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44e jaargang nr 17 29 september 2020

noteer in uw agenda: van 9 tot en met 12 oktober KERMIS IN AMBY 

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. 

Vormselviering
Na maanden van voorbereidingen en een uitstel van vijf maanden 
door Covid-19, is het dan eindelijk zover. 
Zaterdag 10 oktober om 18:30 uur doen 21 kinderen het Vormsel in 
de H Walburgakerk in Amby. 
In verband met Corona is deze mis alleen toegankelijk voor 
genodigden. 
Wij wensen alle vormelingen een fijne mis. Dat ze de kracht van de 
Heilige Geest mogen ontvangen om hun geloof standvastig te kunnen 
belijden. Proficiat! 

Violenactie van De Sjlaaibök
De herfst heeft ingezet, bladeren vallen en het 
zomerspul in onze tuin moet eruit!
Dat is ook de hoogste tijd om de tuin definitief 
onderhanden te nemen en winterklaar te maken. 

Een van de dingen die daar bij hoort zijn bloemen, bloemen die 
winterhard zijn en die er voor 
zorgen, dat ook in dit jaargetij, 
kleur rondom het huis is.
Al jaren, dus ook dit jaar houdt de 
CV De Sjlaaibök, haar jaarlijkse 
violenactie. De netto-opbrengst 
van deze actie is bestemd voor de 
jeugdcarnaval in Amby.

Ook dit jaar gaan we de verkoop verdelen over twee dagen: 
De verkoop vindt dit jaar plaats op 

vrijdagavond 2 oktober 
vanaf 17.30 uur 

en 
zaterdagmorgen 3 oktober

vanaf 10.30 uur.

Op vrijdagavond komen we ten westen van de 
Ambyerstraat Zuid/Ambyerstraat Noord (Tussen 
Amyerstraat zuid/noord en Heukelstraat, Severenstraat 
en Westrand) 
Op zaterdag doen we de oostkant (tussen Ambyerstraat 
noord/zuid en de ‘heggebuurt’’ en de “hovenbuurt”). 
Ook hebben wij dit jaar een vast verkooppunt en wel in 
de laan tussen de Heisterumhoeve en de Hamerthoeve 
ook op beide dagen op Vrijdag 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 MOGELIJK 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! 



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 13 oktober

Inzendtermijn kopie
Woensdag 7 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 
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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!
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Voordeel bij Keurslager Heuts!
LEKKER VOORDEEL:

Runderpoulet Shoarmapakket
3-delig voor 4 personen

samen 745

Boomstammetjes

4 stuks  595

Kip schnitzels

Gek. Kipham + 
Filet Americain +
Preskop

100 gram per soort samen  450

Spaghetti carbonara

per portie  495

Zuurkool stamppot

500 gram  375

Braadworst
in braadjus

500 gram 595

Gehaktballetjes
in tomatensaus

500 gram  650

Zuurkool-gehakt
ovenschotel

500 gram 725

Gyros baquette

per stuk 350

Boerengroentesoep

pot 1 liter 595

Mestreechter
rauwkostsalade

100 gram  129

Kipsalade

250 gram 350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 29 september t/m zaterdag 3 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".

Rundergehakt
naturel of gekruid

2 x 500 gram  750

4 stuks 650

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

1 kilo 1150

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.
Bent u lid/rekeninghouder bij deze bank, dan kunt u van 5 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.

 

♫ 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)  

      
 
 
 
 
 
 

Ga vanaf 5 oktober naar de Rabobank website of mobiele app; 
selecteer Rabobank Clubsupport en breng uw stem(men) uit 
op Harmonie St. Walburga. Hartelijk dank hiervoor!

Er is nog plaats voor uw advertentie in de 
Kerstkrant 2020
Ook dit jaar bezorgen wij in december a.s. de Kerstkrant van 
Harmonie St. Walburga op ca. 3100 adressen in Amby en 
Scharn-Noord. Er is nog enige ruimte voor advertenties. Hebt 
u interesse, stuur een e-mail naar kerstkrant@walburga.nl en 
wij nemen terstond contact met u op. 



