
Karnevalsvereineging C.V. De Sjlaaibök 
maak gruutsj en mèt vol gemood bekind, 
tot op zaoterdag 6 november 2021 
roond 21.11 oor in ‘t 66ste besjtaonsjaor,
ten aanzeen van ’t nao vastenaovend 

verlangend Volk van Amie en umsjtreke, 
is oetgerope en geïnstalleerd tot

Gruutsj en Hoeg Hoeglöstig Vorsjtepaar 2021/2022:

Vorsj Benno I en Vorsjtin Maud
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Op zoondag 07 November 2021 woort 
in Gemeinsjapshoes d'n Amyerhoof 

oetgerope tot
63ste Jeugprinsepaar van 

C.V. de Sjlaaibök
Prins Senn d'n lersjte en Prinses Xantie
Nao `n Jaor van afwezigheid heit C.V. de Sjlaaibok in ’t jaor 2021 de 
ier uuch ’t Jeugprinsepaar van 2021 -2022 veur te maoge sjtèlle.

De nuije Gruutsje en Hoege Hoeglöstigheid van C.V. de Sjlaaibök-Amie;
Vorsj Benno d’n Iersjte en zien al eve Hoeglöstige Vorsjtin Maud zien in 
Amie – en daoboete – bekind es Benno en Maud Hermans.
Benno verdeent de kos met zien eige bedrief Cuypers Glaas boe heer 
al flink get jaore eigeneer van is. Maud werk in Amie in de Apotheek.
Ós Vorsjtepaar kint ziech al vanaaf 30 jannewarie 1992, boe zie zich 
höbbe liere kinne op sjaol. In 2005 zien zie getrowd en höbbe inmiddels 
2 kinder, Femke van 13 en Luuk van 9 jaor.
         (vervolg op blz. 4)

Prins Senn d’n 1ste is de zoon van Kim en Danny Weerts en woent 
aan de Vlierhoven nummerke 110 same mèt zien groete zuster Noé en 
neet te vergete ziene hoond Tum en de 2 visse Orange Weezley en Siem 
Jonker. Prins Senn is `nne jong deih ziech goot bezig hèlt. Voetballe, 
tennisse, carspotte, en scouting zien zoemer `n paar deenger die heer hiel 
geire deit. Ouch kampere deit heer hiel geir en zoe is heer en zien femilie 
dan ouch dekser in Sjpanje te vinde in de vekansies.
Weier kint geer häöm spotte es heer mèt zien vrun Amie onveilig maak 
op de fiets.
Prinses Xantie is de dochter van Jolien en Swen Giesen en woent in de 
Walburg nummerke 17 same met häör groete zuster Angie en hunne 
hoond Lewie. Dizze jongedame had dit jaor mer eine druim….en deih 
keump noe ech oet, prinses weure van Amie…
Mesjiens kint geer häör wel van häör sjieke optreijens es dansmerieke op 
ozze Amiese kinderzittinge.
          (vervolg op blz. 4)



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)
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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 

Verloren
Vrijdag 5 november 

verloren multifocale bril 
(neusvleugel grijs, zijkant blauw) 

in zwart mapje met opschrift Ray-Ban.
Gevonden? 

S.v.p. bellen 06-21128809.

Houdt op dinsdag 14 december 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.

Volleybalclub Fitmen
Volleybalclub Fitmen zoekt nieuwe leden.
Wij zijn een club van 50+ mannen die 
graag samen in een ontspannen sfeer een 
avondje volleybal spelen.
Geen competitie niveau. Beginnelingen en 
mannen jonger dan 50+ zijn ook van 
harte welkom. 
Wie wil met ons op maandagavond een 
partijtje volleybal spelen?

Kom maandag avond 20.00 uur langs in 
sportzaal Amby, Slijpestraat nr 75 
(boven, laatste zaal) of bel 
tel: 0630948055 of tel: 0651524413 
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Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

CD 11 JAAR OP DE SOLOTOER MET 
ZINGEN VOORGESTELD BIJ DRUKKE 
JUBILEUMAVOND VAN JEROME GELISSEN 
Op zaterdag 30 oktober 2021 werd mijn 11-jarig jubileum 
feest gevierd in Gemeenschapshuis Amyerhoof te Amby.
Na een drukbezochte jubileum-avond kwam er als verrassing 
de nieuwe 2-cd “Iech geef weer gaas, want iech gaon feeste”.
Op deze jubileum 2-cd staan 40 nieuwe en oude liedjes met 
natuurlijk ook de nieuwe versie van There’s only one Loco 
Loco.
Met o.a. Iech geef weer gaas, want iech gaon feeste, 
Knoeveltied, Sjöttekeuning zien, Polonaise nao de tap tow en 
weer trök, Ratsj Ratsj mèt dee moneka, Ut Minirökske, Hipsie 

 

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.   
     

