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In Memoriam Jo Dassen 
Op 30 december jl. 
heeft Harmonie Sint 
Walburga met 
verslagenheid vernomen dat onze 
muzikant, vriend en Erelid Jo 
Dassen is overleden. Jo was 
62 jaar lid van onze vereniging.

Donderdag 7 januari jl., na afloop 
van de Plechtige Uitvaartdienst in 
de H. Walburgakerk, heeft 
Harmonie Sint Walburga op 
gepaste wijze en binnen de 
coronaregels, afscheid genomen. 

Harmonie Sint Walburga zal Jo Dassen missen. 

Zijn echtgenote Sigrid, zoon, schoondochter en kleinkinderen 
wensen wij heel veel sterkte toe om dit enorme verlies te dragen.

Harmonie Sint Walburga 

Leef Sjlaaibök en Sjlaaimette, 

In november 2021 besjteit ozze vereiniging 66 jaor.
Dat beteikent tot veer dan jubileum höbbe.
De aafgelaope jaore heit ’n spesjaal jubileumcommissie, 
besjtaonde oet Jo Bremen, 

Nico Gilissen, Ben Dackers, Lou Mulkens en Jo Ritzervelt, met 
’n aantal sjieke activiteiten d’r veur gezörg tot veer noe genog 
financiën höbbe um ’n sjiek jubileum te kinne organiseren.
Heij veur ozze groete dank!
Zie höbbe de organisatie van ’t jubileum euvergedrage aan ’n nuij 
commissie, besjtaonde oet Han Habets, Huub Janssen, Jo Ritzervelt, 
Ronald Boesten en Marcel van Mulekom, die heij noe dus invölling 
aan geit geve.
’t Komend jaor, zalle veer tow werreke, 
naor dit hopelijk sjieke momint. Veer zalle 
uuch dan aog geregeld informeren, en via 
de Amyer Praot, Facebook en website 
terökblikke op ozze historie.
Veurige editie höbbe veer uuch ós 
jubileumlogo veurgestèld. Dizze kier lees 
geer in dizze Amyerpraot ’n sjtuk euver 
ozze 5 ajd Vorsjten.
Ondanks de lèstige tied, hope veer tot 
geer same met ós op ’n positieve meneer 
tow wèrrek naor ’n fantastisch 
6 x 11 jaorig jubileum. 

Verseerpakkèt Sjlaaibök
Aafgelaope zaoterdag 
hawwe veer eigelijk ozze 
nuije Vorsj oetgerope.
Normaal gesjproke beginne 
de luij vanaof dat momint 
ouch thoes te seere.
Veer welle uuch vraoge, um 
ondanks alles toch uuch 
hoes te versere, en zoe 
same Amie toch dat 
karnevalsgeveul te geve.
Speciaal veur uuch höbbe 
veer ’n VERSEERPAKKET 
samegesjteld um uuch hoes 
in Amiese karnavalssjtijl te 
kriege.

In ’t pakkèt zit:
- Blauw/witt vlaggelijn
- 11 witte balonnen
- 11 blauwe balonnen
- Blauw stickervel veur op 
 de roet (zie foto)
- Kaart “veer drage 
 de Sjlaaibök 
 ’n werm hart tow”

’t Pakkèt is veur 11 euro te besjtelle via 
info@sjlaaibok.nl of vraog der nao bij ein van òs lede.
Nao besjtelling weurt ’t beej uuch thoes aafgelieverd 
en kint geer aan de deur metein op ’n veilige meneer 
pinnen.

Ouch de Amiese vlag is op dizze meneer nog altied te besjtelle, en 
wel veur 22 euro.

Hopelijk kleurt Amie de komende daag toch Blauw/Wit 

Scouting Amby
2021......Voor onze vereniging een bijzonder 
jaar, want op 7 maart a.s. bestaan we 75 jaar. 
We gaan dit natuurlijk het hele jaar vieren 
met diverse activiteiten passend bij de 
situatie op dat moment. Naast ons 
verjaardagsfeest organiseren we een 
activiteit voor alle kinderen van Amby, gaan 
we op groepskamp, hebben we een 
feestweekend en aan het eind van het jaar 
een speciale editie van het Vredeslicht. Hopelijk is dit allemaal 
mogelijk en kunnen we snel weer samen het Scoutingspel spelen 
zodat (jeugd)leden zichzelf kunnen blijven ontwikkelen.

Scouting Amby wenst iedereen dit jaar veel gezondheid, geluk en 
voorspoed toe. 



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 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 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)
en bij Plusmarkt, Severenplein 24A

COLOFON
Volgende uitgave: 
Dinsdag 26 januari

Inzendtermijn kopie
Woensdag 20 januari

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 

Verloren
zwarte portemonnee, omgeving Wagenlaan. 

