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Energiedouceurtje voor 
5000 Maastrichtse huishoudens 

Dankzij de alertheid van SPM-raadslid  
Henny Willems hebben 5000 
eigenaren van koopwoningen in 
Maastricht deze week een waardebon 
van 80 euro in de brievenbus 

gekregen. Het geld kan gebruikt worden voor het treffen van kleine, 
energiebesparende maatregelen, zoals de aanschaf van led-lampen, 
tochtstrips en waterbesparende douchekoppen.

Persoonlijke code
De begeleidende brief bij de waardebon met persoonlijke code – 
die desgewenst binnen enkele minuten online kan worden 
verzilverd – is ondertekend door wethouder Gert-Jan Krabbendam 
(GroenLinks, Klimaat en Energie).

RRE-regeling
Krabbendam deed in 2019 een beroep op de RRE-regeling, een 
landelijke subsidieregeling die in het leven was geroepen om 
huiseigenaren te helpen minder energie te gebruiken. In de Haagse 
pot zat maar liefst 87 miljoen euro. Maastricht heeft een 
totaalbedrag van ruim 570.000 euro gekregen.

Maand de tijd
De Maastrichtse wethouder en zijn ambtenaren kwamen echter pas 
in actie nadat SPM-raadslid Henny Willems de gemeente in oktober 
2019 op het bestaan van de landelijke subsidieregeling had gewezen. 
De gemeente had op dat moment nog een maand te tijd om een 
aanvraag in te dienen.

Sukkelslaap
In december van dat jaar werd duidelijk dat de oproep van Henny 
Willems tot resultaat geleid had. Het college en het ambtelijk 
apparaat hadden zich bij het lezen van de brief van het SPM-raadslid 
de sukkelslaap uit de ogen gewreven en waren voortvarend aan de 
slag gegaan. Met als resultaat dat vorige week 5000 Maastrichtse 
huishoudens verrast werden met een waardebon. 

Geen kinderwandelvierdaagse in 2021
Met veel pijn in ’t wandelhart moeten wij helaas 
mededelen dat voor het tweede jaar helaas onze 
traditionele kinder wandelvierdaagse geen 
doorgang kan vinden. De huidige corona 
maatregelen zorgen voor deze beslissing. Ondanks 

het feit dat wandelen in de buitenlucht prima is vormt het massaal 
met 250 kinderen samen lopen, de 40 koppige begeleiding te veel 
risico’s. Laten we hopen dat we 2022 de draad weer kunnen 
oppakken.
Hoofdleiding Kinder wandelvierdaagse Amby 

Wilt u Vriend van Vocalgroup Mes Amie worden?
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. 

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

Kerstwandelingen
In deze coronatijd proberen wij als vereniging toch ook vooruit 
te kijken en hebben de hoop dat wij op het einde van dit jaar 
toch weer onze traditionele kerstwandelingen te kunnen starten. 
De eerste voorbereidingen zijn al getroffen en denken we 
momenteel na over eventuele uitbreidingen en alternatieven. 
Hierover zullen wij u binnenkort berichten. Noteer in ieder geval 
het weekend van 17 t/m 19 december. 

Programma 2021:
17-04-2021 Kleding actie
06-06-2021 optreden viering Vijverdal
20-06-2021 optreden binnenstad Maastricht
28-06-2021 Jaarvergadering
18-09-2021 Heidag koor
16-10-2021 kleding actie 
17-12-2021 kerstwandelingen
18-12-2021 kerstwandelingen 

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 
 



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 9 maart

Inzendtermijn kopie
Woensdag 3 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 11 JAAR OP DE SOLOTOER 

MET ZINGEN EN MEER  
MUZIEKNIEUWS VAN 
JEROME GELISSEN
Tijdens Vastelaovend 2021 was het precies 
11 jaar geleden dat ik op de solotoer ging 
met zingen. Na 39 jaar zingen en theater 
ben ik blij dat ik deze stap heb gezet met 
tot op heden ook veel succes.
Aangezien we in de crisistijd zitten heb ik 
dit jubileum gevierd met de diverse live-
streams in Limburg.
Mijn merchandise: t-shirts, caps, sweaters en 
mokken is te koop via www.got-shirts.nl in 
Maastricht.
Mijn 2-cd 10 jaar Jérôme –“ E feeske 
mèt meziek en beer” is te koop bij 
Mediamarkt Maastricht en bij mezelf.
Op deze jubileum 2-cd staan 40 liedjes, incl. 
Nederlandse Party Medley en Loco Loco 
Internationale Medley.
De jubileum cd-single “Geneet en Leef” 
met de titelsong en “Maak diech neet 
zoe drök in ut leve” is ook nog te koop.
Als de crisistijd het toelaat is mijn 
jubileumfeest op za. 10 april 2021 in Amby. 
Meer info volgt op korte termijn.
Voor meer info en boekingen: 
www.jeromegelissen.nl 
Muzikale groeten van Jérôme Gelissen 

