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Voorbereidingen kerstwandelingen van start.
Na de zomervakantie zal VGMA starten met de voorbereidingen 
voor de komende kerstwandelingen. Voor deze editie hebben wij 
gekozen voor een bekend thema The Wizard of Amie dat 
ook herkenbaar zal zijn voor kinderen. Vandaar ook dat wij 
2 zogenaamde familie tochten toevoegen aan het aantal 
wandelingen. 
De kerstwandelingen zijn op:
Vrijdag 17 december 2021 om 18.15 uur en om 21.00 uur 
Zaterdag 18 december 2021 om 18.15 uur en om 21.00 uur
Zondag 19 december 2021  om 12.30 uur en om 15.00 uur 
   (familie wandelingen) 

Op maandag 18 oktober zal de verkoop starten 
om 19.00 uur in gemeenschapshuis Amyerhoof. 
(vanaf 18.30 uur open en verkoop op nummer). 

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

 Foto; Ton Bron

Violenactie van De Sjlaaibök
De zomervakantie staat voor de deur, maar 
wij kijken alvast vooruit.
Het duurt nog even, maar noteer het 
volgende alvast in uw agenda:
Al jaren, dus ook dit jaar houdt de 
CV De Sjlaaibök, haar jaarlijkse violenactie. 
De netto-opbrengst van deze actie is 
bestemd voor de Amiese Carnaval.

Dit jaar vind onze actie plaats op:
vrijdagavond 8 oktober vanaf 17.30 uur

en zaterdagmorgen 9 oktober vanaf 10.30 uur.

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 bij de 
Amyer-hoof bij de kleine zij ingang naast het 
gezondheidscentrum, 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 
AAN DE CORO-NAREGELS HOUDEN, als deze dan nog gelden.
Maar U kunt ook al eerder Uw violen 
bestellen en dan zullen wij ze op 8 of 9 
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 is ook dit jaar € 2,50 voor 4 stuks violen.
U kunt ook pinnen !!
En denk er aan: de netto-opbrengst komt ten goede aan de 
Amiese Jeugdcarnaval! 

Max 5 kaarten per persoon. Per wandeling zijn 50 kaarten 
beschikbaar. 
De kaarten kosten 11 euro per persoon. 
Kinderkaarten a 6,50 euro (6 t/m 12 jaar) en alleen geldig op 
zondag en alleen onder begeleiding van minimaal 1 volwassene. 

De wandeling zal ong. 2,5 km zijn en natuurlijk onderweg een 
mooi verhaal, zang, toneel, muziek met iets te eten en te drinken. 
Dit alles om u in de juiste kerststemming te brengen. Volgende 
keer meer over het verhaal etc. Noteer dus maandag 
18 oktober en wees er snel bij want de ervaring leert dat de 
kaarten snel uitverkocht zijn. 
 
Programma 2021:
18-09-2021 Hei-dag koor
16-10-2021 kleding actie 
17-12-2021 kerstwandelingen
18-12-2021 kerstwandelingen
19-12-2021 gezins-kinder kerstwandeling
24-12-2021 kerstavond opluistering 



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 Severen 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, (zijde Vlierhoven)
in kantoor Maasvallei, 
bij De Kardinaal, (Severenstraat)
in Amyerhoof, (Severenplein)
bij Plusmarkt, Severenplein 24A

en bij L1, (Ambyerstraat Zuid 77B, 
op de hoek van het pand)

COLOFON
Volgende uitgave: 
Dinsdag 5 oktober

Inzendtermijn kopie
Woensdag 29 september

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 zijn weer aan het kienen!!
Op 12 oktober in onze nieuwe locatie 
“de Amyerhoof”. De zaal gaat om 13:00 uur 
open en het kienen begint om 14:00 uur. 
Iedereen is voorlopig verplicht om een 
mondkapje te dragen totdat men op de 
plaats zit aan een tafel. Maximaal mogen er 
4 personen aan een tafel zitten. Dit is 
conform de regelgeving van de regering. 
Zodra dit verandert, zullen wij de regels 
aanpassen. 
Als bestuur hopen we u weer te mogen 
verwelkomen.
Namens het bestuur.
Voorzitter/secretaris: A.Custers 

 
 

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 
 

HULP HUISHOUDELIJK WERK 
GEVRAAGD

We zouden graag in contact komen met 
iemand die ca. 3-4 uur per week ons kan 

helpen met huishoudelijk werk: met 
name poetsen en evt. strijken. We zijn 
een jong stel zonder kinderen in een 
opgeruimd huis. Voor meer informatie 
gelieve een app / sms te sturen naar 

06-45624918.

