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Kinderen maakten 
nestkastjes voor koolmezen

Vastenactie 2021
Zoals wij reeds hebben vermeld in de vorige 
Amyer Praot heeft u inmiddels de 
vastenactie zakjes ontvangen, welke door de 
collectanten van het Missie Comité zijn 
rondgebracht Het thema dit jaar is een 
verlenging van 2020 n.l. ” Werken aan je 
toekomst.” Door even een beetje te 
minderen is veel mogelijk voor een ander.
Indien U ons wilt steunen, kunt u uw 
bijdrage via de zakjes inleveren t/m Pasen bij;  
Collectebus achterin de kerk //  
Kapelanie, Severenstraat 7 //  
Zusters, Baanderthoeve 1.
En verder bij;  
Netty Dobbelstein,  Ambyerstr. Nrd 150 //  
Marie-Louise Maes, Hel. Schoenmaekersstr. 4 //  
Thera Lahaye, Iepenhoven 31 //  
Ludo Royakkers, Wagenlaan 13 //  
Ingrid Scheffers, Plataanhoven 27 //  
Leny van de Wier, Eisenhoeve 20 B (de Sprunk).
Bent u het v.a.zakje kwijt, dan kunt u ook 
een eigen enveloppe gebruiken o.v.v. 
Vastenactie.
We hebben dit jaar ook een online 
collectebus aangemaakt.
Indien u wilt bijdragen via een 
bankoverschrijving kan dit via;
www.vastenactiebisdomroermond.
digicollect.nl
Uiteraard kunt u ook rechtstreeks op de 
bankrekening  van het Missie Comité Amby 
boeken, 
IBAN: NL94 RBRB 0820 2324 75 tnv. 
N. Dobbelstein (penningmeester).
We hopen dat we op deze manier toch nog 
een mooi bedrag bij elkaar kunnen krijgen 
voor beroepsonderwijs en 
ondernemerschap in ontwikkelingslanden.
Het Missie Comité Amby dankt u bij 
voorbaat voor uw gift. 

In opdracht van de Gemeente Maastricht 
realiseerde CNME Maastricht en regio 
samen met kinderen van Basisschool Amby 
en montessori Binnenstad 175 
koolmezenkastjes. Inmiddels zijn de 
nestkasten opgehangen op diverse plekken 
in de stad. Koolmeesjes kunnen hier nu 
volop gebruik van maken en zich tegoed 
doen aan onder andere 
eikenprocessierupsen en 
kastanjemineermotten: beestjes die voor 
allergieën zorgen en/of de bomen aantasten.

Nestkastjes bouwen is leuk
Casper Ronner, een leerling van groep 6 
van Basisschool Amby, was in zijn nopjes 

toen hij hoorde dat ze een nestkastje 
moesten gaan bouwen. De uitleg van de 
leraar op school was zo duidelijk dat de 
handleiding voor hem overbodig was. Hij 
vroeg wel een beetje hulp van zijn opa Lou 
Oostwegel, die samen met oma geregeld 
op hem past. Omdat hij het zo makkelijk en 
leuk vond, bouwde hij samen met een 

vriendje het nestje voor een klasgenootje 
die het wel moeilijk vond om te maken.
Casper gaat de nestkastjes zeker bekijken
“Als mama in de buurt van de nestkastjes 
boodschappen gaat doen, zeg ik gewoon 
tegen haar dat ik ondertussen de 
nestkastjes ga bekijken. Dat lijkt me heel 
leuk om te doen”, vertelt hij. Hij wil in de 
toekomst zeker weer dingen doen voor de 
flora en fauna. Hij heeft gehoord dat de 
vogels het echt lastig hebben momenteel. 
Dit komt voornamelijk door de 
klimaatveranderingen.

De mees en de 
eikenprocessierups!
Koolmezen krijgen gemiddeld 8 à 9 jongen. 
Deze jongen moeten gevoerd worden en 
wat is gebleken? Ze houden van de 
eikenprocessierups. Zelfs wanneer deze 
rups al haren heeft en dus overlast 
veroorzaakt voor mensen, is dat geen 
belemmering voor de koolmees. De 
koolmees is dus een natuurlijke bestrijder 
van de eikenprocessierups. De bedoeling is 
dat waar nu de mezenkastjes hangen, er in 
de toekomst niet meer gespoten hoeft te 
gaan worden met (biologische) middelen. 
Biologische middelen zijn niet schadelijk, 
maar de rups bestrijden op deze manier is 
uiteraard een betere optie en ook nog eens 
leuker voor het oog en voor de kinderen 
die de kastjes maken. 

