
In d'n iersjte kaffee boe iech/veer kom(e) neum iech dit formulier mét.

In edere volgende kaffee laot(e) iech/veer 'ne sjtempel zétte door de kastelein.

Um oongeveir 23.30 oor  goon veer / gaon iech nao DE AMYERHOOF

Iech liever dan dit formulier in beej eine van de Raod van 11.

Dao is demaské um 00.11oor

Veer/iech beel(den) oet  >>>>>>

Naom/adres contactpersoon>>>

Kaffee Eetkaffee Gem. Sjapshoes
de Kardinaal Bie José Amyerhoof

Aantal persone >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Iech/veer doe(n) mét aan 't Sjlaaimettetreffe.

O o n d e r s j t a a n d e   v o l l e d i g    i n v ö l l e :

o m c i r c e l  wat van toepassing is

Veer doen mét in de kattegorie: EINZELGENGERS/DUO'S
GROEPE

Veur rech op 
métdoen deent in 
eder vekske 'ne 
sjtempel van de 

betreffende kaffee 
te sjtoon !!!
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SJLAAIMETTETREFFE 2019

Oproep aan iedereen !
Voor de 20ste keer organiseert C.V. De Sjlaaibök op 
carnavalszondagavond het Sjlaaimettetreffe voor alle 
carnavalsvierders uit Amby en omstreken! 

Het Sjlaaimettetreffe is het onherkenbaar verkleed rondgaan voor 
jong en oud van Café tot Café. Je kunt meedoen in de categorie 
einzelgangers/duo óf in de categorie groepen.
Per categorie geldt: “Wie wordt Sjlaaibök of Sjlaaimet van het jaar 
2019?”  Je zult hieraan zelf veel plezier beleven omdat ook je eigen 
vrienden, bekenden en familie je niet zullen herkennen (mits ze zelf al 
niet mee doen). Bij het demasqué is het altijd weer spannend wie 
onder de maskers uitkomt. Dit levert verbaasde en leuke reacties op!

Een anonieme jury zal door Amby trekken om iedereen te 
beoordelen. Om 00.11 uur is in Gemeenschapshuis Amyerhoof het 
altijd weer super spannende demasqué waarna aansluitend de 
prijsuitreiking zal plaatsvinden. 

Hoe weet de jury wie er meedoen? 
Simpel, voldoe aan het volgende reglement: 
1. Verkleed je onherkenbaar. 
2. Laat je in elk café zien.
3. Om dit te controleren liggen in alle cafés formulieren. 
4. Neem in het eerste café waar je komt één formulier mee.
5. Laat dit door de kastelein afstempelen. 
6. In elke volgende café laat je een stempel zetten.
7. Laat in je doen en laten niet weten wie je bent. 
8. Verras je vrienden, kennissen en/of familie.
9. Heb veel plezier.
10. Kom vóór 00.11 uur naar het demasqué.
11. Lever je formulier in aan één van de RV11 leden voor het 
 demasqué bij de Amyerhoof

De deelnemende cafés zijn: Café de Kardinaal, 
Gemeenschapshuis Amyerhoof, Eetcafé Bie José.

Kortom een oproep aan iedereen, DOE MEE !

Deelnemers formulieren staan ook in deze Amyer Proat.
PROGRAMMA KARNAVAL 
CV DE SJLAAIBÖK
Zaoterdag 2 miert
19:00 oor: Heilige Karnavalsmès in de Walburgakèrk
20:11 oor:  Bok oplaote op ’t Severenplein
  Aansjletend Roondgank door Amie

Zoondag 3 miert
14:00 oor:  Jeugmiddag in de Amyerhoof
20:30 oor:  Sjlaaimette Treffe langs de Horeca in Amie

Maondag 4 miert
14:11 oor: Groete Amiese optoch
17:00 oor:  Pries oetreiking optoch in de Amyerhoof
  Aansjletend: Roondgang door Amie

Dinsdag 5 miert
14:00 oor:  Jeugmiddag in de Amyerhoof
19:00 oor:  Roondgank door Amie
00:00 oor:  Bok aaflaote op ’t Severenplein
  en aafsjleting in Amyerhoof 

Oproep voor deelname aan de 
optocht 2019
Beste Karnavalsvierders,
Graag jullie aandacht voor het volgende:
Sedert vele jaren is de optocht op karnavalsmaandag 
één van de hoogtepunten van onze Amiese karnaval. 

Vele groepen families / verenigingen / vrienden / duo’s en 
einzelgängers liepen mee in onze optocht.
Ook u als individu / familie of vereniging was van de partij.
Afgelopen jaar was het een geweldig mooie optocht.
Wij als karnavalsvereniging en optochtcommissie hopen dat wij in 
2019 weer net zo een mooie optocht krijgen als afgelopen jaar.
Wij roepen u daarbij op om ook dit jaar weer deel te 
nemen aan onze optocht.

Natuurlijk hebben wij als vereniging enkele mooie voorwaarden als u 
weer meedoet aan onze optocht.
 1. Aangepaste financiële ondersteuning voor iedereen 
  die mee doet en zich vooraf heeft opgegeven via de 
  officiële aanmeldingsformulier . 
 2. Aangepaste prijzen als waardering.

