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Violenactie van De Sjlaaibök
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 Jeugd 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! 

Beste leden van de Damesvereniging Amby
Wij nodigen jullie uit voor onze maandelijkse bijeenkomst 
woensdag 13 oktober a.s. in de Amyerhoof. Deze avond begint 
om 20:00 uur. Wij hebben een gastpreker van “Remedica” 
uitgenodigd om over die nieuwe donorwet te vertellen. Nu 
langzaam de Coronaregels versoepeld worden gaan we als 
vereniging vol goede moed verder. Het zal een interessante avond 
worden.  
Introducés zijn van harte welkom tegen een vergoeding van 
€ 4,00 incl. koffie/thee met lekkers.

Het bestuur. 

JUBILEUM CV DE SJLAAIBÖK          
Leef Sjlaaibök en Sjlaaimette,

Euver ’n paar weke sjteit ós zjubileij op ’t programma. 
Get boe veer es vereiniging hiel erg nao höbbe oetgekeke.
Veer weite inmiddels tot veer motte goon werke nao de 
maotregele die op dit momint gelde.
Dus beej al ós aktiviteite allein binnekome met de corona check 
app en tijdens alle aktiviteite öm 24.00 oor de deur van de 
Amyerhoof sjlete.

Nao väöl euverlegk höbbe veer besjlote tot veer ós iersjte zjubileij 
weekend door laote goon en ’t twiede weekend goon doorsjuive 
naor ’t reguliere sezoen in januari/februari. Veer vinde ’t te jaomer 
öm o.a. de zitting te motte goon inkorte, artieste teleur te sjtelle, 
en ouch ’t Vorsjtebal wèlle veer neet öm 24.00 oor sjtoppe.

Wat helt dit noe in:
Op vriedag 5 november höbbe veer beej de Kardinaal 
‘nne aafsjeidsaovend van Prins Jean I en Prinses Nancy. 
Op zaoterdag 6 november rope veer öm 21.11 oor ozze 
nuije Vorsj of Vorsjtepaar oet in de Amyerhoof.
Op zoondag 7 november is de Kinderzitting met oetrope 
jäögprinsepaar 2021/2022

De Zjubileij zitting weurt gehawwe op 4 en 5 februari.
’t Vorsjtebal met receptie is op 12 februari.
De vereinigingsdaag veur genudigde met feesvergadering 
verplaotse veer naor ‘nne nog nader te bepaole zoondag in 
’t regulier programma.

De Vorsj of Vorsjtepaar zal dan ouch ’t ganse komende sezoen 
euver ’t Sjlaaibokriek blieve regere en in januari 2023 rope veer 
weer ‘nne nuije Prins oet.
Veer dinke op dizze meneer ’t mieste rech te doen aan ós 
Zjubileijjaor, zittingsartieste en aan de Vorsj of Vorsjtepaar.

Veer hope uuch allemaol te goon zien op ’t Buutte Gala en op ós 
Zjubileij weekend, zoetot ver same de aaftrap kinne geve 
aan eindelijk weer ’n Fantastisch (Zjubileij) sezoen.

Naomens Besjtuur en Rv11 CV de Sjlaaibök
Marcel van Mulekom, Veurzitter 

Een lekker kopje koffie met een praatje?

Dat kan. Sinds 6 jaren is er een 
huiskamer voor ouderen in Amby: de 
Koffiepot.
Iedere week op donderdagmiddag 
gelegenheid voor een kopje koffie, een 
kaartje leggen, een gezellig praatje, 
enzovoorts.

Waar? Vanaf 9 september in de Huiskamer van de Koffiepot aan de 
Arenborghoeve.
Hoe laat? Van 13.30 tot 16.30 uur.
Zin om mee te doen? Loop even bij ons binnen. Slecht ter been? 
Geen probleem, wij halen u op.
Contactadres: Arno Custers  –  043-3636947 



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
Het Gebitscentrum 8528201
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 19 oktober

Inzendtermijn kopie
Woensdag 13 oktober

Redactie, klachten 
en advertenties

Henny Willems
Berkenhoven 26

6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089

e-mail: amyerpraot@ziggo.nl
www.amyerpraot.com

Financieel Beheer
Maria Willems

Berkenhoven 26
6225 HE Amby-Maastricht

Telefoon 3621089

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 

Houdt op dinsdag 12 en 19 oktober
een kienmiddag in Gemeenschapshuis 
Amyerhoof. De zaal gaat open om 
13.00 uur en het kienen begint om 
14.00 uur.
Degene die wenst opgehaald te worden, 
dient dat tijdig te melden, 
telefoon 362618 

 
 

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 
 

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.

