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AGENDA MAART IN HET MAGISCH THEATERTJE
Op vrijdag 6 maart om 20.30 uur MAGIC THEATRE NIGHT met 
EXUVIA Charlotte Puijk-Joolen
De voorstelling Exuvia heeft inmiddels op vele internationale festivals gespeeld 
en won o.a. met de internationale première op het Festival Valise in Lomza/ Polen 
de Award for best Scenography. Exuvia is een voorstelling over de relativiteit van 
vorm en verschijning in alles om ons heen. Een combinatie van beeldend theater, 
beweging en poppenspel. Exuvia neemt je mee langs de grenzen van je verbeelding.
Beeldende voorstelling voor volwassen zonder tekst/ visual performance – no words
Entree : € 17,50 / student € 10

Op zondag 8 maart DE MAGISCHE KINDERDAG om 11.00 uur Workshop Om 13.30 
uur  HOND ZONDER STAART Jeugdvoorstelling +5 van & door Alpha Oumar Barry 
DJO-ARTS

Het verhaal :
Timbo is elf jaar geleden naar Nederland gekomen. Bij zijn ouders in Afrika was het 
ten strengste verboden om een hond te hebben. Maar nu Timbo een Nederlander is 
geworden, heeft hij net als alle andere Nederlanders een hond. Hij heet M’Kulele en 
dat betekent ‘hond zonder staart’. Timbo en M’Kulele zijn dolgelukkig samen want ze 
begrijpen elkaar. Maar dan komt er een brief uit Afrika: zijn vader laat weten dat hij 
Timbo in Nederland komt opzoeken. Hoe zal dit aflopen?
Een bijzondere voorstelling die met de ogen van een kind kijkt naar verschillende 
culturen. Alpha Oumar Barry was zelf vluchteling en heeft zijn droom om theater te 
maken meer dan waar gemaakt. Hij heeft inmiddels meerder voorstellingen gemaakt, 

zoals BLIK, die hij in Nederland en België speelt. Ook speelde hij o.a. een rol bij Jandino in de Dino Show.
Magische kinderdag-ticket: workshop & lunch € 15,- p.p.  (dit is exclusief de voorstelling) Een kaartje voor de 
voorstellingen kost € 9,- p.p. Het is uiteraard ook mogelijk alleen de voorstelling te bezoeken

Op vrijdag 13 maart om 21.00 uur   MAGIC MUSIC NIGHT met TIM WELVAARS 
Tribute to Toots Thielemans
Vrijdag 13 maart mogen de liefhebbers van het oeuvre van de legendarische 
mondharmonicaspeler Toots Thielemans zich verheugen op een prachtig concert 
van zijn pupil, persoonlijke vriend en alom geaccepteerde opvolger Tim Welvaars. 
Tim Welvaars stond regelmatig met Toots Thielemans op het podium en 
deelde als mondharmonicaspeler het podium met de allergrootsten der aarde 
waaronder Stevie Wonder, Roy Hargrove, George Benson, jan Akkermans en 
natuurlijk Toots Thielemans bij wie hij in de leer was.
Samen met pianist Johan Clement (die jarenlang met Toots Thielemans tourde ) 

HartslagNu 
Amby-Maastricht

Vereniging voor 
Reanimatie en 
AED-gebruik

H E R I N N E R I N G 
Nieuwe vereniging gaat cursussen 
reanimatie en AED-gebruik in Amby 
organiseren.

Zoals eerder aangekondigd in de Amyer 
Praot nr. 10 willen wij u nog even 
herinneren aan de start- en 
informatiebijeenkomst op woensdag 18 
maart a.s. Deze begint om 20.00 uur en 
duurt ongeveer één uurtje. 
De bijeenkomst wordt gehouden in een 
van de ruimtes van het Buurtplatform 
Amby aan de Ambyerstraat noord nr. 78. 
In die bijeenkomst worden:
het nieuwe bestuur en onze twee 
reanimatie instructeurs voorgesteld, 
informatie gegeven over de nieuwe 
vereniging en het (eventuele) 
lidmaatschap,  de organisatie en planning 
van (herhalings-) cursussen en de kosten, 
samenwerking met landelijke organisaties, 
oproepen en inzet van burgerhulpverlener 
bij reanimatie noodzaak in de wijk Amby.

