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Harmonieuws
De repetities zijn hervat!
Na een lange onderbreking als gevolg van de 
coronamaatregelen zijn de repetities van het 
Jeugdorkest, de Drumband en het Harmonieorkest 

inmiddels hervat en vult onze muziek op de vrijdagavond als vanouds de 
Amyerhoof. We hebben nog wel te maken met de beperking van het 
aantal aanwezigen; hierdoor oefenen de hout- en koperblazers 
afzonderlijk van elkaar. 
De activiteiten van de Harmonie gaan door tot aan de Zomervakantie, 
die in Zuid Nederland begint op 24 juli a.s. Vervolgens hopen we vanaf 
vrijdag 3 september a.s. te kunnen repeteren zonder coronabeperkingen.
De foto is gemaakt tijdens de eerste repetitie van het Jeugdorkest op 28 mei jl.

 
 

BEJAARDEN – EN INVALIDENVERENIGING 

,, De Sjlaaimetten  ” 
AMBY 

 
Bejaarden- en invalidenvereniging “De Sjlaaimetten” houden feestmiddag. 
 
Beste leden op zaterdag 31 oktober a.s. wordt er weer een gezellige feestmiddag gehouden door de bejaardenvereniging. 
Namens het bestuur nodig ik alle leden uit voor deze gezellige middag die zal worden gehouden in de Amyerhoof aanvang 14.00 uur (zaal open 
vanaf 13.30 uur). 
Kosten voor deze middag zijn €5,- p/p en daarvoor krijgt u enkele consumpties en lekker eten. 
Er is voor prima dans- en stemmingsmuziek gezorgd door orkest "Gonny en Nico". 
Natuurlijk is er weer de welbekende tombola. 
U kunt zich opgeven bij de penningmeester Jef Noben, tel:043-3622618 of de voorzitter Arno Custers, tel:043-3636947 tot 26 oktober a.s. 
Ik wens U namens het bestuur allen alvast een heel gezellige feestmiddag toe. 
 
A. Custers 
Voorzitter/Secretaris 
 

Eindelijk weer Zonnebloem Kienen
Met inachtneming van alle coronamaatregelen gaat het kienen bij de 
Zonnebloem op dinsdag 6 juli, aanvang 14.00 uur in de Amyerhoof, 
door. Zoals altijd zijn er weer leuke prijzen te winnen. De kienmiddag 
is bedoeld voor ouderen, invaliden en alleenstaanden. Voor nadere 
informatie en vervoersmogelijkheden, bel met bestuurslid Annie 
Overmans tel. 043 - 36 23 816. 

Bejaarden- en invalidenvereniging gaat weer kienen
Beste leden/kieners,
Na  iets meer dan anderhalf jaar is het zover : we mogen weer gaan 
kienen. Nu het Coronavirus langzaam aan het afnemen is kunnen we 
weer met gepaste maatregelen gaan kienen.
We gaan starten in juli en wel op 13 en 27 juli in “de Amyerhoof”, dit 
is onze nieuwe locatie.
De zaal gaat om 13:00 uur open en het kienen begint om 14:00 uur. 
Iedereen is voorlopig verplicht om een mondkapje te dragen totdat 
men op de plaats zit aan een tafel.
Maximaal mogen er 4 personen aan een tafel zitten. Dit is conform 
de regelgeving van de regering. Zodra dit veranderd zullen wij de 
regels aanpassen. Hopelijk zien we jullie allemaal in goede gezondheid 
terug in juli. Als bestuur verheugen wij ons op dit weerzien.
Namens het bestuur.
Voorzitter/secretaris: A.Custers 

Amiese Dörpsmert
Op 20 juni 2021, vaderdag, zou dit jaar de 
Amiese Dörpsmert plaatsvinden. Gelukkig 
gaat het steeds beter met de bestrijding van 
het COVID-19 virus echter heerst er nog 
onzekerheid over het organiseren van 
evenementen en groepsgrootte. 
In goed overleg heeft Stichting SAME 
daarom besloten ook dit jaar de 
Dörpsmert af te gelasten. 
Wij zetten alvast 19 juni 2022 op de 
kalender voor de Amiese Dörpsmert. Wij 
hopen dan iedereen in goede gezondheid weer te zien. 

Blijf gezond en hopelijk tot 19 juni 2022.
Stichting SAME 

Groen licht voor ons koor!
We mogen weer gaan zingen en repeteren!!
Maandenlang hebben we ons moeten beperken tot  
“zingen op afstand”  via MP3 opnames werd er thuis 
individueel gezongen, maar vanaf nu wordt het weer 
gezellig samen zingen, uiteraard wel nog met in achtneming van de 
afstandregels en overige protocollen. Hier hebben we als koor lang naar 
uitgekeken!
Het is een stap in de goede richting, vanaf dinsdag 15 juni  a.s. starten 
onze wekelijkse repetities weer.
Hopelijk blijft het licht op groen staan en kunnen we stapsgewijs met 
steeds minder beperkende maatregelen, terug keren naar het oude 
normaal. Dit zou dan betekenen dat we weer opluisteringen , concerten 
e.a. activiteiten kunnen plannen.
Met een positieve instelling staan we gereed in de startblokken en 
kunnen we jullie hopelijk over niet al te lange tijd, weer welkom heten 
op een van onze aankomende activiteiten.

Crescendo zingt weer samen!!! Houd je van zingen?
Kom dan eens naar een repetitie van 
ons koor en ervaar wat het voor jou 
betekent om samen met anderen te 
zingen.
Je hoeft geen ervaren zanger te zijn, dat 
wordt je vanzelf. Elke  dinsdagavond is 
er repetitie van 20.00 tot 22.00 uur in 
Gemeenschapshuis Amyerhoof, 
Severenplein 27 in Amby, Maastricht.

Meer info nodig? Neem dan contact op met: twanbogaert@ziggo.nl  
telefoon. 06-28979966.  Je kunt ook elk koorlid vragen, iedereen is 
bereid je meer over het koor te vertellen.

Breng eens een bezoekje aan onze vernieuwde website 
https://crescendo-amby.nl/ 



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

Amyer Praot - 2 - Amyer Praot

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 29 juni

Inzendtermijn kopie
Woensdag 23 juni

Redactie, financieel beheer,
klachten en advertenties

Henny Willems
Berkenhoven 26

6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089

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

Bankrekening 
NL 59 RABO 0131322540

t.n.v. Amyer Praot Maastricht

Secretariaat en advertenties
Thera Lahaye
Iepenhoven 31

6225 GW Amby Maastricht
Telefoon 3112178

Oplage en verspreiding
Oplage 3000 stuks

verspreiding binnen postcode 6225

Druk
Drukkerij De Heeg

Rijksweg 76
6228 XZ De Heeg-Maastricht

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

Heeft u last van terugkerende 
computerproblemen en/of een 

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

problemen en het opnieuw 
optimaliseren van uw computer, 

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

of www.fixxcomp.nl

   
AMBY 

DANKBETUIGING 
Bejaarden- en invalidenvereniging 

aan KAFFEE “DE KARDINAAL” 
Namens het gehele bestuur en alle leden 
willen wij via deze weg Roos, Sjarel en Roel 
van kaffee  “de Kardinaal” heel hartelijk 
danken voor de prettige samenwerking van 
4 jaar waar wij als vereniging gebruik 
konden maken van de faciliteiten van de zaal 
voor allerlei activiteiten. Wij wensen jullie 
veel succes in de toekomst met jullie zaak. 
Nogmaals hartelijk dank.
Namens het bestuur en leden.
Voorzitter/secretaris A. Custers 

