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De communiemis is om 10 uur in de 
Heilige Walburgakerk in Amby. De 
kinderen worden vanaf het Severenplein 
naar de kerk begeleid door Harmonie St. 
Walburga. De mis zal worden 
opgeluisterd door het jeugdorkest van de 
harmonie en de communicanten zelf. Na 
de viering gaat de stoet terug naar het 
pleintje “Witte Boerderij”, waar deze 
feestelijke gebeurtenis wordt afgesloten. 
Fijn als u langs de route de vlag uithangt!

De vakantie voorbij!

De Amyer Praot is er weer, tot eind van dit jaar elke twee weken! Veel leesplezier.

Op zondag 19 september 
doen deze jongens en meisjes hun 1ste Heilige communie

Foto: Cindy Coenen

 In verband met de actuele situatie is 
bovenstaand onder voorbehoud. Houd u 
s.v.p. aan de regels. 
Vanwege de nog beperkte capaciteit in de 
kerk is de H. mis helaas alleen toegankelijk 
voor genodigden.
We stellen de kinderen graag aan jullie 
voor:

Bovenste rij van links naar rechts: 
Sophie Kloek; Kampstraat 82, Kerkrade
Fenna Souren; Schovenlaan 108 
Yve Prickaerts; Appelhegge 39 
Quincy Prickaerts; Appelhegge 39
Robin Coenen; Ambyerstraat Noord 47
Lisa Eijssen; Meerssenerweg 106
Onderste rij van links naar rechts:
Dean op den Buijsch; Beukenhoven 40
Aimée Baeten; Valkenburg
Thijs Gillisen; Westrand 122 



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 21 september

Inzendtermijn kopie
Woensdag 15 september

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
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Thera Lahaye
Iepenhoven 31

6225 GW Amby Maastricht
Telefoon 3112178
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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 

We zijn weer aan het kienen!!
Op 14 en 21 september in onze nieuwe 
locatie “de Amyerhoof”. 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 verandert, zullen wij de 
regels aanpassen. 
Als bestuur hopen we u weer te mogen 
verwelkomen.
Namens het bestuur.
Voorzitter/secretaris: A.Custers 

 
 

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 
 

Gevonden 20 augustus

Hoorapparaat 

in de omgeving van de Plus.

Tel 043-3627550

We zouden graag een oppas willen, 

voor in de ochtend, wisselende dagen, 

van 7-9 uur ‘s ochtends, om de kinderen 

aan te kleden, zo nodig ontbijten en naar 

school/opvang te brengen. 

Voor de komende jaren.

Voor verdere informatie graag 

contact opnemen met 

Lucienne Kropman: 0641145588

Wij vragen voor ons gezin in Amby 

iemand die in 4 uren per week 

ons huis helpt schoon te houden.

Wilt u dit doen, neemt u dan contact op 

via Telefoonnummer 043-3634069.

Wij hebben een zonnebril op sterkte 

gevonden inclusief het brillendoosje. 

Ter hoogte van Heukelstraat/Heukelplein.

Tel: 0648-364807



Amyer Praot - 3 - Amyer Praot

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:

Varkensschnitzels
zigeuner, naturel of gepaneerd

Biefreepjes
keuze uit diverse smaken

500 gram 950

Spaanse kipbrochette

5 stuks 650

Sucadelappen

Bief mozzarrela

per stuk 295

Gebr. Varkensfilet + 
Sjaandergehakt +
Boterhamworst

100 gram per soort samen  450

Rode koop stamppot

500 gram 395

Gehaktballen 
in jus

500 gram 595

Nasi goreng

1 kilo 790

Saté 
kant en klaar

500 gram 725

Bospaddestoelensoep

1 literpot 625

Witlof-ham
ovenschotel

500 gram 725

Macaroni-vleessalade

200 gram  249

Griekse 
rauwkostsalade

100 gram  129

Kip-fruitsalade

250 gram 350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 7 september t/m zaterdag 11 september 2021.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL

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

Rundergehakt
naturel of gekruid

2 x 500 gram 750

500 gram 795
4 stuks 780

Elektrotechnischwerk en advies

van Slijpestraat 95
6225 BL Maastricht

info@bastiaens-electro-advies.nl
+31 (0) 6 27 34 40 48

www.bastiaens-electro-advies.nl

Bastiaens Electro & Advies

Elektrotechnischwerk en advies

Bastiaens Electro & Advies

van Slijpestraat 95
6225 BL Maastricht

info@bastiaens-electro-advies.nl
+31 (0) 6 27 34 40 48

www.bastiaens-electro-advies.nl

Beste leden van de Damesvereniging Amby
Beste leden van de Damesvereniging Amby
Na de coronaperikelen en de zomervakantie starten wij weer met 
onze maandelijkse bijeenkomst op woensdag 8 september 2021 
in de Amyerhoof. Deze avond begint om 20:00 uur. 

Wij vragen jullie om leuke spellen mee te nemen, dan gaan we een 
gezellige spellenavond houden.
Wel moeten wij ons houden aan de richtlijnen van het RIVM en van 
de Amyerhoof. 
  Deze zijn:
  • Was vaak en goed je handen
  • Houd 1,5 meter afstand van elkaar
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen
Introducés zijn van harte welkom. Wij hopen dan ook op een grote 
opkomst.

Het bestuur. 



Openlucht Miniconcert 
Martin Lamkincour
Het is een hele tijd stil 
geweest rondom Crescendo, 
alle activiteiten werden 
afgezegd. Samen zingen mocht 
niet meer en er werden door 
de regering flinke beperkingen 
opgelegd. Dit alles om zoveel mogelijk Corona 
besmettingen te voorkomen.
Langzaam maar zeker kreeg men door al die 
opgelegde beperkingen de besmettingscijfers 
omlaag en mochten de verenigingen, hetzij 
stapsgewijs, steeds meer. Half Juli mochten we 
weer een herstart maken met onze repetities. 
Nu mag er weer iets meer en mogen we 
buiten voor publiek zingen, we zullen ons dan 
nog steeds goed aan de anderhalve meter 
regel moeten houden.
Wij willen weer zo graag optreden en houden 
daarom op 14 september  a.s. vanaf 19.30 uur 
op het Martin Lamkincour een Openlucht  
Miniconcert. Crescendo  nodigt dan ook 
hierbij, alle Amyer Praot  lezers, 
Koorzangliefhebbers, Vrienden van Crescendo, 
Kerstmarkt sponsoren e.a. uit, om naar ons 
live-concertje te komen luisteren. Wij willen 
graag laten horen dat Gemengde 
Zangvereniging Crescendo nog springlevend 
is.   
Mochten de weersomstandigheden roet in het 
eten gooien dan gaat het concertje niet door, 
maar wij hopen uiteraard dat het dan niet 
regent.

Programma 2021
Dinsdag 14 september vanaf 19.30 uur 
Openlucht Miniconcert Locatie Martin 
Lamkincour
Zondag 3 oktober 16.00 tot 20.00 uur BBQ 
Amyerhoof  (besloten activiteit)
Dinsdag 19 oktober 20.00 uur jaarvergadering  
(besloten activiteit)
Zaterdag 27 november 20.00 uur Ceaciliafeest  
(besloten activiteit)  
Zondag 12 december van 12.00 tot 18.00 uur 
Kerstmarkt.

Crescendo hoopt jullie 
dinsdag 14 september welkom 

te mogen heten op het 
Martin Lamkincour.

