
Nieuws van de 
Eerste Maastrichtse 
Dahliavereniging

Nu op het moment van schrijven beleven 
we, na een heerlijke lenteachtige periode, nog een gemeen 
staartje winter. Eigenlijk de hele winter nog niet zoveel sneeuw 
gezien als de laatste dagen!
Ondanks dat zijn we bij de Dahliavereniging al druk bezig met 

de voorbereidingen voor 
een nieuw tuin- en 
kweekseizoen. De tuin is 
geploegd en gefreesd, de 
eerste paadjes zijn alweer 
gelegd en misschien zit er 
hier en daar ook al wat 
pootgoed of zaad in de 
grond…
De stekploeg heeft alweer 
heel wat dahliaknollen 
gestekt en opgepot. Alles 

blijft voorlopig wel nog in de verwarmde kas, want pas vanaf 
mei kunnen we voorzichtig gaan afharden en na de zgn. 
“Ijsheiligen”, kunnen de stekken en knollen de volle grond in.
2020 was, misschien ook wel onder invloed van de Corona-
maatregelen, een heel mooi jaar voor onze Vereniging. We 
hebben veel donateurskaarten verkocht, bloemen uitgegeven en 
ook de knollenverkoop in november liep geweldig. Op dit 
moment zijn ook alle tuinen verhuurd én hebben we een aantal 
extra nieuwe leden, zonder tuin, die meehelpen en/of komen 
bloemschikken.
Misschien heeft u ook wel interesse of wilt u ons steunen? 
Sponsor-lid bent u al voor 25 euro per jaar (incl. gratis 
donateurskaart en maandelijkse nieuwsbrief). Als u wilt leren 
over de dahliateelt of graag wil meehelpen, óf wil meedoen met 
de bloemschikgroep, wordt dan lid van de Vereniging (25 euro). 
En wilt u in de toekomst bij ons óók een eigen tuin gaan huren 
(20 euro), dan kunt op 
een wachtlijst geplaatst 
worden.
En verder kunt u 
natuurlijk 
donateurskaarten bij 
ons kopen (10 euro, 
met recht op 3 bossen 
Dahlia’s). 
En mocht u een keer 
een rondleiding willen 
of met een groep onze 
tuin bezoeken: laat het 
ons dan weten! 
info@emdv.nl of bekijk onze website www.emdv.nl en berichten 
op Facebook en Instagram. 
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AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!

Amiepedia gaat in een artikel nader in op de 
wijze hoe  in vroeger tijden het onderhoud van 
de wegen werd gepleegd en wiens 
verantwoordelijkheid dat was.
Tegenwoordig is onderhoud en aanleg van wegen 

een overheidstaak. Pas sinds begin vorige eeuw (20e eeuw), waren 
de aanwonenden van een 
weg verantwoordelijk 
voor de staat van de weg, 
in elk geval voor het 
beperken en wegnemen 
van obstakels ter plekke 
als bomen en struiken. 
Ook gebruikers werden 
gesommeerd de weg in 
begaanbare staat te 
houden. Bijvoorbeeld 
karrensporen regelmatig 
opvullen. Aanleg en 
onderhoud was dus een 
burgerplicht, waarop de 
overheid dan wel weer 
toezicht hield.
Hoe dat in de 18e eeuw 
er in Amby ongeveer aan toe ging is te lezen in het mooie en 
nteressante verhaal 1779: Onderhoud aan de weg.

Een ander lezenswaardig artikel in Amiepedia verhaalt over de 
oprichting van de Eerste Nederlandse Appelwijnfabriek in 1900 
op Ambysch grondgebied. Een mooi voorbeeld van de vele 
ondernemingen en bedrijven die ooit in Amby het levenslicht 
hebben aanschouwd.
Vermakelijk om te lezen hoe het deze groots aangepakte en 
vermetele onderneming vergaan is. 

Al deze interessante verhalen zijn  terug te vinden op 
www.amiepedia.nl in de categorie ................evenals de inmiddels 
vele andere bijdragen. 

Raadpleeg de online encyclopedie www.amiepedi.nl van en over 
Amby, waar u niet alleen de verhalen en foto’s van en over Amby 
terugvindt, maar waar u zelf ook aan kunt meebouwen door er 
artikelen en verhalen aan toe te voegen. 