College van B&W is weer compleet
Het is u vast niet ontgaan dat vlak voor de zomervakantie wethouder 
De Graaf haar ontslag heeft ingediend. Haar partij, de SP, stapte uit de 
coalitie. Het zorgen voor een financieel gezond Maastricht bleek voor de 
SP een onneembare horde. Het college van B&W heeft gedurende de 
zomermaanden de vrijgevallen portefeuille tijdelijk herverdeeld. Onze 
stad staat voor grote opgaven. Zeker binnen het sociale domein (o.a. 
Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet). Die uitdagingen vragen om een 
stevige invulling van de vrijgekomen positie in het college van 
burgemeester en wethouders (B&W). Met de komst van wethouder 
Anita Bastiaans is het college van B&W weer compleet. Haar benoeming 
als wethouder heeft iets bijzonders omdat zij partijloos is en door zowel 
coalitie- als oppositiepartijen is voorgedragen. Anita Bastiaans heeft een 
lange carrière als leidinggevende en manager binnen de zorg en publieke 
sector. In 2016 richtte zij het succesvolle Athos op, een sociale en 
creatieve ontmoetings- en ontwikkelplek. Kortom, iemand met een schat 
aan ervaring en kennis van het sociale domein, die beschikt over een 
groot lokaal en bovenregionaal netwerk en mede dankzij haar jarenlange 
maatschappelijke betrokkenheid de stad op haar duimpje kent.  

Snel internet is een goede zaak maar wel voor iedereen! 
Op 10 juli van dit jaar heeft de gemeente Maastricht een overeenkomst 
gesloten met Netwerkexploitatiemaatschappij B.V. (KPN). Door de stad 
wordt glasvezel aangelegd waarmee Maastricht snel internet verkrijgt. 
Dit geldt echter niet voor de Maasdorpen Borgharen en Itteren. Uit de 
overeenkomst met KPN valt eveneens op te maken dat ook de wijk 
Boschpoort en het buitengebied in haar totaliteit buiten de uitrol gaan 
vallen. Dit heeft ook directe gevolgen voor woningen en bedrijven in 
Amby. Bijvoorbeeld voor de manege aan de Molenweg en de woningen 
aan de Bodemsweg en Rasberg. Dit is een niet wenselijke ontwikkeling. 
Wij vinden dat alle gebieden in Maastricht de beschikking moeten 
hebben over snel internet. De fracties van CDA en SAB zijn van mening 
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10 JAAR JUBILEUM OP DE SOLOTOER 
MET ZINGEN VAN JEROME GELISSEN 
OP ZA. 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. Aangezien we in een crisistijd zitten, zal in 
oktober de precieze invulling van de avond bekend worden gemaakt.
Zeker is wel, dat het speciale jubileumalbum met oude liedjes en 
vooral veel nieuwe liedjes gaat uitkomen. Natuurlijk komt deze cd 
E feeske mèt meziek en beer ook weer in de bekende muziekwinkels 
te liggen. In de volgende Amyer Praot komt meer informatie over 
31 oktober en een eventuele nieuwe datum in 2021.
Met vriendelijke en muzikale groeten, Jérôme Gelissen. 
Voor meer info: www.jeromegelissen.nl 

dat het niet zo mag zijn dat bepaalde kernen en gebieden op blijvende 
achterstand worden gezet. Beide fracties sommeren het college van 
B&W dan ook om geen ‘blinde vlekken’ te laten ontstaan en verwijzen 
naar de succesvolle aanpak in Noordoost-Limburg. Hier speelt de 
problematiek van het niet volledig verglazen al langer en wordt nu een 
(kostbare) inhaalslag gemaakt. Daarom zeggen wij doe het in één keer 
goed en leg in één keer een stadsbreed dekkend glasvezelnetwerk aan. 

Herontwikkeling oude parkeerplaats RKASV
Meermaals is in deze column de herontwikkeling van de oude 
parkeerplaats van voetbalclub RKASV aan de orde geweest. Na enige 
vertraging gaat het dan toch gebeuren. Vanaf 5 oktober zullen er 
werkzaamheden plaatsvinden om de parkeerplaats aan de Heukelstraat 
te ontmantelen. Het gebied zal heringericht worden als ‘ecologische 
verbindingszone’. Dit komt kort gezegd neer op vergroening van het 
gebied.

Let op elkaar en blijf gezond!

