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Hallo Kluivers
En nu breekt de herfstvakantie aan en in deze vakantie hebben we 
2 leuke activiteiten voor jullie (kluivers van 6 t/m12 j.) en wel op 
Woensdagmiddag 27 oktober.

“t Weike is een privétuin, het is een wilde tuin waar allerlei dieren 
te bewonderen zijn. Eerst mogen jullie de dieren bekijken en 
misschien helpen te voeren. Daarna mogen jullie in de tuin allerlei 
bladeren en nog meer verzamelen om een herfststukje te maken. 
Jullie moeten zelf een bloempotje meenemen. En er zijn ook allerlei 
spellen om te doen. In de pauze is er voor jullie drinken en iets 
lekkers. Dus heb je zin in deze afwisselende middag geef je snel op  
bij het opgeefadres.    
Verzamelen: Aan de Westrand ter hoogte van nummer 154. 
We wachten jullie daar op om 14.00 uur.
Einde: ophalen aan de Westrand ter hoogte van nummer 154 om 
16.00 u.  Deelnemersbijdrage: € 3,50. Graag met gepast geld betalen.      
Meenemen: Goeie humeur en bloempotje voor het 
herfststukje.

Onze tweede activiteit voor kluivers van 6t/m 12j. is een gezellige 
filmmiddag in de bioscoop en wel op vrijdag 29 oktober 2021. 
Daar draait vast een héél spannende film. Welke dat is blijft nog een 
verrassing. We gaan met de stadsbus naar de bioscoop, dus wees op 
tijd. Deze bus wacht niet!!! In de pauze is er iets lekkers voor jullie 
allemaal.
Dus heb je zin in deze gezellige middag, geef je dan op bij het 
opgeefadres.

Verzamelen: Severenplein om 12.45 uur.
Vertrek: Severenplein 13.00 uur.
Terug in de wijk: Severenplein rond 17.00 uur.
Deelnemersbijdrage: € 5,=.  

Opgeef- en infoadres:
Bep Thors, Achter de Hoven 61, Tel: 3635947.
 
Opgeven voor beide activiteiten op 
donderdag 19 oktober van 19.00-20.00 uur.

TOT ZIENS
KVW 

Beste leden van ZijActief Amby,   

U wordt van harte uitgenodigd voor 
onze jaarlijkse Moederavond op 
woensdag 20 oktober a.s. Deze avond 
begint om 19.00 u in onze 
parochiekerk, waar een heilige mis 
wordt opgedragen ter intentie van alle 
leden en overleden leden van onze vereniging.  Na de heilige 
mis wordt de avond voortgezet in het 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. 

Bomenspeurtocht Amby
Zondag 24 oktober
Vertrek tussen 13.00 en 14.00 uur hoek Bergerstraat-Molenweg

IVN Maastricht bestaat 50 jaar! 
En om dat te vieren combineren we 
zondag 24 oktober onze maandelijkse excursie 
met de bomenspeurtocht Amby in het kader van Bomenfestival 
Limburg. Het hoofdthema van deze dag is ‘Natuurlijk Maastricht’, 
naar het boek dat in december 2020 verschenen is, met als 
sub-thema ‘Natuur in de buurt’. Ontdek de oudste boom van 
Maastricht, een boom met knieën of een boom met een bijzonder 
verhaal. Interessant voor bomenliefhebbers, maar ook voor kinderen 
die het spannend vinden een bomenspeurtocht te lopen.
Er zijn deze zondag twee mogelijkheden om mee te doen: 
met een gids of individueel. 
De start met gids is om 13.30 uur en de start individueel met 
routebeschrijving en/of speurtocht is tussen 13.00 en 14.00 uur. 
Bij beide mogelijkheden lopen we in kleine groepjes.                         
We vertrekken vanaf hoek Bergerstraat-Molenweg, 
Maastricht (ter hoogte van Withuishof, parkeren op de ventweg 
Bergerstraat 2-4 Withuishof).

Meld je aan bij Vanessa Ali, e-mail: vanessahilwig@gmail.com, en geef 
aan of je met een gids mee gaat of individueel wilt lopen.
Voor meer info Tineke de Jong, e-mail: tineke.de.jong@kpnplanet.nl

Raadpleeg ook onze website www.ivn.nl/maastricht 

ZONDAG 31 OKTOBER 2021 
Matineevoorstelling 14.00-17.00uur
“Vaan alles get”       Regie  Riny Jalhay
Zoals eerder aan jullie beloofd kunnen en 
mogen we jullie, ons publiek,  weer verwelkomen 
en hoe kunnen we dit beter doen dan jullie te trakteren op 
koffie / thee met vlaai en een gezellig middag. Vanaf half juni 
hebben we daarom alle zeilen bijgezet om voor jullie een 
gevarieerd programma samen te stellen.
Uiteraard gelden de COVID -19 regels.
On-Line: 
Voorkeur1:Reserveren via 
vriendenkringamby@gmail.com (secretariaat)
Voorkeur 2: WhatsApp versturen met uw gegevens naar 
mobiele nummer + 031 625 479 812
Voorkeur 3: Bellen naar +31625479812 
We verheugen ons U in de Amyerhoof te kunnen begroeten.



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
Huisartsenpraktijk 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 2 november
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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 9 november 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 deze pagina)
Als we je nodig hebben, 

hoor je van ONS.

Vioele Aktie Sjlaaibök 
Groet succes

Aafgelaope week hadde veer 
ozze jaorlijkse vioele aktie.
Door de gooje verkaop van 
de aafgelaope jaore hadde 
veer ’n record aantal vioele 
besjtèld dit jaor.

Gelökkig hadde veer hiel väöl höllep van 
vrijwilligers en good weer.
Dit alles zörregde d’r veur tot veer op 
zaoterdag bijnao gein blomme mie euver 
hadde, en op vriedag al wiet oetverkoch 
waore!!

‘nne super groete Merci aan al ós 
vrijwilligers en leden die mèt gehollepe 
höbbe, en natuurlijk aan alle luij van Amie 
die ós sjoen vioele weer gekoch höbbe.

Volgend jaor kaome veer weer langs de 
deur, en es geer dan zeker welt zien van 
sjoen vioele, besjtèl ze dan op veurhand, 
dan weure ze sjoen beej uuch bezörg.