Vragen en opmerkingen, aanvullingen of correcties op artikelen, 
eigen bijdragen over Amby gerelateerde onderwerpen of zelf 
artikelen plaatsen, het kan dus allemaal.
Het mag ook opgestuurd worden naar “redactie@amiepedia.nl; 
van, voor en door de mensen van Amby. 

in verband met de meivakantie 2021 verschijnt de volgende Amyer Praot op dinsdag 18 mei 

 



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 18 mei

Inzendtermijn kopie
Woensdag 12 mei

Redactie, financieel beheer,
klachten en advertenties

Henny Willems
Berkenhoven 26

6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089

e-mail: amyerpraot@ziggo.nl
www.amyerpraot.com

Bankrekening 
NL 59 RABO 0131322540

t.n.v. Amyer Praot Maastricht

Secretariaat en advertenties
Thera Lahaye
Iepenhoven 31

6225 GW Amby Maastricht
Telefoon 3112178

Oplage en verspreiding
Oplage 3000 stuks

verspreiding binnen postcode 6225

Druk
Drukkerij De Heeg

Rijksweg 76
6228 XZ De Heeg-Maastricht

Telefoon 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl

Heeft u last van terugkerende 
computerproblemen en/of een 

steeds trager werkende 
computer? Wij zijn gespecialiseerd 
in het verhelpen van alle mogelijke 

problemen en het opnieuw 
optimaliseren van uw computer, 

zodat deze weer snel en 
betrouwbaar is. Bel:043-3631435 

of www.fixxcomp.nl

   
AMBY 

BEJAARDEN – EN 
INVALIDENVERENIGING

AMBY
Geachte leden, 

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

10 JAAR LOCO LOCO 
EN 10+1=11 JAAR 
OP DE SOLOTOER 
MET ZINGEN VAN 
JEROME GELISSEN
Inmiddels is mijn CD 10 jaar Loco Loco 
van Jérôme Gelissen in de verkoop met de 
opbrengst voor Health Foundation 
Limburg, Afdeling Hart en Vaatziekten. 
Hierop staan 12 liedjes + 2 bonustracks.
Met 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, remixen en als 
bonus: Toedeloe en Kiekeboe.
Deze CD is o.a. te koop bij Mediamarkt 
Maastricht en bij mezelf. Meerdere 
adressen volgen nog. 

Als de crisistijd het toe laat is mijn 
10+1=11 jaar op de solotoer op za. 30 okt. 
2021 in Amby.
De jubileum 2-cd 10 jaor Jérôme – E feeske 
mèt meziek en beer is inmiddels wel al te 
koop.
Hierop staan 40 liedjes, enkele nieuwe, 
maar ook oude feestliedjes en daarnaast 
gaat 10% van de opbrengst van deze sjieke 
jubileum-cd naar het goede doel Stichting 
Rollen voor Spieren.
Voor meer informatie en boekingen: 
www.jeromegelissen.nl 

Muzikale groeten van Jérôme Gelissen. 
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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:

Runderpoulet Pepersteaks

4 stuks 880

Souvlaki spiezen

5 stuks 650

Entrecôte
naturel of gemarineerd

Limburgse 
varkensoester

100 gram 195

Gek. Kipham + 
Sjaandergehakt +
Preskop

100 gram per soort samen  450

Bij aankoop van 
1 pakje paté of terrine

1 pakje naar keuze GRATIS
Nasi goreng

per kilo 750

Babi pangang

500 gram 725

Zuurvlees
kant en klaar

500 gram 550

Beierse balletjes

250 gram 350

Asperge-beenham
ovenschotel

500 gram 725

Couscous kipsalade

200 gram  249

Lente 
rauwkostsalade

100 gram  129

Koude schotel

1 kilo 790

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 20 april t/m zaterdag 14 april 2021.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL

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

Megaburger pakket
4-delig voor 4 personen

samen  795

250 gram 625
1 kilo 1190

 

€

 

€

 

€

Harmonieuws
De stand van zaken bij onze Harmonie
Al enige tijd is het stil rond onze vereniging. Repetities 
mogen niet plaatsvinden en dit betekent dat we ons 

niet kunnen voorbereiden op toekomstige concerten en andere 
muzikale activiteiten.
Wat gelukkig wel kan doorgaan, zijn de muzieklessen en de 
jaarvergadering op zondag 25 april a.s.  Beide activiteiten vinden 
plaats via de digitale snelweg. De jongste leden van het Jeugdorkest 
hielden op vrijdagavond 27 maart jl. een heuse pubquiz.

Geen Donateursloterij
Ook dit jaar hebben we besloten om niet bij u aan de deur 
te komen met onze Donateursloten. 
Toch kunt u ons financieel steunen; door uw boodschappen 
te doen bij Plus Franssen met gebruikmaking van de 
stempelkaart en door alle artikelen, die niet in Amby en 
omgeving te koop zijn, via SponsorKliks te bestellen bij uw 
favoriete webwinkel. SponsorKliks vindt u in de rechterkolom 
op onze website www.walburga.nl 
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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.