Terugbezorgen? 
06-50624305 of 043-3634724

Beste lezers, 
Het jaar 2020 zat vol 
met “nieuwe” 
uitdagingen en werd er 
een beroep gedaan op 
onze flexibiliteit en 
creativiteit. Zo ook 
maakte de digitale 

wereld een nog belangrijker deel uit van 
onze communicatie van en naar leden. 

Er werd naar nieuwe mogelijkheden 
gezocht en gevonden. ZOOM-meeting 
deed haar intrede, zodoende konden we 
op corona-proof gepaste wijze toch nog 
een gezellig uurtje samen doorbrengen en 
bleven we in deze tijd toch nog met 
elkaar verbonden. 

We gaan ervan uit dat 2021, een 
onbeschreven boek op dit moment, ons 
weer de mogelijkheid zal geven om elkaar 
te ontmoeten en samen te klinken op een 
volle agenda met leuke evenementen 
zowel als vereniging als ook privé. 

Bestuur en leden wensen we jullie 
allemaal een gezond 2021 en bij deze 
zeggen we :”Al loopt het nu voor geen 
1,5 meter “Haw pin” het kan alleen maar 
beter worden. 

BEJAARDEN – EN 
INVALIDENVERENIGING

AMBY
Beste leden van Bejaardenvereniging 
vanwege de maatregelen rondom Corona 
gaat het kienen op 12 en 19 januari niet 
door.
Voor de maand februari raadpleeg de 
Amyer Praot. 
Ondanks alles wil het bestuur iedereen 
een mooi en gezond 2021 wensen en 
hopen dat we weer terug kunnen naar 
het oude normaal. 
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Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

Voordeel bij Keurslager Heuts!
Voorbeeldaanbiedingen:

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

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

bij 500 gram 
sucadelapjes 

GRATIS 
kruidenbouquet

Cordon bleu 
Duroc d’Olive

SpeCial!
gevulde kippendij

Stamppot
Diverse varianten

gehaktbrood
Van mama Janssen

asperge- 
beenhamovenschotel

Vleessalade

Saucijsjes
Duroc d’Olive

Hongaarse goulash
Met graTiS witte rijst

Tomatensoep

Stoofstukjes  
in braadjus
Duroc d’Olive

Frisse groentesalade

Shoarmapakket
Vlees, broodjes + saus

biefreepjes
Diverse varianten

gebakken pastei
Met appeltjes en rozijnen

Zeeuws spek, 
gebakken pastei + 
grillworst

4 stuks 650

100 gram 175

500 gram 295

per stuk 295

500 gram 595

250 gram 295

8 stuks 550

500 gram 595

1 liter 395

500 gram 495

100 gram 109

samen 595
500 gram 895

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

Cordon bleu
Duroc d'Olive

Rundervinken

6 stuks 780

Satéspiezen

5 stuks  650

Gyrospakket
3-delig

Filet preitje

100 gram 195

Gegr. Achterham + 
Gebakken Pastei +
Grillworst

100 gram per soort samen  450

Spaghetti bolognese

per stuk  495

Kippilav
met gratis witte rijst

500 gram  725

Boerenkoolstamppot

500 gram 375

Runderrollade 
in braadjus

500 gram  725

Gyros baguette

per stuk 350

4-Jaargetijden
ovenschotel

500 gram 725

Tomatensoep

1 liter pot 595

Mestreechter 
rauwkostsalade

100 gram  129

Kipfruitsalade

250 gram 350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 12 januari t/m zaterdag 16 januari 2021.
Gemakkelijk en snel bestellen via onze eigen webshop! HEUTS.KEURSLAGER.NL

U kunt uw bestelling dan afhalen op ons afhaalpunt. Betalen contactloos of met pin. "Samen krijgen we corona onder controle".

500 gram Rundergehakt +
500 gram Kipfiletblokjes

samen  895

samen 795
4 stuks 880

AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  Verleden, heden en 
toekomst!

Amby en de metamorfose
Vroeger en nu 
De jaren 20 van de vorige eeuw vergelijken met 
diezelfde periode in de huidige eeuw is ondoenlijk. Natuurlijk is de 
gigantische, technische vooruitgang bekend, 
om nog maar te zwijgen over de digitale kennis en toepassingen, die 
hebben plaats gevonden.
Ook de welvaart en welstand in stad en op het platteland met 

betrekking tot de functie: wonen,  vertonen in datzelfde tijdsbestek 
een  wereld van verschil. Ook in Amby.