Wij hopen dat vele karnavalisten zullen reageren op onze oproep en 
dat zodoende deze mooie traditie bewaard zal blijven voor onze 
gemeenschap.
Route: Opstellen Vlierhoven, Laurierhoven, Achter de Hoven, Hagenstraat, 
Ambyerstraat Noord, Severenstraat, van Slijpenstraat, Severenplein alwaar 
de ontbinding is.

Net als afgelopen jaar zullen de prinsenparen ook dit jaar de optocht 
vóór gaan tot aan de witte boerderij. Hier zullen zij zich opstellen 
zodat zij u allen kunnen bewonderen.
Het aanmeldingsformulier vind u op onze website www.sjlaaibok.nl
Inleveren van het aanmeldingsformulier kan online naar info@
sjlaaibok.nl of uitgeprint inleveren bij Kapsalon Monique, 
Longinastraat 116
Met vriendelijk groet,                                                                                                                            
C.V. de Sjlaaibök en de optochtcommissie.
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Telefoonagenda
Alarmnummer 112
Kantoor politie 0900-8844
EHBO AZM 3876700
1e Hart hulp 3877892
Huisartsenpost AZM 3877777
Huisartspraktijk De Wit 3634964

Huisartspraktijk dhr. Zwietering 
en mevrouw Deneer 
Medisch Centrum Amby  3624135
voor spoed 3635637
Fysio Amby 3117540
Centraal tandartsnummer 0900-4243434
Kapelanie 3634587
Envida  3690690
Envida zorgthuis De Zeven Bronnen 6314300
Envida zorgthuis Hagerpoort 8511160

VillaKeizersKroon 
WoonZorgCentr.  Amby 6049620/0651456702
Aandacht+Zorg 3030090
Gemeente Maastricht 14043
Woonstichting Maasvallei 3683737
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
Verloskundige praktijk VITA 0648477770 
Essent 0800-9009
WML 3090909
Henny Willems gemeenteraad 3621089
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 06-20164033

Gevraagd oude fietsen

U vindt een AED
bij Hagerpoort, 
in kantoor Maasvallei,
bij De Kardinaal,
in gemeenschapshuis Amyerhoof, 
en bij Plusmarkt, Severenplein 24A

COLOFON
Volgende uitgave: 
Dinsdag 19 maart

Inzendtermijn kopie
Woensdag 13 maart

Redactie, financieel beheer,
klachten en advertenties

Henny Willems
Berkenhoven 26

6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089

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

Bankrekening 
NL 59 RABO 0131322540

t.n.v. Amyer Praot Maastricht

Secretariaat en advertenties
Thera Lahaye
Iepenhoven 31

6225 GW Amby Maastricht
Telefoon 3112178

Oplage en verspreiding
Oplage 3000 stuks

verspreiding binnen postcode 6225

Druk
Drukkerij De Heeg

Rijksweg 76
6228 XZ De Heeg-Maastricht

Telefoon 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl

Heeft u last van terugkerende 
computerproblemen en/of een 

steeds trager werkende 
computer? Wij zijn gespecialiseerd 
in het verhelpen van alle mogelijke 

problemen en het opnieuw 
optimaliseren van uw computer, 

zodat deze weer snel en 
betrouwbaar is. Bel:043-3631435 

of www.fixxcomp.nl

   
AMBY 

Bejaarden- en Invalidenvereniging

“De Sjlaaimetten”
houdt op dinsdag

12 en 19 maart 
KIENMIDDAG

voor bejaarden, invaliden en 
alleenstaanden in 

DE KARDINAAL
Degene, die wenst opgehaald te worden,

dient dat tijdig te melden,
telefoon 3623559 / 8516537.

WIJZIGING 
INLOOPSPREEKUUR 

WIJKAGENT
Met ingang van woensdag 6 februari 2019 zal 
het inloopspreekuur gehouden worden :
Iedere 1e WOENSDAG van de maand;
Tussen 10.00 – 12.00 uur
Adres Ambyerstraat-Noord 78 (adres is dus 
ongewijzigd)

Werk en Bemiddeling :
Het inloopspreekuur van sociale zaken 
verhuist naar de maandagochtend van 
10.00 – 12.00 uur
Voor vragen of het maken van een afspraak 
buiten genoemd spreekuur kunt u mij ook 
bereiken op  telefoonnummer 06-27850805 
of per mail: armand.decker@maastricht.nl of 
via : info@buurtplatform-amby.nl 
of bellen 06-36408424

Het sociaal team is bereikbaar elke 
donderdag van 10.30 -12.30 uur. 
Telefonisch 06-27850504. U kunt ook een 
berichtje sturen naar 
www.sociaalteammaastricht.nl of via 
info@buurtplatform-amby.nl 
of bellen 06-36408424

40e Jubileum 
Kinder-wandelvierdaagse 2019
Vertrek op 
dinsdag 23 april 2019
Loopdagen: 
dinsdag-woensdag-
donderdag en vrijdag

Leiding en sponsors gevraagd…..
Inmiddels al 3 bussen gesponsord 
door onze gemeenschap / 
ondernemers

Beste kinderen en ouders
Wij willen jullie nu al berichten dat onze 
wandelvierdaagse van 2019 zal starten in 
de laatste week van april. Dit is de eerste 
week van de voorjaarsvakantie. Noteer 
het alvast in jullie agenda. Hebt u als ouder 
interesse om mee te wandelen als 
begeleiding dan kunt u zich opgeven via 
onderstaand mailadres. Zoals u kunt lezen 
wordt het een bijzondere vierdaagse want 
er valt iets te vieren want het feit is dat de 
vierdaagse al 40 jaar bestaat. De 
wandeldagen zullen zijn: start op dinsdag 
23 april  t/m vrijdag 26 april. 
Voor info of opgave begeleiding b.
dackers@home.nl of telefonisch bij Ben 
Dackers tel: 043-3638337.