Amie Merci veur de sjteun!
CV de Sjlaaibök 
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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:

Varkensfiletlapjes
Duroc d'Olive
keuze uit diverse smaken

4 stuks 595

Souvlakispies

5 stuks 650

Pepersteaks

Cheezie schuitje

100 gram 265

Gek. Achterham + 
Sjaandergehakt +
Preskop

100 gram per soort samen  475

Bami goreng

per portie 595

Saté
kant-en-klaar

500 gram 725

Babi pangang

500 gram 725

Sjaanderduvelkes-
schotel

500 gram 725

Boeren groentesoep

1 kilo 595

Saucijzenbroodjes

5 stuks  750

Gehakt-prei-gehakt
ovenschotel

500 gram  725

Herfst rauwkost 
salade

200 gram  249

Kip-kerriesalade

250 gram 375

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 19 oktober t/m zaterdag 23 oktober 2021.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL

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

Boomstammetjes

4 stuks 600

3 stuks 750

Mini filet rollade
Duroc d'Olive

500 gram 595

Voor dit najaar hebben we nog 
1 basiscursus reanimatie en 
1 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 
(nog enkele plekken vrij)
Herhalingscursus: 2 november 2021 (nog enkele plekken vrij)

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

Wist u dat:
* Wij met 2 zeer ervaren en landelijk gecertificeerde instructeurs 
 werken?
* Wij samen werken met Buurtplatform Amby en de trainingen op 
 hun locatie plaats vindt.
* Wij voor verenigingen e.d. ook trainingen op eigen locatie kunnen 
 verzorgen? En u hier altijd informatie over kunt opvragen.
* Wij een eerste groep nieuwe cursisten hebben getraind en voor een 
 groep (vereniging) de herhalingscursus hebben verzorgd. En deze 
 allemaal het reanimatiecertificaat hebben ontvangen.
* Dit certificaat 1 jaar geldig is.
* Als u lid wordt van onze vereniging, wij voor u bij houden wanneer 
 u opnieuw getraind moet worden. 

 

Pijnklachten? 
Onze experts helpen u graag! 
Fysiotherapie • Manuele Therapie • Dry Needling 
Echografie • Shockwave therapie 
 

Laurierhoven 30, Amby  
www.fysioamby.nl 
 
 

 

Maak nu een afspraak: 043 311 75 40 
Gebruik uw fysio vergoeding dit jaar nog! 
 

Contracten en 100% vergoeding bij alle zorgverzekeraars.   
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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 

 
 

• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions

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

Be you.  
Be beautiful.

Missio Wereldmissiemaand 
2021 op zondag 24 oktober
‘We moeten immers wel spreken 
over wat we gezien en gehoord 
hebben.’ 

De kerk in Guinee.
Missio brengt in de Wereldmissiemaand 
de kerk van Guinee voor het voetlicht.
De geschiedenis van de kerk van Guinee 
is jong. De meeste christenen wonen in 
N’Zérékoré in het zuiden van het land. 
De eerste bisschop investeerde vanaf het 
begin veel in de opleiding van 
catechisten. Dat bleek van grote 
betekenis. In 1967 moesten alle 
buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn 
dan nog weinig eigen priesters, maar 
dankzij de goed opgeleide leken wordt 
het geloof levend gehouden in de 
moeilijke tijd onder een dictatuur. In de 
laatste decennia is de situatie voor de 
kerk veel verbeterd. De kerk richt zich 
onder meer op onderwijs, heeft een 
caritas opgebouwd en is actief in de 
gezondheidszorg. 

Nieuws van de Seniorenpartij Maastricht
Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering 
werd Frans Bastiaens voorgesteld als de 
lijsttrekker van de Seniorenpartij Maastricht. 
Onze huidige wethouder, Frans Bastiaens, 
heeft zich in de afgelopen maanden al warm 
gedraaid door het partijprogramma te 
actualiseren. Het vernieuwde programma is 
tijdens de vergadering met de leden 
besproken en goedgekeurd. Op zaterdag 20 
november wordt de kandidatenlijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 
2022 aan de leden ter goedkeuring 
voorgelegd. Tevens wordt op deze vergadering 
de nieuwe website van de Seniorenpartij 
Maastricht gepresenteerd. De veel bezochte 
nieuwssite wordt onderdeel van deze nieuwe 
website. De verkiezingscampagne is al eerder 
begonnen met de keuze voor een nieuwe 
slogan: ”De Seniorenpartij Maastricht, al meer 
dan 40 jaar betrokken en betrouwbaar” De 
partij is een onafhankelijke, lokale partij, 
zonder enige invloed van een landelijke partij 
of ideologie. We zoeken vooral pragmatische 
oplossingen voor de huidige generaties, maar 
ook voor onze kinderen en kleinkinderen. We 
zijn al 40 lang een betrouwbare partner in de 
Maastrichtse politiek. In de komende uitgaven 
van de Amyerpraot willen we nader ingaan op 
ons partijprogramma. Wordt vervolgd.   

       
Foto: Ton Bron.

ZijActief Amby   
Nodigt U uit voor de jaarlijkse kien-
avond, op woensdag 27 oktober 2021 
in het gemeenschapshuis de Amyerhoof.
Leden, maar ook niet leden, zijn van 
harte welkom.
Vanaf 18:30u is de zaal geopend, 
we starten om 19:30u. 
De kaarten kosten: 
serie € 5,00 en 
een losse kaart €1,50.

In de pauze wordt U 
getrakteerd op 
een kop koffie/thee met koek!
Ook deze keer zijn er weer mooie prijzen 
te winnen!
            
Bestuur ZijActief Limburg,
Afdeling Amby.        

Vrouwen en kinderen 
In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane 
congregatie van zusters zeer actief, de 
Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère 
(Zusters Dienaressen van Maria Maagd en 
Moeder). Ondanks het grote gebrek aan 
middelen vangen de zusters kinderen op in 
weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen 
worden verzorgd en kunnen onderwijs 
volgen. De zusters werken tevens aan 
bewustwording van vrouwen in de 
afgelegen dorpen. Missio wilt, samen met u, 
het pastorale werk van de zusters steunen.

MISSIO ondersteunt het pastorale 
werk in Guinee. 
Help mee! Geef aan Missio Pauselijke 
Missiewerken in de collecte op 
Missiezondag 24 oktober a.s.  of stort uw 
bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, 
t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den 
Haag. 

De mensen van het Missie Comité Amby 
staan aan de kerkdeur na de mis van 11.00 
uur om uw gift in ontvangst te nemen.
Mede namens onze mede gelovigen in 
Guinee danken wij u voor uw bijdrage.

Missie Comité Amby 
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Zonnebloem Kienen
Elke eerste dinsdag van de maand organiseert de 
Zonnebloem afdeling Amby voor ouderen, 
invaliden en alleenstaanden vanaf 14.00 uur in de 
Amyerhoof weer kienen, met mooie prijzen. 
De eerstvolgende kienmidddag is op dinsdag 2 
november. Voor nadere informatie en 
vervoersmogelijkheden, bel met bestuurslid Annie 
Overmans tel. 043 - 36 23 816. 

Wie wordt de 100e lid van de vriendengroep van Vocalgroup 
Mes Amie
Binnen ons koor heerst een groot saamhorigheidsgevoel. Het koor 
draagt dit uit door de familiecultuur die er heerst en het 
enthousiasme om te zingen. Om dit gevoel met elkaar te delen, 
willen wij iedereen die op welke manier dan ook betrokken si bij 
onze vereniging of dit graag wil zijn, vriend laten worden. 
Door je vriend lidmaatschap word je deelgenoot van de 
vriendschap en verbondenheid van Vocalgroup Mes Amie. Tevens stelt 
u ons in staat door deze laagdrempelige bijdrage meer muzikale 
activiteiten aan te bieden. Op deze manier kan het koor u blijven 
verrassen met prachtige uitvoeringen van hoogstaande kwaliteit. 
Inmiddels naderen we het unieke aantal van 100 leden en dat is 
natuurlijk geweldig dat zoveel vrienden ons een warm hart 
toedragen en mee willen genieten van het plezier van Mes Amie. 