Beste leden van ZijActief Amby,   
U wordt van harte uitgenodigd voor de 
maandelijkse ledenavond,  op 
woensdag 20 oktober  2021 om 
19:45u in gemeenschapshuis De 
Amyerhoof.
Deze avond staat in het teken van het 
werk van:

Stichting Wensambulance Limburg.

Deze stichting vervult wensritten voor 
mensen die ernstig ziek
en bedlegerig zijn of terminale 
wensvragers, waarbij regulier vervoer niet
mogelijk is en er geen alternatieven zijn.

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 

 
 



De temperaturen dalen en het wordt  
's avonds alweer eerder donker.  
 

Welkom herfst! 
 
Eetcafé Bie Josee presenteert u vanaf 
vrijdag 8 oktober onze nieuwe najaarskaart.  
 
Wat dacht u van mosselen met zelfgemaakte friet en 
huisgemaakte mayonaise.  
Of ons stoofpotje met bier en verse seizoensgroenten. 
Nieuwsgierig geworden?  
Bekijk onze hele menukaart op www.biejosee.nl  
Wij hopen u snel te mogen begroeten. 
 
Groetjes Melanie, Joeri en team Bie Josee. 
Ambyerstraat-Noord 71   6225 EB Maastricht 
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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:

Varkensoesters
keuze uit diverse smaken

4 stuks 680

Lamsfilet
gemarineerd

250 gram 875

Shoarmapakket
3-delig

'Jubilee'-soes

per stuk 295

Gek. Achterham + 
Grillworst +
Zure Pastei

100 gram per soort samen  475

Snijbonenstamppot

500 gram 395

Luikse balletjes

500 gram 625

Nasi goreng

1 kilo 890

Saté
kant-en-klaar

500 gram 725

Boerengroentensoep

1 kilo 595

Pulled pork pakket
2-persoons

samen  650

Witlof-ham 
ovenschotel

500 gram  725

Griekse 
rauwkostsalade

100 gram  129

Eiersalade

250 gram 350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 5 oktober t/m zaterdag 9 oktober 2021.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL

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

Saucijsjes
half om half

8 stuks 720

samen 750

Jubileum burger

4 stuks 595

Agenda voor de jaarvergadering van Walburgis Uitvaartzorg, welke 
gehouden wordt op maandag 18 oktober, om  20.00 uur in het 
Gemeenschapshuis de Amyerhoof, Severenstraat 27 te Amby-
Maastricht.
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Verslag van de ledenvergadering van 2020
5. Jaarverslag 2020 

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

6. Verslag van de financiële commissie van toezicht
7. Bestuursverkiezing: 
8. Pauline Vreuls-Caelen is aftredend als bestuurslid en is niet 
 herkiesbaar
9. Guus Gabbano is aftredend als bestuurslid en is herkiesbaar.
10. René Thain is aftredend als lid van de Financiële Commissie van 
 Toezicht en is herkiesbaar.
11. Presentatie van de nieuwe lijst van voorzieningen
12. Rouwcentrum
13. Rondvraag

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

De temperaturen dalen en het wordt  
's avonds alweer eerder donker.  
 

Welkom herfst! 
 
Eetcafé Bie Josee presenteert u vanaf 
vrijdag 8 oktober onze nieuwe najaarskaart.  
 
Wat dacht u van mosselen met zelfgemaakte friet en 
huisgemaakte mayonaise.  
Of ons stoofpotje met bier en verse seizoensgroenten. 
Nieuwsgierig geworden?  
Bekijk onze hele menukaart op www.biejosee.nl  
Wij hopen u snel te mogen begroeten. 
 
Groetjes Melanie, Joeri en team Bie Josee. 
Ambyerstraat-Noord 71   6225 EB Maastricht 
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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 

Open repetitie Maos & Neker
De Zaank- en Kemedievereiniging Maos & 
Neker bestaat volgend jaar veertig jaar! 
Om dit jubileum meer 
‘volume’ te geven, zijn zij op 
zoek naar nieuwe leden, die 
willen zingen of toneelspelen. 
Daarom houdt M&N op vrijdag 15 
oktober een open repetitie. Iedereen 
is van harte welkom om eens een kijkje 
te komen nemen, hoe het er bij M&N aan toe 
gaat. Zo zullen de leden zingen en ook korte 
sketches uitvoeren. De open repetitie vindt 
plaats in hun coronaproof, modern en 
bijdetijds repetitielokaal in het Buurtcentrum 
Nazareth, Miraradorplein 39 in Maastricht. De 
leden van M&N zien u graag op 15 oktober a.s. 
aanvang 20:00 uur.