GEVONDEN
donderdag 11 september ‘s avonds een 
huissleutel gevonden op de hoek van de 

Ambyerstraat zuid en het Lindenplein. Het 
ringetje van de sleutel was door auto’s al 

een beetje in de voegen van de straat 
klinkers geduwd. Aan de sleutel hangt een 

ORANJE BOB hanger.

Noteer alvas in eure agenda
Good nuijts veur alle dames van Amie… 

veer kinne weer aan de geng. 
’t Heit eve gedoord meh veer zien kans 
um ondanks alle “corona beperkingen” 

weer ’n Amiese Dameszitting 
te organiseren.

Haw de facebookpagina van de 
Dameszitting Amie en de Amyer Praot 

in de gate, veur ’t letste nuijts.
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Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

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:

Beierse frikadel

4 stuks 680

Cordon bleu

4 stuks 880

Hachee pakket

Gehaktrondo

100 gram 195

Gegr. Achterham + 
Witte Vrouwenpastei +
Amyergehakt

100 gram per soort samen  450

Boerenkoolstamppot

500 gram 395

Runderrollade
in braadjus

500 gram 795

Kippilav

500 gram 790

Spaghetti bolognese

per portie 595

Champignonroomsoep

1 literpot 595

Lasagne bolognese
ovenschotel

500 gram 725

Couscous
kipsalade

200 gram  249

Italiaanse 
rauwkostsalade

100 gram  129

Bergerkip-salade

250 gram 350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 21 september t/m zaterdag 25 september 2021.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL

en u kunt heel eenvoudig uw bestelling afhalen op het pick-up point.

Souvlaki steaks

4 stuks 680

samen 795

FEESTMIDDAG
Beste leden op zaterdag 16 oktober  a.s. wordt er weer een gezellige 
feestmiddag gehouden door de bejaardenvereniging.

Namens het bestuur nodig ik alle leden uit voor deze gezellige 
middag die zal worden gehouden in de Amyerhoof aanvang 14.00 uur 
(zaal open vanaf 13.30 uur). Kosten voor deze middag zijn  €6,- p/p  
en daarvoor krijgt u enkele consumpties en lekker eten. 
Natuurlijk is er weer de welbekende tombola.
Hopelijk dat de Coronaregels versoepeld zijn en we weer normaal 
met en bij elkaar kunnen zitten.
U kunt zich opgeven en tevens betalen bij de voorzitter Arno 
Custers, tel:043-3636947 of Helga Crijns tel:043-8516537 tot 
zaterdag 9 oktober a.s. Ik wens U namens het bestuur allen alvast 
een heel gezellige feestmiddag toe.

A. Custers (Voorzitter/Secretaris) 

 
 

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 
 Kijk voor de actievoorwaarden op onze website

HEUTS.KEURSLAGER.NL
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MOVAKA VOF 

www.movaka.nl / info@movaka.nl / 0646376593 

 

Schutteboendersweg 3 Gronsveld 

• Rolluiken 

• Zonwering 

• Overkappingen 

• Tuinkamers 

• Glaswanden 

• Verandazonwering 

• Sectionale poorten 

• Binnenzonwering 

• Horren 

 

- Dankbetuiging - 

Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor 
het warme medeleven dat wij hebben gekregen na het overlijden van onze 
lieve man, zorgzame vader en trotse opa 

Frans Thors 

Daarom willen wij u op deze manier laten weten dat uw reacties op sociaal 
media, de vele bloemen en honderden lieve kaarten en brieven ons erg goed 
hebben gedaan en een grote steun voor ons zijn. 
 
Bep Thors en familie. 
Maastricht, september 2021 
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AMBY 
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A. Custers 
Voorzitter/Secretaris 
 

Bejaarden-  en 
invalidenvereniging

de Sjlaaimetten 
zoekt nieuwe leden.

2021 is alweer meer dan een half jaar oud, 
wat gaat de tijd toch snel. Ook in dit  jaar 
organiseert de bejaarden- en 
invalidenvereniging "De Sjlaaimetten"   
activiteiten voor u. Dit zijn onder andere 
kienmiddagen  in de Amyerhoof op de 
dinsdag. Deze activiteit is ook bedoeld 
voor niet-leden, mensen die pas in Ambij 
wonen en eens graag een middag willen 
kienen. Wij nodigen u daarvoor van harte 
uit. Verder worden er gezellige 
feestmiddagen in de Amyerhoof gehouden 
en nog veel meer. Nu langzaam de 
Coronaregels versoepeld worden gaan we 
er als vereniging vol goede moed tegen 
aan. Bent u 55 jaar of ouder en wilt u 
meer weten en/of wilt u lid worden van 
onze mooie en gezellige vereniging kunt u 
altijd contact opnemen met het bestuur. 
Contributie is slechts  €16,- per jaar. 
Hebben wij u nieuwsgierig gemaakt en 
wilt u bellen neem dan gerust contact op 
met A. Custers tel: 043-3636947. Wij 
willen u graag verwelkomen als lid.

