om de wachtrijen te verkleinen kunt u uw bestelling minimaal 24 uur van tevoren doormailen naar bestel@heuts.keurslager.nl 
U kunt uw bestelling dan afhalen op ons afhaalpunt. Betalen contactloos of met pin. "Samen krijgen we corona onder controle".

Saucijsjes hoh

8 stuks  650

4 stuks 875

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

4 stuks 775

Beste leden van ZijActief Amby

Op 16 september hebben wij na lange tijd 
weer een ledenavond mogen houden. 
Deze avond hadden we een presentatie 
over “de Kuusj” gegeven door Joshua van 
Wersch met een proeverij van lekkere 
hapjes. De leden die aanwezig waren 

hebben genoten van de lekkere hapjes die gepresenteerd 
werden. De heer van Wersch en zijn partner Amy hebben met 
veel passie vertelt over hun varkenshoederij met 13 zeugen van 
het ras Duroc. Het is een heel gezellige avond geweest.

Helaas zijn de corona maatregelen nu weer aangescherpt. 
We hebben dan ook moeten besluiten om de ledenavond 
van 21 oktober te annuleren.

De kienavond van ZijActief Amby die gehouden zou worden 
op woensdag 28 oktober 2020 gaat helaas ook NIET door.
Hopelijk worden we het vreselijk virus snel de baas en mogen 
we in november weer een ledenavond organiseren.

Bestuur ZijActief Limburg
Afdeling Amby 
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RKASV NIEUWS
Beste supporters RKASV.

Op het moment dat we ons 
verslag insturen zijn de regels 
alweer aangescherpt over het COVID-19.
Er zijn (momenteel) geen toeschouwers 
meer welkom bij de amateurwedstrijden.
Ook is de kantine gesloten, en moeten er 
mondkapjes worden gedragen in de 
accommodaties.
Wel gaat de voetbalcompetitie door, en zien 
we wedstrijden die worden afgelast doordat 
een team in quarantaine moest.

Maar ons 1e elftal heeft na 2 nederlagen 
dan toch de eerste drie punten op zak. De 
eerste wedstrijd werd met 3-0 verloren in 
en tegen vv Bunde. Geen schande gezien vv 
Bunde een van de kandidaten is voor het 
kampioenschap. Onze mannen hadden de 
huid duur verkocht, maar het mocht niet 
baten.
De tweede wedstrijd was thuis tegen 
RKVVM. Helaas werd deze wedstrijd ook 
verloren met 1- 3, door wat persoonlijke 

fouten. Na een 0-2 ruststand werd het vlak 
na rust ook nog 0-3, waarna Jowin 
Geraerds uit een penalty de 1-3 scoorde. 
Hierna kreeg RKASV nog wel wat kansen 
op de aansluit treffer, maar de bal wilde er 
niet in. En dan heb je nulpunten na twee 
wedstrijden, en moet je de week erna uit 
naar vv Schimmert.
Wetende dat dit dan al een zes punten 
wedstrijd is, voor de strijd tegen degradatie. 
Ook waren er geen toeschouwers welkom 
zoals al vermeld in Schimmert. Misschien 
was dit wel ons voordeel, want we kwamen 
op 0-1 door Luc Hartman. Dit kwam omdat 
de buitenspel val niet lukte bij Schimmert. 
Het was de eerste keer dat we 
voorstonden in een wedstrijd dit seizoen. 
Toch wist Schimmert tweemaal te scoren 
voor rust, en stonden onze mannen achter 
met 2-1. Maar na rust kwam een ander ASV 
het veld op, en creëerde dan ook kansen op 
de gelijkmaker. Uit een vrijetrap wist 
wederom Luc Hartman de gelijkmaker te 
scoren met het hoofd. De aanwijzingen van 
de kant waren, doordrukken en op zoek 
gaan naar de overwinning. Die viel dan ook 
geheel terecht in de 80e minuut, door een 

afstandsschot van Nick van Laar werd 
het 2-3.
Na afloop zag je de opluchting bij de 
spelers en staf, dat deze eerste 
overwinning naar meer smaakt.

Zondag 18-10 SV Hulsberg – RKASV 
Zondag 25-10  RKASV – Willem I 

Bij de jeugdafdeling heeft de JO17 zich 
geplaatst voor de 2e ronde van de KNVB 
beker (Zuid 2). Ze moeten nu op zaterdag 
17 oktober naar DESM (Weert). Daar gaat 
de JO17 proberen ook deze 2e ronde te 
overleven.
Mannen veel succes.

