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Leef Sjlaaibök en Sjlaaimette, 

Veer leve in ‘nne onzekere tied, deih ziene weersjlaag 
heit op òs alle persoenlik en ouch op 
’t vereinigingsleve.
Pas geleije höbbe veer, es karnevalsvereiniging de 
Sjlaaibök, uuch al laote weite tot ouch veer, sjus wie 
väöl ander vereiniginge binne en boete Mesjtreech 

gein groete activiteite kinne goon hauwe met de karnaval.

Mede umtot veer ‘n zjubileij jaor höbbe, en veer dit natuurlijk 
neet ongemerk veurbeej wille laote goon höbbe veer de 
meugelikhede bekeke um toch andere activiteite te hauwe, die 
binne de geldende maotregele van dat momint zowwe kinne 
doorgoon.
Nao väöl euverlegk höbbe veer es besjtuur, oeteindelijk besjlote 
tot veer de grenze van de regels neet wille goon opzeuke, en 
tot veer gein risico’s wille goon laope met de gezoondheid van 
òs allemaol. 
Dit beteikent tot veer dus ouch gein alternatieve activiteite kinne 
organisere tijdens dit ganse seizoen.

’t Oetrope van de Vorsj verplaotse veer dan ouch naor òs 
zjubileijweekend in November 2021.
Veer wille dan geire twie weekende achterein hauwe, um zoe òs 
zjubileij toch good te kinne viere.
Euver de invölling van de zjubileij weekende, zalle veer later nao 
uuch communiceren.

Dizze besjloete numme veer mèt pijn in òs karnevalshart, mer dit 
is wat òs betref op dit momint de einige gooj besjlissing die veer 
kinne numme.
Prins Jean II en Prinses Nancy zalle dan ouch same met Jeugprins 
Thijn en Jeugprinses Lynn pas in november 2021 aafsjeid numme 
es Prinsepare van 2020.

Haw uuch allemaol gezoond, en hopelijk zeen veer òs weer gaw 
en verheuge veer òs op `n sjpetterend Zjubileij!!

Naomens besjtuur CV de Sjlaaibök
Marcel van Mulekom
Veurzitter 

24 gemeenten maken Limburg winterproof 
24 gemeenten in Limburg sluiten zich aan bij de actie: Geef een 
Jas, verwarm een hart. 
De gemeenten gaan van 2 t/m 20 november 2020 jassen 
inzamelen voor inwoners die geen budget hebben om een 
winterjas te kopen. De actie is een initiatief van de stichting 
Samen voor Maastricht. 
Jassen, die een tweede leven verdienen, kunnen ingeleverd 
worden bij de inzamelpunten van de gemeente. L1 ondersteunt 
deze actie via http://l1.nl/geefeenjas
In 2018 begon Samen voor Maastricht met de inzameling van 
warme winterjassen voor daken thuislozen, volwassenen en 
kinderen die in armoede leven. In 2 jaar tijd zijn 10.000 jassen 
ingezameld en uitgedeeld. Het succes van de actie geeft meteen 
de noodzaak weer. Het aantal mensen dat in armoede leeft stijgt 
nog steeds. Covid heeft grote groepen mensen die al aan de rand 
zaten nu verder in grote zorgen gebracht. 

Ook buiten Maastricht werd al ingezameld en daarmee lag de stap 
naar een provinciale actie voor de hand. Gouverneur Theo Bovens, 
doneerde eerder al zijn jas en riep de burgemeesters op om mee 
te doen. De gouverneur, en de ambassadeurs van Samen voor 
Maastricht, Huub Stapel en Vivian Lataster doen een oproep voor 
deze actie via een videoboodschap. De video wordt uitgezonden bij 
L1 op radio en tv. http://l1.nl/geefeenjas. 
L1 besteedt 3x per week aandacht aan de actie en maakt 
26 november de eindstand bekend. 