Namens het bestuur: 
Arno Custers 
Voorzitter/secretaris

SJIEK PROGRAMMA 
JUBILEUM 10+1=11 JAAR 

JEROME GELISSEN 
IN DE AMYERHOOF IN 

AMBY OP ZA. 30 OKT. 2021
Op zaterdag 30 oktober 2021 wordt mijn 
10+1=11-jarig jubileum feest gevierd in 
Gemeenschapshuis Amyerhoof te Amby.
Het wordt een verrassende avond voor 
jong en oud met de presentatie van de 
jubileum cd en een muzikale verrassing.
Naast mezelf met oude en nieuwe 
feesthits is er een sjiek 
artiestenprogramma met optredens van 
diverse gastartiesten.
Met optredens van Frans Theunisz, 
Ludy van Dijk, Get Aanders, Oet ’t Niks, 
Comsi Comsa, Mat Koch, Maurice 
Grooten, Wies Loyenga, Gabe Kruse, 
Georgy van Golde, Pipo Pé en Remco 
Vrancken. Met sommige artiesten zullen 
ook duetten worden gezongen.
In principe is de aanvang om 20:00 uur, 
maar het kan zijn dat door de crisistijd de 
aanvangstijd naar voren wordt geschoven. 
De opbrengst van de cd 10 jaar Jérôme – 
E feeske mèt meziek en beer gaat 
gedeeltelijk naar het goede doel Stichting 
Rollen voor Spieren. Daarnaast is de 
10 jaar Loco Loco CD nog te koop bij o.a. 
Jose’s Boutique in Amby en Mediamarkt 
Maastricht en natuurlijk bij mezelf. 
Iedereen is van harte welkom. De entree 
van deze jubileumavond is gratis. Muzikale 
groeten van Jérôme Gelissen. 
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4 Braadworstjes
+ 1/2 kg Gehakt

samen € 8.45

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 22 september tot en met dinsdag 5 oktober

Zuurvlees
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19
Hamspek
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.95

Jonge kaas

100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.40

Gebakken Pastei
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19RUNDERPOULET

per kg € 11.90

WEEKENDRECLAME: vrijdag 24 en zaterdag 25 september

Groet Buutte-gala in Amby
C.V. De Sjlaaibök organiseert op zaterdag 9 oktober in de 
Amyerhoof een Groot Buutte-gala om zo de feestelijkheden rond 
het 66 jarig jubileum in te luiden.

Huub Stassen Ger Frenken
      

Pierre van Helden Bas van Neer

Jan Gereadts Robert Walthouwer

zullen in de Amiese Buutteton hun buut presenteren. Het is een 
grote kunst om een humoristisch verhaal doorspekt met 
grappen en woordspelingen dat dan ook maar alleen mag gaan 
over één thema of personage gaat te houden en wij hebben de 
top van Limburg naar Amby gehaald om het jubileum van de 
Sjlaaibök in te luiden. 
Kaartverkoop via www.sjlaaibok.nl en onze facebookpagina 

In verband met versoepelde coronamaatregelen mogen wij weer meer klanten tegelijkertijd in onze winkel ontvangen.
Als u dit niet prettig vindt raden wij u aan om een mondkapje te dragen.

ZONDAG 31 OKTOBER 2021 
Matineevoorstelling 14.00-17.00uur

“Vaan alles get”
Regie  Riny Jalhay

Zoals eerder aan jullie beloofd kunnen en mogen 
we jullie ons publiek  weer verwelkomen en hoe kunnen we dit 
beter doen dan jullie te trakteren op koffie / thee met vlaai en een 
gezellig middag. Vanaf half juni hebben we daarom alle zeilen bijgezet 
om voor jullie een gevarieerd programma samen te stellen. Ook dit 
jaar kunt u weer gebruik maken van onze voorverkoop en u 
voordeel ermee doen. Uiteraard gelden de COVID -19 regels.
Hieronder algemene informatie waar u de kaarten kunt kopen dan 
wel reserveren.

Locatie: Gemeenschapshuis Amyerhoof
   Severenplein 27 in Amby

Voorverkoop: Donderdag 30 september en 
   Donderdag 7 oktober 19.00-20.00 uur .
   Amyerhoof (zij ingang)

Tip: Kaarten kosten in de voorverkoop 7.50 euro i.p.v. 8.50 euro.