 
 
 
 
 
 
 
 

wipsie bitsje tipsie eindelek weer Vastelaovend, Pölle bomvol 
mèt beer en duetten met o.a. Mat Koch, Maurice Grooten en 
Wies Loyenga, diverse remixen van o.a. Kastelein en Noets 
wèl iech mien pèlske kwiet.

Ook de 2-CD 10 jaar Jérôme – E feeske mèt meziek en beer 
is nog te koop, gedeelte opbrengst is voor Stichting voor 
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.
Binnenkort komt nieuwe merchandise van There’s only one 
Loco Loco. 

Met vriendelijke en muzikale groeten van Jérôme Gelissen. 

Tel: 043 - 3611392
www.drukkerijdeheeg.nl
info@drukkerijdeheeg.nl

Rijksweg 76

6228 XZ Maastricht

+31 (0)43 - 3611392

info@drukkerijdeheeg.nl

www.drukkerijdeheeg.nl

DRUK

PRINT

COPY
SINDS

1977
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• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions

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

Be you.  
Be beautiful.

MOVAKA VOF 

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

 

Schutteboendersweg 3, 6247 EM Gronsveld 

  Rolluiken 

  Zonwering 

  Overkappingen  

  Tuinkamers 

  Glaswanden 

  Verandazonwering  

  Sectionale poorten 

  Binnenzonwering 

 

(vervolg van blz. 1 )

Vorsj Benno I en Vorsjtin Maud
Zie woene op de Hagesjtraot 40 boe zie 
ondertösje ‘nne ganse dieretuin höbbe, 
Papegaai Rico, Hoond Dex en twie knijns 
Tandloos en M&M.

Hobbies heit ozze Vorsj zier zeker; Zoe zit 
heer geir op de mountainbike en racefiets, en 
deit heer hiel väöl renne. Sinds jaore sjpäölt 
heer op de tuba beej ós herremenie.
Zien Vorsjtin Maud hèlt van wandele met Dex 
en hardlaope.
Zie zien natuurlijk aog jaorlijkse bezeukers 
van ozze Amiese Karneval, en höbbe zie jaore 
langk ozze Raod van 11 begeleid es lid van de 
Hofkapel. In 2014 zien zie ós veur gegange es 
59e prinsepaar van Amie.

Nao ’n jaor zonder Karneval höbbe zie d’r 
extra väöl zin in öm same met uuch d’r ‘nne 
geweldige Amiese Karneval van te make

Amie Allaaf !!!

Ziene Hoege en Gruutsje Hoeglöstigheid
Vorsj Benno d´n Iersjte
zal ’t Amiese Riek van Sjlaaibök en Sjlaaimette 
goon regere oonder de volgende titelatuur:

Vorsj Benno d´n Iersjte
6e Vorsj van CV de Sjlaaibök

Maestro van alles wat van glaas is
Groet Hertog van Herremenie 

st. Walburga
Opper-Bloozer van de Tuba

Fanatiek Pedaleur van de Mountainbike

Aktief aantrekker van de Hardlaopsjeun

Tradisjioneel Participant van de 
jaorlekse Amiese Karneval

Residente van de Vorsjtelikke strade de 
Hagesjtraot

Erfhier van gans Hagerhof 

Hierbij willen het bestuur en leden van Jeu 
de boules club Amby, iedereen in Amby en 
wellicht ook daarbuiten, hartelijk bedanken 
voor het in de afgelopen 10 weken sparen 
en doneren van de sponsorpunten van de 
PLUS aan onze vereniging. Dit is een grote 
financiële steun in de rug en we zijn daar erg 
blij mee. Verder gaat onze dank uit naar Plus 
Franssen en Plus Quaedvlieg die deze 
sponsoractie mede mogelijk hebben 
gemaakt.
Heb je interesse of wil je geheel vrijblijvend 
kennismaken met de Petanque sport, dan 
ben je iedere vrijdagavond vanaf 19.15 uur 
van harte welkom op onze wekelijkse 
clubavond in de Boulodrome aan de 
Severenstraat. Een balletje meegooien is dan 
geen enkel probleem.