Tevens is RKASV ook op zaterdag gestart 
met de trainingen voor de “kabouters” 
Dat zijn 4 en 5 jarigen die trainen om 
spelenderwijs met de bal aan de slag te 
gaan. Wilt u zich aanmelden dat kan zie de 
site van RKASV / Kaboutervoetbal. 

STEM OP RKASV
Wij doen dit jaar mee met Rabo 
ClubSupport! Wil jij ons steunen?
Bekijk hoe je ons kan steunen op 
rabobank.nl/clubsupport en zoek naar 
Voetbalvereniging R.K.A.S.V. 
#RaboClubSupport

Ons doel
Ons bestedingsdoel is kleding voor onze 
(jeugd)leiders. De zichtbaarheid van de 
leiders kan beter, dit hebben we ook van 
de leiders zelf begrepen. Ze steken zelf 
veel tijd in onze club, wij willen graag iets 
terug doen. Daarom willen we nieuwe 
kleding kopen met ons clublogo voor onze 
leiders.

RKASV zoekt…….
Wij zoeken een vlagger voor de 
zondagen.
Dus wil jij een wedstrijd vlaggen van de 
selectie, en erna gezellig met de spelers 
een 3e helft beleven. Dan ben jij de 
persoon die we zoeken. Ben jij de persoon 
die we zoeken meld je dan aan.

Wij zoeken een fysio/verzorger voor de 
zondag.
Voor komend seizoen zijn we op zoek 
naar een verzorger voor ons 1e elftal. Ben 
jij bereid om iedere wedstrijd van RKASV 
1 mee te gaan om de spelers te verzorgen. 
Dan ben jij de persoon die we zoeken. 
Voor meer info neem gerust contact met 
ons op.

Eric Mulkens 06-52027831

RKASV is op sociale media goed te 
volgen.
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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 14 oktober tot en met dinsdag 27 oktober

Lasagne
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19
Ardennerham
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.25

Belegen kaas

100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.60

Droogworst
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19

Om onze klanten in Amby tegemoet te komen die ivm de toestand rond het "Corona-virus" niet in staat zijn om onze slagerij te 
bezoeken, willen wij komende tijd en 1 maal wekelijks op vrijdag gratis aan huis leveren. U kunt uw bestelling dan 
op donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur telefonisch aan ons doorgeven en dan leveren wij deze vrijdag tussen 13.00 en 17.00 uur 

bij u af. Op overige dagen is dit niet mogelijk.  Dit geldt voor bestellingen vanaf 20 euro. Mobiel pinnen is mogelijk.

Van het Ambino ballet.
Van het Ambino ballet.
We zijn weer op de goede 
weg, iedereen begint zich 
beter op de situaties in te 
spelen. En houdt zich beter 
aan de geldende richtlijnen. 

Ook de kinderen zijn tevreden met de 
manier waarop we het Ambino leiden.  Wat 
wij en natuurlijk de ouders jammer vinden is, 
dat de kinderen niet voor de ouders op 
kunnen treden, zodat deze kunnen laten zien 
wat ze allemaal in deze korte tijd hebben 
geleerd. Hoe ze steeds beter worden in dat 
wat ze doen. Beter luisteren naar de muziek, 
en hun motoriek verfijnen. Met de dansen 
die ze leren, kan het zijn, dat ze deze 
onthouden, en dan wanneer de Corona tot 
het verleden hoort, alsnog de mogelijkheid 
hebben om deze te laten zien. 
We hopen dit zo. 
We hebben pas een vriendinnen les gehad, 
die goed bezocht werd door de vriendjes en 
vriendinnetjes van de kinderen. Wat mij wel 
opviel, was dat er weinig tot geen 
vriendinnetjes werden meegenomen door 
de laatste twee groepen. Ook deze kunnen 
eens kijken bij hun vriendinnen wie heeft er 
interessen in een uurtje te dansen. 
Natuurlijk kunt u zich noch steeds 
aanmelden. Ook bij de groep voor jong en 
volwassenen is dit nog mogelijk. Deze Barre 
Workout lessen zijn op de woensdag van 
18.30 tot 19.30 uur in de sportzaal van de 
basisschool van Amby. Met de ingang aan de 