Dol op dieren en de natuur
Casper is ook dol op de natuur en vertelt 
vol trots over het laatste boek dat hij heeft 
gekregen. Het heet Natuurlijk Maastricht, 
compacte stad in een weids landschap. Hij 
vindt dit boek geweldig. Hij heeft al samen 
met het gezin diverse wandelingen gelopen. 
Nou ja gelopen, hij en zijn broertje nemen 
liever de step. Ze steppen flink vooruit en 
wachten wel netjes op de punten waar ze 
moeten afslaan. “Hier in Amby heb je ook 
een geweldige wandelroute”, zegt hij. 
“Die lopen we wel vaker.”

Maastricht wil in 2040 een klimaatbestendige 
stad zijn. Meer groen helpt de stad te verkoelen 
in hete zomers en water op te nemen bij hevige 
hoosbuien. De bomen en planten zorgen voor 
meer zuurstof en minder koolstofdioxide (CO2). 
Meer groen nodigt ook uit tot wandelen, fietsen, 
spelen en sporten. En het schept ruimte voor 
andere planten- en diersoorten in de stad. 
Maastricht wordt zo niet alleen 
klimaatbestendig, maar ook nog aangenamer 

om in te wonen, te 
werken en te recreëren.

Frederique Pronk 
Thuis in Maastricht)
Thuis in Maastricht 
verhalen over en voor 
inwoners 



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: 
Woensdag 7 april

Inzendtermijn kopie
Woensdag 31 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 

Op zoek naar een leuke 
baan in de horeca?

Rederij Stiphout is op zoek naar 
vakantiemedewerkers/oproepkrachten, 
voor zowel aan boord 
van de schepen, als voor 
onze locatie aan wal. 
Minimale leeftijd 16 jaar. 
Interesse: 
anita@stiphout.nl of 
043-3515303

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 

GEZOCHT 

We zijn op zoek naar iemand die 
één morgen in week: 4-4 ½ uren, 
onze eens-gezinswoning in Amby, 

schoon wil maken. Iemand die er ook 
nog een beetje plezier in heeft is een pré. 
Je kunt ons bellen op nummer: 3634069.

 Jan & Andrea.

Te huur woonhuis:
Gelegen Ambijerstraat zuid 11 

huurprijs € 900,00 p/m.
Indeling begane grond: woonkamer - 
keuken - toilet - overdekte buiten ruimte - 
kelder - Tuin - eigen parkeerplaats achter de 
woning voor min twee auto’s.
1e. verd.: badkamer met toilet - en drie 
slaapkamers.
2e. verd.: grote afgewerkte ruimte 
mogelijkheid voor twee slaapkamer.
Voor meer info: Tel  0622397930
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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:

Kipfilet 500 gram +
4 Hamburgers

Lamsfilet
gemarineerd

250 gram 845

Saté spiesen

5 stuks 650

Lente filetlapjes

Muidserslotje

100 gram 275

Gegr. Achterham + 
Filet Americain +
Grillworst

100 gram per soort samen  450

Nasi goreng

per kilo  750

Babi pangang

500 gram 725

Konijnenbouten
kant en klaar

1 kilo 1490

Maaltijd-schotels
keuze uit diverse soorten

per stuk  595

Beierse balletjes

250 gram 350

Champignonroomsoep

1 liter pot 595

Pasta fantasia salade

200 gram  239

Lente rauwkostsalade

100 gram  129

Bergerkipsalade

250 gram 350

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

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

Gehaktbrood
keuze uit diverse smaken

500 gram  450

4 stuks 796
samen 895

10 JAAR LOCO LOCO CD IN 
APRIL 2021 MET NIEUWE 
VERSIE VAN THERE’S ONLY 
ONE LOCO LOCO
Op za. 3 april 2021 is het precies 10 
jaar geleden dat mijn grote hit Loco 
Loco is uitgekomen. Ter gelegenheid 
daarvan komt er een 10 jaar Loco Loco 
CD met de opbrengst voor een goed 