Nogmaals bedankt voor het doneren van de 
sponsorpunten aan onze vereniging,
Bestuur en leden JBC Amby 

(vervolg van blz. 1 )

Prins Senn d'n lersjte en 
Prinses Xantie

Xantie is `n sportieve prinses want boete die 
danspeskes is ze noe 3 kier per week op `t 
voetbalveld te vinde.
Scouting deit zie dao boete ouch nog gere en 
es d`r dan nog tied euver is , is ze aan `t 
knutsele of mèt tiktok aon de run.

Prins Senn en Prinses Xantie  zitte alle twie in 
groep 7 van ’t Kindcentrum Amie.
Zie zalle uuch veurgoon met väöl lol, sjpas en 
plezeer en zalle neet sjtil zitte en sjpringe tot 
ze neet mie kinne. Dus jongens en meidskes en 
alle groete lui, geer zeet gewaarsjowd; daot 
mer goot met ze met.
Dis 2 kanjers goon der ‘nne onvergetelijke tied 
van make.
Zie goon es Jeugprinsepaar 2021-2022 same 
met ’t Groet Vorsjtepaar alle bals in Amie 
bezeuke en zalle eederein mèt sjlijpe in de 
polonaise , hosse en springe en evekes allein 
mer feeste want dat is wat zie noe allein nog 

mer wille. Ze höbbe zoe wie ze zelf zegke get 
in te hoole , dus haw uuch mer vas, dizze 
kanjers goon los!
En zoe zal Karneval 2022 ‘nne onvergetelijke 
weure.

TITELATUUR JEUGPRINSEPAAR 2021-2022 
PRINS Senn
Baron van de Vlierhoven tot aan de 
Peutgensweeg
Keizer van de Formule 1 en Fifa
Hertog van de voetbalvelde en de 
tennisbaon
Insjpekteur Ginneraal van alle 
sportgebäörtenisse
Groetmeister van alle scoutingvrun
Besjermhier van hoond Tum

PRINSES Xantie
Gravin van de Walburg tot in de pin
Hertogin van de voetbalvelde
Joonkvrow beej de scouting 
Keizerein van alle tiktokkers
Barones van alle Dansmeriekes
Besjermingel van hoond Lewie 
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1/2 kg Varkenspoulet
+ 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 17 november tot en met dinsdag 30 november

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

Jong belegen kaas

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

Gebakken pastei
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.

ENTRE-COTES
WEEKENDRECLAME: vrijdag 19 november en zaterdag 20 november

2 stuks € 7.95

Gemengde Zangvereniging Crescendo
Ceaciliafeest 2020/2021
Zaterdag 27 november kan en mag het weer 
en viert Crescendo haar jaarlijks Caeciliafeest, 
vanaf 20.00 uur in de Amyerhoof. Tijdens deze 
besloten feestavond zullen niet alleen de 
jubilarissen van 2021 maar ook die van 2020 

worden gehuldigd.
Vanwege alle corona beperkingen heeft dat in 2020 niet kunnen 
doorgaan.

Het zal een drukke feestelijke en gezellige avond worden waarbij 
de nodige aandacht zal worden besteed aan het huldigen van 
maar liefst 8 jubilarissen.  Voor 2020 zijn dat: Henny Aerts, Els 
Schols en Peter Aerts 12 ½ jaar,  Anja Dielissen 25 jaar en 
Desiree Verburgh 40 jaar.  Voor 2021 zijn dat: Paula Gabbano 12 
½ jaar, Els Nieskens en ( † Ton Nieskens ) 25 jaar, en Cisca 
Pletsers 60 jaar.
† Ton was in Juli 2021 25 jaar lid van Crescendo, echter 23  juli is 
hij plotseling overleden. Wij hadden dit jubileum graag met hem 

samen willen vieren, echter het lot bepaalde anders. In gedachte 
zal hij tijdens de huldiging bij ons zijn!
Paula Gabbano en Els Nieskens staan er niet bij op de foto, zij 
konden vanwege omstandigheden niet aanwezig zijn tijdens dit 
fotomoment.

Programma: 
Zaterdag 27 november 20.00 uur Ceaciliafeest (besloten 
activiteit)
Zondag 12 december Kerstconcert
Zaterdag 25 december opluistering H.Mis Walburgakerk.
Het doorgaan van de activiteiten is nog even afhankelijk van wat 
er besloten gaat worden op de persconferentie van 12 november.

Plus Actie: Spaar je club gezond:
De Plus Actie is vanaf 13 november voorbij en heeft voor onze 
vereniging een mooi score aan sponsorpunten opgeleverd! 
Gemengde Zangvereniging Crescendo bedankt hierbij, De Plus 
en alle mensen die hun fysieke vouchers gesponsord hebben aan 
Crescendo! 