van slijpenstraat. Heeft u Een passie voor 
dansen, maar is de stap te groot naar een 
echte klassieke balletles? Dan is Ballet Barre 
Workout iets voor jou!
Ballet Barre Workout is een laagdrempelige 
energieke balletfitness workout. Lange spieren, 
een goed danslichaam en souplesse staan 
centraal binnen deze workout. Dit oefenen we 
met behulp van klassieke ballettechnieken, 
pilates en yoga elementen.
Ook proberen we een groepje met klassieke 
ballet te starten. Dit zou na de herfstvakantie 
zijn. Maar jammer genoeg zijn er nog geen 
aanmeldingen. Kinderen vanaf 8 jaar, kunnen 
zich voor deze groep aanmelden, en die zou 
dan voorlopig in de sporthal van B.S. Amby om 
13.30 zijn. We weten dat dit een moeilijke tijd 
is, maar te zijner tijd zouden we hiermee 
kunnen switchen naar andere tijden. Eerste 
willen we evalueren hoeveel interesse hiervoor 
is.
De overige tijden zijn nog gelijk gebleven

Lesuren woensdag : 

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

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

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

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

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

We hopen geïnteresseerden snel te mogen 
begroeten.
Het bestuur. 

Opgroeien binnen KV Maastricht

Velen die dit lezen zullen misschien zelfs 
met weemoed terug denken aan de tijd die 
ze zelf hebben meegemaakt bij KV 
Maastricht en voorheen Amby’s Körfke. Wat 
was het leuk om samen te trainen en 
wedstrijden te spelen en dan ook vooral te 
winnen en dan ook nog eens kampioen te 
worden. Binnen onze vereniging zien we dit 
nu ook bij onze jongste leden. Begonnen op 
de basisschool als kleintjes en dan, na 9 jaar, 
‘senior’ worden en wedstrijden spelen en 
trainen met de ‘ouderen’,  zoals ze het zelf 
noemen.
Onze ‘jongsten’ zijn een hecht team dat leuk 
samenspeelt en ook samen opgroeit en nu 
de ‘ouderen’ gaat helpen om net als zij in de 
afgelopen jaren heel vaak kampioen te gaan 
worden. 
Helaas hebben wij momenteel geen 
jeugdteam(s) meer binnen onze vereniging. 
Wel hebben wij twee seniorenteams die 
ook wedstrijdcompetitie spelen en een 
recreantenteam. We kunnen natuurlijk nog 
altijd leden gebruiken. Interesse? 
Neem dan contact op met onze TC via 
TC@kvmaastricht.nl. 
Of neem een kijkje op onze website 
www.kvmaastricht.nl. 

4 Hamburgers
+ 1/2 kg Gehakt

€ 8.45

BIEFSTUKKEN

vrijdag 16 oktober en
zaterdag 17 oktoberWEEKENDRECLAME 

3 stuks € 8.95

Malse

samen voor
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 MISSTIPENDIA: 
 door de week: 

€ 12.50
 zondag: 

€ 27.50

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

Redactie en administratie: 
Kapelanie 

Severenstraat 7, 6225 AR Amby-Maastricht
Tel. (dringend): 06-27501073 
Wachtdienst tel: 043-3690670 

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

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

Betaalrekening (van missen e.d.): 
NL37 SNSB 0858 0216 25

Geachte parochianen, 
Vanaf a.s. zondag 18 oktober zijn er in 
de kerk van Amby op zondagen 2 
H. Missen, te weten om 9.00 en om 
11.00. Dit naar aanleiding van het 
maximale aantal mensen dat een 
eucharistieviering kan bijwonen. Wegens 
Corona is dat in het afgelopen weekend 
tot 30 gedaald.  Als wilt deelnemen, 
wordt u verzocht te reserveren; dat kan bij 
het parochiebureau of in de kapel naast 
de kerk. Indien u een intentie hebt 
opgegeven voor die Mis, wilt u dat dan 
vermelden, dan heeft u voorrang.
Een andere maatregel is dat we, zolang 
we bewegen in de kerk, verwacht worden 
een mondkapje op te hebben. Zou u zo 
goed zijn dit zelf mee te nemen? 
Heel veel sterkte met de nieuwe strengere 
maatregelen!
We bidden voor uw gezondheid! 
Pastoor de Jong

In oktober bidden wij tot God op een 
bijzondere manier, op voorspraak van de 
maagd Maria, de Moeder van God. 
Oktober is inderdaad voor de katholieken 
de Rozenkransmaand. Zoals iedere 
moeder, weet Maria heel goed wat wij, 
haar kinderen, nodig hebben. Zij kent al 
onze noden! Sommigen van ons bidden 
voor gezondheid, anderen richten zich in 
hun gebed op eendracht en welzijn voor 
hun gezinnen. Weer anderen smeken 