On-Line: 
   - Voorkeur1: 
   Reserveren via vriendenkringamby@gmail.com 
   (secretariaat)

   - Voorkeur 2: 
   Whatapp versturen met uw gegevens naar 
   mobiele nummer + 031 625 479 812

   - Voorkeur 3: 
   Bellen naar +31625479812 

We verheugen ons U in de Amyerhoof te kunnen begroeten. 
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6 6 e  j a a r g a n g
 n r .  1 5  -  2 0 2 1

 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

De tijd van de zomervakantie is voorbij. 
Het najaar is op komst. Het wordt steeds 
frisser. Het zijn ook de laatste dagen om 
een barbecue te organiseren. Misschien 
zouden we graag willen dat die lange 
mooie dagen niet korter gaan worden. 

Hopelijk hebben velen van ons tijdens de 
vakantie hun batterijen kunnen opladen om 
opnieuw aan de slag te gaan op school en 
op het werk. Sommigen van ons hadden 
misschien helemaal geen vakantie. Anderen 
hebben hun plannen misschien moeten 
annuleren vanwege Corona. Voor 
sommigen is de heimwee naar het verleden 
de enige herinnering aan de vakantie.

Maar God laat ons niet in de steek! Hij wil 
ons bemoedigen en ons ervan overtuigen 
dat Hij iedere dag in ons leven aanwezig 
is. “Geeft de zwakke handen weer kracht, 
maakt sterk de bevende knieën. Zegt tot 
allen die radeloos zijn: Houdt moed, wees 
niet bang, hier is uw God (...)” (Jes. 35,3-
4). Laten wij in deze tijd openstaan voor 
Zijn liefde en voor Zijn vrede. Laten wij 
ontdekken dat Hij dichter bij ons is dan wij 
denken en dat Hij tot ons spreekt, juist door 
de kleine gebeurtenissen van elke dag. Zo 
kan onze hoop groeien. Zo mogen wij 
zeker zijn dat de zon schijnt achter de 
wolken.

Kapelaan Pawel Zelazny

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 26 september, Zes-en-twintigste zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis 
Jaardienst Jenny van Hoof-Hermens
Jaardienst Maria Burgers-Hermens en Gerard Burgers
Jaardienst Fons Hermens
Jaardienst Elly Jacobs-Hermens en Frank Jacobs
Jaardienst Jef Lücker
Frans Visser

Dinsdag 28 september: 09.00 uur in de kerk
Voor de vluchtelingen

Donderdag 30 september: 09.00 uur in de kerk
Finy Vandenboorn-Consten, c.u.
Norbert Vandenboorn, c.u.

ZONDAG 3 oktober, Zeven-en-twintigse zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis 
1e jaardienst Finy Vandenboorn-Consten
Jaardienst ouders Willy Piëtte en Maria Piëtte-Mordang

Dinsdag 5 oktober: 09.00 uur in de kerk
(Vóór de Mis: 8.40 uur rozenkrans)
Voor de jarigen van de maand oktober

Donderdag 7 oktober: 09.00 uur in de kerk
Voor de parochiegemeenschap

Oktober = Rozenkransmaand. Daarom bidden we in oktober de 
rozenkrans elke dinsdagmorgen om 8.40 uur, vóór de H. Mis.

Bereikbaarheid priesterteam
Pastoor Mgr EJ de Jong: 06-51177061
Kapelaan Slaven Brajkovic: 06-27501073
Kapelaan Pawel Zelazny: 06-17971718
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 27 september in de kapelanie en uiterlijk 
dinsdag 28 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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Bezoek onze showroom 
Karveelweg 10 Maastricht
Geopend op vrijdag van              
9:30  t/m 16:30
Ma t/m do  volgens afspraak

Kunststof en aluminium kozijnen
Terrasoverkappingen
Garagepoorten
Rolluiken
Zonwering
Binnen zonwering
Horren enz.

www.rademo.nl / info@rademo.nl
043-3628351 / 06-22384333

RADEMO Bezoek onze showroom 
Karveelweg 10 Maastricht
Geopend op vrijdag van              
9:30  t/m 16:30
Ma t/m do  volgens afspraak

Kunststof en aluminium kozijnen
Terrasoverkappingen
Garagepoorten
Rolluiken
Zonwering
Binnen zonwering
Horren enz.

www.rademo.nl / info@rademo.nl
043-3628351 / 06-22384333

RADEMO
Bezoek onze showroom 
Karveelweg 10 Maastricht
Geopend op vrijdag van              
9:30  t/m 16:30
Ma t/m do  volgens afspraak

Kunststof en aluminium kozijnen
Terrasoverkappingen
Garagepoorten
Rolluiken
Zonwering
Binnen zonwering
Horren enz.

www.rademo.nl / info@rademo.nl
043-3628351 / 06-22384333

RADEMO

Bezoek onze showroom 
Karveelweg 10 Maastricht
Geopend op vrijdag van              
9:30  t/m 16:30
Ma t/m do  volgens afspraak