Maos & Neker is een vereniging, die zang en 
theater hoog in haar vaandel heeft staan. Het 
motto is dan ook: ‘Zingetere, Speuletere en 
Ammesere’. M&N streeft naar hoge kwaliteit 
van koorzang en bühneproducties in dialect, 
maar heeft vaak ook muziekwerken als 
musicals en moderne hedendaags 
muziekwerken, zoals de mooie song Shallala 
van Lady Gaga.

M&N heeft naast de wekelijkse repetitie op 
vrijdag ook workshops voor zang en 
acteerlessen. Ook organiseert de Stichting 
Bühne Producties elke twee jaar een grote 
theaterproductie: in de tussenliggende jaren 
vinden ook diverse kleinere uitvoeringen 
plaats.

M&N is vooral op zoek naar versterking bij de 
mannen, maar vrouwen zijn natuurlijk ook van 
harte welkom. Kom kijken en luisteren, 
ervaren en maak een praatje met de leden. Zij 
verwelkomen u graag! 

Uit de rijke 
historie van 
De Sjlaaibök
Sjlaaibök Souvenirs
In de loop der jaren hebben 
de Sjlaaibök tal van artieken 
uitgeven die menig 
huiskamer sierden, deels 

waren dit ithems om er geld mee te verdienen, 
deel geschenken die werden uitgedeeld bij een 
bezoek aan een receptie.
Voor het meest in het oog springend souvenier 
moeten we terug naar de zeventigerjaren van 
de vorige eeuw; ter voorbereiding van het 2x 
11 jarige bestaan moest er geld binnenkomen. 
Tijdens een brainstormseccie kwam Rob 
Goessens op het idee om een beeldje te laten 
onwerpen met een Sjlaaimet, terug verwijzend 
naar de historische oorsprong van de 
Vereniging, immers de 1e aanzet voor de 
carnavalviering in Amie werd gegeven door de 

Sjlaaimetten.
Rob had in  Blerick,  
Dhr Manders 
gevonden die 
gipsenbeeldjes maakte 
van dorpsfiguren en 
die her en der 
verkocht werden. Na 
enig overleg werd 
besloten om met dit 
idee verder te gaan. 
Een van de gezusters 
Coenen woonde aan 
de Dorpstraat 

(Ambyerstraat Noord) stond model voor het 
beeldje en de verkoop werd een doorslaand 

succes, in bijna elke huiskamer in Amie was een 
beeldje te vinden. Dhr Manders was zo  
overdonderd door het succes dat er een 
levertijd aan de bestellingen moest worden 
gekoppeld.Verder bood hij aan dat hij voor het 

jubileum kleine 
Sjlaaibökskes zou 
maken, die tijdens de 
receptie voor het 
jubileum (in de 
feestzaal Nieuw 
Geusselt van de Fam 
Vaessen aan de 
Heukelstraat) werden 
uitgedeeld. Dit was 
goedkoper als een 
consumptiebon!

De Bejaardenvereniging de Sjlaaimette heeft in 
de jaren erna ook een beeldje uitgegeven van de 
Sjlaaibok zodat het “Metsje” zich niet eenzaam 
voelde op de schouw of dressoir.
Voor het jubileum  3 x 11 jaor Sjlaaibök  werd 
ook gezocht naar een souvenir; in Gronsveld 
werd door de dialect vereniging Grueles  een 
leesplenske uitgegeven  vol met woorden en 
uitdrukkingen uit het Groesselts dialect. Han 
Habets zag dit in Gronsveld hangen, onder aan 
het leesplenkske stond de naam van de 
illustrator  Dhr Wim Veldman… en laat die nu 
aan de Hagestraat in Amie wonen. De contacten 
waren dus zo gelegd en door de redactie van 
het Sjlaaiblaad werden oude Amiese woorden 
bij elkaar gezocht ( “gezeumerd” ) en daarbij 
mocht de voor de Amies dialect kenmerkende 
SJ klank niet ontbreken, getuige de aanwezigheid 
van de woorden Sjlaai, Bäörs en Mösj. Al leverde 
het woord heulenteir de meeste vraagtekens 
op, het is een vlierbesstruik.
De leesplenkskes waren te bestellen op een 

houten plankje 
(plenkske)  voor 
fl. 11.00  of ingelijst in 
een luxe lijst  door 
de plaatselijke 
lijstenfabriek De 
Tombe voor fl.22.00. 
ook dit was een 
groot succes in vele 
huiskamers of op het 
kleinste kamertje 
kwam of kom ze nog 
tegen.