BEJAARDEN – EN 
INVALIDENVERENIGING

AMBY
Geachte leden, 

in verband met de Corona maatregelen 
zal er ook in maart 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 
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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!
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Heuts, keurslager
Bergerstraat 52, Maastricht
Tel. 043-362 52 26
www.heuts.keurslager.nl
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Voordeel bij Keurslager Heuts!
LEKKER VOORDEEL:

Houthakker filetlap Spaanse kipbrochette

5 stuks 625

Beierse frikandel

4 stuks 600

Biefreepjes
keuze uit diverse smaken

Carpaccio misto

100 gram 225

Zeeuws spek + 
Zure Pastei +
Sjaandergehakt

100 gram per soort samen  450

Bami goreng

1 kilo  750

Kip pilav

500 gram 725

Spruiten stamppot

500 gram 375

Luikse balletjes

500 gram  550

Italiaanse baguette

per stuk 350

Pasta-zalm
ovenschotel

500 gram 750

Tomatensoep

1 liter pot 595

Couscous kipsalade

200 gram  249

Eiersalade

250 gram 350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 23 februari t/m zaterdag 27 februari 2021.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL

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

Zuurkoolpakket 
4-delig

samen  795

500 gram 895
4 stuks 760

In  Memoriam  Sjef  Slangen

Op 9 februari jl. heeft Gemengde 
Zangvereniging Crescendo met 
verslagenheid vernomen dat ons 
koorlid, erelid en trouwe bezoeker van onze 
verenigingsactiviteiten Sjef Slangen is overleden.              

Sjef Slangen was 53 jaar lid van onze vereniging.

Vrijdag 12 februari jl. is er in het crematorium bij 
Walpot in Eijsden, waarbij een kleine delegatie van het 
bestuur aanwezig kon zijn op gepaste wijze en binnen de 
coronaregels, afscheid genomen.

Zijn echtgenote, beide dochters, schoonzonen, klein- en 
achterkleinkinderen, wensen wij veel sterkte toe om dit 
enorme verlies te dragen.

Gemengde Zangvereniging Crescendo 
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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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043-3628351 / 06-22384333
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RADEMO

Uit de rijke historie van C.V. De Sjlaaibök.
Ook na Carnaval gaan we door met de verhalen uit 
de rijke historie van onze jubilerende 
Carnavalsvereniging de Sjlaaibök.
Deze uitgave gaan we terugkijken op de muziek 
binnen de Amiese Carnaval en dan komen we 
natuurlijk uit bij de Hofkapel.
Direct na het oprichten van de vereniging in 
november 1955 werd een lijntje uitgelegd naar de in 
1952 opgerichte boerenblaaskapel “Edelweiss” van 
de Harmonie. Deze kapel had z’n eerste optreden 
verzorgd tijdens het uitroepen van de Sjlaaikoningin 

in Amie. De vraag was kort zouden jullie tijdens de Carnavalstijd de 
Sjlaaibök en Prins Rie willen vergezellen en voorzien van 
Carnavalsmuziek… en de Hofkapel was geboren!
De kapel stond onder leiding van Dhr No Goessens en bestond hoe 
kan het ook beter uit 11 muzikanten.

Dhr. No Goessens stond ook aan de wieg van een andere muzikale 
traditie in de Amiese carnaval de eigen Sjlager,  de eerste 2 sjlagers van 
de Sjlaaibök zijn van de hand van de kapelmeester.
De Hofkapel vergezelde de Sjlaaibök op alle activiteiten binnen  Amie, 
en waren ook de begeleidingskapel tijdens de zittingen, waar ze als 
voornaamste taak hadden om de artiesten te begeleiden met de buutte 
mars naar het podium maar natuurlijk was er ook ruimte om eigen 
nummers te spelen, dit varieerde van Carnavalsmuziek tot de typische 