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

’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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Sinds maart is er geen spreekuur wijkagent in Amby meer 
geweest i.v.m. de corona-crisis. Inmiddels kan er weer een 
spreekuur worden gehouden, rekening houdende met de 
coronaregels. Na overleg met het Buurtplatform Amby wordt 
het spreekuur wijkagent  vanaf woensdag 7 oktober 2020 weer 
opgestart. Het spreekuur vindt echter uitsluitend op afspraak 
plaats om te voorkomen dat er te veel mensen op de locatie 
aanwezig zijn. 
HOE KUNT U EEN AFSPRAAK MET MIJ MAKEN ? 
U kunt zich melden in het kantoor van het Buurtplatform Amby. 
Daar wordt voor mij een afspraak met u ingepland. 

Dag en locatie zijn ongewijzigd. 
Iedere eerste woensdag van de maand tussen 10.00 en 12.15 in het 
kantoor van het Buurtplatform Amby, zijingang Ambyerstraat Noord 78.
Daarnaast ben ik nog steeds bereikbaar via: Telefoonnummer 0900-8844
Contactformulier via de website www.politie.nl
Facebookpagina Wijkagent Maastricht Noordoost
Twitteraccount @wijkagentSmeets
Hub Smeets,  Wijkagent Amby 
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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 30 september tot en met dinsdag 13 oktober

Gepaneerde
schnitzels

KOPHAAS
vrijdag 2 oktober en
zaterdag 3 oktoberWEEKENDRECLAME 

4e GRATIS

Zuurvlees
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19
Achterham
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.15

Jonge kaas

100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.30

Gebraden gehakt
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.

Geslaagde proefmiddag van Huiskamer 
De Koffiepot
Donderdagmiddag 17 september liep de zaal ‘vol’ in 
de Amyerhoof. De eerste ontmoetingsbijeenkomst 
na een half jaar van Corona-stilte. En ….. iedereen 
was aanwezig. Geweldig!
Wij gaan dus door. Met inachtneming van de Corona-regels. In oktober 
vinden de bijeenkomsten plaats op 1, 15 en 29. Altijd zoals jullie gewend 
zijn op de donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. In de Amyerhoof 
vanwege de afstand van anderhalve meter!
Maasvallei, bedankt voor de ondersteuning en Amyerhoof,  Serve en 
vrijwilligers bedankt voor jullie samenwerking. En de vrijwilligers van de 
Koffiepot, jullie natuurlijk ook bedankt en wij zien jullie graag weer op 
1 oktober.
Tot ziens, Stuurgroep Huiskamer De Koffiepot. 

4e GRATIS
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6 5 e  j a a r g a n g
 n r .  1 7  -  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

Beste parochianen,

Op zondag 20 september hebben wij 
een prachtige dankviering gehad van de 
communicantjes van dit jaar en 
tegelijkertijd een overdrachtsviering voor 
de communicantjes van volgend jaar. 
Ondanks de corona-maatregelen is alles 
goed gegaan. Ouders, bedankt voor uw 
hulp en uw inzet. Uw kinderen hebben 
uitstekend gebeden en gezongen.

Tijdens de viering is ook de oprichting 
van onze nieuwe kinderclub “Halleluja” 
aangekondigd. Kinderen, en ook de 
ouders, die de nieuwe liedjes willen 
zingen, willen spelen, een beetje willen 
bidden en ook iets lekkers willen eten, 
kunnen zich tot 11 oktober bij kapelaan 
Pawel aanmelden voor deze club. De 
bedoeling is dat we één keer per maand 
of per twee maanden samenkomen (de 
plaats wordt later bekend gemaakt, 
afhankelijk van het aantal kinderen dat 
komt) en duurt ongeveer een uur of 
anderhalf uur. Deelname is gratis.
De eerste bijeenkomst zal zijn op vrijdag 
16 oktober om 15.00 uur.

Voor alle mensen die graag samen eten 
en tegelijk op een gezellige en 
ontspannen manier over het geloof willen 
praten, bieden wij de Alpha-cursus aan. 
Vooraf aanmelden is nodig i.v.m. de te 

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 4 oktober, zeven-en-twintigste zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis 
1e jaardienst Maria Piëtte-Mordang en jaardienst Willy Piëtte
Jaardienst overleden ouders Mulders-Spauwen
Echtpaar Lexis-Lousberg
Sjef Lousberg, c.u.
Ursula Ubachs-Schiepers, c.u. 
Stan Lubsina, c.u.