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 

Collecte Vastenactie 2021 – 
Werken aan je toekomst, vervolg van het jaar 2020
De collecte inzake de Vastenactie heeft dit jaar plaatsgevonden via de kerk, kapelanie,
de zusters, een paar adressen van de collectanten, een on-line collectebus en via de 
bankrekening van het Missie Comité Amby.
Het totaal bedrag is € 1.108,91.
Wij danken de gevers voor hun bijdrage, zo ook diegenen welke een bedrag 
rechtstreeks naar de Vastenactie hebben overgemaakt, 
We hopen dat deze onzekere tijd spoedig tot het verleden hoort en dat we volgend 
jaar weer bij u mogen aankloppen voor een bijdrage.
Met vriendelijke groet en blijf gezond,

Parochie  Missiecomité  Amby. 

GARAGE SALE Amby
De werkgroep, bestaat uit 4 personen, en 

staat te trappelen om van de 2de editie, een 
succes te maken. Echter zonder deelnemers 

en bezoekers zijn we nergens! (Dit 
evenement zal alleen plaats kunnen vinden 

als de Covid-19 maatregelingen het 
toelaten)

Zondag 29 augustus 2021 
11.00 uur -16.00 uur

Wat is een Garage Sale precies?
Het idee van de garageverkoop is simpel: in 
onze eigen wijk bieden inwoners die dag 
hun tweedehands spullen te koop aan. 

In je garage, op je eigen oprit, in je voortuin, 
vanuit het raam....Het kan allemaal. Je mag 
een tafel buiten voor je voordeur zetten, 

zolang je de openbare weg niet belemmert 
is er geen restrictie.

AANMELDEN
Stuur dan uiterlijk voor 

zondag 15 augustus 2021 een mailtje naar 
Garagesaleamby@gmail.com en 

vermeld hierop je naam, adres, 
telefoonnummer en e-mailadres.

Je ontvangt vanaf half juni een bevestiging 
van inschrijving en de vervolgstappen voor 

de afhandeling. Per adres wordt er een 
bijdrage van € 2,50 gevraagd voor deelname. 

Dit bedrag zal worden gebruikt voor 
advertenties, drukkosten en andere 

reclamedoeleinden en verbonden aan een 
goed doel. (na betaling is restitutie daarom 

ook niet mogelijk)

Wat ontvang je hiervoor?
• ballonnen die je op 29-8 kan ophangen 

zodat bezoekers kunnen herkennen dat je 
meedoet.

• een kleurenposter op A3 formaat om vanaf 
de inschrijving alvast op je raam te hangen.

Wil je het laatste nieuws van de werkgroep 
Garage Sale Amby via Nextdoor volgen?
https://nextdoor.nl/g/7j5b2c33u/ of via FB:

 

We hopen op veel enthousiaste reacties van 
deelnemers en bezoekers.

Werkgroep Garage Sale Amby / Esther, 
Susan, Ineke en Karin

i.s.m. Buurtplatform Amby 
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Openingstijden: Di-Wo-Vr 8.30 uur tot 18.00 uur | Do 8.30 uur tot 13.00 uur | Za 8.30 uur tot 15.00 uur

Reclame van woensdag 21 april tot en met dinsdag 18 mei

Zuurvlees
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19
Hamspek
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.95

Jonge kaas

100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.40

Boterhamworst
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19BIEFSTUKKEN

WEEKENDRECLAME: vrijdag 23 april en zaterdag 24 april

3 stuks € 8.95

Malse

Vocalgroup Mes Amie doet mee 
aan de verkiezing Club van het 
Jaar 2021

De verkiezing Club van het Jaar is onderdeel van Rabo 
ClubSupport. Rabo ClubSupport biedt sport- en 
cultuurverenigingen kennis, een netwerk en financiële 
ondersteuning. Om ze sterker te maken, voor nu en in de 
toekomst.
Vocalgroup Mes Amie doet dit jaar mee aan de 
verkiezing!

Stemmen
Van 19 april tot 24 mei mag er gestemd worden op 
De Club van het Jaar 2021.
stemmen doe je via www.clubvanhetjaar.nl

Gemeente- en provinciewinnaars
Op 26 mei worden de gemeente- en provinciewinnaars bekend 
gemaakt. De gemeentewinnaars worden op basis van de meeste 
stemmen vastgesteld. De jury kiest vervolgens per provincie uit 
de top 5 van gemeentewinnaars (op basis van het 
aantal stemmen) de provinciewinnaar.

Tot zover!
Stemmen op Vocalgroup Mes Amie! 

Geef kinderen een betere toekomst
Prachtspullen, van top kwaliteit, verdienen een tweede leven. Dus 
struin je huis af. Geef boeken, geef speelgoed, geef kleding. Koop 
boeken, koop speelgoed, koop kleding.

