
Amyer Praot - 1 - Amyer Praot

44e jaargang nr 19 27 oktober 2020

Zonnebloem Kienen gaat niet door
Het kienen van de Zonnebloem afdeling Amby op dinsdag 
3 november, aanvang 14.00 uur in de Amyerhoof, gaat zeer tot onze 
spijt niet door vanwege de corona omstandigheden.
Het is wachten op betere tijden. Let op onze publicaties in de 
komende uitgaven van de AmyerPraot.
Voor nadere informatie, bel met bestuurslid Annie Overmans tel. 043 
- 36 23 816. 

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. 

U kunt elke plasticzak gebruiken, wel graag altijd dichtbinden. 

U kunt de kledingzak kwijt op het Severenplein te Amby. Er zal een 
vrachtwagen van Actie 68 staan waar u de kledingzak kwijt kunt. De 
medewerkers van Vocalgroup Mes Amie en Actie 68 zullen hierbij 
indien nodig helpen met natuurlijk in achtneming van de richtlijnen 
omtrent het corona virus. 
Meer info: vocalgroupmesamie@gmail.com 
Indien u vóór 31 oktober al uw kleding kwijt wilt dan kunt u 
contact opnemen via ons mail adres. Wij komen de kleding dan 
bij u ophalen. Ook als u zelf niet de kleding op 31 oktober kunt 
brengen dan komen wij (mits goed verpakt) de kleding bij u thuis 
ophalen. 

Sint-Kerst-Nieuwjaars-Kienen op afstand
U bent gewend 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 

rond Sinterklaas, de tweede trekking rond 
de Kerst en de derde trekking rond 
nieuwjaar. U kunt de loten via een van onze 
leden kopen. De loten kosten 5 euro per 

stuk. Voor iedere trekking zijn maar liefst 15 prijzen 

Vocalgroup Mes Amie & Stichting Aktie’68 
houden wederom een kleding inzamel actie 
op zaterdag 31 oktober 

Stichting Aktie ’68 bestaat ruim 50 jaar 
en zet zich onder andere in om – met 
name kinderen en mensen met een 
beperking – een fijn uitstapje te bieden.  
Vocalgroup Mes Amie gaat voor deze 

stichting kleding inzamelen.

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

 

 

     

 

Gewoon Vocalgroup Mes Amie 
 

Wat mag in de kledingzak: 
Schoenen (per paar) 
Alle soorten boven- en 
onderkleding 
Baby- en kinderkleding 
Handtassen 
Dekens
Lakens
Slopen en Handdoeken  
Sjaal-Handschoenen
Sokken en Pet of Hoed 
Jassen 
Knuffels 

Wat kunnen wij niet 
gebruiken: 
Lappenstof 
Vuile onbruikbare 
kleding en schoenen 
Kussens en dekbedden
Vloerbedekking en 
vloermatten 
Matrassen 
Speelgoed

 
 

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 
 

beschikbaar. Natuurlijk zoals u van ons gewent bent zijn dit weer 
prachtige kienprijzen. 
Meer info via onze facebookpagina. De verkoop zal 1 november 
starten. 

Activiteiten rond de kerst.
U bent van het koor gewent dat wij met kerst diverse activiteiten 
organiseren. Denk aan de mooie kerstwandelingen , kerstconcert of de 
kerstavond vieringen. U kwam naar ons toe om het kerstgevoel te 
proeven. Door de corona maatregelen is dit nu niet mogelijk. Echter wij 
gaan proberen om naar u toe te komen. Hoe dat leest u in een van de 
volgende uitgaven. Ook dit jaar hopen wij u het kerstgevoel te kunnen 
overbrengen…………

Koor actief………………..
Ondanks het feit dat ons project “Music At The 
Museum” een jaar is opgeschoven is het ook 
belangrijk om dit project financieel te onderbouwen. 
Zeker nu in deze moeilijke tijd. Onze leden verzetten 

veel werk door hun inzet bij diverse festiviteiten. Zo heeft men 2 dagen 
geholpen bij de Iron Man en gaat men in december werkzaamheden 
verrichten in het M-theater. Zo willen we de financiën voor ons project 
bij elkaar sprokkelen. Alle leden alvast dankjewel voor jullie bijdrage. 



