
Een handdruk, een knuffel, warmte
Meer dan ooit missen we de warmte van andere 
mensen om ons heen: de handdruk bij ‘n 
ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op 
de schouder.
Mensen zoeken verbinding, contact en 
genegenheid.
En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: 
samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te 
delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band. 
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Harmonieuws
Digitale Nieuwjaarsborrel
Hoe kun je tijdens de 
lockdown een 

nieuwjaarsborrel organiseren? Via Teams! 
Op vrijdagavond 15 januari jl. troffen we 
elkaar op afstand om het glas te heffen 
op het net begonnen nieuwe jaar.
Er waren peptalks van secretaris Math 
Nulens en dirigent Jhon Willems. 
Veronique Van Kan presenteerde het 
jaarverslag en met weemoed keken we 
terug op de activiteiten, die in 2020 nog 
wel konden doorgaan. We durfden 
voorzichtig vooruit te kijken; naar het op 
termijn hervatten van de repetities en 
op langere termijn deelname aan een 
belangrijk concours.  

Muzieklessen bij de Harmonie
In coronatijd is zelf muziek maken populair geworden en is de 
verkoop van muziekinstrumenten enorm gestegen. Weet u, dat 
Harmonie St. Walburga een eigen muziekschool heeft en wij 
momenteel langs digitale weg les geven? 
Meer weten? Stuur een e-mail naar opleidingen@walburga.nl en 
we nemen contact met u op.

Vocalgroup Mes Amie
is met passie muziek maken 
is het wij-gevoel en gezelligheid
is streven naar uitdagingen
is samen durven groeien

 

 

     

 

Gewoon Vocalgroup Mes Amie 
 

Online repeteren 
Vanaf 25 januari gaat onze vereniging online repeteren. Na 
bestudering van diverse sites en programma’s en natuurlijk 
uittesten willen wij de stap wagen om online te gaan 
repeteren. De belangrijkste doelstellingen zijn; elkaar 
ontmoeten en onderhouden van de stem. Verder 
partijrepetities organiseren en lekker samen zingen ook al is 
dit alleen in je eigen huiskamer. 
We houden u op de hoogte hoe dit verloopt

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

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

Nu ook een AED bij L1
Ambyerstraat-Zuid 77-B, 
6226 AW  Maastricht op de hoek van 
ons pand.



INLOOPSPREEKUUR 
Ambyerstraat Noord 78, 

06-36408424 

Werk en Bemiddeling 
Juridisch inloopspreekuur 

Toon Hermans Huis 
is tijdelijk vervallen 

heeft U vragen, bel dan even met het 
Buurtplatform Amby 

Het sociaal team 
donderdag van 10.00 -11.30 uur. 

Telefonisch 06-27850504. 
U kunt ook een berichtje sturen naar 

www.sociaalteammaastricht.nl 

Buurtplatform Amby 
info@buurtplatform-amby.nl 

bellen 06-36408424
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Telefoonagenda
Alarmnummer 112
Kantoor politie 0900-8844
EHBO AZM 3876700
1e Hart hulp 3877892
Huisartsenpost AZM 3877777
Huisartspraktijk Severen 3634964
Huisartsenpraktijk dhr. Zwietering 
en mevr. van Kleef 
Medisch Centrum Amby  3624135
voor spoed 3635637
Fysio Amby 3117540
Centraal tandartsnummer 0900-4243434
Kapelanie 0627501073
Envida  3690690
Envida zorgthuis De Zeven Bronnen 6314300
Envida zorgthuis Hagerpoort 8511160
Aandacht+Zorg 3030090
Gemeente Maastricht 14043
Woonstichting Maasvallei 3683737
Huurdersbelangenver. Woonvallei  3631311
Walburgis Uitvaartzorg 0653376435
Marc Moors Uitvaartstudio 0641286044
Gem. huis Amyerhoof 3634651
Basisschool Amby 3620582
MIK KDV Amby 3626637
MIK PSZ 0627311048
MIK BSO Amby 0625642737
BSO De Boomhut 3631793 
Essent 0800-9009
WML 3090909
Henny Willems gemeenteraad 3621089
Jack Gerats gemeenteraad 0627850396
Niels Peeters gemeenteraad 0615960400
Trajekt Noordoost 7630010
Slachtofferhulp 0464203500
Dierenambulance 0900-4433224