doel. Ook staan er vele extra’s op, naast 
Loco Loco een nieuwe versie van 
There’s only one Loco Loco, de Loco 
Loco versies in diverse talen, de Loco 
Loco Internationale Medley en enkele 
remixen.
De opbrengst van deze CD gaat naar 
Health Foundation Limburg, afdeling 
Hart- en Vaatziekten. Rond 10 april 
2021 is deze cd te koop bij mezelf en 

bij de bekende muziekadressen in 
Limburg. In de zomer komt er meer 
informatie over mijn jubileumfeest op 
za. 30 okt. 2021 in Amby. Dan is het 
10+1=11-jarig jubileum op de solotoer 
in Gemeenschapshuis Amyerhoof te 
Amby. 
Voor meer informatie en boekingen: 
www.jeromegelissen.nl 
Muzikale groeten van Jérôme Gelissen. 
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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 

Senioren Partij Maastricht 
verontwaardigd over starre 
houding kabinet inzake 
jeugdzorg

De fractie van de Senioren Partij Maastricht 
is ‘boos en verontwaardigd’ over het feit 
dat het kabinet glashard weigert om extra 
geld voor de jeugdzorg uit te trekken, 
terwijl veel gemeenten op dit gebied het 
water aan de lippen staat. Dat zegt SPM-
fractievoorzitter John Steijns in reactie op 
het nieuws dat bestuurlijk overleg tussen 
de Vereniging voor Nederlandse 
Gemeenten (VNG) en het Rijk over de 
jeugdzorg niets heeft opgeleverd.
Onvoldoende middelen
Bijna alle gemeenten in Nederland kampen 
met een tekort op de jeugdzorg. Alles bij 
elkaar gaat het om een bedrag van 1,6 
miljard. Ook Maastricht heeft onvoldoende 
middelen om de jeugdzorg naar behoren uit 
te voeren, hetgeen betekent dat elders in 
de begroting geld moet worden vrijgemaakt, 
wat weer ten koste gaat van andere 
belangrijke zaken.

Geen euro extra
Om kenbaar te maken hoe hoog de nood 
inmiddels is opgelopen hebben de 
gemeenten – inclusief Maastricht – via de 
Vereniging voor Nederlandse Gemeenten 
(VNG) de afgelopen week bij het kabinet 
aangeklopt met de vraag om in elk geval 
voor de jaren 2021 en 2022 wat meer geld 
te beschikking te stellen, zodat de tekorten 
enigszins kunnen worden opgevangen. ,,Het 
resultaat is ronduit teleurstellend”, zegt 
SPM-fractievoorzitter John Steijns. ,,Het 
kabinet stelt geen euro beschikbaar. De 
boodschap vanuit Den Haag luidt kort en 
krachtig 0,00 euro, punt uit.”
Arbitragecommissie
Inmiddels heeft de VNG besloten om een 
volgende stap te zetten en een 
onafhankelijke arbitragecommissie om 
advies gevraagd. Deze commissie zal voor 
1 mei een uitspraak doen over welke 
financiële compensatie nodig is en welke 
maatregelen binnen het jeugdhulpstelsel de 
kosten kunnen verminderen.
Nieuwe bezuinigingen
Volgens John Steijns biedt een arbitrage 
wellicht enig soelaas. Voor de halsstarrige 
houding van het kabinet heeft hij echter 
geen goed woord over. ,,Wij zijn boos en 
verontwaardigd. In feite wordt gezegd: 
gemeenten moeten de zorg leveren en ook 
de rekeningen hiervan betalen. Hoe ze dat 
doen? Dat zoeken ze maar uit! Een 
schandalige ontwikkeling, vooral ook omdat 
door de uit de hand gelopen kosten voor 
de jeugdzorg de financiële problemen voor 
gemeenten niet worden opgelost. Sterker 
nog: ze zullen alleen maar toenemen. 
Ook in Maastricht zullen we er rekening 
mee moeten houden dat we financieel nog 
meer in de problemen komen en dat er nog 
meer moet worden bezuinigd.”
Verontwaardiging
Volgens de SPM-fractievoorzitter is de 
nood in de stad op dit moment al hoog en 
beginnen burgers daar ook steeds meer van 
te merken. ,,We zien nu al dat de 
noodzakelijk genomen 
bezuinigingsmaatregelen – nu ze worden 
uitgevoerd – pijn doen en dat ze bij veel 
mensen verontwaardiging oproepen.”
Solidariteit voorop
De Senioren Partij Maastricht vindt dat de 
solidariteit in de Limburgse hoofdstad 
voorop moet blijven staan. ,,Ondanks de 
schandalige berichten uit Den Haag, moeten 
we als gemeente de toegankelijkheid voor 
zorg waarborgen, of het nu gaat om 
jeugdzorg of over de WMO. 
Zelfs al betekent dit laatste dat er nog 
meer bezuinigingen nodig zijn.”
Nieuw kabinet
Zelf heeft Steijns de moed nog niet 
opgegeven. Hij hoopt dat het nieuw te 
vormen kabinet het probleem wel inziet. 
,,Er ligt een inspanningsverplichting om 
richting Den Haag niet stil te blijven zitten. 
Via de VNG zal zo snel als kan met het 
nieuwe kabinet gesproken moeten worden 
over het betaalbaar houden van de zorg.”
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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 24 maart tot en met dinsdag 6 april