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

Amyer Praot - 2 - Amyer Praot

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 10 november

Inzendtermijn kopie
Woensdag 4 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 

POETSHULP GEVRAAGD
Ervaren poetshulp gevraagd voor 

3 á 4 uur per week, omgeving Amby. 
Voor meer info, bel 06 29562393

 
 
 

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 kienavond van ZijActief Amby die 
gehouden zou worden op woensdag 
28 oktober 2020 gaat helaas NIET 
door. Dit door met de strenge 
maatregelen die het RIVM ons oplegt 
ivm het corona virus. 

RELEASE JUBILEUM-CD 10 JAOR 
JEROME – E FEESKE MET MEZIEK 
EN BEER VAN JEROME GELISSEN 
OP 31-10-2020
Ter gelegenheid van mijn 10 jaar op de 
solotoer met zingen komt op za. 31 okt. 
2020 mijn speciale jubileum-CD uit.
Op deze 2-cd 10 jaor Jérôme – E feeske 
mèt meziek en beer staan 40 liedjes, 
enkele nieuwe, maar ook oude 
feestliedjes.
Met o.a. de volgende titels: There’s only 
one Loco Loco, Loco Loco, Mèt Meziek 
en Plezeer, E feeske mèt meziek en beer,
Maak diech neet zoe drök in ut leve, 
Toedeloe, Kastelein, Mie beer is weg, 
Dee Hüttetoch, Hei gekke sjöp en nog 
veel meer.
Incl. een Jubileum Party Medley, Loco 
Loco Internationale Medley en er staan 
12 duetten op van de afgelopen jaren.
Daarnaast gaat 10% van de opbrengst 
van de jubileum-cd naar het goede doel 
Stichting Rollen voor Spieren.
I.v.m. de crisistijd zijn de feestavonden 
uitgesteld naar april 2021 (Ned. Limburg) 
en nov. 2021 (Belgisch Limburg).
De jubileum CD en de jubileum cd-single 
Geneet en Leef zijn te koop in de 
bekende muziekwinkels in Limburg.
Met vriendelijke en muzikale groeten, 
Jérôme Gelissen. Voor meer info: 
www.jeromegelissen.nl 
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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!
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
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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
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per stuk 295
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Voordeel bij Keurslager Heuts!
LEKKER VOORDEEL:

Runderpoulet Varkensoesters
Duroc d'Olive
gemarineerd of naturel

4 stuks  650

Shoarmapakket
voor 4 personen 3-delig

samen  745

Lamsfilet
gemarineerd

Zoet zuurkoolrolletje

100 gram 175

Gek. Achterham + 
Preskop +
Zure Pastei

100 gram per soort samen  450

Spaghetti carbonara

per portie  495

Hutspot stamppot

500 gram 375

Luikse balletjes

500 gram 550

Boeuf Bourgignon

500 gram  725

4-Jaargetijden
ovenschotel

500 gram 725

Taco pizza

2 stuks 790

Pompoensoep

pot 1 liter 595

Pasta fantasia salade

200 gram  239

Kip-fruitsalade

250 gram 350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 27 oktober t/m zaterdag 31 oktober 2020.

Om de wachtrijen te verkleinen kunt u uw bestelling minimaal 24 uur van tevoren doormailen naar bestel@heuts.keurslager.nl 
U kunt uw bestelling dan afhalen op ons afhaalpunt. Betalen contactloos of met pin. "Samen krijgen we corona onder controle".

Gehaktballen
panklaar gepaneerd

5 stuks  650

250 gram 845

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

1 kilo 1190

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. 

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
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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. 

Verras een mantelzorger met een bloemetje

Bloemetjesactie 2020

Ook dit jaar is er weer een bloemetjesactie voor onze mantelzorgers 
in Maastricht.  Buren, vrienden en kennissen kunnen een mantelzorger, 
die in Maastricht woont, in het zonnetje zetten.

U kunt, als buur, vriend of kennis deze mantelzorger op de Dag van 
de Mantelzorg verrassen met een mooi bloemetje. Dat kan door het 
invullen van de bon onder aan de bladzijde. De ingevulde bon kunt u 
voor 
1 november afgeven bij de balie van de gemeente Maastricht (Mosae 
Forum). U kunt de bon ook per post opsturen naar 

Gemeente Maastricht
t.a.v. mevrouw M. Voncken
Team Welzijn, Zorg, Gezondheid en Zelfsturing
Postbus 1992
6201 BZ  MAASTRICHT

Aanmelden per e-mail of telefoon is ook mogelijk via 
informelezorg@maastricht.nl of (043) 3504264. Hier kunt u ook 
terecht met eventuele vragen over de actie.
De door u voorgedragen mantelzorger ontvangt dan op10 november, 
een bloemetje. 