Egerlander muziek met ”auf  der Vogelwiese” en “De festwiespolka” als 
absolute toppers.
De rondgang met de Carnaval was altijd een feest, zodra de Kapel met 
de Sjlaaibök door de Amiese straten trok gingen her en der de 

gordijnen open zodat men thuis ook nog mee kon genieten van de 
Carnaval. Die rondgang met dik 50 /60 personen leverde in de veelal te 
kleine cafés meestal wel een probleem op.. want wie had het eerste de 
drank. 
Bij de Kapel wisten ze hier wel raad mee, waren ze bij de Raad van 
Ellef gebonden aan het protocol; de volgorde van binnenkomst was : 
eerst de kapel vervolgens het prinsenpaar, Raad van Elf en dan de 
aanhang. Bij de kapel was dit wat losser bij het vertrek naar een 
volgend café stuurde men alvast een paar dames vooruit die ervoor 
zorgde dat de jongens bij binnenkomst niet lang droog hoefde te staan.

Rond het 33 jarig bestaan van de Sjlaaibök heeft de Edelweiss kapel die 
toen  al jaren onder leiding stond van Pieke Aarts aangegeven dat men 
het stokje wilde overgeven aan de jeugd, binnen de Harmonie was wel 

jeugd genoeg te vinden om deze uitdaging aan te gaan en o.l.v. Frank 
Vreuls werd een nieuwe hofkapel geformeerd die in het begin zeker op 
de zittingen werd bijgestaan door enkele oud gedienden. Maar al snel 
had men deze hulp niet meer nodig en waren de Sjlaaibök en zeker 
Amie verzekerd van sjieke levende muziek.

Gedurende de jaren werden 
contacten gelegd met de Zaate 
herremenie van de Korfbal club 
die al enkele jaren door Amie 
trok en af en toe viel er wel 
eens iemand in of sloot men 
spontaan aan, en langzamerhand 
werd de hofkapel 
getransformeerd naar Zaate 
Herremenie Beejeijn Gesjraveld.
De kleding werd wat losser en 
meer carnavalesk maar de 
muziek bleef top en tot men 
jammer genoeg in 2019 aangaf 
om te stoppen, en de Sjlaaibök 
op zoek moesten naar goede vervangers voor de begeleiding van het 
Prinsenpaar. Gelukkig tijdens de Zittingen kan men altijd terugvallen op 
een gelegenheidskapel gevormd door de leden van de Harmonie. 
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RUNDERSTOOFLAPPEN

vrijdag 26 februari en
zaterdag 27 februariWEEKENDRECLAME 

per kg € 11.90

Magere

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 24 februari tot en met dinsdag 9 maart

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

Belegen kaas

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

Gebraden Gehakt
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19

COBBLE JIJ AL?
Stel je voor: je maakt een wandeling door Maastricht. Ineens 
word je door een signaal op je mobiele telefoon 
geattendeerd op een bijzondere locatie: hier is een AR 
kunstwerk te zien! Je kijkt door de lens van je mobieltje en 
word verrast door een enorme blauwe vis boven de Maas, 
een verrassende tekst op de brug of een serie portretten 
voor de stadsmuur… Dit is ‘Cobble’. De app die je (gratis!) 
toegang geeft tot een soort openluchtmuseum in de stad. 

In december 2020 lanceerde Stichting Cultura Mosae deze app om 
cultuur op een nieuwe, verrassende manier onder de aandacht te 
brengen. Hij werkt met Augmented reality en Geolocatie-tracking. 
Met wat? Oké, een kort stukje technische achtergrond. Augmented 
reality (Nederlands: aangevulde realiteit of AR) is een live beeld van 
de werkelijkheid, waaraan elementen worden toegevoegd door een 
computer. Een bekend voorbeeld was het spel ‘Pokémon Go’, dat op 
je smartphone animaties van wezentjes projecteerde die je met het 
blote oog niet kon zien. Geolocatie (tracking) is de technologie die 
een plek op aarde kan identificeren. Op die manier kunnen we je 
laten weten dat je in de buurt van een AR kunstwerk bent. 

De 20 kunstwerken zijn modern, divers, kleurrijk en verrassend. Soms 
wordt gewerkt met tekst, soms met geluid, maar altijd zijn ze 
driedimensionaal en kun je er omheen en doorheen bewegen. Iets 
meer weten? Klik op de info-knop in de app en lees het verhaal 
erachter. Hoewel je prima alleen op pad kunt, is het een aanrader om 
samen met iemand anders op ontdekking te gaan. Met de 
camerafunctie van je telefoon kun je namelijk iemand met het 
kunstwerk op de foto zetten. Je kunt de app elke dag opnieuw 
gebruiken en kunt de werken zo verspreid in de tijd ontdekken. 