Oproep: Duik in je kast en verzamel schone en goede 
heren-, dames- en kinderjassen. Lever ze in bij het 
inzamelpunt in jouw gemeente. Op vrijdag 26 november 
wordt de eindstand bekendgemaakt bij L1. 
Kijk voor de inzamelpunten en meer info over de actie op: 
http://l1.nl/geefeenjas 



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

COLOFON
Volgende uitgave: 

Dinsdag 24 november

Inzendtermijn kopie
Woensdag 18 november

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 

Voordelig ter overname: 
Isolatie (nieuw in verpakking)
van het merk ISOVER Saint-Gobain - 
Amarillo, 12 pakketten.
Amarillo isolatiesysteem is een 
compleet systeem.
Voor meer informatie 
tel.nr.: 0624870269”

Beste volgers van 
Toneelgroep Lummel 
Zoals we eerder al via de sociale media 
hebben aangekondigd, liggen de repetities 
voor onze nieuwe komedie, welke gepland 
stond voor het najaar 2021, stop. 
Nu de maatregelen en de duur van de 
Corona-regels weer zijn aangescherpt, heeft 
het bestuur, in overleg met regisseur en de 
spelersgroep, besloten om de geplande 
voorstellingen van 2021 te cancelen. Dit was 
geen leuke beslissing, maar als we een 
goede, leuke komische voorstelling op de 
planken willen brengen moeten we de tijd 
hebben om te repeteren. 
Daarom hebben we gekozen om onze 
nieuwe komedie te verplaatsen naar het 
najaar van 2022. Helaas, maar het is niet 
anders. We houden jullie op de hoogte. 
Haw pin ! 
Met vriendelijke groet, Bestuur, spelers en 
alle leden Toneelgroep Lummel. 

Opbrengst collecte 
Nierstichting
Dit jaar heeft de collecte van de 
Nierstichting in Amby de volgende mooie 
bedragen opgeleverd: 
Amby: € 986,78
Amby-heggebuurt: € 280,44
Namens de Nierstichting hartelijk dank 
aan de gulle gevers en de collectanten. 
De Nierstichting gaat door tot de dag dat 
nierziekten de wereld 
uit zijn.

Lanny en Hellen
Wijkhoofden Amby. 

Beste leden van ZijActief Amby
Helaas zijn wij genoodzaakt de 
ledenavond van ZijActief Amby, die 
gepland stond op 18 november, te 
annuleren.
Hopelijk kan de kerstavond op 
16 december wel 
doorgaan.

Bestuur ZijActief Limburg
Afdeling Amby 
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Voordeel bij Keurslager Heuts!
Voorbeeldaanbiedingen:

Heuts, keurslager
Bergerstraat 52, Maastricht
Tel. 043-362 52 26
www.heuts.keurslager.nl

Wij zijn geopend op: 
Dinsdag-vrijdag 9.00-18.00 uur
Zaterdag 8.00-16.00 uur
Maandag gesloten

bij 500 gram 
sucadelapjes 

GRATIS 
kruidenbouquet

Cordon bleu 
Duroc d’Olive

SpeCial!
gevulde kippendij

Stamppot
Diverse varianten

gehaktbrood
Van mama Janssen

asperge- 
beenhamovenschotel

Vleessalade

Saucijsjes
Duroc d’Olive

Hongaarse goulash
Met graTiS witte rijst

Tomatensoep

Stoofstukjes  
in braadjus
Duroc d’Olive

Frisse groentesalade

Shoarmapakket
Vlees, broodjes + saus

biefreepjes
Diverse varianten

gebakken pastei
Met appeltjes en rozijnen

Zeeuws spek, 
gebakken pastei + 
grillworst

4 stuks 650

100 gram 175

500 gram 295

per stuk 295

500 gram 595

250 gram 295

8 stuks 550

500 gram 595

1 liter 395

500 gram 495

100 gram 109

samen 595
500 gram 895

100 gram 099
100 gram per soort, samen 350
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Voordeel bij Keurslager Heuts!
LEKKER VOORDEEL:

Bij aankoop van 
3 Hertenbiefstuk
potje 
rode wijnsaus 
of portsaus

Satéspiezen

5 stuks  650

Zuurkoolpakket
4-delig

samen  795

Kipschnitzels

007 steak

100 gram  165

Gebr. rosbief + 
Boterhamworst +
Kipgehakt

100 gram per soort samen  450

Pasta scampi

per portie  725

Kalkoenreepjes
in Limburgse mosterdsaus

500 gram  750

Tricolore stamppot

per stuk  525

Chili con carne

500 gram  695

Zuurkool-gehakt
ovenschotel

500 gram  725

Saucijzenbroodjes

4 stuks  575

Champignonroomsoep

pot 1 liter  595

Macaronie-vlees

200 gram  239

Ham-eisalade

250 gram  350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 10 november t/m zaterdag 14 november 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

GRATIS

Beste lezers,
Het is alweer een tijdje geleden dat jullie wat 
van ons hebben gehoord, maar net als onze 
bevriende verenigingen in Amby .e.o. moeten 
ook wij Toneelvereniging De Vriendenkring 
Amby, in deze Coronatijd onze geplande 
activiteiten 2020-2021 bijstellen. 