40 jarig jubileum
Het is fantastisch om te melden dat 
inmiddels 3 van de 4 bussen reeds 
gesponsord zijn door onze ondernemers 
en mensen die de wandelvierdaagse een 
warm hart toe dragen. Wij hopen ook dat 
bus 4 eveneens gaat lukken. Iedere gift is 
welkom. 
Namens alle kinderen bedankt alvast. 

Hoofdleiding wandelvierdaagse 2019 



Winteruitverkoop 
Weet u, dat u met uw aankoop en/of inbreng van kleding en andere 
artikelen één van de projecten van Terre des Hommes steunt?
De opbrengst gaat nl. naar het project “Stop Loverboy’s” in Nederland.
Gedwongen prostitutie van minderjarigen moet gestopt worden!
Deze week is het de allerlaatste week van de winteruitverkoop, álles 
(m.u.v. de bijzondere artikelen in de vitrinekast) voor de helft van de 
prijs.
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Voordeel bij Keurslager Heuts!
VOORBEELDAANBIEDINGEN:

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

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

Bij 500 gram 
sucadelapjes 

GRATIS 
kruidenbouquet

Cordon bleu 
Duroc d’Olive

SPECIAL!
Gevulde kippendij

Stamppot
Diverse varianten

Gehaktbrood
Van mama Janssen

Asperge- 
beenhamovenschotel

Vleessalade

Saucijsjes
Duroc d’Olive

Hongaarse Goulash
Met GRATIS witte rijst

Tomatensoep

Stoofstukjes  
in braadjus
Duroc d’Olive

Frisse groentesalade

Shoarmapakket
Vlees, broodjes + saus

Biefreepjes
Diverse varianten

Gebakken pastei
Met appeltjes en rozijnen

Zeeuws spek, 
gebakken pastei + 
grillworst

4 stuks 650

100 gram 175

500 gram 295

per stuk 295

500 gram 595

250 gram 295

8 stuks 550

500 gram 595

1 liter 395

500 gram 495

100 gram 109

samen 595
500 gram 895

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

Runtsstökskes Gehaks
haaf um haaf

eine kilo 611

Gehaksballe
um zellef te brooije

4 stöks 611

verrekes stökskes

Mega burger pukèt
4-deilig

saame 711

Huidvleis

haave kilo 311

Saté
in pindasajs

haave kilo 611

Sjieli con Carin

haave kilo 611

Zoervleis

haave kilo 511

Runtgoulasj

haave kilo 611

Knijnsbatse

haave kilo 511

Gehaksballe

5 stöks 711

Pittige belkes of 
döpkes

haave kilo 611

Kaw sjotel

eine kilo 811

Spek en ei
(6 sjaarel en zes lappe spek)

saame 411

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 26 februari t/m zaterdag 2 maart 2019

Saté-stekskes

4 stöks 611

eine kilo 811

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

eine kilo 1111

Ook de Carnavalskleding en de 
carnavalsattributen! 
Na Carnaval vindt de grote 
seizoenswisseling plaats en 
komt de voorjaarscollectie in 
de winkel.
Dus, de moeite waard om even 
langs te komen bij de Terre des 
Hommes winkel, Dorpstraat 
18A in Heer.

Volg en like ons ook op 
Facebook: www.facebook.com/tdhmaastricht 
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Alzheimercafé 
Maastricht 
Op 13 maart as. is er weer een bijeenkomst 
van het Alzheimercafé Maastricht.  Het thema 
deze avond is “zorgen voor een ouder”.
Gastspreker is Jos Frusch, journalist en auteur 
van het boek “Herinnering”.
Tijdens deze avond staan de ervaringen en 
verhalen bij het zorgen voor een ouder met 
dementie centraal. Wat betekent de diagnose 
voor (het gezin van) een dochter of zoon van 
een ouder met dementie? En hoe ga je daar 
mee om?
U bent allen van harte welkom bij Athos Eet- 
Maakt- Doet, Athoslaan 12A, Maastricht. De 
zaal is open vanaf 19.00u en  het programma 
start om 19.30u. Aanmelden is niet nodig. 
Toegang is gratis. Voor meer informatie ( 
06-12255124
* alzheimercafemaastricht@gmail.com
 U kunt voorafgaand aan de avond een 
gezonde en goedkope maaltijd gebruiken bij 
Athos Eet. 
Reserveren via: ( Athos Eet 088-3505063 )
*info@athos-maastricht.nl 

Maastricht
CHOCOLADE

  Ma: gesloten. 
Di t/m Vrij: 10.00 u. – 18.00 u.

   Zat: 10.00 u.- 16.00 u. Zo: gesloten.