Met alles wat je 
geeft én koopt in de 
Terre des Hommes-
winkel (Dorpstraat 
18A, Heer) strijd je 
mee tegen uitbuiting 
van kinderen.
Gedwongen om te 
werken, verkocht, 
geslagen, misbruikt. 
De rechten van 
miljoenen kinderen 
worden op grote 
schaal geschonden. 
Terre des Hommes 
strijdt tegen 
uitbuiting van 
kinderen. 
Wereldwijd. Zodat 
zij veilig kunnen 
bouwen aan een 
betere toekomst. 

Kom snuffelen en ontdek! 
Nu nog alleen op afspraak: tel.: 06-27278934

Volg ons ook op: www.facebook.com/TdHMaastricht 
en Instagram. 

4e GRATIS
KARBONADES

I.V.M. MEIVAKANTIE ZIJN WIJ GESLOTEN 
VAN 3 MEI TOT EN MET 10 MEI
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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

5 mei is de nationale viering van de 
bevrijding, ook wel “dag van de vrijheid” 
genoemd. Bevrijdingsdag is de viering van 
de capitulatie van nazi-Duitsland in 1945. 
Zeer weinig mensen die vandaag tussen 
ons zijn zullen het hebben meegemaakt, 
maar ik denk dat we ons allemaal een 
voorstelling kunnen maken hoe het geweest 
zal zijn. Eindelijk vrij! Hier hebben we zo 
lang naar uitgezien!
Maar ik denk dat bij iedereen van ons 
momenten zijn geweest waarop wij 
opnieuw verlangden naar bevrijding. Nu 
met de coronacrisis, wanneer kunnen we 
gewoon weer alles? Overal heen? Oh, als 
ik niet meer ziek zou zijn, dan zou ik… Als 
ik die verslaving onder de knie zou krijgen, 
dan zou ik weer vrij zijn….
Straks mogen we weer reizen, knuffelen, uit 
eten. Maar gaat het werkelijk vrijheid 
geven? Ook al ben je uit de crisis, gaat de 
crisis ooit uit jou? Als je opnieuw mocht 
beginnen, wat zou je dan (niet) doen?
In Johannes 8 doet Jezus de uitnodiging om 
opnieuw te beginnen: “Indien gij trouw blijft 
aan mijn woord, zijt gij waarlijk mijn 
leerlingen. Dan zult ge de waarheid kennen 
en de waarheid zal u vrijmaken.´  Men 
wierp op: “Wij zijn van Abrahams geslacht 
en nooit iemands slaaf geweest. Hoe kunt 
Gij dan zeggen: gij zult vrij worden?”  
Jezus antwoordde hun: “Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: al wie zonde doet, is 
slaaf van de zonde, en de slaaf blijft niet 
voor eeuwig in het huis. De Zoon blijft voor 
eeuwig. Als de Zoon u vrijmaakt, zult gij 
werkelijk vrij zijn.

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 25 april, Vierde zondag van Pasen 
9.00 uur H. Mis 
Voor de parochiegemeenschap

10.15 – 10.45 uur: biechtgelegenheid

11.00 uur H. Mis  
1e jaardienst Leny Schuffelers-Vangangel

Dinsdag 27 april: 09.00 uur in de kerk Voor ons koningshuis 

Donderdag 29 april: 09.00 uur in de kerk Voor de gezinnen 

ZONDAG 2 mei, Vijfde zondag van Pasen
9.00 uur H. Mis
E.H. Frans Roebroek, oud-pastoor Amby

10.15 – 10.45 uur: biechtgelegenheid

11.00 uur H. Mis 
Pieke Aarts, c.u.     Gerda Castro-Huveneers, c.u.

Dinsdag 4 mei: 09.00 uur in de kerk Voor de slachtoffers van 
  oorlog en geweld

Donderdag 6 mei: 09.00 uur in de kerk 
Voor de jarigen van de maand mei 

ZONDAG 9 mei, Zesde zondag van Pasen
9.00 uur H. Mis
Voor Ciyana Veulemans die vandaag gedoopt wordt

10.15 – 10.45 uur: biechtgelegenheid

11.00 uur H. Mis 
Gerda Castro-Huveneers, c.u.     Netteke Sour-Jaspers, c.u.
Voor Ciyana Veulemans die vandaag gedoopt wordt