Gezien de ontwikkelingen, de niet vrolijke vooruitzichten van 
Covid 19 t.a.v. 2021 hebben we als bestuur helaas moeten 
besluiten om de geplande voorstellingen van komende maart 
2021 te cancelen.

Blijf ons volgen op Facebook, Amyer Praot, en vergeet vooral niet 
even naar onze website, www.toneelvereniging-de-vriendenkring-
amby.nl  te gaan. Deze hebben we namelijk in een geheel nieuw 
jasje gestoken. Mochten jullie, als bezoeker, na bezoek aan onze 
vernieuwde website nog vragen e/o informatie willen ,aarzel dan 
niet het contactformulier in te vullen en we zullen dan z.s.m. 
contact met u opnemen. 
Uiteraard kunt u ons ook bereiken via 
vriendenkringamby@gmail.com (secretariaat). 

Bestuur en leden wensen iedereen een goede gezondheid. 
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Opgroeien binnen KV Maastricht

Velen die dit lezen zullen misschien zelfs met weemoed terug 
denken aan de tijd die ze zelf hebben meegemaakt bij KV 
Maastricht en voorheen Amby’s Körfke. Wat was het leuk om 
samen te trainen en wedstrijden te spelen en dan ook vooral te 
winnen en dan ook nog eens kampioen te worden. Binnen onze 

vereniging zien we dit nu ook bij onze jongste leden. Begonnen op 
de basisschool als kleintjes en dan, na 9 jaar, ‘senior’ worden en 
wedstrijden spelen en trainen met de ‘ouderen’,  zoals ze het zelf 
noemen.
Onze ‘jongsten’ zijn een hecht team dat leuk samenspeelt en ook 
samen opgroeit en nu de ‘ouderen’ gaat helpen om net als zij in de 
afgelopen jaren heel vaak kampioen te gaan worden. 
Helaas hebben wij momenteel geen jeugdteam(s) meer binnen 
onze vereniging. Wel hebben wij twee seniorenteams die ook 
wedstrijdcompetitie spelen en een recreantenteam. 

We kunnen natuurlijk nog altijd leden gebruiken. 
Interesse? 
Neem dan contact op met onze TC via TC@kvmaastricht.nl. 
Of neem een kijkje op onze website www.kvmaastricht.nl. 



Amyer Praot - 5 - Amyer Praot

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 11 november tot en met dinsdag 24 november

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

Jong belegen kaas

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

Gebakken pastei
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.

KONIJNEBOUTEN
vrijdag 13 november en
zaterdag 14 novemberWEEKENDRECLAME 

per kg € 11.90

Kerktoren in het ROOD, 
voor actie Kerk in Nood

De vrijwilligers die het onderhoud verzorgen van de kerkelijke 
gebouwen en het kerkhof maken het mogelijk dat 
woensdagavond 25 november 2020 de parochiekerk van Amby 
aangestraald wordt met rood licht. Het is een signaal waarmee 
landelijk en internationaal aandacht gevraagd wordt voor de 
vrijheid van alle mensen om te geloven. Wereldwijd blijkt 
sprake te zijn van een afnemende vrijheid om te geloven. 
Godsdienstvrijheid is niet overal vanzelfsprekend. Tolerantie 
voor elkaars religie is soms ver te zoeken. Christenen worden 
nog steeds vervolgd. Religieuze minderheden worden sterk 
onderdrukt. In Amby hebben de parochievrijwilligers, zowel 
financieel als technisch, het mogelijk gemaakt om de kerktoren 
rood aan te stralen om daarmee een sterk, plaatselijk signaal af 
te geven.
Veel dank aan de firma Soons Zonwering uit Amby voor de 
belangeloos op maat gemaakte, huftervrije constructie en de 
montage van de schijnwerpers. Ook bij kerkelijke feestdagen 
en bijzondere gebeurtenissen in de gemeenschap Amby zal de 
kerk nu aangestraald kunnen worden. 