Wil je ‘met eigen ogen’ kwallen door het gat in de stadswal zien 
komen? Wil je onder de enorme kubus met afbeeldingen van 
Maastricht uit de ruimte (bedankt NASA!) staan? Of wil je zien wat 
er uit die enorme legertank op het Tapijn-terrein komt? Download 
dan snel de gratis app, die overigens uniek is in Europa, door de 
QR-code te scannen en ontdek Maastricht op een hele nieuwe 
manier!

 

Meer voorproefjes of op de hoogte blijven? Volg ons dan ook op 
Instagram en Facebook:

       @cobble.maastricht           @cobble.maastricht 

Wist je dat…  je terwijl je met de plattegrond op de app van de ene 
naar de andere locatie loopt, onderweg ook nog 4 ‘Steerkes’ 
tegenkomt?. Dat zijn sterretjes die, als je ze scant, op je beeld uit 
elkaar spatten en je allemaal 1 punt opleveren. Heb je 4 punten 
binnen, dan verschijnt een gouden bonuslocatie waar een extra, 
“verborgen” kunstwerk voor je onthuld wordt!
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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

“Blaast de bazuin op de Sion, kondigt 
een heilige vastentijd af”, zegt de 
profeet Joël in de Eerste Lezing van de 
mis van Aswoensdag. De Vastentijd 
opent met een schel geluid dat ons 
leven tot kalmte wil manen. Een leven 
dat altijd maar doorraast, vaak zonder 
goed te weten waarheen. Het is een 
oproep om stil te staan -een “stop!” – 
om naar de essentie te gaan. Het is 
een wekker voor de ziel. Komt deze 
corona tijd met maatregelen en 
avondklok ons dan niet ten goede? 
Alsof iedereen al een beetje verplicht is 
om te vasten, om terug te keren naar 
de essentie. 

Ieder van ons kan zich afvragen: zoek 
ik op mijn levensweg de koers? Of stel 
ik mezelf tevreden met bij de dag 
leven, alleen denkend aan me goed 
voelen, aan het oplossen van wat 
problemen en me een beetje 
vermaken?Maar daarvoor zijn we niet 
op de wereld. Keer terug naar Mij, 
zegt de Heer. 

Op deze reis van terugkeer naar de 
essentie die de Vastentijd is, stelt het 
Evangelie drie hulpmiddelen voor: de 
aalmoes, het gebed, het vasten. Waar 
dienen die toe? Het gebed verbindt ons 
weer met God; de naastenliefde met de 
naaste; het vasten met onszelf.

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 28 februari, Tweede zondag van de Veertigdagentijd 
9.00 uur H. Mis 
parochiegemeenschap

11.00 uur H. Mis                 
Maria Hermens en Gerard Burgers
Ida Laenen-Hillen, c.u.

Dinsdag 2 maart: 09.00 uur in de kerk
Voor de jarigen van de maand maart

Donderdag 4 maart: 09.00 uur in de kerk
Voor de wereldvrede

ZONDAG 7 maart, Derde zondag van de Veertigdagentijd
9.00 uur H. Mis
Voor de parochiegemeenschap

11.00 uur H. Mis 
Zeswekendienst Norbert Vandeboorn
Pieke Aarts, c.u.
Michel Henkes, c.u.

Dinsdag 9 maart: 09.00 uur in de kerk
Voor de armoedebestrijding in de wereld

Donderdag 11 maart: 09.00 uur in de kerk
Jaardienst E.H. Johannes Kerckhoffs, oud-pastoor Amby                      

Iedere zondag is van 10.15 uur tot 10.45 uur gelegenheid het 
sacrament van boete en verzoening (biecht) te ontvangen.

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 1 maart in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 2 maart 
vóór 12.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.

Gebed, naastenliefde, vasten: drie investeringen voor een schat die blijft.

De Veertigdagentijd  begint met de as, maar leidt ons uiteindelijk naar het vuur 
van de paasnacht; om te ontdekken dat Jezus’ vlees, in het graf, niet verworden is 
tot as, maar glorieus verrijst. Dat geldt ook voor ons, die stof zijn: als we met onze 
zwakheden terugkeren naar de Heer zullen we een leven omarmen dat niet 
vergaat. En zullen we zeker in vreugde leven.