Zorgt iemand voor u? Denk aan de mantelzorgwaardering!
Mantelzorgers zetten zich intensief in voor een familielid of bekende 
die hulp nodig heeft. Daarom is een bedankje in de vorm van 
mantelzorgwaardering op zijn plaats. 

Wat is het bedankje?
Inwoners van Maastricht kunnen een bedankje van € 200,- aanvragen 
voor één mantelzorger als deze langer dan 3 maanden en meer dan 
8 uur per week, onbetaald hulp biedt. 

Hoe is dit aan te vragen?
Een mantelzorgwaardering voor 2020 kan tot 1 maart 2021 worden 
aangevraagd met een aanvraagformulier van de gemeente. Dit 
aanvraagformulier is verkrijgbaar bij het GemeenteLoket of via 
www.gemeentemaastricht.nl als u zoekt op ‘mantelzorgwaardering’

BON - Bloemetjesactie voor mantelzorgers 2020

Graag wil ik een bloemetje laten bezorgen bij:

Naam mantelzorger…………………………………………………

Afleveradres………………………………………………………

Mijn gegevens: 
Naam…………………………………………………………………...

Adres:…………………………………………………………………

E-mail:…………………………………………………………………

Telefoonnummer………………………………………………………

❍	Mogen wij U benaderen voor acties over mantelzorg of op de 
 hoogte houden van nieuws en activiteiten via  uw emailadres? 

Aantal prijs   nummer   

1x 1e prijs € 15.000,- 0407393 
1x 2e prijs € 7.000,- 1349554 
1x 3e prijs € 2.500,- 1300783 
1x 4e prijs Tegoedbon elektrische fiets t.w.v. € 1.500,- 0684502 
1x 5e prijs Tegoedbon elektrische fiets t.w.v. € 1.500,- 0854038 
1x 6e prijs € 1.000,- 1346219 
1x 7e prijs € 1.000,- 1354985 
1x 8e prijs Acer Laptop t.w.v. € 800,- 0854293 
1x 9e prijs Weekendje weg voor 2 pers. bij Hotel Zuiderduin t.w.v. € 410,- 1317970 
1x 10e prijs iPad air t.w.v. € 400,- 0788728 
1x 11e prijs iPad air t.w.v. € 400,- 1313303 
1x 12e prijs Vakantie in eigen land bij Landal GreenParks t.w.v. € 350,- 0258991 
1x 13e prijs Vakantie in eigen land bij Landal GreenParks t.w.v. € 350,- 0029241 
1x 14e prijs Vakantie in eigen land bij Landal GreenParks t.w.v. € 350,- 1399982 
1x 15e prijs Ereader Kobo t.w.v. € 180,- 0021823 
1x 16e prijs Ereader Kobo t.w.v. € 180,- 1400831 
1x 17e prijs Thermen Bussloo Duo arrangement t.w.v. € 185,- 0054032 
1x 18e prijs Thermen Bussloo Duo arrangement t.w.v. € 185,- 0089725 
1x 19e prijs Thermen Bussloo Duo arrangement t.w.v. € 185,- 0282379 
 
15x 20e prijs € 250,- ...45988 (5 eindcijfers) 
15x 21e prijs VVV cadeaukaart t.w.v. € 50,- ...46757 (5 eindcijfers) 
15x 22e prijs BOL.com cadeaukaart t.w.v. € 50,- ...99440 (5 eindcijfers) 
15x 23e prijs HEMA cadeaukaart t.w.v. € 50,- ...31735 (5 eindcijfers) 
15x 24e prijs Rituals verzorgingspakket t.w.v. € 39,50 ...59588 (5 eindcijfers) 
15x 25e prijs Madurodam: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 33,- ...07423 (5 eindcijfers) 
15x 26e prijs Safaripark Beekse Bergen: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 48,- ...77863 (5 eindcijfers) 
15x 27e prijs Aviodrome: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 35,90 ...24201 (5 eindcijfers) 
15x 28e prijs Kasteeltuinen Arcen: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 37,- ...42097 (5 eindcijfers) 
15x 29e prijs Rijksmuseum: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 40,- ...02171 (5 eindcijfers) 
 
150x 30e prijs € 100,- .…3782 (4 eindcijfers) 
150x 31e prijs € 50,- ….7236  (4 eindcijfers) 
150x 32e prijs € 50,- ….2758 ( 4 eindcijfers) 
 
1500x 33e prijs € 25,- .…..360  (3 eindcijfers) 
1500x 34e prijs € 15,- …...578  (3 eindcijfers) 
1500x 35e prijs € 15,- …...845 (3 eindcijfers) 
1500x 36e prijs € 15,- …...539  (3 eindcijfers)  
 

Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl/loterij  
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Openingstijden: Di-Wo-Vr 8.30 uur tot 18.00 uur | Do 8.30 uur tot 13.00 uur | Za 8.30 uur tot 15.00 uur

Reclame van woensdag 28 oktober tot en met dinsdag 10 november

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

Jonge kaas

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

Boterhamworst
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.