Beste leden van ZijActief Amby,   
U wordt van harte uitgenodigd voor de maandelijkse ledenavond 
op woensdag 17 november 2021 om 19:45u in 
gemeenschapshuis de Amyerhoof.
Deze avond staat er een fotoquiz op het 
programma, voorbereid door twee dames van de 
werkgroep. Verder is Sinterklaas uitgenodigd, we 
hopen dat hij wat tijd voor ons vrijmaakt. Het 
belooft een ontspannende en gezellige avond te worden.

Denk aan uw QR code en uw legitimatie bewijs!!!
Uiteraard gelden de RIVM regels.

Laat U verrassen, tot 17 november!
Bestuur ZijActief Limburg, 
Afdeling Amby 
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6 6 e  j a a r g a n g
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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

“Geduld is een schone zaak” zegt men 
vaak in het Nederlands, vooral in deze 
tijd, nu wij ervaren dat het moeilijk is 
om te wachten en moeilijk om geduld te 
hebben...
Vaak zoeken wij innerlijke rust en 
tevredenheid en kunnen we dat maar 
niet vinden. Maar wij vergeten 
misschien dat er iemand naar Amby 
komt om aan alle mensen vrede en 
blijdschap te brengen. 
Het goede nieuws is dat Jezus komt, om 
onze droefheid en ontevredenheid weg 
te nemen en ons zijn liefde te schenken! 
De vraag is of wij op zijn komst 
wachten. Daarom begint op zondag 28 
november in de katholieke kerk (dus ook 
in onze Walburga parochie) de advent. 
Wat betekent advent? Het woord 
“advent” is afgeleid van het Latijn: 
“adventus” (komst) en “advenire” 
(naartoe komen). Wij verwachten 
inderdaad de komst van Christus, die 
met Kerstmis op 25 december opnieuw 
in ons hart geboren wil worden. We 
drukken dit uit met de adventskrans, met 
vier mooie kaarsen, die naar de vier 
zondagen van de advent verwijzen. 
Hoe maak je een adventskrans? Kijk op: 
https://www.samueladvies.nl/
adventskrans/. 
U kunt iemand van het pastorale team 
vragen om uw adventskrans te zegenen. 

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 21 november, CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
11.00 uur H. Mis     Gelegenheidskoor
Jaardienst Mia Ackermans-Gilissen
Marianne te Meij-van der Beelen, c.u.
Breur Willems, c.u.

17.00 uur Poolse mis

Dinsdag 23 november: 09.00 uur in de kerk
Voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven

Donderdag 25 november: 09.00 uur in de kerk
Voor de vluchtelingen

ZATERDAG 27 november, gezinsviering Eerste Zondag Advent
19.00 uur H. Mis     communicantjes en vormelingen
Kerkdeurcollecte voor de verwarming

ZONDAG 28 november, Eerste Zondag van de Advent
11.00 uur H. Mis, Caeciliafeest Gemengd Kerkelijk Zangkoor 
St. Caecilia Amby
Zeswekendienst Breur Willems
Overleden ouders Koenen-Gijselaers
Kerkdeurcollecte voor de verwarming

Dinsdag 30 november: 09.00 uur in de kerk
Jaardienst E.H. Jacques Kerbusch, oud-pastoor Amby

Donderdag 2 december: 09.00 uur in de kerk
Voor de parochiegemeenschap

GEDOOPT
Roan Schins
Wij wensen de dopeling en zijn ouders van harte proficiat.

Bereikbaarheid priesterteam
Pastoor Mgr EJ de Jong: 06-51177061
Kapelaan Slaven Brajkovic: 06-27501073
Kapelaan Pawel Zelazny: 06-17971718
Misintenties opgeven: In de kapelanie (Severenstr. 7), tel. 06-27501073. Of in 
het parochiebureau elke dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur en vrijdag van 14.00 
tot 15.00 uur: Ambyerstraat Zuid 90ª, tel. 043-3520100, of via e ¬mail: 
parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: 
uiterlijk maandag 22 november in de kapelanie en uiterlijk 
dinsdag 23 november vóór 12.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.

Dan steken wij elke zondag van de advent een kaars aan, in afwachting van 
Kerstmis, de dag waarop het kind Jezus zal komen om ons zijn vrede te schenken.
Kom Heer Jezus!

Kapelaan Pawel.
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Geniet van de herfst bij Eetcafé Bie Josee 
 

Kom tot en met zondag 28 november genieten 
van ons 2-gangen herfstmenu voor €24,50. 