De Sjlaaibök hebben in de loop der tijd heel wat 
attributen verkocht om de kas te spekken, zo 
zijn er met name door de jeugd heel wat 
stickers, balpennen en notitieblokjes verkocht, 
vandaag de dag is de violenactie niet meer weg 
te denken en sieren enkele duizenden violen de 
Amiese tuinen.
Maar de Sjlaaibok zijn de beroerdste niet en er 
worden ook wel eens cadeautjes uitgedeeld, 
men heeft er zo de gewoonte van gemaakt om 
bij het bezoek van een jubileumreceptie een 
herinnering uit te delen. Zo als reeds aangehaald 
werd bij het 22 jarig bestaan een bokje uitgeven, 
bij het 33 jarig bestaan een gebaksbordje met 
het nieuwe logo, in 1999 bij het 44 jarig bestaan 
een bierglas 
en bij het 
laatste 
jubileum in 
2010 een 
koffiemok.
 
Of we bij de 
receptie van 
het 66 jarig 
bestaan ook 
een 
aandenken 
krijgen is nog afwachten…. 
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SCHNITZELS

Openingstijden: Di-Wo-Vr 8.30 uur tot 18.00 uur | Do 8.30 uur tot 13.00 uur | Za 8.30 uur tot 15.00 uur

Reclame van woensdag 6 oktober tot en met dinsdag 19 oktober

Goulash
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19
Achterham
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.15

Jong belegen kaas

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

Gebraden gehakt
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19KOPHAASJES

4e GRATIS

WEEKENDRECLAME: vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober

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.

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

ROZENKRANS

In de Rooms Katholieke Kerk is de maand 
oktober gewijd aan de Rozenkrans. De 
keuze van deze maand hangt samen met 
de liturgische gedachtenis van Maria van 
de Rozenkrans op 7 oktober. Deze 
viering werd ingesteld door de heilige 
paus Pius V in 1571. Hij had de 
christelijke overwinning van de Slag bij 
Lepanto (7 oktober 1571) toegeschreven 
aan het bidden van de rozenkrans.
Het rozenkransgebed werd 
gepropageerd door de orde der 
Dominicanen, waartoe Pius V zelf ook 
behoorde. Volgens een legende was de 
Rozenkrans een geschenk van de Heilige 
Maagd Maria aan Sint Dominicus (1170-
1221), stichter van de Dominicanen. 
Maria zou de rozenkrans hebben 
gegeven als wapen in zijn strijd tegen de 
Albigenzen. Dus kerststal komt van 
Franciscus, rozenkrans van Dominicus.
Het gebruik om jaarlijks de hele maand 
oktober in het teken van de rozenkrans te 
stellen, dateert uit de 19e eeuw. Het was 
paus Leo XIII (1878-1903) die een 
intensere Maria-devotie in deze maand 
bevorderde door zijn oproep om extra 
vaak de rozenkrans te bidden. 
Opmerkelijk is dat Leo in totaal tien 
encyclieken over het rozenkransgebed 
schreef. Alle werden gepubliceerd in 
september, ter voorbereiding van de 

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 10 oktober, Acht-en-twintigste zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis. koor: Gelegenheidskoor
Echtpaar Lexis-Lousberg
Marianne te Meij-van der Beelen, c.u.

Dinsdag 12 oktober: 09.00 uur in de kerk
Vóór de Mis: 8.40 uur rozenkrans
Voor een eerlijkere verdeling van voedsel en drinkwater

Donderdag 14 oktober: 09.00 uur in de kerk
Voor de daklozen

ZONDAG 17 oktober, Negen-en-twintigse zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis. koor: Schola (voormalig Kerkelijk Zangkoor)
Maria Hermens en Gerard Burgers

Dinsdag 19 oktober: 09.00 uur in de kerk
Vóór de Mis: 8.40 uur rozenkrans
Jaardienst E.H. Johannes Riga, oud-pastoor Amby

WOENSDAG 20 oktober
19.00 uur: MOEDERAVONDVIERING ZIJ-ACTIEF AMBY
Koor: Gelegenheidskoor

Donderdag 21 oktober: 09.00 uur in de kerk
Voor de parochiegemeenschap

GEDOOPT
Juul Nieuwkamp en Loïs Peek 
Wij wensen de dopelingen en hun ouders van harte proficiat.

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 
11 oktober in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 12 oktober vóór 
12.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.

daaropvolgende rozenkransmaand. Alle pausen na Leo XIII hebben in navolging van 
hem de gelovigen opgeroepen in oktober extra tijd aan de rozenkrans te besteden.
Naast de 7e oktober kwam er na 1917 nog een andere belangrijke oktoberdag voor 
Maria-vereerders bij: de 13e, de herdenkingsdag van het zogenoemde Zonnewonder 
van Fatima, dat plaatsvond op 13 oktober 1917. Een menigte van circa 70.000 
belangstellenden en nieuwsgierigen nam toen bij Fatima (Portugal) een 
bovennatuurlijk kosmisch fenomeen waar. Uit getuigenverslagen bleek dat velen bang 
waren dat de zon zich op de biddende menigte zou storten. De mensenmassa stond 
op een veld verzameld rond drie herderskinderen: Lucia Dos Santos, Jacinta Marto en 
Francisco Marto. Zij beweerden dat op 13 mei 1917 Maria voor het eerst aan hen 
was verschenen.
In de kerk bidden wij de hele maand oktober, elke dinsdag vóór de mis van 9 uur, 
gezamenlijk de rozenkrans.
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NIEUWE LEDEN GEZOCHT
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 