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

1/2 kg Varkenspoulet
+ 1/2 kg Gehakt

samen € 8.45
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 MISSTIPENDIA: 
 door de week: 

€ 12.50
 zondag: 

€ 27.50

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

Redactie en administratie: 
Kapelanie 

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

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

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

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

Beste Parochianen, 

Hopelijk maakt u het allen goed! Want corona 
bepaalt nog steeds ons leven en wel op meerdere 
terreinen. En dat zal nog wel enige maanden 
gaan duren. Heel veel sterkte! Met de premier 
zouden we willen zeggen: blijf goed voor elkaar 
zorgen! Als gelovigen mogen we daarnaast 
blijven bidden! 
We vierden dit weekend Allerheiligen en 
Allerzielen. Dankzij het uitstekende en harde 
werken van Piet Keijmis en zijn groep vrijwilligers 
zag het kerkhof er stralend uit, zodat de 
zegening van de graven na afloop van de – 
wegens corona – besloten herdenkingsdienst nog 
meer tot zijn recht kwam! Chapeau, mannen! 
Sommigen van onze geloofsgemeenschap 
hebben nog afgelopen weken iemand moeten 
laten gaan uit dit aardse leven, onder andere 
door Covid-19. We hebben voor hen gebeden, 
en blijven dat doen! We wensen hen veel troost, 
door hun geloof in het eeuwig leven en de steun 
die ze van hun naasten ontvangen.
In deze maand november willen we bijzonder 
bidden voor al onze dierbaren die zijn 
overgegaan naar het andere leven! Dit jaar kunt 
u een volle aflaat verdienen door een bezoek 
aan het kerkhof, het ontvangen van de H. 
Communie en het sacrament van de biecht, en 
het bidden van een gebed, zoals het Onze Vader 
en een Wees Gegroet, voor de intenties van de 
H. Vader de paus. (Een aflaat is het kwijtschelden 
van de tijdelijke straffen die mensen nog moeten 
uitboeten na hun overlijden.)
Zoals u al gehoord heeft waarschijnlijk, zullen 
wegens het rondwarende corona-virus vanaf 9 
november de begrafenissen slechts 30 
nabestaanden kunnen herbergen in de kerk, 
exclusief de bedienaren. Hopelijk is deze 
regeling van korte duur. Heel veel sterkte goede 
nabestaanden! 

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 15 november, Drie-en-dertigste zondag door het jaar
9.00 uur H. Mis
Voor alle overleden pastoors van Amby

11.00 uur H. Mis 
Paula Mulders-Claessen

Dinsdag 17 november: 09.00 uur in de kerk
To Blankendaal en pastoor Guus Moonen

Donderdag 19 november: 09.00 uur in de kerk
Voor de slachtoffers van alle recente aanslagen

ZONDAG 22 november, CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
Vier-en-dertigste zondag door het jaar
9.00 uur H. Mis
Bertha Limpens-Dolmans

11.00 uur H. Mis 
Voor alle levende en overleden leden van ons kerkelijk zangkoor St Caecilia, in het 
bijzonder voor ons dit jaar overleden lid François Debougnoux
Zeswekendienst Finy Vandenboorn-Consten

Dinsdag 24 november: 09.00 uur in de kerk
Voor alle Coronazieken

Donderdag 26 november: 09.00 uur in de kerk
Voor de alleenstaanden

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 
16 november in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 17 november vóór 
12.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.

