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In deze roerige tijd zullen de 
communicantjes na een eerder 
uitstel hun eerste Heilige communie 
vieren. Door alle Covid maatregelen 
zullen de mis en de feestelijkheden 
natuurlijk aangepast plaatsvinden. Er 
zullen deze dag 2 communiemissen 
gevierd worden. Beide missen zijn 
alleen voor genodigden. Alvast dank 
aan de diverse vrijwilligers en de 
harmonie die allemaal meewerken 
om de communicantjes een 
onvergetelijke dag te bezorgen.
Wij stellen de kinderen graag 
aan u voor:

Fotogeschenk van 
Ondernemersvereniging Amby 
aan de communicantjes
Het is traditie van de 
OVA de kinderen die 
hun eerste Heilige 
Communie doen een 
waardevol fotogeschenk 
aan te bieden. 
Ook dit jaar heeft de 
Ondernemersvereniging Amby besloten 
dit prachtige geschenk gratis aan te 

Bovenste rij van links naar rechts: 
Gilles Huisinga, Eikenhoven 73  
Kyano Ramakers, Severenplein 18
Bram Gilissen, Westrand 122
Sjoerd Ritzen, Appelhegge 61  
Noor Severijns, Kelten 28
Twan van Klooster, Walburg 40
Ella Hentzepeter, Sparrenhoven 4 
Mika van Mulekom, Dennenhoven 22
Yve Lambertij, Longinastraat 116
Dané Vaessen, Achter de hoven 60
Arthur Hyams, Iepenhoven 47
Lana Haex, Volderstraat 26 Meerssen
Elano van den Boorn, Kast. Neubourgweg 86
Noa Olislagers, Ambiorixweg 69
Yves Boelen, Roggehegge 55

Onderste rij van links naar rechts:
Lars van Kan, Plataanhoven 26
Mika Benakis, Larixhoven 9
Luuk Hermans, Hagenstraat 40
Florian Kennis, Kelten 36
Floris Nijhof, Kershegge 12
Lieke Miesen, Roggehegge 43
Billie Dorlo, Op de bos 34
Denise Vissers, Peppelhoven 23 
(Communie 12 juli)

Kleine foto
Elena de Melis, 
Arenborghoeve 27 

bieden.
Hiervoor wordt op zondag 9 september 
in Gemeenschapshuis Amyerhoof een 
studio ingericht . De studio is open vanaf 
08.00 uur. De eerste lichting dient uiterlijk 
om 08.10 uur aanwezig te zijn. De tweede 
lichting dient uiterlijk om 09.10 uur 
aanwezig te zijn. Om problemen te 
voorkomen is Uw medewerking dringend 
vereist. Een kop koffie wordt U gratis 
aangeboden door stichting Amyerhoof.
Ook de kinderen uit Amby die dit jaar in 
een andere parochie hun Eerste Heilige 

Communie doen of hebben gedaan, 
kunnen tijdens genoemde tijd een gratis 
kleurenfoto laten maken.
Normaal worden de ingelijste foto’s op de 
feestdag zelf bij de communicanten 
bezorgd, echter gezien de 
Coronamaatregelen is besloten dat de 
foto vanaf maandag na de feestdag kan 
worden afgehaald bij kinderschoenenzaak 
CHOES, Ambyerstraat Noord 7.

De OVA wenst U 
een fijne feestdag 

Op zondag 6 september zullen 15 jongens en 8 meisjes hun eerste Heilige communie vieren.



INLOOPSPREEKUUR 
Ambyerstraat Noord 78, 

06-36408424 

Werk en Bemiddeling 
Juridisch inloopspreekuur 

Wijkagent 
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 06-20164033

Gevraagd oude fietsen

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

GÉÉN KIENEN

Op proef:
Kienen opgestart op 

1 september!
In de volgende Amyer Praot 

meer informatie of het kienen 
(en op welke wijze) 

weer doorgaat op de 
eerste dinsdag van de maand.

De Zonnebloem

 

de hele maand juli GEEN 
kienmiddag Café de Kardinaal 

 

 

 

 

in augustus is er GEEN kienen 

fruit te koop 
Molenweg 2A 

Zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur 

  
 

Collecte vanaf afgelopen 
zondag 30 augustus t/m aanstaande 

zaterdag 5 september. 
Samen komen we steeds dichterbij.



Bedankt!
Bij deze wil ik iedereen bedanken die tijdens mijn ziekte, 
Covid-19, meegeleefd hebben met mij en Gonny, en onze 
kinderen.
Alle bloemen en kaarten en hartverwarmende reacties hebben 
ons erg goed gedaan.

Dank jullie wel hiervoor.

Jos en Gonny Kuipers-Goyen
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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
naturel of gepaneerd

Orïentaalse steaks

4 stuks 875

Souvlaki spiezen

4 stuks  495

Kipfilet
gemarineerd of naturel

Scalopini lemon

100 gram  225

Gegr. Achterham + 
Grillworst +
Zure Pastei

100 gram per soort samen  450

Spaghetti carbonara

per portie  495

Sucade Duroc d'Olive
in braadjus

500 gram  725

Hongaarse goulash
met gratis witte rijst

500 gram 695

Pasta zalm
ovenschotel

500 gram  750

Saucijzenbroodjes

4 stuks 575

Pompoensoep

pot 1 liter 595

Pasta-fantasia salade

200 gram 249

Mestreechter
rauwkostsalade

100 gram  129

Eiersalade

250 gram 350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 1 september t/m zaterdag 5 september 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
half om half

8 stuks  650

4 stuks 550

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

4 stuks 775

Bestel in vier stappen uw loten

Ga naar:

www.zonnebloem.nl/loten/p/de-afdelingmaastricht-amby

- Geef aan hoeveel loten u wilt bestellen.