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 

Mooie grote Bloemkool € 0,89 
(H)eerlijke Elstar of  Conference kg € 1,29 

div soorten Meel van De Commandeursmolen  
Pompoen gesneden panklaar kg € 2,79 

Zuurkool uit  het vat 500 gr €0,89 
 
 

 
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 

Voorbereidingen kerstwandelingen van start.
Na de zomervakantie is VGMA gestart met de voorbereidingen voor 
de komende Kerstwandelingen. 
De focus van VGMA ligt op dit moment op de kerstwandelingen die 
wij elke twee jaar organiseren.  
Wij hebben dit jaar gekozen voor “The Wizard of Amie”  een alom 
bekend verhaal bij groot en klein. Vandaar dat wij twee familie 
kerstwandelingen hebben toegevoegd op de zondagmiddag. 

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). 

Max 5 kaarten per persoon.

Per wandeling zijn 50 kaarten beschikbaar. 
De kaarten kosten 11 euro per 
persoon, kinderkaarten 6,50 
euro (6 t/m 12 jaar) alleen 
geldig op zondag en onder 
begeleiding van minimaal 1 
volwassene. 
De wandeling is ong. 2,5 km 
lang, onderweg  kunt u 
genieten van het verhaal met 
zang, toneel, muziek, eten en 
drinken. Door deze kerstsfeer 
te creëren hopen we U in een 
geweldige kerststemming te 
brengen.  

Noteer maandag 
18 oktober in uw agenda 
en wees er snel bij want de 
ervaring leert dat de 
kaarten snel uitverkocht 
zijn. 

Vocalgroup Mes Amie & Stichting Aktie’68 houden 
wederom een kleding inzamel actie op 16 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

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. De actie is van 11.00 tot 15.00 uur.
Heeft u vragen of wilt u liever dat wij de kleding ophalen dan neem 
contact op met ons secretariaat: vocalgroupmesamie@gmail.com 

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 ovb  

 
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 
 

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
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• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions

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

Be you.  
Be beautiful.

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 4 t/m 24 oktober 
stemmen op uw favoriete 
verenigingen. Elk lid mag 3 stemmen 
uitbrengen op 3 verschillende 
verenigingen.
Wij zullen het zeer op prijs stellen als 
u stemt op onze Harmonie. Het kost 
u niets en de opbrengst komt ten 
goede aan o.a. onze Jeugdopleiding.
Ga vanaf 4 oktober naar de Rabobank 
website of mobiele app; selecteer 
Rabobank Clubsupport en breng uw 
stem uit op Harmonie St. Walburga. 
Hartelijk dank hiervoor!

Er is nog plaats voor 
uw advertentie in de 
Kerstkrant 2021
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 dan een e-mail 
naar kerstkrant@walburga.nl en wij 
nemen terstond contact met u op.

Spaaractie van 
de Plus Supermarkt
Het gaat goed met de Spaaractie van 
de Plus. Veel spaarpunten zijn al 
toegekend aan onze Harmonie en 
daar zijn we de lezers van de Amyer 
Praot zeer dankbaar voor!. De actie 
loopt nog tot 14 november a.s.. 

Version	1		 	 NL74609.068.20	

 
Gezocht: Gezonde mannen en vrouwen met 

overgewicht (BMI 27 - 38 kg/m2), 45-75 jaar 

De Universiteit Maastricht zoekt deelnemers voor onderzoek naar de 
relatie tussen de hoeveelheid vet in de lever en de opname van suiker in de 
lever in gezonde mannen en vrouwen met overgewicht en/of obesitas (en 
zonder diabetes). Voor het onderzoek worden er verschillende testen 
gedaan. Zo zal de samenstelling en hoeveelheid van het vet in de lever 
onderzocht worden met een MRI-scan. Suikeropname in de lever wordt 
gemeten door middel van een PET-scan en radioactieve tracer. Daarnaast zal 
gekeken worden naar de aanmaak van nieuwe vetten in de lever en wordt er 
een test naar insulinegevoeligheid uitgevoerd. Tijdens de testdagen wordt 
ook bloed afgenomen.  
 
Vooraf wordt getest of u geschikt bent voor deelname. 
 