Goulash
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19
Achterham
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.25

Jong belegen kaas

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

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

WEEKENDRECLAME: vrijdag 26 maart en zaterdag 27 maart

per kilo € 10.90

4e GRATIS

heerlijke
Schnitzels
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6 6 e  j a a r g a n g
 n r .  6  -  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

Geachte parochianen, 
 
Als de dagen lengen, vinden er diep in de 
slapende natuur enorme en wonderlijke 
veranderingsprocessen plaats. Die monden uit 
in de kopjes van de krokussen die boven de 
grond uitsteken, in de bloesem aan de 
bomen, in het leggen van eitjes in de nestjes, 
in het nieuwe leven in de wei… 
In deze lentetijd horen we ook hoe zelfs de 
dode natuur tot leven kan komen. Met Pasen 
vieren we immers dat Jezus uit zijn graf is 
opgestaan! In alle totaal hopeloze situaties 
schijnt voortaan een straal licht, dat geknakte 
levens kan opbeuren. Op paasmorgen begint 
een woord van leven te weerklinken, dat de 
levens van ontelbaar veel mensen heeft 
geraakt en nog zal aanraken: Je dood is niet 
het einde. Je schuld is niet meer onvergeeflijk. 
Je verdriet zal in vreugde verkeren. Je angst 
verandert in vertrouwen. Je wonden zullen 
helen.
 Die Jezus wil u graag thuis bezoeken. Om u 
diepe innerlijke vrede en gemoedsrust te 
geven. Wellicht weet u niet hoe dat kan. Bent 
u wantrouwig en houdt u afstand. Lukt het niet 
de knop om te draaien. Geen zorg: als Hij 
door de gesloten deuren van de harten van 
de apostelen kon binnenkomen, kan hij ook 
zonder dwang en geweld in uw hart 
binnentreden. Om u te zeggen, zoals Hij 
tegen de apostelen zei: “Vrede zij u!” 
U hoeft maar tegen Hem te zeggen: “Kom 
alstublieft Jezus!” of: “Heer, ik ben niet 
waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek 
slechts één woord, en mijn ziel zal gezond 
worden”, en Hij komt! U heeft er
waarschijnlijk keine Ahnung van hoe Hij u 
dan in alle situaties van uw leven nieuw
perspectief kan bieden. Hij kent u van binnen   

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 28 maart: PALMZONDAG 
9.00 uur H. Mis, met zegening palmtakjes 
Voor een goede voorbereiding op Pasen
Uitreiking palmtakjes na de mis
10.15 – 10.45 uur: biechtgelegenheid 
11.00 uur H. Mis, met zegening palmtakjes
Gerda Castro-Huveneers, c.u. Marianne te Meij-van der Beelen, c.u.
Uitreiking palmtakjes na de mis