RUNDERPOULET
vrijdag 30 oktober en
zaterdag 31 oktoberWEEKENDRECLAME 

per kg € 11.90

Vormselviering
Op zaterdag 10 oktober ontvingen 21 kinderen Het sacrament 
van het Vormsel van Hulpbisschop Mgr.E.J. de Jong. Hij werd hierbij 
bijgestaan door kapelaan Pawel Zelazny. Het was een mooie 
viering. Wij wensen alle vormelingen proficiat! 

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
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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

Bovenste rij: Kyano Vlaspoel, Robin Leclaire, Britt Bastiaens. 
Middelste rij: Angie Giesen, Maxime Ramakers, Yada Bouvrie, 
Fenna Masotte,  Felice van Bogaert, Noé Weerts, 
Sarah Hentzepeter, Jan Vogten,Vienna Moenen. 
Onderste rij: Rosa Hyams, Niki Benakis, Ilse Sleebe, 
Dewy Snijders, Femke Hermans, Mare Van den Boorn, Evi Debie, 
Julie Miesen, Danae Ummelen 

4e GRATIS

diverse
Karbonades
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6 5 e  j a a r g a n g
 n r .  1 9  -  2 0 2 0

 MISSTIPENDIA: 
 door de week: 

€ 12.50
 zondag: 

€ 27.50

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

Redactie en administratie: 
Kapelanie 

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

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

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

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

Onze vrijwilligers hebben alle moeite 
gedaan ons kerkhof voor Allerheiligen en 
Allerzielen op te knappen.

Op 1 november vieren wij Allerheiligen en 
op 2 november bidt de Katholieke Kerk voor 
alle overledenen, dat zij bij God in de 
hemel mogen komen.

Sinds de negende eeuw viert de Kerk het 
feest van Allerheiligen, waarin in één feest, 
alle heilig verklaarden en alle 
rechtvaardigen van elke taal, van elk ras en 
van elke natie, wier namen zijn geschreven 
in het boek des levens,worden gevierd. Wij 
vieren dus alle mensen die al in de hemel bij 
God zijn.
Sommigen denken misschien dat heiligheid 
iets is voor een select aantal, maar vanaf de 
dag van onze doop zijn we kinderen van 
God, ondergedompeld in goddelijk leven en 
hebben we de kans gekregen om een pad 
te volgen, om te reageren op de uitnodiging 
die de Heer aan het volk van Israël deed: 
"Wees heilig, want Ik, de Heer, uw God, 
ben heilig".

Op Allerzielen bidden wij voor onze 
overleden broeders in de zekere hoop dat 
ze, samen met alle doden,  in Christus zullen 
herrijzen op de laatste dag. Dit geeft ons de 
gelegenheid om de pijnlijke gebeurtenis van 
de dood te lezen in het licht van het Pasen 
van de Heer. In het doopsel zijn wij 
erfgenamen van God en mede-erfgenamen 
van Christus geworden. Dat wil zeggen dat 
ons hetzelfde lot wacht als Jezus: wij delen 
in zijn verrijzenis! 

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 1 november, ALLERHEILIGEN
9.00 uur H. Mis
Voor de overledenen van het afgelopen jaar

11.00 uur H. Mis
Voor de overledenen van het afgelopen jaar
Jaardienst familie Hendrikx
Overleden echtpaar Lexis-Lousberg
Overleden ouders Koenen-Gijselaers
Margo Janssen-s’Gravemade, c.u.
Sjef Overhof, c.u.
Maria Piëtte-Mordang, c.u.
Mia Hursel-Gijsbers, c.u.