Kunststof en aluminium kozijnen
Terrasoverkappingen
Garagepoorten
Rolluiken
Zonwering
Binnen zonwering
Horren enz.

www.rademo.nl / info@rademo.nl
043-3628351 / 06-22384333

RADEMO
Bezoek onze showroom 
Karveelweg 10 Maastricht
Geopend op vrijdag van              
9:30  t/m 16:30
Ma t/m do  volgens afspraak

Kunststof en aluminium kozijnen
Terrasoverkappingen
Garagepoorten
Rolluiken
Zonwering
Binnen zonwering
Horren enz.

www.rademo.nl / info@rademo.nl
043-3628351 / 06-22384333

RADEMO

Gemengde Zangvereniging Crescendo

Dinsdagavond 14 september j.l. waren de 
weergoden Crescendo  wel heel  goed gezind. 
Wij hebben na anderhalf jaar met het koor 
weer samen voor de mensen kunnen en mogen 
zingen. Wel nog steeds met in achtneming van 
de anderhalve meter regel.
Met een opengestelde veredelde repetitie hadden  we een uur de 
tijd voordat het donker werd, om onder leiding van onze dirigent 
Harrie Wijenberg en pianiste Mariëlle Frijns,  een elftal liedjes te 
zingen en te laten horen dat Crescendo nog altijd springlevend is.

AARDAPPELEN uit VILT 
Nieuwe oogst, direct van eigen akkers 
 
actie: 10 kg aardappelen voor € 5,- 
 5 kilo onbespoten Goudreinet appels voor € 2,- 
 5 kilo uien voor € 3,50 
Tevens uw adres voor appelsap  
én ambachtelijke stroop van appels uit eigen plantage. 
 

Boerderijwinkel Vilt 
voor meer informatie 06-16025771  

Rijksweg 150 Berg en Terblijt  
 

Zonnebloem: 
Muzikale Kwis en Tombola
In plaats van de jaarlijkse feestmiddag 
houdt de Zonnebloem afdeling Amby, 
voor haar gasten op zaterdag 2 oktober 
een muzikale kwis en een tombola met 
aantrekkelijke prijzen. Deze middag begint 
om 14.00 uur in de Amyerhoof. Tijdens de muzikale kwis komen 
verschillende muziekthema’s aan bod. De vragen zijn 
samengesteld uit een gevarieerd aantal fragmenten van lokale, 
nationale en internationale artiesten en orkesten uit diverse jaren. 
Voor de winnaars zijn er enkele leuke prijsjes beschikbaar, maar 
meedoen is belangrijker dan winnen. Tijdens deze middag gelden 
de dan actuele Coronaregels. Om een indicatie te hebben van de 
aanwezigen is aanmelding/reservering verplicht. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de secretaris 
Maria Janssen-Nelissen, telefoon 043-36 22 128 of per e-mail 
mjn1944@gmail.com of bij de voorzitter Ed Sabel, 043-36 36 141 
of per e-mail sabel@home.nl onder vermelding van naam en 
telefoonnummer. 
Test uw muzikale geheugen en doe mee aan deze gezellige kwis 
op zaterdagmiddag 2 oktober. 

 

de hele maand juli GEEN 
kienmiddag Café de Kardinaal 

 

 

 

 

in augustus is er GEEN kienen 

Het leuke van dit optreden op het gezellige Martin Lamkincour 
werd ook nog eens beloond door de aanwezigheid van de 
bewoners op en rond het plein en ander geïnteresseerd publiek. 
Bedankt hiervoor!!
Nu de anderhalve meter regel binnenkort van het slot gaat en wij 
weer optredens en concerten kunnen en mogen plannen, kijken 
we alvast vooruit naar het moment van uitvoering van deze 
activiteiten. 

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/ 



Amyer Praot - 8 - Amyer Praot

Uit de rijke 
historie van 
De Sjlaaibök

De Drapeau 
en de eerste 
Hierezitting

Als de Sjlaaibök in vol ornaat  naar buiten 
treden hebben ze meestal hun prachtige 
drapeau  bij zich, een waar kunstwerk met 
een historie die terug gaat tot voor het 
33-jarig bestaan in 1988.
De Sjlaaibök hadden voor het feest en de 
tijd erna zoals altijd een aantal wensen op 
papier gezet, natuurlijk moest er een 
jubileumfeest worden georganiseerd, en 
indien er wat overbleef was een appeltje 
voor de dorst ( voor de penningmeester) 
wel erg welkom. Daarnaast moest er een 
nieuw logo komen en indien mogelijk ook 
nog een Drapeau voor de presentatie van 
de vereniging naar buiten. Deze laatste 
wensen werden voor de Ajd Prinsengarde 
geadopteerd.