DINSDAG 30 maart: 09.00 uur H. Mis
Met aansluitend BOETEVIERING; daarna gelegenheid tot privébiecht
Voor de slachtoffers van oorlog en geweld

DONDERDAG 1 april: WITTE DONDERDAG
19.00 uur H. Mis 
Voor de wereldvrede

VRIJDAG 2 april: GOEDE VRIJDAG
15.00 uur: KRUISWEG
19.00 uur: Herdenking van het lijden en sterven van de Heer

ZATERDAG 3 april: PAASZATERDAG  
19.00 uur PAASWAKE, aansteken van het paasvuur en de paaskaars
Voor de Corona-slachtoffers

ZONDAG 4 april: PAASZONDAG
9.00 uur H. Mis
Voor de parochiegemeenschap

11.30 uur H. Mis
Overledenen van de familie Koenen-Gijselaers
Echtpaar Lexis-Lousberg Pieke Aarts, c.u.
Finy Vandenboorn-Consten, c.u. Norbert Vandenboorn, c.u.

MAANDAG 5 april: PAASMAANDAG
11.00 uur H. Mis
Jaardienst ZEH Jan-Willem Lanckohr, oud-pastoor Amby

Dinsdag 6 april: 09.00 uur in de kerk
Voor de jarigen van de maand april

Donderdag 8 april: 09.00 uur in de kerk
Voor de eenzamen

Let op: Het Parochiebureau is gesloten op Goede Vrijdag 2 april

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 29 maart in 
de kapelanie en uiterlijk dinsdag 30 maart vóór 12.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: www.parochiewalburga.nl

en van buiten. Hij houdt van u, zoals u bent. Wees niet bang Hem binnen te laten… 
Dan zullen er ook in uw leven opmerkelijke processen van genezing en verzoening gaan 
plaatsvinden…. Nieuwe initiatieven zullen als vanzelf tot ontplooiing komen. Waar relaties 
dood leken, kan er iets nieuws opbloeien. Waar verdriet of teleurstelling was, komt nieuwe 
hoop. Als u bang bent, voor iets of iemand: Hij staat altijd naast u… Uw leven zal een nieuwe 
lente kennen! 
Namens het pastorale team,  Een heel Zalig Paasfeest! 
Pastoor de Jong
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Restaurant de Potkachel Restaurant de Potkachel 
 
 
 
 
 50-delige luxe CHAMPAGNE BRUNCH BOX 

€ 39,95 
3 gangen luxe keuze DINER BOX  
inclusief fles wijn en  
stokbrood + kruidenboter + tapenade 

€ 49,95 

~ 

Wij zijn ook uw adres voor: 
WANDELROUTES (van 4 tot 18 km) en  

FIETSROUTES (van 20 tot 45 km) 
 
½ BAGUETTES (17 soorten beleg) v.a. € 2,00* p. stuk;  

SOEPEN v.a. € 2,50* p. stuk 
frites v.a. € 1,25* p. bakje; snacks v.a. € 1,30* p. stuk 
 
HOOFGERECHTEN, 14  soorten  
met verse groenten en aardappelgarnituur v.a. 7,00* p. stuk 
 

*  v.a. prijzen zijn geldig bij bestelling van minimaal 2 stuks  

To be delivered or to take away: 
EEN  LUXE BOX VOOR TWEE!

www.depotkachel.nl                                 Tel. 043 - 60 40 525 
Rijksweg 65  Berg en Terblijt                                         Tevens bezorgen mogelijk

Gemoedelijk en gezellig, aandacht en netheid, zonder het keurslijf van het echte chique.
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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, Conference. 