Ambyerstraat Noord 38
6225 EE  Maastricht
Tel. 043-3112557

BAAN VOOR � DAG, WERK VOOR ALTIJD

In de week van Zorg en Welzijn biedt Envida een unieke kans om te ervaren 
hoe mooi het is om in de (ouderen)zorg te werken:  de baan voor 1 dag.
Wedden dat er een wereld voor je opengaat? Wil je proeven aan het werk in de 
thuiszorg of in een van onze woonzorgcentra?  Of wil je beide werelden ervaren? 
Ook dat kan! Uiteraard doen we dit in afstemming met de cliënt.

Stel je eens voor: misschien loop jij aan het eind van deze fascinerende dag 
met uitzicht op een arbeidscontract de deur uit of heb je besloten om een 
leer-werktraject bij Envida te volgen. Hoe gaaf is dat? 
Wil je deze kans niet missen? Meld je dan aan. 

11 t/m 16 

maart

Aan het werk in de zorg!

www.werkenbijenvida.nl/baanvoor1dag

1B
02

-1
70

9

SNS Huisselectie Altijd keuze uit 
meerdere hypotheekaanbieders
Met een SNS Hypotheek krijg je goede rente en voorwaarden. 
Maar misschien is er wel een hypotheek die nog beter bij jou past. 
Daarom valt er bij ons wat te kiezen. Als enige bank in Nederland 
hebben we een breed aanbod van verschillende hypotheek-
aanbieders: de SNS Huisselectie. Zo kunnen we je altijd een 
hypotheek aanbieden die het beste past bij jouw wensen.

Maastricht, De Leim 10A
Maastricht, Markt 18
Maastricht, Peijmeestersdreef 2

" I.v.m. Carnaval 

zijn wij gesloten 

van zaterdag 2 maart 

t/m vrijdag 8 maart."

NIEUWE T-SHIRTS 
THERE'S ONLY ONE 
LOCO LOCO EN CD'S 
JEROME GELISSEN
Wegens het grote succes van There's only one 
Loco Loco zijn er nieuwe t-shirts uitgekomen. 
Als tekst staat erop vermeld: I am not Mr. 
Loco Loco, because there's only one Loco 
Loco 
Gotshirts.nl heeft verschillende maten en 
kleuren en er zijn ook sweaters en hoodies te 
koop. Deze merchandise is alleen te koop via 
info@GotShirts.nl of in de winkel in 
Maastricht. Er is een nieuwe voorraad van mijn 
cd-single There's only one Loco Loco 
binnengekomen. Ook de carnavalscd 
Vastelaovend viere mèt Jérôme met 20 
carnavalsliedjes is nog te koop. Men kan 
terecht bij Mediamarkt in Maastricht, 
Muziekland Makado Beek of bij mijzelf. Fijne 
carnavalsdagen en maak er een sjieke tijd van. 
Muzikale groeten, Jérôme Gelissen. 
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Van het Ambino ballet,

Van harte gefeliciteerd Jeugdprinsenpaar Kyano en Evi. En 
ook het prinsenpaar Eugène en Saskia. Wij wensen hen 
een leuke carnavalsperiode toe. Op zondag 10 februari 
hebben de kinderen gedanst op de kinderzitting. De 

groepen die uitgekozen waren om op te treden, zijn nog niet gewend aan 
het optreden op een podium, alleen in de gymzaal hadden ze opgetreden. 
Het was voor de kinderen wel even spannend de laatste weken. Van al 
die spanning was niets meer te merken over op zondag. Iedereen was 
blij. Ze waren mooi aangekleed, en hebben leuk gedanst.

We zijn langzaam aan het evalueren wat we voor dit schooljaar nog 
willen ondernemen. De tijd verstrijkt vlotter dan we willen, maar dat 
euvel klinkt voor iedereen bekend in de oren. Tenminste, dat hoor ik 
dagelijks in mijn omgeving. We hebben een datum gepland voor een 
presentatie in het Amyerhoof, en dat is zondag 23 juni. Dat was al 
vermeld als voorlopig te noteren, dus vergeet dat niet, zodat we straks 
een goed gevulde zaal hebben.

U kunt zich nog altijd aanmelden.

Locatie:
De Danslessen worden gegeven in de gymzaal bij Basisschool Amby, 
ingang aan de Van Slijpenstraat, te Amby, Maastricht. De lessen zijn 
ingedeeld naar de naar de leeftijden met een blik op de groepen zoals 
deze op de school worden gehanteerd.

Lesuren woensdag: 
P. 14.30 – 15.15 uur Peuters (2,5 tot 4-jarige)
1. 15.30 – 16.30 uur Kleuters (groep 1 en 2)
2. 16.30 – 17.30 uur Kidsswing (vanaf groep 3)
3. 17.30 – 18.30 uur Bovenbouw (vanaf groep 5)
4. 18.30 - 19.30 uur Balletbarre workout (jongeren/volwassenen)

Momenteel zijn er vijf groepen. Nieuwe leden worden geplaatst in de 
groep die het beste bij hun leeftijd en/of niveau past. Als referentie 
nemen we de schoolgroep waarin het kind zit. De docente beslist 
uiteindelijk in welke groep een leerling geplaatst wordt.
Indien er voldoende vraag is om een extra groep op te starten dan 
kunnen wij dit doen. 