Aanmelden kan tot 10 maart 2020 
bij de Secretaris Jo Brunenberg, 
Olmenhoven 35, 6225 GD Maastricht
of mail naar ml.brunenberg@home.nl of 
bel GSM: 06.30955639.
Graag uw eigen naam, adres, mailadres en 
(mobiel) telefoonnummer erbij 
vermelden.
Samen proberen wij Amby hartveiliger te 
maken. 

41e Kinder-wandelvierdaagse 2020
Vertrek op dinsdag 21 april 2020
Loopdagen: dinsdag-woensdag-
donderdag en vrijdag

DRINGEND Leiding 
gevraagd…..

Op het moment dat u dit leest zijn er zorgen bij 
de organisatie. Er zijn nog te weinig vrijwilligers 
beschikbaar om mee te wandelen als leiding.  
Hebt u als ouder interesse om mee te wandelen 
als begeleiding dan kunt u zich opgeven via 
onderstaand mailadres. 
De wandeldagen zullen zijn: start op dinsdag 
21 april  t/m vrijdag 24 april.
Voor info of opgave begeleiding b.dackers@home.nl 
of telefonisch bij Ben Dackers tel: 043-3638337.
Namens alle kinderen bedankt alvast. 
Hoofdleiding wandelvierdaagse 2020 

Harmonieuws
Zondag 8 maart 
Jeugdtreffen in de 
Amyerhoof 

Op zondag 8 maart a.s. treffen de 
leerlingenorkesten van de Koninklijke Harmonie 
Gronsveld, Muziekvereniging Voerendaal en 
Harmonie St. Walburga elkaar in de Amyerhoof.  
Leerlingenorkesten zijn de kweekvijvers van 
de harmonieën. De overwegend jeugdige leden 
van de drie harmonieën laten u horen en zien 
waartoe zij muzikaal in staat zijn. Met grote inzet 
en enthousiasme presenteren zij hun muzikale 
repertoire. Als extra onderdeel van deze middag 
treedt de Jeugddrumband van Muziekvereniging 
Voerendaal voor u op.  Wij verwelkomen u graag in 
de Amyerhoof! Het concert begint om 13.30 uur 
en is gratis toegankelijk. 



INLOOPSPREEKUUR 

Ambyerstraat noord 78, 6225 AT Maastricht

Werk en Bemiddeling
maandagochtend van 10.00 – 12.00 uur

Voor vragen of het maken van een afspraak 
kunt U ook bellen 06-27850805 of per mail: 

armand.decker@maastricht.nl

Juridisch inloopspreekuur
Maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur

voor arbeidsrecht, consumentenrecht, 
uitkeringen, verblijf vergunningen etc

Wijkagent
Iedere 1e WOENSDAG van de maand

Tussen 10.00 – 12.00 uur

Toon Hermans Huis
Voor begeleiding en ondersteuning bij 

kanker
even woensdagen van de maand

tussen 10.00 en 12.00 uur

Het sociaal team
donderdag  van 10.00 -11.30 uur.

Telefonisch 06-27850504. U kunt ook een 
berichtje sturen naar 

www.sociaalteammaastricht.nl

Buurtplatform Amby
info@buurtplatform-amby.nl

bellen 06-36408424

Amyer Praot - 2 - Amyer Praot

Telefoonagenda
Alarmnummer 112
Kantoor politie 0900-8844
EHBO AZM 3876700
1e Hart hulp 3877892
Huisartsenpost AZM 3877777
Huisartspraktijk De Wit 3634964
Huisartsenpraktijk dhr. Zwietering 
en mevr. van Kleef 
Medisch Centrum Amby  3624135
voor spoed 3635637
Fysio Amby 3117540
Centraal tandartsnummer 0900-4243434
Kapelanie 3634587
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 06-20164033

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 17 maart

Inzendtermijn kopie
Woensdag 11 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

10 en 17 maart
KIENMIDDAG

voor bejaarden, invaliden en 
alleenstaanden in 

DE KARDINAAL
Degene, die wenst opgehaald te worden,

dient dat tijdig te melden,
telefoon 3623559 / 8516537.

zal hij een Ode brengen aan zijn grote inspirator 
en persoonlijke vriend.  Al de grote hits van Toots 
komen voorbij! Entree € 17,50 ( via reservering ). 
Reserveren via info@ap-artsevents.nl o.v.v. naam, 
telnr. + aantal gewenste kaarten )