Omdat de Kerst wellicht ook in zeer beperkte kring kan plaatsvinden, zullen we de mogelijkheden 
bezien de vieringen te streamen, zodat u zich toch met de Parochiekerk verbonden kunt weten. 
Maar ook willen we alle parochianen, en dan bedoel ik allen die in Amby wonen, oproepen om te 
zorgen dat er kerstavond 24 december en kerstmis 25 december iets van Kerst voor de ramen van 
uw huis, of in uw tuin, of op het dak van de garage, in de straat, of in een parkje of waar dan ook 
te zien en te horen is. Dat kan een kerstgroep zijn, een engel, een live muziekuitvoering of boxen 
en zelfs een ooievaar met Jezus in zijn bek. Natuurlijk moeten we er dan waarschijnlijk voor 
zorgen dat er niet teveel mensen bijeen komen te staan, maar van achter het raam kunnen we de 
ouders met hun kinderen zien langskomen en toezwaaien. Natuurlijk kunnen ook winkels, 
bedrijven, verenigingen en instanties meedoen met deze actie… 
Als u aan het parochiebureau laat weten wat u van plan bent, kunnen we een route voor gezinnen 
met kleine kinderen uitzetten, en zo voor hen toch de kerstsfeer en de blijde boodschap van het 
Jezus-kindje tot leven brengen. Je zou het kunnen vergelijken met de beertjes-actie, maar nu is het 
het Jezus Kind dat geboren is waar  we de aandacht op vestigen. Wellicht willen het buurtplatform 
en andere verenigingen wel meedoen? We maken van Amby één groot Bethlehem! 
Ik wens u in deze maand heel veel sterkte toe. Laten we ook tijdens deze maand niet vergeten voor 
onze dierbare overledenen te bidden. Ze stellen ons gebed en onze misintenties zeer op prijs!
Pastoor Mgr. E. de Jong 
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De bijeenkomst van woensdag 11 november gaat i.v.m. de 
coronamaatregelen niet door!
Het bestuur 

Werkgroep Severenpark
Elke 14 dagen hangt er een nieuw gedicht in het "muizenkastje", 
naast de grot. Ná Sinterklaas komt er een kerststal bij de grot te 
staan. 

Belangrijke mededeling Bejaarden- en 
invalidenvereniging aangaande het kienen
Beste leden/kieners,
Met de nieuwe maatregelen aangaande Corona is het bestuur 
genoodzaakt om de aangekondigde kienmiddagen helaas NIET 
door te laten gaan. Zodra de regels aangepast worden zullen wij 
jullie via de Amyer Praot op de hoogte houden over eventuele 
nieuwe kiendata.
Blijf gezond en hopende op uw begrip.

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 
 

’t Winkelke 
Heb je zin om je huis op te fleuren? 
Loop dan gerust eens binnen bij ’t 

Winkelke, want we 
hebben onze cadeauwinkel omgetoverd tot 
een sfeervolle kerstwinkel. 
 

Maar wilt U iemand verrassen 
of zoekt U iets voor jong of oud  

ook dat vindt U bij ’t Winkelke! 
loop bij ons binnen, wij helpen U graag 

’t Winkelke 
Ambyerstraat Noord 12A (tegenover de kerk) 
 
onze openingstijden: 
maandag gesloten 
dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur  
woensdag en donderdag van 10.00 tot 17.00 uur 

let op: 
tot aan de kerst zijn we elke vrijdag en zaterdag tot 20.00 geopend!!! 

tot snel José en Mart (voorheen eetcafé Bie José) 
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Ingang Kersenwei Bemelen  Ma.9.00-18.00  Di. t/m Vr. 8.-18.00 Za. 8.00- 17.00     tel: 043 4078181 

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak 
 Golden, Goudrenetten, Elstar, Jonagold , Wellant, Doyenne, Conference en Verdi 

Mergelland fruit per kg € 1,39 
  Gesneden Pompoen  panklaar  Kilo  € 2,75  

Bemelse Jelly, lekkere aardappelen 10 kg € 3,50 
Meer dan alleen groenten! 

Producten van lokale producenten   
Coronaveilig winkelen        Open vanaf 8 uur  

AMIEPEDIA        
amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!
"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 c.q. de voormalige gemeente Amby op internet te 
maken. Amiepedia is gratis te gebruiken om informatie te zoeken en 
om (zelf) informatie toe te voegen.
    
Herfstdraden in Amby.
Het Lindenstraatje.
Het zal de tijd van het jaar zijn. Een mooi najaarszonnetje, doet je 
besluiten om een eind te gaan wandelen. En vervolgens laat je een 
stukje nostalgie toe………en je wandelt 60 jaar geleden vanuit de 
Hagenstraat langs de hoge schuur van de Tiendschuur, zuidwaarts, 
richting Kloosterstraat (Longinastraat). Na 300m sloeg je de 
herfstdraden uit je gezicht en vervolgde je weg dan rechtsaf naar ’t 
Kempke (Lindenplein). Het plein was er nog niet. Dat ‘getske’ had een 
naam: Het Lindenstraatje. Het kwam uit in de Ambyerstraat Noord 
(Dorpsstraat) naast het pand nr. 112 Van Aubel (nu Van den Hof.)
De oorsprong van deze naam lees je op  www.Amiepedia/straten/
verdwenenstraten 