We mogen weer open!
Vanaf 5 juni was het zover, na een lange tijd van 
Coronasluiting zijn we weer geopend, zij het 
met beperkingen maar onze verenigingen 
kunnen weer van start en ook het buffet is 
weer geopend, al mag je voorlopig niet aan de 
bar zitten. We moeten ons wel met z’n allen 
( hopelijk nog maar even) aan de Corona 
maatregelen houden, maar we kunnen weer 
SAMEN komen. We hopen dat er bij de 
volgende persconferentie weer meer is 
toegestaan maar het begin is er, en hopelijk 
kunnen we in het najaar weer snel terug naar 
het “oude normaal”.
Normaal gesproken is de Amyerhoof tijdens de 
zomervakantie gesloten maar onze 
verenigingen hebben te kennen gegeven om 
langer door te gaan of eerder te beginnen, 
daarom zijn we alleen op reservering open  
verenigingen of particulieren kunnen via de mail 
info@amyerhoof.nl hun wensen kenbaar 
maken.
Verder zijn we iedere vrijdagavond en zondag 
morgen geopend.
Mocht u op vakantie gaan, fijne vakantie en 
gezond weer terug in Amie 

Collecte Pinksteractie
De kerkdeurcollecte in het kader van de Week 
Nederlandse Missionaris (WNM) tijdens het 
Pinksterweekend 2021 heeft € 139,10 
opgebracht. Onze dank voor uw bijdrage. 
Parochie Missie Comité Amby 

Groot 
Jubileumbal
Back to the Sixties/Seventies Party
Dansen in de Amyerhoof

Zaterdag 28 april 20.00 uur
Entrée vrij / aangepaste consumptieprijzen

Allemaal van 

harte welkom!

 
 

BEJAARDEN – EN INVALIDENVERENIGING 

,, De Sjlaaimetten  ” 
AMBY 

 
Bejaarden- en invalidenvereniging “De Sjlaaimetten” houden feestmiddag. 
 
Beste leden op zaterdag 31 oktober a.s. wordt er weer een gezellige feestmiddag gehouden door de bejaardenvereniging. 
Namens het bestuur nodig ik alle leden uit voor deze gezellige middag die zal worden gehouden in de Amyerhoof aanvang 14.00 uur (zaal open 
vanaf 13.30 uur). 
Kosten voor deze middag zijn €5,- p/p en daarvoor krijgt u enkele consumpties en lekker eten. 
Er is voor prima dans- en stemmingsmuziek gezorgd door orkest "Gonny en Nico". 
Natuurlijk is er weer de welbekende tombola. 
U kunt zich opgeven bij de penningmeester Jef Noben, tel:043-3622618 of de voorzitter Arno Custers, tel:043-3636947 tot 26 oktober a.s. 
Ik wens U namens het bestuur allen alvast een heel gezellige feestmiddag toe. 
 
A. Custers 
Voorzitter/Secretaris 
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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:

Schouderkarbonade
gemarineerd

Japanse 
biefstukpuntjes

500 gram 895

Shoarmapakket
3-delig

samen 745

Varkensoesters
naturel of gemarineerd

Beef-on-stok

100 gram 275

Gek. Achterham + 
Preskop +
Grillworst

100 gram per soort samen  450

Nasi goreng

1 kilo750

Saté
kant en klaar

500 gram 725

Zuurvlees
kant en klaar

500 gram 550

Shoarma wrap

per stuk 350

Gebraden gehaktbal
met of zonder ui

2 stuks 290

4-Jaargetijden 
ovenschotel

500 gram 725

Macaroni-vleessalade

200 gram  249

Tzaziki 
rauwkost-salade

100 gram  129

Koude schotel

1 kilo 850

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 15 juni t/m zaterdag 19 juni 2021.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL

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

Hamburgers

5 stuks  500

4 stuks 660
5 stuks 800

 

€

 

€

 

€

E FEESKE MET MEZIEK EN BEER -
10+1 =11 JAAR JUBILEUM OP DE SOLOTOER 
MET ZINGEN VAN JEROME GELISSEN
Op zaterdag 30 oktober 2021 wordt mijn 10+1=11-jarig jubileum 
feest gevierd in Gemeenschapshuis Amyerhoof te Amby. Het wordt 
een verrassende avond voor jong en oud met de presentatie van de 
jubileum cd en een muzikale verrassing. Naast mezelf met oude en 
nieuwe feesthits treden er ook diverse gastartiesten op, worden er 
duetten gezongen en nog veel meer. De opbrengst van de cd 10 jaar 
Jérôme – E feeske mèt meziek en beer gaat gedeeltelijk naar het 
goede doel Stichting Rollen voor Spieren.

Daarnaast is de Loco 10 jaar jubileum-CD nog te koop bij o.a. Jose’s 
Boutique in Amby en Mediamarkt Maastricht en natuurlijk bij mezelf. 
Van deze Loco CD komt geen aparte presentatie, wel gaat de 
opbrengst van deze CD naar Health Foundation Limburg, Afdeling 
Hart en Vaatziekten.
In een volgende Amyer Praot volgt er meer informatie over het 
muzikaal programma van za. 30 okt. 2021. De entree van de avond is 
gratis. Mocht er in deze crisistijd voor of in oktober toch nog iets 
gaan veranderen, dan kom ik daar uiteraard binnenkort nog op terug.
Met vriendelijke en muzikale groeten, Jérôme Gelissen. 
Voor meer info: www.jeromegelissen.nl 
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Bezoek onze showroom 
Karveelweg 10 Maastricht
Geopend op vrijdag van              
9:30  t/m 16:30
Ma t/m do  volgens afspraak

Kunststof en aluminium kozijnen
Terrasoverkappingen
Garagepoorten
Rolluiken
Zonwering
Binnen zonwering
Horren enz.

www.rademo.nl / info@rademo.nl
043-3628351 / 06-22384333
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RADEMO

• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions

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

Be you.  
Be beautiful.

Zomer Carnaval Amby
 
Op zaterdag 4 september 2021 wordt er 
een nieuw evenement georganiseerd 
namelijk Zomer Carnaval Amby.
In nauwe samenwerking met 
Buurtplatform Amby zal er een leuke 
namiddag & avond georganiseerd worden 
in de prachtige tuin van het " ‘T Magisch 
Theatertje" gelegen op de Molenweg 4 
te Maastricht.
Op deze dag gaan we de gemiste 
"vastelaovend" inhalen met diverse 
Limburgse artiesten, denk onder andere 
aan Erwin, Frans Theunisz, Katja Henz, 

Het buurtplatform-Amby  
informeert.

Roger Villevoye..
Vanaf 16:30 uur 
barst de 
gezelligheid los in Amby.
Maar we gaan nog verder, dit 
carnavalsfeest is voor iedereen 
toegankelijk. 
Wij gaan voor “Inclusive”. Jong, oud, 
lopend, rijdend, alle culturen en geloven….
we maken het “All inclusive”.
Alle faciliteiten zullen aanwezig zijn om er 
een geweldig feest van te maken.
De organisatie heeft de afsluiter al bekend 
gemaakt: Big Benny sluit om 23:00 uur het 
programma af. Kom verkleed, want de 
best verklede bezoeker ontvangt een 
geweldige prijs!

Wij nodigen alle nationaliteiten uit te 
komen in feestkleding, die in uw land van 
herkomst gebruikelijk gedragen wordt 
tijdens nationale feestdagen.

De kaartverkoop is inmiddels gestart via:  
www.zomercarnavalamby.nl.
De kaartjes worden verkocht met ticket 
garantie, mocht het evenement niet 
mogen doorgaan door corona wordt het 
geldbedrag excl. servicekosten volledig 
terug gegeven!
 
Tot 4 september 2021 in Amby 



Openlucht repetitie op maandag 19 juli a.s.
Voor de zomervakantie van 
het koor willen we toch 
alvast een voorproefje nemen 
om na de zomervakantie 
weer met het volledige koor 
te repeteren. Om dit vorm te 
geven willen op deze 
afsluitende repetitie buiten in 
de openlucht samen met 
combo repeteren. Wilt u een 
kijkje nemen hoe zo’n 
repetitie verloopt dan bent u 
van harte welkom. 

