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Wilt u graag iets betekenen 
voor uw wijk en actief 
bijdragen aan een prettige 
woon- en leefomgeving in 
Amby. Dan wilt u misschien 
wel deelnemen aan het Team 
Bewonerskrachten waarmee 
wij binnenkort van start 
willen gaan.
Samen met Maasvallei zorgt 
u voor een gevoel van 
saamhorigheid en creëren 
we een sfeer waarin mensen 
elkaar helpen, maar ook 
durven aan te spreken als het nodig is.

Maak je sterk voor de wijk
U bent een bewoner die sterk verbonden is met zijn woon- en 
leefomgeving
U houdt graag een oogje in het zeil. U maakt regelmatig een praatje 
met mensen in de wijk en maakt (nieuwe) bewoners wegwijs in de 
buurt. Als er sprake is van overlast, bijvoorbeeld door zwerfafval 
spreekt u mensen daarop aan of u geeft het door aan Maasvallei. U 
signaleert onveilige situaties, maar u bent ook alert op het wel en 
wee van uw buurtgenoten. Zijn er mensen die hulp nodig hebben of 
zich eenzaam
voelen? Ga het gesprek aan en vraag of we kunnen helpen.
 
      Severenstraat 200, 6225 AH Maastricht
      Telefoon 043 368 37 15
      E-mail: j.gooren@maasvallei.nl

Wordt u één van onze nieuwe bewonerskrachten? 
Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij Jolanda Gooren 
van Maasvallei. U kunt haar bellen via 043 368 37 15 of een e-mail 
sturen aan: j.gooren@maasvallei.nl
U staat er nooit alleen voor. Samen met het Team bewonerskrachten 
en een team van Maasvallei maken we ons sterk voor de wijk. Samen 
zorgen wij voor een schone, veilige en prettige buurt. 

KOM JIJ OOK BIJ ONS OP SCHOOL!!!!!
WELKOM

Beste ouders/ verzorgers,

Het schooljaar vliegt voorbij en wij zijn al druk bezig met de 
organisatie van schooljaar 2021-2022. Belangrijk daarbij is om te 

weten hoeveel kinderen vanaf 
6 september 2021 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 bent van harte welkom voor een gesprekje en een rondleiding.

Dit kan: telefonisch: 043-3620582 of per mail naar: info@bsamby.nl 

Zonnebloem loterij
Met een zonnig perspectief voor ogen, 
komen we hopelijk snel uit onze “bubbel”.
Door de lotenverkoop kunnen we over 
voldoende middelen beschikken om onze 
plannen op korte en langere termijn uit te 

voeren. Als alternatief voor de huis-aan-huis 
verkoop zijn we vorig jaar gestart met de 
digitale verkoop van de loten. Wilt u een of 
meerdere loten digitaal bestellen, ga dan 
naar https://www.zonnebloem.nl/loten/p/
a01494 
Tevens bestaat de mogelijkheid om loten 
per mail of telefonisch te bestellen bij de 
penningmeester van de Zonnebloem 
afdeling Amby, Tjeu Dols. Tel.: 043-36 25 298, 
of per e-mail: doru@freeler.nl  Ook bij de 
coördinator van het bezoekwerk, Annie 
Overmans, - tel. 043-36 23 816 - kunt u 
loten bestellen. Daarnaast kunt u voor loten 
terecht bij onze andere vrijwilligers. De 
opbrengst van de loten komt voor een heel 
groot deel ten goede aan de afdeling Amby. 
Ruim 6500 aantrekkelijke prijzen worden 

beschikbaar gesteld via het landelijk bureau 
van de Zonnebloem. 
Wij hopen dat onze vaste en incidentele 
lotenkopers ook nu loten zullen afnemen. 
Door loten te kopen maakt u onze 
activiteiten mogelijk, helpt u mee het sociaal 
isolement in Amby te verminderen.
Als de omstandigheden het toelaten zullen 
we onze activiteiten weer volledig kunnen 
opstarten en nieuwe activiteiten in gang 
zetten. Nadere Informatie hierover kunt u 
lezen in de komende uitgaven van de 
Amyerpraot.
Blijf gezond. 

Hartelijke groet van het bestuur en 
vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling 
Amby. 



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
Huisartspraktijk Severen 3634964
Huisartsenpraktijk dhr. Zwietering 
en mevr. van Kleef 
Medisch Centrum Amby  3624135
voor spoed 3635637
Fysio Amby 3117540
Centraal tandartsnummer 0900-4243434
Kapelanie 0627501073
Envida  3690690
Envida zorgthuis De Zeven Bronnen 6314300
Envida zorgthuis Hagerpoort 8511160
Aandacht+Zorg 3030090
Gemeente Maastricht 14043
Woonstichting Maasvallei 3683737
Huurdersbelangenver. Woonvallei  3631311
Walburgis Uitvaartzorg 0653376435
Marc Moors Uitvaartstudio 0641286044
Gem. huis Amyerhoof 3634651
Basisschool Amby 3620582
MIK KDV Amby 3626637
MIK PSZ 0627311048
MIK BSO Amby 0625642737
BSO De Boomhut 3631793 
Essent 0800-9009
WML 3090909
Henny Willems gemeenteraad 3621089
Jack Gerats gemeenteraad 0627850396
Niels Peeters gemeenteraad 0615960400
Trajekt Noordoost 7630010
Slachtofferhulp 0464203500
Dierenambulance 0900-4433224