Een andere mooie herfstdraad: Buurtplatform Amby.
Mijn wandeling gaat verder richting Severenplein en na enkele 
minuten passeer ik misschien wel de mooiste symbolische 
herfstdraad die Amby rijk is: Buurtplatform Amby., Ambyerstraat 
Noord 78.
Daar waar ooit Jean en Wies Goyen-Hanssen hun café Hansen 
bestierde, daar huist anno November 2020 het Buurtplatform,  een 
mooie welzijnsinstelling voor en door bewoners van Amby. Een 
buurtnetwerk (platform) is een zo groot mogelijke groep actieve 
buurtbewoners die wil werken aan het verbeteren van de 
leefbaarheid en de vitaliteit van de betreffende wijk, Amby in dit geval.
Wilt u meer weten over het buurtplatform, loop daar dan eens 
binnen, neem kontakt op, of kijk nu alvast op www.Amiepedia/
gemeente/Buurtplatform.

De derde herfstdraad: De Lourdesgrot in het Severenpark.
Onder de indruk van datgene wat het Buurtplatform allemaal te 
bieden heeft, kuier ik het Severenpark in, waar de draden, die de 
herfst zo markeren, je om de 
oren slaan. Het mooie kasteeltje 
ligt er vredig bij net zoals de zeer 
mooi onderhouden grotkapel 
even verder.
Daar, in deze lieflijke kleine grot 
tussen het groen en de mooi 
onderhouden paadjes, brandt een 
kaarsje. Het is een bijzondere 
plek voor menig wandelaar 
geworden. Even stilstaan, even een 
moment van bezinning, van herdenken aan dat wat je bezig houdt.

Bric-à-brac
Door de geldende Corona maatregelen is de Terre des Hommes 
winkel in Maastricht (Dorpstraat 18a) minder dagdelen geopend en 
kunnen er minder vrijwilligers tegelijk aanwezig zijn. 
Om de werkdruk en het besmettingsgevaar te verminderen is het 
helaas niet meer mogelijk om Bric-à-brac én serviesgoed in te 
brengen, te doneren. 

De andere spullen zoals kleding, speelgoed, boeken, sieraden, cd’s 
en dvd’s, nemen wij graag aan!
Al het glaswerk, porselein, vazen, beeldjes, spiegels, schilderijen en 
andere snuisterijen, is nu met maar liefst 50% korting, in de 
uitverkoop. 
Kom eens binnen lopen, misschien is er wel iets voor u bij! 
Openingstijden: di en do van 10.00 – 17.00 uur, wo en vrij van 
10.00 – 14.00 uur  en za van 12.00 – 16.00 uur.
U kunt ons ook vinden op: www.facebook.com/TdHMaastricht 

Het valt op dat het onderhoud met veel toewijding, zorg en liefde 
gebeurt door vrijwilligers. In de loop der jaren is dit onderhoud 
overgegaan van hand op hand, maar altijd vol overtuiging en……
geheel gratis. Chapeau, zou ik zeggen.
Lees ook hier meer over op www.Amiepedia/kruisenenkapellen. 

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. Of stuur je 
artikel naar: Redactie@Amiepedia.nl. 

Amiepedia:
Van, voor en door de mensen van Amby! 
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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

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

tevreden met de manier waarop we het 
Ambino leiden.  Wat wij en natuurlijk de 
ouders jammer vinden is, dat de kinderen 
niet voor de ouders op kunnen treden, 
zodat deze kunnen laten zien wat ze 
allemaal in deze korte tijd hebben geleerd. 
Hoe ze steeds beter worden in dat wat ze 
doen. Beter luisteren naar de muziek, en 
hun motoriek verfijnen. Met de dansen die 
ze leren, kan het zijn, dat ze deze 
onthouden, en dan wanneer de Corona 
tot het verleden hoort, alsnog de 
mogelijkheid hebben om deze te laten 
zien. We hopen dit zo. 
We hebben pas een vriendinnen les gehad, 
die goed bezocht werd door de vriendjes 
en vriendinnetjes van de kinderen. Wat mij 
wel opviel, was dat er weinig tot geen 
vriendinnetjes werden meegenomen door 
de laatste twee groepen. Ook deze 
kunnen eens kijken bij hun vriendinnen 
wie heeft er interessen in een uurtje te 
dansen. 
Natuurlijk kunt u zich noch steeds 
aanmelden. Ook bij de groep voor jong en 
volwassenen is dit nog mogelijk. Deze 
Barre Workout lessen zijn op de 
woensdag van 18.30 tot 19.30 uur in de 
sportzaal van de basisschool van Amby. 
Met de ingang aan de van slijpenstraat. 
Heeft u Een passie voor dansen, maar is 
de stap te groot naar een echte klassieke 
balletles? Dan is Ballet Barre Workout iets 
voor jou!
Ballet Barre Workout is een 
laagdrempelige energieke balletfitness 
workout. Lange spieren, een goed 
danslichaam en souplesse staan centraal 
binnen deze workout. Dit oefenen we met 
behulp van klassieke ballettechnieken, 
pilates en yoga elementen.