Zonnebloem afdeling Amby
Door de coronacrisis zijn alle normale 
activiteiten van de afdeling Amby vervallen 
en of uitgesteld.
Het contact met de gasten werd de 
afgelopen tijd onderhouden met berichten 
in de Amyerpraot en met af en toe een 
krantje, een briefje, of een attentie in de 
brievenbus onder het motto: “Veer misse 
uuch”. Als de omstandigheden het toelaten 
zal het maandelijkse kienen als eerste weer 
opgestart worden, zie de berichten in de Amyerpraot. Vooralsnog 
is er geen zicht op, wanneer welke maatregelen versoepeld zullen 
worden en hoe de Zonnebloem-activiteiten weer opgepakt 
kunnen worden. Met de lente in aantocht geven de verbeterde 

weersomstandigheden nieuwe 
energie en motivatie. In de 
vastentijd raken we de 
opgespaarde kilo’s kwijt. De 
gordijnen, rolluiken en ramen 
gaan open, de wollen trui maakt 
plaats voor een katoenen blouse, 
anders gezegd: het voorjaar 
nadert en maakt ons blij.
Wordt vervolgd.
Bestuur Zonnebloem afdeling 
Amby

Groetjes het Bestuur. 
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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 

Verse geperst Sinaasappelsap in een glazen fles liter € 2,89                                
Golden, Goudrenetten, Elstar, Jonagold, Wellant, Conference. 

 Mergelland fruit per kg € 1,49 
Heerlijke huis-gemarineerde Olijven per ons € 0,79 

Luxe Salade compleet per ons € 0,79 
                  Al onze bewerkte groenten of fruit zijn zonder toevoeging van conserveermiddelen  

Meer dan alleen groenten 

Scouting Amby op weg naar 75 jarig bestaan
Op 7 maart a.s. is het dan zover. Scouting Amby 
bestaat 75 jaar. Een bijzonder jaar in alle 
opzichten, nu al ! Vanwege de huidige situatie 
hebben we een aantal activiteiten verplaatst naar 
een later tijdstip of zullen we op een andere 
manier uiting gaan geven aan de festiviteiten. 
Maar we gaan dit zeker niet zomaar voorbij laten 
gaan. In de komende Amyer Praots hierover meer 
informatie.  
Gelukkig kunnen onze leden weer naar (aangepaste) clubavonden. De 
afgelopen periode stond met name het online clubdraaien centraal. Er 
zijn heel wat creatieve bijeenkomsten geweest, van quizavonden tot 
complete kookprogramma’s. Door de flexibiliteit van ons stafteam 
hebben leden toch het scoutingspel kunnen spelen. 

Ijsbaan
Met deze temperaturen is het nauwelijks voor te stellen, een 
schaatsbaan in Amby. De Senior Scouts  bouwden er één op ons 
grasveld achter het gebouw ten tijde van de strenge vorst. Met behulp 
van aanwezige materialen, een flinke plas water en natuurlijke invloeden 
konden de scouts even lekker schaatsen. Ook dat is scouting!  

Oliebollenactie
Op het moment van dit schrijven zijn we de mogelijkheden aan het 
bekijken voor onze jaarlijkse oliebollenactie met Halfvasten. De 
definitieve uitkomst is nog even afhankelijk van de maatregelen, maar 
we willen gaan zorgen dat Amby dit jaar weer kan smullen van onze 
versgebakken oliebollen. Deze traditie bestaat immers al meer dan 65 
jaar en is daarmee één van de oudste financiële acties van Amby. 
Meer informatie volgt via onze social media kanalen en in de volgende 
Amyer Praot.

Scouting Amby 
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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 

  
 
 
 
 

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 

 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
.   

WALBURGIS UITVAARTZORG 
           Begrafenis- en crematievereniging “St. Walburgis” Amby-Maastricht 

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

SPM: Maastrichtse 
ondernemers dupe van foute 
vermelding in 
Handelsregister KvK
De Senioren Partij Maastricht krijgt 
‘signalen’ dat een onbekend aantal 
Maastrichtse ondernemers in grote 
financiële problemen dreigt te komen door 
een administratieve fout in het 
Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel (KvK). Dat blijkt uit een brief 
met schriftelijke vragen van SPM-raadslid 
Halil Mermi aan het college van B en W.

Bedrijfsactiviteit
Volgens Mermi – hij spreekt van ‘nijpende 
situaties’ – staan de betrokken ondernemers 
– geheel buiten hun schuld – geregistreerd 
met een onjuiste SBI-code, een code die 
bestaat uit vier of vijf cijfers. Uit een 
dergelijke code (SBI staat voor Standaard 
Bedrijfsindeling) kan gemakkelijk worden 
afgeleid wat de activiteit van een bedrijf is.