Bijdrage.
Voor 5 euro per jaar bent u vriend van Vocalgroup Mes Amie. 
U kunt uw bijdrage van 5 euro overmaken op rekeningnummer 
NL19SNSB0859131920 te name van Vocalgroup Mes Amie onder 
vermelding van uw voor-en achternaam. 
Wij bieden u aan;
• U wordt op de hoogte gehouden via een (digitale) nieuwsbrief, die 
 per kwartaal zal verschijnen, met alle actuele info over Vocalgroup 
 Mes Amie. 
• U ontvangt een uitnodiging voor onze familie/vrienden activiteiten 
 met aangepaste prijzen.
• U krijgt korting bij entree van ons komend project.

U kunt zich ook aanmelden via een koorlid of een e-mail sturen naar 
vocalgroupmesamie@gmail.com

Vocalgroup Mes Amie zoekt tenoren en bassen.
Kun je zingen of lijkt zingen je een mooie hobby dan kom eens kijken 
want ons koor zoekt tenoren en bassen. Op dit moment telt ons 
koor 10 mannen en aangezien wij nog altijd groeiende zijn kunnen 
wij richting ons project nog tenoren en bassen gebruiken. Lijkt het je 
leuk dan ben je op maandag tijdens onze wekelijkse repetitieavond 
welkom. 

Gitarist gezocht. 
Vocalgroup Mes Amie heeft een eigen combo bestaande uit drums, 
piano, keyboard, basgitarist en dwarsfluit. Wij zijn nog op zoek naar 
een gitarist. Lijkt het je leuk om binnen een combo samen te spelen 
dan kom eens kijken op maandagavond. 

Repeteren via onze telefoon APP
Sinds kort heeft het koor een oefen app op iedere mobiele telefoon 
van de leden. Zo kan men thuis oefenen. Ieder lied dat momenteel 
gerepeteerd wordt staat hierin en ieder partij is opgenomen zodat je 
precies weet hoe alles gezongen moet worden. Ook staan alle 
muziekpartijen hier online. Super fijn voor ieder koorlid. 
Acties:
Wist u dat ons koor meedoet aan diverse acties:
• Heeft u een rabobank rekening dan kunt u op ons stemmen. 
 U kunt op uw eigen rekening inloggen en vervolgens op ons 
 stemmen.
• Via de Plus doen wij mee aan de grote sponsoractie “spaar je club 
 gezond”. Bij iedere 10 euro aan boodschappen ontvangt u een 
 voucher die u online kunt doneren aan een amiesche vereniging. 
• Ook is de PLUS weer gestart met de stempelkaart actie. Bij iedere 
 10 euro aan boodschappen ontvangt u een stempel. Is de kaart vol 
 (30 stempels) dan is deze kaart 3 euro waard voor onze vereniging. 
• Kledingactie; iedere maandag kunt u zakken met kleding inleveren 
 voor Actie 68 waar ons koor mee samenwerkt. U kunt ook 
 contact opnemen met ons secretariaat en de zakken worden bij u 
 thuis opgehaald. Het koor werkt hier samen met Actie 68. 

Programma 2021:
17-12-2021 kerstwandelingen
18-12-2021 kerstwandelingen
19-12-2021 gezins-kinder kerstwandelingen
24-12-2021 kerstavond opluistering 
02-01-2022 Deelname / optreden bij Magisch Maastricht
02-01-2022 Meelopen en zingen tijdens driekoningenstoet 
  Maastricht 

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

Goed geïnformeerd 
over Wmo en Wlz
Steunpunt Mantelzorg Zuid organiseert in 
de maand oktober voor mantelzorgers en 
andere geïnteresseerden een aantal (gratis) informatieve 
bijeenkomsten over de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Mantelzorgmakelaar 
Sonja Stevens leidt de bijeenkomsten die plaatsvinden bij het 
steunpunt in de Mockstraat 1 te Maastricht. 

Wmo: 25 okt van 19.00 – 20.30 u. of 27 okt van 14.00 – 15.30 u.
De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de 
samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. 
Maar hoe werkt een Wmo melding c.q. aanvraag bij de gemeente? 
En wat kan de gemeente dan voor mij betekenen? Deze en 
andere vragen, ook uw vragen, komen aan bod. 
Wlz: 25 okt van 14.00 – 15.30 u. of 27 okt. van 19.00 – 20.30 u.
De Wlz is voor mensen die langdurig en vaak zorg of toezicht 
nodig hebben. Wanneer kom je hiervoor in aanmerking? Hoe 
werkt een Persoonsgebonden budget binnen de Wlz? Op 25 en 
27 oktober maken we je wegwijs in de regels van de Wlz. 
Meer informatie en aanmelden: per telefoon 043 - 321 50 46 of 
e-mail info@mantelzorgzuid.nl. o.v.v. themabijeenkomst ‘Wmo’ of 
‘Wlz’, aantal personen en de dag en tijdstip van deelname. 
Aanmelden tot uiterlijk 21 oktober. Let op: er kunnen maximaal
8 mensen per bijeenkomst deelnemen. Geef bij aanmelding jouw 
vraag/vragen alvast even door. 
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HALLOWEEN AMBY Trick-or-Treat !!
HALLOWEEN IN AMBY

Halloween is een super (griezelige) manier om samen met de 
buurtbewoners van Amby iets te organiseren voor jong en oud. Voor 
jouw eigen (klein)kinderen, broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes of 
buurtgenootjes. Schrik niet als je er zelf ook plezier aan beleeft!
Tussen 16.00 – 19.30 uur zullen de kleine monsters (prinsessen en 
ridders mag natuurlijk ook) aanbellen bij de huizen die de Halloween 
poster hebben ophangen voor de bekende trick-or-treat, een 
snoepje. Denk eraan dat het donker is en de poster dan ook goed 
zichtbaar moet zijn, zet dus eventueel kaarsjes/lampjes buiten!! 
De poster is te krijgen bij het buurtplatform Amby en bij de Plus 
Amby, waar je tevens Halloween (liefst verpakt) snoep kunt kopen.

Waar zijn we nog naar op zoek? 
GRIEZELPLEKKEN (HAUNTED HOUSE) versierd huis/tuin/
garage voor op onze griezelroute (te denken aan spinnenwebben, 
spoken, heksen, enge geluiden). Je mag op de griezelplek ook 
griezelige opdrachten bedenken, dat maakt het nog spannender. 
Laat je creatief brein erop los gaan of zoek eens op internet, want 
het hoeft niet duur te zijn!!! Iedereen (jong en oud) die niet aan de 
trick-or-treat route meeloopt, kan ons helpen met de griezelplekken. 
Je kunt dit ook met jouw vriendengroep samen organiseren. 
We willen jong en oud hierbij betrekken. 