Ook proberen we een groepje met 
klassieke ballet te starten. Dit zou na de 
herfstvakantie zijn. Maar jammer genoeg 
zijn er nog geen aanmeldingen. Kinderen 
vanaf 8 jaar, kunnen zich voor deze groep 
aanmelden, en die zou dan voorlopig in de 
sporthal van B.S. Amby om 13.30 zijn. We 
weten dat dit een moeilijke tijd is, maar te 
zijner tijd zouden we hiermee kunnen 
switchen naar andere tijden. Eerste willen 
we evalueren hoeveel interesse hiervoor 
is.
De overige tijden zijn nog gelijk gebleven

Lesuren woensdag : 

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

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

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

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

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

We hopen geïnteresseerden snel te mogen 
begroeten.
Van het Bestuur 

Nieuw: Huisartsenpraktijk Severen 
 
Op 1 januari 2021 zal Huisartspraktijk De Wit overgaan in  

Huisartsenpraktijk Severen. 
 
We blijven op dezélfde locatie, maar zullen in januari en februari wel een aantal  
moderniseringen doorvoeren in het gebouw.  
 
Na het afscheid van huisarts De Wit zal het team blijven bestaan in de voor u bekende 
samenstelling. Wel komt er vanaf het nieuwe jaar een vrouwelijke huisarts bij, te weten  
huisarts Lindeke Smeets.  
Wij hopen u op de vertrouwde manier kwalitatieve huisartsenzorg te kunnen blijven leveren. 
Blijf gezond! 

 
Huisarts Jan Gootjes,  
assistentes Lilian De Liège, Inge Brouwers, Ilona Stijnen,  
praktijkondersteuners somatiek Pia Wijnen en Fabiënne Frijns,  
praktijkondersteuners GGZ Simone Van de Broek en Eline Schepers,  
praktijkmanager Maryse Vissers  
en diabetesverpleegkundige Daniëlle Moens. 

 
Huisartsenpraktijk Severen    Severenstraat 4A02    6225 AR Maastricht    043-3634964 
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Super kleding actie op 31 oktober 
 

Onze dank is groot voor de inzamelactie op 31 Okt. J.L. 
Gedurende de hele zaterdag was het mogelijk om 
kledingzakken te brengen naar de vrachtauto van Actie 68 op 
het Severenplein. Zeer vele kilo’s kleding waren het resultaat. 
Natuurlijk gaan we door en dit betekent dat u via onze 
website kunt melden als u kleren heeft die weg moeten en 
verder kan er iedere maandagavond tijdens onze repetitie 
kledingzakken ingeleverd worden voor onze kleding container. 

Sint-Kerst-Nieuwjaars-Kienen op afstand

U bent gewend dat dat wij enkele keren per jaar een 
kienavond organiseren. Helaas is dit op dit moment niet 
mogelijk door de corona maatregelen. Echter gaan wij een drie 
traps kienavond organiseren. U kunt een of meerdere loten 
kopen. Dit unieke nummer is geldig voor drie trekkingen en 
wel op speciale dagen. U krijgt de prijzen thuisgebracht. Zo is 
de eerste trekking met Sinterklaas 5 December, de tweede 
trekking met kerst 25 December en de derde trekking met 
nieuwjaar 1 Januari. U kunt de loten via een van onze leden 
kopen. De loten kosten 5 euro per stuk. De trekking verloopt 
evenals met kienen dus uw lot blijft geldig na iedere keer dat 
er één prijs wordt getrokken. U heeft dus 45 kansen. Voor 
iedere trekking zijn maar liefst 15 prijzen beschikbaar. 
Natuurlijk zoals u van ons gewent bent zijn dit weer prachtige 
kienprijzen. 
De leden verkopen de loten. De verkoop is 1 november 
gestart. Wilt een lot kopen dan kunt u zich via facebook of 
onze website of bij een van onze leden melden. 