Zaterdag 21 maart om 21.00 uur  MAGIC 
MUSIC NIGHT met  LABRYÉNCO
Flamenconight met danseres Conchita
De lente begint in 2020 in en rond het Magisch 
Theatertje aan de Molenweg in Maastricht met 
een flamenconight met Labryénco en danseres 
Conchita.
Labryénco is 
een flamenco 
band opgericht 
door gitarist/ 
componist Alain 
Labrie die de beste muzikanten om zich heen heeft 
verzameld. Hun muziek is een overweldigende 
mix van flamenco gitaar, vette groovy percussie, 
warme fretloze bas, virtuoze viool en fantastische 
flamenco vocalen.
Live brengt dit gezelschap een wervelende 
muzikale show aangevuld met spetterende dans
Entree € 17,50/ of € 15 voorverkoop. Reserveren 
kan via info@ap-artevents.nl  ( o.v.v. naam, tel.nr. + 
aantal tickets )
Voor info en/of reserveringen mail naar: 
info@magisch-theatertje.nl / tel. 043-3630826 / 
www.magisch-theatertje.nl 
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Voordeel bij Keurslager Heuts!
VOORBEELDAANBIEDINGEN:

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

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

Bij 500 gram 
sucadelapjes 

GRATIS 
kruidenbouquet

Cordon bleu 
Duroc d’Olive

SPECIAL!
Gevulde kippendij

Stamppot
Diverse varianten

Gehaktbrood
Van mama Janssen

Asperge- 
beenhamovenschotel

Vleessalade

Saucijsjes
Duroc d’Olive

Hongaarse Goulash
Met GRATIS witte rijst

Tomatensoep

Stoofstukjes  
in braadjus
Duroc d’Olive

Frisse groentesalade

Shoarmapakket
Vlees, broodjes + saus

Biefreepjes
Diverse varianten

Gebakken pastei
Met appeltjes en rozijnen

Zeeuws spek, 
gebakken pastei + 
grillworst

4 stuks 650

100 gram 175

500 gram 295

per stuk 295

500 gram 595

250 gram 295

8 stuks 550

500 gram 595

1 liter 395

500 gram 495

100 gram 109

samen 595
500 gram 895

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

Cordon bleu Spaanse 
kipbrochette

5 stuks  595

Zuurkoolpakket
4-delig

samen  750

Souvlakisteaks
Duroc d'Olive

Supriserol

100 gram  195

Gegr. Achterham + 
Boterhamworst +
Preskop

100 gram per soort samen 450

Boerenkoolstamppot

500 gram 375

Runderrollade 
in heerlijke braadjus

500 gram  725

Kip pilav
met gratis witte rijst

500 gram 725

Gehaktballetjes
in Italiaanse saus

500 gram  595

Tomatensoep

1 liter pot  550

4-Jaargetijden
ovenschotel

500 gram 725

Chickenwrap

per stuk 350

Cole slaw 
rauwkostsalade

100 gram  129

Vleessalade

250 gram 350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 3 maart t/m zaterdag 7 maart 2020.

Kalfsgehaktschnitzels

4 stuks 750

3 stuks 650

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

4 stuks 850

Walburgis Uitvaartzorg een begrip in Amby en groot Maastricht.
Over het leven praat men makkelijker dan over de dood, het is ook 
in deze tijd nog een taboe. Toch wordt iedereen er vroeg of laat 
mee geconfronteerd.
In Amby hebben we een eigen uitvaartvereniging, waarvan het 
uitvaartcentrum gelegen is aan de Severenstraat 1. 
Walburgis Uitvaartzorg is er niet alleen maar voor leden, maar 
voor iedereen die te maken krijgt met het overlijden van een 
dierbare. 
Wij willen dit kenbaar maken aan eenieder, die gebruik wil maken 
van de diensten van Walburgis Uitvaartzorg. Een lidmaatschap 
van onze vereniging is hiervoor niet nodig.
Ook al hebt u elders een overlijdensverzekering neem vrijblijvend 
contact met ons op en wij regelen de uitvaart of crematie voor u of 
uw dierbare.
Wilt u (alleen) gebruik maken van onze opbaarruimte, dan kunt 
u uw dierbare, een of meerdere dagen, met begeleiding van onze 
eigen vrijwilligers, laten opbaren
Wilt u een bezoek brengen aan ons rouwcentrum, neem dan 
telefonisch contact op met 06-53376435 om een afspraak te maken.