Heeft u puin of iets op te 
ruimen in of om het huis,

bel dan 
GSM 06-57623416

Gevraagd oude fietsen

U vindt een AED
bij Hagerpoort, (zijde Vlierhoven)
in kantoor Maasvallei, 
bij De Kardinaal, (Severenstraat)
in Amyerhoof, (Severenplein)
bij Plusmarkt, Severenplein 24A

en bij L1, (Ambyerstraat Zuid 77B, 
op de hoek van het pand)

COLOFON
Volgende uitgave: 
Dinsdag 15 juni

Inzendtermijn kopie
Woensdag 9 juni

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

AMBY
Geachte leden, 

in verband met de Corona maatregelen 
zal er voorlopig nog geen kienen zijn. 
Wij blijven jullie via de Amyer Praot op de 
hoogte houden wanneer er veranderingen 
zijn.
Namens de Bejaardenvereniging 
"de Sjlaaimetten"
Arno Custers 

Huiskamer De Koffiepot 
gaat open

Na een moeilijke 
periode van Corona die 
allerlei beperkingen 
met zich meebracht is 
het fijn dat we elkaar weer mogen 
ontmoeten om samen een kop koffie te 
drinken.
De Koffiepot gaat weer open!
Op donderdag 10 juni om 14.00 uur! 
Voorlopig nog in het gemeenschapshuis 
de Amyerhoof, want er gelden nog 
beperkingen.  We moeten nog afstand 
houden – 1,5 meter – en als we niet aan 
een tafeltje zitten dragen wij een 
mondkapje.  
U bent als trouwe bezoeker weer van 
harte welkom en natuurlijk verwelkomen 
wij ook heel graag nieuwe gasten.
Wat doen wij?  
Een gezellig praatje.
We drinken een lekker kopje koffie.
We leggen een kaartje.
We spelen een spelletje.
We kunnen een boek lenen en er liggen 
tijdschriften om te lezen.

Heeft u nog andere ideee, ze zijn welkom!
Uw gastvrouwen en gastheren staan klaar 
om u van dienst te zijn.

Heeft u nog vragen, neem even contact 
op met:
Arno Custers –  043 -  3636947
Ger Wijnen -  043-3622902

Stuurgroep Huiskamer De Koffiepot 



Amyer Praot - 3 - Amyer Praot

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

Voordeel bij Keurslager Heuts!
Voorbeeldaanbiedingen:

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

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

bij 500 gram 
sucadelapjes 

GRATIS 
kruidenbouquet

Cordon bleu 
Duroc d’Olive

SpeCial!
gevulde kippendij

Stamppot
Diverse varianten

gehaktbrood
Van mama Janssen

asperge- 
beenhamovenschotel

Vleessalade

Saucijsjes
Duroc d’Olive

Hongaarse goulash
Met graTiS witte rijst

Tomatensoep

Stoofstukjes  
in braadjus
Duroc d’Olive

Frisse groentesalade

Shoarmapakket
Vlees, broodjes + saus

biefreepjes
Diverse varianten

gebakken pastei
Met appeltjes en rozijnen

Zeeuws spek, 
gebakken pastei + 
grillworst

4 stuks 650

100 gram 175

500 gram 295

per stuk 295

500 gram 595

250 gram 295

8 stuks 550

500 gram 595

1 liter 395

500 gram 495

100 gram 109

samen 595
500 gram 895

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

 500 gram Rundergehakt 

+ 4 verse Worsten
Souvlaki steaks

4 stuks 680

Rundervinken

6 stuks 780

Procureurschijven

Wave

100 gram 195

Gegr. Achterham + 
Leverkaas +
Grillworst

100 gram per soort samen  450

Pasta scampi

per stuk 725

Gehaktballetjes
in Italiaanse saus

500 gram 595

Kip-stroganoff

500 gram 725

Pulled pork pakket

2 pers 650

Witlofham
ovenschotel

500 gram 725

Bospaddestoelensoep

1 liter pot 625

Pasta-fantasiasalade

200 gram  239

Italiaanse 
rauwkost-salade

100 gram  129

Vleessalade

250 gram 350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 1 juni t/m zaterdag 5 juni 2021.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL

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

Barbecueworstjes

4 stuks  380

4 stuks 695
samen 895

Oproep voor prinsenpaar en jeugdgroep 
CV de Sjlaaibök

Hallo jongens en meisjes van Amby,

Het afgelopen seizoen is door corona helaas niet 
door kunnen gaan. We hopen dat het komend seizoen 
wel weer gaat lukken, vandaar dit eerste bericht weer 
van ons!