Bij deelname aan de studie zult u in 3-4 weken tijd 3 keer op de universiteit 
aanwezig zijn: 1 kort bezoek van 2.5 uur, 1 bezoek van 9.5 uur, 1 lange 
bezoek met overnachting (18.5 uur). Na deelname ontvangt u €350  
 
Bij interesse neem contact op met: Jeremy Basset ( 0638145779 
* j.bassetsagarminaga@maastrichtuniversity.nl  

www.dmrg.nl 

Uitnodiging 
jaarvergadering 
CV de Sjlaaibök

CV de Sjlaaibök nodigt al 
haar leden uit voor haar jaarlijkse 
jaarvergadering.
Deze zal gehouden worden op 
woensdag 3 november in de 
Amyerhoof.
De jaarvergadering start om 
20.00 uur
Agenda:
• Opening door voorzitter
• Financieel jaarverslag
• Verslag kascontrolecommissie
• Verkiezing kascontrolecommissie
• Jaarverslag secretaris
• Ver-/herverkiezing bestuursleden
• Vooruitblik seizoen 2021/2022 
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GETV
AAN ALLES 

R E G I E :  R I N Y  J A L H A I J

T O N E E L V E R E N I G I N G  

D E V R I E N D E N K R I N G  A M B Y

MATINEE  VOORSTELL ING:   14 :00- 17 :00  
(MET IN  DE  PAUZE KOFF IE/  THEE  EN VLAAI )

L O C A T I E :
A M Y E R H O O F 
Severenplein 27  
Maastricht

K A A R T V E R K O O P :
€ 7 , 5 0  V O O R V E R K O O P

 
€ 8 , 5 0  O N L I N E  V E R K O O P  
Online reserveren via vriendenkringamby@gmail.com
Whats app :   +031 625 479 812

Donderdag 30 september en  donderdag 7 oktober | 
in de Amyerhoof van 19:00-20:00 uur.

C O V I D  R E G E L S  
worden nageleefd

Z O N D A G  3 1  O K T O B E R  2 0 2 1

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
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RADEMO
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RADEMO

 Contact
T: 06 27 19 67 97
E: info@thuiszorgcentralenederland.nl
A: Amerikalaan 14
     6199 AE Maastricht-Airport

Thuiszorg
Centrale
Nederland

Elke dag uw eigen dag!

Regie in eigen handen

Kleine teams met vaste 
zorgprofessionals

Servicegericht én persoonlijk

Vaste contactpersoon, korte lijnen 

Voor dit najaar hebben we nog 1 basiscursus 
reanimatie en 2 herhalingscursussen 
reanimatie gepland. 
Dit alles volgens de Covid-19 richtlijnen. 
We bieden de basiscursus voor € 25 en de 
herhalingscursus voor € 17,50 aan.

Basiscursus: 9 en 16 november 2021.
Herhalingscursus: 20 oktober (VOL) en 2 november 
2021.

Schrijf u snel in via hartslagnu.amby@gmail.com, 
want VOL = VOL

Indien een cursus vol is kunt u op een wachtlijst geplaatst 
worden voor een volgende cursus. 

Samenwerking HartslagNu Amby-Maastricht met 
Buurtplatform Amby
Omdat we in Amby een sluitend reanimatie netwerk willen 
creëren, hebben Buurtplatform Amby en HartslagNu Amby-
Maastricht een mooie deal gesloten.

Buurtplatform Amby betaalt voor 10 inwoners uit 
Amby de reanimatie basiscursus. 
Hier zijn voorwaarden aan verbonden:
• U heeft nog géén reanimatiediploma
• U dient de basiscursus in 2021 te behalen (9 en
 16 november 2021)
• Na het behalen van uw reanimatiediploma 
 meldt u zich aan bij HartslagNu, het 
 reanimatieoproepsysteem.
• U bent voornemens lid te worden van onze 
 vereniging en dat ook in 2022 te blijven.
• U meldt zich aan via Buurtplatform Amby, 
 (info@buurtplatform-amby.nl)
• Dit aanbod geldt enkel voor de eerste 
 10 aanmeldingen. 
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AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  
Verleden, heden en 
toekomst!