Programma 2021:
19-07-2021 openlucht repetitie

19-07-2021 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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Wij zijn weer begonnen…………..
Op maandag 7 juni was het dan 
na maanden online repeteren 
zover. Het koor mocht weer 
live bij elkaar komen om in 
stemgroepen te repeteren. 
Iedereen super blij en naast het 
elkaar weer zien en bijpraten 
konden wij ook concluderen 
dat het online repeteren toch 
niet voor niks is geweest.  

Natuurlijk moeten er weer stappen 
gezet worden maar dirigent, bestuur 
en leden super blij. Na afloop  was er 
voor ieder lid een tompouce voor het 
feit dat wij uitgeroepen zijn tot club 
van het jaar voor de gemeente 
Maastricht. 
Ook mochten we weer een nieuw lid 
verwelkomen.  
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Denk mee over 
Maastricht van morgen  
Hoe denkt u over het Maastricht van morgen? 
Hoe zou onze stad eruit moeten zien in 2040? 
Het zijn de hoofdvragen richting de nieuwe 
stadsvisie, economische visie en de sociale 
visie van de gemeente Maastricht. De 
antwoorden op die vragen bedenkt de 
gemeente niet alleen. Nee, daarvoor hebben 
we u nodig! Graag willen we u daarom 
uitnodigen voor een van de (online) sessies die 
we organiseren om met ons mee te denken.
 
Het Maastricht van morgen
De stadsvisie wordt uitgewerkt in een nieuwe 
sociale visie en een nieuwe economische visie. 
Een typisch sociaal vraagstuk is hoe we zorg 
en ondersteuning willen organiseren. Een echt 
economisch vraagstuk is welk soort 
werkgelegenheid willen we stimuleren? Samen 
geven de visies ons richting voor het 
Maastricht tot 2040.
 
Potloodschets
We beginnen niet blanco. Het afgelopen jaar is 
de ‘Potloodschets Maastricht 2040’ geschreven. 
Hierin staat onder andere beschreven welke 
zes grote vragen we aan u en aan de stad 
willen voorleggen.
• Moet Maastricht groeien of stabiliseren?
• Hoe ziet de binnenstad eruit over 20 jaar?
• Hoe verdelen we onze schaarse ruimte?
• Hoe zorgen we dat de zorg betaalbaar 
 blijft?
• Hoe houden we onze samenleving bij 
 elkaar?
• Hoe wordt de stad beleefd als er steeds 
 meer online plaatsvindt?
Ook een voorzet voor een missie, visie en 
strategie is erin terug te vinden. De 
Potloodschets 2040 is het vertrekpunt om het 
gesprek aan te gaan over welke stad we in 
2040 willen zijn. We vragen u om te reageren 
op de potloodschets en die aan te vullen met 
wensen, ideeën, aandachtspunten en zorgen.
 
Bijeenkomsten in juni en september
Door corona organiseren we online 
bijeenkomsten en kleine fysieke bijeenkomsten. 
Zo willen we zoveel mogelijk input ophalen. 
Ook de langetermijneffecten van de 
coronacrisis zijn onderdeel van de gesprekken.
 
We nodigen u uit om op verschillende 
manieren mee te doen.
Online bijeenkomsten. 
Op maandag 21 juni, maandag 28 juni en 
woensdag 30 juni organiseren we online 
bijeenkomsten via Zoom. Zo kunnen we meer 
mensen tegelijkertijd bij elkaar brengen om 
input te leveren. Een externe voorzitter zit 
deze bijeenkomsten voor. Er wordt in kleinere 
groepen per thema input opgehaald.
Bijdrage digitaal insturen. Tot en met zondag 
4 juli kunt u uw inbreng digitaal insturen. Dat 
kan op verschillende manieren: tekst, foto’s, 
tekeningen, videoboodschappen. U kiest de 
manier die u het prettigst vindt.

Wandelingen. 
Voor bewoners en belangstellenden van Maastricht organiseren we ook wandelingen. 
Op maandag 21 juni bezoeken we alle buurten van Maastricht en vragen we inwoners 
en betrokken partijen om input te geven over de toekomst van de buurt.
Er zijn ook vier thematische wandelingen door de stad op 23 en 24 juni. We lopen 
langs verschillende plekken en vragen mensen om mee te denken over verschillende 
onderwerpen en toekomstbeelden.

Wat gebeurt er met alle input?
Alle input van de stad publiceren we ongefilterd in de ‘Stadsschets Maastricht 2040’. 
Vervolgens analyseren we de stadsschets en vergelijken we die met de potloodschets. 
Daarna gaan we in september met iedereen in gesprek over de mogelijke conclusies, 
dilemma’s, vragen en keuzemogelijkheden. Dat doen we bij voorkeur fysiek, maar het 
is nu nog niet zeker of dat kan. Na het gesprek in september worden de conclusies 
vertaald naar de stadsvisie, economische visie en sociale visie. De gemeenteraad 
neemt uiteindelijk het besluit welke visies voor en na de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2022 het kompas zijn voor een nieuwe coalitie.

 
Vragen
We hopen dat u enthousiast bent geworden en dat u zich aanmeldt voor een van de sessies. Uw 
inbreng en ideeën worden gewaardeerd. Laten we samen een succes maken van dit proces en een 
nieuwe stap zetten naar een aantrekkelijk en toekomstbestendig Maastricht in 2040.
 
Op de website van de gemeente Maastricht kunt u meer lezen over dit traject.
 
Met vriendelijke groet,
mede namens wethouder Heijnen en wethouder Bastiaans, 
J.M. Penn-te Strake Burgemeester 
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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 16 juni tot en met dinsdag 29 juni

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

Jonge kaas

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

Gebakken pastei
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19

De firma Boshuis verkoopt al jaren een professionele waterontharder 
voor huishoudelijk gebruik. Op basis van ionenuitwisseling levert deze 
gegarandeerd 100% zacht water.
Zacht water is een besparing voor al uw apparatuur als wasmachine, 
vaatwasser, stoomoven en dergelijke.

Ook kalkaanslag in kranen, douchekop en sanitair zal tot het verleden 
behoren, waardoor het schoonmaken van badkamer en keuken direct 
een stuk gemakkelijker zal gaan.

Mocht uw interesse gewekt zijn dan ben ik graag bereid om u in een 
persoonlijk gesprek nader over dit product te informeren of ga naar
www.boshuis.nl

Ed Schoens 06-53925735

E.S.T.
ED SCHOENS TECHNIEK

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. 

BEDANKT
Beste inwoners van Amby,

Bij de bewoners van de 
Ambyerstraat tot Heukelstraat en Westrand wordt al ruim 
15 jaar elke 2e zaterdag van de maand het oud papier opgehaald door 
KVMaastricht i.s.m. de gemeente.

Wij zijn elke maand blij met alle dozen papier die aan de straat staan, 
hoe meer kilo’s hoe meer de opbrengst voor ons als vereniging. Door 
de inzet van onze leden hierbij konden we de contributies beperkt 
houden. We zijn op het punt gekomen dat we hiermee gaan stoppen.
Juni was de laatste maand dat wij het oud papier bij u hebben 
opgehaald. Dit is in overleg met de gemeente gegaan en zij zorgen er 
vanaf juli voor dat dit blijft gebeuren. 

Wij willen u via deze weg bedanken voor al het oud papier in die 
jaren! Merci! 