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 18 oktober, negen-en-twintigste zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis 
1e jaardienst To Blankendaal, tevens voor pastoor Guus Moonen
Jaardienst ouders Splinter-Kuypers
Maria Hermens en Gerard Burgers
Na de H. Mis kerkdeurcollecte: Wereldmissiedag 

17.00 uur Poolse H. Mis in de parochiekerk van Amby

Dinsdag 20 oktober: 09.00 uur in de kerk
Voor een voorspoedige genezing van de coronaslachtoffers

WOENSDAG 21 oktober 
MOEDERAVONDVIERING ZIJ-ACTIEF AMBY GAAT NIET DOOR

Donderdag 22 oktober: 09.00 uur in de kerk
Voor de zielen in het vagevuur

ZONDAG 25 oktober, dertigste zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis 
1e jaardienst Jan Huveneers en kleinzoon Jan
Leny Schuffelers-Vangangel
E.H. Pastoor J. van den Asdonk

17.00 uur Italiaanse H. Mis in de parochiekerk van Scharn

Dinsdag 27 oktober: 09.00 uur in de kerk
Voor priesterroepingen

Donderdag 29 oktober: 09.00 uur in de kerk
Voor de wereldvrede

OVERLEDEN
Finy Vandenboorn-Consten, 84 jaar
Moge zij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming.

Misintenties opgeven: In de kapelanie (Severenstr. 7), tel. 06-27501073. 
Of in het parochiebureau elke dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur en vrijdag van 
14.00 tot 15.00 uur: Ambyerstraat Zuid 90ª, tel. 043-3520100, of via e-mail: 
parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: uiterlijk maandag 
19 oktober in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 20 oktober vóór 
12.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.

Maria dat de pandemie van het Coronavirus spoedig mag voorbij gaan.
“Zie daar uw moeder” zegt Jezus, die uit liefde tot ons aan het kruis hangt. Hij zegt het 
tot zijn leerling Johannes, maar ook tot ieder van ons (Joh 19,27). Inderdaad. Zie daar 
uw moeder, die wacht om u te helpen! Laten wij dus in deze maand de rozenkrans 
bidden, thuis of in de kapel van onze kerk. Laten wij ook gewoon met Maria spreken. 
Zij is onze liefdevolle Moeder, die ons allen naar Jezus wil brengen om ons echt blij en 
gelukkig te maken.
Kapelaan Pawel Zelazny.
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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 

 
 

’t Winkelke 
Het is U misschien niet ontgaan,  
maar Mart en José, voorheen Bie José,  

zijn verhuisd naar ’t Winkelke Home en Deco 
▪ wilt U iemand verrassen? 
▪ zoekt U iets voor jong of oud? 

 
loop bij ons binnen, wij helpen U graag 

’t Winkelke 
Ambyerstraat Noord 12A (tegenover de kerk) 

onze openingstijden: 
dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur 

woensdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur 
maandag hebben we gesloten 

 

 
tot snel José en Mart 

 
 

’t Winkelke 
Het is U misschien niet ontgaan,  
maar Mart en José, voorheen Bie José,  

zijn verhuisd naar ’t Winkelke Home en Deco 
▪ wilt U iemand verrassen? 
▪ zoekt U iets voor jong of oud? 

 
loop bij ons binnen, wij helpen U graag 

’t Winkelke 
Ambyerstraat Noord 12A (tegenover de kerk) 

onze openingstijden: 
dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur 

woensdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur 
maandag hebben we gesloten 

 

 
tot snel José en Mart 

AMIEPEDIA        
amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!

Naar school in Amby.
Moeilijke breuken.

Daar sta je dan voor de zoveelste keer voor het bord. Elke morgen 
hetzelfde liedje. 
Tijdens het 10 -minutengesprek had je vader te horen gekregen dat je geen 
kei was in rekenen, en zeker niet in de breuken.
Gevolg: elke ochtend voor het gebruikelijke bidden stond ik voor het bord 
in de klas. De meester schreef een aantal eenvoudige, voor mij moeilijke, 
breuken op het bord, en ik mocht het oplossen. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. 
Elke ochtend ditzelfde vervelende ritueel.
Tot overmaat van ramp, mocht of moest een van mijn beste vriendjes, een 
goeie rekenaar, mij dan corrigeren. Voor ons beiden geen fijne ervaring. Een 
zwak optreden van onze meester, zullen we maar zeggen.
Maar wat diezelfde meester ook kon, dat was ontzettend boeiend vertellen. 
Als hij op donderdagmiddag op de hoge stoel plaats nam, werd het doodstil 
in de klas: “de raaf en de vos”, of iets over ‘de beer en de vos’, altijd met 
een moraliserende streking. Of hij las voor over “Glupo, de boze 
boskabouter”…….geweldig. 