Steunmaatregelen
De gedupeerde Maastrichtse ondernemers 
zijn in het verleden met een foutieve SBI-
code in het Handelsregister opgenomen. 
Het pijnlijke gevolg daarvan is dat ze op dit 
moment ten onrechte niet in aanmerking 
komen voor steunmaatregelen in het kader 
van de coronacrisis. ,,Dit terwijl er feitelijk 
gezien wel sprake is van een onderneming 
die er voor in aanmerking komt, als gekeken 
wordt naar de bedrijfsactiviteit in de 
praktijk”, aldus Halil Mermi in zijn brief.

Faillissement
Volgens het SPM-raadslid leidt het niet 
toekennen van coronasteun in bepaalde 
gevallen zelfs tot een mogelijk faillissement. 
En dat terwijl het gaat om een eenvoudige 
administratieve vergissing, die met een 
beetje goede wil gemakkelijk kan worden 
rechtgezet. Uit de brief van Mermi kan 
worden dat de fractie van de Senioren Partij 
Maastricht vindt dat de gemeente de 
betrokken ondernemers op zijn minst 
behulpzaam zou moeten zijn bij herstellen 
van de fout. Daarnaast is de SPM van mening 
dat de gemeente met de ondernemers zou 
moeten meedenken, zodat wel aanspraak 
kan worden gemaakt op een 
ondersteuningsregeling.

Toeslagenaffaire
Mermi trekt in zijn brief een parallel met de 
‘toeslagenaffaire’, die heeft geleid tot het 
aftreden van het kabinet. Ook in die zaak 
hadden kleine foutjes vaak 
buitenproportionele gevolgen. 
,,Een verkeerde SBI-code zo niet mogen 
leiden tot soortgelijke situaties”, aldus het 
raadslid. 



In Memoriam Ellie Damen,
 weduwe van Bert Custers,  echtgenote 
van Jan Michels.
Op 8 fibberwarie krege veer ‘t triestige nuijts dat ós ajd Vorsjtin 
en ajd Prinses, mèh veural vriendin  Ellie waor euverleije.
Bert en Ellie kaome in 1984 beej de Raod van Ellef. Same waore 
ze ’n good team dat noets te beroerd waor um de han oet de 
mouwe te sjteeke, mèh bove al erg gezellige vrun die op eeder 
activiteit van welke vereniging dan ouch present waore.
In 1995 woorte ze oetgerope tot Prinsepaar van de Sjlaaibök. 
Ondanks dat geine van de twie ech oet Amie kaom, is d’r toen 
gein commentaar geweis op ós Prinsepaar, en dat hawwe ze zeker 
te danke aan hunne noets aafloatende inzat veur ’t Amiese 
vereinigingsleve, de Herremenie en de Sjlaaibök in ’t biezunder.
In 1999 kaom de kroen op hun werrek en woorte zie in ’t 
Zjubileijjaor oetgerope tot ‘t 4e Vorsjtepaar van de Sjlaaibök. 
Jaomer genog mochte ze ’t feeske same neet aafmake want häöre 
Bert ontveel ós in de zomer van 1999. Op oetdrökkelijk verzeuk 
van Vorsjtin Ellie is ’t zjubileijfees in november van dat jaor, zeij 
het aangepas, toch doorgegange.

Ellie bleef in de jaore dao nao toch verbonde met de Raod van 
ellef, Ajd Prinse en Amie ondanks ’t feit dat ze nao Obbicht en 
Grevenbicht verhuisde, nao häöre Jan.

Veer verleeze in Ellie ’n betrokke vròw en vriendin, met ’n groet 
hart veur d’n Amiese Karneval en ’t Amiese Vereinigingsleve.
Veer winsje Jan en alle andere die häör leef hadde hiel väöl 
sjterkte mèt dit groet verlees.

C.V. De Sjlaaibök              Ajd Prinsegarde Amie
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Beste dames van ZijActief Amby

Helaas mogen wij nog steeds geen ledenavond 
organiseren. Als de corona maatregels het 
toelaten krijgt u meteen bericht van ons.
Afgelopen december heeft ieder lid van ZijActief Amby een mooi 
mondmasker van Sinterklaas gekregen. Nu heeft de goede man 
nog enkele reserve kapjes achtergelaten.
Als u interesse heeft in nog een mooi ZijActief 
mondmasker, ze liggen in de Plataanhoven 17 en kosten 
€ 2,50 per stuk.