KVMaastricht
www.kvmaastricht.nl 

4 Braadworstjes
+ 1/2 kg Gehakt

samen € 8.45

BIEFSTUKKEN
3 stuks € 8.95

Malse
WEEKENDRECLAME: vrijdag 18 juni en zaterdag 19 juni
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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

In 1996 werd er in de parochiekerk van 
Santa Maria van Buenos Aires in Argentinië 
een Hostie achter in de kerk gevonden. Ze 
werd in een kommetje water gelegd om op te 
lossen, maar in plaats daarvan veranderde ze 
in de loop van de maanden in vlees. Bij 
onderzoekingen door de toenmalige 
aartsbisschop, kardinaal Bergoglio, de 
huidige paus, bleek het een spier te zijn van 
het menselijk hart, met nog levende witte 
bloedcellen, die normaal gesproken na 15 
minuten buiten het lichaam dood zijn. De 
ontstoken hartspier toonde veel tekenen van 
grote stress…1 Ook in de 8e eeuw is in 
Lanciano, Italië, eenzelfde wonder gebeurd, 
waarbij de betreffende veranderde Hostie ook 
is onderzocht en een hartspier bleek te zijn 
geworden.2 Er zijn veel eucharistische 
wonderen bekend, waarbij dat van Meerssen, 
Boxmeer, Amsterdam, Brugge etc. er maar 
een paar zijn… 
Deze wonderen tonen de bijzonderheid aan 
van de Eucharistie, en de blijvende 
tegenwoordigheid van Jezus in dit bijzonder 
sacrament. Deze blijvende, “hartelijke” 
aanwezigheid van Jezus vieren we deze 
maand met twee feesten: het feest van het H. 
Sacrament (Sacramentsdag) (op donderdag 3 
en zondag 6 juni) en het feest van het H. Hart 
van Jezus (11 juni). Ze zijn uitdrukking van de 
bijzondere liefde van Jezus voor ons.
Het eerste van deze feesten, Sacramentsdag, 
is ontstaan door de visioenen van een zuster 
uit Luik, Juliana van Cornillon (1192-1258), 
die een maan zag met een stuk er uit. 
Toen ze aan Jezus vroeg wat dat betekende, 
zei Hij: “Er ontbreekt nog een feest in het 
kerkelijk jaar. Op Witte Donderdag wordt het 
laatste avondmaal herdacht, maar dat is 
geheel in het teken van mijn lijden en sterven 
en verrijzen. Graag had Ik een feest dat mijn 
Tegenwoordigheid als zodanig viert.” Het 
werd ingesteld in het bisdom Luik, maar toen 
de toenmalige aartsdiaken van Luik, Jacques  

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 20 juni, Twaalfde zondag door het jaar - Vaderdag
9.00 uur H. Mis 
Voor alle vaders
10.15 – 10.45 uur: biechtgelegenheid
11.00 uur H. Mis   
Echtpaar Lexis-Lousberg
Leny Schuffelers-Vangangel, c.u. 
17.00 uur Poolse H. Mis

Dinsdag 22 juni: 09.00 uur in de kerk
E.H. Math Willems, oud-kapelaan Amby
Donderdag 24 juni: 09.00 uur in de kerk
Geboorte van H. Johannes de Doper
Voor al degenen die vandaag hun naamfeest vieren

ZONDAG 27 juni, Dertiende zondag door het jaar
9.00 uur H. Mis
Voor de parochiegemeenschap
10.15 – 10.45 uur: biechtgelegenheid
11.00 uur H. Mis 
Jaardienst ouders Claessen-Moonen en zoon Jo
Ida Laenen-Hillen, c.u.
Voor Felipe van den Boorn die vandaag gedoopt wordt

Dinsdag 29 juni: 09.00 uur in de kerk
HH Petrus en Paulus
Voor een bijzondere intentie
Donderdag 1 juli: 09.00 uur in de kerk
Voor de vluchtelingen

VOORAANKONDIGING OPGEVEN MISINTENTIES VAKANTIEPERIODE
In verband met de grote vakantie van de Amyer Praot: misintenties periode 18 juli 
t/m 9 september opgeven uiterlijk dinsdag 6 juli vóór 12.00 uur.

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 21 juni 
in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 22 juni vóór 12.00 uur in het 
parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: www.parochiewalburga.nl.

Pantaléon(1195-1264) uiteindelijk paus Urbanus IV werd, stelde hij dit in 1264 voor de hele 
kerk in. Dat was een jaar nadat ook in Bolseno ook een eucharistisch wonder was gebeurd, 
waarbij een ongelovige priester een Hostie zag bloeden. Deze wordt in Orvieto bewaard.3
Het feest van het H. Hart is reeds in de middeleeuwen ontstaan, maar heeft een impuls 
gekregen door de visioenen van Margaretha Maria Alacoque (1647-1690) in ParayleMonial. 
Daar liet Jezus in 1657 zijn H. Hart zien en beloofde veel genaden aan mensen die elke eerste 
vrijdag de Mis zouden bijwonen.4 “Mijn hart is zo vol liefde voor de mensen, dat het de 
vlammen van die vurige liefde niet langer kan bevatten. Daarom moet het met uw hulp deze 
vlammen over de wereld verspreiden.”Het is sindsdien gebruikelijk zich aan dit H. Hart toe te 
wijden.
Ook is het feest van het Onbevlekt hart van Maria op de dag erna, zaterdag 12 juni. Maria 
heeft in 1917 in Fatima gevraagd de wereld, en ook onszelf, aan dit onbevlekt hart toe te 
wijden.5 Geven onszelf aan haar… zij zorgt voor ons! Inmiddels hebben we in onze federatie 
de mogelijkheid om elke maandagmiddag en donderdagmiddag Jezus in de eucharistie te 
aanbidden in de kerk van Heer. Welkom!
1 https://garabandal.nl/2016/12/eucharistisch-wonder-in-buenos-aires-argentinie/ en de 
 video’s (Engels):https://youtu.be/bMrGLQKDBqs enhttps://youtu.be/bd16tBRbLXw;
2 http://www.miracolieucaristici.org/en/liste/list.html
3 Vgl. https://eerherstelheiligsacrament.org/mirakel-van-bolsena-orveto-italie-1263/
4 Vgl. https://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha-Maria_Alacoque
5 Vgl.https://www.tongerlo.org/2016/06/03/het-onbevlekt-hart-van-maria/
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Het buurtplatform-Amby  informeert.
Lekker eten geheel verzorgd door kookclub 
Amby vrijwilligers Resto Van harte twee 
wekelijks op maandag.  Afhalen maaltijden 
tussen 17:30 en 18:00 uur. Bij buurtplatform 
Amby. Adres: Ambyerstraat Noord 78.
Wacht niet te lang met reserveren. Wij willen u niet teleurstellen. 
De belangstelling is groot. 
Om te reserveren: 
https://reserveren.restovanharte.nl/
https://restovanharte.nl/
https://www.facebook.com/restovanharte.maastricht
reserveren telefonisch:  0900 900 3030

Wilt u meer weten hoe u vrijwilliger kunt worden voor de kookclub 
Amby…Stuur dan een mail naar:  info@buurtplatform-amby.nl
Wij hebben er alvast zin in! 

Het buurtplatform-Amby  informeert.
Langzaam starten wij weer de spreekuren op en vanaf september draaien 
we volledig volgens schema. We hebben zelfs twee uitbreidingen op de 
planning staan. 
Spreekuur senioren: langer zelfstandig thuiswonen ;  wij starten in 
september.
Spreekuur jeugd: vanaf dinsdagochtend 1 juni a.s. van 9.00-11.00 uur 
Buurtplatform Amby 
Inloopspreekuur Kindercoach / Trainer 
Orthomoleculair voedingsadvies voor kinderen 
Het buurtplatform-Amby  informeert.
Werkgroep “het Kratje”
Je verwacht het niet in onze wijk, sommige inwoners geloven het gewoon 
niet. Maar ook in Amby wonen gezinnen die een extra steuntje in de rug 
nodig hebben. Het buurtplatform heeft hiervoor een verdeelpunt gestart 
waar levensmiddelen afgehaald kunnen worden voor gezinnen die het 
nodig hebben. Dagverse producten aangeboden door een grote  plaatselijke 
winkelier. Momenteel is  “het kratje” dagelijks in de ochtend uren tussen 
930 uur en 1100 uur open.