Wil je deelnemen met jouw griezelplek, geef je op voor 
20.10.2021, dan kom jij op onze griezelroute. Dit kun je 
doen via info@buurtplatform-amby.nl / 0636408424. Volg ons via 
de facebookgroep “Halloween in Amby” voor de laatste updates of 
geef je daar op.
Wil je wel iets doen, maar is een griezelplek maken niet jouw ding, 
ook dan ben je welkom. Het Buurtplatform AMBY afdeling Events, 
zoekt naar Halloween liefhebbers liefst gevarieerde leeftijden 
(vanaf de brugklas), om er een event van te maken, waar jong en 
oud jaarlijks naar uitkijken! Denk je “dit is iets voor mij” of heb je 
veel creatieve ideeën, laat zeker van je horen via eerder genoemde 
contact gegevens.

Programma voor de kleine monsters van groep 1 
t/m groep 8: 
Tussen 16.00 – 17.30 uur kun je een stempelkaart ophalen bij het 
griezelhuis van  Buurtplatform Amby (Ambyerstraat-noord 78) om te 
kunnen starten met je trick-or-treat route en het bezoeken van de 
griezelplekken (waar je een stempel ontvangt). 
De stempelkaarten kosten 1,- per deelnemend kind, dit is inclusief 
heksenranja en een marshmallow roosteren bij inleveren van de volle 
stempelkaart.
Vanaf 16.00 uur kun je genieten van bloedsoep (tomatensoep), 
warme chocomel of een broodje afgehakte vinger (hotdog). Alles 
voor 1 euro, dus zorg voor euro muntstukken!!!
Om 18.30 uur is er de bekendmaking van het origineelste 
Halloweenkostuum voor de kinderen van groep 1 – groep 4, met een 
mooie prijs. 
Voor de kinderen van groep 5 – groep 8 is dit bij de afsluiting om 
19.30 uur
Via onze facebookgroep: “Halloween in Amby” zullen we na 
31 oktober foto’s plaatsen van alle griezelplekken, daar geven we 
jullie de tijd om te stemmen wie jullie het origineelst vonden. 
De origineelste griezelplek wint ook een mooie prijs!!
Buurtplatform Amby geeft een griezelige voorzet, maar alleen samen 
kunnen we de Halloween in Amby tot angstaanjagend succes maken 
en de spoken volgend jaar weer begroeten.
Wij hopen jullie te zien op 31 oktober!! 

De Jekerdal-scharrelkids gaan weer 
speuren in een Tiny Forest
Zaterdag 23 oktober
14.00 uur - Tiny Forest ‘Het Kruisbos’ - 
Joseph Bechlaan, Heer-Maastricht
In het kader van het 50-jarig jubileum van IVN Maastricht gaan we 
vier Tiny Forest’s bezoeken. Deze keer gaan we naar Tiny Forest ‘Het 
Kruisbos’ in Heer. Zijn jullie goede speurneuzen om allerlei dieren in 
het minibos te zoeken, te bekijken, een naam te geven en weer los te 
laten? En hoe hoog zijn de bomen en struiken hier al gegroeid in die 
korte tijd? Want dit Tiny Forest is pas in maart 2020 geplant. 
Ben je tussen de 6 en 12 jaar? Ga dan mee de boompjes bestuderen 
en opmeten en kijken welke diertjes er allemaal leven, ook in de 
grond. Spannend allemaal!
We verzamelen om 14.00 uur bij het Tiny Forest aan de Joseph 
Bechlaan in Heer vlakbij de Suringerschool. 
Opgeven bij Carlo Poolen, e-mail: ivn.maastricht@home.nl
s.v.p. je leeftijd opgeven (6 - 12 jaar)
Bij Carlo kun je ook voor meer informatie terecht.

Raadpleeg ook onze website www.ivn.nl/maastricht

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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4 Hamburgers
+ 1/2 kg Gehakt

samen € 8.45

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

Reclame van woensdag 20 oktober tot en met dinsdag 2 november

Lasagne
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19
Ardennerham
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.25

Belegen kaas

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

Droogworst
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19

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.

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 

RUNDERSTOOFLAPPEN
WEEKENDRECLAME: vrijdag 22 oktober en zaterdag 23 oktober

per kg € 11.90

Magere

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. 
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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

Geachte parochianen, 

Hebt u het gevoel dat u er alleen voor 
staat? Eén op de tien Nederlanders voelt 
zich sterk eenzaam. Een derde voelt zich 
matig eenzaam. (zie: eenzaam.nl) In onze 
wereld van sociale media voelen we ons 
blijkbaar toch niet echt met elkaar 
verbonden. Ook speelt het probleem van 
de zingeving mee. Na het massaal verlaten 
van de kerken, is er vaak alleen het 
materialisme voor in de plaats gekomen. 
Maar zijn we niet méér? Waartoe zijn we 
eigenlijk op aarde? Dat was de eerste 
vraag van de katechismus…
Om hier een antwoord op te vinden, heeft 
Paus Franciscus in Rome de openingsviering 
gehouden van een interessante periode 
voor de katholieke Kerk, te weten de 
voorbereiding op een bisschoppensynode 
in 2023 over synodaliteit. Dit woord komt 
van de woorden “syn” en “hodos”, en 
betekent dus het samen op weg gaan naar 
de toekomst. De paus wil graag dat we in 
alle geledingen van de Kerk, en met alle 
mensen van goede wil, met elkaar gaan 
spreken over hoe we gemeenschap kunnen 
zijn. Hoe we weer het gevoel kunnen 
krijgen met elkaar verbonden te zijn, samen 
onze talenten voor anderen kunnen 
inzetten, en een betekenisvol leven kunnen 
leiden.De Kerk wil een katalysator zijn van 
gemeenschapsgevoel en betekenisgeving. 
Hoe kunnen we als gelovigen,samen met al 
onze medemensen, een Kerk en 
samenleving vormen die in staat is de 
uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan, 

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 24 oktober, Dertigste zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis; koor: Gelegenheidskoor
Jaardienst Giel Janssen
Gedachtenismis Giel Dassen
Na de H. Mis kerkdeurcollecte:  Wereldmissiedag

Dinsdag 26 oktober: 09.00 uur in de kerk
(Vóór de Mis: 8.40 uur rozenkrans)
Jaardienst E.H. Lambert Sauveur, oud-pastoor Amby

Donderdag 28 oktober: 09.00 uur in de kerk
Voor de vluchtelingen

ZONDAG 31 oktober, Een-en-Dertigste zondag door het jaar
ALLERHEILIGEN
11.00 uur H. Mis; koor: Gelegenheidskoor
Voor de overledenen van dit jaar
Jaardienst overledenen Familie Hendrikx
Jaardienst ouders Splinter-Kuypers
Echtpaar Lexis-Lousberg
Overleden ouders Koenen-Gijselaers