De meisjes gescheiden van de jongens.
Bij de kleuters begon je destijds met juffrouw Miep Caelen en Zr. Crysolea. 
En dan maakte je als meisje een carrière langs Juffrouw Stroom, de lieve Zr. 
Amata, de strenge juffrouw Willems  om te eindigen bij het hoofd  Zr. 
Alphonso, die nog strenger was. Voor de jongens waren daar vader en zoon 
Francort, Meester Gorissen, Meester Lousberg. En natuurlijk nog veel 
anderen in de loop der jaren.

’T Häöfke /Kastanjehof/BS Amby.
Een mooie grote nieuwe school aan de Koninginnestraat vormt enkele 
decennia later het nieuwe decor  voor de schoolgaande jeugd. De jongens 
en meisjes gaan nu samen naar school.
En ook aan deze school bewaren heel veel mensen een dierbare 
herinnering. Denk alleen maar aan de eindejaars musical van groep 8. Wie 
is er niet groot mee geworden ? En wie heeft op dat moment geen traantje 
gelaten ?

Enkele voorbeelden.
Wie herkent nog bij de kleuters de warme begripsvolle opvang van onder 
meer juffrouw Carla Boesten bij de kleuters, of meneer John Meszner met 
zijn ‘ijzeren’ discipline. Of zie je Meester Plum nog op zijn motor aankomen 
op school. Was je verzot op het volksdansen van juffrouw Moonen. Of heb 
je nog bij Juf Alda Meyer in de klas gezeten. 
En hoe verliepen jouw 10-minutengesprekjes? 

Herinneringen.
Het zijn zomaar enkele fragmenten uit een (ver) verleden. Het onderwijs in 
1960 of van later. Aparte locatie, want de ‘geesten’ waren nog gescheiden, 
of later van de gezamenlijke basisschool.
Zoals de herinnering hierboven beschreven, zo zijn er natuurlijk honderden 
gebeurtenissen, die  achter gebleven zijn op een ieders geheugen bij al die 
Ambysche kinderen die ooit de school, Koninginnestraat, Longinastraat 
(Kloosterstraat) of Kerkstraat bezochten. 

De redactie van Amiepedia vindt het jammer als ons gezamenlijk 
schoolgeheugen verloren gaat of ergens in de la blijft liggen.
Deel het met ons en met alle andere Ambynezen, die wel of niet hier 
onderwijs hebben gevolgd.
Elke onderwijzer(es) willen we een eigen podium geven op onze site
Geef ons jouw herinnering door.
Op Amiepedia is al een begin gemaakt, er is een foto terug te vinden van 
de leerkrachten van ’t Häöfke in de jaren ’80 met anekdotes. Help jij ons 
met foto’s of anekdotes? 



U kunt elke plasticzak gebruiken, wel graag altijd dichtbinden. 

U kunt de kledingzak kwijt op het Severenplein te Amby. Er zal een 
vrachtwagen van Actie 68 staan waar u de kledingzak kwijt kunt. De 
medewerkers van Vocalgroup Mes Amie en Actie 68 zullen hierbij 
indien nodig helpen met natuurlijk in achtneming van de richtlijnen 
omtrent het corona virus. 
Meer info: vocalgroupmesamie@gmail.com 

Indien u vóór 31 oktober al uw kleding kwijt wilt dan kunt u contact 
opnemen via ons mail adres. Wij komen de kleding dan bij u ophalen. 
Ook als u zelf niet de kleding op 31 oktober kunt brengen dan 
komen wij (mits goed verpakt) de kleding bij u thuis ophalen. 