Contact
Stichting Buurtplatform Amby
Postadres:  Westrand 35, 6225 AT Maastricht;

Omgaan met Pesten
Lig je 's nachts wakker omdat je je zorgen 
maakt om je kind? Je voelt dat er iets aan 
de hand is maar je weet niet wat. Toch wil 
je er als ouder alles aan doen om dat in orde te maken.
Een kind waarvan het gedrag langdurig angstig, verdrietig, schrikachtig of 
agressief is, nachtenlang slecht slaapt of ontzettend onzeker is dan is er 
meer aan de hand. Je gaat hulp zoeken bij iemand waar je je als ouder veilig 
bij voelt. Iemand met wie je kunt delen wat er scheelt zodat diegene jou en 
je kind vervolgens op maat hulp kan bieden en het liefst zo dat je na korte 
tijd als ouder weer zelf verder kunt.

Mijn naam is Mireille Paulissen. Ik woon aan de Westrand 138 in Amby waar 
ik mijn praktijk aan huis heb gevestigd onder de naam Kindercoachpraktijk 
2.0.
Kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers kan ik op diverse 
gebieden ondersteunen. Denk aan omgaan met (cyber)-pesten, laag 
zelfbeeld, faalangst etc. Naast het feit dat ik gediplomeerd kindercoach ben 
én zelf ADHD heb weet ik weet wat ADHD-ers meemaken. Ik kan als 
ervaringsdeskundige educatie bieden zodat de nadelen van ADHD juist je 
voordelen kunnen worden. Ik deel mijn kennis en kunde graag tijdens het 
inloopspreekuur bij het Buurtplatform Amby, Ambyerstraat-Noord 178.  
 
Ik ben er voor je! Kindercoachpraktijk 2.0
Trainer Omgaan met Pesten 

Bezoekadres: Ambyerstraat Noord 78
Telefoon:  06.36408424 
Website:  www.buurtplatform-amby.nl 
E-mailadres:  info@buurtplatform-amby.nl
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NEWSLETTER SUMMER 2021

"And those who were dancing were 
thought to be insane by those who 
could not hear the music." Friedrich 
Nietzsche….

....dus gaan ook wij weer open om ons 
geluid  te laten horen en weer onze 
voorstellingen spelen, in ons theater 
en daarbuiten, in binnen- en 
buitenland  Dit komend seizoen 
begint voor ons wel héél bijzonder.

We zijn met 3 verschillende voorstellingen 
in Charleville-Mézières in Frankrijk 
uitgenodigd binnen het beroemde Festival 

Mondial de Théâtres de Marionnettes in 
Frankrijk en dit in het kader van een 
‘retrospective’.
We zullen 2x EXUVIA, 2x MOMENTUM en 
2x PANTA RHEI II spelen….heel bijzonder.

Ook heeft het vaste theater in Maastricht 
een ‘update’ ondergaan en is in de ‘niet-
productieve tijden’ volledig gereorganiseerd. 
Het grotere podium en  de zwarte 
gordijnen rondom zorgen voor een echt 
theater -gevoel, beleving.

Wat gaat er de komende tijd weer gebeuren 
?! Allereerst zullen we voor een aantal 
scholen deze maand, voor de vakantie, een 
aantal voorstellingen spelen en workshops 
geven. Fantastisch dat dat allemaal weer kan. 
Op 26 juni geven we weer podium voor een 
jong talent, wordt er op 4 september een 
groot ‘zomer-carnaval’ gehouden en ook 
houden we op 12 september een’ Magic 
Roots Festival’ in de weide achter het 
theater. Kortom…, er gebeurt weer wat!
Natuurlijk zullen we ook weer onze 
voorstellingen gaan programmeren in ons 
theater in Maastricht. De agenda daarvan 
volgt later.

DE AGENDA

TWINS2
en voorstelling van Phoebe Brack   8+
Zaterdag 26 juni om 12.00 uur

"How frail he looked, standing there, 
clutching a battered suitcase.
His gas mask hanging by string around 
his neck.
With a last hug from mum, he boarded 
the train"
Zij – poserend op de bank voor de 
familiefoto – 
een Chanel 
coupe met 
daaronder 
een parel wit 
kraagje.
Twee 
glanzende 
schoentjes 
staren naar 
haar fier 
omhoog 
geheven kin. 
Naast haar zit haar tweelingbroer. Een bril 
met stalen frame, scheve knieën en 
slobberige, langs zijn lichaam hangende 
kleding. Was hij dat echt? Zij gebruikte haar 
scherpe zintuigen om de Londense mode 
voor te zijn, hij de zijne om gevoed door 
stapels boeken de wereld te begrijpen.
Krab eten met kerst tijdens hun evacuatie 
naar het platteland. Dát waren ze niet 
gewend! Haat, genocide en fascisme dringen 
binnen. Ondanks de feller wordende, luid 
blaffende man op de radio gaat het leven van 
de tweeling door.
TWINS2 geeft een fantasievolle draai aan de 
Engelstalige gedichten die de Joodse opa van 
theatermaker & choreografe Phoebe Brack 
schreef. De voorstelling zoekt tevens het 
spanningsveld op tussen de huidige, 
complexe situatie in Israël en de stelling: is 
de strijd tussen de historisch nauw met 
elkaar verbonden Israëliërs en Palestijnen 
niet een uit de hand gelopen conflict tussen 
een eigenwijze tweeling? In de voorstelling 
wordt gewerkt met Hiphop en Flamenco, 
twee stijlen die zich vanuit extreme armoede 
en onderdrukking ontwikkelden. Opnieuw 
staat hier de tweeling en hun strijd symbool.
De live muziek die de bewegingen van de 
dansers begeleidt geven het verhaal een 
extra dimensie.
TWINS2 is een ode aan de 
verbeeldingskracht om enkel nog zo te 
kunnen ontsnappen aan de dreiging en 
onmacht.

Credits:
Concept, regie & choreografie: Phoebe Brack
Dans & spel: Bobbi Eveleens, Tjerk van den 
Broek
Live- muziek: Anne-Linde Van de Veen
Muziek EP: Anne -Linde van de Veen, Charel 
Meulensteen, Dion Vluggen, Corné van 
Woerdekom, Jesse Smit
Coaching: Ananda Puyk
Eindregie: Esther de Koning
Kaartjes & reserveringen: 
info@magisch-theatertje.nl
Toegangsprijs : € 7,-

TWINS2 wordt mogelijk gemaakt dankzij 
subsidie van Fonds Podiumkunsten & 
Kannunik Salden fonds

Voor info en/of reserveringen: 
info@magisch-theatertje.nl of  T. 043-3630826
Magisch Theatertje
Molenweg 4 / 6225 NC – Maastricht 
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AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!

In het centrum van Amby bevindt zich het woon- 
en winkelcomplex “De witte Boerderij”. Weinig 
nieuwkomers in amby zullen er meteen weet van 
hebben dat dit complex verrezen is op de plek 
waar eertijds inderdaad een Witte Boerderij 
gelegen heeft. Meerdere witte gebouwen stonden 
er zelfs. Sommige waren al verdwenen ten behoeve 

van de vestiging van de firma Geelen, maar de bekendste en 
misschien wel mooiste was de boerderij van de familie Matti. 
De familie Matti is een oude Ambysche familie en over enkele 
voorouders van die familie handelt een mooi artikel op Amiepedia 
deze week.
Het verhaal “Weduwe Matti, een soldatenmoeder”, beschrijft de 
wederwaardigheden van Maria Matti-Janssen aan het eind van de 18e, 
begin 19e eeuw.
Alleerst de “gewone” besognes van het gezin, zoals die in die tijd hun 
beslag vonden. Op de tweede plaats, maar duidelijk hieraan 
gekoppeld, de gevolgen voor het gezin Matti en vooral voor haar 
zonen, van het nieuwe fenomeen “dienstplicht”. 
Lees hoe die door de Fransen, op initiatief van Napoleon ingevoerde 
dienstplicht, ontwrichtend werkte in het gezin Matti.