Heeft u puin of iets op te 
ruimen in of om het huis,

bel dan 
GSM 06-57623416

Gevraagd oude fietsen

U vindt een AED
bij Hagerpoort, (zijde Vlierhoven)
in kantoor Maasvallei, 
bij De Kardinaal, (Severenstraat)
in Amyerhoof, (Severenplein)
bij Plusmarkt, Severenplein 24A

en bij L1, (Ambyerstraat Zuid 77B, 
op de hoek van het pand)

COLOFON
Volgende uitgave: 
Dinsdag 9 februari

Inzendtermijn kopie
Woensdag 3 februari

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 

NIEUWE MERCHANDISE 
EN JUBILEUMCD 
10 JAAR OP SOLOTOER TE 
KOOP VAN JEROME GELISSEN 
Onlangs is er naast de t-shirts en de caps 
weer nieuwe merchandise van (There’s 
only one) Loco Loco uitgekomen.
Er zijn nu ook sjieke sweaters en mokken 
te koop. Voor meer informatie over 
bestellen: www.got-shirts.nl.
Ter gelegenheid van 10 jaar op de 
solotoer met zingen in 2020 is er een 
sjieke jubileum cd uitgekomen.
Op deze 2-cd 10 jaor Jérôme – E feeske 
mèt meziek en beer staan 40 liedjes, 
enkele nieuwe, maar ook oude 
feestliedjes.
Met o.a. de volgende titels: There’s only 
one Loco Loco, Loco Loco, Mèt Meziek 
en Plezeer, E feeske mèt meziek en beer,
Maak diech neet zoe drök in ut leve, 
Toedeloe, Kastelein, Mie beer is weg, Dee 
Hüttetoch, Hei gekke sjöp en Diech bis 
geweldig!.
Incl. een Nederlandse Party Medley, Loco 
Loco Internationale Medley en er staan 
12 duetten op van de afgelopen jaren.
Daarnaast gaat 10% van de opbrengst van 
de jubileum-cd naar het goede doel 
Stichting Rollen voor Spieren.
De jubileum CD en de jubileum cd-single 
Geneet en Leef zijn te koop bij de 
Mediamarkt Maastricht en bij mezelf.
Als de crisistijd het toelaat is mijn 
jubileumfeest op za. 10 april 2021 in Amby. 
Meer info volgt op korte termijn.
Voor meer informatie en boekingen: 
www.jeromegelissen.nl. 
Muzikale groeten van Jérôme Gelissen 

BEJAARDEN – EN 
INVALIDENVERENIGING

AMBY
Geachte leden, 

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



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
Duroc d'Olive
naturel of gepaneerd

Zuurkoolpakket
4-delig

samen 795

Spaanse
kipbrochette

5 stuks  625

kruidenbotersteaks

Chicken basterd

100 gram 195

Gegr. Achterham + 
Leverkaas +
Boterhamworst

100 gram per soort samen  450

Pasta carbonara

per stuk  495

Chili con carne

500 gram  695

Spruitenstamppot

500 gram 375

Luikse balletjes 

500 gram  550

Hendig lekker 
speklepke

100 gram 179

Witlof ham
ovenschotel

500 gram 725

Bospaddestoelensoep

1 liter pot 625

Cole slaw 
rauwkost

100 gram  129

Bouillon salade

250 gram 375

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 26 januari t/m zaterdag 30 januari 2021.
Gemakkelijk en snel bestellen via onze eigen webshop! HEUTS.KEURSLAGER.NL

U kunt uw bestelling dan afhalen op ons afhaalpunt. Betalen contactloos of met pin. "Samen krijgen we corona onder controle".

4 Braadsaucijsjes +
4 Rollade schijven

samen  895

4 stuks 880
4 stuks 780

Uit de rijke historie van 
C.V. De Sjlaaibök

In deze en de komende 
Amyerpraot zullen we 
aandacht besteden aan 
één van de jaarlijkse 
hoogtepunten van de 
Amiese Carnaval. De 
zittingen. Even vooraf 
we pretenderen niet 
compleet te zijn maar  

willen een tijdsbeeld schetsen.
De eerste zittingen vonden plaats in de 
toenmalige zaal Lemmelijn, waar 
momenteel de zusterskapel aan de 
Severenstraat staat. De zaal was niet 
groot en de mensen stonden in de rij om 
kaartjes te krijgen. De politie moest er 
wel eens aan te pas komen om wat orde 
te scheppen. Een uitspraak van de 
Sjlaaibök uit die tijd: “Laten we hopen dat 
de politie er aan te pas komt, dan weten 
we dat het goed gaat!” 