15.00 uur Allerzielenlof; koor: Gelegenheidskoor

Dinsdag 2 november: 09.00 uur in de kerk
Voor de jarigen van de maand november

Donderdag 4 november: 09.00 uur in de kerk
Voor de zieken

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 
25 oktober in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 26 oktober vóór 12.00 uur 
in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.

inclusief de individualisering en eenzaamheid, de toenemende tweedeling in de 
samenleving, de milieuproblematiek, het gebrek aan betekenis, het gebrek aan zorgvoor 
elkaar, etc.Anders gezegd, hoe kunnen we als blijde geloofsgemeenschap ons geweldige 
geloof beter samen beleven en onze aanwezigheid in  onze buurt versterken?We zullen 
alles niet in een keer kunnen oplossen, maar samen staan we sterk. St. Benedictus stelde 
dat het vooral de jongeren in zijn gemeenschap waren die namens God spraken. Hun 
stem willen we zeker zeer serieus nemen.
We zullen in het bisdom deze twee jaar beginnen met een H. Mis in de kathedraal van 
Roermond op zondag 17 oktober om 15.00. Van harte welkom! 
Ook als parochies van Maastricht Oost willen we een bijdrage leveren aan dit Samen op 
Weg gaan. In de komende tijd zult u dus uitnodigingen ontvangen om mee te denken en 
te spreken, en dan, natuurlijk, evt. te doen… Iedereen is uitgenodigd om te participeren, 
en vrijuit zijn of haar mening te geven. Denkt u er alvast maar over na… 
Met vriendelijke groet, en zegenwens, 

Pastoor de Jong
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C.V. DE SJLAAIBÖK
ORGANISEERT

KINDERZITTING
De kinderzitting is op

ZONDAG 7 NOVEMBER om 14.11 uur
Zaal open vanaf 13.30 uur

Dit jaar hebben we weer een mooi programma
en wordt het nieuwe jeugdprinsenpaar 2021/2022 

uitgeroepen
 

Wil Jij zeker zijn van een mooie plek?
De verkoop van de kaarten gaat online plaatsvinden vanaf:

21 OKTOBER vanaf 13.00 uur
Via www.sjlaaibok.nl of onze facebookpagina

De kaarten voor de kinderzitting kosten
€ 4,00 jeugd en € 6,00 volwassenen

 

Op zaterdag 6 en zondag 7 november 2021 
organiseert het VISTA college een open dag, 

Hét moment waarop jij onze locaties door heel  
Zuid-Limburg kunt bekijken, 

de sfeer kunt proeven en docenten en           
studenten kunt ontmoeten. 

Kortom,: een belangrijke dag! 

Op zaterdag 6 november kun je terecht bij onze 
vestigingen in Beek, Maastricht, Sittard en Venlo,  
op zondag 7  november kun je terecht op onze 
locaties in Heerlen. 

Doe je mee?  
Meld je dan aan via vistacollege.nl/opendag. 

 

C.V. DE SJLAAIBÖK ORGANISEERT: 
Zaoterdag 6 november vanaaf 20.00 oor

 OETROPE VORSJ(TEPAAR)

Dizze aovend weurt de meziek verzörg door
“ROGER VILLEVOYE”

OETROPE PRINSEPAAR ROOND
21:11 OOR

Dizze aovend ouch:
Presentatie Vereinigingsleed

Dit alles natuurlijk in
DE AMYERHOOF
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Update vanuit de raad
Welke jongere verdient volgens jou een 
lintje?
In Maastricht zijn veel jongeren die iets 
goeds doen voor hun vrienden, familie, 
vereniging, goed doel of buurt. Zo leveren 
zij een positieve bijdrage aan hun 
omgeving én aan Maastricht. Als 
waardering voor deze jongeren reikt 
locoburgemeester Vivianne Heijnen 
namens de gemeente en op initiatief van 
het CDA het Jeugdlintje uit. Iedereen kan 
tot 1 november 2021 een jongere tussen 
6 en 18 jaar nomineren voor een 
Jeugdlintje. Zorg dat je de nominatie goed 
motiveert en voorziet van twee 
ondersteuningsverklaringen. Nomineer 
dus nu via https://www.thuisinmaastricht.
nl/doe-mee/jeugdlintje

De Algemene Plaatselijke Verordening 
Maastricht (APV) is aangepast. Het 
oneigenlijk gebruik en de verkoop van 
lachgas vormt namelijk ook in Maastricht 
een niet te onderschatten probleem. Het 
geeft gezondheidsrisico’s en veroorzaakt 
hinder. Daarom is het vanaf nu verboden 
om oneigenlijk lachgas te gebruiken, 
voorbereidingen te treffen of het bij zich 
hebben van hulpmiddelen voor dat 
lachgasgebruik.  Deze gedragingen moeten 
gepaard gaan met verstoring van de 
openbare orde, nadelige beïnvloeding van 
het woon- of leefklimaat of anderszins 
hinder tot gevolg hebben. Het college van 
B&W gaat daarnaast openbare plaatsen 
aanwijzen waar het lachgasgebruik op 
voorhand verboden is, los van de vraag of 
dat in de concrete situatie tot 
ordeverstoring leidt. Een andere 
aanpassing van de APV is het optreden 
tegen Outlaw Motorcycle Gangs. De 

rechter heeft enkele motorclubs als 
criminele organisaties bestempeld en 
verboden. De gemeente gaat hierop 
inhakend het zichtbaar dragen, het bij zich 
hebben of het vervoeren van goederen 
die uiterlijke kenmerken hebben van een 
motorclub die bij rechterlijke uitspraak of 
bestuurlijk besluit verboden is verbieden. 
Het kan bijvoorbeeld gaan om de naam, 
logo’s, spreuken, kleding en emblemen. 