Verpaupering en verkrotting
In 1901 is de Woningwet ingevoerd, met als doel een verbeterde 
bescherming van de huurders,  meestal eenvoudige arbeiders, teweeg 
te brengen. Oude kleine verhuurde huizen verpauperden, omdat er 
nauwelijks iets aan onderhoud gedaan werd, laat staan aan verbetering. 
Vaak waren er schrijnende gevallen. Schimmel, tocht, waren vaak 
oorzaak van ziekte. 
In Amby onwaarde men echter pas in de jaren ’50  een negatieve 
kwalificatie tegen de gevel van verkrotte huisjes.              
                    (vervolg blz. 4)



winkels, en daarboven en ernaast  65 
moderne woningen, mooi gegroepeerd 
rondom een gezellig binnenplein. Daar 
tegenover, aan de overkant, verrezen twee 
winkelcomplexen, waarvan één  de “witte 
boerderij’ werd genoemd. Eveneens op de 
begane vloer een aantal winkels, met 
daarboven riante appartementen.

De Ambysche metamorfose van klein 
agrarisch dorp in de 20e eeuw tot een 
moderne stadswijk met een dorps karakter 
in de huidige eeuw was bijna volbracht. De 
laatste nieuwe wijk: ‘Ambyerveld’ in het 
noorden krijgt langzaam maar zeker gestalte.

 
De woningen op de locatie van de supermarkt en 
Martin Lamkincour voor de slooprond 2000.

Lees meer : 
Amiepedia/gebouwen, of Amiepedia/
Bijzondere locaties.

"De vrije encyclopedie over Amby, waaraan 
iedereen kan meehelpen."
Vragen of zelf een bijdrage leveren, dat kan 
altijd. Plaats je eigen artikel op www.
amiepedia.nl
Of stuur je artikel naar: 
Redactie@Amiepedia.nl .
Van - voor en door de mensen van Amby.
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‘Onbewoonbaar verklaard’ in Amby
Lopen we virtueel door Amby in de periode 1940 – 1965 dan vinden we op diverse woningen 

in ons, nog kleine, dorp de ‘Onbewoonbaar 
verklaarde Woning- bordjes’. 
Het dorp bestond uit slechts enkele oude 
straten., waar diverse bouwvallige huisjes het 
predicaat ‘Onbewoonbaar Verklaarde Woning’ 
kregen opgeplakt. Vaak in een steeg, maar ook 
langs de doorgaande weg. Een logisch gevolg 
hiervan, was afbreken en opbouwen. Het dorp 
veranderde langzaam.
Eindstraat 10, in 1954 gesloopt om plaats te 
maken voor Ambyerstraat Noord 164. Eens 
bewoond door 3 huishoudens.

De metamorfose
In snel tempo veranderde het aanzicht van ons dorp Amby. In de jaren ’50 en ‘60 was het 
eerste grote nieuwbouwproject de ‘Nieuwe Buurt’ (aan de westzijde van Amby), waar veel 
Ambynezen, bewoners uit de oude straten, hun intrek deden in mooie nieuwe woningen. 
Vervolgens kwam daar snel het plan ‘Achter de Hoven’ achteraan. Gevolgd door Amby-Zuid-
Oost en de woningen rondom de Gravenshof, tussen Heukelstraat en Severenstraat. 

Martin Lamkincour
In 2011 werd midden in het hart van Amby, aan de Ambyerstraat Noord een nieuw centrum 
gecreëerd. Met aan de westkant een mooie grote supermarkt, gekoppeld aan enkele kleinere 

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.

Hairz & Coffeez heet vanaf nu Hairz & More!

Joonkheid Amie kijkt 10 jaar 
na oprichting vooruit: 
verandering van koers
Joonkheid Amie is 10 jaar geleden opgericht 
met als doel om de Amiese cultuur in ere te 
houden en te vernieuwen om zodoende bij 
te dragen aan een stukje leefbaarheid in 
Amby. Want ’t dörp leif, riepen we altijd. In 
ons tweede lustrum jaar heeft grondige 
reflectie ons doen besluiten dat Joonkheid 
Amby gaat stoppen in haar huidige 
bestaansvorm. Een aantal redenen ligt 
hieraan ten grondslag. Als belangrijkste 
redenen zien we dat:

Er in Amby inmiddels te weinig draagvlak 
bestaat om de Joonkheid Amie activiteiten 
in haar huidige vorm voort te zetten.
Het ons niet gelukt is om op financieel vlak 
onze doelen en activiteiten op een 
structurele en duurzame self-supporting 
manier uit te voeren en te borgen.

Wat wijzigt?
We hebben besloten om te stoppen als 
traditionele vereniging zoals we de 
afgelopen 10 jaar geacteerd hebben. Dit 
betekent dat we afscheid nemen van ons
       (vervolg blz. 5)
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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 13 januari tot en met dinsdag 26 januari

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

Belegen kaas

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

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

'Team slagerij Claessen wenst u alle goeds voor 2021 en hoopt u in goede gezondheid te mogen blijven ontmoeten. Bedankt voor uw klandizie, 
begrip en geduld in 2020. Vergeet niet uw lot in te leveren en ook al hebt u geen lot of prijs, u krijgt tóch iets lekkers uit ons assortiment.'