Postadres Walburgis Uitvaartzorg
          Severenstraat 4/B02,  6225 AR Maastricht.
          Info@stwalburgis.nl  www.stwalburgis.nl

Een boek lenen? Dat kan 
in de Koffiepot.  Gratis !!
Onze bibliotheek heeft 
Romans, Thrillers,  
tijdschriften en zelfs 3 
puzzels van 1000 stuks.

Iedere donderdag van 13.30u en 
16.30 u.  De koffie staat klaar. 
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Severenstraat 4/B02,   6225 AR Maastricht. 
Info@stwalburgis.nl   www.stwalburgis.nl 

 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
.   

WALBURGIS UITVAARTZORG 
           Begrafenis- en crematievereniging “St. Walburgis” Amby-Maastricht 
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MOVAKA V.O.F. 

       0646376593 www.movaka.nl 

 

Gronsvelderweg 29, Gronsveld 

 Rolluiken 

 Zonwering 

 Overkappingen 

 Tuinkamers 

 Glaswanden 

 Veranda-zonwering 

 Sectionale poorten 

 Binnen-zonwering 

 Horren 

 Reparatie’s 

AMIEPEDIA        
amiepedia.nl: Verleden, 
heden en toekomst!

Bruidsfoto des doods en andere verhalen….

1850. Een bruidsfoto des doods is een verhaal 
dat gaat over de architect van de huidige 
Walburgakerk, de heer Carl (of Charles) 
Weber. Carl was een Keulse architect en 
getrouwd met Emily Stratfort. Toen hij 30 jaar 
(in 1850) was hij pas getrouwd maar sloeg het 
noodlot toe... Zijn jonge vrouw kwam te 
overlijden. (Lees het hele verhaal op: Amiepedia.
nl/Opmerkelijke gebeurtenissen).

1929. Brand in de Jordaan van Amby is een 
verhaal over een opmerkelijke gebeurtenis. 
Blijkbaar was de zomer van 1929 heet en 
droog, want in deze periode waren er menige 
brandhaarden in Nederland. Ook in Amby 
waren verschillende branden. Een stal aan de 
Scharnerweg brandde uit, een pand waarin drie 
woningen waren gevestigd in de Pin en een 

zeer grote brand tegenover de kerk in Amby. 
Daar brandde 7 woningen tot de grond af. Dit 
leidde tot veel aandacht uit binnen- en 
buitenland. Tientallen kranten, tot aan Indië toe, 
schreven over deze brand en geven een mooi 
tijdbeeld, onder meer over het functioneren 
van de brandweer.(Amiepedia.nl/Opmerkelijke 
gebeurtenissen.)

 

2019. De onthulling straatnaamborden in Amies 
dialect vond plaats op zondag 31 maart 2019. 
De onthulling gebeurde bij Café de Kardinaal 
en was georganiseerd door de Joonkheid Amie.

De Joonkheid Amie wilde al sinds hun oprichting 
de dialect straatnamen terug in de wijk Amby 
brengen. Voor de annexatie in 1970 werden 
enkele straten meestal in het Amies dialect 
genoemd door de inwoners, zoals onder andere 
de Kèrksjtraot, Kloestersjtraot en Sievereweeg. 
Echter bij de annexatie van de toenmalige 
gemeente Amby door gemeente Maastricht 
veranderen enkele officiële straatnamen 
waaronder de Kerkstraat en Kloosterstraat. 
Deze straten kregen dan wel een andere naam 
maar bleven door veel Ambynezen toch in het 
dialect genoemd worden. .(Amiepedia.nl/
Opmerkelijke gebeurtenissen.)
1912. Duel tussen dames gaat over een ludiek 
krantenartikel. Het opvallende nieuwsbericht 
van 1912 werd gepubliceerd in de provinciaalse 
Geldersche en Nijmeegsche courant. Het vertelt 
ons het bijzondere verhaal .(Amiepedia.nl/
Opmerkelijke gebeurtenissen.)    
1944. Nieuwe tijden, nieuwe klokken. Na de 
bevrijding van Amby in 1944 braken nieuwe 
tijden aan. Het was de tijd van de wederopbouw. 
In de oorlog had de bezetter de oude 
kerkklokken geroofd, als grondstof voor 
oorlogmaterieel. Zaak was nu om zo snel 
mogelijk nieuwe klokken te installeren in de 
kerktoren. Het initiatief hiertoe ontstond op het 
40-jarig jubileum van pastoor Roebroek. Helaas 
nam het nogal wat tijd in beslag vanwege de 
enorme vraag naar kerkklokken en het gebrek 
aan grondstoffen. .(Amiepedia.nl/Opmerkelijke 
gebeurtenissen.)