Tijdens een jubileumjaar wordt veel terug 
geblikt, maar het is ook een moment om 
vooruit te kijken. 

Zonnepanelen
Sinds vorige week is het Scoutinggebouw 
voorzien van 16 zonnepanelen. Hiermee draagt 

Scouting Amby ook 
haar steentje bij aan 
een duurzamere 
samenleving, nu en in 
de toekomst.

Weekenden
Tijdens de 
Coronaperiode heeft 
Scouting Amby niet stil 
gezeten. Vrijwel alle 
speltakken mochten 
clubbijeenkomsten 
organiseren voor de 
jeugd. Dit was veelal buiten en in het begin ook online. Met de 
huidige versoepelingen is het ook weer mogelijk om op weekend te 

gaan. De meeste speltakken 
hebben inmiddels een 
weekend erop zitten. Het was 
fijn om te zien dat, ondanks 
allerlei maatregelen, de 
jeugdleden zoveel plezier 
hebben gehad. 

Jubileumactiviteiten
Helaas konden een aantal 
jubileumactiviteiten niet 
doorgaan of zijn in een andere 
vorm uitgevoerd, sommige 
hebben we verplaatst naar 
2022. Dus er zit nog van alles 
aan te komen. Onze geplande 
jubileumactiviteiten van dit 
jaar:

Feestweekend
- Vr. 17 september: scoutingactiviteit
- Za. 18 september: feestavond in de Amyerhoof
- Zo. 19 september: reünie en open dag in en om het 
 scoutinggebouw Vredeslicht 
- Za. 18 december (regionale activiteit met ontknoping in Amby)

Foto’s
Onze archiefclub heeft inmiddels al meer dan 20.000 foto’s en dia’s 
gedigitaliseerd. We krijgen nog steeds nieuwe foto’s uit oudere tijden 
binnen. Hartstikke leuk. Zo kunnen wij ons archief verder uitbreiden 
en bewaren voor onze toekomstige generaties. Mocht u nog over 
leuke scoutingfoto’s beschikken neem dan contact met ons op via 
archief@scoutingamby.nl 

In het verhaal van weduwe Matti wordt niet ingegaan op bijvoorbeeld 
de rol van de kerk en haar zielzorg ten behoeve van de gemeenschap 
Amby en voor mensen als moeder Matti in het bijzonder. 
Ongetwijfeld zal er vanuit die hoek geestelijke steun richting het 
gezin zijn gegaan. 
Over de toenmalige zielzorg weten we nog weinig en daar is 
misschien later nog wel eens een verhaal over te schrijven. 
Hoe die kerk er toen uitzag, is ook niet precies bekend. De huidige 
Walburga kerk is pas midden 19e eeuw gereedgekomen.

De kerk is dus bijna 
tweehonderd jaren 
oud en gezien haar 
leeftijd zal er 
regelmatig 
onderhoud 
gepleegd moeten 
worden. Dat zijn 
langdurige en 
arbeidsintensieve, 
dus dure 
aangelegenheden. 
En daar heeft het 
bisdom niet altijd 

de benodigde pecunia voor.
Maar waar kan een kleine gemeenschap als Amby groot in zijn?
In een klein en sfeervol artikel op Amiepedia.nl beschrijven twee 
initiatiefnemers en medewerkers van een groep vrijwilligers hoe er 
de laatste jaren flink getimmerd, geschuurd, gebouwd, geschilderd, 
kortom gerenoveerd is aan hun kerk. 
Gezien de grote groep vrijwilligers en de resultaten van hun 
activiteiten is af te leiden dat de kerk nog steeds een belangrijke rol 
speelt in de Ambysche gemeenschap....

Al deze interessante verhalen zijn  terug te vinden op www.
amiepedia.nl 

In de vorige Amyerpraot melden wij al, dat ondanks de Corona 
pandemie en de beperkingen die daaraan gekoppeld waren, er toch 
veel mensen informatie doorspeelden naar de redactie. Echter, wij 
vinden echte gesprekken over en met informatie en foto’s nog veel 
spannender en interessanter. Het inloopuurtje dat wij voorheen 
daarvoor organiseerden, hopen wij na de zomer weer in ere te 
herstellen. Dan verwelkomen wij u graag opnieuw met uw 
interessante bijdragen die recht hebben op een plaatsje in onze en 
uw online encyclopedie van, over en door Amby.
Houd daartoe de Amyerpraot, Facebook, en Instagram goed in de 
gaten.

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

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

Amiepedia: van, voor en door de mensen van Amby 
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Oproep voor prinsenpaar en jeugdgroep 
CV de Sjlaaibök

Hallo jongens en meisjes van Amby,

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

Jullie zullen wel denken, wat een raar moment om te horen van de 
Jeugdcommissie van CV de Sjlaaibök. En ja, dat klopt! Normaal 
beginnen we pas na de zomervakantie met de opstart van het 
seizoen, maar we willen dat dit jaar eens anders gaan doen!
Waarom? Dat is heel simpel! Wij willen een nieuw Jeugd-prinsenpaar 
hebben, als CV de Sjlaaibök het jubileumweekend heeft.  Dit grote 
feest wordt gevierd in de eerste twee weekenden van november, dus 
moeten we er vroeg bij zijn!
Vandaar deze oproep:
Wil jij onze jeugdgroep 2021 - 2022 van CV de Sjlaaibök 
versterken?

Wie zoeken wij? Enthousiaste kinderen die komend schooljaar in 
groep 7 zitten. Ben je woonachtig in Amby en zou je graag deel willen 
gaan uitmaken van deze jeugdgroep? Of wil je misschien wel 
Jeugdpins of Jeugdprinses worden? Geef je dan snel op; uiterlijk 
vóór vrijdag 10 juli 2021!
Dit kun je doen via het email-adres: 
jeugdcommissie@sjlaaibok.nl
Geef dan ook even je adres en een telefoonnummer door.
Geef in je aanmelding aan waaraan je mee wilt doen. Mocht je met 
de loting van het Jeugdprinsenpaar mee willen doen, geef dan ook 
aan waarom je dit dan graag zou willen worden. 
Ook de kinderen van groep 8 die vorig jaar graag mee hadden willen 
doen mogen zich alsnog opgeven.
Op vrijdag 10 juli zal de loting plaats vinden van 12 jongens en 
12 meisjes die deel gaan uitmaken van onze nieuwe jeugdgroep.
Wil je graag meer informatie of heb je een vraag, dan kun je altijd 
contact opnemen met Monique Lamberty: 06-15327565. Natuurlijk 
kun je ook een kijkje nemen op de site: www.sjlaaibok.nl of onze 
Facebookpagina. 

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

Groetjes, Jeugdcommissie CV de Sjlaaibök. 

Zonnebloem loterij
Met een zonnig perspectief 
voor ogen, komen we 
hopelijk snel uit onze 
“bubbel”.
Door de lotenverkoop 
kunnen we over voldoende 
middelen beschikken om 
onze plannen op korte en 
langere termijn uit te 
voeren. Als alternatief voor 
de huis-aan-huis verkoop 
zijn we vorig jaar gestart met de digitale verkoop van de loten. Wilt u 
een of meerdere loten digitaal bestellen, ga dan naar https://www.
zonnebloem.nl/loten/p/a01494 
Tevens bestaat de mogelijkheid om loten per mail of telefonisch te 
bestellen bij de penningmeester van de Zonnebloem afdeling Amby, 
Tjeu Dols. Tel.: 043-36 25 298, of per e-mail: doru@freeler.nl  Ook bij 
de coördinator van het bezoekwerk, Annie Overmans, - tel. 043-36 
23 816 - kunt u loten bestellen. Daarnaast kunt u voor loten terecht 
bij onze andere vrijwilligers. De opbrengst van de loten komt voor 
een heel groot deel ten goede aan de afdeling Amby. Ruim 6500 
aantrekkelijke prijzen worden beschikbaar gesteld via het landelijk 
bureau van de Zonnebloem. 
Wij hopen dat onze vaste en incidentele lotenkopers ook nu loten 
zullen afnemen. Door loten te kopen maakt u onze activiteiten 
mogelijk, helpt u mee het sociaal isolement in Amby te verminderen.
Als de omstandigheden het toelaten zullen we onze activiteiten weer 
volledig kunnen opstarten en nieuwe activiteiten in gang zetten. 
Nadere Informatie hierover kunt u lezen in de komende uitgaven van 
de Amyerpraot.
Blijf gezond. 