Sint-Kerst-Nieuwjaars-Kienen op afstand

                    

U bent gewend dat dat wij enkele keren per jaar een kienavond 
organiseren. Helaas is dit op dit moment niet mogelijk door de 
corona maatregelen. Echter gaan wij een drie traps kienavond 
organiseren. U kunt een of meerdere loten kopen. Dit unieke 
nummer is geldig voor drie trekkingen en wel op speciale dagen. U 
krijgt de prijzen thuisgebracht. Zo is de eerste trekking rond 
Sinterklaas, de tweede trekking rond de Kerst en de derde trekking 
rond nieuwjaar. U kunt de loten via een van onze leden kopen. De 
loten kosten 5 euro per stuk. Voor iedere trekking zijn maar liefst 
15 prijzen beschikbaar. Natuurlijk zoals u van ons gewent bent zijn 
dit weer prachtige kienprijzen. 
Meer info via onze facebookpagina. De verkoop zal 1 november 
starten. 
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♫ 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)  

      
 
 
 
 
 
 

Vocalgroup Mes Amie & Stichting Aktie’68 
houden wederom een kleding inzamel actie op 
31 oktober a.s.
 
Stichting Aktie ’68 bestaat ruim 50 
jaar en zet zich onder andere in om – 
met name kinderen en mensen met 
een beperking – een fijn uitstapje te 
bieden.  Vocalgroup Mes Amie gaat voor deze stichting 
kleding inzamelen.

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

 

 

     

 

Gewoon Vocalgroup Mes Amie 
 

Wat mag in de kledingzak: 
Schoenen (per paar) 
Alle soorten boven- en 
onderkleding 
Baby- en kinderkleding 
Handtassen 
Dekens
Lakens
Slopen en Handdoeken  
Sjaal-Handschoenen
Sokken en Pet of Hoed 
Jassen 
Knuffels 

Wat kunnen wij niet 
gebruiken: 
Lappenstof 
Vuile onbruikbare 
kleding en schoenen 
Kussens en dekbedden
Vloerbedekking en 
vloermatten 
Matrassen 
Speelgoed

Activiteiten rond de kerst.
U bent van het koor gewent dat wij met kerst 
diverse activiteiten organiseren. Denk aan de mooie 
kerstwandelingen , kerstconcert of de kerstavond 
vieringen. U kwam naar ons toe om het kerstgevoel 

te proeven. Door de corona maatregelen is dit nu niet mogelijk. Echter 
wij gaan proberen om naar u toe te komen. Hoe dat leest u in een van de 
volgende uitgaven. Ook dit jaar hopen wij u het kerstgevoel te kunnen 
overbrengen…………

Koor actief………………..
Ondanks het feit dat ons project “Music At The Museum” een jaar is 
opgeschoven is het ook belangrijk om dit project financieel te 
onderbouwen. Zeker nu in deze moeilijke tijd. Onze leden verzetten veel 
werk door hun inzet bij diverse festiviteiten. Zo heeft men 2 dagen 
geholpen bij de Iron Man en gaat men in december werkzaamheden 
verrichten in het M-theater. Zo willen we de financiën voor ons project 
bij elkaar sprokkelen. Alle leden alvast dankjewel voor jullie bijdrage. 
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Beste leden van de Damesvereniging,

Onze 
maandelijkse 
bijeenkomst vindt 
plaats op 
woensdag 
14 oktober om 
19:00 UUR in de “Amyerhoof”. 
Deze avond wordt verzorgd door mevr. 
R. Markus uit Nuth. Zij verkoopt leuke 
sjaals, tassen, beurzen, sieraden ect. Bij 
eventuele aankoop mag en kan er gepind 
worden.
Er wordt ook een loterij gehouden met 
leuke prijsjes. Jullie zijn van harte welkom. 

Oude akerstraat 4 a Bemelen  Ma.11.00-18.00  Di. t/m Do. 8.30-18.00 Vr. 8.00- 18.00 Za. 8.00- 17.00 

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak 

 Mergelland fruit per kg € 1,39 
Golden, Goudrenetten, Elstar, Goudrenetten, Wellant, Doyenne, Conference  

St pieter of Bintje aardappelen 10 kg € 4.50 
Limburgse Zoete aardappel 500 gr € 0,99 

             Zuivel van De Vrolijke Koe –Boerenkaas van Kaasboerderij Mertens                 -                   
Vlees van ‘t Gasthoes en Fromberg - Eieren van Mergellandei                                      

Meel van Commandeursmolen en De Bakwinkel  
                   Brood van Geurten, Honing van Heiland                     

 Geldig tot 20 oktober 

Harmonieuws
U kunt op ons stemmen!
De Harmonie doet mee met 
Rabobank Clubsupport, de 
sponsoractie van de lokale 
Rabobank Zuid-Limburg West, waartoe 
ook Maastricht behoort.