1919.Het zal een vreemde gewaarwording zijn 
geweest voor de bezoekers van het 
trekpaardenconcours in Amby. Wat deed die 
meneer daar met dat vreemd ding? Was dat nou 
een filmcamera? En wat deed dat dan? De 
boerenbevolking in Amby zal in 1918 nog nooit 
een film gezien hebben, hoogstens van gehoord. 
Het is daarom ook erg bijzonder dat hier 
gefilmd werd. in 1919 kwam dan ook het 
resultaat op het witte doek, een documentaire 
over Limburg. De mergelindustrie, het spoor, het 
boerenleven en in dat deel speelde Amby een 
bescheiden rol. .(Amiepedia.nl/Opmerkelijke 
gebeurtenissen.)

2019. De lancering van Amiepedia vond plaats 
op zondag 31 maart 2019. De lancering 
gebeurde in Café de Kardinaal en was 
georganiseerd door de Joonkheid Amie.
In het voorjaar 2016 nodigde de Joonkheid Amie 
een aantal enthousiaste mensen uit, die eerder 
hadden aangegeven welwillend te staan 
voorbereidingen te treffen voor Amiepedia. Om 
zo, als werkgroep, een begin te maken aan 
datgene wat een website over verleden, heden 
en toekomst van hun geliefde dorp Amie zou 
moeten worden. .(Amiepedia.nl/Opmerkelijke 
gebeurtenissen.)

"De vrije encyclopedie over Amby, waaraan 
iedereen kan meehelpen."

Een initiatief van de Joonkheid Amie
Dit project heeft tot doel een complete 
encyclopedie over (cultuur-historische) 
onderwerpen, over de mensen en de natuur van 
de huidige wijk Amby cq de voormalige 
gemeente Amby op internet te maken. 
Amiepedia is gratis te gebruiken om informatie 
te zoeken en om (zelf) informatie toe te voegen.
Momenteel zijn er 254 artikelen, heel veel 
afbeeldingen en  gebruikers.

Heb je een vraag, weet je niet precies hoe je iets 
kunt plaatsen of twijfel je over een oude foto, 
loop dan gerust even binnen tijdens ons 
structureel inloopuurtje. 

Waar ? In de garderoberuimte van 
Gemeenschapshuis Amyerhoof. 
Wanneer ?:Elke tweede dinsdag van de maand: 
Van 20 tot 21 u. WELKOM.
Of stuur je artikel naar: 
Redactie@Amiepedia.nl . 
Van - voor en door de mensen van Amby. 
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Openingstijden: Di-Wo-Vr 8.30 uur tot 18.00 uur | Do 8.30 uur tot 13.00 uur | Za 8.30 uur tot 15.00 uur

Reclame van woensdag 4 maart tot en met dinsdag 17 maart

4 Varkensfiletlapjes
+ 1/2 kg Gehakt

€ 9.45samen voor

VARKENSFILET
vrijdag 6 maart en
zaterdag 7 maartWEEKENDRECLAME 

per kg € 10.90

Lasagne
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.09
Ardennerham
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.05

Belegen Kaas

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

Gebraden Gehakt
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.09

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 

Zaterdag 21 maart zal zoals elk jaar weer de 
oliebollenactie plaatsvinden. Tijdens deze actie komt de 
scouting in Amby langs de deuren om onze overheerlijke 
oliebollen te verkopen! De opbrengst gaat naar de 
clubkas van scouting Amby, zodat onze leden er dit jaar 
uitdagende activiteiten van kunnen ondernemen, en 
zodat wij dergelijke acties kunnen organiseren voor de 
wijk. Zaterdag 21 maart kunt u ons vanaf 10 uur voor 
uw deur verwachten, mits u woonachtig bent in Amby.