Daarnaast hebben wij wekelijks 
een lekker herfstgerecht voor slechts €15.00 

 

Gek van wild?  
Kom dan onze overheerlijke hertenrugfilet met tijmjus 
proeven. 
 

Wij hanteren nog steeds ruim voldoende afstand tussen de 
tafels, daardoor kunt u, van 

woensdag tot en met zondag, van 16:00 tot 20:00 uur 
gezellig bij ons terecht. 

 
Wilt u toch liever thuis eten?  
Bel ons even dan kunt u ook afhalen. Of laat de gerechten 
thuisbezorgen door onze samenwerking met 
www.thuisbezorgd.nl 

Kijk voor de volledige menukaart op onze website 
www.biejosee.nl 

Wij hopen u snel te mogen begroeten. 
  

Groetjes Joeri & Melanie en team Bie Josee 
Ambyerstraat Noord 71 6225EB Maastricht 

Tel. 043-3654090 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 
      
     

De hele maand november 
10 broodjes halen is 

8 betalen !! 
 
 

Van pistolets tot keizerbroodjes ! 
 

Ambyerstraat Noord 134 (043) 363 75 48 
 

Ambyerstraat Noord 21 (043) 362 22 20 
 

Akersteenweg 72 (043) 3615886 
 

info@bakkerijamby.nl 
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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 

Veldsla Gewassen ons € 1,19 
Nieuw huisgemaakte pompoensoep 1 liter € 3,50 

Panklaar gesneden pompoen € 2,69 
Bintje of Jelly aardappelen 10 kg € 5,00 

Zuurkool uit  het vat 500 gr €0,89 
 
 

 

Zuivel van de vrolijke koe, 
Kaas van kaasboerderij Mertens 

Rundvlees van ut gasthoes 
Lam en varken van de Fromberg  

Mergeland Eieren  
Honing uit Raar 

 

De pindakaas winkel 

Met heel veel enthousiasme kijken wij als 
bestuur van HartslagNu Amby-Maastricht 
terug op afgelopen maanden.

Eind 2019 werden wij gevraagd om een nieuwe 
reanimatievereniging op te richten. Met als doel in 
Amby een sluitend reanimatie netwerk te creëren. 
We hebben 2 zeer ervaren instructeurs bij onze 
vereniging binnen gehaald om de trainingen te 
geven. In Maart 2020 zou onze eerste informatieavond zijn en we 
zouden in het voorjaar starten. Helaas gooide Covid-19 roet in 
het eten en werd alles op een laag pitje gezet.

 Juni 2021 kregen we groen licht, er mochten weer reanimatie 
trainingen worden gegeven. In September werd de eerste 
basistraining bij het Buurtplatform Amby gegeven. De cursisten 
waren erg enthousiast. Daarna volgde in oktober de 
herhalingstraining in de Boulodrôme, voor bestuur en enkele 
leden. En vervolgens sloten we deze maand af met een 
herhalingstraining voor o.a. het bestuur van de Amyerhoof en nog 
een basistraining. We hebben afgelopen maanden 33 personen 

getraind. In 2022 gaan we 
verder met het geven van 
basistrainingen en 
herhalingstrainingen. Wij 
als bestuur van 
HartslagNu Amby-
Maastricht willen al onze 
cursisten bedanken voor 
het vertrouwen in onze 
(nog jonge) vereniging. 

We hopen dat we volgend 
jaar veel nieuwe cursisten 
en verenigingen mogen 
trainen. Voor meer informatie: hartslagnu.amby@gmail.com 

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

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

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

AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!

De Sjlaaibök.
Een week of twee geleden heeft 
carnavalsvereniging De Sjlaaibök haar nieuwe 
Vorst uitgeroepen. Zoals te doen gebruikelijk in 
Amby, wordt In het jubileum jaar - elke 11de 
jaar van de vereniging - uit één van de tien 
voorgaande Prinsen iemand gekozen die dan als 

vorst voorgaat in het carnavalsfeest.
Daarover is de afgelopen periode al 
geschreven in de Amyer Praot. 
Die verhalen zijn nu ook terug te 
vinden op de site van amiepedia.nl. 
Inmiddels is bekend dat de 6e  
vorst van de Sjlaaibök, voor 
carnaval 2022, Benno Hermans is. 
Hij wordt daarbij geflankeerd door 
zijn echtgenote Maud.