Let op!!!!!! Het tijdstip is vervroegd 
i.v.m het eerder sluiten van de 
Amyerhoof i.v.m. Corona.
De eerder vermelde RIVM richtlijnen 
blijven van kracht.  Heeft u  
ziekteverschijnselen blijf thuis.
Groetjes het Bestuur. 

Bent u lid/rekeninghouder bij deze bank, 
dan kunt u t/m 25 oktober stemmen op 
uw favoriete verenigingen. Elk lid mag 
5 stemmen uitbrengen, waarvan 
maximaal 2 op dezelfde vereniging.
Wij zullen het zeer op prijs stellen als u 
stemt op onze Harmonie. Het kost u niets 
en de opbrengst komt ten goede aan o.a. 
onze Jeugdopleiding.
Ga naar de Rabobank website of mobiele 
app; selecteer Rabobank Clubsupport en 
breng uw stem(men) uit op Harmonie 
St. Walburga.
Hartelijk dank hiervoor! 
Als u toch stemt, geef dan ook een stem 
aan de andere verenigingen uit Amby, die 
deelnemen aan deze sponsoractie. 



Amyer Praot - 10 - Amyer Praot

MOVAKA V.O.F. 

       0646376593 www.movaka.nl 

 

Gronsvelderweg 29, Gronsveld 

• Rolluiken 

• Zonwering 

• Overkappingen 

• Tuinkamers 

• Glaswanden 

• Veranda-zonwering 

• Sectionale poorten 

• Binnen-zonwering 

• Horren 

• Reparatie’s 

“Ben je goed voor de wijk, 
dan is de wijk goed voor jou.

 

Geschreven door Leslie Funcken

De buurt Amby in 
Maastricht was één van de 
buurten die de afgelopen 
maand kans maakte op de 
Gouden Buurt Award 2020. 
De uitkomsten van de 
Gouden Buurtenquête tonen aan dat er veel 
wordt samengewerkt in Amby en maar liefst 
72% van de bewoners is bereid elkaar te 

Uitnodiging 
jaarvergadering 
CV de Sjlaaibök
CV de Sjlaaibök nodigt al haar 
leden uit voor de jaarlijkse 
jaarvergadering. Deze zal gehouden worden 
op woensdag 4 november in de Amyerhoof.
Om ons aan de geldende maatregelen 
omtrent covid-19 te kunnen houden, wordt 
u verzocht u van tevoren aan te melden, 
zodat wij weten hoeveel plekken wij 
beschikbaar moeten hebben.
Aanmelden kan via info@sjlaaibok.nl of 
telefonisch bij onze secretaris Constant 
Leenders 06-20407388

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

Mooi  vitaal haar. 
Verse koffie    gebak.

 Dames, heren, kinderen 
 Curlsys
 L’ANZA haarproducten
 Great Lengths hairextensions

 Koffie en thee van Blanche Dael 
 High tea/coffee/wine (op reservering) 
 Terras met speelweide
 Ambachtelijk schepijs (zomer)

Ambyerstraat Noord 102, Maastricht
Tel.: 043 362 52 30  |  hairz-coffeez.nl

helpen als er hulp of ondersteuning nodig is. 
We waren te gast in Amby bij een prachtig 
initiatief dat dit laat zien: ‘t Kratje van 
Buurtplatform Amby.
Een sociale koepel over de wijk
Alhoewel de naam het woord ‘platform’ 
bevat, is de omschrijving ‘buurtnetwerk’ 
misschien passender. Samen met tientallen 
enthousiaste inwoners is inmiddels een 
goedlopend buurtnetwerk opgezet. Een 
groep actieve buurtbewoners werkt aan het 
verbeteren van de leefbaarheid en de vitaliteit 
van Amby. Het buurtplatform bestaat 
inmiddels al meer dan 25 jaar en Leon Gadet 
helpt sinds 2009 mee. Vanaf 2016 als 
voorzitter.
Tijdens onze ontmoeting met Leon vroegen 
we hem wat het buurtplatform zo bijzonder 
maakt: “Het platform wordt gedragen én 
gedraaid door de buurt. Iedere inwoner in 
Amby heeft de mogelijkheid om iets te doen 
en heeft bepaalde kennis. De opdracht van 
het buurtplatform is om die kennis in kaart 
te brengen en daar in te zetten wanneer een 
buurtbewoner een vraag heeft. Het 
buurtplatform legt als het ware een sociale 
koepel over de wijk en die koepel wordt 
gevormd door de inwoners van Amby zelf.”