 Mergelland fruit per kg € 1,59 

        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 

Een motie van de Senioren Partij Maastricht 
met het verzoek aan het college om 
maatwerk te leveren aan onze Maastrichtse 
ondernemers als het gaat om het betalen van 
de gemeentelijke belastingen, is gisteravond 
unaniem aangenomen door de Maastrichtse 
gemeenteraad. Imgriet Habets, 
fractiewoordvoerder economische zaken van 
de Senioren Partij Maastricht en opsteller 
van de motie is er blij mee. Hieronder legt ze 
uit waarom.
Door Imgriet Habets
Veel ondernemers hebben door de 
coronacrisis last van liquiditeitskrapte. Met 

andere woorden: de portemonnee is leeg, het 
spaarvarken is geplunderd, het bankkrediet is 
volgetrokken en de reservering voor het 
pensioen wordt gebruikt om noodzakelijke 
betalingen te doen. En dan valt ook nog de 
BsGW –aanslag (gemeentelijke belastingen) 
van enkele duizenden euro’s op de mat.
Ruimte voor het doen van betalingen is 
daarom gewenst. De essentie van de door de 
Senioren Partij Maastricht ingediende motie 
is om maatwerk te bieden aan onze 
Maastrichtse ondernemers, voor de betaling 
van lokale belastingen, als zij 
liquiditeitsproblemen hebben als gevolg van 
de coronacrisis.
De Senioren Partij Maastricht is van mening 
dat de motie ‘coronategemoetkoming’ een 
beter alternatief is
Door deze motie kan voor de betaling van 
de BsGW-aanslag een individuele 
betalingsregeling worden getroffen van 
maximaal 36 maanden, en dat ook nog pas 
met betaling vanaf 1 oktober. Dat geldt niet 
alleen voor de ondernemers van de 
binnenstad, maar ook daarbuiten in onze 
stadswijken, zoals de cafetaria’s in Heer, de 
winkelcentra in Malberg en Caberg en de 
buurtwinkels in Mariaberg en Nazareth. 
Bedrijven die het door corona goed gaat en 
extra omzet en winst genereren, kunnen van 
deze maatwerkregeling geen gebruik maken. 
Die hebben het normaliter ook niet nodig.
De motie van de Senioren Partij Maastricht is 
anders van opzet dan de motie over 

Motie Seniorenpartij 
unaniem aangenomen: 
coronategemoetkoming 
ondernemers Maastricht

kwijtschelding van de reclamebelasting die 
door de collega’s van de Partij Veilig 
Maastricht was ingediend. In een poging om 
samen met Partij Veilig Maastricht tot een 
gezamenlijke motie te komen, is die dag 
contact opgenomen met Partij Veilig 
Maastricht. Partij Veilig Maastricht heeft er 
uiteindelijk voor gekozen geen gezamenlijke 
motie in te dienen, maar bij haar eigen 
standpunt en motie te blijven. Deze motie is 
die avond met 13 tegen 20 stemmen 
verworpen.
Waarom is de Senioren Partij Maastricht van 
mening dat de motie ‘coronategemoetkoming ‘ 
een beter alternatief is?
Kwijtschelding reclamebelasting geldt alleen 
voor de ondernemers in het centrum én niet 
voor de ondernemers in de rest van 
Maastricht.
Kwijtschelding reclamebelasting betekent ook 
dat bedrijven die door corona welvaren, zoals 
bijvoorbeeld supermarkten, deze belasting 
niet hoeven te betalen.
Eventuele kwijtschelding van deze belasting 
geldt alleen voor de maanden dat de 
ondernemers in 2021 gesloten zijn. Als je 
uitgaat van vier maanden sluiting, dan levert 
dat de ondernemers in het centrum eenmalig, 
bruto zo’n 200 euro op.
De reclamebelasting van 666 euro is slechts 
een klein deel van de totale BsGW-aanslag.
Het deel van de niet kwijtgescholden 
reclamebelasting, is bij een betalingsregeling 
van 36 maanden 6 euro per maand.
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• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions

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

Be you.  
Be beautiful.

AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  
Verleden, heden en 
toekomst!

Het tweede deel over het militair 
oefen- en schietterrein op de 
“Amiërhei” 
 en Amiepedia op social media.