De stad blijft zich ontwikkelen. Voor de 
komende tijd staan wat ons betreft nog 
een aantal grote 
stadsontwikkelingsprojecten op de rol. 
Veel is geschreven over de moeizame 
ontwikkeling van het Trega/Zinkwitterrein 
in Limmel. Een groot gebied dat volgens 
politiek Maastricht en de buurt ruimte 
moet bieden voor wonen, groen, recreatie 
en gepaste bedrijvigheid. Maar er is meer. 
Een kleine impressie. Bijvoorbeeld de 
volgende fase in de ontwikkeling van de 
Belvédère/ Sphinxkwartier en Maaskade 
(deel Sappi en het Landbouwbelang). Het 
door ontwikkelen van de Groene Loper 
waarbij terecht de vraag opkomt: hoe 
druk wil je die Groene Loper laten 
worden? Maar denk ook aan het ENCI-
dossier, een stukje Maastricht ‘um gruuts 
op te zien’ maar waar nog de nodige 
harde noten over gekraakt moeten 
worden. Want hoe ga je om met de 
bestaande fabrieksgebouwen? Welke 
functies laat je er daadwerkelijk landen? 
En blijft het gebied/ natuur toegankelijk? 
De kostbare onderwijshuisvestings-
plannen voor het basisonderwijs en 
vooral het voortgezet onderwijs vergen 
nog veel besluitvorming. De ontwikkeling 
van goede schoolgebouwen inclusief een 
campus voor het voortgezet onderwijs is 
cruciaal voor de kwaliteit en 
toegankelijkheid van het onderwijs in de 
stad. Actueel is zeker de vraag hoe ons 
verder te beschermen tegen 
wateroverlast en watertekorten. 
Hiervoor is onder andere de 
ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal 
opgesteld. Deze omvangrijke plannen 
zitten echter nog in de ontwerpfase en er 
zijn nog geen financiële middelen 
gereserveerd. Een kostbare maar oh zo 
belangrijke exercitie die onze stad niet 
alleen veiligheid maar ook de nodige 
recreatieve kansen biedt. En als laatste de 
kern-ontwikkeling van een aantal 
kwetsbare wijken. Voor de wijken 
Malpertuis, Pottenberg en Mariaberg is 
vanuit het landelijke 
Volkshuisvestingsfonds ruim 4,8 miljoen 
euro beschikbaar gesteld voor sloop, 
nieuwbouw en renovatie. Hiermee 
kunnen de gemeente en 
woningbouwcorporaties ook de 
verduurzaming en het 
levensloopbestendig maken van woningen 
in deze wijken versnellen. 

Kortom ook in het 
laatste half jaar van 
deze raadsperiode is 
nog het nodige werk te 
verzetten. 

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

MOVAKA VOF 

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

 

Schutteboendersweg 3, 6247 EM Gronsveld 

  Rolluiken 

  Zonwering 

  Overkappingen  

  Tuinkamers 

  Glaswanden 

  Verandazonwering  

  Sectionale poorten 

  Binnenzonwering 

 



Psychische kwetsbaarheid in je naaste omgeving
Training voor mantelzorgers die zorgen voor 
een naaste met psychische klachten
Bent u als mantelzorger nauw betrokken bij 
iemand met psychische problemen? Steunpunt 
mantelzorg Zuid start in november met de 

training ‘Psychische kwetsbaarheid in je naaste omgeving’.  
De training bestaat uit 6 
bijeenkomsten van 2 uur waarin 
u leert goed om te gaan met 
uw naaste die psychisch 
kwetsbaar is. ‘Goed omgaan 
met’ betekent een manier van 
omgaan vinden die steunend is 
voor uw naaste maar die uw 
eigen draagkracht niet te boven 
gaat. Informatie, versterken van 
inzicht in eigen handelen, vaardighedentraining en leren van elkaars 
ervaringen staan centraal in de (gratis) training. Tanja Goessen en 
Lilian Frusch, mantelzorgconsulenten bij Steunpunt Mantelzorg Zuid 
begeleiden de bijeenkomsten. 
Data | tijdstip: 
23 en 30 nov, 14 dec 2021, 11 en 18 jan, 1 feb 2022 | 19.00 – 21.00 uur
Locatie:
Huiskamer Daalhof, Aureliushof 160 in Maastricht
Meer informatie en aanmelding: 
Tanja Goessen: t.goessen@mantelzorgzuid.nl of 06-83668180
Lilian Frusch: l.frusch@mantelzorgzuid.nl of 06-83668181 
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SJIEK PROGRAMMA JUBILEUM 11 JAAR 
OP DE SOLOTOER VAN JEROME GELISSEN 
OP ZA. 30 OKT. 2021 IN DE AMYERHOOF 
IN AMBY
Op zaterdag 30 oktober 2021 wordt mijn 11-jarig jubileum feest 
gevierd in Gemeenschapshuis Amyerhoof te Amby. 
Het wordt een verrassende avond voor jong en oud met de 
presentatie van de jubileum 2-cd en een muzikale verrassing.
Deze jubileumavond begint om 19:00 uur en het einde is om 
24:00 uur. Let op: ook bij dit evenement is er een coronacheck.
Naast mezelf met oude en nieuwe feesthits is er een sjiek 
artiestenprogramma met optredens van diverse gastartiesten.
Met optredens van Frans Theunisz, Ludy van Dijk, Get Aanders, 
Oet ’t Niks, Comsi Comsa, Mat Koch, Maurice Grooten, Wies 
Loyenga, Gabe Kruse, Georgy van Golde, Pipo Pé en Remco 
Vrancken. Met sommige artiesten zullen ook duetten worden 
gezongen.
De opbrengst van de cd 10 jaar Jérôme – E feeske mèt meziek en 
beer gaat gedeeltelijk naar het goede doel Stichting Rollen voor 
Spieren.
Daarnaast is de 10 jaar Loco Loco CD nog te koop bij o.a. Jose’s 
Boutique in Amby en Mediamarkt Maastricht en natuurlijk bij mezelf.
Iedereen is van harte welkom. De entree van deze jubileumavond is 
gratis. Muzikale groeten van Jérôme Gelissen. 

Vouchers Plus Super en 
stempelkaartenactie voor de Zonnebloem
Het bestuur van de Zonnebloem afdeling Amby doet een 
dringende oproep aan alle inwoners van Amby, maar in 
het bijzonder aan de gasten die deelnemen aan de 
activiteiten van de Zonnebloem om geen vouchers van 

de Plus Supermarkt Sponsoractie verloren te laten gaan. Want elke 
geactiveerde voucher op naam van de Zonnebloem brengt geld op. 
Dat wordt aan het einde van de actie (na 13 november) onder 
andere aan de Zonnebloem afdeling uitgekeerd. Heeft u een 
probleem met de activatie via Internet, dan kunt u de vouchers van 
de Plus altijd afgeven of in de bus stoppen bij Annie Overmans, 
Kershegge 31, bij Tjeu Dols, Hazelaarhoven 9 of Maria Janssen, 
Haverhegge 29 in Amby. Als u belt met 043 - 36 36 141 komen we de 
niet geactiveerde vouchers graag bij u ophalen. Alvast heel veel dank 
voor uw medewerking. Hartelijk dank ook aan iedereen die ons 
geholpen heeft bij de onlangs beëindigde PLUS stempelkaartactie. 
Die actie was voor onze afdeling een groot succes.
Namens het bestuur en de vrijwilligers van de 
Zonnebloem afdeling Amby, 
Ed Sabel, voorzitter. 

Programma Jubileum weekend
CV DE SJLAAIBOK

Vrijdag 5 november:
AFSCHEIDSAVOND 
PRINS JEAN II EN PRINSES NANCY
Kaffee de Kardinaal
Vanaf 20.00 uur
Muziek: DJ AMIGO en optreden van ERWIN

Zaterdag 6 november:
VORSJ(TEPAAR) UITROEPEN
Amyerhoof
Vanaf 20.00 uur
Muziek: ROGER VILLEVOYE

Zondag 7 november:
KINDERZITTING 
MET UITROEPEN 
JEUGDPRINSENPAAR
Amyerhoof
Vanaf 14.11 uur
Zaal open 13.30 uur
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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 

 
 

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 
 

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.. 