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 informatie 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/ 
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MOVAKA VOF 

www.movaka.nl / info@movaka.nl / 0646376593 

 

Schutteboendersweg 3 Gronsveld 

• Rolluiken 

• Zonwering 

• Overkappingen 

• Tuinkamers 

• Glaswanden 

• Verandazonwering 

• Sectionale poorten 

• Binnenzonwering 

• Horren 

In Memoriam Ton Nieskens
Op 23 juli jl. heeft Gemengde Zangvereniging Crescendo met 
verslagenheid vernomen dat ons koorlid, en trouwe bezoeker van al 
onze verenigingsactiviteiten, Antoon Louis Willem ( Ton ) Nieskens 
is overleden.
Ton was in juli 2021 - 25 jaar lid van Crescendo, wij hadden dit jubileum samen met 
hem in november tijdens het Caecilliafeest willen vieren. Jammer het mocht niet zo zijn. 
Hij  was een ervaren zanger, we zullen niet alleen zijn stem maar zeker zijn vriedschap 
gaan missen. 
Wegens de huidige omstandigheden heeft het afscheid in beperkte kring plaatsgevonden              
Zijn echtgenote Els Nieskens-Mey, Trudy en Patrick, Carlo,  Alain en Vadim, wensen wij 
veel sterkte toe om dit enorme verlies te dragen.

Gemengde Zangvereniging Crescendo 

 

 

 

                     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  



Eindelijk is het zover!!!
We mogen gaan starten 
met de reanimatiecursussen.
We hebben voor het najaar 3 basiscursussen en 
2 herhalingscursussen gepland. Dit alles volgens de 

Covid-19 richtlijnen. 
We bieden de basiscursus voor € 25 en de herhalingscursus voor 
€ 17,50 aan.
Basiscursus: 15 en 22 september, 7 en 13 oktober en 9 en 
16 november 2021.
Herhalingscursus: 20 oktober (VOL) en 2 november 2021.
Schrijf u snel in via hartslagnu.amby@gmail.com, want VOL = VOL
Indien een cursus vol is kunt u op een wachtlijst geplaatst worden voor 
een volgende cursus. 
Een vereniging is niets zonder haar leden. 
Voor onze leden bieden wij een korting op deze cursussen, een 
aantrekkelijk aanbod om lid van onze vereniging te worden. Tevens 
krijgen leden voorrang om de cursus te volgen en houden wij voor hun 
bij wanneer ze een herhalingscursus dienen te volgen.
Een lidmaatschap voor HartslagNu Amby-Maastricht  kost € 10 per jaar.
Wilt u lid worden? Vraag dan een inschrijfformulier aan en stuur dit 
terug naar onderstaand mailadres. hartslagnu.amby@gmail.com.
Samenwerking HartslagNu Amby-Maastricht met 
Buurtplatform Amby
Omdat we in Amby een sluitend reanimatie netwerk willen creëren, 
hebben  Buurtplatform Amby en HartslagNu Amby-Maastricht een 
mooie deal gesloten.
Buurtplatform Amby betaalt voor 10 inwoners uit Amby de 
reanimatie basiscursus. 

Hier zijn voorwaarden aan verbonden:
* U heeft nog géén reanimatiediploma
* U dient de basiscursus in 2021 te behalen (15 en 22 september, 
 6 en 13 oktober of 9 en 16 november 2021)
* Na het behalen van uw reanimatiediploma meldt u zich aan bij 
 HartslagNu, het reanimatieoproepsysteem.
* U bent voornemens lid te worden van onze vereniging en dat ook 
 in 2022 te blijven.
* U meldt zich aan via Buurtplatform Amby, 
 (info@buurtplatform-amby.nl )
* Dit aanbod geldt enkel voor de eerste 10 aanmeldingen. 
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Wegens gezondheidsredenen heb ik 
mijn werk, als raadslid van de 
gemeente Maastricht, stilgelegd. 

Jan Meertens, dorpsgenoot. neemt mijn taken in de 
gemeenteraad over. Ik wens Jan veel succes!

Wanneer/of ik mijn werkzaamheden weer kan 
hervatten zal ik t.z.t. bekend maken. 

Vanaf deze plek ook een grote dank voor de fijne 
wensen, leuke opbeurende kaarten en de vele bloemen 
die ik ontvangen heb.

Henny Willems 

MIKA OPPASSERVICE
MIKA is dé professionele oppasservice van Zuid-Limburg, 

gevestigd in Maastricht.
MIKA zoekt voor jou de fijnste oppas of babysit. Voor een 
zorgeloze avond weg of een vaste dag opvang waarbij een 

goede vertrouwensband met de oppas centraal staat. 
Wij zorgen ervoor! 

Zoek jij of ben jij een oppas, neem dan contact met ons op via:
info@mika-oppasservice.nl  •  0684434430  •  www.mika-oppasservice.nl

De voordelen van uw eigen mobiele reisadviseur:
• Persoonlijke service zonder meerprijs.
• Ik kom graag op afspraak bij u thuis.
• Onafhankelijk reisadvies.
• Prijsvergelijking tussen Nederlandse, Belgische en Duitse reisorganisaties.
• Bijna 30 jaar werk- en reiservaring.

Raymond Frints
 +31 6-29 566 722
 raymond@reisprofessionals.nl
 www.reisprofathome.nl

Dezelfde Raymond, hetzelfde reisbureau (Globus), dezelfde service en kwaliteit maar een nieuwe naam: 

Reisprof@home.
Onderdeel van Reisprofessionals.nl (voormalig Toerkoop reisburo Globus dus).

Niet meer terug kijken maar vol goede moed en vol vertrouwen naar een nieuwe toekomst
onder een andere naam:

Reisprofessionals.

Wilt u zich eindelijk weer eens verheugen op een fijne vakantie?
De meeste reisorganisaties hebben goede voorwaarden en/of verzekeringen om met een gerust hart 

een vakantie te boeken in het najaar of voor 2022.

Een nieuwe naam...een nieuwe start. Ik hoop u snel weer te zien.
Met vriendelijke groet, Raymond

is nu
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Uit de rijke 
historie van 
De Sjlaaibök
In de loop der tijd is de 
jeugdafdeling uitgegroeid tot 
het 2e visitekaartje van de 
Sjlaaibök,  en mede een 
uithangbord van de Carnaval 

in Amie naast de “Groete Raod en Prinsenpaar” 
Nu al meer dan 6 decennia lang heeft Amie zijn 
eigen jeugdcarnaval om zo de jeugd mee te 
nemen in de zo belangrijke Limburgse 
Volkscultuur.
Dit kan alleen dankzij de gemotiveerde hulp van 
talrijke vrijwilligers , die naast het plezier dat zij 
de Amiese jeugd bezorgen ook wel de 
verantwoording hebben over de Jeugdgroep 
van ongeveer 25 kinderen.
En dit is een dik compliment aan iedereen die 

in de loop der jaren belangeloos heeft 
bijgedragen aan het ontwikkelen en welslagen 
van de Amiese Jeugdcarnaval zoals deze er nu 
op staat.
Het programma van de Amiese Jeugdcarnaval is 
wel in de loop der tijd aangepast aan de 
behoeftes van de Jeugd, zo was er in tot laat in 
de tachtiger jaren een aparte kinderoptocht op 
de dinsdag, maar deze is nadat de belangstelling  
tegen viel weer in de optocht op de maandag 
ingevoegd. Wel een vast onderdeel is de 
kinderzitting, deze is op dezelfde leest 
geschoeid als de “grote” zitting, kinderen  uit 
Amie treden op voor de plaatselijke jeugd en 
dat al sinds 1959.