Jullie zullen wel denken, wat een raar moment om te horen van de 
Jeugdcommissie van CV de Sjlaaibök. En ja, dat klopt! Normaal 
beginnen we pas na de zomervakantie met de opstart van het 
seizoen, maar we willen dat dit jaar eens anders gaan doen!
Waarom? Dat is heel simpel! Wij willen een nieuw Jeugd-prinsenpaar 
hebben, als CV de Sjlaaibök het jubileumweekend heeft.  Dit grote 
feest wordt gevierd in de eerste twee weekenden van november, dus 
moeten we er vroeg bij zijn!

Vandaar deze oproep:
Wil jij onze jeugdgroep 2021 - 2022 van CV de Sjlaaibök 
versterken?

Wie zoeken wij? Enthousiaste kinderen die komend schooljaar in 
groep 7 zitten. Ben je woonachtig in Amby en zou je graag deel willen 
gaan uitmaken van deze jeugdgroep? Of wil je misschien wel 
Jeugdpins of Jeugdprinses worden? Geef je dan snel op; uiterlijk 
vóór vrijdag 10 juli 2021!

Dit kun je doen via het email-adres: 
jeugdcommissie@sjlaaibok.nl
Geef dan ook even je adres en een telefoonnummer door.
Geef in je aanmelding aan waaraan je mee wilt doen. Mocht je met 
de loting van het Jeugdprinsenpaar mee willen doen, geef dan ook 
aan waarom je dit dan graag zou willen worden. 

Ook de kinderen van groep 8 die vorig jaar graag mee hadden willen 
doen mogen zich alsnog opgeven.
Op vrijdag 10 juli zal de loting plaats vinden van 12 jongens en 
12 meisjes die deel gaan uitmaken van onze nieuwe jeugdgroep.
Wil je graag meer informatie of heb je een vraag, dan kun je altijd 
contact opnemen met Monique Lamberty: 06-15327565. Natuurlijk 
kun je ook een kijkje nemen op de site: www.sjlaaibok.nl of onze 
Facebookpagina. 

Geef je op, want het is een leuke en onvergetelijke tijd om nooit te 
vergeten!!

Groetjes, Jeugdcommissie CV de Sjlaaibök. 



Wethouder Krabbendam had 
afgelopen zaterdag de grote eer 
om de vrijwilligersprijs in de 
categorie Groen uit te reiken 
aan Desiree Maas. Een enorm 
verdiende prijs, want Desiree 
zorgt met haar vrijwilligers niet 
alleen voor het mooi houden 
van het Severenpark (en de 
Lourdesgrot aldaar) in Amby, 
maar organiseert er ook allerlei 
activiteiten die mensen bij elkaar brengen. Daarmee heeft ze de harten 
van de mensen om haar heen gewonnen, en haar zichtbare enthousiasme 
was voelbaar bij de uitreiking op het stadhuis. 
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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 redactie van Amiepedia had tot voor de corona-
crisis elke maand een inloopuurtje. Hier kon u, 
inwoner van Amby, ex-inwoner van Amby, maar ook als 
geïnteresseerde die het leuk vond iets aan te leveren 
voor plaatsing op de site, materiaal aanleveren van en 
over Amby.  Foto’s, boekjes, brochures en vooral 
mooie verhalen vonden zo hun weg naar amiepedia.nl 

en naar de bezoeker van de site.
Maar ondanks het ontbreken van dit inloopuurtje, blijft u toch aanleveren. 
Materiaal dat helaas soms noodgedwongen blijft liggen op de redactie, 
omdat er eerst nog de nodige achtergrondinformatie over ingewonnen 
moet worden en dat soms niet meteen lukt, vanwege tijdgebrek.
Sinds kort is er op amiepedia.nl een rubriek toegevoegd “nieuwe 
aanwinsten”.
In deze rubriek plaatst de redactie nu al het nieuwe en ruwe  materiaal, 
zonder dat het onderzocht en bewerkt is. 
Hopelijk brengt het u, de lezer, de bezoeker en geïnteresseerde van het 
wel en wee van en over Amby, op ideeën om interessante spullen aan te 
leveren voor op de site. 
Maar bovenal hopen we dat u, als u dit mooie materiaal onder ogen 
krijgt, u geïnspireerd raakt en de redactie voorziet van verdere informatie 
over die “nieuwe aanwinsten”. Op die manier kunnen we Amby nog beter 

 Contact
T: 06 27 19 67 97
E: info@thuiszorgcentralenederland.nl
A: Amerikalaan 14
     6199 AE Maastricht-Airport

Thuiszorg
Centrale
Nederland

Elke dag uw eigen dag!

Regie in eigen handen

Kleine teams met vaste 
zorgprofessionals

Servicegericht én persoonlijk

Vaste contactpersoon, korte lijnen 

Sterren van Maastricht 2021

en meer in beeld brengen en helpt u de redactie dit materiaal sneller te 
verwerken tot een mooi verhaal. Per slot van rekening is amiepedia.nl 
van u en bent u amiepedia.nl.
 