Dinsdag 6 oktober: 09.00 uur in de kerk
Voor de jarigen van de maand oktober

Donderdag 8 oktober: 09.00 uur in de kerk
Voor de vluchtelingen

ZATERDAG 10 OKTOBER 18.30 uur VORMSELVIERING
Voor de vormelingen
Deze viering is alleen voor genodigden 

ZONDAG 11 oktober, acht-en-twintigste zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis 
Jaardienst Sjef Lousberg
Mieke van de Vall-Retz, c.u.

Dinsdag 13 oktober: 09.00 uur in de kerk
Voor de wereldvrede

Donderdag 15 oktober: 09.00 uur in de kerk
Voor de alleenstaanden

OVERLEDEN
Michel Henkes, 81 jaar
Moge hij 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 
5 oktober in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 6 oktober vóór 12.00 uur 
in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.

verzorgen maaltijd en kan gebeuren via een e-mail aan alphamaastricht@gmail.com 
of telefonisch naar 06-31499002. Ook deze cursus is gratis. Onze eerste 
bijeenkomst is op donderdag 15 oktober om 19.00 uur in het parochiezaaltje in de 
Heeg, Roserije 325 (onder de kerk bij het winkelcentrum). Iedereen is van harte 
welkom!

Wij wensen u allemaal Gods zegen en tot ziens in onze parochie!

Kapelaan Pawel Zelazny.
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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 

Nieuwe oogst Mergelland fruit per kg € 1,39 
Golden, Elstar, Wellant, Doyenne, Alexander Lucas, Conference  

St pieter aardappelen 10 kg € 4.50 
Nieuw!!! Luna–fit belegde broodjes € 2,25 

             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 6 oktober 

Van het Ambino ballet.
Het is alweer een hele tijd 
geleden dat u iets heeft 
gelezen van het Ambino 
ballet. De hoofdoorzaak is 
nog steeds de 
onderbezetting bij het 

bestuur. Hiermee wil ik nogmaals de 
oproep doen, dat misschien juist dankzij de 
ontstane situatie er een ouder, of 
aanverwante is, die hier toch noch graag 
aan deel wil nemen. We hopen toch 
eindelijk eens een keer dat er iemand 
opstaat en hieraan toegeeft. We wachten 
gespannen af.
Ondanks de huidige situatie waarin we ons 
nu begeven, zijn we gelukkig met het 
Ambino ballet weer redelijk goed opgestart. 
We zitten weer op ons oude stekje, in de 
sportzaal bij de basisschool van Amby, aan 
de van Slijpenstraat. We hebben een tijdje 
uit moeten wijken, en toen hebben we 
gelukkig in de achtertuin van het 
Amyerhoof terecht gekund. Ook hier was 
het goed vertoeven, ook al waren we 
afhankelijk van de weergoden. We danken 
het bestuur en medewerkers van het 
Amyerhoof hiervoor. 
We hopen dat het nu op zijn minst, ook al 
zijn er RIVM-richtlijnen waarbinnen we ons 
moeten begeven, weer redelijk verder 
kunnen zoals we nu bezig zijn. Niet alleen 
de kinderen, maar ook de jong- en 
volwassenen zijn op deze manier kunnen 
beginnen.
Het lesrooster van het Ambino ballet is niet 
veranderd. 

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)