UITNODIGING JAARVERGADERING 2021
Maandag 18 oktober om 20.00 uur houden wij onze jaarvergadering in het 
Gemeenschapshuis “Amyerhoof” aan het Severenplein 27 te Amby-Maastricht. 
De agenda en het financieel jaarverslag 2020 liggen een half uur voor aanvang van de 
vergadering ter inzage.
In de Amyer Praot van 5 oktober 2021 wordt de definitieve agenda voor de 
jaarvergadering van 18 oktober 2021 geplaatst.

Namens Walburgis Uitvaartzorg
Guus Gabbano Secretaris

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

DANKBETUIGING

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven, 
de mooie kaarten en lieve woorden bij het overlijden van 

WIEL ROBERTS
Het heeft ons heel veel steun gegeven.

Namens Sjé, kinderen en kleinzoon.
Taxushoven 5, 6225 GG Maastricht

 Zoals al aangegeven heeft het programma in al 
die jaren vele wijzigingen gehad, ging men 
vroeger op de zondag “springen” in Huize 
Severen en is dit later vervangen door de 
Jeugdbals in de Amyerhoof ,en werden die 
vervolgens weer aangevuld met modeshows 
van de “sjoenste Pekskes”.

Wat ook aan verandering is onderheven is de 
openingsdans op de zitting. Sinds de invoering 
van de Sjlaaimetjes presenteert zich de 
Jeugdgroep aan het begin van de zitting met 
een eigen dans. In de begin jaren was dat gelet 
op de Historie een soort “boerendans” maar 
daar kom je tegenwoordig niet meer mee weg, 
vandaag de dag wordt alles uit de kast 
getrokken..

De organisatie begint meestal in het vroege 
najaar met het zoeken naar de jeugdleden 
voor de “Sjlaaibökskes en Sjlaaimetjes” 
daarnaast wordt in een vroeg stadium een 
keuze gemaakt voor het Jeugdprinsenpaar. En 
dan begint het pas echt bijeenkomsten met 
ouders, kleding foto’s maken en het oefenen 
van de Speech voor na het uitroepen. 
Het uittrek programma staat meestal in de 
steigers maar wordt ook jaarlijks tegen het 
licht gehouden of het niet aangepast moet 
worden, bijeenkomsten met de ouders van de 
jeugdraad en het maken van de rooster van 
brengen en ophalen en dan moet het nog 
Kerst worden!
De Sjlaaibok zijn al die jaren “gezegend” 
geweest met een grote groep vrijwilligers die 
zich al die jaren hebben ingezet om de Amiese 
Jeugd een fijne Carnaval te bezorgen en zo dit 
stukje volkscultuur in ere te houden. Het 
brengt natuurlijk ook een grote 
verantwoordelijkheid met zich mee want ga 
maar eens “opstap” met een groep van bijna 
30 kinderen… je komt ogen tekort!
In de loop der tijd is er veel continuïteit 
geweest binnen de Jeugdkemissie en ook dit 
kenmerkt de sfeer binnen de vereniging, 
natuurlijk zijn er wel eens “gevreigel”, maar dat 
komt in de beste families voor maar als de 
rook is gedaald blijven de prachtige 
herinneringen aan een geweldige tijd binnen de 
Sjlaaibök. 
Dikke complimenten en heel veel dank dan 
ook voor alle leden van deze kemissie zoals 
o.a. Lappe Twain, Bér, Rob , Maria, Piet, Peter, 
Jo, Ron, Tiny Paul, Conny B, Hanny, Harry, 
Marjo, Marie-Christien, Conny H,  en de 
huidige leden Monique R., Nicolle, André, 
Monique B. en Kimberly etc etc. en iedereen 
die ongetwijfeld in dit rijtje thuishoort en z’n 
sporen heeft verdiend voor de Amiese 
Jeugdkarnaval. En zo de kinderen een 
onvergetelijke tijd hebben bezorgd.

Een van de hoogtepunten voor elk 
Jeugdprinsenpaar en de hele groep is toch wel 
het inhalen van de Stadsprins de 4e zondag 
voor de Vastelaovend. De oe en aa’s, en kiek 
dao , zijn niet te tellen als de Sjlaaibök  met 
daarbij de Amiese Jeugd voorop voorbij 
komen, een top vereniging presenteert zich 
dan  aan het “Mestreechse Vollek” 
 
Al met al zijn de Sjlaaibök “gruutsj” op hun 
Jeugdafdeling het 2e  visitekaartje van de 
Amiese Carnaval. 
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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 8 september tot en met dinsdag 21 september

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

Belegen kaas

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

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

per kg € 11.90

WEEKENDRECLAME: vrijdag 8 en zaterdag 9 september

Een lekker kopje koffie met 
een praatje?
Dat kan. Sinds 6 jaren is er een huiskamer 
voor ouderen in Amby: de Koffiepot.
Iedere week op donderdagmiddag gelegenheid 
voor een kopje koffie, een kaartje leggen, een 
gezellig praatje, enzovoorts.

 
 
 

2e HANDS 
KLEDINGMARKT 

 
speciaal veel kinderkleding 

 
  ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017 

 
GEMEENSCHAPSHUIS AMYERHOOF 

SEVERENPLEIN AMBY  
 

van 10.30 – 14.30 uur 
 

t.b.v. ZijActief Limburg 
afd. Amby 

 
De toegang is gratis 

 
 

Beste leden van ZijActief Amby,   
U wordt van harte uitgenodigd voor de 
maandelijkse ledenavond,  op woensdag 
15 september  2021 om 19:45u in 
gemeenschapshuis De Amyerhoof.

Waar? 
Vanaf 9 september in de Huiskamer van de 
Koffiepot aan de Arenborghoeve.
Hoe laat? 
Van 13.30 tot 16.30 uur.
Zin om mee te doen? Loop even bij ons 
binnen. Slecht ter been? Geen probleem, 
wij halen u op.
Contactadres: Arno Custers - 043-3636947 

Het thema van de avond is: 
Kinderen van Zwarte Bevrijders 
De lezing wordt gegeven door historica 
Kelly Krijntjes. 
Zij zal ingaan op de verhalen van de kinderen, 
die geboren werden uit de korte relaties van 
Afro-Amerikaanse bevrijdingssoldaten met 
Limburgse meisjes. Door hun donkere 
huidskleur, in een nagenoeg wit, katholiek 
Limburg verliep de acceptatie niet altijd even 
soepel en bleven vragen over hun afkomst 
vaak onbeantwoord.               
                   
Bestuur 
ZijActief Limburg,
Afdeling Amby 

4e GRATIS

VARKENS-
FILETLAPJES

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

hij	is	er	weer,		

de	bekende	mobiele	slijperij	“De	Kroon”	

De	bus	speciaal	ingericht	voor	het	slijpen	van	
verchroomde	messen	en	broodzagen.		
Het	kartelen	van	brood-	en	tafelmessen.	