16.30 uur Allerzielenlof: als gevolg van de coronamaatregelen alleen 
voor de uitgenodigde nabestaanden van de overledenen van dit jaar

Dinsdag 3 november: 09.00 uur in de kerk
Voor de jarigen van de maand november

Donderdag 5 november: 09.00 uur in de kerk
Voor de vluchtelingen wereldwijd

ZONDAG 8 november, twee-en-dertigste zondag door het jaar
9.00 uur H. Mis
Voor de parochiegemeenschap

11.00 uur H. Mis 
Voor de parochiegemeenschap

Dinsdag 10 november: 09.00 uur in de kerk
Voor een bijzondere intentie

Donderdag 12 november: 09.00 uur in de kerk
Voor de eenzamen

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 
2 november in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 3 november vóór 
12.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: www.
parochiewalburga.nl.

Het doopsel vindt zijn volledige vervulling met de lichamelijke dood en opstanding aan 
het einde der tijden.
“Gij neemt het leven, God, niet van ons af, Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op uw 
woord; en als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats 
voor ons bereid in uw huis, om daar voorgoed te wonen” (Prefatie 1 van de 
overledenen).

Kapelaan Slaven.
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NL67170.068.18  MaasFlex 

E3.3. Wervingsmateriaal voor krant  Versie 2, November 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vrijwilligers gezocht 
 

Voor een onderzoek naar het effect van dapagliflozine (een medicijn dat 
wordt gebruikt bij mensen met suikerziekte) op de vet en suiker verbranding 
zijn wij op zoek naar: 
 

Mannen en postmenopauzale vrouwen 
met overgewicht  

 Mannen: 40-75 jaar, Vrouwen: 50-75 jaar 
BMI: 27 – 38 kg/m2 

U bepaalt uw BMI door uw gewicht (in kg) te delen door uw lengte x uw lengte (in m) 
 

De Universiteit Maastricht zoekt deelnemers voor onderzoek naar de invloed 
van dapagliflozline (een goedgekeurd medicijn) op de nachtelijke vet en suiker 
verbranding. Het onderzoek bestaat uit twee periodes van beide twee weken. 
Tijdens deze periodes neemt u in willekeurige volgorde tabletten in; 2 weken 
dapagliflozine en 2 weken een placebo (niet-werkzame stof). Zowel u als de 
onderzoekers weten dit niet. Bij deelname aan de studie zult u in 10-12 weken 
tijd 4 keer op de universiteit aanwezig zijn waarvan 2 keer voor een periode 
van 48 uur (verdeeld over 3 dagen).  
 
Voor het onderzoek worden er verschillende testen gedaan. Aan het begin van 
beide onderzoeksperiodes zal er bloed worden afgenomen en wordt uw 
lichaamssamenstelling bepaald. Aan het eind van beide onderzoeksperiodes 
verblijft u 36 uur (2 nachten en 1 dag) in een speciale kamer zodat wij uw 
energieverbruik kunnen meten. Tijdens het verblijf zal er regelmatig bloed 
worden afgenomen door middel van een infuusje. Daarnaast zal er een MRI van 
de lever worden gemaakt om te kijken naar de hoeveelheid vet en glycogeen 
in uw lever en wordt uw energieverbruik nogmaals gemeten. Verder zullen er 
twee kleine stukjes spier uit uw been worden afgenomen.  
 
Voorafgaand aan het onderzoek vindt er een geschiktheidsonderzoek plaats 
(ongeveer 3 uur) waarin uw lengte en gewicht, hartslag en bloeddruk wordt 
gemeten. Ook wordt er een aantal keer bloed afgenomen na het nuttigen van 
een suikerdrankje. 
 
Na deelname aan het gehele onderzoek ontvangt u € 853.  

Bij interesse neem contact op met: Anna Veelen 
 +31 43-388 4258  a.veelen@maastrichtuniversity.nl 

www.dmrg.nl 
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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 

Uitnodiging
jaarvergadering 
CV de Sjlaaibök
CV de Sjlaaibök nodigt al haar leden uit voor 
de jaarlijkse jaarvergadering. Deze zal 
gehouden worden op woensdag 4 november 
in de Amyerhoof.
Om ons aan de geldende maatregelen 
omtrent covid-19 te kunnen houden, wordt u 
verzocht u van tevoren aan te melden, zodat 
wij weten hoeveel plekken wij beschikbaar 
moeten hebben. Aanmelden kan via 
info@sjlaaibok.nl of telefonisch bij onze 
secretaris Constant Leenders 06-20407388

Agenda:
 - Opening door voorzitter
 - Financieel jaarverslag
 - Verslag kascontrolecommissie
 - Verkiezing kascontrolecommissie
 - Jaarverslag secretaris
 - Ver-/herverkiezing bestuursleden
 - Vooruitblik seizoen 2021 

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

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.
Het bestuur. 