Momenteel zijn er vijf groepen. Nieuwe leden 
worden geplaatst in de groep die het beste bij 
hun leeftijd en/of niveau past. Als referentie 
nemen we de schoolgroep waarin het kind zit. 
De docente beslist uiteindelijk in welke groep 
een leerling geplaatst wordt. 
We zijn bezig met het evalueren van het aantal 
leerlingen vanaf 8 Jaar, dat graag met het klassiek 
ballet aan de slag zou willen. Indien we hier 
genoeg aanmeldingen hebben, willen we een 
nieuwe groep opstarten. Deze groep zou 
voorlopig van 14.30 uur tot 15.30 uur aan de 
van Slijpenstraat zijn. Ik hoop dat er genoeg 
aanmeldingen komen, zodat we na de 
herfstvakantie kunnen starten.
Natuurlijk ook bij een van de andere groepen 
kan men zich nog aanmelden. Via de website van 
het Ambino ballet (www.ambino.nl) kan men 
informatie opvragen, of zich aanmelden. Ook bij 
andere interesse kan men via deze site altijd een 
vraag stellen, of mededelen, naargelang met 
contact wenst.
Wat we wel jammer vinden, is dat we zolang de 
Corona aanhoudt, we geen optredens, en of 
presentaties kunnen organiseren voor ouders 
en of genodigde. Natuurlijk hopen we op begrip, 
en moeten we wachten op andere tijden.
Het bestuur. 

 
 

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 
 

Belangrijke mededeling voor 
de leden van de bejaarden- 
en invalidenvereniging 
“De Sjlaaimetten” aangaande 
de kienmiddagen.

Beste leden, 

We zijn weer langzaam gestart met het 
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 zal het een kienmiddag per maand 
zijn en wel op: 20 oktober, 17 november en 
15 december.
Noteer u alvast deze datums, zodra er iets 
veranderd zal dit via de Amyer Praot bekend 
gemaakt worden.

Namens het bestuur
A. Custers
Voorzitter/Secretaris 



RKASV NIEUWS
Beste supporters RKASV.

Het voetbalseizoen 2020/201 is 
begonnen.
Door het COVID-19 zijn er meer spelregels 
dan normaal tijdens een wedstrijd.
En dit vraagt heel veel aan onze leden, ouders 
en bezoekers tijdens onze thuiswedstrijden.
Maar op het Sportpark de Geusselt Noord 
staat alles goed aangegeven, en ook in onze 
kantine is alles coronaproef gemaakt.
Samen krijgen we corona onder controle.

Zondag 20 september was ook Ut 1e aan de 
competitie begonnen in de 4e klasse A.
Ons 1e begon met een uitwedstrijd tegen 
Bunde.
Helaas werd deze wedstrijd met 3-0 verloren, 
en moesten we de meerdere erkennen in 
Bunde. Gelukkig hebben we nog 25 wedstrijden 
om nog punten te verzamelen.

Ons 2e elftal begon de competitie met een 
uitwedstrijd tegen SVME 2. De mannen van het 
tweede wonnen deze wedstrijd met 1- 2.
Hierdoor kwamen de drie punten mooi mee 
naar Amby.

Wisten jullie dat onze jeugdteams Jo12-1/ 
Jo11-1/ en Jo9-1 uitkomen in de 1e klasse.
Dat is een pittig niveau, en wensen onze teams 
dan ook veel succes in deze 1e klasse.
Wilt u eens komen kijken, naar deze nieuwe 
talenten?
Zie dan op onze site, want daar staat wekelijks 
het thuisprogramma op vermeld. 

RKASV Jubilarissen 2020
Door de Corona hebben we onze feestavond/ 
jubilarissen afgelast.
Toch willen we onze jubilarissen nogmaals 
feliciteren met het jubileum.

De Jubilarissen van 2020.
60 jaar Leon Gulikers
40 jaar Roel Lardenoije 
40 jaar Frank Offermans
25 jaar Marcel Claessen
25 jaar Raymond Soudant 
25 jaar Jos Knoors
25 jaar Max van Rooij
25 jaar Dennis de Ruijter

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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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

  
 
 
 

JAARVERGADERING 2020 
Agenda voor de jaarvergadering van Walburgis Uitvaartzorg, welke gehouden wordt op  
woensdag 7 oktober, om  20.00 uur in het Gemeenschapshuis de Amyerhoof,  
Severenplein 27 te Amby-Maastricht. 
 

1. Opening 
2. Mededelingen/Corona 
3. Ingekomen stukken 
4. Verslag van de ledenvergadering van 13 mei 2019 
5. Jaarverslag 2019 (inclusief jaarverslag penningmeester/tevredenheidonderzoeken, 

analyse ledenbestand) 
6. Verslag van de financiële commissie van toezicht 
7. Bestuursverkiezing: dhr. Huub Seyben is als penningmeester aftredend en stelt zich 

herkiesbaar; het bestuur draagt mevr. Thera Lahaye voor als nieuw bestuurslid. 
8. Presentatie van de nieuwe lijst van voorzieningen 
9. Rouwcentrum 
10. Rondvraag 

 

De van belang zijnde stukken liggen een half uur vóór de vergadering voor eenieder ter inzage 
in de vergaderruimte. 
 