Ook	voor	het	slijpen	van	scharen	en	messen,	veescharen,	kappersscharen,		
heg-	en	snoeischaren,	schaven	en	beitels	

Alles	wordt	vakkundig	behandeld	
Scharen	en	messen	die	vernield	zijn,	worden	door	ons	prima	hersteld,	want		

alleen	het	beste	resultaat	is	onze	reclame	
klaar	terwijl	U	wacht	

U	kunt	mij	ook	bellen:	J.	van	Houten	06-84085476	
,,Scharensliep,	de	ouderwetse	scharensliep!	Ik	ben	nog	tot	de	volgende	week	in	Maastricht,	hier	in	Amby,	zegt	het	voort.”	
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6 6 e  j a a r g a n g
 n r .  1 4  -  2 0 2 1

 MISSTIPENDIA: 
 door de week: 

€ 12.50
 zondag: 

€ 27.50

 H. MISSEN AMBY:
 Dinsdag: 09.00 uur
 Donderdag: 09.00 uur  
 Zondag: 11.00 uur

Redactie en administratie: 
Kapelanie 

Severenstraat 7, 6225 AR Amby-Maastricht
Tel. (dringend): 06-27501073 
Wachtdienst tel: 043-3690670 

Bankrekeningnummers ten name van
de Parochie H. Walburga, Amby:

Kerkbijdrage: NL81 SNSB 0858 0216 09 
Kerkhof: NL59 SNSB 0851 4912 86

Betaalrekening (van missen e.d.): 
NL37 SNSB 0858 0216 25

De vakanties zijn voor de meeste mensen 
inmiddels voorbij. Ik hoop dat u er van genoten 
heeft, en echt tot rust gekomen bent! Wellicht 
bent u ook nog in prachtige landschappen en 
gebouwen, in musea en kerken geweest. En 
hebt u allerlei foto’s en filmpjes opgeslagen en 
souvenirs meegenomen, die nu op de kast 
staan. Om een heel jaar die heerlijke vrije tijd 
in herinnering te roepen en er zo nog lang van 
na te kunnen genieten.
 Na wellicht in een door het Corona-virus 
besmet ‘rood’ gebied te zijn geweest, moest u 
daarna wel in ‘quarantaine’ even afkicken. 
‘Quarantaine’, een Frans woord dat slaat op 
de 40 dagen van de vastentijd tussen 
aswoensdag en Pasen, en van de 40 jaar 
woestijn van de Joden na hun vlucht uit Egypte 
en voor hun intocht in het beloofde land. Een 
beleving van leegte en afzien, van minder 
zintuiglijke en intellectuele prikkels en vertier, 
waardoor verveling kan ontstaan, maar ook 
een mogelijkheid tot betere concentratie op de 
meer wezenlijke dingen van het leven. En van 
openheid voor de liefdevolle aanwezigheid 
van God.
 Die aandacht voor de essentie van het leven is 
wezenlijk voor priesters, die dan ook niet voor 
niets naast hun vakantie ook elk jaar een week 
op retraite gaan: een tijd van stilte en 
bezinning.  ‘Retraite’ is, zoals u weet, ook een 
Frans woord, wat zoveel betekent als 
terugtrekken. Een soort quarantaine, dus… Niet 
als een vlucht, maar een zoeken naar een 
beschutte plaats om God te zoeken, en jezelf 
terug te vinden. Even echt helemaal loskomen 
van je alledaagse 
beslommeringen en tijd voor reflectie te nemen. 
Voor mij is dat, eerlijk gezegd, eigenlijk de 
echte vakantie. Het is vacare, vrij zijn, in dit 
geval voor een speciaal uitzicht op de Lieve 
Heer, de Schepper van Hemel en aarde. 
(Boven de poort van de Benedictijnerabdij van 
Egmond staat niet voor niets Vacare Deo, vrij 
zijn voor God.)

 Mijn retraite is meestal in Tegelen, bij de Benedictinessen van de Altijddurende 
Aanbidding (https://www.oudemunt.nl/). De zusters hier zijn lid van een Congregatie die is 
opgericht door moeder Mechtildis van het H. Sacrament, Catharine de Bar (1614-1698). Ze 
leven hun hele leven vrij voor God. In strikte afzondering. Met enige moeite, en met hulp van 
mensen buiten het klooster, die in de kapel kunnen bidden, houden ze de 24 uurs aanbidding van 
het Allerheiligst Sacrament in stand. Knielend voor de in de monstrans uitgestelde H. Hostie, die 
Jezus is, bidden ze voor alle intenties die mensen hen voorleggen.
 Als u nu eens met iets zit, kan ik u aanbevelen om hen te vragen voor u te bidden. Maar… nog 
meer zou ik u aanbevelen dat terugtrekken – wat korter – ook zelf te doen, die aanbidding, in 
onze eigen Kerk in Heer, waar elke maandag- en donderdagmiddag het Allerheiligst Sacrament 
staat uitgesteld. Even in quarantaine, in stilte, bij de Lieve Heer zijn. Heer-lijk… Je hoeft er niet 
alleen te komen om te spreken overigens… Op een van de deuren van het klooster in Tegelen 
staat een uitspraak van Moeder Mechtildis: “Wees stil, God wil je zoveel zeggen…”
pastoor mgr E de Jong’

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 12 september, Vier-en-twintigste zondag door het jaar, 
tevens Nationale Ziekendag
11.00 uur H. Mis   
1e Jaardienst Michel Henkes
Jaardienst overleden ouders Merk-Winckens en kinderen
Overleden ouders Koenen-Gijselaers
Echtpaar Lexis-Lousberg
Maria Hermens en Gerard Burgers
Na de Mis: collecte voor de Zonnebloem in de hal van de kerk

Dinsdag 14 september: 09.00 uur in de ker Voor vrede in Afghanisten
Donderdag 16 september: 09.00 uur in de kerk Voor de zieken

ZATERDAG 18 SEPTEMBER
19.00 uur H. Mis
Jaardienst Maria Hermens en Gerard Burgers
Voor Juul Nieuwkamp en Loïs Peek die morgen gedoopt worden

ZONDAG 19 september, Vijf-en-twintigse zondag door het jaar
10.00 uur H. Mis EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Alleen voor de communicantjes en hun genodigden
Voor de communicanten
17.00 uur Poolse mis

Dinsdag 21 september: 09.00 uur in de kerk
Voor de vluchtelingen

Donderdag 23 september: 09.00 uur in de kerk
Voor de daklozen

KERKPOETS maandag 13 september 09.00 – 12.00 uur

GEDOOPT
Noï Muijs             Wij wensen de dopeling en haar ouders van harte proficiat.

OVERLEDEN
Court Franssen, 59 jaar
Moge hij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming

Bereikbaarheid priesterteam
Pastoor Mgr EJ de Jong: 06-51177061
Kapelaan Slaven Brajkovic: 06-27501073
Kapelaan Pawel Zelazny: 06-17971718
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 
13 september in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 14 september vóór 
12.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl
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Vocalgroup Mes Amie
is met passie muziek maken 
is het wij-gevoel en gezelligheid
is streven naar uitdagingen
is samen durven groeien

Voorbereidingen kerstwandelingen van start.
Na de zomervakantie zal VGMA starten met de voorbereidingen voor de 
komende kerstwandelingen. Voor deze editie hebben wij gekozen voor 
een bekend thema The Wizard of Amie dat ook herkenbaar zal zijn 
voor kinderen. Vandaar ook dat wij 2 zogenaamde familie tochten 
toevoegen aan het aantal wandelingen. 
De kerstwandelingen zijn op:
Vrijdag 17 december 2021 om 18.15 uur en om 21.00 uur 
Zaterdag 18 december 2021 om 18.15 uur en om 21.00 uur 
Zondag 19 december 2021 om 12.30 uur en om 15.00 uur (familie 
wandelingen) 

Op maandag 18 oktober zal de verkoop starten om 19.00 uur 
in gemeenschapshuis Amyerhoof. ( vanaf 18.30 uur open en verkoop 
op nummer). Max 5 kaarten per persoon. Per wandeling zijn 50 kaarten 
beschikbaar. 
De kaarten kosten 11 euro per persoon, kinderkaarten a 6,50 euro (6 
t/m 12 jaar) en alleen geldig op zondag en alleen onder begeleiding van 
minimaal 1 volwassene. 
De wandeling zal ong. 2,5 km zijn en natuurlijk onderweg een mooi 
verhaal, zang, toneel, muziek met iets te eten en te drinken. Dit alles om 
u in de juiste kerststemming te brengen. Volgende keer meer over het 
verhaal etc. Noteer dus maandag 18 oktober en wees er snel bij want de 
ervaring leert dat de kaarten snel uitverkocht zijn. 
 