Beste kinderen van Amby,

Vanwege het coronavirus hebben Scouting 
Amby en de OVA samen besloten dat het niet 
verstandig is om voor Sinterklaas een intocht 
en een gezellige middag in de Amyerhoof te 
organiseren. Sinterklaas hoort immers tot de 
risicogroep en we willen niet dat hij of een van 
de Pieten corona krijgt.
Ondanks dit alles heeft Sinterklaas wel beloofd 
om weer bij jullie thuis langs te komen.

Dit jaar is er door Scouting Amby in 
samenwerking met de OVA  een Sinterklaas-
kleurwedstrijd georganiseerd voor alle 
kinderen van Amby.
De kleurplaten hiervoor worden binnenkort 

verspreid via de basisschool, je kunt ze vanaf zondag 1 november 
downloaden via de website van Scouting Amby, of je kunt er vanaf 
maandag 2 november een ophalen bij Choes aan de Ambyerstraat 
Noord 7.

Als je kleurplaat helemaal klaar is, dan kun je hem 
inleveren bij Choes aan de Ambyerstraat Noord 7. Je 
krijgt dan een lekkere verrassing mee en voor de 
mooiste tekeningen zijn er leuke prijzen te winnen.

Groetjes,
Hulppieten van Scouting Amby 
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Kalender 2021 Amyer Praot
Dit is de kalender 2021 van de Stichting Amyer Praot.
We verschijnen in principe 21 keer volgend jaar. 
De datums zijn aangeven.

We weten dat het heel moeilijk plannen is in deze zo onzekere 
tijd. Onze gezondheid en die van onze naasten houdt ons 
hoofdzakelijk bezig. Alle activiteiten bevinden zich op een heel laag 
pitje. Toch moeten we er rekening mee kunnen houden, dat het 
allemaal weer (wat) beter wordt in 2021.
Daarom ook deze kalender. 
redactie en bestuur Stichting Amyer Praot

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 
 Limburgse Zoete aardappel 500 gr € 0,99 

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

Producten van lokale producenten   
Coronaveilig winkelen        Open vanaf 8 uur  

 

♫ PIANOLES 
 
✧ Door gediplomeerd en ervaren pianodocente  
✧ Privéles voor kinderen en volwassenen  
✧ Beginners en gevorderden 
✧ Gratis proefles 
✧ Eventueel bij u aan huis 
 
Patricia Suijlen, Tel. 043-3635931 
Appelhegge 16, 6225 KB Maastricht (Amby)  

      
 
 
 
 
 
 

 

Kalender Amyer Praot 2021 
 

Januari 2021 

 

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo  

53     1 2 3  

1 4 5 6 7 8 9 10  

2 11 12 13 14 15 16 17  

3 18 19 20 21 22 23 24  

4 25 26 27 28 29 30 31  

         

Februari 2021 

 

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo  

5 1 2 3 4 5 6 7  

6 8 9 10 11 12 13 14  

7 15 16 17 18 19 20 21  

8 22 23 24 25 26 27 28  

         
         

Maart 2021 

 

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo  

9 1 2 3 4 5 6 7  

10 8 9 10 11 12 13 14  

11 15 16 17 18 19 20 21  

12 22 23 24 25 26 27 28  

13 29 30 31      
         

April 2021 

 

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo  

13    1 2 3 4  

14 5 6 7 8 9 10 11  

15 12 13 14 15 16 17 18  

16 19 20 21 22 23 24 25  

17 26 27 28 29 30    
         

 

 

Mei 2021 

 

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo  

17      1 2  

18 3 4 5 6 7 8 9  

19 10 11 12 13 14 15 16  

20 17 18 19 20 21 22 23  

21 24 25 26 27 28 29 30  

22 31        

Juni 2021 

 
Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo  

22  1 2 3 4 5 6  

23 7 8 9 10 11 12 13  

24 14 15 16 17 18 19 20  

25 21 22 23 24 25 26 27  

26 28 29 30      
         

Juli 2021 

 

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo  

26    1 2 3 4  

27 5 6 7 8 9 10 11  

28 12 13 14 15 16 17 18  

29 19 20 21 22 23 24 25  

30 26 27 28 29 30 31   
         

Augustus 2021 

 