Omdat Amie in die tijd niet zo groot was 
waren er altijd wel lijntjes met de andere 
verenigingen, zo werd voor de zitting de 
toneel vereniging De vriendenkring 
benaderd. Onder leiding van regisseur 
Jef Verstegen werd het idee ontwikkeld, 
mensen uit het eigen dorp treden 
belangeloos op om de inwoners van 
Amie een leuke avond te bezorgen, tot 
aan de dag vandaag is dit nog altijd dé 
succesformule van de zittingen van de 
Sjlaaibök. (vervolg op blz. 4)
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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 

(vervolg van blz. 3)
Jef Verstegen heeft meer dan 22 jaar 

met veel 
succes de 
zittingen 
verzorgd en 
onder zijn 
eminente 
leiding 
traden veel 
Ambinezen  
voor het 
voetlicht. 
Vanaf 
oktober 
begon het bij 
de meeste 
van hun te 
kribbelen om 
op tijd te zijn 

met hun nieuwe act voor de Zittingen. Bij 
de artiesten van het eerste uur mogen 

zeker “Sjoke 
en de 
Zwever” niet 
vergeten 
worden; 
komedianten 
pure sang 
die met hun 
eigen 
teksten de 
mensen 
wisten te  
amuseren.
  
(Sjoke en de 
Zwever)

Ook hadden we buutredeners in huis 
zoals Huub Geelen en Rob Goessens die 
een jaarlijks “echte” buut op de planken 
bracht; geen verzameling moppen maar 
een komisch goedlopend verhaal met 
talloze woordgrappen.

In 1966 werd 
zaal 
Lemmelijn 
afgebroken en 
het duurde 
tot 1969 
voordat de 
eerste zitting 
in de 
Amyerhoof 
gehouden kon 
worden. Ook 
op deze 
nieuwe plek 
floreerde 
Amiese 
zittingen al 
nooit te voren. 
De kaartverkoop was in jaren zeventig en 
tachtig bij de schoenenwinkel van 
penningmeester Bér Schuimer. Daar 
stonden lange rijen buiten om een kaartje 
te bemachtigen voor de eerste zitting, 
want die waren het meest intrek omdat 
op het einde van die zitting  de Prins van 
Amie bekend werd gemaakt. En door de 
vele optredens kon dat wel eens erg laat 
worden. Er was meestal programma tot 
ver na het middernachtelijke uur.

De Amyerhoof beschikte dan wel over 
een geluidsinstallatie maar deze was 
onvoldoende om zeker de zang goed te 
laten horen in de gehele zaal. In de kelder 
zetelde de techniek, zij zorgden ervoor 
dat het geluid optimaal was. En ook dat 
ging belangeloos als er maar ’n pélske en 
een glas wijn cognac was en natuurlijk de 
welverdiende medaille van de Prins.
 De optredens van de artiesten beperkten 
zich meestal tot de eigen zitting, want dat 
was dan ook de charme van de Zitting: 
Van en voor Amie.

Uitzonderingen zijn er natuurlijk zo 
traden in de jaren 70 en tachtig de 
“5 Sjoenste” op een vriendengroep die 
steevast een hilarisch optreden verzorgde. 
Één van deze acts bezorgde hun zelfs 
internationale roem. Zo vergezelde zij de 
Tempeleers bij een optreden op de 
roemruchte zitting van de “Treuer 
Huzaren”in de Stadhalle van Keulen. 
 
Wordt vervolgd en bekijk de vlog’s op de 
Facebookpagina van de Sjlaaibök 
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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 27 januari tot en met dinsdag 9 februari

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

Jonge kaas

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

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

'Team slagerij Claessen wenst u alle goeds voor 2021 en hoopt u in goede gezondheid te mogen blijven ontmoeten. Bedankt voor uw klandizie, 
begrip en geduld in 2020. Vergeet niet uw lot in te leveren en ook al hebt u geen lot of prijs, u krijgt tóch iets lekkers uit ons assortiment.'