             Foto; Ton Bron

Vocalgroup Mes Amie zoekt 
tenoren en bassen.
Kun je zingen of lijkt zingen je een 
mooie hobby dan kom eens kijken want 
ons koor zoekt tenoren en bassen. Op 
dit moment telt ons koor 10 mannen en 
aangezien wij nog altijd groeiende zijn 
kunnen wij richting ons project nog 
tenoren en bassen gebruiken. Lijkt het je 
leuk dan ben je op maandag tijdens onze 
wekelijkse repetitieavond welkom. 

Gitarist gezocht. 
Vocalgroup Mes Amie heeft een eigen combo bestaande uit drums, piano, 
keyboard, basgitarist en dwarsfluit. Wij zijn nog op zoek naar een gitarist. 
Lijkt het je leuk om binnen een combo samen te spelen dan kom eens 
kijken op maandagavond. 

Groet Buutte-gala in Amby
C.V. De Sjlaaibök organiseert op zaterdag 9 oktober in de Amyerhoof 
een Groot Buutte-gala om zo de feestelijkheden rond het 66 jarig jubileum 
in te luiden.

Huub Stassen Ger Frenken
      

Pierre van Helden Bas van Neer

Jan Gereadts Robert Walthouwer

zullen in de Amiese Buutteton hun buut presenteren. Het is een 
grote kunst om een humoristisch verhaal doorspekt met 
grappen en woordspelingen dat dan ook maar alleen mag gaan 
over één thema of personage gaat te houden en wij hebben de 
top van Limburg naar Amby gehaald om het jubileum van de 
Sjlaaibök in te luiden. 
Over de kaartverkoop volgt snel meer maar noteer 
9 oktober maar vast in uw agenda. 

Koorapp
Wat een mooie start van het nieuwe seizoen. Alle leden kunnen vanaf nu 
via een koorapp thuis hun liederen oefenen. In de koorapp staan alle 
partituren en heeft het combo de nummers ingespeeld voor alle 
stemsoorten. Een geweldige toevoeging voor onze vereniging. 

Hei-dag op 18 september
Ieder jaar heeft het koor en het combo een zogenaamde hei-dag. Ook 
dit jaar zal deze werkdag in aangepaste vorm gestalte gaan krijgen. 
Nieuwe nummers en info over onze vereniging zal op deze dag de revue 
passeren. De hei-dag zal dit jaar in het gemeenschapshuis Amyerhoof 
plaatsvinden. 

Programma 2021:
18-09-2021 Hei-dag koor
16-10-2021 kleding actie 
17-12-2021 kerstwandelingen
18-12-2021 kerstwandelingen
19-12-2021 gezins-kinder kerstwandeling
24-12-2021 kerstavond opluistering 
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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.

JUBILEUM 10+1=11 JAAR JEROME GELISSEN 
OP ZATERDAG 30 OKTOBER 2021 EN 
MINI-FESTILAOVEND IN LIMBURG
Op za. 11 sept. 2021 wordt de Mini Festilaovend gehouden tijdens het Same mit op Dreef 
Festival in Limburg. Er zijn optredens van Beppie Kraft, Spik & Span, Vleisboeket, Promilaasj, 
Otto Wunderbar, Danny Pouwels, Patrick Gerets, Jérôme Gelissen, Roboter mit Senf, DJ 
Rard. Lokatie: Festivalterrein Reuver. Info: www.festilaovend.nl/mini-festilaovend
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 
diverse gastartiesten op o.a. Frans Theunisz en Ludy van Dijk.
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 10 jaar Loco Loco CD 
nog te koop bij o.a. Jose’s Boutique in Amby en Mediamarkt Maastricht en natuurlijk bij 
mezelf. 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.

De scharensliep is een 
uitstervend beroep. 

Een van de laatste der 
Mohikanen is 

J. van Houten uit Osdorp 
(Amsterdam). 

Deze week is hij actief in 
Amby-Maastricht. 

,,Op werkvakantie, meneer.” In zij bus rijdt 
hij deze week door Amby. J. van Houten 
(62) heeft in de wijk Amby met briefjes zijn 
komst gemeld.

Waarom Amby?
Als de scharensliep een accu aanzet, begint 
de motor van de slijpmachine te draaien. 
Waarom Amby, reist hij door het hele land? 
,,Nee, mijn vrouw heeft hier familie, ik ben 
op werkvakantie. Ik kan er van leven, maar 
twee weken niet werken, dat kan bruintje 
niet trekken,” stelt Van Houten. Toch neemt 
hij gas terug: ,,Normaal werk ik tot zeven 
uur ‘s avonds, nu stop ik om vijf uur.”
Een echte scharensliep zie je zo vaak niet 
meer. ,,Ik ben de laatste der Mohikanen, 
meneer. Mijn vader heeft het me geleerd, ik 
heb zelf geen kinderen. Trouwens: niemand 
wil dit nog doen. Ik ben eerst 2,5 uur bezig 
met overal briefjes in bussen te gooien, dan 
ben ik eigenlijk al moe voor ik begin te 
slijpen.”
De mensen zijn niet echt meer gewend aan 
vaklui aan de deur. Van Houten heeft ook 
last van allerlei bedriegers die aan deuren 
aanbellen om bijvoorbeeld - voor veel te 
veel geld - je oprit schoon te spuiten. Tot 
zijn frustratie belden twee jaar geleden in 
Velsen argwanende bewoners de politie. 
Tot zijn frustratie. Maar Van Houten kon 
keurig zijn papieren laten zien, met Kamer 
van Koophandel-nummer en al.

Vertrouwen
Vertrouwen, daar draait het om, benadrukt 
hij. ,,Je kunt bij de bouwmarkt 
tuingereedschap, messen en scharen 
inleveren, maar die worden ergens anders 
geslepen. Je hebt geen idee wat ermee 
gebeurt. Bij mij kun je mee kijken, gewoon 
op straat. Kijk, eerst polijst ik, dan volgt het 
slijpen.”

Van Houten pakt een bel en rinkelt: 

,,Scharensliep, 
de ouderwetse scharensliep! 
Ik ben nog tot de volgende week in 
Maastricht, hier in Amby, zegt het voort.” 

slijperij De Kroon is er weer

Wil je bezorger worden bij de Amyer Praot?
Geef het even door aan Henny Willems (adresgegevens vind je op pagina 2).

Als we je nodig hebben, hoor je van ONS.



omgezet naar kamerbewoning. Het maakt 
voor het leefklimaat wel degelijk uit of 
bijvoorbeeld jouw slaapkamer grenst aan een 
bovenetage van een doorsnee gezinswoning 
of juist aan een woonkamer van een gesplitst 
of verkamerd  
pand, waar de bewoners vaak een ander 
dagritme hebben. Voor het behoud van het 
woongenot zijn daarom nadere eisen 
noodzakelijk. 

Afsluitend uw aandacht voor de 
Burgerbegroting. Deze gaat, na een jaar 
uitstel in verband met COVID-19, in 
september van start. U heeft wellicht al meer 
hierover vernomen via de communicatie van 
het Buurtplatform Amby. Ik wil hun oproep 
dan ook ondersteunen. Daarom roep ik u op 
om deel te nemen en beslis mee over hoe 
300.000,- euro te besteden in onze stad. Ook 
voor bestaande initiatieven en verenigingen 
biedt de Burgerbegroting kansen. 
Sluit daarom aan bij de sessie op 
donderdag 7 oktober om 19:00uur in 
de Amyerhoof. Aanmelden kan via: 
https://www.
burgerbegrotingmaastricht.nl/doe-mee/
evenementen of 
burgerbegroting@maastricht.nl 
of 043 350 47 47.