Voor die tijd bestond het logo van de 
vereniging uit een afbeelding van de bok 
en een ring, zoals deze ook wordt gebruikt 
in de  scepter van de Prins.

UITNODIGING JAARVERGADERING 2021
Maandag 18 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 2020 liggen een half uur voor aanvang van de 
vergadering ter inzage.
In de Amyer Praot van 5 oktober 2021 wordt de definitieve agenda voor de 
jaarvergadering van 18 oktober 2021 geplaatst.

Namens Walburgis Uitvaartzorg
Guus Gabbano Secretaris

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

• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions

Ambyerstraat Noord 102, Maastricht   |   043 362 52 30   |   hairz-more.nl

Be you.  
Be beautiful.

De Ajd Prinsengarde vond dat in het 
nieuwe logo de innige band met de 
voormalige gemeente Amby tot uiting 
moest komen en dit werd dan ook aan de 
ontwerper meegegeven. Hij verwerkte de 
bok en het Gemeentewapen tot een 
prachtig geheel.

Dit logo zou ook de nieuwe drapeau 
moeten sieren, maar hoe kom je nu aan 
een drapeau.. Na een zoek tocht is men 
uitgekomen bij een Belgisch 
nonnenklooster die de opdracht in dank 
aanvaarde, maar volgens een oud katholiek 
gebruik gaat ook in de kerk de zon niet 
voor niets op…. Er moest het lieve 
sommetje van fl.1500 op tafel komen.
Omdat de Ajd 
Prinsengarde een 
gezelligheid ’s club was en 
er nooit meer dan een 
paar honderd gulden in 
kast was moest er actie 
ondernomen worden. 

De voorzitter van de Prinsengarde in die 
tijd Hub Aarts ( Prins in 1967) kwam op 
het idee om een “Hierezitting” te 
organiseren, een uit Duitsland en de 
oostelijke Mijnstreek voortgekomen 
fenomeen maar in Maastricht nog geheel 
onbekend. Deze zittingen waren alleen 
toegankelijk voor mannen die gezeten aan 
lange tafels zich te goed deden aan het bier 
en genoten van een carnavalesk 
programma.
En men ging aan de slag de datum werd 
bepaald op de laatste vrije zondag voor 
Carnaval in 1987. ( 22 februari voor de 
statistici)  De zaal ging open om 10.00 uur 
en aanvangstijd werd bepaald op 11.11 uur 
en rond 14.00 was de sluiting daarna waren 
de Dames welkom. De entree werd 
bepaald op fl.11.00 en er was plek voor 
200 mannen die plaats namen in de zaal 
van de Amyerhoof. In het trefcentrum werd 
een Eetbuffet in gericht dat verzorgd werd 
door een aantal Ajd Prinsessen er stond 
broodje “Werrem Sjink van Sjupke ” op het 
menu, bereid door Huub Aarts die een 
traiteursbedrijf had. In dien tijd was nog 
niemand op het idee gekomen om z’n eigen 
eten mee te nemen om maar de zwijgen 
van een Griek die het eten komt bezorgen! 
Voor de muzikale omlijsting werd een 
Belgisch orkest gecontracteerd The Old 
Timers ( en die uitstraling hadden ze ook!) 
dit was een schot in de roos. Voordat de 
zitting begon hadden ze de hele tent op de 
kop gezet. De opening werd verzorgd door 
het vermaarde “Duo Oetgesjloape “ 
(dragers van de Gouden Narrenkap)  die 
met hun droge humor een top opening 
verzorgde van een prachtige zitting. Er was 
ook voor dans gezorgd, maar het moest 
wel allemaal “netjes” blijven ! uit Berg en 
Terblijt werd een top dansgroep gehaald “ 
de Foekepötsjes” en natuurlijk ontbraken  
Frans Theunisz en Beppie Kraft niet.
Toen om 14.00 uur de schuifwand van de 
zaal open ging wisten de talrijk opgekomen 
dames niet wat ze zagen en het bleef nog 
lang onrustig in Amie… Een nieuwe traditie  
was geboren. En wat belangrijker was het 
streefbedrag dat nodig was om de nonnen 
te betalen was ruimschoots binnen! Er kon 
zelfs een vitrinekast voor het uitstallen van 
de Drapeau buiten het seizoen en een 
draagband aangeschaft worden.
En zo kon een trotse voorzitter van de Ajd 
Prinsen aan het begin van het jubileumfeest 
een schitterende drapeau overhandigen aan 
de Sjlaaibök  een sieraad voor de 
vereniging en Amie. 