Groetjes en haw uuch gezond.
ZijActief Limburg, Afdeling Amby 

Harmonieuws
Carnavalsconcerten zijn terug te zien op 
YouTube

Helaas zette corona een streep door ons jaarlijkse 
Carnavalsconcert. Om toch de sfeer te proeven, zijn er op ons 
YouTube kanaal filmpjes te zien uit voorgaande jaren.
Ga hiervoor naar de website www.walburga.nl en klik op de link 
naar YouTube.
Heb je belangstelling om volgend jaar, op vrijdag 18 februari 2022, 
het Carnavalsconcert te bezoeken? Laat dit ons dan weten door 
een e-mail te sturen naar secretaris@walburga.nl en geef aan met 
hoeveel personen je wilt komen. Vanzelfsprekend is dit onder 
voorbehoud van dan geldende coronavoorschriften. 



AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!

De Hagenstraat en de Hei
Amby kent een aantal oude straten, die elk een mooie 
geschiedenis vertellen. Een van die weinige oude 
straten is de Hagenstraat, ‘d’n  Hageweeg’  voor de 
oudere inwoners. 
Inmiddels is Amby dusdanig uitgebreid met woningen 

en straten, dat mogelijk veel lezers zich afvragen waar die Hagenstraat 
ligt en zeker hoe ze erbij lag, voordat het dorp stilaan begon te groeien, 
dus ruim voor de annexatie door Maastricht.
Over Maastricht gesproken. Het buitengebied van Amby, met name de 
gehele oostkant van Amby was vroeger in hoofdzaak landbouw- en/of 
veeteeltgebied. Maar nog  verder oostwaarts de Bodemsweg, “de Bojem” 
bergop,  daar lag voor Maastricht een zeer belangrijk terrein: Het militair 
schiet- en oefenterrein: de Amiërhei.
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De Hagenstraat rond 1931 met de kenmerkende Hagenhof of Tiendschuur.

Een vernieuwd karakter
Het beeld van de Hagenstraat, geschetst in de jaren 50 van vorige eeuw, 
werd bepaald door, hoe kan het ook anders,  aan beide zijden lange 
meidoornhagen, die helaas verdwenen zijn. 
Komend vanaf de Ambyerstraat Noord, destijds de Dorpsstraat, 
passeerde men de statige hoekwoning van Soons (rolluiken, etc.), om 
vervolgens een aantal oudere panden, zowel links als rechts in beeld te 
krijgen. In de loop der jaren zijn ze verdwenen, uitgezonderd de 
boerderijwoning van Harie van de Sieb, oftewel Harie Seyben, deze staat 
er nog steeds, nu volledig gerestaureerd. Eind van vorige eeuw werd de 
oudbouw ingeruild voor de huidige nieuwbouw. De laatste twee jaar  
werd een volledig nieuw  karakter gecreëerd met de laatste uitbreiding 
Ambyerveld langs de Hagenstraat. 

Veur het Hoes
Als sluitstuk van de bebouwing stond, en staat nog steeds, de 
monumentale Tiendschuur. Mooi gerestaureerd rond de eeuwwisseling 
door de Fa Coppes. Het geheel bestaat uit het Herenhuis aan de 
oostzijde, gekoppeld aan de grote boerderijhoeve. De Tiendschuur is 
lange tijd in eigendom geweest van de bekende 
familie Regout.
Voor de hoeve in de wei (achter de bewaarde 
pilaren), graasden de koeien of werd door de 
jeugd naar hartenlust gevoetbald, gespeeld en 
aan de appels  ‘gezeten’. Dit  stuk weiland, droeg 
toen de  ongeschreven naam : “Veur ’t Hoes”.
Het zou mooi zijn, als datzelfde  grasveld nu 
weer diezelfde naam mag dragen, maar dan 
officieel..
Meer weten: Lees dan verder het artikel 
“Hagenstraat. Van oud naar nieuw” in de 
categorie Bijzondere Locaties op www.
amiepedia.nl

Schietterrein op de Amiërhei
Een ander belangrijk gebied ligt een eind verder. 
Vanaf  de Molenweg, tegenover de Plataanhoven 
oostwaarts.
Aan het eind van de Bodemsweg liep en loopt 
nu nog de weg het bos in. Vroeger werd deze 
bosrand betiteld als: “De Heij “(heide).
Achter Hoeve Heihof, rechts,  gaat het nu nog, 
even bergop en dan kom je op het militair 
oefen- en schietterrein.  Destijds een mooi 
groot ingericht  goed onderhouden terrein. Veel 
imposanter dan het kleine huidige terreintje, dat 
is overgebleven.