Militair oefenterrein deel 2
Een paar weken geleden schreven we al 
over het militair oefenterrein op de 
Dellen ofwel de Amiërhei. Hierop is een 
vervolg gekomen. Dit keer zoomen we in 
op het werk van Piet Vries, een oud 
Ambynees. Hij zorgde met ziel en 
zaligheid ervoor dat het militair 
oefenterrein er tot in de puntjes verzorgd 
bij lag. Zijn kleinzoon heeft een mooi 
artikel geschreven over het werk en het 
leven van Piet.  Ondersteund met mooie 
foto's die ons meenemen naar de tijd dat 
Piet er werkzaam was. 
Het artikel: Militair oefen- en 
schietterrein op de Amiërhei deel 2
 is terug te vinden op www.amiepedia.nl 
in de categorie Bijzondere locaties

 

 

 
                     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  

 

dhr. P. Vries

Social Media
Misschien bent u al een trouwe volger van 
Amiepedia op Facebook of Instagram. Maar voor 
wie dat nog niet is, is het goed om te weten dat 
Amiepedia ook op deze platforms zeer actief is. Elk 
nieuw geplaatst artikel wordt er aangekondigd. 
Maar ook andere leuke korte weetjes en feitjes 
passeren de revue. Als volger kunt u ook een 
reactie achterlaten met een aanvulling of gewoon 
wat u er van vond.  Volgt u ons ook? 
De mensen zonder Facebook en Instagram hoeven 
niet te vrezen.  De website www.amiepedia.nl is 
onze ‘corebusiness’.  Alles wat de moeite waard is 
wordt hierop geplaatst.   
"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. 

In de meeste gevallen zal deze eenmalige 
kwijtschelding van bruto 200 euro, er niet 
toe bijdragen dat een faillissement wordt 
voorkomen, maar de liquiditeitsruimte 
geboden door de coronategemoetkoming 
mogelijk wel. Ondernemers hebben er veel 
meer aan als de totale belastingaanslag over 
een langere periode wordt uitgesmeerd.
Door de voorgestelde 
coronategemoetkoming loopt de financiële 
huishouding vaan us sjoen Mestreech, 
begrotingstechnisch, geen averij op
Uiteraard gunt ook de Senioren Partij 
Maastricht iedere euro aan onze 
ondernemers en inwoners. Wij zijn echter 
ook van mening dat wij onze 
verantwoordelijkheid voor onze stad moeten 
nemen. Kwijtschelding levert een 
ondernemer in het centrum zo’n 200 euro 
op. Het totale bedrag aan voorgestelde 
kwijtschelding kost de gemeente Maastricht 
minimaal zo’n 200.000 euro en betekent een 
financieel verlies voor de begroting, Een 
begroting, die op dit moment toch al geen 
ruimte kent. Uiteindelijk zal deze 200.000 
euro toch weer op onze inwoners worden 
verhaald.
Door de voorgestelde 
coronategemoetkoming loopt de financiële 
huishouding vaan us sjoen Mestreech, 
begrotingstechnisch, geen averij op en heeft 
deze tegemoetkoming op de begroting 
nauwelijks financiële invloed. 
De belastingontvangsten komen voor de 
gemeente Maastricht op een later tijdstip 
binnen, maar vervallen niet. 
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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

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

RADEMO 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

RADEMO
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

RADEMO

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

RADEMO
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

RADEMO

WINKELEN OP AFSPRAAK
Wilt u ook weer eens komen snuffelen in de boeken, het 
speelgoed of de nieuwe voorjaarskleding?  
Bel dan (dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur) naar: 06-27278934 
en maak een 
afspraak voor 
een half uur.
Wij verkopen 
tweedehands 
goederen en 
met uw 
aankoop steunt 
u de 
kinderprojecten 
van Terre des 
Hommes 
wereldwijd.
Spullen doneren 
kan altijd tijdens 
de 
openingstijden 
van de winkel: 
dinsdag t/m 
vrijdag tussen 
10.00 en 17.00 
uur op zaterdag 
van 12.00 tot 
16.00 uur.
Let er s.v.p. op 
dat alles schoon, 
heel, compleet 
en nog goed verkoopbaar is.
Voorlopig kunnen wij geen Bric-à-brac aannemen. 
We hopen u snel weer te zien!
In de Terre des Hommes winkel, Dorpstraat 18A in Heer.
Volg ons ook op: www.facebook.com/TdHMaastricht en
Instagram. 