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

  
 
 
 

JAARVERGADERING 2020 
Agenda voor de jaarvergadering van Walburgis Uitvaartzorg, welke gehouden wordt op  
woensdag 7 oktober, om  20.00 uur in het Gemeenschapshuis de Amyerhoof,  
Severenplein 27 te Amby-Maastricht. 
 

1. Opening 
2. Mededelingen/Corona 
3. Ingekomen stukken 
4. Verslag van de ledenvergadering van 13 mei 2019 
5. Jaarverslag 2019 (inclusief jaarverslag penningmeester/tevredenheidonderzoeken, 

analyse ledenbestand) 
6. Verslag van de financiële commissie van toezicht 
7. Bestuursverkiezing: dhr. Huub Seyben is als penningmeester aftredend en stelt zich 

herkiesbaar; het bestuur draagt mevr. Thera Lahaye voor als nieuw bestuurslid. 
8. Presentatie van de nieuwe lijst van voorzieningen 
9. Rouwcentrum 
10. Rondvraag 

 

De van belang zijnde stukken liggen een half uur vóór de vergadering voor eenieder ter inzage 
in de vergaderruimte. 
 

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



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. 

          Combo aan ‘t repeteren

Repetities.
Zoals in de vorige uitgaven aangegeven zijn onze repetities weer 
gestart. Voorlopig alleen partij repetities. Het bestuur is aan ’t 
bekijken hoe/ waar en wanneer het koor en combo samen kunnen 
zingen en spelen. Dit alles met inachtneming van alle corona regels. 

Creativiteit.
Ondanks alle corona regels zit ons koor toch 
niet stil en zijn we allerlei creatieve vormen 
aan ’t bedenken om naast het samen of in 
kleine groepjes zingen / optreden ook te kijken 
naar alternatieven om zowel onze kas bij te 
vullen maar ook om onze gemeenschap in 
deze tijd iets te bieden waar we goed in zijn 

namelijk muziek maken.
In een van de volgende uitgaven komen we hier op terug. 
Creativiteit is het toverwoord in deze tijd. 
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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

Erkend voor onderhoud en storingsabonnement op:
CV en HR ketel, Combiketel, gasboiler en gashaard.

Met 24-uur service v.a. € 52,- ex btw per jaar.
Verkoop en verhuur van CV en CV-combiketels. 

Dealer van o.a.: Bosch - Nefit - Radson
Intergas - Remeha - Agpo - Vaillant
Op Nefit HR CV ketels geven wij 10 jaar garantie
(incl. alle onderdelen), op Remeha en Intergas
HR CV ketels 5 jaar (incl. alle onderdelen).

Ambyerstraat zuid 60 - Maastricht

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 
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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 

 
 

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 
 

Aankondiging
Beste leden,

Het is een raar en hectisch jaar. Corona 
heeft al onze levens helemaal op de kop 
gezet en houdt ons nog steeds in de greep. 
Hierdoor zijn een heleboel evenementen 
afgezegd en worden nog afgezegd.
Ook onze vereniging heeft hier heel veel 
last van. Heel wat kienmiddagen en normaal 
zo leuke feestdagen zijn niet doorgegaan. 
Gelukkig zijn we heel voorzichtig in de 
“Amyerhoof” met de eerste kienmiddag 
begonnen en komen er nog een aantal. Ook 
zal “de koffiepot vanaf 1 oktober 1 maal in 
de veertien dagen gehouden worden in de 
“Amyerhoof”. Wel volgens alle regels van 
het RIVM om zo goed mogelijk te zorgen 
dat we allemaal gezond blijven. Helaas is dit 
ook het enigste wat wij als bestuur dit jaar 
kunnen organiseren. Een gezellige middag of 
kerstbrunch zit er dit jaar niet in. Om de 
leden toch iets feestelijks te gunnen zullen 
we voor het eind van het jaar ieder lid een 
klein presentje thuis bezorgen. Dit als 
kleine pleister op de wonde.
Hopelijk dat we binnen niet al te lange tijd 
weer langzaam naar het “oude” normaal 
kunnen teruggaan en weer gezellig samen 
kunnen zijn.
Maar tot dan: blijf alert en vooral blijf 
gezond.
Namens het gehele bestuur.
Voorzitter/Secretaris:
A.Custers.