RUNDERPOULET
WEEKENDRECLAME: vrijdag 29 januari en zaterdag 30 januari

per kg € 11.90

AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!

OUDE BEROEPEN EN OUDE 
GEBRUIKEN 
Veel beroepen van vroeger bestaan niet meer. Een 
lantaarnopsteker is niet meer nodig, want 
tegenwoordig gaan de lantaarns vanzelf aan en uit. 

Ze werken op elektriciteit, net als heel veel andere apparaten en 
machines. De ventende melkboer is nagenoeg verdwenen.
Alle spullen, die de mensen hadden, werden met de hand gemaakt, 
zoals stoelen, kleden, borden en bezems. Er waren veel verschillende 
ambachten. Een ambacht is iets maken met je handen. Een ambacht 
werd vaak doorgegeven van ouders op zoon of dochter.
Een apart beroep : Schrijnwerker
Jo Snackers neemt ons bij de hand en schrijft en vertelt op Amiepedia 
uitvoerig over het beroep dat zijn vader Leo uitoefende, toen hijzelf 
nog als zoon thuis woonde aan de Dorpsstraat 94 (Ambyerstraat 
Noord 104). In 2021 spreken we over een timmerman, maar meer dan 
een halve eeuw geleden kende men dat beroep als Schrijnwerker. Een 
breed, veelomvattend beroep, denk hierbij onder andere aan 

meubelmaker, bouwtekenaar, constructeur. Maar ook maakte vader Leo 
doodskisten.
Doodskisten
Als er iemand overleden was, dan was er werk aan de winkel voor Leo. 
Het geplande werk moest wachten. De overledene ging voor. Een 
lijkkist moest gemaakt worden, en daarmee gingen nogal wat 
handelingen gepaard. Het opmeten van de maat, uitzoeken van hout, 
het zaag- , timmer- en schuurwerk, en tenslotte het beitswerk. En als 
het dan te koud was in de werkplaats dan droogde de kist binnenshuis, 
hetgeen tot hilarische confrontaties kon lijden. 
Lees verder op Amiepedia/ Middenstand of -/Beroepen.

Vrijetijdsbesteding vroeger
Hoe brachten onze grootouders hun vrije tijd door? Waarschijnlijk 
heel anders dan wij dat doen. Dat komt onder andere door de komst 
van televisie, en nu zelfs door internet.
De huidige vrijetijdsbesteding omvat vaak:. tv kijken, sociale contacten, 
hobby’s, uitgaan, sport en bewegen.
Ooit was daar nog een specifieke vrijetijdsbesteding bij met een 
zogenaamd vormend karakter: de dansles.  (vervolg op blz. 8)

4e GRATIS
KARBONADES
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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

Beste allemaal,
Het is ondertussen januari 2021 en dat 
betekent voor mij dat mijn stage er 
alweer bijna op zit. 
Ik ben in september begonnen stage te 
lopen in de parochies van Maastricht-
Oost en ik heb in deze tijd met 
verschillende activiteiten mogen helpen 
en heb onder andere in de Walburga 
parochie fijne mensen leren kennen. 
Ook heb ik meer mogen leren over het 
parochieleven. In verband met het 
Coronavirus is de stage helaas niet 
helemaal makkelijk verlopen. Het heeft 
de activiteiten waar ik kon helpen en 
waar ik bij kon zijn helaas wat beperkt. 
Toch ben ik zeker dankbaar voor de tijd 
hier en voor de begeleiding van de 
pastoor en de kapelaans. 
Aan het eind van de stage zou ik dan 
ook graag iedereen willen danken die 
me in deze stage heeft begeleid en 
geholpen. Dat zijn de pastoor en de 
kapelaans, maar ook zeker alle mensen 
die ik in de parochies heb leren kennen 
en die me ook zo goed ontvangen 
hebben; ik heb me echt welkom gevoeld. 
Dank u voor uw gastvrijheid en 
vriendelijkheid, ook tegenover zo’n 
‘vreemdeling’ uit Noord-Limburg.
Ik wens u allen Gods zegen toe en 
misschien tot weerziens!