- Vul uw naam en e-mailadres in en klik op bestellen.

- U betaalt de loten via iDeal en ontvangt direct de loten

per e-mail.

Beste inwoner van Amby,

Vanwege de situatie rondom

corona kan de gebruikelijke

huis-aan-huisverkoop van

de Zonnebloemloterij niet

doorgaan.

Daarom hebben we als afdeling een digitale verkoop-

pagina gemaakt. Zodat we straks met de opbrengst weer

volop activiteiten kunnen organiseren voor mensen met

een lichamelijke beperking.

De trekking is maandag 12 oktober 2020. Als u loten bestelt op deze manier,

krijgt U automasch bericht over de uitslag. Lees meer op www.zonnebloem.nl

Loterijvergunning verleend door de Kansspelautoriteit aan

Schng SNL/Zonnebloem 10293 d.d. 6 december 2016. Kijk op: ssnl.nl

Geen internet? U kunt ook telefonisch loten bestellen bij:

Tjeu Dols: 043 - 36 25 298 of bij Annie Overmans: 043 - 36 23 816

Met het kopen van loten via onze lotenpagina,

helpt u ons enorm. Dank u wel!
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Gemengde 
Zangvereniging Crescendo
Groen licht voor de 
korensector!
Maandenlang  heeft ons 
koor vanwege de 
uitbraak van de  
coronacrises het samen 
zingen moeten missen, het mocht niet 
meer het risico van besmetting was te 
groot. Nu staan we er anders voor en 
hebben van onze Bonden en het RIVM 
groen licht gekregen om weer te beginnen 
met onze wekelijkse repetities het zij 
onder een aantal belangrijke voorwaarden 
die zijn opgenomen in het protocol voor 
de korensector. Belangrijke voorwaarden 
hierin zijn o.a. de 1.5 meter. afstand en een 
goede ventilatie. 
Dinsdag 25 augustus j.l. hebben we de 
herstart gemaakt met de nieuwe manier 
van repeteren,  Zingen in Zigzag. Het was 
bovendien nog een hele puzzel om een 
passende opstelling in de beschikbare 
ruimte te creëren Bij binnenkomst en het 
welkom heten van de   koorleden 
ontstond er een bijzonder moment van 
blijdschap, velen hadden zich immers al 
maanden niet meer gezien maar vooral 
blijdschap dat er weer samen gezongen 
mag worden! 
Aan de nieuwe manier van repeteren 
zullen de leden moeten wennen ook is het 
niet mogelijk zolang de 1.5 meter regel 
aangehouden moet worden om met het 
voltallige koor samen te repeteren in de 
beschikbare ruimte. We zullen ons dus 
moeten beperken tot opgedeelde partij 
repetities waarin alle stemgroepen aan bod 
komen.
Met deze nieuwe manier van repeteren 
probeert  onze koordirectie met het koor 
een aangepast programma in te studeren in 
de hoop om toch nog in december twee 
opluisteringen uit te voeren namelijk 25 
december in De Sint- Walburgakerk en ‘n 
keer in de Koepelkerk. In een latere uitgave 
van de Amyer Praot meer hierover.

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/ 
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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 

Opgeknapte 
peuteropvang Amby.
Het is zover! 
Maandag 24 augustus zijn wij op onze 
peuteropvang een nieuw schooljaar 
gestart.
Dat deden wij deze keer in nieuwe 
groepen…. in de vakantie had er een 
heuse metamorfose plaatsgevonden.
De kinderen kenden de groepen bijna niet 
meer terug dankzij een frisse kleur op de 
muren, een nieuwe vloer en gezellig 
nieuw meubilair. 

Daarnaast zijn wij vanaf nu 4 uur geopend 
in de ochtend, van 8.45 uur tot 12.45 uur 
waardoor we nog langer met de kinderen 
kunnen spelen, leren en verkennen. 

Bent u ook zo benieuwd? 
Wilt u eens kijken of onze nieuwe 
groepen ook iets voor uw kindje zijn? 
U kunt altijd vrijblijvend een rondleiding 
aanvragen om eens te komen kijken en 
praten.

Nu in deze corona-tijd zal de rondleiding u 
digitaal toegezonden worden. Daarnaast is 
telefonisch contact mogelijk. 

Op de site www.mik-kinderopvang.nl 
kunt u deze rondleiding aanvragen. 
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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 2 september tot en met dinsdag 15 september

4 Varkensfiletlapjes
+ 1/2 kg Gehakt

€ 9.45samen voor

RUNDERPOULET
vrijdag 4 september en
zaterdag 5 septemberWEEKENDRECLAME 

per kg € 11.90

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

Belegen kaas

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

Gebraden Gehakt
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.09

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.