Amyer Praot - 9 - Amyer Praot

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

Heb je een vraag over mantelzorg?

Ma 27 sept | 11.00 – 12.30 u | Buurtplatform Amby | 
Ambyerstraat-Noord 78 | Maastricht |

Zorg je voor een ouder, kind, broer/
zus of vriend/buur en heb je vragen 
over alles wat hierbij komt kijken? 
Kom dan op maandagochtend 27 
september naar Buurtplatform Amby. 
Hier staat koffie met een lekker stukje vlaai voor je klaar en maak je 
kennis met andere mantelzorgers en met Tanja Goessen 
(mantelzorgconsulent) en Sonja Stevens (mantelzorgmakelaar) van 
Steunpunt Mantelzorg Zuid. 

Vaak word je mantelzorger van de ene op de andere dag. Het 
overkomt je en opeens moet je in de zorgwereld een weg zien te 
vinden. Je moet van alles regelen en hebt waarschijnlijk een heleboel 
vragen; over verzorging, praktische hulp, dagactiviteiten, zorgkosten, 
regels en wetgeving. Wist je dat je dan bij Steunpunt Mantelzorg Zuid 
terecht kunt met al je vragen? En dat deze ondersteuning gratis is? 
Waarschijnlijk niet. Kom daarom op 27 september naar de 
bijeenkomst bij Buurtplatform Amby en maak vrijblijvend kennis met 
Tanja en Sonja. Zij zetten hun kennis en ervaring in om het leven van 
mantelzorgers in Amby gemakkelijker te maken. Aanmelden via 
043 – 321 50 46 of info@mantelzorgzuid.nl. 
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Najaars-kleding
De “nieuwe” collectie 

najaars-kleding 
hangt nú in de winkel!

Prachtige herfsttinten, warme kleuren, 
voor zowel de dames- heren- als 
kinderkleding.

Tweedehands van goede kwaliteit! 
Waarom zou je het nieuw kopen als 
er al zoveel goede kleding is?  De 
wereld wordt er duurzamer door én 
u steunt hiermee het goede doel van 
Terre des Hommes. 
D.m.v. diverse projecten, wereldwijd, 
voorkomt Terre des Hommes 
namelijk. dat kinderen worden 
uitgebuit, haalt kinderen uit 
uitbuitingssituaties en zorgt dat deze 
kinderen zich in een veilige omgeving 
kunnen ontwikkelen. 
Tot ziens in de winkel! 
Dorpstraat 18A in Heer, Maastricht.
Volg ons ook op: www.facebook.com/
TdHMaastricht en Instagram. 

Ingang: Kersenwei Bemelen  Ma.9.00-18.00  Di. t/m Vr. 8.-18.00 Za. 8.00- 17.00     

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak 

(H)eerlijke Delbare Elstar en  Conference kg € 1,29 
St pieter aardappelen 10 kg. € 5,99 

Veldsla gewassen ons € 0,99 
Heerlijke huis-gemarineerde Olijven per ons € 0,79 

 

Lekker uit de regio Roomijs van De Vrolijke Koe en de IJsbaas  
Zuivel van de vrolijke koe, 

Kaas van kaasboerderij Mertens 
Rundvlees van ut gasthoes 

Lam en varken van de Fromberg  
Mergeland Eieren  
Honing uit Raar 

 

De pindakaas winkel 

Harmonieuws
Nieuwe spaaractie van 
de Plus Supermarkt
Bij de Plus krijg je bij elke 
€ 10 aan boodschappen 1 

spaarpunt. Je kunt deze 
toekennen aan je favoriete 
vereniging en we zullen het 
geweldig vinden als je 
Harmonie St. Walburga 
deze spaarpunten schenkt. 
Op de website van de Plus vind je ons 
onder de Plus Amby. Reuze bedankt 
voor je sponsoring aan onze 
Harmonie!

Vriendenloterij en 
Bankgiroloterij gaan samen 
verder
Beide goede doelenloterijen zijn 
gefuseerd en gaan verder onder de 
naam Vriendenloterij.
Gelukkig verandert er voor de 
sponsoring van onze Harmonie niets. 
Als je meespeelt met deze loterij 
ontvangt de Harmonie 40% van je 
inleg via de erkende goede 
doelenstichting “Een voor allen, Allen 
voor Een”. Wil je meespelen en de 
Harmonie hiermee sponsoren of 
speel je al mee en wil je de Harmonie 
als begunstigde aanwijzen, neem dan 
contact op met Breur Kostons via 
breurkostons@kpnmail.nl
De vriendenloterij kent een groot 
prijzenpakket en je ontvangt een 
speciale VIP-kaart die gratis toegang 
geeft tot meer dan 150 musea in 
Nederland.