Verder komt de geschiedenis van 
de jeugdcarnaval nog een keer aan 
de orde op de site van amiepedia.nl. 
Hoe de Sjlaaibök de jeugdcarnaval 
vorm gaven en verder ontwikkelden 
is een (vroeg) voorbeeld gebleken 
voor andere verenigingen en is een 
groot succes in Amby.

Op de kinderzitting in 1959, zaal Lemmelijn.

Kersttijd.
Voor het zover is, hebben we eerst nog de Kerstperiode.
Ook daar wil amiepedia.nl aandacht aan besteden. Van enkele 
Ambysche verenigingen en organisaties hebben we vernomen 
welke activiteiten en vieringen er allemaal ontplooid gaan worden. 
Vaak al in een lange traditie. Amiepedia.nl wil echter een zo 
compleet mogelijk overzicht krijgen van alle initiatieven. Oude en 
nieuwe en daar nog voor de Kerst een mooi overzichtsartikel aan 
wijden.
Amiepedia.nl vraagt aan alle verenigingen, organisaties en andere 
(Ambysche) initiatieven die met betrekking tot de naderende 
Kerstmis activiteiten ontplooien een korte beschrijving te sturen 
van wat er door uw vereniging georganiseerd wordt. Als u daarbij 
ook nog aan kunt geven waarom u dit organiseert, dan hebben wij 
een mooi overzicht en een fijne herinnering voor de toekomst 
vastgelegd.
Amiepedia.nl stelt het zeer op prijs als u die informatie met ons 
wilt delen. Het kan door informatie op te sturen naar 
redactie@amiepedia.nl

Allerliefste kinderen van Amby
De zomer is alweer voorbij, maar Sint-Nicolaas zit nog steeds in 
het mooie Spanje. Ook daar komt binnenkort een einde aan. 
Hij verlaat de zon en komt met zijn pieten naar ons kikkerlandje 
om groot feest te vieren. 
De Roverscouts van Scouting Amby hebben samen met de OVA 
ervoor gezorgd dat de goedheiligman weer naar Amby komt. 
De Sint wordt feestelijk onthaald op zondag 21 november a.s. 
bij de Witte Boerderij. 
Bij de Witte Boerderij is Sinterklaas tussen 13.00u en 15.00u. 
Hier kun je gezellig met de pieten dansen, Sinterklaas een handje 
geven, je kleurplaat persoonlijk brengen en iets lekkers mee naar 
huis nemen. 
Kom dus met al je vriendjes en vriendinnetjes 
en dan zien we jullie bij de Sint. 

Jij komt toch zeker ook!

Namens Sint en Piet
Scouting Amby 
Ondernemersvereniging Amby 

"Bedankt voor de hulp aan de Plus Spaaractie"
De “spaaractie Help jouw club” het initiatief van supermarkt Plus is 
als u dit leest geëindigd. De uiteindelijke uitkomst is bij het 
schrijven van dit bericht helaas nog niet bekend. Dat zal tot de 
volgende Amyer Praot of publicatie op de site moeten wachten.
Al eerder werd opgemerkt dat Amiepedia.nl over een grote schare 
volgers beschikt. We verwachten dan ook een voor onze 
werkgroep “leuk resultaat”. Een opbrengst waarvoor wij u nu alvast 
danken, want u steunt daarmee nog steeds 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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Kerstwandelingen 2021 gecanseld
Beste lezers,

Met pijn in ons hart heeft het bestuur en dirigent op 13 november  besloten om 
voor dit jaar de kerstwandelingen te cancelen. Door de nieuwe corona maatregelen 
zijn de voorbereidingen in gevaar gekomen zodat wij de kwaliteit zoals u die van 
ons gewend bent, niet kunnen waarborgen. Ook tijdens de wandelingen zijn er te 
veel momenten dat wij de afstand tussen wandelaars maar ook koor niet 
kunnen verantwoorden. 
Dit is natuurlijk super jammer maar we kunnen niet langer wachten om hier een 
besluit over te nemen. Op maandag 29 november is er van 19.00 tot 20.00 uur de 
gelegenheid om de gekochte kaarten in te leveren en het geld retour te ontvangen. 
Natuurlijk kan dit ook eventueel via je eigen contactpersoon. 
Wij hopen op betere tijden. 

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

Het kerkhof in ons 
dorp is geen 
tuincentrum waar je 
gratis kunt 
shoppen….!! 
Het komt de laatste weken regelmatig 
voor dat er vanaf de graven van onze 
dierbaar overledenen bloemen, planten, 
bloembakken maar zelfs ook 
ornamenten worden ontvreemd en dit 
tot grote ergernis en verdriet van de 
nabestaanden. Daarom de oproep aan 
hem of haar, die alleen maar het kerkhof 
op komt lopen met de bedoeling 
voornoemde spullen te ontvreemden, 
denk eens goed na waar je mee bezig 
bent en laat dit onbehoorlijk en 
respectloos gedrag achterwege. 
Kerkhofbeheer, Parochie H. Walburga 
Amby 

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 7 DECEMBER. 