BIEFSTUKKEN
WEEKENDRECLAME: vrijdag 15 januari en zaterdag 16 januari

3 stuks € 8.95

ledenconcept en we geen periodieke en terugkerende evenementen 
meer gaan organiseren. Hoewel we het draagvlak steeds verder zien 
afnemen, staan we nog steeds achter onze visie en doel om de 
Amiese cultuur in ere te houden en te vernieuwen. Richting 
toekomst zullen we daarom gaan opereren als flexibele projectmatige 
organisatie die zonder enige verplichting projecten kan oppakken en 
uitvoeren. Deze projecten zullen in het verlengde liggen van onze 
huidige visie en doelen en een duidelijk start- en eindpunt hebben. 
Met de nodige flexibiliteit, ons netwerk in de verenigingen en 
slagkracht zullen we in staat zijn om zaken snel op te pakken en te 
laten accelereren. Niet gebonden aan verplichtingen, verwachtingen 
of financiële lasten, hopen we hiermee bij te blijven dragen aan Amby 
en hetgeen Amby Amby maakt. Want we zullen er alles aan doen om 
’t dörp te laote blieve leive.

Terugblik
We kijken als Joonkheid terug op 10 leuke jaren waarin we een 12-tal 
kermissen (met o.a. fancy fair en bankstellenrace) hebben 
georganiseerd, Amie als eerste vereniging kennis lieten maken met 
verborgen plekjes in eigen dorp middels AmieBinnesteboete, ’t Amies 
dialekt op de kaart zetten met het Groet Amies Diktee, de Amiese 
vastenaovend hielpen versterken met de mede organisatie van de 
Bokkesjeur, oude Amiese straatnamen terug brachten in het huidige 
straatbeeld en bijdroegen aan een keur van andere activiteiten. 

Amiepedia.nl
Positief om te vermelden is dat Amiepedia.nl, de online encyclopedie 
over Amby, zelfstandig wordt voorgezet en hiermee gezien kan 
worden als een goed voorbeeld van de nieuwe opzet van Joonkheid 
Amie: Amiepedia is onstaan als spin-off van de succesvolle Joonkheid 
activiteit Amie Binnesteboete en wordt nu door Joonkheid Amie 
volledig overgedragen aan de enthousiaste Amiepedia redactie die 
hiermee bij blijft dragen aan instandhouding van de Amiese cultuur en 
identiteit.  

We willen één ieder die gedurende de jaren geholpen heeft hartelijk 
bedanken en hopen ook in de toekomst -weliswaar op een andere 
manier- bij te blijven dragen aan òs Amie.

Besjtuur Joonkheid Amie 

4 Hamburgers
+ 1/2 kg Gehakt

€ 8.45samen voor

Malse
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6 6 e  j a a r g a n g
 n r .  1  -  2 0 2 1

 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

Gezegend Nieuwjaar 2021!

Een nieuw jaar, nieuwe verwachtingen en 
nieuwe voornemens. Wij wachten op een 
nieuw begin! Wij hopen dat dit jaar wat 
meer voorspelbaar en rustiger zal zijn dan 
het vorig jaar. 

Tegelijkertijd zijn wij ook God dankbaar 
voor het jaar 2020, voor alle momenten 
waarop wij Zijn aanwezigheid, goedheid 
en liefde konden ervaren. 

In deze bizarre, bijzondere tijd hadden wij 
zeker meer kans om met God te praten. 
Wij konden dat doen in onze goede 
dagen, maar vooral op de moeilijke 
momenten, zoals de ziekte of het overlijden 
van iemand, die voor ons zo dierbaar 
was...

Pasen en Kerstmis van dit jaar waren wat 
anders dan in de laatste decennia. Toch 
zijn wij ontzettend dankbaar voor de inzet 
van onze parochianen en vrijwilligers, die 
altijd met raad en daad bij ons stonden! 
Hartelijk dank!

Dit jaar is het ook mogelijk om uw huis te 
zegenen. Daarmee roepen wij Gods hulp 
aan, zodat uw families door Gods liefde 
beschermd mogen zijn. U kunt altijd 
contact met iemand van het pastorale Team 
of met het parochiebureau opnemen! 

Moge God ons, onze parochie en onze 
gezinnen zegenen in dit nieuwe jaar 
2021!

Kapelaan Pawel Zelazny.

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 17 januari, Tweede zondag door het jaar 
9.00 uur H. Mis 
Voor de parochiegemeenschap

11.00 uur H. Mis 
To Blankendaal en pastoor Guus Moonen
Margo Janssen s’ Gravemade, c.u.