Deze foto werd aangeleverd door dhr. Roger Wintjens. We zien een gezelschap 
heren, van jong tot middelbare leeftijd. Wie zien we hier? Is deze foto wel in 
Amby gemaakt? Weet u ons meer te vertellen?
In een nieuw artikel op amiepedia.nl staat verder een mooi verhaal over 
de “Amyerhei”. Het heet “Ode aan de Amyerhei”, een persoonlijk verhaal 
van een volger van Amiepedia over deze plek, zeg maar een 
belevingsverhaal. Dit verhaal, evenals enkele eerder verschenen 
publicaties, illustreert, dat amiepedia.nl, een podium biedt voor alles dat 
betrekking heeft op Amby. Niet alleen feitelijkheden, niet alleen louter 
geschiedenis, maar vooral ook persoonlijke belevenissen. Wellicht dat 
ook dit verhaal u als lezer inspireert uw belevenissen, uw 
wetenswaardigheden te delen op amiepedia.nl.
Al deze interessante verhalen zijn terug te vinden op www.amiepedia.nl 
Raadpleeg 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.
Het mag ook opgestuurd worden naar redactie@amiepedia.nl.
Amiepedia: van, voor en door de mensen van Amby 



Amyer Praot - 5 - Amyer Praot

4e GRATIS
VARKENSFILETLAPJES

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 2 juni tot en met dinsdag 15 juni

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

Belegen kaas

100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.60

Gebraden gehakt
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19RUNDERPOULET

WEEKENDRECLAME: vrijdag 4 juni en zaterdag 5 juni

per kilo € 11.90
Maastrichtse zusjes winnen 
André Willems Award 2021

Floor (21) en Christien (12) Albertz bezorgden honderden 
verse maaltijden bij kwetsbare ouderen
De Senioren Partij Maastricht reikt op vrijdag 21 maart de André 
Willems Award 2021 uit. De prijs, die is genoemd naar de in 2018 
overleden wethouder, is toegekend aan de Maastrichtse zusjes Floor 
(21) en Christien (12) Albertz. Zij bezorgden tijdens de eerste 
coronapiek – van maart tot en met juni vorig jaar - gratis verse 
maaltijden bij kwetsbare ouderen in de wijken Blauwdorp en 
Mariaberg. Vanaf oktober 2020 zij pakten zij het initiatief opnieuw op. 
De eerste André Willems Award nieuwe stijl wordt uitgereikt op 
vrijdag 21 mei om 15.00 uur in het stadhuis van Maastricht in het 
bijzijn van een beperkt aantal genodigden.
In 2019 besloot de Senioren Partij Maastricht de André Willems 
Award nieuw leven in te blazen. Dit nadat de organisatie van Iron 
Man Maastricht al na één keer had besloten de door haarzelf in het 
leven geroepen prijs niet meer uit te reiken.

Uitzonderlijke maatschappelijke prestatie
De André Willems Award nieuwe stijl wordt toegekend aan een 
persoon, een groep, een instelling of een organisatie die een 

bijzondere of een uitzonderlijke maatschappelijke prestatie levert 
met betrekking tot welzijn, welvaart en het sociale aspect voor de 
inwoners van Maastricht. De award is bedoeld om de herinnering aan 
oud-wethouder André Willems levend te houden. De jury van de 
André Willems Award bestaat uit Jan Erckens (voorzitter), Jim 
Janssen, Imgriet Habets, Ria Makatita, en Paul Simons.
André Willems werd getypeerd als een man met een groot 
empathisch hart, die het liefst persoonlijk alle ellende de wereld uit 
wilde helpen. André bleef als voorman van de Senioren Partij 
Maastricht altijd een scherp oog houden voor pechvogels, vooral als 
hij aangrijpende verhalen hoorde van mensen die het niet getroffen 
hadden in het leven. Gehandicapten, eenzame ouderen, wanhopige 
werklozen, kinderen in armoede; Willems kon er danig van slag van 
raken. Tweederangs burgers, met een uitkering van een maatschappij 
die hen niet meer zag staan. Een positie waar ze helemaal niet om 
hadden gevraagd. Hij was van plan desnoods de grenzen van de 
wetgeving te zullen tarten om deze mensen te helpen. Helaas heeft 
hij niet verder kunnen werken aan z’n idealen. Op 1 mei 2018 
overleed André na een slopende ziekte; hij werd 59 jaar.

Glas-in-loodraam
Kunstenaar Jac Splinter uit Nijmegen heeft de André Willems Award 
nieuwe stijl vormgegeven. De prijs bestaat uit een semi-transparante 
kunststof plaat met daarop een print van het glas-in-loodraam dat in 
2018 is gemaakt is voor André Willems. Hij kreeg dit raam als 
aandenken aan zijn bestuurswerk voor de gemeente Maastricht. 
Op het raam staat gebrandschilderd de tekst: ‘In verbondenheid stad 
voor alle mensen’ 
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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