OPEN DAGEN van de  
Eerste Maastrichtse 
Dahlia Vereniging

                 

In het weekend van 5 en 6 september 
2020 zullen we ook dit jaar weer onze 
Open Dagen organiseren. Er zullen wél 
aangepaste maatregelen genomen worden 
zodat bezoekers veilig kunnen komen 
genieten van de bloemen en de sfeer. 
Ondanks de warme en droge zomer 

Beste leden van de 
Damesvereniging,

Hoera, hoera, 
we kunnen weer 
starten met onze maandelijkse 
bijeenkomst. Woensdag 9 september 
om 20:00 uur in de Amyerhoof. 
Dan gaan we onze kienavond houden. 
Wij moeten ons wel houden aan de RIVM 
richtlijnen. Deze zijn: 
Heeft U één of meerdere van deze klachten 
in de afgelopen 24 uur 
-  Hoesten 
-  Neusverkoudheid 
-  Koorts vanaf 38 graden 
-  Keelpijn 
-  Loopneus 
-  Benauwdheidsklachten 
Heeft U op dit moment een huisgenoot met 
koorts en/of benauwdheidsklachten? 
Heeft U het coronavirus gehad en is dit de 
afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)? 
Heeft U een huisgenoot/gezinslid met het 
coronavirus en heb je in de afgelopen 14 
dagen contact gehad met hem/haar terwijl 
hij/zij nog klachten had? 
Bent U in quarantaine omdat je direct 
contact hebt gehad met iemand waarbij het 
coronavirus is vastgesteld? 
Bent U op vakantie geweest. Zo ja, waar??? 
Oranje gebied??? 
Dan dient u NIET naar de bijeenkomst te 
komen. Graag even een telefonisch bericht. 
043- 3633507 / 043-3636259

Groetjes het Bestuur 

bloeien de dahlia’s volop. 
Op beide dagen is de tuin in Amby 
geopend van 10 uur tot 17 uur en de 
entree is gratis. De tuin ligt aan de 
Hooverenweg 35, Maastricht (achter het 
Magisch Theater).
Op de zondag zal er, in het kader van 
Struinen in de Tuinen, om 12 uur, 
13.30 en 15 uur, een optreden zijn van 
brassband bomBRASStic.  
De leden van de EMDV leiden bezoekers 
graag rond en staan gereed om u alles te 
vertellen over de dahliateelt. Verder kunt u 
onder het genot van een hapje en een 
drankje kijken naar de bloemschik-kunsten 
van onze bloemschiksters, donateurskaarten 
en honing 
kopen, en info 
krijgen over 
het (sponsor)
lidmaatschap 
van onze 
Vereniging.

Alles 
natuurlijk 
op gepaste 
1,5 meter 
afstand. 
Wees allen 
welkom!

Meer info: www.emdv.nl of 
emdv-1934@live.nl 
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6 5 e  j a a r g a n g
 n r .  1 5  -  2 0 2 0

 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

“Komt nu eens zelf mee naar een eenzame 
plaats om alleen te zijn en rust daar wat 
uit” (Mc 6,31) heeft Jezus tot zijn leerlingen 
gezegd. Na moeizame arbeid hebben de 
leerlingen de tijd nodig gehad om een 
beetje uit te rusten. Zo´n tijd hebben wij 
ook nodig, de tijd om ons te ontspannen, 
om de kracht voor de komende tijd te 
vinden. 

Toch, de onzekere tijd van de coronacrisis, 
problemen thuis, op ons werk of met onze 
gezondheid veroorzaken het gevoel dat wij 
niet echt kunnen uitrusten. Deze rust kan 
Jezus Christus aan ons schenken: “Komt 
allen tot Mij die uitgeput zijt en onder 
lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting 
schenken” (Mt 11,28). Jezus laat ons nooit 
in de steek! Als we onze dagelijkse lasten 
niet meer kunnen dragen, komt Hij ons te 
hulp.

Maar hebben wij echt Zijn hulp nodig? 
Roepen wij Hem werkelijk aan op de 
momenten waarop wij in de put zitten? 
“Heer, red mij!” riep de heilige Petrus, die 
in het meer aan het zinken was. Ook de 
Kananese vrouw, die geen uitweg meer 
kon vinden uit haar moeilijkheden, riep tot 
Jezus “Heer, help mij!” Laten ook wij in 
onze moeilijkheden tot Christus bidden om 
te ervaren dat Hij onze goede Herder is en 
dat wij bij Hem niets te kort komen. 

Kapelaan Pawel

H. MISSEN in Amby

ZATERDAG 5 september, drie-en-twintigste zondag door het jaar
19.00 uur: Zondagsmis (vanwege Eerste H. Communie morgen)
Jaardienst overleden ouders Merk-Winkens en kinderen

ZONDAG 6 september, drie-en-twintigste zondag door het jaar
10.00 uur EERSTE H. COMMUNIE GROEP A 
11.30 uur EERSTE H. COMMUNIE GROEP B 
LET OP: beide Missen alleen voor genodigden!

Dinsdag 8 september: 09.00 uur in de kerk
Mia Hursel-Gijsbers, c.u.

Donderdag 10 september: 09.00 uur in de kerk
Voor de wereldvrede

ZONDAG 13 september, vier-en-twintigste zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis 
Jaardienst echtpaar Lexis-Lousberg
Maria Hermens en Gerard Burgers
Overleden ouders Koenen-Gijselaers
Sjef Lousberg, c.u.

Dinsdag 15 september: 09.00 uur in de kerk
To Blankendaal en pastoor Guus Moonen

Donderdag 17 september: 09.00 uur in de kerk
Voor de zieken

GEDOOPT
Finn Muijs 
Quinn Ritzervelt 
Norah Nelissen
Wij wensen de dopelingen en hun ouders van harte proficiat

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 - 15.00 uur: Ambyerstraat Zuid 90ª, tel. 043-3520100, of via e ¬mail: 
parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: uiterlijk 
maandag 7 september in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 8 september 
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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Harmonieuws
De Harmonie start 
voorzichtig op
Als deze Amyer Praot 

verschijnt hebben de Harmonie, de 
Drumband en het Jeugdorkest 
de eerste repetities gehouden 
ná de zomervakantie. 
Bij goed weer repeteren we 
in de tuin van de Amyerhoof en, zowel 
buiten als binnen, houden we ons strikt 
aan de corona-voorschriften. Hoewel er 
op korte termijn helaas geen concerten 
zijn gepland, oefenen we op een nieuw 
repertoire dat we t.z.t. zullen presenteren 
aan ons publiek in Amby en daarbuiten.