• 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!

Ook de Rijkspolitie oefende op de Amiërhei.

Ministerie van Oorlog
Maastricht was in vroeger eeuwen een garnizoensstad, maar het militaire 
belang van de stad naam gaande de jaren stilaan af. Het belang van de 
aanwezigheid van een kazerne in de stad  wisselde sterk. Maar vanwege 
veranderend inzicht hierin, vanaf begin van de twintigste eeuw, werd ook 
de dienstplicht professioneler georganiseerd en liep het aantal 
dienstplichtigen geleidelijk op. Hierdoor ontstond niet alleen de 
noodzaak voor het uitbreiden van het aantal kazernes in den lande, maar 
ook meer behoefte aan oefen- en schietterreinen.
Het ministerie van Oorlog koos in overleg met de stad voor het 
buitengebied in Amby.
Later kreeg Het ministerie een andere naam, tevens een nieuwe invulling, 
maar de militairen en andere georganiseerde groepen, die ‘gewapend’ 
hun functie mochten uitvoeren, hebben er jarenlang hun vaardigheden op 
peil gehouden op dit schiet- en oefenterrein.
Dit terrein werd onderhouden door onze plaatsgenoot: Pie Vries.

Meer weten ? Lees dan verder over het militair oefenterrein in de 
categorie “Bijzondere Locaties” op onze website.
"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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Beste leden van de 
Damesvereniging

Wij als bestuur van de 
Damesvereniging kijken met smart uit 
naar wij onze ledenavond. Maar op dit 

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 onderzoek naar het effect van warmte op lever insuline gevoeligheid en substraat 
metabolisme, zijn we op zoek naar: 
 

Mannen en vrouwen met overgewicht  
BMI tussen 27 en 35 kg/m2, 45-65 jaar 
Uw BMI bepaalt u door uw gewicht (in kg) te delen door uw lengte (in m) in het 
kwadraat (lengte x lengte). 
 
Het onderzoek bestaat uit 1 screenings-dag en 2 studiedagen.  
Voorafgaand aan het onderzoek zal er een screening plaats vinden, waarbij wij onder andere 
bloed afnemen. Op beide studiedagen zullen we uw insulinegevoeligheid meten, zal er bloed 
afgenomen worden en zal uw lichaamssamenstelling bepaald worden.  
 
− Als u meedoet aan het gehele onderzoek (1 screeningsbezoek en 2 studiedagen) 

ontvangt u een vergoeding van €250 + reiskosten. 
 
− Als u op basis van het screeningsonderzoek niet kan meedoen ontvangt uw een 

vergoeding van 10€ voor het screeningsonderzoek. 
 

Op de universiteit zijn maatregelen genomen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen 
en te zorgen dat er veilig gewerkt wordt gedurende het onderzoek.  
 
Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer informatie neem dan contact op met: 
Hannah Pallubinsky, PhD 
Afdeling Voeding- en Bewegingswetenschappen 
Email: h.pallubinsky@maastrichtuniversity.nl 
Tel: +31 43 3884260  
Mob. Tel.: +31 6 82011881 
 
www.maastrichtuniversity.nl 

moment kunnen en mogen wij niets organiseren. Het duurt lang 
maar we hopen dat er een kleine versoepeling zal komen. Wij 
houden u via de “Amyer Praot” op te hoogte als er weer 
wijzigingen komen.  Wij hopen dat iedereen gezond blijft. 
HAW PIN.
Groetjes het Bestuur 



Amyer Praot - 12 - Amyer Praot

/plusfranssen

/plusfranssen
Severenplein 24a | Maastricht | 043-3634781
Openingstijden: ma t/m za 08.00 - 20.00 en zo 12.00 - 18.00

Volg ons op Facebook.

Marijke is terug!

Om de recepten te bekijken!

Inclusief
handige fi lmpjes 

en digitale
recepten!

Mis jij Marijke ook zo in onze winkel?
Normaal gesproken staat zij met grote regelmaat 
in de winkel om jou de lekkerste gerechten te laten 
proeven! Door de corona maatregelen mag dit nu 
helaas niet. 

In onze wekelijkse rubriek op Facebook willen we 
je – met hulp van Marijke – alsnog inspiratie laten 
opdoen om heerlijke gerechten te koken met 
producten uit onze folder. We hopen natuurlijk dat 
het vlug weer mogelijk is om Marijke écht in onze 
winkel te ontvangen! Maar tot die tijd blijft zij ons 
inspireren via facebook.
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