Het is alsof Jezus zegt: ‘Niemand is vrij, wees er nu maar gewoon eerlijk over.’ We 
zouden allemaal graag opnieuw beginnen, maar er is een kracht in ons, de zonde, die 
ons niet vrij maakt om de andere te dienen en te beminnen en opnieuw te beginnen. 
Paulus zegt het ook: “De goede wil ligt binnen mijn bereik, maar niet de goede daad.  Ik 
doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade dat ik niet wil.” Maar dan zegt Paulus: 
“God zij gedankt door Jezus Christus onze Heer! De ‘wet’ van de Geest die in Christus 
Jezus het leven schenkt, heeft u vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood.” Jezus 
heeft ons de mogelijkheid gegeven om echt vrij te zijn, om opnieuw te beginnen, om te 
beminnen! De kracht van de zonde is vernietigd door Hem die ons Zijn Geest gaf om als 
kinderen van God, vrij te kunnen leven.
Waar je Jezus uitnodigt in je crisis, gaat de crisis ooit uit jou. Dan ga je het geweld en de 
onderdrukking in je leven afwennen, en mag je de vrijheid van de kinderen Gods 
ontdekken. Het is een vrijheid die gericht is op het dienen van God en mensen om ons 
heen.
Die Bevrijdingsdag gun ik jullie van harte!

Kapelaan Slaven
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BEGRAFENIS- EN 
CREMATIEVERENIGING 

“ST. WALBURGIS”
AMBY MAASTRICHT

Onze jaarvergadering, welke gepland staat voor maandag 
10 mei 2021, zal vanwege het “Corona-virus” niet doorgaan.

Zodra een nieuwe datum bekend is, laten wij u dat via de 
Amyer Praot weten.

Raijmond Weerts Voorzitter
Guus Gabbano Secretaris.

Dodenherdenking 4 mei
Er is vanwege de buitengewone omstandigheden geen 
gemeenschappelijke viering. In de normale H.Mis van dinsdag 
9.00 uur (voor max. 30 personen), worden alle slachtoffers 
herdacht. Gedurende de dag is er volop gelegenheid om als 
individueel persoon het monument voor de inwoners van Amby, 
die door en tijdens het oorlogsgeweld zijn gestorven, te bezoeken 
en er een bloemetje of een steentje neer te leggen of gewoon 
even bij stil te staan als eerbetoon. In de devotiekapel kunt u een 
kaarsje opsteken. Op het kerkhof zullen de vlaggen de hele dag 
halfstok hangen en namens de Ambyse bevolking zullen leden van 
het Cultureel Comité ’s morgens het monument voorzien van een 
passend bloemstuk. Esther Heijnen-Keijmis zal ’s avonds om 
20.00 uur, na de 
klokslagen, bij het 
monument de Taptoe 
spelen. Het Taptoe-signaal 
wordt door militaire 
musici altijd live gespeeld. 
Het is de onmiskenbare 
begeleider van 
herdenkingen en 
begrafenissen met 
militaire eer. Het 
Nationaal Comité 
4 en 5 mei adviseert 
daarom om ook bij 
herdenkingen op 4 mei 
altijd het Taptoe-signaal te 
spelen. In verband met de 
corona maatregelen zullen geen toehoorders in de directe 
nabijheid op het kerkhof aanwezig kunnen zijn. Het Cultureel 
Comité Amby volgt de landelijke richtlijnen en kiest voor de veilige 
weg. Wij danken u voor uw begrip en medewerking. 

Dinsdag 11 mei: 09.00 uur in de kerk  Voor de weldoeners van onze parochie

DONDERDAG 13 mei, HEMELVAART VAN DE HEER
11.00 uur H. Mis  E.H. Eugène Vossen, oud-kapelaan Amby

ZONDAG 16 mei, Zevende zondag van Pasen
9.00 uur H. Mis  Voor een goede voorbereiding op Pinksteren

10.15 – 10.45 uur: biechtgelegenheid

11.00 uur H. Mis 
Maria Hermens en Gerard Burgers
Michel Henkes, c.u.     Leny Schuffelers-Vangangel, c.u.     Marianne te Meij-van der Beelen, c.u.

17.00 uur Poolse Mis

Dinsdag 18 mei: 09.00 uur in de kerk  Voor priesterroepingen

Donderdag 20 mei: 09.00 uur in de kerk  Voor de eenzamen 

Misintenties opgeven: In de kapelanie (Severenstr. 7), tel. 06-27501073. Of in het parochiebureau elke dinsdag van 
10.30 tot 12.00 uur en vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur: Ambyerstraat Zuid 90ª, tel. 043-3520100, 
of via email: parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: uiterlijk maandag 10 mei in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 11 mei 
vóór 12.00 uur in het parochiebureau.

Dinsdag 27 april is het parochiebureau gesloten ivm koningsdag

Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: www.parochiewalburga.nl. 

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

6 6 e  j a a r g a n g
 n r .  8  -  2 0 2 1



Uit de rijke historie van 
C.V. De Sjlaaibök.