Hebt u ons gemist, of kunt u niet wachten op een lekkernij? 
Dan bent u ook de hele dag welkom op ons gebouw (ingang via 
Dorspad), waar we u een zak oliebollen vers van de pers kunnen 
aanbieden! 
Zelfs als u uzelf niet zomaar een beloning gunt kunnen we u 
tegemoet komen: wij draaien namelijk op de hulp van vrijwilligers, 
die zich elk jaar weer inzetten om Amby te voorzien van een 
smakelijk hapje. Als u graag een paar uurtjes wilt uithelpen, of al 

vaker geholpen heeft en u weer wilt mengen in de gezelligheid, kunt 
u een berichtje sturen naar thomas.waltmans@scoutingamby.nl.
Tot dan!
Scouting Amby 
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OPEN DAG
ZATERDAG 
14 MAART
10.00-15.00 uur

CICERO 
RESIDENTIE

DÉ LOCATIE VOOR 
VERZORGD WONEN

PRETTIG WONEN ZOALS 

U DAT ZELF GRAAG WILT

SEVERENSTRAAT  IN AMBY

Cicero Residentie is gelegen aan de Severenstraat in Amby, u vast 

en zeker welbekend. 

Cicero Residentie I  I T 043 604 90 20 I E 

I Cicero Residentie maakt onderdeel uit van Cicero Zorggroep

UITNODIGING

U bent van harte welkom!

Graag nodigen wij u uit om een kijkje te komen nemen 

bij de nieuwste locatie van Cicero Zorggroep: 

Cicero Residentie.

Hou uw brievenbus in de gaten: 
u ontvangt een folder met 

 uitgebreide informatie!
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De laatste tijd was zeker voor iedereen 
van ons druk en spannend. De tijd van 
carnaval heeft veel vreugde met zich 
meegebracht. Het was een 
gelegenheid om veel mensen te 
ontmoeten. 
Veel mensen weten misschien ook dat 
na een prachtige tijd van carnaval er 
voor de christenen een nog groter feest 
komt. 
Wat voor feest? Is er een feest dat nog 
belangrijker is? Jazeker, want er komt 
een feest dat alle christenen zullen 
vieren. Pasen! 
Iemand kan zeggen: “Maar het is een 
feest waarbij  men eieren versiert en 
men overal konijnen van chocolade 
kan kopen!”. Is het werkelijk zo? 
Maar met Pasen vieren we nog iets dat 
ontzettend belangrijk is, namelijk, dat 
Jezus Christus, onze Verlosser is 
verrezen! Hij heeft juist de dood 
overwonnen. De dood is niet het einde 
van ons leven, maar wij hebben in 
Christus het eeuwige leven! Christus is 
niet alleen 2000 jaar geleden uit de 
dood opgestaan. Christus wil ons juist 
vandaag laten ervaren, beleven dat 
onze dood door Hem is overwonnen! 
Welke dood? Het gaat niet alleen om 
de dood op het einde van ons leven. 
Het gaat om een dood, die ons als het 
ware elke dag bedreigt: de 
moeilijkheden thuis, problemen met uw 
werk of gezondheid, eenzaamheid etc. 

3 5 e  j a a r g a n g
 n r .  5  -  2 0 2 0

 MISSTIPENDIA: 
 door de week: 

€ 12.50
 zondag: 

€ 27.50

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

Redactie en administratie: 
Kapelanie 

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

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

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

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

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 8 maart, tweede zondag van de veertigdagentijd
11.00 uur koor: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia
Zeswekendienst Margo Janssen-’s Gravemade
1e Jaardienst Ad de Witte
Jaardienst ouders Weerts-Mullers, vanwege de kinderen
Mieke van de Vall-Ritz, c.u.

Dinsdag 10 maart:  09.00 uur in de dagkapel
Voor de zieken

Donderdag 12 maart: 09.00 uur in de dagkapel
Voor de parochiegemeenschap

ZONDAG 15 maart, derde zondag van de veertigdagentijd
11.00 uur koor: gemengde Zangvereniging Crescendo
Jaardienst ouders Weijsters-Bosch en kleinzoon Jeroen
Maria Snackers-Ghijsen
Tonny Bremers-Bruynen, c.u.
Ursula Ubachs-Schiepers, c.u.