Voor nadere informatie en 
vervoersmogelijkheden, bel met 
bestuurslid Annie Overmans 
tel. 043 - 36 23 816.

Nieuwjaarsloterij
U bent gewend dat dat wij enkele keren 
per jaar een kienavond organiseren. 
Helaas is dit op dit moment niet 
mogelijk door de corona maatregelen. 
Echter gaan wij een alternatieve 
kienavond organiseren. U kunt een of 
meerdere loten kopen. Dit unieke 
nummer is geldig voor één van de 
45 prijzen.  U krijgt de prijzen 
thuisgebracht. Met nieuwjaar oftewel  
1 Januari zal de trekking plaatsvinden. 
U kunt de loten via een van onze leden 
kopen. De loten kosten 5 euro per stuk. 
U heeft dus 45 kansen. Natuurlijk zoals 
u van ons gewent bent zijn dit weer 
prachtige kienprijzen. 
De leden verkopen de loten. 
De verkoop is 20 november gestart. 
Wilt een lot kopen dan kunt u zich via 
facebook of onze website of bij een van 
onze leden melden. 
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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 

  

Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2021 
Datum trekking maandag 8 november 2021 te Breda. Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl/loterij  

Prijs-  
nummer Prijs 

Aantal 
prijzen 

1e prijs Geldprijs t.w.v. € 15.000,- 1 

2e prijs Geldprijs t.w.v. € 7.000,- 1 

3e prijs Geldprijs t.w.v. € 2.500,- 1 

4e prijs Elektrische fiets à € 2.000,- 1 

5e prijs Elektrische fiets à € 2.000,- 1 

6e prijs Geldprijs t.w.v. € 1.000,- 1 

7e prijs Geldprijs t.w.v. € 1.000,- 1 

8e prijs Laptop t.w.v. € 750,- 1 

9e prijs Vakantie Beekse Bergen t.w.v. € 750,- 1 

10e prijs    Vakantie Beekse Bergen t.w.v. € 750,- 1 

11e prijs iPad t.w.v. € 445,- 1 

12e prijs iPad t.w.v. € 445,- 1 

13e prijs Weekendje weg Zuiderduin t.w.v. € 410,- 1 

14e prijs    Vakantie Landal t.w.v € 350,- 1 

15e prijs Vakantie Landal t.w.v € 350,- 1 

16e prijs Vakantie Landal t.w.v € 350,- 1 

17e prijs Philips Airfryer t.w.v. € 200,- 1 

18e prijs Thermen Busloo arrangement t.w.v. € 185,- 1 

19e prijs   Thermen Busloo arrangement t.w.v. € 185,- 1 

20e prijs   Thermen Busloo arrangement t.w.v. € 185,- 1 

21e prijs   E-Reader Kobo t.w. € 180,- 1 

22e prijs   E-Reader Kobo t.w. € 180,- 1 

23e prijs  Geldprijs t.w.v. € 250,- 15 

24e prijs  Bol.com cadeaukaart t.w.v. € 50,- 15 

25e prijs Hema cadeaukaart t.w.v. € 50,- 15 

26e prijs Rituals pakket t.w.v. € 39,50 15 

27e prijs Topbloemen Gift Card t.w.v. € 35,- 15 

28e prijs Thermosfles zonnebloemen t.w.v. € 29,99 15 

29e prijs Tuinen Appeltern voor 2 pers t.w.v. € 28,- 10 

30e prijs Geldprijs t.w.v. € 100,- 150 

31e prijs Geldprijs t.w.v. € 50,- 150 

32e prijs Geldprijs t.w.v. € 50,- 150 

33e prijs Geldprijs t.w.v. € 25,- 1500 

34e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,- 1500 

35e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,- 1500 

36e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,- 1500 
 

Loterijvergunning verleend door de 
Kansspel autoriteit aan Stichting SNL/Zonnebloem 
10293 d.d. 6 december 2016. Kijk op: ssnl.nl  Er kan zoveel meer dan je denkt 

Gevallen op 

0475427 

0384052 

0240336 

1059196 

0556094 

0108544 

1026477 

0462515 

0353215 

0533390 

0311119 

0330071 

0235179 

0635268 

0359973 

0407959 

1005851 

0477249 

0532869 

0243479 

0495970 

0105360 

03260 (5 eindcijfers)  