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo  

30       1  

31 2 3 4 5 6 7 8  

32 9 10 11 12 13 14 15  

33 16 17 18 19 20 21 22  

34 23 24 25 26 27 28 29  

35 30 31       

 
de dagen met een hokje  om 

zijn de dagen 
dat de Amyer Praot verschijnt 

 

September 2021 

 

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo  

35   1 2 3 4 5  

36 6 7 8 9 10 11 12  

37 13 14 15 16 17 18 19  

38 20 21 22 23 24 25 26  

39 27 28 29 30     
         

Oktober 2021 

 

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo  

39     1 2 3  

40 4 5 6 7 8 9 10  

41 11 12 13 14 15 16 17  

42 18 19 20 21 22 23 24  

43 25 26 27 28 29 30 31  
         

November 2021 

 

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo  

44 1 2 3 4 5 6 7  

45 8 9 10 11 12 13 14  

46 15 16 17 18 19 20 21  

47 22 23 24 25 26 27 28  

48 29 30       
         

December 2021 

 

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo  

48   1 2 3 4 5  

49 6 7 8 9 10 11 12  

50 13 14 15 16 17 18 19  

51 20 21 22 23 24 25 26  

52 27 28 29 30 31    
         

 

 

na de vakantie: 
 
verschijnt op  kopij    advertenties  

binnen    binnen  
uiterlijk:   uiterlijk: 
 

14 1 september 25 augustus 25 augustus 

15 15 september 9 september 11 september 

16 29 september 23 september 25 september 

17 13 oktober 7 oktober 9 oktober 

18 27 oktober 21 oktober 23 oktober 

19 10 november 4 november 6 november 

20 24 november 18 november 20 november 

21 8 december 2 december 4 december 

22 22 december 16 december 18 december 
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MOVAKA V.O.F. 

       0646376593 www.movaka.nl 

 

Gronsvelderweg 29, Gronsveld 

• Rolluiken 

• Zonwering 

• Overkappingen 

• Tuinkamers 

• Glaswanden 

• Veranda-zonwering 

• Sectionale poorten 

• Binnen-zonwering 

• Horren 

• Reparatie’s 

AMIEPEDIA        
amiepedia.nl: 
Verleden, heden en 
toekomst!

Het “Rijke Roomsche leven”
Zomaar een krantenartikel uit de jaren 
’30. Op 4 augustus 1935 zal de kersverse 
pater Jennekens een eerste mis opdragen 
in zijn geboortedorp Amby waar hij 
onthaald werd met bloemversieringen en 
harmonie. Pater Jennekens was zeker 
niet de enige die in de vooroorlogse 
jaren koos voor het roomsche pad. 
Vandaag de dag een unicum. Zie www.
amiepedia.nl voor het hele verhaal van 
de inzegening van pater Jennekens. 

Inmiddels 35 vrijwilligers actief voor 
de Deken Hanneman Stichting

Stichting helpt de 
Maastrichtenaren die 
het het hardst nodig 
hebben! 
Ook in Amby worden door 
ons mensen geholpen of onze 
coördinator zoekt contact 
met een andere organisatie 
als die beter de gewenste hulp 
kan bieden.

35 Vrijwilligers zijn er inmiddels actief bij de 
Deken Hanneman Stichting. Zij 
ondersteunen mensen in hun thuisomgeving. 
Denk daarbij aan praktisch klusjes als iets 
ophangen, boodschappen, vervoer en soms 
koken, maar ook een praatje, een kop koffie, 
een wandelingetje of mee naar een 
ziekenhuisafspraak. Daarbij wordt er gezorgd 
dat iemand zo snel mogelijk weer of meer 
zelfredzaam kan zijn. Ook tijdens de 
Corona-pandemie zijn vrijwilligers actief 
gebleven

Een blijvend cadeautje voor Maastricht, zo zag 
de oud pastoor - deken van Maastricht, 
Mathieu Hanneman zaliger het voor zich. Een 
stichting die mensen die het ècht nodig 
hebben helpt; mensen met beperkte financiële 
middelen en met onvoldoende andere mensen 
om zich heen. En die stichting is nu op volle 
kracht! Vóór en door mensen in 
Maastricht -met alle mogelijke 
achtergronden! 'Deken 
Hanneman zou, als naamgever 
van de stichting, trots zijn 
geweest op de toegewijde 
vrijwilligers van de stichting. 
Met veel enthousiasme en aandacht pakken ze 
alles in zijn geest aan. Zijn warmte, zorg en 
aandacht voor mensen wordt nu actief 
uitgedragen door deze vrijwilligers’. Zo zegt 
dhr. Lou Brans-Brabant, voorzitter van de 
Stichting Deken Hanneman. 
Hulpvragen worden ingediend door de 
thuiszorg, de sociale teams en andere 
organisaties in de wijk. Maar mensen kunnen 
(als er sprake is van noodzaak) ook altijd 
rechtstreeks een ondersteuning aanvragen via 
de website www.dekenhannemanstichting.nl. 