Dinsdag 17 maart  09.00 uur in de dagkapel
To Blankendaal

Donderdag 19 maart:  09.00 uur in de dagkapel
Jaardienst Johannes Kerckhoffs, oud-pastoor Amby

OVERLEDEN
Mia Hursel-Gijsbers, 76 jaar
Moge zij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming.

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 - 15.00 uur: Ambyerstraat Zuid 90ª, tel. 043-3520100, of via e-mail: 
parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: 
uiterlijk maandag 9 maart in de kapelanie en uiterlijk 
dinsdag 10 maart vóór 12.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.

Jesus Christus wil ons Zijn vreugde schenken. Daarom komt een lange, maar heel 
belangrijke tijd van de voorbereiding op dat hoogfeest: de veertigdagentijd. Een 
tijd van bezinning, maar ook een tijd van hoop. 
Hoe kunnen wij ons op Pasen voorbereiden? Er zijn verschillende manieren: een 
vastenactie in onze parochie, u kunt ook de liefde van God, die van u houdt, in 
het sacrament van verzoening ervaren. In deze tijd  wacht Christus op iedereen 
van ons!
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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 

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak 

Bemelse Jelly aardappelen 10 kg. € 4,50 
Siberische Pijnboompitten 100 gr € 3,69 

  Veldsla gewassen 100 gr. € 0,99 

Weet wat je eet.  Vlees van uit de buurt  (in de diepvries)  
                Lams en Varkens vlees van Fromberg  en  Rund vlees van  ’t Gasthoes 

               Uw adres voor een origineel fruit of cadeau mandje met streek producten. 
 

Geldig van 3/3 tot 10/3 

'T waor weer hielemaol TOP 
op zondag 16 fibberwarie 

in de Amyerhoof.
Same höbbe veer d'r 'n heerlijke 

Hierezitting van gemaak, want Vasteaovend 
vierste SAME. 

Dank aan alle sjponsore die deez geweldige 
zitting meugelijk gemaak höbbe.

Dank aan alle personeel van de Amyerhoof 
die deveur gezörreg höbbe dat veer geine 
doorsj hawwe, Dank aan alle Mansluij van 

Amie en umsjtreke veur de geweldige 
meneer boe op geer uuch geammezeert 

höb. 
De Ajd Prinse weensje uuch alvas 'n fein 
vekantie tow,en op 7 februari 2021 sjteit 

veur uuch ’n TOP programma te strappele 
um aon de geng te gaon

Eur Ajd Prinse Garde 
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MOND  
 ZO &

Algemene tandheelkunde

Kindertandheelkunde

Kaakchirurgie & implantologie

Preventieve tandheelkunde

Prothetiek

Tandtechniek

www.mondenzo.nl
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MOND  
 ZO &

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

Flyer MondenZo-DEF.indd   2 07-08-14   16:16

NIEUWE PATIËNTEN WELKOM!
Tandartsenpraktijk in Zorgpark Scharn

Contracten met de meeste verzekeraars

Welkom!
Loop vrijblijvend binnen of bel
voor een afspraak, en maak 

kennis met Uw tandarts:
Jeroen Smeets, John Bosch 

en Bernd Donckers.

Bejaarden-  en invalidenvereniging 
de Sjlaaimetten zoekt nieuwe leden

2020 is alweer een maand oud, wat 
gaat de tijd toch snel. Ook in dit 
nieuwe jaar organiseert de 
bejaarden- en invalidenvereniging 
"De Sjlaaimetten"  weer activiteiten 
voor u. Dit zijn onder andere 35 kienmiddagen  in kaffee De 
Kardinaal 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. 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 een van onze bestuursleden. 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 

Wist u dat in Amby een 
volkstuinvereniging actief is? 
Aan de Hooverenweg is een prachtig complex met tuinen waar 
groenten, bloemen en  fruit worden gekweekt en waar het heel 
goed toeven is. Waar de lusten (gezonde en verse producten, frisse 
lucht, lichaamsbeweging en gezelligheid) de lasten (gemiddeld 2 a 3 
uur per week inspanning) ruimschoots overschrijden.
Er zijn 85 tuinen en elk seizoen komen er enkele tuinen 
beschikbaar voor uitgave. Lijkt het u fijn om ook een volkstuin te 
beginnen en wilt u zich aanmelden? Of wilt u ter oriëntatie een 
bezoek brengen aan het complex en met ervaren tuinders praten 
om een reëel beeld te krijgen van de ins en outs van een volkstuin? 