Muziek maken is leuk!
Zou je best wel eens een instrument 
willen bespelen, loop dan eens binnen 
bij de repetitie van ons Jeugdorkest 
op vrijdagavond vanaf 19.00 uur in de 
Amyerhoof. Je zult versteld staan van 
de verschillende muziekinstrumenten, 
die je bij de Harmonie kan leren 
bespelen. Gewoon eens doen! 
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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 
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AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!

Zevenenzeventig jaar 
geleden, tussen 13 en 15 
september 1944 precies, 
kwam er een einde aan 
een iets meer dan vier 
jaar durende bezetting 

van Amby, door Nazi-Duitsland.
Op Amiepedia kunt u nog eens de diverse 
artikelen lezen die over deze bevrijding 
door de geallieerden handelen en ook het 
in vijf afleveringen vertelde verhaal van een 
ooggetuige.
Het zou fijn zijn als meer (oud)Ambynezen 
hun verhalen hieromtrent willen delen op 
Amiepedia, zodat deze ingrijpende 
gebeurtenissen voor toekomstige 
generaties bekend blijven. Ook houden 
toekomstige vieringen van bevrijdingsdag 
op deze wijze dan  hun bestaansrecht en 
blijven we ons herinneren waarom die dag 
zo belangrijk is.
In de nasleep van de oorlog toen, 
gebeurde er veel op wereldtoneel, in 
Europa, in Nederland en ook in Amby.
Een van de kleinere, maar niet minder 
belangrijke gevolgen van de 
oorlogshandelingen in onze omgeving kunt 
u lezen in een wellicht wat technische, 
maar desalniettemin interessante bijdrage 
getiteld ”Bommen en Granaten in en rond 
Amby”.
Hier leest u over het achtergebleven 
oorlogstuig, dat in feite tot op heden nog 
veel van ons doen en laten in en rond 
Amby bepaalt.

Ten slotte vragen wij hier uiteraard 
nogmaals uw aandacht voor de 
“spaaractie Help jouw club” het initiatief 
van supermarkt Plus Franssen, waar ook 
amiepedia aan deelneemt.
Dit allemaal ten gunste van de online 
encyclopedie www.amiepedia.nl van en 
over Amby, waar u niet alleen de verhalen 
en foto’s van en over Amby terugvindt, 
maar waar u zelf ook aan kunt 
meebouwen door er artikelen en 
verhalen aan toe te voegen. 
Vragen en opmerkingen, aanvullingen of 
correcties op artikelen, eigen bijdragen 
over Amby gerelateerde onderwerpen of 

De voordelen van uw eigen mobiele reisadviseur:
• Persoonlijke service zonder meerprijs.
• Ik kom graag op afspraak bij u thuis.
• Onafhankelijk reisadvies.
• Prijsvergelijking tussen Nederlandse, Belgische en Duitse reisorganisaties.
• Bijna 30 jaar werk- en reiservaring.

Raymond Frints
 +31 6-29 566 722
 raymond@reisprofessionals.nl
 www.reisprofathome.nl

Dezelfde Raymond, hetzelfde reisbureau (Globus), dezelfde service en kwaliteit maar een nieuwe naam: 

Reisprof@home.
Onderdeel van Reisprofessionals.nl (voormalig Toerkoop reisburo Globus dus).

Niet meer terug kijken maar vol goede moed en vol vertrouwen naar een nieuwe toekomst
onder een andere naam:

Reisprofessionals.

Wilt u zich eindelijk weer eens verheugen op een fijne vakantie?
De meeste reisorganisaties hebben goede voorwaarden en/of verzekeringen om met een gerust hart 

een vakantie te boeken in het najaar of voor 2022.

Een nieuwe naam...een nieuwe start. Ik hoop u snel weer te zien.
Met vriendelijke groet, Raymond

is nu

Wil je bezorger worden 
bij de Amyer Praot?

Geef het even door aan 
Henny Willems 

(adresgegevens vind je op pagina 2).
Als we je nodig hebben, 

hoor je van ONS.

zelf artikelen plaatsen, het kan dus 
allemaal.
Het mag ook opgestuurd worden naar 
redactie@amiepedia.nl.

Amiepedia: van, voor en door de 
mensen van Amby. 

ZijActief Amby   

Nodigt U uit voor de jaarlijkse 
kienavond, op woensdag 
27 oktober 2021 in het 
gemeenschapshuis de Amyerhoof. 
Leden, maar ook niet leden, zijn 
van harte welkom.
Vanaf 18:30u is de zaal geopend, we 
starten om 19:30u. 
Ook deze keer zijn er weer mooie 
prijzen te winnen!

            
Bestuur 
ZijActief Limburg,
Afdeling Amby.       

 
 
 

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 

 
 