Het bestuur en docente.

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 27 februari tot en met dinsdag 12 maart

1/2 kg Varkenspoulet
+ 1/2 kg Gehakt

€ 8.45samen voor

BIEFSTUKKEN

vrijdag 1 maart en
zaterdag 2 maartWEEKENDRECLAME 

3 stuks € 8.95
Malse

Goulash
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.09
Hamspek
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.85

Jong belegen kaas

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

Gebakken Pastei
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.09

Onze zaak is gesloten tot en met donderdag 7 maart. 
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H. MISSEN in Amby

ZATERDAG 2 maart, carnavalsviering
19.00 uur: koor: Vocal Group Mes Amie
Jaardienst E.H. Lambert Sauveur, oud-pastoor Amby
Na de H Mis kerkdeurcollecte voor de verwarming

ZONDAG 3 maart achtste zondag door het jaar
11.00 uur: volkszang
Jaardienst E.H. Jozef Brouwers, oud-pastoor Amby
Na de H Mis kerkdeurcollecte voor de verwarming

Dinsdag 5 maart: 09.00 uur in de dagkapel
Voor de eenzamen

Woensdag 6 maart: Aswoensdag
19.00 uur: koor: Kerkelijk Zangkoor St Caecilia
Askruisje wordt uitgedeeld tijdens de H Mis

Donderdag 7 maart: 09.00 uur in de dagkapel 
Voor de jarigen van de maand maart

ZONDAG 10 maart, eerste zondag van de Vasten, gezinsviering
11.00 uur: kinderen zingen met koor Sancta Walburga
Zeswekendienst Gerda Daemen-Op den Camp
Zeswekendienst Jef Goessen
Jaardienst ouders Weijsters-Bosch en kleinzoon Jeroen
Bèr Willems; c.u.

Dinsdag 12 maart: 09.00 uur in de dagkapel
Voor de wereldvrede

Donderdag 14 maart: 09.00 uur in de dagkapel
Jaardienst E.H. Jacques Kerbusch, oud-pastoor Amby

ZONDAG 17 maart, tweede zondag van de Vasten
11.00 uur: koor: Gemengde Zangvereniging Crescendo
Jaardienst Tonnie Ummels
Harrie Penders; c.u., Pierre Cox; c.u., Tiny Aerts-Braeken; c.u.

Dinsdag 19 maart: 09.00 uur in de dagkapel
Chrit Vogten; c.u.

Donderdag 21 maart: 09.00 uur in de dagkapel
Voor de zieken

KERKPOETS
Maandag 11 maart wordt onze kerk weer gepoetst. Wilt u ons komen 
helpen? U bent van harte welkom van 09.00 tot 12.00 uur.
Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Misintenties: opgeven:  In de kapelanie (Severenstr. 7) In het parochiebureau 
elke  dinsdag van 14.00 -16.00 uur en vrijdag van 18.30 -20.00 uur. 
Ambyerstr. Zuid 90ª tel. 043-3520100 of via e.mail: 
parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
Vermelding in de volgende kerkklok: misintenties: 
uiterlijk maandag 11 maart in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 
12 maart vóór 16.00uur in het parochiebureau. Bezoek ook eens 
onze website voor actuele informatie en foto’s: www.parochiewalburga.nl.

“Jongeren zijn niet de 
toekomst, maar het heden”

De Wereld jonge ren dagen (WJD) 
vormen het grootste jongerenevenement 
in de wereld dat om de drie jaar steeds 
in een ander land wordt gehouden.
 
12 januari  ging kapelaan Anu met een 
groep  (120) jongeren naar Panama 
voor de WJD. Vanuit onze parochies 
waren er 3 nieuwe gezichten mee naar 
Panama geweest. 
 
De jongeren zijn bijna alle dagen 
in gastgezinnen ondergebracht. De 
eerste week in Parochie Sona en de 
tweede week in Las Mañanitas. De 
deelnemers zijn dankbaar voor de 
gastvrijheid en de vreugde. Er vielen 
vele tranen bij ons afscheid in Soná en 
Las Mañanitas.

Ontmoeting met Paus Franciscus.

“Lieve jongeren, Jullie zijn niet de 
toekomst, maar het heden van God," 
benadrukte Paus Franciscus tijdens de 
ontmoeting met de jongeren en voegde 
eraan toe: “Leef de droom die God 
droomt niet morgen maar vandaag. Het 
zal je doen opstaan, doen bewegen, 
doen verwonderen. Open je voor de 
Heilige Geest, zodat er een nieuw 
Pinksteren op de wereld plaatsvindt.” 
 
Kapelaan Anu

6 3 4  j a a r g a n g
 n r .  4  -  2 0 1 9

 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.: 043-3634587 / Dringend: 06-34322362 

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
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LEEF HET LEVEN LEKKER GERUST
Lekker leven is belangrijk. Maar wat als er onverwacht een einde aan komt? Laat je je partner 
of kinderen dan achter met financiële zorgen op de koop toe, of heb je alles goed geregeld? 
Onze Inkooppolis maakt dat je lekker gerust kunt leven voor een uitzonderlijk laag bedrag.