Authentieke en typisch 
Italiaanse keuken 

 
Ambyerstraat Zuid 150, 

6225 AK Maastricht

 
bel:  0657962369 

 

PIZZA 
CARBONARA: mozzarella, eieren, bacon en Pecorino 
Romano € 14,50 
MARCHERITA: tomaat en mozzarella € 8,00 
PROSCIUTTO E FUNCHI: tomaat, mozzarella, ham 
en champignons € 9,50 
ZINGARA: tomaat, mozzarella, Asiago kaas en 
groenten € 11,00 
DELICATA: tomaat, mozzarella, Prosciutto crudo, 
groenten in olie, Grana Pandano kaas € 13,00 
TONNO: tomaat, mozzarella, tonijn, ui, kappertjes, 
oregano € 13,00 
MONTANARA (SALAMI): tomaat, mozzarella, Asiago 
kaas, Sopressa Veneta (fantastische charcuterie 
typisch Veneto (na het koken) € 13,50 
PESTO: mozzarella, basilicumpesto, kerstomaatjes, 
fetakaas € 13,50 
 

MENU VLEES OF MENU VIS € 25,00 
 
PASTA 
Penne met ragu’ saus € 10,50 
Penne met tomaat en basilicum € 9,50 
pasta&Basta: elke dag een ander recept € 12, 50 
 
PASTICCIO (LASAGNE) 
pasticcio met ragu’ saus  
(familierecept van oma Odilla) € 14,50 
Vegetarische Pasticcio met seizoensgroenten € 13,00 
 
PANINI  SNACK  DESSERT 
 

geopend van dinsdag tot en met zaterdag 
van 14.00 tot 20.30 uur 

 

’t Winkelke 
▪ Ben je op zoek naar een cadeautje voor een 

verjaardag, geboorte, zomaar een bedankje of 
zoek je een leuk kaartje? 

▪ Wil je jezelf eens verwennen met een nieuwe 
mooie tas of armband? 

▪ Heb je zin om je huis eens op te fleuren? 

loop gerust eens bij ons binnen in ’t Winkelke 
Wij hebben misschien net dat mooie kussen, die mooie 
lamp of die heerlijke geurolie 
Alles voor een fijne sfeer in huis, kun je vinden bij  

‘t Winkelke aan de Ambyerstraat Noord 12A. 
We zijn geopend op dinsdag van 13 u tot 17 u  
en van woensdag t/m zaterdag van 10 u tot 17 u 
 

tot snel  

José en Mart 
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en van woensdag t/m zaterdag van 10 u tot 17 u 
 

tot snel  

José en Mart 

Eerste Heilige Communie op 
zondag 6 september
De communicantjes van Amby 
begeleiden wij om ca. 11.00 uur ná 
afloop van de eerste H. Mis vanaf de 
H. Walburgakerk naar de Amyerhoof en 
vanaf hier begeleiden we de tweede 
groep communicantjes naar de 
H. Walburgakerk. In de kerk luistert een 
ensemble van de Harmonie de beide 
H. Missen op.

Dit jaar geen Boekenbeurs
De Boekenbeurs in het laatste weekend 
van september gaat niet door. Ook hier 
is corona de spelbreker en verplaatsen 
we de Boekenbeurs naar 2021.

VIERING 
LOURDESGROT 
15 augustus
Hartelijk dank aan alle 
medewerkers en aanwezigen bij 
deze speciale Maria ten 
Hemelopnemingviering bij de 
Lourdesgrot in het Severenpark.

Een speciaal woord van dank is voor Desiree 
Maas en de vrijwilligers en bewoners van het 
Severenpark, de stichting Elisabeth Strouven, 
woningstichting Maasvallei, de vrijwilligers van 
de kerk, kosters, acolieten, organist en 
cantors, geluidsman, de plukkers en binders 
van de kroedwusj, het buurtplatform voor 
het sponsoren van koffie/thee en de vlaaien.
Priesterteam en Parochiële Bestuursraad 
parochie H. Walburga 
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Violenactie van 
De Sjlaaibök
De herfst heeft ingezet, 
bladeren vallen en het 
zomerspul in onze tuin 
moet eruit!

Dat is ook de hoogste 
tijd om de tuin 
definitief onderhanden 
te nemen en 
winterklaar te maken. 
Een van de dingen die 
daar bij hoort zijn 
bloemen, bloemen die 
winterhard zijn en die 
er voor zorgen, dat 
ook in dit jaargetij, 

kleur rondom het huis is.
Al jaren, dus ook dit jaar houdt de CV De 
Sjlaaibök, haar jaarlijkse violenactie. De 
netto-opbrengst van deze actie is bestemd 
voor de jeugdcarnaval in Amby.

Ook dit jaar gaan we de verkoop verdelen 
over twee da-gen: De verkoop vindt dit 
jaar plaats op 

vrijdagavond 2 oktober 
vanaf 17.30 uur 

en 
zaterdagmorgen 3 oktober

vanaf 10.30 uur.