Heilige Geest, helper
‘Ik laat jullie niet als wezen achter’, dit zijn 
de woorden van Jezus bij het laatste 
avondmaal. De leerlingen hadden gehoord 
dat Hij wegging, dat iemand Hem ging 
verraden en dat Petrus Hem driemaal ging 
verloochenen, daarom was hun hart 
ongerust. Wat heeft Jezus dus gedaan om 
de leerlingen weer vreugde te geven? Jezus 
heeft ons twee dingen beloofd. Als eerste, 
dat Hij een plaats voor ons ging 
voorbereiden, dat betekent: het eeuwig 
leven bestaat. Als tweede: Jezus belooft ook 
een  HELPER, een TROOSTER te sturen, en 
zijn taak is getuigenis afleggen van de 
waarheid. Dit is, om zo te zeggen de 
ERFENIS van Jezus voor de Kerk en de 
christenen. Maar... wat kan Hij voor mij 
doen? Hoe kan ik het ontvangen?
De Heilige Geest komt niet via internet, 
bijvoorbeeld ik doe de computer aan, ik ga 
googelen en klaar... Hij komt ook niet als 
beloning voor mijn prestaties. De Heilige 
Geest is een gave die Jezus stuurt naar 
degenen die naar zijn Woord luisteren en 
het aanvaarden.
Op de dag van ons Doopsel hebben wij de 
zalving met het Chrisma ontvangen, de 
Geest van Christus daalde ook op ons neer 
zoals op de dag van het Doopsel van Jezus 
in de Jordaan. En deze Geest wil ons 
zeggen dat wij niet alleen zijn. De Heilige 
Geest helpt ons om onderscheidend 
vermogen te hebben om te weten wat van 
God komt en wat een leugen is. Hij geeft 
de kracht aan jongeren en volwassenen om 
NEE te zeggen tegen alles wat kwaad is. 

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 6 juni, SACRAMENTSDAG 
9.00 uur H. Mis 
Bertha Limpens-Dolmans

10.15 – 10.45 uur: biechtgelegenheid

11.00 uur H. Mis   
Jaardienst overleden ouders Koenen-Gijselaers

Dinsdag 8 juni: 09.00 uur in de kerk
Voor een bijzondere intentie

Donderdag 10 juni: 09.00 uur in de kerk
Voor een voorspoedige genezing

ZONDAG 13 juni, Elfde zondag door het jaar
9.00 uur H. Mis
E.H. Johannes Mertens, oud-pastoor Amby

10.15 – 10.45 uur: biechtgelegenheid

11.00 uur H. Mis 
Finy Vandenboorn-Consten, c.u.
Norbert Vandenboorn, c.u.
Netteke Sour-Jaspers, c.u.

Dinsdag 15 juni: 09.00 uur in de kerk
Voor de wereldvrede

Donderdag 17 juni: 09.00 uur in de kerk
Voor priesterroepingen

Gedoopt:
Thijs Gilissen
Wij wensen de dopeling en zijn ouders van harte proficiat.

Het maandelijks rondbrengen van de ziekencommunie, dat wegens de 
Corona-pandemie tijdelijk niet mogelijk was, is weer begonnen.
Wilt u de ziekencommunie gaan ontvangen, meld u dan bij de 
kapelanie of bij het parochiebureau, contactgegevens hieronder.

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 email: 
parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: uiterlijk maandag 
7 juni in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 8 juni vóór 12.00 uur in het 
parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.

De Heilige Geest helpt ons vooral om getuigenis van ons geloof in het openbaar af te 
leggen en Christus te kunnen verkondigen met woorden en daden.
Weten wij dat de Heilige Geest niet alleen komt? Hij komt met zeven gaven en twaalf 
vruchten. Jezus stuurt ons deze Helper omdat Hij weet dat wij tegen veel situaties 
moetenstrijden zoals ziekte, misverstanden, teleurstellingen en eenzaamheid.  Alle 
moeilijkheden die ons tegemoet komen doen ons twijfelen of Jezus naast mij loopt. 
Daarom hebben wij deze Geest nodig die ons zeg tdat wij kinderen van God zijn, en als 
kinderen ook erfgenamen van God. En de erfenis die wij gaan  krijgen is het eeuwig 
leven. Als wij deze horizon hebben,  krijgt het leven hier op aarde een andere smaak en 
de moeilijke momenten van het leven zijn meer te aanvaarden omdat wij weten dat de 
erfenis die wij gaan ontvangen gigantisch is.
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Uit de rijke historie van 
C.V. De Sjlaaibök.
In 1988 na  2 periodes voorzitterschap en na een 
dienstverband vanaf 1964 in de Raad vond Arno 
dat z’n werk erop zat en trad Han Habets voor 
2 periodes van 4 jaar aan als voorzitter van de 
Sjlaaibök.
Zoals bijna altijd na de viering van een jubileum is het 
zaak om de raad op volle oorlogssterkte te houden, 
waren er in 1989 nog net 11 leden te vinden, in 1990 stond er weer een 
frisse en volwaardige raad van 17 personen klaar om de Carnaval in Amie 
voor te gaan.
Dit was ook de tijd dat er moeite was om de jaarlijkse begroting rond te 

krijgen, in vroeger tijden ging alles bijna 
gratis en voor niets, nu moest alles 
professioneler en moesten er keuzes 
gemaakt worden.
De opbrengst van de jaarlijkse fancy 
fair (rond de fl.2000) als extra 
financiële injectie was allang niet meer 
voldoende om aan alle wensen van de 
commissies te voldoen en  zo werden 
1992 de Sjteunbök geïntroduceerd tot 
op heden nog altijd onmisbaar in het 
financiële plaatje van de 
penningmeester. 
In die tijd werd er mede door 
vicevoorzitter Rob Plantaz veel 
geïnvesteerd in de relatie met de 
zusterverenigingen van het SMV, 
en dit resulteerde in 1997 tot de 
toewijzing van het MVK.