Niels Peeters
Fractievoorzitter 
CDA Maastricht
06-15960400 
npeeters@live.nl 
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Update vanuit de raad
De zomervakantie is ten einde. De scholen 
zijn weer begonnen en de raadsvergaderingen 
gaan weer van start. Tijdens de zomerperiode 
heeft de actualiteit de Maastrichtse politiek 
beziggehouden. Een extra vergadering is 
gehouden om te spreken over de komst van 
het hoofdkantoor van DSM naar Maastricht. 
Een ontwikkeling die goed is voor de stad en 
zorgt dat de werkgelegenheid in de regio 
blijft. Gelukkig is uiteindelijk door DSM 
afgezien van een vestigingssubsidie. Wel heeft 
het CDA zorgen geuit over de leefbaarheid in 
de woonwijk rondom het nieuwe 
hoofdkantoor in Wyck. Hierop zijn door het 
college van B&W afdoende toezeggingen 
gedaan zodat rekening wordt gehouden met 
de omwonenden in de planvorming en 
uitvoering. Vervolgens werden wij allemaal 
negatief verrast door de nieuwe 
ontwikkelingen bij het Trega-Zinkwit terrein 
in Limmel. Waar de politiek dacht dat alle 
partners in goed overleg aan tafel zaten om 
dit braakliggende terrein met meerwaarde 
voor Limmel te ontwikkelen bleek dat anders 
te zijn. Niet de zo gewenste ontwikkeling van 
(betaalbare) woningbouw, recreatie en groen 
maar een grote vijftien meter hoge loods 
kwam uit de hoge hoed. Bij het uitkomen van 
deze Amyerpraot heeft de gemeenteraad 
hierover een extra raadsvergadering. Hopelijk 
kan het integrale plan voor dit gebied alsnog 
verder worden vormgegeven zonder de grote 
blokkendoos die nu door de grondeigenaar 
voorzien is.

Het thema wonen houdt ons in Maastricht 
enorm bezig. Los van de terechte vraag om 
betaalbare wooneenheden en 

doorstroommogelijkheden in de eigen buurt  
speelt ook het woongenot een grote 
betekenis. Een hoog woongenot werkt door 
in de mate waarin mensen een bijdrage willen 
leveren aan hun buurt, vergroot het 
veiligheidsgevoel, verhoogt de bereidheid om 
de woning en tuin te onderhouden en geeft 
vertrouwen in het overheidsbeleid. Soms 
staat dit woongenot onder druk. Zo ook in 
Maastricht. Neem bijvoorbeeld de toename 
van geluidsoverlast gelieerd aan dakterrassen 
en woningsplitsing. Daarom heeft de 
gemeenteraad twee CDA Maastricht 
voorstellen aangenomen. Enerzijds het 
voorstel om te komen tot meer specifieke en 
stadsbrede regels voor (toekomstige) 
dakterrassen. De bebouwing in delen van 
onze stad maakt het namelijk niet altijd 
wenselijk om dakterrassen toe te laten. De 
dakterrassen liggen vaak in door bebouwing 
omsloten woonblokken waardoor er 
klankkasten ontstaan. Sommige 
bestemmingsplannen in onze stad geven 
regels of wijzen dakterrassen af. Echter veel 
wijken in de stad hebben 
bestemmingsplannen waarin niets is geregeld. 
Daarnaast ontbreken eenduidige 
basisvoorwaarden. 
Voor bestaande (illegale) dakterrassen die 
geluidsoverlast geven blijft het devies om bij 
buitenproportionele overlast handhaving of 
de politie in te roepen. Dat geldt voor nu en 
in de toekomst.
Het tweede aangenomen voorstel is om 
nadere eisen te stellen met betrekking tot 
geluid bij woningsplitsing en verkamering. 
Gedacht kan worden aan extra 
bouwvoorschriften op het gebied van 
geluidsisolatie. In Maastricht worden met 
regelmaat gezinswoningen gesplitst en/of 

declaraties rechtstreeks bij Uw zorgverzekeraar
kom langs voor een gratis prothesecheck

Kim en Mandy heten jullie welkom 
in het nieuwe Gebitscentrum, 
tandprothetische praktijk. 

We zijn gespecialiseerd in het 
aanmeten van gebitsprothesen. 

ook kunt U bij ons terecht voor o.a.
- reparaties
- opvullen van Uw kunstgebit

openingstijden:
maandag van 09.00-17.00 uur
dinsdag van 09.00-17.00 uur
woensdag van 09.00-17.00 uur
donderdag van 09.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-12.00 uur

Het Gebitscentrum
Ambyerstraat Noord 23,
telefoonnummer 043-852 8201
emailadres info@hetgebitscentrum.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 

Nieuwe oogst Delbare appels van Jan kg € 1,29 
Nieuwe oogst St.Pieter aardappelen   10 kg € 5,99 

Luxe Salade compleet per 100 gr. € 0,79 
Heerlijke huis-gemarineerde Olijven per ons € 0,79 

 

Lekker uit de regio Roomijs van De Vrolijke Koe en de IJsbaas  
Zuivel van de vrolijke koe, 

Kaas van kaasboerderij Mertens 
Rundvlees van ut gasthoes 

Lam en varken van de Fromberg  
Mergeland Eieren  
Honing uit Raar 

 

De pindakaas winkel 

AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!
Voor u ligt de eerste uitgave van de Amyerpraot 
van het nieuwe seizoen 2021-2022.
De redactie van de site amiepedia.nl gaat opnieuw 

in elke uitgave aangeven welke nieuwe bijdragen; artikelen, verhalen 
en foto’s, etc., er op de site zijn verschenen of gaan verschijnen. 
Maar ook tijdens de vakantie zijn er mooie en interessante verhalen 
op de site verschenen en hebben diverse “Ambynezen” ervoor 
gezorgd dat er weer enkele artikelen, handelend over zeer 
eigentijdse onderwerpen, de weg naar amiepedia vonden.

  “Gelukkige Groene 
Tuinen” verhaalt over 
het initiatief van de 
gemeente Maastricht 
en het CNME 
(Centrum voor Natuur 
en Milieueducatie) om 
de “versteende” 
straten van de stad en 
dus ook van ons Amby, 
te vergroenen. Lees op 
de site hoe dankzij een 
enthousiaste 
buurtbewoner de 