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 

Bloemkool € 1,29 Trostomaten kilo €0,89 
Salade compleet of gemengde sla  per ons €0,79 

Nieuw!!!kalkoenvlees van de Slanke Bourgondiër 
Koop  lokaal: bij ons verkrijgbaar: 

             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 7 september 

Op vrijdagavond komen we ten westen 
van de Ambyerstraat Zuid/Ambyerstraat 
Noord (Tussen Amyerstraat zuid/noord 
en Heu-kelstraat, Severenstraat en 
Westrand) 
Op zaterdag doen we de oostkant 
(tussen Ambyerstraat noord/zuid en de 
‘heggebuurt’’ en de “hovenbuurt”). 
Ook hebben wij dit jaar een vast 
verkooppunt en wel in de laan tussen de 
Heisterumhoeve en de Hamerthoeve ook 
op beide dagen op Vrij-dag van 17.30 tot 
20.00uur en Zaterdag van 10.30 tot 
14.00uur

leden, jong en oud, van CV de Sjlaaibök 
komen bij U aanbellen en U vragen of U 
violen wilt kopen. TEVENS ZULLEN WIJ 
ONS ZOVEEL MOGE-LIJK AAN DE 
CORONAREGELS HOUDEN.

Maar U kunt ook al eerder 
Uw violen bestellen en dan 
zullen wij ze op 2 of 3 
oktober bij U bezorgen.
Bestellen kan op telefoon 
043-3636259 of 

06-53164078 en 06-20425990 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! 

ÉÉN-EURO-ACTIE!!
Zo langzamerhand loopt de zomer ten einde 
en beginnen we te denken aan de herfst. De 
zomerkleding wordt opgeruimd, om plaats te 
maken voor de najaar spullen, ook bij de 
Terre des Hommes Winkel in Heer 
(Dorpstraat 18A).
Nu is nog alles voor de helft van de prijs, 
maar, traditiegetrouw gaan op de laatste 
dagen van het seizoen alle kleding, tassen en 
schoenen voor maar één euro de deur uit!

 Dus, kom op Donderdag 3 sept. van 10.00 
tot 17.00 uur, op Vrijdag 4 sept. van 10.00 tot 
14.00 uur en op Zaterdag 5 sept. van 12.00 
tot 16.00 uur en sla uw slag!!
Volg ons ook op: 
www.facebook.com/TdHMaastricht 



zodoende  1½m afstand tot elkaar kunnen 
bewaren. Verder hebben we de 
inschrijfbalie verplaatst nabij de ingang. 
Wandelaars worden verzocht om buiten 
bij de toegangsdeur te wachten tot de 
inschrijfbalie vrij is. Bij de inschrijving 
wordt een gezondheidscheck uitgevoerd 
en wordt u verzocht uw contact gegevens 
te vermelden op de startkaart. Vervolgens 
volgt men de aangegeven looprichting en 
verlaat men de zaal via de nooddeur naast 
het zijbuffet. Nabij de uitgang staat een 
doos waarin u het voorste gedeelte van de 
ingevulde startkaart deponeert. De 2de 
helft neemt men mee tijdens de tocht. 
Tijdens het wandelen in de openlucht 
houdt u uiteraard ook 1½m afstand van 
elkaar. Ook op de grote pauzelocatie volgt 
u de aangegeven looprichting.

Kortom mooie routes zijn voorzien in het 
Zuid-Limburgse landschap. Hopelijk mogen 
wij u op zondag 6 september begroeten in 
Amby en loopt u mee met de 
wandeltochten van W.C. Amby. Meelopen 
betekent sportief ontspannen 
en genieten van de mooie 
omgeving. Tevens steunt u door 
uw deelname de Amiese 
Vastelaovend. 
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Wandeltochten 
Amby
Op zondag 6 september 
worden in Amby weer 
de jaarlijkse 
wandeltochten 
georganiseerd door 
Wandel Comité Amby, 
namens 
carnavalsvereniging De Sjlaaibök.
Vanwege het Coronavirus is het lang 
onzeker geweest maar inmiddels weten we 
zeker dat W.C. Amby voor de 35ste keer 
garant zal staan voor mooie wandeltochten 
vanuit Amby. Er is voor elk wat wils, er zijn 
routes uitgezet van ca. 7, 14, 22 en 28km. 
Alle routes zijn duidelijk aangegeven 
middels pijlen en linten. Bij de start is 
tevens een routebeschrijving beschikbaar. 
De tochten worden georganiseerd onder 
auspiciën van FLOW (Federatie Limburgse 
Onafhankelijke Wandelverenigingen). Vanaf 
7:00uur kan er gestart worden vanuit de 
Amyerhoof. Voor de lange afstanden (22 & 
28km) kan men starten tot 12:00uur, voor 
de korte afstanden (7 & 14km) tot 
14:00uur. De finish wordt om 17:00uur 
gesloten.
Start- en finishlocatie is ook dit jaar weer 
in gemeenschapshuis De Amyerhoof. De 
kosten voor deelname bedragen € 2.50 
per persoon. Op vertoon van hun 
lidmaatschapspas genieten leden van een 
wandelbond € 1.= korting. Kinderen tot 12 
jaar (onder begeleiding van een 
volwassene) mogen gratis deelnemen. Een 
herinneringssticker is beschikbaar voor € 
0.25.
De kortste afstand lopers gaan vanuit 
Amby richting het Militair Oefenterrein en 
via het WML terrein terug naar de 
Amyerhoof. Zij hebben er dan 7.7km op 
zitten. Onderweg is er een kleine 
rustpauze voorzien. De overige afstanden 
lopen het eerste gedeelte hetzelfde en 
gaan dan via het Geuldal naar de grote 
pauzelocatie welke dit jaar zal zijn bij 
Sporthal Marsana te Meerssen. Van hieruit 
lopen de 22km wandelaars een lus via 
Meerssen en Waterval. De 28km lopers 
wandelen aansluitend nog een lus door het 
park van Meerssen en het Geuldal. Als men 
vervolgens is teruggekeerd op de 
pauzelocatie vervolgd men de route van de 
14km wandelaars. De 22km lopers komen 
dus 2x op de grote pauze en de 28km 
lopers 3x. Het laatste stuk van de route 
gaat via het Geuldal en Oliebergje terug 
naar Amby. Op 3.3km voor de finish komen 
zij ook langs de kleine pauzelocatie waarna 
het laatste stuk gelijk is aan de 7km route.
Op beide rustlocaties is voldoende voor 
de inwendige mens beschikbaar, zoals ook 
op de start- en finishlocatie in de 
Amyerhoof. Zo zijn er onder andere weer 
vers gebakken wafels, belegde broodjes en 
soep beschikbaar.
Vanwege het Corona virus hebben we wel 
diverse zaken anders moeten aanpakken 
dan voorheen om de veiligheid van de 
wandelaars en onze vrijwilligers te 
waarborgen. Voornaamste is dat u niet 
komt wandelen als u gezondheidsklachten 
heeft en dat we elkaar de ruimte geven en 