17.00 uur Poolse H. Mis

Dinsdag 19 januari: 09.00 uur in de kerk
Jaardienst Ronnie Fleur en overledenen familie Fleur-van Asdonck

Donderdag 21 januari: 09.00 uur in de kerk
Voor de zieken

ZONDAG 24 januari, Derde zondag door het jaar
9.00 uur H. Mis
François de Bougnoux, c.u.

11.00 uur H. Mis 
Leny Schuffelers-Vangangel, c.u.
Ursula Ubachs-Schiepers, c.u.

Dinsdag 26 januari: 09.00 uur in de kerk
Voor priesterroepingen

Donderdag 28 januari: 09.00 uur in de kerk
Voor de alleenstaanden

ACTIE KERKBALANS  -  16-30 januari
“Geef vandaag voor de kerk van morgen.” 
Onder dat motto wordt van 16 tot en met 30 januari de jaarlijkse Actie Kerkbalans 
gehouden. Van alle gelovigen wordt in deze tijd gevraagd om hun eigen lokale 
parochie financieel te ondersteunen. Kerken krijgen geen subsidie en zijn voor hun 
exploitatie volledig afhankelijk van vrijwillige giften van gelovigen. Wilt u dat er 
morgen nog een kerk is? Draag dan vandaag bij!
(bankrekeningnummer NL81 SNSB 0858 0216 09 t.n.v. parochie H. Walburga 
Amby)

OVERLEDEN
Netteke Sour-Jaspers,92 jaar
Jo Dassen, 77 jaar
Mogen 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 tot 
15.00 uur: Ambyerstraat Zuid 90ª, tel. 043-3520100, of via e ¬mail: 
parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: uiterlijk 
maandag 18 januari in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 19 januari
vóór 12.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.
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Aktie Kerkbalans
Aktie Kerkbalans is een gezamenlijke actie van 
de kerken en kerkgenootschappen in 
Nederland, om de financiële balans van de 
parochies weer in evenwicht te krijgen. Ze 
bestaat al sinds 1973 en loopt van 16 tot 31 
januari. 

De kerk krijgt geen subsidie 
De parochie kent vele uitgaven: de woonkosten en het 
levensonderhoud van de priesters, het onderhoud van het 
kerkgebouw, de benodigdheden voor de erediensten (incl. verwarming 
en verlichting), de bestuurskosten, de verzekeringen, de bloemen, de 
koren, de parochieberichten in de Amyer Praot, de kosten van 
vrijwilligersgroepen, de afdracht aan bisdom, het onderhoud van het 
kerkhof, en alle gemeentelijke (milieu)belastingen.
Natuurlijk staan hier ook inkomsten tegenover, zoals uw kerkbijdrage, 
misstipendia, collecten, begrafenissen en huwelijken, stichtingen van H. 
Missen, huur-opbrengsten, grafrechten, schenkingen, sponsoring, etc.

Zoals wij al eerder bekend maakten was het tekort in het jaar 2019 
ruim € 6500,00. In de voorafgaande jaren was het tekort nog groter. 
Het kerkbestuur en de parochiële bestuursraad hebben er alles aan 
gedaan om het tekort terug te dringen door bezuinigingen door te 
voeren. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kon er op de posten van 
onderhoud flink bezuinigd worden. 
De jaarrekening 2020 is nog niet klaar maar ook daar verwachten wij 
een verlies. De bodem van onze "schatkist" is in zicht, o.a. omdat wij 
verplichtingen zijn aangegaan met nabestaanden voor het in stand 
houden van de graven op het kerkhof.

Gezinsbijdrage
De gezinsbijdrage is de belangrijkste inkomstenbron van onze 
parochie. In de afgelopen jaren hebben wij een terugval van vele 
tientallen procenten gezien. Oorzaak is de ontkerkelijking, vergrijzing 
en het overlijden van trouwe kerkgangers. In de katholieke kerk rekent 
men op € 115,00 per jaar, per gezin. Dat is 2,21 per week, all - in: 
Wekelijkse eucharistievieringen, beschikbaarheid van priesters voor 
één of meerdere gesprekken, een goed onderhouden kerkgebouw met 
haar karakteristieke uitstraling en het kerkhof, huisbezoeken, 
catechese op scholen, bijbel- en gebedsgroepen, ziekenbezoeken en 

-communie, en, last but not least, een uitgebreid sociaal netwerk – dat 
vooral ook in tijden van Corona belangrijk is, etc.