INFORMEER OOK EENS NAAR DE OVERIGE MOGELIJKHEDEN BIJ BOVENS: 
ZELF ALLES REGELEN • VOORDELIG INKOPEN • BOVENGRONDS BEGRAVEN

Zorgeloos en goed geregeld
vanaf slechts € 6.246,82

All-in uitvaart + bovengronds/uniform graf + voordelige prijs: 

ontdek de Bovens Inkooppolis die bij ú past

Gerard Walravenstraat 65, 6227 TA  Heer-Maastricht  043-3612566
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Oude akerstraat 4 a Bemelen  Ma.13.0018.00 Di. t/m Do. 10.30 Vr. 8.00 tot 18.00 Za. 8.00 tot 17.00 

Carnavals Maandag en Dinsdag gesloten. Woensdag zijn we weer open vanaf 10.30 u 

Veldsla gewassen per  ons € 0,99 
Een lekkere appel Sweet surprise  2,5 kg. € 2,00 

Kollenberger meel/bloem 2 kg. €3,98   gratis 42 gr. verse gist  
 Limburgse Walnoten 500 gr € 1,50  

      Bintje of St pieter aardappelen 10 kg € 7,50 

Voor al uw administratie- en belastingzaken

Ambyerstraat Noord 74 A

6225 EG Maastricht

T 043 - 3638563

info@raadmaastricht.nl

www.raadmaastricht.nl

Ook voor uw particuliere belastingaangifte

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

Jaarvergadering 11 maart a.s.
Op maandag 11 maart zal onze jaarlijkse 
jaarvergadering plaatsvinden. Naast de 
gebruikelijke punten zoals de jaarverslagen 
van het secretariaat en de financiën zal het 
koor op deze avond het plan gepresenteerd 
krijgen waar wij de komende jaren aan gaan 
werken. Voor iedereen spannend want welke 
nieuwe uitdagingen en ambities gaan we 
samen aan. In de volgende uitgave meer 
hierover. Ook zal er weer een lid extra in het 
zonnetje gezet worden als lid van verdienste 
en vieren we samen het 12 ½ jarig 
lidmaatschap van Anniek Dackers. Kortom 
een boeiende avond die je als lid niet mag 
missen. 

Nieuwe leden welkom.
Nu het nieuwe jaar gestart is het een goed 
moment om lid te worden van onze 
vereniging. We starten met het instuderen 
van een nieuw repertoire. Ben je 
geïnteresseerd dan nodigen wij je van harte 

uit tot het bijwonen van een repetitieavond. 
Heb je vragen dan mail ons via 
vocalgroupmesamie@gmail.com.
Inmiddels hebben zich al enkele nieuwe 
leden gemeld. Welkom bij onze vereniging. 

Vrienden van VGMA
Binnenkort starten wij als vereniging weer 
met de jaarlijkse actie “vriend van VGMA”. 
Reeds meer dan 100 vrienden zijn al lid van 
deze groepering van het koor. Heb je 
interesse, laat het ons dan even weten via 
bovenstaand mail adres. Je ontvangt geregeld 
een nieuwsbrief en deelname aan diverse 
activiteiten. Voor 5 euro per jaar ben je al lid 
van onze vriendengroep. 

Paaskienen
Op woensdag 3 april zal er weer een 
verenigingskienen gehouden worden. Noteer 
deze datum alvast. We hebben weer 
fantastische prijzen ingekocht. Volgende 
uitgave meer hierover. 

Programma
Zaterdag  02 maart opluistering 
  Karnevalsmis 
  c.v. De Sjlaaibök
Zondag  17 maart  opluistering viering in
  St. Hubertuskerk 
  Genhout
Woensdag 03 april  vereniging Paaskienen 
  VGMA
Zondag  07 april  uitvoering in 
  Walburgakerk

KOM JIJ OOK BIJ ONS OP SCHOOL!!

WELKOM
Het schooljaar vliegt voorbij. Achter de 
schermen zijn we al druk bezig met de 
organisatie van schooljaar 2019-2020. 
Belangrijk daarbij is om te weten hoeveel 
kinderen vanaf 19 augustus 2019 gaan 
starten of instromen. Heeft u een zoon of 
dochter, die in het komende schooljaar vier 
jaar wordt en nog niet is aangemeld, of heeft 
u een zoon of dochter die reeds de 
peuterspeelzaal of KDV bezoekt, neem dan 
gerust contact met ons op. 
Voor aanmelding op de basisschool moet 
een aparte afspraak gemaakt worden.
U kunt hiervoor op elk moment van de dag 
terecht voor een gesprekje en een 
rondleiding.

Dit kan via telefonisch: 043-3620582 of via 
de mail naar: p.ebbelink@mosalira.nl.
We heten u en uw kind van harte welkom.



Parochienieuws: 
De Wereldjongerendagen (WJD) vormen het 
grootste jongerenevenement in de wereld 
dat om de drie jaar steeds in een ander land 
wordt gehouden.
12 januari  ging kapelaan Anu met een groep 
jongeren naar Panama voor de WJD. Vanuit 
onze parochies waren er 3 nieuwe gezichten 
mee naar Panama geweest. 