Longinastraat daardoor een mooie en belangrijke groene 
metamorfose heeft ondergaan.
  Een andere inwoner heeft een bijdrage geplaatst over de 
Garagesale Amby. Aan de hand van een stukje historie wordt 
geschetst dat deze sale een logisch gevolg is van de aloude en 
roemruchte scouting rommelmarkten en een pandemie-veilig 
alternatief is voor de “dorpsmarkten en braderieën”. Samen met 
andere initiatiefnemers is er voor gezorgd dat deze sale in navolging 
van de eerste keer in 2020, ook in 
2021 georganiseerd wordt. 
Een verhaal dat aansluit bij de 
actualiteit gaat over besmettelijke 
ziekten in vroeger tijden. Met name in 
de 19e eeuw werd onze samenleving 
regelmatig geteisterd door diverse 
epidemieën. Het is interessant te lezen 
welke ziektes er rondzongen, hoe de 
medische aanpak werd vormgegeven, 
welke rol de overheid speelde, hoe 
onwetendheid en bijgeloof een rol 
speelden, en evenals nu, de 
maatschappelijke ongelijkheid.
Twee andere artikelen handelen over 
aan elkaar verwante zaken.
  “De Kook” op een Amby’s feest, 
vertelt over de twee zussen Smeets, 
Christien en Marie, die jarenlang het 
eten verzorgden bij mensen in Amby 
die een feest hadden en grote 
gezelschappen te eten kregen. Met 
name communiefeesten en bruiloften. 
Daarbij ging het bij deze “traiteurs 

avant la lettre” van begin tot eind. In overleg met de opdrachtgever 
zorgden zij voor het materiaal, de ingredienten, de recepten, de 
voorbereidingen, de verwerking, het opdienen en het afruimen. 
Sommige gerechten en de gebruikte recepten zijn terug te vinden in 
het artikel  over Oude Ambysche Recepten.
Wellicht dat u, lezer, wordt uitgedaagd een van die recepten eens uit 
te proberen. Laat dan niet achterwege de redactie in te lichten over 
uw bevindingen.
  Het nieuwste artikel dat tijdens de vakantie op de site 
verscheen gaat over criminele activiteiten in Amby eind 18e eeuw. 
Daarin spelen de Withuishof (aan de Bergerstraat) en haar bewoners 
in die tijd, een prominente rol. Brandbrief voor de Withuishof 
verhaalt over de bedreigingen aan het adres van de vermogende 
eigenaren van dit prachtige landhuis.

Zo ziet u dat er 
over Amby veel 
te vertellen is en 
nog veel verteld 
kan worden, 
waarbij geen 
enkel verhaal 
hoeft te worden 
overgeslagen.
Echter, de 
redactie oftewel 
werkgroep 
Amiepedia is een 
vrijwilligersgroep 
zonder financiën.

Er zijn geen betalende leden, zoals bij een vereniging. Maar er zijn 
uiteraard wel kosten. De site moet betaald worden, de Amyerpraot 
publicaties kosten een kleinigheid, en soms moet er betaald worden 
voor onderzoek. Dan gaat het nog niet over de reiskosten van de 
onderzoekers en andere kosten als gevolg van het opvragen van 
gegevens voor artikelen.
Grote bedragen zijn het niet, maar een kleine financiele basis is toch 
wel gewenst. Vandaar dat ook de werkgroep Amiepedia meedoet aan 
de spaaractie Help jouw club van supermarkt Plus Franssen. 
We hopen dat u als (oud) inwoner van Amby, Amiepedia inmiddels 
een warm hart toedraagt en tijdens uw boodschappen ook aan 
Amiepedia denkt en wilt steunen.
Elke tien euro aan boodschappen levert een voucher met code op, 
die u aan Amiepedia kunt toewijzen. In het najaar worden de 
gespaarde bedragen aan de deelnemers uitgekeerd.
Met deze actie en dus uw hulp, kunnen we Amiepedia de komende 
jaren nog volop laten groeien. 
De medewerkers van de plus leggen u graag uit hoe de actie precies 
werkt.
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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 Contact
T: 06 27 19 67 97
E: info@thuiszorgcentralenederland.nl
A: Amerikalaan 14
     6199 AE Maastricht-Airport

Thuiszorg
Centrale
Nederland

Elke dag uw eigen dag!

Regie in eigen handen

Kleine teams met vaste 
zorgprofessionals

Servicegericht én persoonlijk

Vaste contactpersoon, korte lijnen 

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

Walburg is Uitvaartzorg voldoet aan 
Nardus Norm
Op dinsdag 6 juli werd door Rein Bouwman, penningmeester van 
Nardus tijdens de vergadering van de Bond van Uitvaartinstellingen 
in de provincie Limburg de plaquette die hoort bij het voldoen aan 
de Nardus Norm uitgereikt aan de Begrafenis- en 
Crematievereniging “St.Walburgis” uit Amby-Maastricht. De plaquette 
zou eigenlijk al tijdens de jaarvergadering van Walburgis in mei 2020 
worden uitgereikt, maar vanwege corona kon dat toen geen 
doorgang vinden. 
Deze certificering is behaald doordat Walburgis Uitvaartzorg voldoet 
aan een aantal kwaliteitscriteria. De uitvaartvereniging beschikt over 
een capabel bestuur, heeft een solide financiële basis en ook 
organisatorisch heeft de vereniging de zaken goed onder controle. 
Hierdoor worden de belangen van de leden ook voor de lange 
termijn goed gewaarborgd.
 
Dhr. R. Bouwman (links) overhandigt de plaquette aan St. Walburgis

De begrafenis- en 
Crematievereniging 
“St.Walburgis”, 
werkend onder de 
naam Walburgis 
Uitvaartzorg werd 
opgericht in 1929 in de 
toenmalige gemeente  
Amby (Amby werd in 
1970 bij Maastricht 
gevoegd). 
In navolging van 
initiatieven in de 
mijnstreek werd er 
ook in Amby een 
“begrafenisfonds” 
opgericht. Een jaar 
later telde de 
vereniging 150 leden. In 

de Tweede Wereldoorlog had de vereniging het zwaar en liep het 
aantal leden terug. Maar na de Tweede Wereldoorlog werden er 
acties op touw gezet en nam het ledental weer toe. 
Op dit moment telt de vereniging ca. 1600 leden. Het werkgebied 
van de vereniging is Amby-Maastricht en omgeving.
Walburgis Uitvaartzorg is ook een uitvaartonderneming en verzorgt 
derhalve uitvaarten voor leden en niet leden. Daarbij wordt 
samengewerkt met een professionele uitvaartonderneming, maar het 
grootste deel van de taken wordt uitgevoerd door vrijwilligers.
Voor het opbaren van overledenen werden op het kerkhof van de 
parochiekerk 2 kapellen ingericht. Sinds 2015 beschikt Walburgis 
Uitvaartzorg over een eigen modern rouwcentrum waar 
nabestaanden op een passende wijze afscheid kunnen nemen van hun 
overledene. 

Bevolkingsonderzoek borstkanker: 
het onderzoekscentrum 
staat in Maastricht

Franciscus Romanusweg  – Vanaf medio 
september 2021 staat het mobiele onderzoekscentrum voor het 
bevolkingsonderzoek borstkanker in Maastricht aan de Franciscus 
Romanusweg 90. We staan tussen de Wilhelminabrug en de 
Servaasbrug langs de Maas. Vanwege de uitbraak van het 
coronavirus was het bevolkingsonderzoek borstkanker tijdelijk 
stilgelegd. Inmiddels zijn verschillende maatregelen genomen om 
gefaseerd en veilig te kunnen screenen binnen de COVID-
richtlijnen. 

Borstkanker, je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn 
Een op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. De meesten zijn 
ouder dan 50 jaar. Daarom krijgen alle vrouwen van 50 tot en 
met 75 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek 
borstkanker. Dankzij dit gratis bevolkingsonderzoek overlijden 
jaarlijks tussen de 850 en 1075 vrouwen minder aan borstkanker.

Mammografie
Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto’s van beide 
borsten, een mammografie. Bij het maken van de röntgenfoto 
worden de borsten samengedrukt om de foto goed te kunnen 
beoordelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door hiervoor 
opgeleide screeningslaboranten. Twee screeningsradiologen 
beoordelen de röntgenfoto’s en zoeken naar verdachte 
afwijkingen.

Coronavirus
Vanwege het coronavirus zijn verschillende maatregelen genomen 
om veilig te kunnen screenen binnen de COVID-richtlijnen. 
Daardoor kunnen het bevolkingsonderzoek en de aansluitende 
zorg veilig en met goede kwaliteit worden georganiseerd.