75 Jaar Scouting Amby
Op 7 maart 2021 is het 
precies 75 jaar geleden 
dat Scouting Amby 
(althans voorganger) is 
opgericht. Dit betekent 
dat we dit seizoen een 
spetterend 
jubileumseizoen 
tegemoet gaan. Het hele 

seizoen gaan we hier natuurlijk uitgebreid bij 
stilstaan. Bij een jubileum hoort ook een 
speciaal jubileumlogo. Dit logo zal dit seizoen 
via diverse uitingen zichtbaar zijn. Achter de 
schermen zijn we al druk bezig met de 
voorbereidingen voor diverse activiteiten. “Creatieve Technieken”

Toelichting door 
Marylin en José
Twee weken per 
maand vindt er een 
workshop Creatieve 
Technieken plaats 
waarbij we 
verschillende 
materialen, werkvormen inzetten en 
combinaties daarvan.
Dit wordt in een van de schilderruimtes 
gehouden. Natuurlijk werken ook wij 
volledig volgens het COVID-protocol en 
de gestelde richtlijnen. 
Wij reserveren per maand 2 middagen, een 
om het werkstuk te maken en een tweede 
middag (aansluitend de week erna) om het 
af te werken.

Door: José en Marylin
Start: vanaf woensdag 7 oktober
Waar: Toon Hermans Huis Maastricht.
Aanvang: 13.30-16.00 uur
Kosten: € 7,50 per les 
Data:
07-10 en 14-10: Vogels op Stok
04-11 en 11-11: Fantasiefiguren maken
09-12 en 16-12: Engelen maken 

Interesse? Neem contact op meld u aan 
via 043-3261000 of per mail 
info@toonhermanshuismaastricht.nl 

kan ook
Bewegen

ZIJNLeukwww.gymvantoen.nl

Enkele belangrijke data die we nu alvast 
kunnen meegeven zijn: 
• 7 maart 2021 75 JAAR SCOUTING AMBY
• 24 t/m 31 juli 2021 GROEPSKAMP
• 17 t/m 19 september 2021 FEESTWEEKEND
 • 17e regio activiteit
 • 18e feestavond
 • 19e reünie en ‘open dag’
Gedurende het seizoen komen hier nog 
diverse activiteiten bij. 

Wij hebben er zin in!

Nieuw naambord
Sinds kort prijkt aan de zijgevel van ons gebouw 
ons nieuwe naambord. Na vele uren lakken, 
zagen, en schuren mag het resultaat er zijn. 
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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 

AMIEPEDIA        
amiepedia.nl: Verleden, heden en 
toekomst!

De andijvie is goed.
Heerlijk zo’n hobby. Je eigen 
moestuin aanleggen, 
beheren en smullen van de 
onbespoten groenten en 
vruchten uit de eigen  
‘moostem’ (moestuin) . 

Natuurlijk is dat een heerlijke ervaring. Er kleeft 
echter ook een nadeel aan: al snel blijkt, dat elke 
dag wortelen, of drie keer in de week veldsla, al 
dan niet met een frisse komkommer, of prei, 
prei en nog eens prei….je  de oren uit komt. 
Dus uitdelen maar….aan kinderen, vrienden, 
buren. Ook dat schenkt je een bevrediging. En 
zelfs dan nog heb je teveel geplant, en is 
dientengevolge teveel gelijk op één moment 
geschikt om op tafel te serveren. 
Tijdens die oogstmomenten gaan mijn gedachte 
terug naar vroeger tijden. Wat deden de mensen 
vroeger met al hun groenten, want iedereen, 
zeker hier in Amby, had een eigen moestuin en 
teelde dus volop etenswaar. En waar lieten zij 
hun oogst ? 