ZijActief
Eindelijk mogen we weer 
een ledenavond 
organiseren. De Stichting 
Amyerhoof zal ervoor 
zorgen dat we met gepaste afstand in de 
zaal kunnen zitten. Wij nodigen onze leden 
dan ook uit om de maandelijkse 
ledenavond van onze afdeling bij te wonen 
op woensdag 16 september 2020 om 
19.45 uur in de Amyerhoof. Deze avond 
komt de heer Joshua van Wersch een 
lezing verzorgen over ‘de Kuusj’. We gaan 
ook genieten van een proeverij met enkele 
lekkere kuusjproducten. Omdat we het 
aantal aanwezigen moeten doorgeven 
vragen wij of u zich van te voren wil 
aanmelden.

Bestuur ZijActief Limburg
Afdeling Amby 

5 Jarig bestaan  van  de 
huiskamer de ‘Koffiepot’
Op 3 september bestaat 
de koffiepot 5 jaren.  
Met steun van Envida, de 
gemeente, de parochie, 
Maasvallei en Ambyse 
verenigingen die zich inzetten voor 
ouderen is op die dag de huiskamer 
geopend.
In die 5 jaren hebben heel wat dames en 
heren deelgenomen aan de activiteiten: 
kaarten, een spelletje spelen, samen wat 
kletsen met een kop koffie in de hand, een 
tijdschrift lezen.  Of mensen maken gebruik 
van onze boekenuitleen. Gemiddeld zijn er 
zo’n 20 mensen op de 
ontmoetingsmiddagen aanwezig.
Dit jubileum hadden wij graag met jullie 
willen vieren. Dat gaat dit jaar niet lukken. 
Corona steekt een spaak in het wiel. Erg 
jammer!
Maar wij zijn toch al bezig met de 
voorbereidingen om na die Coronaperiode 
iets gezelligs te ondernemen.
Wij moeten met zijn allen nog even 
volhouden en gezond blijven,  dus  proficiat 
met dit jubileum en ‘Haw Pin’.  Wij laten 
weer vlug iets van ons horen.

Tot ziens.
De stuurgroep. 

 
 
 

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 

 
 

UITNODIGING JAARVERGADERING 2020
Woensdag 7 oktober om 20.00 uur houden wij onze jaarvergadering in het 
Gemeenschapshuis “Amyerhoof” aan het Severenplein 27 te 
Amby-Maastricht. De agenda en het financieel jaarverslag 2019 liggen een half uur 
voor aanvang van de vergadering ter inzage.
In de Amyer Praot van 29 september 2020  wordt de definitieve agenda voor de 
jaarvergadering van 7 oktober 2020  geplaatst.

Namens Walburgis Uitvaartzorg
Guus Gabbano, Secretaris

WALBURGIS UITVAARTZORG
Begrafenis- en crematievereniging “St. Walburgis” Amby-Maastricht

Wil jij de beste versie van jezelf worden?
◦ Je fitter voelen

◦ Afvallen of juist bijkomen
◦ Meer energie

◦ Je weerstand optimaliseren

Wat je doel ook is, 
Ervaar wat Herbalife voor jou kan betekenen!

Probeer nu het Try-Out pakket
Inclusief welzijnsevaluatie - Persoonlijke coaching -

Ondersteuning & begeleiding

Een unieke kans om op een makkelijke manier 
kennis te maken met Herbalife én direct je

eerste resultaat te boeken!

Ik help je graag je doel te behalen!
Bel of mail me voor een gratis 

kennismakingsgesprek of meer info

Inge Jansen-Mommers
06-11 71 83 68  - mommers.inge@gmail.com
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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

AMIEPEDIA        
amiepedia.nl: Verleden, heden en 
toekomst!

Opmerkelijke vragen werden 
me gesteld de afgelopen 
maanden. Vragen die betrekking 
hadden op de geschiedenis van 
Amby, maar ook op de huidige 
situatie.
Op enkele vragen kon ik 
verwijzen naar meer info op de 

digitale website van ons aller Amiepedia.nl
De Regenboogschotel
Het zal 2 weken geleden zijn, toen ik al wandelend 
met Lando, de Oostenrijkse Pincherhond die we 
regelmatig als logé onder onze hoede hebben, op de 
Molenweg werd aangesproken door een vriendelijke 
dame en heer. Beiden sportief pedalerend, hielden 
halt vlak naast mij en Lando, die gelijk aanleiding zag 
om, al kwispelend, nieuwe vrienden te maken.