Hadden we het in de 
laatste uitgave van de 
Amyer Praot over de 
oprichting van de 
vereniging en de 
“1e Raod van Ellef” 
nemen we de toch wel 
belangrijkste commissie  
van de Sjlaaibök onder 
de loipe;

De Raod van Ellef, de naam verwijst naar 
het Narrengetal 11, maar in de praktijk zijn 
er zeker altijd meer dan 11 personen 
betrokken bij het hart van de Sjlaaibök. 
Immers de raad verzorgd altijd het 
representatieve gezicht van de Sjlaaibök bij 
alle activiteiten van de vereniging.
Naast het uittrekken met alle activiteiten 
van het prinsenpaar is er binnen de 
vereniging ook nogal wat “werk” te 
verzetten waaraan de leden van de Raad 
hun steentje bijdragen. Denk hierbij aan de 
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verkoop van loten, het uitbrengen van het Sjlaaiblaad, het ophalen van 
het “tuutsje”, medewerking aan de jaarlijkse zittingen, de violenactie 
etc etc. Verder kom je de leden van de “Raod” in vele andere 
commissies van de Sjlaaibök tegen.

De kleding 
bestond tot 1977 
uit een zwart 
kostuum afgezet  
een witte rever, en 
natuurlijk een 
blauw  witte muts. 
Bij het 22 jarig 
bestaan werd de 
Raad in het nieuw 
gestoken ( al 
moesten zij dit wel 
zelf betalen) 
Immers we waren 
geannexeerd en in het Maastrichtse liepen toen bijna alle 
zusterverenigingen in een Rokkostuum. De Dames van de raad waren 
hier echt niet zo blij mee want de heren dienden er tip top op te 
staan, en die rokhemden moesten  toen nog een aparte behandeling 
met stijfsel ondergaan.

De Sjlaaibök hadden 
en hebben nog altijd 
een regeling voor het 
betalen van dit 
kostbare kostuum, de 
vereniging betaald het 
kostuum en de leden 
betalen deze 
renteloze lening in 
termijnen terug
Lid van de “Raod van 
Ellef” is dus geen 
erebaantje , al lijkt dat 

wel zo als men in vol tenue het Prinsenpaar vergezeld tijdens de 
Carnavalsactiviteiten, meestal worden de leden aangedragen door 
andere leden van de Raad of geeft men zelf aan dat men wel iets 
voor de Amiese gemeenschap wil betekenen. Lid word je niet voor 
1 jaar, want meestal blijft 
men de Sjlaaibök voor 
lange tijd trouw.
 
Al spannen Jo Snackers en 
Bér Schuimer echt de 
kroon, beide waren bijna 
40 jaar Lid van de Raod!
 
Jo Snackers is vele jaren 
de ceremoniemeester 

geweest, waarin hij met z’n jarenlange ervaring vele Prinsenparen heeft 
ondersteund en voorzien van tips en tricks.
Ber Schuimer was jarenlang een gewaardeerd penningmeester, 

daarnaast was hij de vaste 
begeleider van de 
Dansmarietjes. Ber had een 
apart talent, tijdens het 
Carnaval had de raad altijd 
op maandag een vrije 
avond dan trok men  na de 
optocht verkleed  door 
Amie. Ber was dan steevast 
te moe om mee te gaan, 
maar later op de avond 
kwam Ber ten tonele in 

zijn blauwe Dansmarietjes pakje, en dan was het altijd lachen gieren 
brullen.

Ook voor de partners van de leden ( de Dames van de Raod) is er wel 
wat werk aan de winkel in de carnavalstijd, immers vanaf het uitroepen 
van het prinsenpaar is er geen weekend vrij meer, en dient manlief er 
altijd gesoigneerd op te staan, daarnaast verzorgen zij de verkoop van 
snoep op de kindermiddagen en wordt er gecollecteerd in de optocht. 
Verder is er na het uitgaan wel ergens bij een van de leden  een 
boterham met ”huidvleisj” te krijgen.

Over het uitgaan gesproken in vroeger tijden  kregen de leden van de 
Raad  bij de verkoop van loten wel eens te horen ”geer zoep van os 
cent!” maar dat imago is in de loop van de tijd wel veranderd, immers 
de leden van de raad sparen elke maand op een speciale rekening die 
tijdens de Carnaval “börregemeister” wordt gemaakt.
Ook dat je als lid van de Raad niets mag drinken mag naar het rijk d’r 
fabelen verwezen worden immers het spaargeld moet wel op, maar er 
mag wel verwacht worden dat de muts ook in de nachtelijke uren nog 
recht op het hoofd staat.