In 1996 vond Han het tijd om het stokje over te dragen, aan Ben Dackers 
dit is de langst zittende voorzitter in de historie van de Sjlaaibök (1996-
2010).

Samen was het gevleugelde woord in die tijd, samen als collectief gaan voor 
de vereniging die er toe doet, en Samen op zoek gaan naar veranderingen 
verbeteringen in het programma.
Met alweer een vernieuwde raad en bestuur werd het programma onder 
de loipe genomen en zo zagen het Sjlaaimettetrefen, en Vastevuren  het 

levenslicht en werd het Prinsenpaar vanaf 2000 op een aparte avond 
uitgeroepen.
Dit was ook het begin van het digitale tijdperk en de Sjlaaibök waren de 
eerste vereniging in Amby met een eigen website.
Het wij gevoel de raad en bestuur zorgde ook in die jaren voor een stevige 
verankering in de Amiese gemeenschap. 

In 2010 zat Ben’s werk erop en werd de hamer overgedragen aan 
Wilfried Hentzepeter.
Er ontstond die jaren  een groot probleem door de sluiting van een aantal 
cafés in Amie, De Keizer, d’n Duuker en het Wapen sloten of kregen een 
restaurant bestemming. 
 In samenwerking met Scouting Amby en de Joonkheid Amie werd bij 
de Hof van Huntjens een extra Horeca gelegenheid gerealiseerd  
“De Bokkesjeur”  Dit was wel noodzakelijk om de rondgang tijdens de 
Carnavalsdagen in stand te houden. 
Wilfried had een drukke baan en zat veel in het buitenland, zo kon het wel 
eens voorkomen dat hij met het vliegtuig aankwam in Dusseldorf en hij
1 ½ uur later met de nieuwe Prins in gesprek moest.
Gelukkig dat in Duitsland geen flitspalen stonden.
Dit was mede de reden dat Wilfried na 1 periode de Hamer overdroeg aan 
zijn toenmalige Secretaris Nico Gilissen.

 

En met Nico Gilissen kregen we een primeur na 58 jaar een voorzitter die 
geen lid van de Raad van Elf was, maar hij was  in de jaren als secretaris 
overal bij betrokken en van veel zaken op de hoogte.
Binnen de raad werden de taken herverdeeld tussen de ceremoniemeester 
en een dienst doende spreker en zo kon de vereniging goed functioneren 
met een voorzitter zonder “Môts”.
Eén week na ’n aantreden in november 2013 werd het aankomend 
jubileum van de jeugdcarnaval overschaduwd met het overlijden van Ajd 
Prins en lid van de Raad Bert Emons.
Een trieste gebeurtenis en hoe dan te handelen met een voor de deur 
staand jubileum van de Jeugdcarnaval. Ook deze zaken horen er bij dan 
komen vreugde en verdriet wel erg kort in de buurt.
Voorzitter van de Sjlaaibök zijn heeft grote impact op het hele gezin,  dit 
was ook nu niet anders en zo schakelde Nico z’n hele gezin in, dit van het 
opruimen van de stoelen na de zitting tot het maken van hulp programma’s 
op de pc  voor de Penningmeester!  
Nico lijfspreuk was: höb vertrôwwe, oeteindelik keump alles good !
In november 2019 droeg Nico de Voorzittershamer over aan de huidige 
voorzitter Marcel van Mulecom die de Sjlaaibök naar een gezonde 
toekomst mag loodsen.

Al deze voorzitters hebben een essentiële bijdrage geleverd aan de historie 
van de Sjlaaibök, ze kunnen en mogen allen  terugkijken  op een geweldige 
periode. 

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 

Lekkere Limburgse Asperges  met gratis peterselie, ook geschild 

 nieuwe oogst vers geschrapte Krieltjes 500 gr € 1,50 
Luxe Salade compleet per 100 gr. € 0,79 

Heerlijke Ananas of fruit salade vers gesneden. 
 

                 Al onze gesneden groenten of fruit zijn zonder toevoeging van enig conserveermiddel. 
                                dat proef je  

Zuivel van de vrolijke koe, 
Kaas van kaasboerderij Mertens, 

Rundvlees van ut gasthoes 
Lam en varken van de Fromberg 
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                     NIEUW IN MIJN PRAKTIJK! 

 
Ben je in de overgang en heb je last van opvliegers,  

gewichtstoename of andere klachten? 
Met de juiste voeding kun je deze klachten verminderen! 