kan ook
Bewegen

ZIJNLeukwww.gymvantoen.nl

 Het dagelijks leven was doorspekt van 
de ‘Roomsche leer’.   Zo lezen we in een 
ander artikel over de ‘atletiekvereniging 
1934’. Een bijzondere, Maastrichtse, 
atletiekvereniging met een eigen 
atletiekbaan in Amby Zuid-Oost. Een 
vereniging waartegen die roomsche 
heren waarschuwden. Degene die lid 
werden van deze vooruitstrevende 
vereniging riskeerden van school te 
worden gestuurd. Nieuwsgierig 
geworden? Zie www.amiepedia.nl voor 
het hele verhaal. 

Of toch even genieten van een luchtiger 
artikel? Lees dan vooral het artikel over 
de “Amiese Boekemennekes”.  
Wereldberoemd in Amby en verre 
omstreken. Genieten pur sang. Ook hun 
verhaal lees je op de site.

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.

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

Collecte 
Wereldmissiemaand 2020

De kerkdeurcollecte in het kader van 
de Wereldmissiemaand, ten behoeve 
van de vredestichters in West-Afrika, 
welke is gehouden op 18 oktober 
2020 heeft een bedrag van 
€  116,75 opgebracht. Hierin is niet 
inbegrepen de giften, welke per bank 
zijn geboekt. 

Wij danken u, mede namens deze 
vredestichters, voor uw bijdrage. 

Parochie Missiecomité Amby. 

Wist u dat in elke klas gemiddeld 1 kind zit dat thuis 
wordt mishandeld?

U kunt er iets tegen doen, hoe moeilijk het soms ook lijkt. 
Kom in actie bij vermoedens van kindermishandeling. Iedereen 
kan telefonisch (0800-2000) of via de chatfunctie contact 
opnemen met ons over kindermishandeling en huiselijk geweld.

Bijna alle ouders/verzorgers willen goed voor hun kind zorgen. 
Maar soms lukt dat niet. Het kan zijn dat kinderen 
onvoldoende liefde, aandacht en verzorging krijgen waardoor 
ze zich niet goed kunnen ontwikkelen. Ook lichamelijk geweld 
tegen kinderen en seksueel misbruik is kindermishandeling. 
Opgroeien in een gezin waar ouders voortdurend ruzie maken 
is schadelijk voor een kind.

Veilig Thuis Zuid-Limburg helpt ook iedereen die te maken 
heeft met huiselijk geweld. Onder huiselijk geweld verstaan we 
onder andere (ex)partner geweld, seksueel geweld, 
kindermishandeling en ouderenmishandeling. Daarnaast kan er 

sprake zijn van verwaarlozing, zoals het onthouden van 
aandacht en zorg.

Neem (bij twijfel) contact op met Veilig Thuis Zuid-Limburg 
voor informatie, advies of het doen van een melding. Wij 
denken mee over oplossingen, verwijzen door naar adequate 
hulp of doen zelf onderzoek. Ga naar onze website voor meer 
informatie en folders in verschillende talen.

Het gebeurt niet vaak dat een kind zelf aangeeft dat het 
mishandeld wordt. Mogelijke signalen van kindermishandeling:
 • Nerveus, schrikachtig, agressief
 • Opvallend ander gedrag in nabijheid van ouders/verzorgers
 • Vermijden oogcontact
 • Niet naar huis willen gaan
 • Vaak buikpijn/hoofdpijn
 • Oververmoeid, vaak ziek
 • Vaak blauwe plekken en/of brandwonden
 • Vieze kleding en onverzorgd
 • Gebruik van alcohol en/of drugs
 • Angst bij omkleden/uitkleden
 • Verstijven bij aanraking of overdreven aanhankelijk
 • Benen tegen elkaar drukken
 • Pijn bij lopen en zitten
 • Pijn of jeuk aan de geslachtsdelen of anus
 • Seksueel afwijkend gedrag/taal

Bel gratis 0800 – 2000 (24/7) 
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