VERLOREN
zaterdag 15-8-2020

zilveren middel dikke halsketting met 
drie gouden schakels ertussen

verloren richting Cypressenhoven 
(Hagerpoort) via Lindeplein naar 

Ambyerstraat Noord naar milieu perron 
Severenplein naar Plus terug richting 

Ambyerstraat Noord via Lindeplein naar 
Cypressenhoven (Hagerpoort)

terug te bezorgen mobielnr: 0611225045
e-mail: maria.dielissen@ziggo.nl

( tegen beloning ) 

GEVONDEN
Donkerblauwe jas met rits en capuchon 

van ZARA size 7 en sjaal in de kleur 
mosterd met groene bies en gouden glitter 

sterretjes van het merk Habadie.
De eigenaar kan contact opnemen. 

06-11 37 52 85.

 

 

 
 
Is de afgelopen maanden je eetpatroon veranderd en je gewicht                 
toegenomen? 
 
Zet die eerste stap en bel 043-3626882 of 
mail naar info@moniquewaltmans.nl voor 
een gratis kennismakingsgesprek! 
 
Dan zetten we samen de volgende 
stappen om het ritme in je voeding te 
vinden! 

De consulten door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed, dit gaat niet ten koste van uw 
eigen risico! Raadpleeg de polisvoorwaarden. 
 

 
Karposthegge 45 Maastricht      aangesloten bij: 
www.moniquewaltmans.nl  
043-3626882  
info@moniquewaltmans.nl 

Of ik wist waar de Regenboogschotel lag, vroeg 
mevrouw mij. Dat moest toch ergens in de buurt 
zijn van de plek waar vroeger die ontzettende 
stinkende ‘kadaverput’ in de Hagenstraat was. 
Gelukkig voor hen kon ik me herinneren, dat op de 
huidige kruising van de Hagenstraat, Vlierhoven en, 
jawel, Kelten in de jaren 50 een 1 meterhoge ronde 
put stond. Grote zware ijzeren deksel erop, die 
open geschoven kon worden, om in de put een 
gestorven dier achter te laten. En als er meerdere 
kadavers in lagen, die in zomertijd, niet snel 
opgehaald werden door een destructiebedrijf, dan 
hing daar een ondraaglijke lucht omheen. Vandaar 
de bijnaam stinkput. 
Maar gelukkig kon ik het stel ook de weg wijzen: de 
regenboogschotel. Een nieuwe straat in het 

Ambyerveld, de jongste 
nieuwbouwwijk in het noorden 
van Amby. Behalve deze straat 
kennen ze daar nog meer namen 
die hun oorsprong vinden in de 
aanwezigheid van de Kelten in 

onze omgeving maar ook in de vondst van de 
‘muntschat van Amby’. (12 april 2013 door Paul 
Curfs). Munten uit de ijzertijd met namen als 
Stater, maar ook Oppidum en natuurlijk zoals 
eerder genoemd Kelten. (Zie Amiepedia.nl/straten 
en wegen.)
Tevreden vervolgden de fietsers hun weg en Lando 
en ik liepen in een grote boog rond Amby om via 
de D’n Heukel ( Heukelstraat) terug te lopen naar 
de kern van ons dorp. 
De Acht Zaligheden.
Maar dan tegenover het oude sportcomplex van 
RKASV vond Lando het welletjes en zonder 
aankondiging kromde hij zijn rug, keek met grote 
ogen recht vooruit en produceerde een mooie 
‘hoop’. Terwijl ik Lando’s hoop in het bekende zakje 
probeerde te werken vroeg plots een jonge man of 
ik wist hoe de typische huizenrij heette tegenover 
het oude sportterrein. 
Jawel, dat wist ik. De  “Acht Zaligheden” meneer, 
zei ik overtuigd.  En als toegift vertelde ik dat dit 
huizencomplex het eerste sociale 
woningbouwproject van Amby was. Daterend uit 
het begin van vorige eeuw. Zelf had ik die wijsheid 
opgedaan op de site Amiepedia.nl die uitvoerig de 
geschiedenis van de ‘acht werkmanswooningen’ 
beschrijft. Interessant vond de jonge man. Bedankte 
me voor de info en  de tip Amiepedia erop na te 
slaan. (zie Amiepedia.nl/Gebouwen).
Het oorlogsmonument.
Langs het kerkhof lopend, viel mij op dat er enkele 
mensen stonden te kijken naar het 
oorlogsmonument op het kerkhof tegen de 
kerkmuur. Even later was ik in gesprek met hen en 
kon hen meer info verstrekken naar aanleiding van 
de Oorlogsartikelen die op Amiepedia.nl 
gepubliceerd staan. Zoals het belevingsverhaal van 
oorlog en bevrijding dooreen authentieke 
inwoonster van Amby (mevr. Plantaz-Braeken).(Zie 
Amiepedia.nl/Tweede Wereldoorlog)
Inloopuurtje
En u zult het geloven of niet, maar aangekomen 
voor mijn eigen deur liep ik een buurtbewoner 
tegen het lijf, die mij vroeg wanneer er weer eens 
een Amiepedia-inloopuurtje was. Mijn antwoord 
was duidelijk. In verband met de 
coronamaatregelen is het niet mogelijk dit op de 
oude manier te organiseren. 
WAT WEL KAN: neem via de mail contact op met 
de redactie van Amiepedia: redactie@amiepedia.nl
Stel uw vraag, maak een afspraak, of nodig ons uit 
om een praatje te komen maken over een 
onderwerp. Het kan allemaal.
Interesse om mee te doen?
Gezien het grote aantal onderwerpen die we reeds 
gepubliceerd hebben en nog denken te publiceren, 
kunnen we wel gemotiveerde redactie-collega’s 
gebruiken. Vind je het leuk, interessant, om 
structureel of specifiek voor één onderwerp laat 
maar weten via: redactie@amiepedia.nl Je bent 
welkom. Heb je alleen technische kennis? Ook die 
kunnen we goed gebruiken.