 
Wil je meer weten? 

Bel of mail voor een gratis kennismakingsgesprek 
 

Bel 043-3626882 of mail info@moniquewaltmans.nl

De consulten worden door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed, dit gaat niet ten koste van  
uw eigen risico! Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. 

 
 

Karposthegge 45 Maastricht 
 

www.moniquewaltmans.nl 
 

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

Wie wordt het 100e lid van de 
vriendengroep van Vocalgroup Mes Amie
Binnen ons koor heerst een groot 
saamhorigheidsgevoel. Het koor draagt dit uit 
door de familiecultuur die er heerst en het 
enthousiasme om te zingen. Om dit gevoel met 
elkaar te delen, willen wij iedereen die op welke 
manier dan ook betrokken si bij onze vereniging 
of dit graag wil zijn, vriend laten worden. 
Door je vriend lidmaatschap word je 
deelgenoot van de vriendschap en 
verbondenheid van Vocalgroup Mes Amie. Tevens 
stelt u ons in staat door deze laagdrempelige 
bijdrage meer muzikale activiteiten aan te 
bieden. Op deze manier kan het koor u blijven 
verrassen met prachtige uitvoeringen van 
hoogstaande kwaliteit. Inmiddels naderen we 
het unieke aantal van 100 leden en dat is 
natuurlijk geweldig dat zoveel vrienden ons een 
warm hart toedragen en mee willen genieten 
van het plezier van Mes Amie. 
Bijdrage
Voor 5 euro per jaar bent u vriend van 
Vocalgroup Mes Amie. U kunt uw bijdrage van 5 
euro overmaken op rekeningnummer 
NL19SNSB0859131920 te name van Vocalgroup 
Mes Amie onder vermelding van uw voor-en 
achternaam.  
Wij bieden u aan;
• U wordt op de hoogte gehouden via een 
 (digitale) nieuwsbrief, die per kwartaal zal 
 verschijnen, met alle actuele info over 
 Vocalgroup Mes Amie. 
• U ontvangt een uitnodiging voor onze familie/
 vrienden activiteiten met aangepaste prijzen.
• U krijgt korting bij entree van ons komend 
 project.
U kunt zich ook aanmelden via een koorlid 
of een e-mail sturen naar 
vocalgroupmesamie@gmail.com
U leest het goed. We zijn bijzonder trots dat 
ons koor voor de tweede keer is uitgeroepen 
tot gemeentewinnaar van Maastricht.  De 
verkiezing Club van het jaar is een 

onderdeel van Rabo ClubSupport. 
Rabo ClubSupport biedt sport- en 
cultuurverenigingen kennis, een 
netwerk en financiële 
ondersteuning. Om ze sterker te 
maken, voor nu en in de toekomst. 
Op 26 mei is bekendgemaakt dat 
wij met de  
meeste stemmen gemeentewinnaar 
zijn geworden. Ook in de provincie 
Limburg hebben we het goed 
gedaan want ondanks dat we een 
relatief kleine vereniging zijn 
eindigden we in de top van het 
klassement. De gemeentewinnaar 
worden op basis van de meeste stemmen 
vastgesteld. 
Programma 2021:
18-09-2021 Heidag koor
16-10-2021 kleding actie 
17-12-2021 kerstwandelingen
18-12-2021 kerstwandelingen
19-12-2021 gezins-kinder kerstwandeling

We mogen weer samen gaan zingen
Vanaf 5 juni is het weer toegestaan om in kleine 
groepen te gaan zingen met natuurlijk de regels 
van afstand etc. in act genomen. Met deze 
versoepeling zijn we natuurlijk bijzonder blij. 
Verder kunnen we ook al aan onze ledenlijst 
zien dat al reeds 60 % van onze koorleden 
gevaccineerd zijn. Langzaam kunnen we weer 
terug naar een normale koorrepetitie  

 

 

     

 

Gewoon Vocalgroup Mes Amie 
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Voor al onze overige 
feestelijke aanbiedingen 

zie onze webshop www.heuts.keurslager.nl
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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 

• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions

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

Be you.  
Be beautiful.

10 JAAR LOCO LOCO CD 
EN JEROME GELISSEN OP 
FESTILAOVEND: 
VASTELAOVENDSFESTIVAL 
IN LIMBURG
Inmiddels is mijn CD 10 jaar Loco Loco van 
Jérôme Gelissen in de verkoop met de 
opbrengst voor Health Foundation Limburg, 
Afdeling Hart en Vaatziekten. Hierop staan 
12 liedjes + 2 bonustracks. Deze Loco 
jubileum-CD is ook te koop bij o.a. Jose’s 
Boutique in Amby en Mediamarkt Maastricht.
Op zaterdag 11 september 2021 is 
Festilaovend, het allereerste 
Vastelaovendsfestival van Limburg. Met 
optredens van o.a. Frans Theunisz, Beppie 
Kraft, Erwin, Jérôme Gelissen, Wir Sind 
Spitze!, Spik en Span, Vleisboeket, Marleen 
Rutten, Bjorn en Mieke, La Bamba en 
Hoondervel. Er komen diverse grote podia 
op de Weerd in Roermond. Voor informatie 
over het programma en kaartverkoop: www.
festilaovend.nl
In de loop van de zomer komt meer info 
over 10+1=11 jaar op de solotoer op za. 30 
okt. 2021 in Amby. Voor meer informatie en 
boekingen: www.jeromegelissen.nl 
Muzikale groeten van Jérôme Gelissen 

Vier voor één euro”
De Boekenweek is weer begonnen!