Amyer Praot - 11 - Amyer Praot

Het instuderen van een dans begint 
meestal na de zomer met het 

uitzoeken van de muziek en het samen 
maken van de choreografie, en dan begint 
het oefenen en oefenen van september tot 
in januari tot dat alles echt gelijk gaat, 
natuurlijk wordt er veel gelachen tijdens de 
repetities maar naar mate de zittingen 
inzicht komen wordt het bloedserieus want 
daar doen ze het allemaal voor; 
Het dansen op de Amiese zittingen, voor het 
prinsenpaar van de Sjlaaibök!

Naast het dansen begeleiden de dames ook 
de Raad van Elf en het prinsenpaar op de 
diverse bezoeken aan zusterverenigingen en 
natuurlijk wordt ook daar gedanst voor het 
Prinsenpaar.
Ook tijdens de Carnavalsdagen zijn ze 
tijdens de rondgang er vaak bij, niet altijd 
want zeker als ze ouder worden wil men 
ook wel eens met vrienden en vriendinnen 
op stap. Binnen de raad is dan iemand 
verantwoordelijk voor het wel en wee van 
de dames, een grote Chapeau voor Ber 
Schuimer, die  vele jaren  waakte, zoals een 
goed huisvader dit betaamt, over zijn 
“meidskes”.
Een ander hoogtepunt is toch wel de 
optocht waar men samen met het 

Uit de rijke 
historie van 
C.V. 
De Sjlaaibök.
Naast de eigen sjlager 
hebben de Sjlaaibök 
sinds het begin van de 
zestiger jaren van de 

vorige eeuw een eigen groep 
Dansmarietjes. In het Maastrichtse zijn de 
Sjlaaibök de enige vereniging die zo ‘n lange 
traditie met dit typische ‘Reinlandse 
Carnavals fenomeen” in stand houden.
“Mariechen Tanz” moet het toenmalige lid 
van de Raad van Elf Felix Savelkoul gedacht 
hebben toen hij zijn idee  bij de Sjlaaibök  
ter tafel bracht. 
En Felix maakte er wat van, er werd een 
groep van 6 dames bereid  gevonden om 
hun beste beentje voor te zetten voor de 
Amiese Carnaval. Wekelijks kregen ze les 
van balletstudio Haken en men ging met 
veel succes op de diverse concoursen tot 
aan Keulen toe. En dat is  toch wel de 
bakermat van de “Mariechen”

Gelukkig zijn er sinds die tijd altijd 
dames gebleven die de rol van 

dansmarietjes hebben vervuld al hebben zij 
niet de trainingsmogelijkheden gehad die 
de dames toen hadden.
Sinds het begin van de zeventigerjaren 
wordt de opleiding verzorgd door gestopte 
dansmarietjes die hun ervaring door geven 
aan een jongere groep. Zeker herkenbaar 
ook voor de huidige generatie want zeker 
de laatste 15 jaar staan de dansmarietjes 
onder de bezielende leiding van Monique 
Lamberty-Ritservelt.

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 

Prinsenpaar en de Raad van Elf op 
carnavalsmaandag  door Amie trekt, al is het 
wel vaak erg koud daarboven op die wagen 
en moest men een paar maillots over elkaar 
aan doen, maar dat maakte het plezier er 
niet minder op.

 

De kleding van de dansmarietjes is 
nogal een lastige en kostbare zaak 

voor de Sjlaaibök, want de dames groeien en 
na verloop van tijd stoppen ze en komen 
vervangsters en dan moet weer het een en 
ander in of uitgenomen worden.
In 2018 zijn de dames in het nieuw gestoken 
door de Ajd Prinsen Garde, dit ook als 
symbolische merci aan alle Dansmarietjes, 
want aan ieder Ajd Prinsenpaar kun je 
vragen wie “hun” Dansmarietjes waren , 
want  er is altijd een hechte band tussen het 
Prinsenpaar en de dames.

 Dit hoofdstuk uit de historie van 
de Sjlaaibök kon alleen maar 

geschreven worden dank zij de tomeloze  
inzet van al die  Amiese Dansmarietjes en 
hun begeleiders  uit de afgelopen 6 x 11 jaar, 
want achter de schermen wordt er hard 
gewerkt en soms ook wel eens een traantje 
gelaten als er iets eens niet lukt zoals 
gewenst, maar het eind resultaat mag er 
altijd zijn en hier zijn de Sjlaaibök nog altijd 
erg “gruutsj” op. 
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