“In Amby wonen we qua sterrenhemel nog 
relatief gunstig vergeleken met inwoners van 
bijvoorbeeld Randwyck of zelfs de binnenstad. Ik 
geef je een paar locaties waar je een goed zicht 
hebt op de avondhemel én waar iets minder 
lichtvervuiling is. Loop zodra het donker (en 
onbewolkt!) is eens naar de Bodemsweg, vanaf 
de Molenweg. Op het eerste stuk kom je 
weliswaar ook nog een aantal lantaarnpalen 
tegen, maar zodra de weg iets omhoog gaat 
kom je op een plek waar je een mooi uitzicht 
hebt over Amby. Vanaf die plek is een groot deel 
van de hemel te zien. Een alternatief is de 
Hooverenweg, die je kunt inslaan vanaf het 
Magisch Theatertje bij Speelterrein Tina. Deze 
route is vooral geschikt als je te voet gaat. De 
donkerste plekjes vind je dus in de buurt van en 
op de Amyerhei. Blijf zo ver mogelijk weg van de 
A2/A79 en de rijksweg richting Berg & Terblijt. 
Wil je echt even het bos in? Dan is het 
uitkijkpunt bij de Curfsgroeve een prachtige plek. 
Redelijk ver weg van kunstlicht en een hele 
fraaie omgeving.”

 

Opname van Saturnus, gemaakt door de 
auteur in juni 2014, ook vanuit Amby. Je ziet 
onder meer de zgn. Cassini-scheiding: een 
donkere ‘leegte’ tussen de ringen. Ook zijn 
op de planeetbol diverse wolkenbanden te 
zien. Door de snelle rotatie van de planeet 
zien wij die als strepen.

Als u, lezer van de Amyerpraot, verbaasd 
bent over bovenstaand stukje en u zich 
afvraagt wat dit met Amiepedia te maken 
heeft, dan raden wij u aan de site te 
bezoeken. Een inwoner van Amby, Gian 
Kerstges, beschrijft in een prachtig, zeer 
lezenswaardig artikel hoe hij in zijn jeugd 
gegrepen werd door het firmament boven 
hem. Inmiddels weet hij er zo veel van en 
kan hij er zo boeiend over vertellen, dat hij 
dat via amiepedia met u wil delen. En niet 
alleen op de site... “want wie weet”, aldus Gian, 
“kunnen we een keer een sterrenkijkavond 
organiseren in Amby! Dan kan iedereen een blik 

werpen door een echte telescoop en zich 
vergapen aan de schoonheid van het heelal. Ik 
ben dan graag van de partij en laat je alles zien. 
Koffie, erwtensoep en een gevulde koek erbij en 
we hebben een fantastische avond samen.

Dit initiatief houden wij als amiepedia graag 
in gedachten en hopen er snel op terug te 
kunnen komen. En zoals gezegd, inlezen kunt 
u zich op amiepedia.nl

Om verhalen als die van Gian, maar ook 
toekomstige bijdragen te kunnen blijven 
publiceren, hebben wij nog steeds uw hulp 
nodig.
Want wij vragen hier uiteraard nog steeds 
uw aandacht voor de “spaaractie Help 
jouw club” het initiatief van supermarkt 
Plus (Franssen) nu Quadvlieg, waar ook 
amiepedia aan deelneemt.
En ook nog steeds 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 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. 

Lieve deelnemers, bewoners van Amby,
Wij willen jullie allen bedanken voor 
jullie deelname aan de GARAGE SALE 
AMBY editie 2021.   
Uiteindelijk hebben 167 bewoners meegedaan 
waardoor we, na aftrek van enkele kosten, 
samen een mooi bedrag hebben opgehaald 
voor Severenpark (Werkgroep van 
Buurtplatform-Amby). Zij ontvingen een 
donatie van € 250,- en hebben daar bruikbare 
spullen van gekocht.

We bedanken Ineke Hermsen en Esther Bergman 
voor hun inzet in onze werkgroep; zij hebben 
aangegeven te stoppen . Karin Hogenboom en 
Susan Meisen gaan zelfstandig verder met de 
organisatie.

En nu……. kijken we alweer vooruit…. achter 
de schermen wordt alweer nagedacht om een 
gepaste datum te vinden voor volgend jaar. We 
hebben hierbij jullie hulp nodig. 
Wij kijken uit naar jullie reacties. Mail naar 
Garagesaleamby@gmail.com (heb je je 
voorkeur al laten weten dan is een reactie niet 
meer nodig)

1. Welke datum heeft je voorkeur voor 2022 ? 
 Zondag 10 Juli 2022 (voor de  
 zomervakantie) of Zondag 11 September
 2022 (na de zomervakantie)?
2. Welke vereniging of stichting uit Amby 
 verdient volgens jou in 2022 een donatie? 
Groetjes Karin en Susan 
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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 