Weet u dat de 
Terre des 
Hommes winkel 
in Maastricht 
een uitgebreide 
tweedehands 
boekencollectie 
heeft?
Romans, 
biografieën, 
thrillers, 

detectives, jeugdboeken, kinderboeken, 
voorleesboekjes voor de allerkleinsten en 
informatieve boeken.
Tijdens de Boekenweek is er een speciale 
kortings-actie op alle boeken: “vier voor één 
euro!”
Deze actie geldt van dinsdag 1 juni t/m 
zaterdag 5 juni.
Elke aankoop is een donatie, de opbrengst 
gaat immers naar een goed doel. 
De bestrijding van kindermisbruik wereldwijd.
Kijk ook eens op: www.facebook.com/
TdHMaastricht en Instagram. 
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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 

Voor een onderzoek naar het effect van rillen door blootstelling aan kou  
zijn wij op zoek naar proefpersonen:  

 
Mannen en vrouwen 

Leeftijd tussen de 40-75 jaar 
BMI tussen de 27 en 35 kg/m2 

 
U ontvangt een vergoeding van €500 + reiskosten 

 
Het onderzoek bestaat uit 14 bezoeken aan Universiteitssingel 50, Maastricht Universiteit, en zal in totaal 
ongeveer 46 uur duren.  
Het eerste bezoek is een voorbereidingsbezoek.  
Tijdens het tweede bezoek zullen we een spierbiopt nemen uit uw bovenbeen waarna we een suikerdrank test 
zullen uitvoeren.  
Tijdens het volgende bezoek zult u worden blootgesteld aan kou. Hiervoor ligt u op een bed in een speciaal pak 
waar water doorheen loopt. De temperatuur van het water kunnen wij controleren en zal langzaam worden 
verlaagd naar 10 ˚C. Wanneer u begint met rillen en uw energieverbruik is verhoogd, zal de meting nog 1 uur 
duren. Tijdens de blootstelling aan de kou, en met behulp van verschillende sensoren, zullen we uw 
energieverbruik, lichaamstemperatuur en spieractiviteit meten. Daarnaast nemen we bloed af. Tijdens uw 
volgende bezoek zullen we een spierbiopt nemen uit uw bovenbeen en een suikerdrank test uitvoeren.  
 
Vervolgens zult u voor 9 achtereenvolgende dagen worden blootgesteld aan rillen door de kou zoals hierboven 
beschreven. Dit zal iedere dag voor 1 uur worden gedaan. Tijdens deze dagen zullen we regelmatig uw 
energieverbruik meten, spieractiviteit meten en uw lichaamstemperatuur bepalen. De dag na de laatste 
blootstelling aan de kou zullen we een spierbiopt nemen uit uw bovenbeen en een suikerdrank test uitvoeren.  
 
Indien u geïnteresseerd bent in het onderzoek kunt u contact opnemen met: 
 
Sten van Beek (PhD student) 
Afdeling Voeding- en ewegingswetenschappen 
E-mail: Sten.vanbeek@maastrichtuniversity.nl 
Tel: 043 3881587 

HEEFT U EEN PAAR 
UURTJES PER WEEK TIJD?
STICHTING 
OUDERENPROJECT  
“GEINEN DAANK”  ZOEKT 
VRIJWILLIGERS/STERS

Stichting  Ouderenproject “Geinen Daank” 
heeft als doel eenzame ouderen in 
Maastricht éénmaal per week te bezoeken, 
om zodoende de eenzaamheid onder 

ouderen enigszins te verlichten. Dit doet 
zij d.m.v. vrijwilligers.
Een vaste en passende vrijwilliger zorgt 
voor een beetje gezelligheid, een praatje, 
sociaal contact etc., zodat de persoon in 
kwestie ook langer zelfstandig kan blijven 
wonen.
Volledige reiskosten zullen door de 
stichting vergoed worden.

Voelt u zich door het bovenstaande 
aangesproken, heeft u een paar uurtjes 
per week tijd en denkt u: dit is iets voor 

mij, aarzel dan niet, we hebben u nodig  
en neem contact op met
Stichting Ouderenproject “Geinen Daank”
Tel: 06-10513441 of tel: 043-3218989.
Een briefje sturen kan ook naar: 
Stichting Ouderenproject “Geinen Daank”  
Bontwerkersdreef 14e, 
6216 SH Maastricht. 
Of mailen naar: hans@bindels.demon.nl
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact 
met u op.
Zie ook onze website: 
www.geinendaank.nl 
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