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

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

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

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

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

Beste ouders/ verzorgers,

Het schooljaar vliegt voorbij en 
wij zijn al druk bezig met de 
organisatie van schooljaar 2021-
2022. Belangrijk daarbij is om te 
weten hoeveel kinderen vanaf 
6 september 2021 gaan starten 

of instromen. Heeft u een zoon 
of dochter, die in het komende 
schooljaar vier jaar wordt en 
nog niet is aangemeld, of heeft u 
een zoon of dochter die reeds 
de peuterspeelzaal of KDV 
bezoekt, neem dan gerust 
contact met ons op. 

Voor aanmelding op de basisschool moet een aparte afspraak gemaakt 
worden.
U bent van harte welkom voor een gesprekje en een rondleiding.

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

Nu extra voordelig mooie verse Asperges kl 2  5 kg. € 9,95 op is op  
Alle Limburgse Asperges  met gratis peterselie,ook geschild  

Nieuwe oogst St.Pieter aardappelen   3 kg € 3,99 
Luxe Salade compleet per 100 gr. € 0,79 

Nieuw roomijs van De Vrolijke Koe Erg lekker!!!  
Binnenkort ijs van de Ijsbaas 

Zuivel van de vrolijke koe, 
Kaas van kaasboerderij Mertens, 

Rundvlees van ut gasthoes 
Lam en varken van de Fromberg 

Update vanuit de raad
Sinds mijn laatste schrijven is weer het nodige gebeurd in onze stad. Zo 
hebben wij een nieuwe gemeentesecretaris, oud bekende Wil Rutten, 
en Frans Bastiaens heeft voormalig wethouder Jim Janssen opgevolgd in 
het college van B&W.
Daarnaast is het onzaligmakende plan om massaal openbare 
speeltuintjes en sportvoorzieningen te verwijderen van de baan. De 
speel- en sportvoorzieningen in Amby blijven zodoende bestaan. 

Vanuit Den Haag hebben we goed nieuws ontvangen over extra gelden 
om de grote tekorten in de jeugdzorg op te vangen. Deze tekorten in 
de jeugdzorg betreffen één van de hoofdpijndossiers van onze stad. 
Mede door deze grote kostenpost in het sociaal domein was het de 
afgelopen jaren moeilijk om de gemeentelijke meerjarenbegroting 
sluitend te krijgen. Het gevolg hiervan is een stevige bezuinigingsronde 
geweest.
Los van de extra gelden voor de jeugdzorg zijn wij onlangs 
geïnformeerd over een positief resultaat over het jaar 2020 en 
gunstigere financiële cijfers voor het jaar 2021. Zo sluit Maastricht 
2020, tegen alle verwachtingen in, af met een plus van 7,7 miljoen euro. 
Dit resultaat is ontstaan door incidentele meevallers. Het positieve 
gevolg is dat er geen extra onttrekking aan reserves nodig is en 
mogelijk onze stad een nieuwe ronde aan bezuinigingen bespaard blijft. 
Maar vooralsnog zijn we er niet. De komende jaren zal de financiële 
ruimte van onze stad beperkt blijven. Tegenvallers kan de stad zich 
nagenoeg niet permitteren. Aan ons als gemeenteraad de taak om de 
gemeentelijke financiën nauwlettend in de gaten te houden, ervoor te 
zorgen dat de ambtelijke organisatie op orde komt en de transitie in 
het sociaal domein zal plaatsvinden met behoud van goede zorg voor 
diegene die zorg daadwerkelijk nodig heeft.

Een zeer recent debat dat heeft plaatsgevonden, ging over de tram 
Vlaanderen-Maastricht. Zoals u wellicht weet, waren wij bij de 
besluitvorming in maart 2018 geen voorstander van dit project. Een 
meerderheid van de toenmalige raad koos echter voor het realiseren 
van de tramverbinding. Bij het debat van 2 juni jongstleden en de 

publicaties daaromheen werd de indruk gewekt dat er een nieuw 
besluitvormingsmoment heeft plaatsgevonden. Dat is onjuist: er lag en 
ligt geen nieuw raadsvoorstel voor maar gaat het over uitvoering van 
eerder genomen besluiten. Het project bevindt zich in de 
aanbestedingsfase. Deze fase vergt grote zorgvuldigheid. Bij een 
aanbesteding vinden namelijk onderhandelingen plaats en geven 
inschrijvers (bouwbedrijven) inzicht in kosten en aanpak. Dit betreft 
allemaal gevoelige informatie. Het publiekelijk worden hiervan kan een 
partij [of partijen] schaden. Dat is ook de reden waarom niet over elk 
aspect in de openbaarheid gedebatteerd en/of informatie gedeeld kan 
worden. Als gemeenteraad krijgen wij onder geheimhouding alle 
informatie. Uit de stukken hebben wij als fractie kunnen opmaken dat 
er geen reden is voor ongerustheid. De cijfers die de ronde doen, in 
onder andere Belgische media, zijn geen correcte weergave van de 
werkelijkheid. 

Er is nog zoveel om u over te informeren, bijvoorbeeld over de 
bedongen lokale coronasteunmaatregel inzake huurkorting voor 
huurders/pachters van gemeentelijk commercieel vastgoed, de 
noodklok die wij hebben geluid als het gaat om de toekomst van het 
ontmoetingscentrum La Bellettsa in het Heugemerveld of de betere 
balans die wij willen in woonstraten. In veel Maastrichtse straten staat 
het prettige woonklimaat namelijk onder druk door het opkopen van 
grondgebonden woningen die vervolgens worden gesplitst of 
verkamerd.   
Hiervoor en meer wil ik u verwijzen naar onze 
website www.cdamaastricht.nl en social media. 
Daarnaast is het ook mogelijkheid om een 
nieuwsbrief [zowel digitaal als op papier] te 
ontvangen.                               
Aanmelden kan via onderstaande contactgegevens.

Let op elkaar en blijf gezond!

Niels Peeters, Fractievoorzitter CDA Maastricht
06-15960400 
npeeters@live.nl



dat je de Sjlaaibök een warm hart toedraagt. Dit 
was een schot in de roos en werden in het 
eerste jaar 39 Sjteunbök ingeschreven.
Ber hield de boeken perfect bij, en moest je geld 
hebben dan moest er natuurlijk een bonnetje 
ter verantwoording bij, en kreeg je in het 
magazijn van zijn schoenenwinkel vanuit een van 
zijn beurzen je geld!. Aan het einde van de 
vorige eeuw deed  de computer ook z’n intrede 
bij de Sjlaaibök en moest Ber de zaak 
digitaliseren en met hulp is hij ook hier in 
geslaagd.