Deelnemer Lotte over de Wereld 
Jongeren Dagen ( WJD)
Beste broers en zussen in Christus! Dat is 
misschien wel het grootste geschenk dat ik 
mee kon nemen naar Nederland van de 
Wereld Jongeren Dagen (WJD): 
broederschap en zusterschap. 

Een korte schets: Panamá is een land dat 
twee keer zo groot is als Nederland, maar 
veel minder inwoners telt. Het is warm in 
temperatuur (30-35 graden), maar meer nog 
in gastvrijheid, cultuur en hartelijkheid. De 
leefwijze is sober en de levensstandaard in 
vergelijking tot de onze, arm. Toch heb ik een 
enorme rijkdom ervaren in de liefde 
waarmee ik werd opgenomen in de families 
die me vanaf dag 1 hun dochter of zus 
noemden. Maar naast de warmte van het 
weer en de cultuur, heb ik vooral een warm 
geloof mogen ervaren. De vreugde van het 
geloof uit zich in zingen en dansen en in de 
dankbaarheid voor het leven. 

In alle eerlijkheid vond ik het soms moeilijk 
om in die levende kerk te denken aan de 
situatie in Nederland. Als jongere sta je vaker 
alleen in je geloof, maar ook als u geen 
jongere (meer) bent kunt u zich wellicht 
soms bezorgd en verdrietig voelen over de 
Kerk. Toch is dat niet het eindpunt: Tijdens de 
WJD heb ik me juist bemoedigd ervaren 
door het enthousiasme en de broederschap 
en zusterschap van katholieke jongeren over 
de hele wereld. 
Ik heb de wereldkerk mogen ervaren; de 
Kerk die leeft, want Christus is het Ware 
Leven! En als kinderen van God, en broers 
en zussen van Jezus Christus, zijn we allemaal 
verbonden. De Kerk heeft op allerlei 
plaatsen in de wereld haar eigen 
beproevingen en schoonheden. Onze Kerk in 
Nederland zoekt weer naar de kern en naar 
mensen die trouw blijven aan Hem. Hij 
vraagt ons juist nu om – net als Maria – een 
volmondig JA te zijn. Zoals het motto van 
deze WJD “Zie de dienstmaagd des Heren, 
mij geschiede naar Uw woord”. Niet uit een 
gedwongen onderdanigheid, maar uit liefde. 
Liefde die zich helemaal wil geven aan de 
ander/Ander. En hoe meer we JA zeggen op 
Hem, verenigd in gebed, sacramenten en 
goede werken, hoe meer we verbonden zijn 
als broers en zussen over de hele wereld, als 
één familie in Christus.

Carnavalsviering zaterdag 
maart om 19:00 uur. 

U kunt het 
askruisje op 
woensdag 6 maart om 19:00 uur 
in Walburga Kerk Amby 
ontvangen.
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MOVAKA V.O.F. 

0646376593 www.movaka.nl 

30 jaar ervaring! 

 Overkappingen  
 Tuinkamers 
 Rolluiken 
 Zonweringen 
 Horren 

 Gronsvelderweg 29, Gronsveld 

Maak kennis met onze nieuwe  
uitgebreide showroom  
met veel nieuwe producten! 

De volgende Amyer Praot verschijnt, over drie weken, 
op dinsdag 19 maart. 

Wij wensen iedereen fijne carnavalsdagen / een fijne vakantie.
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MOND  
 ZO &
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Flyer MondenZo-DEF.indd   1 07-08-14   16:16
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Welkom! 
Loop vrijblijvend binnen of bel 
voor een afspraak, en maak 

kennis met Uw tandarts!

vanaf 18 augustus 
Nieuwe tandartsen praktijk in Zorgpark Scharn

www.mondenzo.nl

Mond&Zo Scharn 
Vijverdalseweg 4A 03 

Maastricht
 043-363 63 92
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Nieuwe tandartsen praktijk 
in Zorgpark Scharn

Gemengde Zangvereniging Crescendo
Begin januari zijn we bij Crescendo weer 
begonnen met het instuderen van nieuwe 
liedjes voor een fonkelnieuw seizoen. In 
oktober kunt u een verrassend concert 
verwachten, waarover we u tegen die tijd 
natuurlijk uitgebreid gaan informeren.

Hieronder vindt u ons programma voor de komende periode. 
- Zondag 17 maart a.s. om 11:00 uur: opluistering H. Mis in de 
 Walburgakerk te Amby
- Dinsdag 19 maart a.s. om 20:00 uur: jaarvergadering (alleen 
 voor leden)
- Woensdag 17 april om 15:00 uur: concert bij de Zonnebloem 
 Amby (Paasviering Zonnebloem)
- Zondag 26 mei a.s. vanaf 15:00 uur in Gemeenschapshuis 
 Amyerhoof, Severenplein 27 te Amby: “Samen Zingen”, een 
 samenwerking van alle koren uit Amby, die zich door het 
 organiseren van dit concert eens in een andere sfeer aan de 
 gemeenschap willen presenteren. Entreekaarten zijn van te 
 voren te koop en op de dag zelf, informatie hierover wordt te 
 zijner tijd gepubliceerd in de Amyer Praot.
 De deelnemende koren zijn: Gemengde Zangvereniging 
 Crescendo, Vocalgroup Mes Amie, Seniorenkoor Ambitie, 
 Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia en Koor Sancta Walburga.