38354 (5 eindcijfers) 

49079 (5 eindcijfers) 

91991 (5 eindcijfers) 

02667 (5 eindcijfers) 

01398 (5 eindcijfers) 

19803 (5 eindcijfers) 

1881 (4 eindcijfers) 

5665 (4 eindcijfers) 

7218 (4 eindcijfers) 

244 (3 eindcijfers) 

221 (3 eindcijfers) 

602 (3 eindcijfers) 

775 (3 eindcijfers) 

Onder voorbehoud van typefouten. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld. 
Versie 1. Waarde is gebaseerd op de geldende verkoopprijs van 19-02-2021. 

Prijs-   Aantal 
nummer Prijs prijzen Gevallen op 
1e prijs Geldprijs t.w.v. € 15.000,- 1  0475427 
2e prijs Geldprijs t.w.v. € 7.000,-  1  0384052 
3e prijs  Geldprijs t.w.v. € 2.500,-  1  0240336 
4e prijs  Elektrische fiets à € 2.000,-  1  1059196 
5e prijs  Elektrische fiets à € 2.000,-  1  0556094 
6e prijs  Geldprijs t.w.v. € 1.000,-  1  0108544 
7e prijs  Geldprijs t.w.v. € 1.000,-  1  1026477
8e prijs  Laptop t.w.v. € 750,-  1  0462515 
9e prijs  Vakantie Beekse Bergen t.w.v. € 750,-  1  0353215 
10e prijs  Vakantie Beekse Bergen t.w.v. € 750,-  1  0533390 
11e prijs  iPad t.w.v. € 445,-  1 0311119 
12e prijs  iPad t.w.v. € 445,-  1  0330071 
13e prijs  Weekend weg Zuiderduin t.w.v. € 410,-  1  0235179 
14e prijs  Vakantie Landal t.w.v € 350,-  1  0635268 
15e prijs  Vakantie Landal t.w.v € 350,-  1  0359973 
16e prijs  Vakantie Landal t.w.v € 350,-  1 0407959 
17e prijs  Philips Airfryer t.w.v. € 200,-  1  1005851 
18e prijs  Thermen Busloo arrangement t.w.v. € 185,-  1 0477249 
19e prijs  Thermen Busloo arrangement t.w.v. € 185,- 1  0532869 
20e prijs  Thermen Busloo arrangement t.w.v. € 185,- 1 0243479 
21e prijs  E-Reader Kobo t.w. € 180,-  1 0495970 
22e prijs E-Reader Kobo t.w. € 180,-  1 0105360 
23e prijs  Geldprijs t.w.v. € 250,- 15 03260 (5 eindcijfers) 
24e prijs  Bol.com cadeaukaart t.w.v. € 50,-  15 38354 (5 eindcijfers) 
25e prijs  Hema cadeaukaart t.w.v. € 50,-  15 49079 (5 eindcijfers) 
26e prijs  Rituals pakket t.w.v. € 39,50  15 91991 (5 eindcijfers) 
27e prijs  Topbloemen Gift Card t.w.v. € 35,- 15  02667 (5 eindcijfers) 
28e prijs  Thermosfles zonnebloemen t.w.v. € 29,99 15 01398 (5 eindcijfers) 
29e prijs  Tuinen Appeltern voor 2 pers t.w.v. € 28,- 15 19803 (5 eindcijfers) 
30e prijs  Geldprijs t.w.v. € 100,-  150 1881 (4 eindcijfers) 
31e prijs Geldprijs t.w.v. € 50,-  150 5665 (4 eindcijfers) 
32e prijs  Geldprijs t.w.v. € 50,-  150 7218 (4 eindcijfers) 
33e prijs  Geldprijs t.w.v. € 25,-  1500 244 (3 eindcijfers) 
34e prijs  Geldprijs t.w.v. € 15,-  1500 221 (3 eindcijfers) 
35e prijs  Geldprijs t.w.v. € 15,-  1500 602 (3 eindcijfers) 
36e prijs  Geldprijs t.w.v. € 15,-  1500 775 (3 eindcijfers)

Onder voorbehoud van typefouten. 
Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld. 
Versie 1. Waarde is gebaseerd op de geldende verkoopprijs van 19-02-2021.

Loterijvergunning verleend door de Kansspel autoriteit aan Stichting SNL/
Zonnebloem 10293 d.d. 6 december 2016. 
Kijk op: ssnl.nl 

Er kan zoveel meer dan je denkt
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