Amiepedia.nl
De vrije encyclopedie over Amby, waaraan 
iedereen kan meehelpen. 
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Vocalgroup Mes Amie gaat weer starten
Op maandag 27 augustus zal ons koor weer starten. Met 
inachtneming van alle richtlijnen van zowel het RIVM als ook de 
koorbonden zullen we starten met partij repetities. De partij 
repetities zullen allen in het teken staan van ons project Music at 
the museum. Maar ook  gewoon weer het lekker zingen van 
bekende liederen. Het is natuurlijk moeilijk om vooruit te kijken 
maar ook niet bij de pakken neer gaan zitten en met frisse moed 
straten.
Het koor zelf heeft ook strikte regels waar koorleden zich aan 
dienen te houden. Dit vraagt vooraf, tijdens en na de repetitie 
discipline. Deze discipline verwachten wij van ieder lid. 

Uitstel uitvoeringen Project Music at the museum.
In samenspraak met regiegroep, regisseur en dirigent is als bestuur 
besloten dat gezien de huidige Corona maatregelen de planning  / 
tijdsbestek aangepast moet worden. We schuiven de uitvoeringen 
een jaar vooruit. Hierdoor ontstaat er naast muzikaal ook qua regie 
ruimte. Ook financieel moeten er alternatieven gezocht worden 
om dit project kostendekkend te maken. 

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. 

U kunt elke plasticzak gebruiken, wel graag altijd dichtbinden. 

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 
 

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 

Wee sjrijf de sjlager veur karnaval 2021 ?
’t liek nog wiet weg, en wat mèt corona geit gebeure 
is nog neet zeker, meh de echte karnavalisten hope 
uiteraard dat karnaval 2021 door kint goon en dao 
huurt natuurlek eine sjlager beej. Um goot 
veurbereijt te zien vraoge veer uuch noe al te sjtarte 
mèt sjrieve van de nuije sjlager veur de karnaval 2021 
veur cv de Sjlaaibök. Wie geer allemaol weit is dit `n Zjubileij 
jaor – en is de sjlager neet veur unne Prins meh veur unne Vorsj.
Zeet geer nog neet begonnen, kroep dan sjnel in de pen en 
verzin un leuke melodie !!
Wienie de sjlagerverkezing door kint goon is nog neet zeker , 
meh v’r goon oet van 14 November es veer teminste `t Ajd 
Prinsebal ter iere van Prins Jean II en Prinses Nancy maoge 
organizere.
`t Regelemint en de akkoordverklaring veur deilname sjteit op 
de website www.sjlaaibok.nl en kint geer zelf oetprinte en 
invulle. Zoonder ein ingevulde akkoordverklaring is eure 
deilname helaas neet geldig. Hopelek zien v`r väöl bekinde 
inzenders van de aafgeloupe jaore, meh veer vinde `t natuurlek 
ouch leuk um nuij talent te maoge begroete beej oos verkezing.
Laote veer d’r same veur zörge dat veer weer `n echte 
verkezing kriege.
Geer kint eur sjlager t/m 30 september 24.00 oor inlievere beej 
de Regenboogschotel 8
Sjtart dus noe mèt sjrieve en maak d`r eine geweldige sjlager 
van.
Hiel väöl sukses en netuurlek väöl sjrief plezeer

Meziek kommissie C.V. de Sjlaaibök 

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

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

  

Wij 
zoeken 
jou !! 

 

Heb jij al je LEGO al bij elkaar gespaard? De spaaractie loopt nog t/m komende 
zaterdag. Jouw volle spaarkaarten kun je nog inleveren t/m 12 september. 

 
WIL JIJ OOK KANS MAKEN OP MOOIE LEGO PRIJZEN ? 
DOE DAN NOG VLUG MEE ! 
 
Wat moet je doen? 

• Bewaar de kassabon van jouw aankoop van een LEGO actie artikel (of maak 
er een kopie van). 

• Zet jouw naam, leeftijd, adres en telefoonnummer op de bon. 
• Stop de bon in de grote blauwe ton.  
• Doe dit voor komende zondag, 6 september!  
• Wij zullen vanaf maandag 7 september de te gekke LEGO prijzen verloten 

onder alle deelnemers. 

 
We nemen persoonlijk contact op met alle prijswinnaars.  
Via facebook en de Amyerproat zullen we naderhand informeren wie de 
prijswinnaars zijn.  
 
 
 
 

 

WIJ ZOEKEN COLLEGA’S !! 
 

Zoek jij een (bij)baan en lijkt het je leuk 
om ons team te  

komen versterken?  
Stuur dan een mail naar 

efranssen@plussupermarkt.nl of vraag 
een sollicitatieformulier aan de kassa. 

 
We kijken uit naar jouw bericht! ☺ 

 

 