Neem dan contact op met Math Smeets tel. 06-28780706 
of jmsmeets@home.nl 

BEJAARDEN – EN 
INVALIDENVERENIGING

AMBY
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Mes Amie groeit.
In aanloop naar het nieuwe project, recente uitvoeringen en de 
open repetitie hebben zich maar liefst 13 nieuwe leden aangemeld. 
Het koor groeit naar momenteel 63 zingende leden dit is wel 
bijzonder te noemen. Wij zijn hier heel blij mee en hopen dat wij 
het “wij-gevoel” van ons koor kunnen overdragen op onze nieuwe 
leden. Je kunt je tot 1 april 2020 aanmelden om deel te nemen aan 
ons project.

Paas Kienen op 1 april 2020
Woensdagavond 1 april a.s. gaan we weer kienen in 
gemeenschapshuis De Amyerhoof. Het beloofd 
weer een superleuke avond te worden met 
wederom mooie prijzen en 
een fantastische tombola. 
Deze vereniging kienavond 

start om 19.30 uur en de zaal gaat open om 
18.30 uur. Iedereen die Vocalgroup Mes Amie 
een warm hart toedraagt is welkom en de 
opbrengst van deze avond zal voor ons 
project in 2022 zijn. 

Kleding inzamel actie.
Om het project een financiële boost te 
geven gaan we in samenwerking met Actie 
68 een kleding inzamel actie starten. Leden 
en sympathisanten kunnen elke 
maandagavond bij de Amyerhoof hun kleding 
in de daarvoor bestemde kledingcontainer 
inzamelen. Er zullen twee inzamelacties zijn 
in de loop van het jaar waar iedereen 
kleding kan komen brengen. Op zaterdag 18 

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

 

 

     

 

Gewoon Vocalgroup Mes Amie 
 

Vrijwilligers gezocht
Voor onze bijzonder cadeauwinkel Regalo 
Cadeau, zijn wij op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers. Regalo cadeau 
& Atelier is een dagbesteding voor 
mensen met een verstandelijke beperking, 
www.regalocadeau.nl
Heb je interesse of vragen, neem gerust 
contact op: 
043 3110056 of mail@regalocadeau.nl 

 

 

De lente komt er aan!!! 
 
Heb je tijdens de winter een maatje meer 
gekregen? 
Het PuurGezond Stapppenplan helpt je 
naar een maatje minder 

 
Gun jezelf een steuntje in de rug en meld je nu aan! 
 

Ik kan je helpen om jouw leefstijl blijvend te veranderen 
 

Zet de 1ͤ  stap naar jouw gezonde leefstijl! 
 
Bel 043-3626882 of mail info@moniquewaltmans.nl voor een gratis kennismakingsgesprek  
 
De consulten door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed, dit gaat niet ten koste van uw 
eigen risico! Raadpleeg de polisvoorwaarden. 
 

Karposthegge 45 Maastricht  | www.moniquewaltmans.nl | 043-3626882 | info@moniquewaltmans.nl 
 
Aangesloten bij: 
 
 
 
 
 
 
 

april is de eerste kledinginzamelactie in een van volgende uitgave 
hier meer over. 

Programma
Woensdag 01 april 2020  Vereniging Paas kienen  
Zaterdag 18 april 2020 Kledinginzamelactie Amyerhoof 
Zondag 17 mei 2020 Opluistering viering Walburgakerk 
Zaterdag 23 mei 2020 Opluistering Vormsel Walburgakerk
Zondag 5 juli 2020 Concertreis naar??????
Zaterdag 31 oktober 2020 Kledinginzamelactie Amyerhoof 
Vrijdag 18 december 2020 Kerstwandelingen 
Zaterdag 19 december 2020  Kerstwandelingen 
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Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen 
Severenplein 24a, Maastricht  
043-3634781 
www.facebook.com/plusfranssen  
Instagram: plusfranssen 

 
 

 

 

 

Wilt u meer informatie over deze actie? 
Kijk dan op www.plus.nl/handdoeken, 

of vraag ernaar in onze winkel. 