In de loop der jaren zijn er heel wat Ambynezen die de muts van de 
Sjlaaibök hebben gedragen en daarmee hun bijdrage hoe groot of klein 
dan ook hebben geleverd aan de gemeenschap Amie en de Sjlaaibök in 
het bijzonder. 



Pietertjes nog een bezoek 
van ons bestuurslid Nancy 
om de prijs te overhandigen. 
Een terechte winnaar Bregje 
en Etienne. Een super leuke 
en gezellige avond. Voor 
insiders zullen we de 
volgende keer ook Belgische 
vragen stellen. 
Hopelijk kunnen we in de 
zomermaanden nog een 
buiten activiteit organiseren. 

(Winnaar de Pietertjes)
 

(een gezellige Online Quiz avond) 

In 2021 kerstwandelingen ook op zondag met kinder-
gezinswandeling 
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. Naast de tochten op vrijdag en 
zaterdagavond zal er dit jaar speciaal voor het gezin een kindertocht 
op zondagmiddag zijn. Bij voldoende animo zijn er twee tochten op 
deze middag. Door deze toevoeging geven wij toe aan de vele 
aanvragen mar vooral omdat de tocht van dit jaar een zeer mooi 
thema heeft dat ook geschikt is voor kinderen. Noteer in ieder geval 
het weekend van 17 t/m 19 december. 

Programma 2021:
29-05-2021 Heidag bestuur
06-06-2021 optreden viering Vijverdal ovb
20-06-2021 optreden binnenstad Maastricht ovb
28-06-2021 Jaarvergadering
18-09-2021 Heidag koor
16-10-2021 kleding actie 
17-12-2021 kerstwandelingen
18-12-2021 kerstwandelingen
19-12-2021 gezins-kinder kerstwandeling 
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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 

Lekkere Limburgse Asperges  met gratis peterselie 
Roomboter, Hollandaise saus en ambachtelijk geschilde Asperges 

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

 

                       Al onze bewerkte groenten of fruit zijn zonder toevoeging van conserveermiddelen  

Meer dan alleen groenten 

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 
 

Onze dank is groot voor de inzamelactie op 
17 april J.L. Gedurende de hele zaterdag was 
het mogelijk om kledingzakken te brengen 
naar de vrachtauto van Actie 68 op het 
Severenplein. Zeer vele kilo’s kleding waren 
het resultaat. Natuurlijk gaan we door en dit 

betekent dat u via onze website kunt melden als u kleren heeft die weg 
moeten en verder kan er iedere maandagavond tijdens onze repetitie 
kledingzakken ingeleverd worden voor onze kleding container. Moet er 
plotseling kleding worden opgeruimd dan kunt u ook via ons 
secretariaatsadres contact opnemen. Wij halen dan de verpakte kleding 
bij u thuis op. 

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

Geslaagde Quiz avond. 
Op vrijdag 10 april stond iedereen in de startblokken om thuis online 
samen te genieten en te strijden om de quiz winnaar van Vocal Group 
Mes Amie. Ook de vrienden van Mes Amie waren uitgenodigd om zo 
het familie gevoel van onze vereniging uit te dragen. Getooid met 
knabbels, een wijntje of iets sterkers zat iedereen gereed voor de Quiz 
die georganiseerd was door onze activiteitencommissie. Er waren zelfs 
mysterieuze deelnemers die pas in de finale hun pseudo naam deden 
onthullen. Na een spannende eindstrijd was het toch Elvis die het 
loodje moest afleggen tegen de Pietertjes. Dezelfde avond kregen de 
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www.rademo.nl / info@rademo.nl
043-3628351 / 06-22384333
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RADEMO
Gezellig spelen op Kinderdagverblijf, 
Peuteropvang en BSO Amby!
Kinderdagverblijf Amby is gelegen 
in het Integraal Kindcentrum 
Amby in de Koninginnestraat. Het 
kinderdagverblijf is onderdeel van 
MIK kinderopvang. 
Wij verzorgen dagopvang voor uw baby en peuter. 
Uw kind is welkom vanaf 7.30u tot 18.00u. Het is ook mogelijk om 
alleen voor de ochtend of middag te kiezen. Bij de baby’s hanteren wij 
zoveel mogelijk structuur in slaap- en eetritme. Daarnaast lezen, spelen 
en knuffelen we samen. Door een scholing van onze medewerkers in 
babyspecialisme kunnen we nog beter de ontwikkeling van baby’s 
volgen en stimuleren. 
Op de peutergroep eten we natuurlijk gezellig samen aan tafel. In onze 
bedjes op de slaapkamer is het mogelijk om tussendoor even uit te 
rusten, want van al dat spelen word je natuurlijk moe! In de 
peutergroepen werken we met de VVE-Speelpleziermethode. Dit is een 
methode die op speelse wijze aandacht geeft aan de ontwikkeling van 
kinderen tussen de 2 en 4 jaar. 
Onze peuteropvang is gevestigd naast de kleuterklassen van school. 
Hier is uw kind welkom van 8.30u tot 12.30u. Ook hier werken we 
met de VVE-Speelpleziermethode en hebben we samen met de 
kinderen een gezellige en leerzame ochtend. 
Tot slot onze BSO. Hier zijn de kinderen na schooltijd welkom tot 
18.30u. Op studiedagen en in vakanties voorzien wij in opvang de hele 
dag. Mocht u al vroeg moeten werken, dan is het ook mogelijk om voor 
schooltijd al een uurtje opvang af te 
nemen. Op onze BSO kunnen de 
kinderen heerlijk uitrazen na een 
schooldag en samen met vriendjes en 
vriendinnetjes leuke activiteiten 
ondernemen.
U kunt altijd vrijblijvend een 
rondleiding aanvragen op de site www.mik-kinderopvang.nl. 