Amyer Praot
Na deze Amyer Praot verschijnen we 
dit jaar nog vier keer (2, 16 en 30 
november en de laatste op 14 
december). 
Mogelijk is dit van belang voor 
verenigingen en winkeliers, zodat zij op 
tijd weten, dat kopij en of advertentie 
ingeleverd moet worden. 

In het nieuwe jaar willen we weer 
21 keer verschijnen. 
Je treft dan ook onze planning hierbij aan. 
Waar we op dit moment al naar opzoek zijn, zijn de bijzondere 
activiteiten van de diverse verenigingen en stichtingen in Amby. 
Heel graag willen we kijken in hoeverre deze passen in onze 
planning, zodat we daaraan de juiste aandacht kunnen geven.

 

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 

 

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 

• carnaval is in week 9
• 17 en 18 april is Pasen
• week 17, 18 en 19 is de meivakantie
• 5 en 6 juni is Pinksteren
• week 29 t/m week 35 is de zomervakantie
• week 43 en 44 is de herfstvakantie

(Wij als Stichting Amyer Praot houden vast aan deze weken. 
Dit omdat onze bezorgers schoolgaande kinderen zijn!) 



Judoclub Amby
Judoclub Amby is al weer vanaf mei bezig na een 
lange corona pauze.
Maar gelukkig mag de jeugd weer binnen sporten.
Voor de zomervakanties zijn er nog banden examens 
afgenomen. 
Iedereen is geslaagd voor de volgende band en 
sommige zelfs meer.

Amyer Praot - 13 - Amyer Praot

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

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak 

(H)eerlijke  Elstar of  Conference kg € 1,29 
Pompoen gesneden panklaar kg € 2,79 

Zuurkool uit  het vat 500 gr €0,89 
Nieuwe oogst Walnoten 500 gr € 1,50 

Halloween pompoen 
 Zuivel van de vrolijke koe, 

Kaas van kaasboerderij Mertens 
Rundvlees van ut gasthoes 

Lam en varken van de Fromberg  
Mergeland Eieren  
Honing uit Raar 

 

In september 
zijn we na 
zomervakanties 
weer gestart 
met 
judotrainingen.
Judoclub
Amby 
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AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!

Op Instagram en facebook, de sociale media waar 
ook amiepedia berichten en foto’s plaatst, staat de 
suggestie om uzelf eens af te vragen waar de 
straatnaam van de straat waarin u woont, vandaan 
komt. Een vraag die ook hier gesteld wordt.
Op de site van Amiepedia vindt u onder de 
categorie “straten en wegen” al heel wat 

informatie. Uiteraard zijn daar ook oude en verdwenen straatnamen 
terug te vinden.
Om te achterhalen hoe straten, wegen en stegen maar ook 
buurtschappen, gehuchten, dorpen en  steden aan hun namen komen, 
wordt gebruik gemaakt van de wetenschap van de toponymie. 
Toponymie of plaatsnaamkunde is een vak van de taalkunde die 
plaatsnamen (toponiemen) probeert op te sporen en te verklaren. 
De toponymie houdt zich behalve met de herkomst van plaatsnamen 
ook bezig met de verbreiding daarvan. De toponymie is een 
wetenschap die met name ten dienste staat van de archeologie en de 
historische geografie en wordt verder in subcategorieën 
onderverdeeld in: 
Toponiem; verklaring van de plaatsnaam
Hydroniem; naamsverklaring van waterlopen
Hodoniem; dat de typische straatnaam probeert te verklaren

Het heeft niets te maken met de verhalen, sagen en legenden 
geschreven door mensen en die soms betrekking op bovenstaande 
kunnen hebben, maar alles met geschiedenis, bodemgesteldheid, 
taalontwikkeling, activiteiten, plantengroei, reliëf, geografie, oude 
beroepen, oude persoonsnamen, plaatselijke heiligen of 
schutspatronen, en de aard van nederzettingen op/van die plaats.

Zoals elk dorp of stad in ons land een samenvoeging is van 
verscheidene wijken, buurten of buurtschappen, kende Amby in 
vroeger jaren ook enkele buurtschappen
Eén van deze oude buurtschappen is ‘de Pin’.  
De Pin is gelegen in het noordelijk deel van Amby. Tot in de jaren 60 
van vorige eeuw bestond dit noordelijk deel slechts uit enkele 
straten: Dorpsstraat en  Eindstraat, Hagenstraat en Straat In de O. 
Hoe kwam nu dit buurtschap aan zijn naam?  
Uit navraag bij oudere inwoners blijkt dat dit niet makkelijk te 
verklaren is. 
Heeft het te maken met de ‘pinvormige’ stratenloop in de vorige 
eeuw en ver daarvoor? Of verwijst het mogelijk naar oorspronkelijke 
natuurlijke vegetatie, die bestond uit bos in een drassig gebied? Ligt 
de oorsprong van de naam in één boomsoort? Of ligt er een link 
naar de tijd, dat hier 
gevochten werd, en 
kanonnen in de strijd 
werden meegevoerd? 
De redactie van 
amiepedia.nl deed een 
niet-wetenschappelijk 
onderzoek naar mogelijke 
verklaringen van de naam 
“De Pin”. De bevindingen 
van ons onderzoek zijn te 
lezen op amiepedia.nl, 
waarbij ook nog enkele 
andere anekdotes en 
gebeurtenissen die met 
“De Pin” te maken 
hebben, vermeld worden.

Op deze kaart uit de jaren '50 is de pinvormige wegenstructuur te 
zien (bovenkant) De Ambyerstraat splitste zich hier in de 
Gijskensputstraat ('t Pötsje), de Kuilenstraat en het Kuilenstraatje. Het 
gele balkje aan de onderkant geeft de grens van de Pin / Midde dörp 
weer.

De Pin bestaat nog.
Enkele jaren geleden nam Stichting Joonkheid Amie het initiatief oude 
straatnamen te doen herleven.
Meerdere straten kregen nu, na de naamswijziging in 1970 
(Annexatie), hun oude vertrouwde naam weer terug. Twee 
Voorbeelden: De Ambyerstraat Zuid kreeg als onderschrift: 
‘Kèrksjtraot’, Lindenplein werd ’t Kempke’. Het buurtschap ‘In de Pin’ 
werd destijds niet aangepast.
Desondanks prijkt de naam van het buurtschap “In de Pin” toch op 
een van de panden........
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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

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 

Gemengd kerkelijk zangkoor in Amby
Het is ruim anderhalf jaar stil geweest wat de 
zang van de kerkelijke koren betreft. 
Nu het weer mogelijk is dat koren in volledige 
bezetting mogen zingen is er een verandering te 
melden wat het Koor Sancta Walburga en 
het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia betreft. 