In 2014 vond Ber het mooi geweest en werd de 
kas overgedragen aan Ronald Boesten die er 
tot op heden zorg en verantwoordelijkheid 
voor draagt.
Er gaat vandaag de dag nog al wat geld in en uit, 
jaarlijks wordt er een zo’n € 22000 uitgeven om 
alle onkosten te dekken, zoals de jeugdafdeling, 
optocht, zittingen, medailles, orkesten, Sjlaaiblaad 
etc. etc.,  en zo is er ook een bijdrage voor de 
Prins van Amie, immers iedereen moet Prins 
kunnen worden.
Ter illustratie er worden jaarlijks een kleine 
€ 2200 uitgegeven aan Prinselijke 
onderscheidingen.
Hiertoe worden er diverse acties ondernomen 
de oudste actie is wel “het Tuutsje” dit bruine 
zakje zit al sinds de 60tiger jaren in het 
Sjlaaiblaad en wordt door de leden van de RVE 
opgehaald ter ondersteuning van de “Sjariteit”.

Verder zijn er nog de Sjteunbök donatoren , 
contributie, violenactie, wandeltochten, 
lotenverkoop, verkoop van snoep en drank 
tijdens de kinderzitting, de verkoop van vlaggen 
die bijdragen tot het sluitend krijgen van de 
begroting.
En ter geruststelling dit lukt de laatste jaren 
wonderwel, door de inzet van de 
Penningmeester, bestuur en de leden van de 
Sjlaaibök is het een financieel gezonde 
vereniging.
Ronald is de laatste jaren er in geslaagd om 
bijna zonder kasgeld te werken, zo gaat alles via 
betaalverzoeken/tikkies en zijn er mobiele 
pinautomaten dus ook hier gaan we met de tijd 
mee,
      
Wordt vervolgd. 
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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 

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

In de 66 jaar van het 
bestaan van de Sjlaaibök zijn 
er slechts 3 personen 
geweest die op de schatkist 
hebben gepast, of anders 
gezegd erop gelet hebben 
dat de bodem niet inzicht 
kwam. Jef Pieters was de 
eerste die vooral in de 
beginjaren de eindjes aan 
elkaar moest knopen.

En dat was in de 
beginjaren vaak het 
geval, immers bij de 
oprichting was de kas 
leeg! En werd die 
gespekt door de 
leden van de raad van 
Elf, getrouwde leden 
betaalde fl.25.00 en 
vrijgezellen fl15.00 en 
dan was er natuurlijk 
een bijdrage van de 
Caféhouders fl.25.00, 
1 van hen die er 
kennelijk brood inzag 
sponsorde fl.40.00. 
en er werden acties 
gehouden zo werden 
er langs de deur ( en natuurlijk werden de cafés 
hierbij niet overgeslagen… 613 dweilen 
verkocht, 

Zo werd ook een voetbal wedstrijd op ’t 
Kempke georganiseerd met een opbrengst van 
fl.32.08

Men had in die tijd al oog voor de “Sjariteit” 
want vanaf de beginjaren werden de zieken en 
eenzamen door Prins Carnaval bezocht met een 
“fruitsjeutelke”.
Verder werd er om geld binnen te krijgen een 
jaarlijkse “Vlaamse kermis” op het 
parkeerterrein van Café Winands ( de Zwever 
in de Pin) georganiseerd, en ook toen al 
collecteerde de Dames van de RVE in de 
optocht.

In 1975  vond Jef Pieters dat z’n taak erop 
zat en werd de kas overgedragen aan Ber 
Schuimer.
Ber heeft deze taak met verve vervuld en er 
werd geen gulden, later geen euro uitgegeven 
zonder dat 
Ber hier 
weet van 
had.
Aan het 
einde van 
de 70tiger 
jaren werd 
de Vlaamse 
kermis die 
inmiddels 
ter ziele 
was gegaan 
nieuw leven 
ingeblazen 
en werd en 
in de toenmalige speeltuin aan de Jan 
Petersstraat een “Fancy fair” gehouden, 
compleet met schiettent, kegelbaan en natuurlijk 
de Keuken van tante Bet waar men naar harte 
lust servies kan stuk gooien. Een activiteit in de 
openlucht brengt natuurlijk wel het gevaar met 
zich mee dat het weer roet in het eten kon 
gooien en maar nood breekt wet toen er ’n jaar 
plots noodweer verwacht werd, en door de 
goede relatie met het toenmalige Garagebedrijf 
van de Gebroeders Rosier werd het gehele 
gebeuren op tijd van ’n paar uur naar binnen 
verhuist en kon Ber naar afloop tevreden de kas 
tellen.
Maar het was ook de tijd dat niet alles meer 
voor niets kon en de zaak allemaal wat 
professioneler moest. De opbrengst van de 
Fancy Fair jaarlijks rond de Fl.2000 was niet 
meer voldoende en zo werden in 1992 de  
Sjteunbök in het leven geroepen. Door je 
bijdrage( fl.111.00) te betalen gaf je te kennen 
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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 

Vrijwilligers gezocht op Buitenplaats Vaeshartelt
Boerderij Daalhoeve is een kinder- en zorgboerderij in de wijk Daalhof in 
Maastricht. Behalve op de boerderij zelf zijn wij ook actief op andere 
plekken in Maastricht. Eén van die plekken is Buitenplaats Vaeshartelt. Hier 
zijn we vooral werkzaam in het ‘groen’, maar we huisvesten er ook enkele 
van onze dieren, zoals een deel van onze geiten. We zijn dus echte 
allrounders daar! Of het nu gaat om het mooi onderhouden van het Engels 
park, het kweken van groenten en fruit op het landgoed of het laten 
begrazen van de weilanden door onze schapen; we doen het allemaal op de 
Buitenplaats! 
Ons ‘Team Vaes’ is op zoek naar leuke collega’s die graag willen meewerken 
op dit mooie, uitgestrekte en rustige plekje in Maastricht. Heb je een paar 
uurtjes tijd per week en wil je als vrijwilliger aan de slag bij een leuk divers 
team van mensen, neem dan contact op met marie@daalhoeve.nl
Eerst eens komen kijken? Dat kan natuurlijk ook! Willem Schelberg zal je 
graag rondleiden op het landgoed. Bel of mail hem gerust: willem.
schelberg@daalhoeve.nl - 06 - 3806 1170 

Herstelwerkzaamheden aan de H. Walburgakerk afgerond
Met het terugplaatsen van de gerestaureerde luiken in de dakkapellen van 
de H. Walburgakerk is het herstel van de H. Walburgakerk afgerond. In 2017 
begon een grote groep vrijwilligers met het herstelwerk van het 
kerkinterieur. Plafond, wanden en deuren kregen een nieuwe verflaag; zo 
ook de banken en de houten vloerdelen. De verlichting in de kerk werd 
vernieuwd en het oksaal en de sacristie kregen en opknapbeurt. De 
voormalige rouwkamer van Walburgis Uitvaartzorg werd omgebouwd tot 
een stemmig ingerichte dagkapel. Vervolgens  kregen de kerkklokken 
Ledverlichting en werd het voorplein opnieuw bestraat. Het kerkhof werd 
verfraaid met nieuwe bomen en struiken en de paden werden voorzien van 

een nieuwe laag witte kiezel (29m³). Als laatste grote klus zijn alle luiken in 
de dakkapellen gerestaureerd en op zaterdag 5 juni teruggeplaatst. Dit alles 
was zonder de grote inzet van onze vrijwilligers niet mogelijk geweest. 
Ook willen wij bedanken de milde gevers voor hun bijdrage in de kosten. 
We gaan onze activiteiten nu richten op het Parochiebureau en het 
Scoutinggebouw. Hier is sprake van groot achterstallig onderhoud en dit 
gaan we ter hand nemen. U zult begrijpen dat er veel kosten worden 
gemaakt bij het aanschaffen van de benodigde materialen. Stelt u het werk 
van de vrijwilligers op prijs dan kunt u uw spontane bijdrage, groot of klein, 
overmaken op rekening van; Parochie H. Walburga, Amby NL SNBS 0858 
0216 25 o.v.v. restauratie. Voor informatie kunt u contact opnemen met 
Piet Keijmis coördinator restauratie, pmjkeijmis@telfort.nl of telefoon 
06 52 49 79 77 
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