Kijk ook eens op onze website voor meer informatie over 
ons koor: www.crescendo-amby.nl 
Secretariaat: Sita van Riet, tel. 043-3643971, 
email fvanriet@xs4all.nl 
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ÉCHT VRIJE KEUS
EERLIJKE PRIJS

Uw uitvaartregisseur Marc Moors 
Dr. Goossensstraat 2, Berg en Terblijt
www.uitvaartstudio.com   (043) 852 3 258

Meer mogelijk dan u denkt, ook als u 

 
 
 
 
 
 
  

 

 
      
     

Warm en ambachtelijk ! 
 

Passioneel ! 
 
    
Vakmanschap ! 
 
 

De enige echte in Amie ! 
 
  
En dat al meer dan 90 jaor ! 

Lagere OZB voor sportclubs, scouting, buurthuizen e.d.
Eind 2018 nam zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer het 
amendement Omtzigt (CDA) aan. Dit betekent concreet dat gemeentes 
de mogelijkheid hebben gekregen om voor sportclubs, 
scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, buurthuizen en andere 
Sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) een lager OZB-tarief in 
rekening te brengen. In Maastricht geldt op dit moment nog voor hen 
het hoge OZB-tarief. Daarom hebben wij als CDA het college van 
Burgemeester en Wethouders opgeroepen de OZB-verordening van 
onze gemeente hierop aan te passen. Dit zou namelijk een mooie stap 
zijn in het toekomstbestendig houden van ons waardevolle 
verenigingsleven. Wordt vervolgd.

De roej tuut en hoe verder?
Maastricht doet het landelijk gezien goed als het gaat om afvalscheiding 
maar het kan nog beter. Om een volgende stap te kunnen zetten is 
draagvlak nodig. De afgelopen twee maanden is veel ophef geweest over 
een collegevoorstel inzake een nieuw afvalophaalsysteem. De ‘Roej tuut’ 
zou nog maar één keer per vier weken opgehaald gaan worden. Dit 
voorstel vloeide voort uit de ambitie dat Maastricht in 2030 afvalloos is. 
Dat wil zeggen dat al het afval wordt gerecycled. De gemeenteraad was 
echter nog niet aan het woord geweest. Daarom dat ik u hier nader 
informeer over de uitkomst van het raadsdebat. 
Tijdens de raadsvergadering van 29 januari jl. werd een voorstel van het 
CDA Maastricht in grote meerderheid gesteund. Zodoende is het 
onzalige plan om het huisvuil (restafval) nog slechts eens per vier weken 
op te halen van de baan. 

Het afvalophaalsysteem komt er als volgt uit te zien:
- 1x per week Groente en Fruit, GF-emmer (voor alle inwoners van 
Maastricht, dus niet zoals nu alleen voor hoogbouw); 
- 1x per twee weken de rode restzak (hoog- en laagbouw); 
- 1x per twee weken de grote GFT-bak; 
- Gebundeld snoeiafval kan naast de GFT-bak aangeboden worden; 
- Textiel en kleine elektrische apparaten (TEX en K-EEA)-Inzameling 
voortaan via ondergrondse afvalcontainers op bestaande milieuperrons
- Luiers en incontinentiemateriaal (INCO)-inzameling voortaan via 
ondergrondse afvalcontainers op bestaande milieuperrons. 
- Voor het overige blijven de milieuperrons onveranderd. 
- Tevens wordt nog gezocht naar een oplossing voor de groep minder 
mobiele inwoners en de groep die medisch afval scheidt. 

Voor de meeste inwoners in Amby betekent dit dat er extra 
aanbiedingsmogelijkheden komen bovenop het huidige ophaalsysteem. 
Alleen voor de hoogbouw gaat de ophaalfrequentie van de restzak met 
één week omlaag. Deze veranderingen moeten al met al haalbaar zijn 
voor iedereen. Belangrijk is om te weten dat vlees, vis, brood etc. 
(stinkend afval) gewoon in de GFT-bak kan en dus niet per se in de 
restzak hoeft. 
Graag verwijs ik u voor een beter overzicht naar de volgende website:
https://www.gemeentemaastricht.nl/product/groente-fruit-en-tuinafval/

De startdatum van het nieuwe systeem is nog niet bekend. De gemeente 
Maastricht zal u als inwoners van de stad hierover tijdig informeren. 

Wijer wins iech uuch alvas ‘ne sjoene en propele 
Vastelaovend!

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

Sjlaaibök en Sjlaaimetten
Veer winse 

Prins Eugene d’n 1e en Prinses Saskia  
vaan C.V. de Sjlaaibök 

same mèt 
Jäögprins Kyano d’n 1e en Jäögprinses Evi 

‘ne sjoene en oonvergeteleke 
Amiese vastelaovend!

Naomens de Gemeinteraodsfractie 
vaan CDA Mestreech
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De enige echte in Amie ! 
 
  
En dat al meer dan 90 jaor ! 
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Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen 
Severenplein 24a, Maastricht  
043-3634781 
www.facebook.com/plusfranssen  
en instagram: plusfranssen 
 

 

 

 

Op zaterdag 2 maart verkopen 
we Berliner bollen  en 

Nonnevotten van de Lekkerbek! 
  

 