Deze koren gaan samen, zodat een gemengd koor ontstaat. 
In de komende tijd zal tijdens de repetities veel aandacht besteed 
worden aan het opbouwen van een nieuw repertoire. Daarnaast blijven 
de heren van het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, in de vorm van een 
schola, hun eigen repertoire, zoals het Gregoriaans en meerstemmige 
gezangen, trouw en zullen dit geregeld ten gehore brengen in vieringen.
Wilt u graag meezingen in dit gemengd koor, dan kunt u zich melden bij 
Ludo Royakkers, tel. 3637670. 

CAFE ZAAL DE KARDINAAL 
 
Zondag 7 november in  

Orangerie Brasserie De Kardinaal:  herfstmenu 
 

Pompoensoep 
Wildragout 

Chocolademousse 

€ 27,50 per persoon 
 
reserveren op telefoon 043-3621180 

 
 

 

Sancta Walburga
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Ambyerstraat Noord 164 Huize In de Pin.

Inloopuurtje.
Mocht u, na het lezen van het artikel 
op amiepedia.nl, meer informatie 
hebben over “De Pin” of andere 
straatnamen/buurtnamen, dan 
houden wij ons zoals altijd 
aanbevolen voor uw suggesties.
Vóór de Corona-pandemie kwam de 
werkgroep amiepedia.nl eenmaal per 
maand bijeen in de Amyerhoof. Die 
avond was tegelijkertijd 
“inloopavond”. 
U, allen uit Amby,  kon of konden 
daar uw informatie, verhalen, 
bijdragen, foto’s etc. kwijt aan de 
werkgroep, om te laten verschijnen 

op de site. Velen hebben daar toen gebruik van gemaakt en dat willen 
wij opnieuw. Op 9 november aanstaande is de eerste van de nieuwe 
reeks inloopdagen. Wij hopen dat u de weg weer vindt naar 
amiepedia om al uw informatie over Amby met ons en de rest van 
Amby te delen.

Help jouw club.
En verder vragen hier nog steeds uw aandacht voor de “spaaractie 
Help jouw club” het initiatief van supermarkt Plus (Franssen) nu 
Quadvlieg, waar ook amiepedia aan deelneemt. 
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.
Of u komt naar de inloopavond, of u stuurt het op naar 
redactie@amiepedia.nl.

Amiepedia: van, voor en door de mensen van Amby. 
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Uit de rijke 
historie van 
De Sjlaaibök
De vlag mag uit!
Zeker bij het 66 jarig 
bestaan van de Sjlaaibök 
mag de Amiese vlag uit, Dit 
is de vlag van de voormalige 

gemeente Amby ( geannexeerd op 1 juli 1970 
door de Gemeente Maastricht).  De invoering 
van deze vlag dateert van 23 februari 1962 en 
is toen bekrachtigd door een besluit van de  
toenmalige Gemeenteraad van Amie.( 
Amiepedia)
Na de annexatie ging de vlag de kast in alleen 
bij de Amyerhoof wapperde af en toe de vlag 
die men bij de annexatie had gekregen van het 
voormalige gemeentebestuur. 
Tot halverwege de jaren negentig de 
toenmalige voorzitter van de Sjlaaibök Han 
Habets ook een exemplaar kreeg van z’n oom 
,de laatste Gemeente secretaris dhr. Martin 
Lamkin, die de originele vlag bij het opruimen 
tegen kwam.
Hier vloeide het idee uit  om deze vlag te 
gebruiken als vlag die het huis van de 
Prinsenparen moest sieren tijdens de periode 
voor de Carnaval. De originele vlag werd 
opgemeten en door Marieke Custers 
nagemaakt ; de kleuren geel en zwart  boven 
en onder, elk 1/8, en de kleuren rood en wit 
( in het midden) elk 3/8 van de totale 
afmetingen. In het midden werd natuurlijk een 
bok geplaatst.

Sinds die tijd heeft  het gebruik van de Amiese 
vlag werkelijk een enorme boost gekregen en 
zeker toen men in 2004  besloot vlaggen ( 
zonder bok) te gaan maken om de Amiese 
huizen te gaan sieren bij feestelijke 
gebeurtenissen. De dames Henny Splinter, 
Rolien Emons en de huidige huisnaaister van 
dienst, Myrna Stals hebben ’n paar honderd 
exemplaren  gemaakt die  de huizen in de 
beste buurt ( nee dörrep) van Limburg sieren.

Dus hang zeker de Amiese vlag uit bij elke 
feestelijke gebeurtenis en laat zien dat u Amie 
een warm hart toe draagt!. Heeft u geen 
Amies vlag dan kunt u deze aankopen door 
een mail te sturen naar  info@sjlaaibok.nl.

Dit was de laatste aflevering van de verhalen 
uit de rijke Historie van onze 
Carnavalsvereniging De Sjlaaibök, een historie 
die zich kenmerkt door de liefde voor  de 
Carnaval en ons “dörrep”  en   samen 
geschreven is door de vele bestuursleden, 
medewerkers en bezoekers van alle 
activiteiten die in de loop van de 66 jaar 
gehouden zijn.

Vrijwilliger worden bij 
Terre des Hommes?

De Terre-des-Hommes-winkel-Maastricht, 
Dorpstraat 18a in Heer, verkoopt gebruikte 
goederen van goede kwaliteit en wordt 
geheel gerund door vrijwilligers, die in een 
gezellig team zorgen voor inname, sorteren, 
prijzen en verkopen van tweedehands 
kleding, boeken, speelgoed en andere 
artikelen.
De opbrengst gaat naar de hulpprojecten 
voor kinderen van Terre des Hommes, ter 
bestrijding van kinderuitbuiting wereldwijd.
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Het team van vrijwilligers komt nog handen 
tekort en heet nieuwe, enthousiaste 
vrijwilligers van harte welkom.
Interesse? Stuur dan een mail naar: 
winkelmaastrichttdh@gmail.com of loop 
eens binnen laat je gegevens achter, wij 
nemen dan contact met je op.
Kijk ook eens op: www.facebook.com/
tdhmaastricht en Instagram 
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Dank aan iedereen die het afgelopen jaar een 
bijdrage heeft geleverd, door het spontaan 
afstaan van foto’s , doorgeven van 
wetenwaardigheden en anekdotes. Ik hebt 
geprobeerd om het een en ander zo 
zorgvuldig mogelijk  weer te geven en zal 
zeker iemand of iets vergeten zijn, daarvoor 
mijn verontschuldigingen.
Zeker ook dank aan de redactie van de 
Amyer Praot voor het beschikbaar stellen van 
de vele pagina’s sinds de 1e plaatsing in 
november 2020.
Iech vong ’t erreg sjiek um miech te 
verdepe in de Historie van de (- volges 
miech)  sjoenste vereiniging van Amie 
en uuch hei in mét te neume.
Han Habets

En noe op nao ’t oetrope van oze nuij Vorsj 
en ’t Jeugprinsepaar en dan same 
’t  oetgesjtèlde zjubilei viere in 2022. 