 
‘t Kratje
Onder de paraplu van het Buurtplatform 
organiseren werkgroepen concrete (hulp)
initiatieven, waar ‘t Kratje er één van is. 
Alhoewel het niet officiëel de naam 
‘voedselbank’ draagt, is het verstrekken van 
voedsel en levensmiddelen een belangrijk 
onderdeel van dit initiatief. Enkele vrijwilligers 
gaan vrijwel iedere ochtend bij lokale 
ondernemers langs om producten op te 
halen die door hen gedoneerd worden. De 
producten kunnen nog even geconsumeerd 
worden en gaan anders verloren.
“‘t Kratje omvat meer dan alleen het 
verstrekken van voedsel, levensmiddelen en 
hygiëneproducten. De wijkkracht komt in 
actie wanneer mensen een vraag of hulp 
nodig hebben. Dit kan financiële hulp zijn, 
maar ook hulp bij huishoudelijke klusjes of 
wanneer iemand een sociaal team nodig 
heeft. Maatschappelijk werkers bijvoorbeeld, 
staan mensen met een hulpvraag in hun vrije 
tijd te woord.”, vertelt Leon.
Hart van Nederland kwam ook langs
Wil jij zien hoe Amby te werk gaat? Zie hier 
de reportage die Hart van Nederland 
recentelijk maakte over ‘t Kratje. Als je naar 
3.32 seconde scrollt zie je hoe 
buurtbewoners voor elkaar klaarstaan. 
Wil jij ook iets doen?
Leon en de vrijwilligers van ‘t Kratje zijn 
afhankelijk van donaties om de 
buurtbewoners van de nodige levensmiddelen 
en hygiëneproducten te voorzien. Vooral 
hygiëneproducten, zoals tandpasta en 
damesverband, zijn schaars. Wil je helpen 
door producten te doneren? Neem dan 
contact met ons op via press@nextdoor.nl 
en wij zorgen er vervolgens voor dat de 
producten bij Leon en zijn team terecht 
komen. 
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10 JAAR JUBILEUM 
OP DE SOLOTOER 
MET ZINGEN MET 
EERST RELEASE 
JUBILEUM-CD 
OP 31-10-2020

Op zaterdag 31 oktober 2020 is het 
precies 10 jaar geleden dat ik op de 
solotoer ben gegaan met zingen. Dan 
komt ook mijn speciale jubileum cd-album 
uit, waarvan een gedeelte van de 
opbrengst naar een goed doel gaat. Op 
deze jubileum-cd E feeske mèt meziek en 
beer komen vooral veel nieuwe liedjes, 
maar ook oude liedjes op te staan.
I.v.m. de crisistijd zijn de feestavonden 
uitgesteld naar april 2021 (Ned. Limburg) 
en nov. 2021 (Belgisch Limburg). 
Naast mezelf komt er een 
feestprogramma met optredens van 
verschillende Limburgse artiesten en 
enkele verrassingen.
In de volgende Amyer Praot komt meer 
informatie over de sjieke jubileumcd die 
dus eerder uitkomt, dan het feest zelf. Met 
vriendelijke en muzikale groeten, Jérôme 
Gelissen. 
Voor meer info: www.jeromegelissen.nl 

ACTIE-CD-DVD-LP-ACTIE

Wist u, dat de Terre des 
Hommeswinkel in Heer 
(Stationstraat 18A) ook een ruime 
keus aan CD’s, DVD’s, én 
langspeelplaten heeft? 
Van dinsdag 13 oktober tot en met 
zaterdag 24 oktober is er een speciale 
kortingsactie: 5 stuks voor maar één euro! 
De opbrengst gaat naar het goede doel, nl. 

de projecten van Terre des Hommes ter 
bestrijding van kindermisbruik. 
Op dit moment “sparen” we voor het 
Mica-project, want de kinderarbeid in 
deze mijnen moet stoppen! 
Dus reden genoeg om eens te komen 
snuffelen in de CD-, DVD- en platenkast.
Volg ons ook op: www.facebook.com/
TdHMaastricht 
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Interesse?  
Stuur dan een mail naar 

efranssen@plussupermarkt.nl  
of vraag een 

sollicitatieformulier  
aan de kassa.  

Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen 
Severenplein 24a, Maastricht  
043-3634781 
www.facebook.com/plusfranssen  
Instagram: plusfranssen 
 

 