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 
 

We zetten Amby op zijn kop!

Met de feestdagen voor de deur wil het Buurtplatform Amby dit 
jaar iets speciaals doen voor de inwoners van Amby. 

Vertel ons wat u van Amby vindt!
Kom in december naar het Buurtplatform in de winkelstraat 
en…
deel uw mening over wonen in Amby. Wat gaat er goed, wat kan er 
beter. Uw mening helpt ons om de leefbaarheid in Amby te 
vergroten. 
Stuur een bericht via onze facebook pagina Buurtplatform Amby, of 
nextdoor Amby of een mail via : info@buurtplatform-amby.nl
breng ons lang houdbare levensmiddelen voor ’t Kratje van Amby. 
Wij zorgen ervoor dat deze producten goed terechtkomen bij 
dorpsgenoten die het goed kunnen gebruiken!

Geef een maaltijd cadeau!
Er is nog een manier om de vrijwilligers van ’t Kratje Amby te 
steunen. Als u in december eten bestelt of afhaalt bij een van de 
horecaondernemers in Amby, kunt u een vrijwillige donatie doen. 
Deze donatie wordt dan door ons gebruikt om inwoners en 
gezinnen uit Amby met een kleine beurs te trakteren op iets 
extra’s, zoals een afhaalmaaltijd of een warme kop koffie. 
U mag zelf bepalen hoeveel u doneert, iedere euro is welkom!
De deelnemende horecazaken zijn herkenbaar aan een poster met 
de tekst: ‘Wij steunen ’t Kratje Amby!’
We hopen zo van december een warme maand te maken, die in 
het teken staat van verbinden en elkaar steunen. 
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Een betekenisvolle tijdsbesteding
Bent u, net zoals veel mensen in deze 
onzekere tijd, op zoek naar een zinvolle dag 
invulling? Onze organisatie krijgt steeds meer 
vragen van mantelzorgers die samen met hun 
kwetsbare naasten aan huis zijn gekluisterd 
vanwege het corona-virus. Om de zorg vol te 
kunnen houden, is het noodzakelijk dat deze 
mantelzorgers de zorg af en toe kunnen 
delen met een betrouwbare vrijwilliger. 
Wilt u van grote betekenis zijn voor onze 
mantelzorgers en hen dat steuntje in de rug 
bieden in deze voor hen zo spannende en 
drukke tijd? Kijkt u dan eens naar de 
onderstaande hulpvragen. Misschien kunt u 
hen helpen.
--------------------------------------------------------
Gulpen-Wittem: 
We zoeken een wandelmaatje voor een 
meneer die helemaal opbloeit wanneer hij 
even naar buiten kan. Gun zijn echtgenote 
1 x per week een rustmomentje in de zorg 
voor hem, wanneer u gezellig samen erop 
uitgaat. 
--------------------------------------------------------
Meerssen/Valkenburg aan de Geul: 
We zijn op zoek naar gezellige koffieleuten 
die niet om een praatje verlegen zitten. Twee 
dames uit Berg en Terblijt en Meerssen en 
hun mantelzorgers kijken uit naar uw komst. 
--------------------------------------------------------
Maastricht: 
Houdt u net zoals deze mevrouw van de 
heerlijke geur van een versgebakken 
appeltaart? Wilt u 1 x per maand haar hulpje 
in de keuken zijn? U maakt haar echtgenoot 
erg blij. 
--------------------------------------------------------
U wilt natuurlijk graag snel meer weten over 
deze vrijwillige inzetten! Neem dan contact 
op met Rianne Ampts of Monique Laenen, 
coördinatoren van de vrijwilligers van 
Steunpunt Mantelzorg Zuid, 
per telefoon 043 – 321 50 46 of
per e-mail info@mantelzorgzuid.nl. 
Kijk ook eens op onze website 
https://www.mantelzorgzuid.nl/voor-
vrijwilligers. 

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 

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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