CAFE ZAAL DE KARDINAAL  

Na de corona lockdown zijn wij begonnen met eten zowel 
voor lunch als diner,  
hiervoor kunt u terecht in onze Orangerie (de serre).  
De keuken is geopend van 12.00 uur tot 20.00 uur  
behalve op woensdag, dan zijn we gesloten.  
We hebben geen uitgebreide kaart maar wel  
‘simpel en lekker’ zoals o.a.  
• voor de lunch uiteraard een soepje van het moment, 

kippenpasteitje, uitsmijter  
• en voor het diner lekkere Indische saté, stoofpotje en 

tapas op reservering.  
Voor de lunch hoeft u niet te reserveren mits het een groep 
betreft,  
voor het diner is het niet noodzakelijk om te reserveren mits 
het meer zijn dan 4 personen en voor de tapas.  
Reserveren kunt u op telefoonnr. 043-3621180  
Onze openingstijden zijn  

maandag en dinsdag12.00 - 24.00 uur  
woensdag gesloten  

donderdag, vrijdag en zaterdag 12.00 - 24.00 uur  
zondag 11.00 -24.00 uur  

Tot gauw in café zaal de Kardinaal en Orangerie.  
Ons Team 

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 
 

Gezellig spelen op Kinderdagverblijf, 
Peuteropvang en BSO Amby!
Kinderdagverblijf Amby is gelegen in het Integraal Kindcentrum 
Amby in de Koninginnestraat. Het kinderdagverblijf is onderdeel 
van MIK kinderopvang. 
Wij verzorgen dagopvang voor uw baby en peuter. 
Uw kind is welkom vanaf 7.30u tot 18.00u. Het is ook mogelijk om 
alleen voor de ochtend of middag te kiezen. Bij de baby’s hanteren 
wij zoveel mogelijk structuur in slaap- en eetritme. Daarnaast lezen, 
spelen en knuffelen we samen. Door een scholing van onze 
medewerkers in babyspecialisme kunnen we nog beter de 
ontwikkeling van baby’s volgen en stimuleren. 
Op de peutergroep eten we natuurlijk gezellig samen aan tafel. In 
onze bedjes op de slaapkamer is het mogelijk om tussendoor even 
uit te rusten,  
want van al dat spelen word je natuurlijk moe! In de peutergroepen 
werken we met de VVE-Speelpleziermethode. Dit is een methode 
die op speelse wijze aandacht geeft aan de ontwikkeling van 
kinderen tussen de 2 en 4 jaar. 
Onze peuteropvang is gevestigd naast de kleuterklassen van school. 
Hier is uw kind welkom van 8.30u tot 12.30u. Ook hier werken we 
met de VVE-Speelpleziermethode en hebben we samen met de 
kinderen een gezellige en leerzame ochtend. 
Tot slot onze BSO. Hier zijn de 
kinderen na schooltijd welkom tot 
18.30u. Op studiedagen en in 
vakanties voorzien wij in opvang de 
hele dag. Mocht u al vroeg moeten 
werken, dan is het ook mogelijk om 
voor schooltijd al een uurtje opvang af te nemen. Op onze BSO 
kunnen de kinderen heerlijk uitrazen na een schooldag en samen 
met vriendjes en vriendinnetjes leuke activiteiten ondernemen.
U kunt altijd vrijblijvend een rondleiding aanvragen op de site 
www.mik-kinderopvang.nl. 

CAFE ZAAL DE KARDINAAL  

Na de corona lockdown zijn wij begonnen met eten zowel 
voor lunch als diner,  
hiervoor kunt u terecht in onze Orangerie (de serre).  
De keuken is geopend van 12.00 uur tot 20.00 uur  
behalve op woensdag, dan zijn we gesloten.  
We hebben geen uitgebreide kaart maar wel  
‘simpel en lekker’ zoals o.a.  
• voor de lunch uiteraard een soepje van het moment, 

kippenpasteitje, uitsmijter  
• en voor het diner lekkere Indische saté, stoofpotje en 

tapas op reservering.  
Voor de lunch hoeft u niet te reserveren mits het een groep 
betreft,  
voor het diner is het niet noodzakelijk om te reserveren mits 
het meer zijn dan 4 personen en voor de tapas.  
Reserveren kunt u op telefoonnr. 043-3621180  
Onze openingstijden zijn  

maandag en dinsdag12.00 - 24.00 uur  
woensdag gesloten  

donderdag, vrijdag en zaterdag 12.00 - 24.00 uur  
zondag 11.00 -24.00 uur  

Tot gauw in café zaal de Kardinaal en Orangerie.  
Ons Team 
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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.

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.

is nu

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

N I E U W :  S T U D I O  A N N E L O E S  I N  M E E R S S E N !

Bunderstraat 171 (parking hoek St. Josephstraat) - T 043-2086025 - irisenco.nl
Wo-Do-Vrij. 10-17:30 - Za. 10-17:00. Di: personal shopping (afspraak)

Mooiste collecties van Studio Anneloes - Summum - Nukus - Nü Denmark
Josephine & Co - Question - Para Mi. Gratis parkeren voor onze deur!

€ 10, - VOUCHER 
op uw aankoop v.a. € 100,-. Geldig t/m 16 okt. 2021.
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