Voortbestaan van onze Kerk
Zoals u in/uit de media hebt kunnen waarnemen staat de sluiting van 
kerkgebouwen op de agenda van het bisdom. Afwegingen die daarbij 
worden gemaakt zijn: het aantal kerkbezoekers, het beschikbaar zijn 
van priesters in de regio en de financiële toestand van de parochies. 
Ook de federatie waartoe onze parochie behoort: Amby, Scharn, Heer, 
De Heeg en Heugem, zal worden doorgelicht, iets wat nodig is voor 
besluitvorming van het bisdom.

Willen wij een sluiting voorkomen
Natuurlijk willen wij dat als kerkbestuur en parochiële bestuursraad. U 
toch ook?! U kunt ons daarbij helpen door de parochie financieel 
gezond te houden door mee te doen aan de Kerkbalans en de 
gezinsbijdrage. Er bestaat niet zoiets als lidmaatschapsgeld. Of iemand 
bij een kerk mag/wil/hoort, hangt niet van de vraag af of hij/zij veel of 
weinig geld heeft. Iedere gift is welkom. Denk a.u.b. aan ons in uw 
testament.

Uw steun overmaken
Dat kan op onderstaande rekening elke vrijwillige bijdrage hoog of laag 
is welkom. Het bisdom geeft als richtlijn € 115,00 per jaar per 
huishouden. All-in! Uw gift is fiscaal aftrekbaar omdat wij een erkende 
ANBI instelling zijn. Parochie H.Walburga, Amby: kerkbijdrage: 
NL81 SNSB 0858 0216 09.

Voor nadere informatie: secretaris parochiële bestuursraad, 
Piet Keijmis, Severenplein 5,
6225 AX Maastricht, e-mail: pmjkeijmis@telfort.nl 



9. Friteuse - Lotnummer 426 
10. Pakket Revlon haarbehandeling + 
2 handdoeken-  Lotnummer 216 
11. Kerstster LED 
met 80 lampjes - 
Lotnummer 80 
12. Bloemstuk - 
Lotnummer 148 
13. Bon Groenteman 
van het pleintje- 
Lotnummer 55 
14. Airfryer - 
Lotnummer 80 
15. Dinerbon voor 
twee personen  
-Lotnummer 488 

Uitslag 1 januari 2021 - / 
vergunningsnummer 20-0669
1. Plaid home - Lotnummer 102 
2. Opbergbak groot en middel + 
voorraadschalen - Lotnummer 140 
3. Cadeaubon ambachtelijke slager - 
Lotnummer 6 
4. Draadloze speaker met klok en wekker - 
Lotnummer 70 
5. 1 badlaken, 4 handdoeken en 
4 washandjes - Lotnummer 171 
6. Levensmiddelenpakket op slee  - 
Lotnummer 398 
7. Bloemstuk - Lotnummer 97 
8. Bon Groenteman van het pleintje - 
Lotnummer 289 
9. Wijnglazen met fles wijn - Lotnummer 
159 
10. Cadeaubon ambachtelijke slager - 
Lotnummer 207 
11. Airfryer 2,6 liter inhoud - Lotnummer 
340 
12. Metalen lantaarn - Lotnummer 182 
13. 2 voorraadmanden - Lotnummer 200 
14. 1 badlaken, 4 handdoeken en 
4 washandjes - Lotnummer 314 
15. Dinerbon voor twee personen  - 
Lotnummer 153 

Diverse prijswinnaars op eerste kerstdag en 
Nieuwjaarsdag
  
Nogmaals dank voor de afname van de 500  
kienloten. Misschien herhalen wij dit in 2021 
afhankelijk van het wel of niet kunnen 
doorgaan van onze kienavonden. 

De magie van kerst geslaagd
Op kerstavond waren er maar liefst 300 
personen die live getuige waren van “de 
magie van kerst”. Via Facebook, website, 
Instagram kon men de half uur durende 
kerstuitvoering meemaken. Vele mooie 
reacties hebben wij ontvangen waarbij het 
belangrijkste doel bereikt werd namelijk een 
bijdrage te leveren aan het kerstgevoel. 
De magie van kerst  
Is voorlopig nog te bereiken via onze 
facebook pagina. 
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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

Onze kien loterij mag geslaagd genoemd 
worden. U heeft live via facebook de drie 
trekkingen van de loten mee kunnen volgen. 
In de vorige AP kon u al lezen de eerste 15 
prijzen en hieronder de tweede (eerste 
kerstdag) en de derde trekking op 
nieuwjaarsdag. In totaal zijn 45 prijzen bij de 
prijswinnaars thuisgebracht op de dag van 
de trekking. Dit alles met behulp van De 
Sint, De Kerstman en Vadertje Tijd. 