Camera's bij huis en bij de buren
Er kunnen goede redenen zijn om een camera op 
te hangen bij uw huis, zoals een 
beveiligingscamera of een videodeurbel. Dat is 
ook niet verboden. Maar u moet er wel voor 
zorgen dat u zo min mogelijk inbreuk maakt op 

de privacy van andere mensen, zoals uw buren of voorbijgangers. Net 
zoals uw buren rekening moeten houden met úw privacy als zij een 
camera ophangen bij hun huis.
Belangrijkste regel camera bij huis
De belangrijkste regel is dat uw camera alleen uw eigen bezittingen 
mag filmen. U mag dus niet de eigendommen van anderen filmen, 
zoals het huis of de tuin van uw buren. Ook mag u in principe niet de 
openbare weg filmen, zoals de stoep of parkeerplaatsen.
Uw eigen verantwoordelijkheid
Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de camera zo af te stellen 
dat die alleen uw bezittingen filmt.
Laat u uw camera ophangen door een installatiebedrijf? Kijk dan met 
de installateur mee hoe die de camera instelt. En geef aan dat u de 
camera privacyproof wilt instellen. Controleer zelf of uw camera 
daadwerkelijk alleen op uw eigendommen is gericht.
Uitzonderingen camera bij huis
Soms kan het echt niet anders dan dat u een stukje van de openbare 
weg filmt. Bijvoorbeeld omdat uw voordeur direct grenst aan de 
openbare weg. In dat geval moet u ervoor zorgen dat u de privacy 
van voorbijgangers zo min mogelijk schendt.
Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen mag u een camera doelbewust 
richten op een gedeelte van het terrein van uw buren of de openbare 
ruimte.
Wat kan de AP doen tegen cameratoezicht?
Filmt uw camera wél bezittingen van anderen of de openbare weg, 
terwijl dit niet nodig is? Dan overtreedt u de privacywet.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan horen over uw 
cameratoezicht. Bijvoorbeeld als iemand een klacht over uw camera 
bij de AP indient. Vervolgens kan de AP op verschillende manieren 
tegen u optreden als uw camera niet privacyproof is ingesteld.
Camera van uw buren
Voelt u zich aangetast in uw privacy door de camera van uw buren? 
Ga dan eerst in gesprek met uw buren. Komt u er samen met uw 
buren niet uit, dan kunt u andere stappen zetten.
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/foto-en-
film/cameras-bij-huis-en-bij-de-buren#ik-heb-een-klacht-over-de-
camera-van-mijn-buren-wat-kan-ik-doen-8036 
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ÉCHT VRIJE KEUS
EERLIJKE PRIJS

Uw uitvaartregisseur Marc Moors 
Dr. Goossensstraat 2, Berg en Terblijt
www.uitvaartstudio.com   (043) 852 3 258

Meer mogelijk dan u denkt, ook als u 

 

 

 
                     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 
 

Het energiedouceurtje

Hartelijk dank voor de vele, maar vooral 
leuke en nuttige reacties die ik van de lezers 
heb mogen ontvangen.

Ook in Amby is goed gebruik gemaakt 
van de waardebon.
Over het algemeen zijn er de nodige 
nieuwe ledlampen aangeschaft. Maar ook 
van andere energiebesparende 
maatregelen is goed gebruik gemaakt.
Afgelopen week heb ik het bedrag van de 
ingediende declaratie op mijn rekening 
overgemaakt gekregen. (Iets later dan de 
‘10 werkdagen’, maar dat kwam door de 
grote hoeveelheid declaraties die 
verwerkt moesten worden! )

Henny Willems, 
Raadslid Senioren Partij Maastricht
henny.willems@gemeenteraadmaastricht.nl
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