De markt.
Al vanaf de jaren rond 1900, en ver daarvoor, 
trokken de vrouwen wekelijks met hun geteelde 
groenten vanuit Amby naar de markt in 
Maastricht. Het was niet alleen vanwege hun 
overvloedige opbrengst thuis, maar soms ook 
vanwege schrijnende gevallen. Manlief had een 
karig loontje, als dagloner bij de grote boer in 
het dorp, of als eenvoudige arbeider op de 
fabriek in de stad en dat noopte hen om ‘iets bij 
te verdienen’.

Lees het hele verhaal van bv Jozef Mullers en 
Barbera Sijen: “Sjlaaimet anno 1900” op 
Amiepedia.nl/Beroepen

Aantrekkingskracht van Maastricht.
1900 ligt al meer dan honderd jaar achter ons. 
De in hoofdzaak agrarische bevolking van Amby 
kon zichzelf wel bedruipen door te werken op 
het land of in de stad bij een van de nog jonge 
fabrieken. Maastricht stond aan de wieg van de 
industriële revolutie in ons land.
Maar de stad groeide snel, en had behoefte aan 
uitbreiding van bouwgrond. Nieuwe wijken 
werden gecreëerd doordat grote delen van Amby 
en Meerssen werden geannexeerd. Het 
Wittevrouwenveld is daar een voorbeeld van. 
Later, in 1970 werd ons dorp; Amby, samen met 
Heer, Borgharen en Itteren ook ingelijfd  ook 
ingelijfd door Maastricht. Dat ging met veel 
sentimenten gepaard.
Meer over dit onderwerp leest u op 
Amiepedia.nl/Annexatie. 
Actueel is nu een nieuwe herindeling die 
mogelijk op stapel staat: Gaat Meerssen haar 
zelfstandigheid vanaf 1 januari 2023 prijs geven 
door op te gaan in de gemeente Maastricht?  
    
L1. Interview.
De inwoners van Meerssen reageren op 
meerdere manieren. Natuurlijk is daar de 

emotionele en 
begrijpelijke reactie van 
een groot aantal 
Meerssenaren: “Nooit bij 
Maastricht”. Daarnaast is 
er ook een gelaten gevoel 
onder de inwoners. 
Grondslag hieraan ligt in 
de financiële situatie 
waarin de gemeente 
Meerssen zich bevindt.

Onlangs kreeg de redactie van Amiepedia van de 
regionale omroep L1 het verzoek tot een 
interview, met als centrale vraag: Hoe heeft Amby 
en haar bewoners de annexatie in 1970 beleefd 
en wat is de boodschap voor de mensen van 
Meerssen hierin.
Zie het L1-interview dat terug te vinden is via 
Amiepedia.nl / wijk Amby

Inloopuurtje
In verband met de coronamaatregelen 
organiseren we voorlopig nog geen inloopuurtje.
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."

Een initiatief van de Joonkheid Amie
Dit project heeft tot doel een complete 
encyclopedie over (cultuur-historische) 
onderwerpen, over de mensen en de natuur van 
de huidige wijk Amby cq de voormalige gemeente 
Amby op internet te maken. Amiepedia is gratis 
te gebruiken om informatie te zoeken en om 
(zelf) informatie toe te voegen.
Momenteel zijn er 303 artikelen en 1135 foto’s. 
Van - voor en door de mensen van Amby. 
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Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen 
Severenplein 24a, Maastricht; 043-3634781 

www.facebook.com/plusfranssen  
en instagram: plusfranssen 

 
  

 

 

 

  

 

 

  

Noor & Guy Severijns 
Ebbe & Gilles Huisinga 

Helena & Noah Blomsma 
Cas & Iva Geurts 
Dani van Zuuren 

Sephas (oma Lanny Essers) 
Levy Biesheuvel 

Xavier Botty 
Celine Timmers 

Tren & Koen van Oppen 
Xepp Jorigas 

Heb jij in de zomerperiode ook mee gespaard voor megakorting op 
mooie LEGO artikelen? Er waren heel veel enthousiaste spaarders!  

Onderstaand de winnaars van de LEGO winactie die gekoppeld was aan 
de spaaractie! ☺ Allemaal nogmaals proficiat met jullie mooie prijzen! 
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