Uitslag 25 december 2020 / 
vergunningsnummer 20-0669
1. 38 stuks Ariel 3 in 1 waspads - 
Lotnummer 435 
2. Wijnglazenset 
6 wit en 6 rood -  
Lotnummer 101 
3. Wokpan - 
Lotnummer 400 
4. Levensmiddelen-
pakket -  
Lotnummer 387 
5. Opbergbak groot 
en middel met 
2 handdoeken - 

Lotnummer 268 
6. Kerstster LED met 
80 lampjes - 
Lotnummer 73 
7. Draadloze speaker 
met klok en wekker - 
Lotnummer 200 
8. 1 badlaken, 
4 handdoeken en 
4 washandjes - 
Lotnummer 84 
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Weer de 
klantvriendelijkste bank 

van Nederland!

ASA-Groep VOF
Berceusestraat 46
6217 EK Maastricht
T 043 - 363 95 75
E info@asagroep.nl
I www.asagroep.nl

Column Henny Willems

Het jaar 2020 is een jaar om nooit te 
vergeten, ongetwijfeld dat het de 
geschiedenisboeken in gaat! 

Maar wat heeft 2021 voor ons in petto?
Er is verleden jaar veel gebeurd, en deze 
pandemie gaat nog wel even door. Het is 
niet zo dat we van corona af zijn nu het 
vaccin er is. Ook zal de maatschappij niet 
meteen teruggaan naar het oude normaal. 
We zijn gewend geraakt om niet meer te 
knuffelen en schudden minder snel onze 
handen. Het duurt nog even voordat we 
daar overheen komen.

2021 gaat ook een financiële nekslag voor 
velen worden. Dat is niet leuk om te 
zeggen, maar zo is het wel.

Er gloort echter ook hoop aan de horizon 
in het nieuwe jaar. “Het vaccin wordt op 
grote schaal toegepast, en dat gaat 
bijzonder effectief worden. Het heeft een 
positieve invloed op de maatschappij. 
Omdat het zal werken, zal het de angst 
wegnemen om je niet te laten vaccineren 
en kan het normale leven langzaamaan 
herstarten.”

Maar of we volgend jaar dan ook weer 
terug kunnen naar het oude normaal? 
“Nee, dat zit er volgens mij voorlopig niet 
in. We kunnen wel weer uit eten, in kleine 
groepen de kroeg in en krijgen meer 
vrijheid. Maar het oude normaal laat nog 
even op zich wachten.” 

“In het eerste kwartaal van 2021 zullen 
we eenzelfde sfeer krijgen als in het laatste 
kwartaal van 2020. We bouwen langzaam 
op naar iets nieuws, naar meer vrijheid. 
In het tweede kwartaal van 2021 zullen 
we in een positieve flow terechtkomen. 
En als we dat doen wat we moeten doen 
dan zie ik dat komende zomer een zomer 
wordt waar we allemaal weer energie van 
krijgen.” 



In de daarop volgende jaren gebeurde er veel in Amby; we  werden  
geannexeerd door Groot Maastricht, en het verenigingsleven kwam tot volle 

bloei. De carnaval leefde echt in Amby, 
de Sjlaaibök floreerde in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw en 
vereniging groeide en werd beter 
georganiseerd. Inmiddels was er een 
commissie  Prins gevormd die ieder jaar 
de prins uitzocht en bij het 2e jubileum 
de Vorst.
Sjlaaibök Arno Custers ( prins 1972) viel 
deze eer te beurt, hij was zier zeker 
geen onbekende in de Amiese Carnavals 
wereld en regeerde samen met zijn  
Marieke. 

Vorst Arno d’n Iersjte en Vorstin Marieke
In 1988 werd het 3x 11 jarig gevierd en de commissie die voor een 
Vorst moest zorgen heeft toen alle Prinsen die in aanmerking 
kwamen voor deze eretitel een uitnodiging gestuurd om zich onder 
de strengste geheimhouding 
kandidaat te stellen. Uit de 
overlevering blijkt dat dit 
door meer dan de helft van 
de potentiële kandidaten is 
gebeurd. Maar er kon er 
maar uiteindelijk 1 gekozen 
worden, en de keuze viel op 
de Prins van 1979 Jo 
Snackers die in de jaren 
erna de rol van 
ceremoniemeester met verve ingevuld had.
Vorst Jo  d’n iersjte  en Vorstin Maria
Ook in 1999 bij het 4 x 11 elf jarig jubileum ging men op dezelfde 

manier te werk, ook toen had 
de commissie een ruime keuze, 
eigenlijk is dit een dik 
compliment aan de vereniging 
het prins zijn is een grote eer 
die men graag ’n keertje 
overdoet, en het is goed 
geregeld bij de Sjlaaibök.
De eer viel op Bert Custers ( 
Prins 1995) hij regeerde samen 
met Vorstin Elly tijdens een 
geweldig carnaval. Echter het 
werd een jubileum met een 
zwarte rand want in de zomer 
van het jubileum jaar overleed 
Vorst Bert plotseling. Op 
uitdrukkelijk verzoek van 
Vorstin Elly gingen de jubileum 
festiviteiten in november, zij het 
aangepast toch door.