Uitnodiging komt tijdelijk later 
Voorlopig is het niet mogelijk om vrouwen elke 2 jaar uit te 
nodigen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit komt 
door een tekort aan personeel. Door het coronavirus is de 
vertraging in het uitnodigen nog groter geworden. Daarom is 
besloten de periode tussen twee uitnodigingen tijdelijk te 
verlengen naar maximaal 3 jaar. Het later uitnodigen zal enkele 
jaren duren. Als de COVID-19-maatregelen voorbij zijn en we 
voldoende nieuwe medewerkers hebben opgeleid, kunnen we 
onze cliënten weer iedere 2 jaar uitnodigen. 

Franciscus Romanusweg 
Vrouwen uit Maastricht met de postcodes 6221 tot en met 6227 
worden voor deze ronde van het bevolkingsonderzoek 
uitgenodigd. Het onderzoekscentrum is vanaf medio september 
2021 tot en met begin februari 2022 te vinden aan de Franciscus 
Romanusweg 90. De volgende standplaats van het mobiele 
onderzoekscentrum is Meerssen. 

Meer informatie
Onze informatielijn is op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur 
bereikbaar via telefoonnummer 088 00 01 388. Meer informatie 
over het bevolkingsonderzoek borstkanker vindt u op www.
bevolkingsonderzoeknederland.nl. Hier vindt u ook informatie 
over het coronavirus. 
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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

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM AFDELING AMBY

KIENEN
Vandaag, op 7 september, de dag dat de Amyerpraot verschijnt, is er weer 
Zonnebloem kienen in de Amyerhoof. Het kienen is voor velen een 
aangename besteding van de dag. Elke eerste dinsdag van de maand 
wordt deze middag door de Zonnebloem afdeling Amby georganiseerd 
voor ouderen, gehandicapten en alleenstaanden. 

ZONNEBLOEMLOTERIJ
Tot 1 oktober kunnen er nog loten gekocht worden. Je kunt loten ook 
telefonisch bestellen bij de penningmeester van de Zonnebloem afdeling 
Amby, Tjeu Dols. Tel. 043-36 25 298. Ook bij bestuurslid Annie Overmans 
kunt je loten bestellen. Tel. 043-3623816. Er is verder een mogelijkheid 
om loten te bestellen via Internet: zie verder op www.zonnebloem.nl/
loterij. Met de opbrengst van de loterij kunnen we onze activiteiten 
blijven organiseren.

SPONSORACTIE BIJ DE PLUS
De Plus komt met een nieuwe actie om de kas van verenigingen te 
spekken. Hieraan doet ook onze afdeling mee. In diverse publicaties 
wordt deze actie bekendgemaakt en wordt nadere informatie over deze 
actie gegeven. Bij de Plus in Amby vind je meer informatie hoe je aan 
deze actie kunt deelnemen, ook op www.plus.nl/sponsorpunten is 
uitgebreide info te zien. 

STEMPELKAARTENACTIE
Of de lopende stempelkaartenactie beëindigd wordt is op dit moment 
nog niet bekend. Om problemen te voorkomen, vragen we om volle en 
nog niet volle stempelkaarten zo spoedig mogelijk in te leveren bij onze 
bestuursleden Tjeu Dols, Hazelaarhoven 9 of Annie Overmans, 
Kershegge 31.

NATIONALE ZIEKENDAG OP ZONDAG 12 SEPTEMBER
Iedere tweede zondag in september wordt aan de Nederlanders 
gevraagd om extra aandacht te geven aan zieken en gehandicapten in 
hun leefomgeving. De Nationale Ziekendag zorgt ervoor, dat we niet 
vergeten dat wij als mensen, ziek en gezond, samen door het leven gaan. 
In de Eucharistieviering van die zondag wordt er aandacht aan deze dag 
gegeven en is er een aparte collecte voor de Zonnebloem afdeling 
Amby. 

Harmonieuws
Lars van Kan en Niek van den Boorn geslaagd!
Begin juli jl. slaagden Lars van Kan en Niek van den Boorn 
aan onze muziekschool. Lars voor Trom A en Niek voor 
Marimba A, beiden met het cijfer 9 en lof van de jury. Met 
dit fraaie resultaat nam Tom Berghmans na 10 jaar 
afscheid als docent. Wij feliciteren Lars en Niek met de fraaie resultaat 
en wij bedanken Tom voor zijn grote inzet en vakmanschap.

De repetities zijn hervat Op vrijdag 3 september jl. zijn ná de 
zomervakantie de repetities hervat van de Drumband, de Harmonie en 
het Jeugdorkest. Hopelijk gooien nieuwe coronamaatregelen geen roet 
meer in het eten en kunnen wij ons goed gaan voorbereiden op 
toekomstige publieke optredens.

Begeleiding Communicanten van Amby Op zondag 19 
september begeleidt de Harmonie de Communicanten van Amby. Het 
is ons eerste optreden sinds de Eerste Heilige Communie van 6 
september 2020 en wij verheugen ons op dit muzikale weerzien in 
Amby.

Nieuwe spaaractie van de Plus Supermarkt Op 5 september jl. is 
een nieuwe spaaractie van de Plus gestart. Bij elke € 10 aan 
boodschappen ontvang je een voucher. De waarde hiervan kun je 
schenken aan je favoriete vereniging.  Harmonie St. Walburga doet mee 
aan deze spaaractie en we stellen het zeer op prijs als je ons op deze 
manier wil sponseren. Daarnaast kun je nog steeds met de 
stempelkaart sparen Heb je voor € 300 aan boodschappen gekocht, 
dan ontvangt de Harmonie voor een volle spaarkaart € 3. 
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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 

Op zoek naar proefpersonen om het effect van koud op energieverbruik te bepalen:  
 

Mannen 
Westers Europees 

Leeftijd tussen de 18-70 jaar 
BMI tussen de 18.5 en 35 kg/m2 

Geen rokers  
U ontvangt een vergoeding van €120 + reiskosten 

 
Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in het effect dat blootstelling aan de koude heeft op het 
energieverbruik van de westerse mens en dit te vergelijken met die van een eerder geteste Sibersiche populatie.  

Het onderzoek bestaat uit 3 bezoeken aan Universiteitssingel 50, Maastricht Universiteit, en zal in totaal ongeveer 6 uur 
duren.  

Voorafgaand aan het onderzoek vindt er een screening plaats om uw geschiktheid te bepalen. Tijdens de eerste testdag 
wordt er een test uitgevoerd waarbij u uw middelvinger 30 minuten in ijswater moet laten rusten terwijl de 
temperatuur van uw vingertopoppervlak wordt geregistreerd met een sensor.  
Hierna zullen we u  voorzien van 7 kleine sensoren (4 op uw huid, 2 op uw kleding, 1 op een elastische riem). U moet de 
sensoren 6 dagen (24 uur) dragen tijdens het uitvoeren van uw gebruikelijke dagelijkse activiteiten.  
Tijdens de tweede testdag wordt u met het hele lichaam blootgesteld aan een gestandaardiseerde koude  
(9 °C lucht gedurende 1 uur). Met behulp van verschillende sensoren wordt uw lichaamstemperatuur, energieverbruik 
en ril activiteit onderzocht. Ook vragen wij u een aantal vragenlijsten in te vullen. 
 
Indien u geïnteresseerd bent in het onderzoek kunt u contact opnemen met: 
Adam Sellers (Promovendus) 
Afdeling Voeding- en Bewegingswetenschappen 
E-mail: adam.sellers@maastrichtuniversity.nl 
Tel: 043 3884260 

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. 
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