Vorst Bert d’n iersjte en Vorstin Elly
En zo komen we aan bij de onthulling van het vijfde vorstenpaar van 
de Sjlaaibök een inmiddels diep gewortelde traditie in de Amiese 
Carnaval. Ook nu volgde men de succesvolle procedure met dien 
verstande dat op de avond van het uitroepen alle tien de 
prinsenparen in de kelder verzameld waren en het eerst aan hun de 
nieuwe 
hoeglöstigheid 
gepresenteerd 
werd…. Bij vele 
van hen kon je 
de teleurstelling 
in de ogen 
aflezen, niet dat 
men het de 
nieuwe vorst 
niet gunde maar 
men was toch 
liever zelf nog 
een op herhaling 
gegaan. 
De uiteindelijke keuze viel op:
Vorst Wilfried d’n iersjte ( Prins 2007) en Vorstin Ieteke.

Tja en dit jaar is alles anders de Vorst zal nu in het eerste 
jubileum weekend uitgeroepen worden, wie het is staat nog in de 
sterren geschreven maar reken er maar op dat er een aantal te 
trappelen staan om met de scepter in de hand Amie voor te gaan 
tijdens het 6 x 11 jarig jubileum.
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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

Uit de rijke historie van C.V. De Sjlaaibök
Tot aan het 6 x 11 jarig jubileum van de 
Sjlaaibök in november zullen we een aantal 
artikelen in de Amyer Praot publiceren uit 
de rijke en plezierige historie van de 
Carnavalsvereniging De Sjlaaibök Amie.
Om de leesbaarheid voor iedereen te 
vergroten is bewust gekozen om deze 
publicaties in het ABN te laten verschijnen 
en niet in het Amies Dialect.( met 
uitzondering van het woord Amie)
Omdat op 9 januari eigenlijk de 6e vorst van de 
Sjlaaibök zou worden uitgeroepen en dit om de 
bekende reden verplaatst is naar  zaterdag 6 
november kijken we in deze uitgave terug naar de historie van dit typische 
Ambysche fenomeen. Immers in het jubileum jaar ( elke 11 jaar) van de 
vereniging mag 1 van de 10 voorgaande Prinsen op herhaling om dan als 
Vorst carnaval vierend Amie voor te gaan. Dit is een traditie die zover we 
hebben kunnen achterhalen uniek is in Limburg.
We gaan samen terug naar 1966; de Sjlaaibök hadden in de eerste 11 jaar 
van hun bestaan hun plaats stevig verankerd in het Ambysche 
verenigingsleven. De Carnaval leefde in het  hele dorp, en aan cafés was geen 
gebrek, van bij Gardien aan de Bergerstraat tot aan de Zwever in de “Pin” 
overal vierde men stevig.
Elke jaar werd een Prins Carnaval uitgeroepen, Amie had toen der tijd zo’n 

2000/2500 inwoners en een gekozen 
Prins moest bij het merendeel van de 
Sjlaaibök en Sjlaaimette bekend zijn. En 
daar was het toenmalig bestuur wel in 
geslaagd.
Wie op het idee is gekomen is helaas 
niet te achterhalen maar besloten 
werd om in het jubileumjaar een Vorst 
uit te roepen; 1 van de 10 voorgaande 
Prinsen mocht op herhaling. Maar dat 
moest wel een Vorst van de 
buitencategorie zijn, iemand die echt 
iets betekend had in Amie.
En zo gebeurde het: op de 
uitverkochte  jubileumzitting in de 
Fabriekshal van de Geb. Geelen aan de 
Dorpstraat ( Ambyerstraat Noord) 
werd de Prins van 1960 uitgeroepen 
tot:

Vorst Huub d’n iersjte en Vorstin Fieny
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Ingang: Kersenwei Bemelen  Ma.9.00-18.00  Di. t/m Vr. 8.-18.00 Za. 8.00- 17.00    

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak 
 Golden, Goudrenetten, Elstar, Jonagold, Wellant, Doyenne, Conference, st Remi 

 Mergelland fruit per kg € 1,39 
Zurkool vers uit het vat 500 gr € 0,75  

 ( H)eerlijke rookworst van slagerij Vink  
Bemelse Jelly, lekkere aardappelen 10 kg € 3,50 

                  Al onze bewerkte groenten of fruit zijn zonder toevoeging van conserveermiddelen  

Geldig  tot 19 jan 

Meer dan alleen groenten! 
 

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 40-70 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 voorbereidings bezoek. 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 Bewegingswetenschappen 
E-mail: Sten.vanbeek@maastrichtuniversity.nl 
Tel: 043 3881587 
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