Stagiair Clemens van Lier

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 31 januari, vierde zondag door het jaar
9.00 uur H. Mis
Voor de parochiegemeenschap
Na de H. Mis Blasiuszegen

11.00 uur H. Mis
Voor priesterroepingen
Na de H. Mis Blasiuszegen

Dinsdag 2 februari Maria Lichtmis: 09.00 uur in de kerk 
Mia Hursel-Gijsbers, c.u.
Na de H. Mis Blasiuszegen

Donderdag 4 februari: 09.00 uur in de kerk
Voor de slachtoffers van natuurgeweld
Na de H. Mis Blasiuszegen

ZONDAG 7 februari, vijfde zondag door het jaar
9.00 uur H. Mis
Voor de parochiegemeenschap

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

Dinsdag 9 februari: 09.00 uur in de kerk
Voor de jarigen in de maand februari

Donderdag 11 februari: 09.00 uur in de kerk
Voor de eenzamen in deze coronatijd

Overleden
Norbert Vandenboorn, 54 jaar
Moge hij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming.

Misintenties opgeven: In de kapelanie (Severenstr. 7), tel. 06-27501073. Of in 
het parochiebureau elke dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur en vrijdag van 14.00 tot 
15.00 uur: Ambyerstraat Zuid 90ª, tel. 043-3520100, of via e ¬mail: 
parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: uiterlijk maandag 
1 februari in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 2 februari 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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Proefpersonen gezocht 
 

Voor een onderzoek naar het effect van langer overnacht vasten op de 
suikervoorraad in de lever zijn wij op zoek naar: 
 

Gezonde mannen zonder overgewicht,  
45 – 75 jaar  
BMI: 18.5 – 25 kg/m2 

U berekent uw BMI door uw gewicht (in kg) te delen door uw lengte x uw lengte (in m) 
 
De Universiteit van Maastricht zoekt deelnemers voor onderzoek naar langer 
overnacht vasten en het effect op de suikervoorraad in de lever.  
 
Het onderzoek bestaat uit twee testperiodes van beide 1,5e dag. Tijdens deze 
periodes volgt u in willekeurige volgorde een protocol waarin u voor 1 nacht 
9.5 uur nuchter bent en een protocol waarin u voor 1 nacht 16 uur nuchter 
bent. Tussen de periodes zitten minimaal 2 weken waarin er geen studie 
activiteiten plaatsvinden. 
 
Tijdens beide testperiodes zult u voor 1,5 dag (van 07:30 uur op dag 1 tot 
13:30 uur op dag 2) op de universiteit verblijven. Tijdens uw verblijf zullen er 
verschillende metingen worden gedaan. Er zal twee keer een MRI-scan van uw 
lever worden gemaakt. Met de MRI-scan zullen we kijken naar de hoeveelheid 
vet en suiker in uw lever. Verder zullen we uw energieverbruik meten door 
middel van een speciale kamer waarin u zult verblijven tijdens de overnachting. 
Daarnaast zal er bloed worden afgenomen en zullen we een zogenaamde 
maaltijdtest uitvoeren. 
 
Voorafgaand aan het onderzoek vindt er een geschiktheidsonderzoek plaats 
(ongeveer 1.30 uur) waarin uw lengte, gewicht, hartslag en bloeddruk worden 
gemeten. Ook zal er wat bloed worden afgenomen. Verder zal uw 
levervetgehalte worden bepaald met behulp van een MRI-scanner. 
 

De vergoeding voor deelname aan het gehele onderzoek bedraagt:  
€ 472. 

 
Bij interesse of voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
Charlotte Andriessen en Anna Veelen  
  043 – 388 5819  | c.andriessen@maastrichtuniversity.nl 

 
www.dmrg.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 

 In een opgeknapte winkel, 
staan we vanaf donderdag weer voor u klaar. 

Heerlijke olijven in dressing,  
Vers gesneden en gewassen sla, salade compleet, soep en wok groenten, enz. 

Frietjes gesneden met en zonder schil 
Meel en bak benodigdheden  

Meer dan alleen groenten! 
 

Uit de rijke historie van C.V. De Sjlaaibök
In deze en de komende Amyerpraot zullen we 
aandacht besteden aan één van de jaarlijkse 
hoogtepunten van de Amiese Carnaval. De 
zittingen. Zoals al aangegeven is het onmogelijk 
om iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan 
de zittingen te vermelden, hier alleen al zouden 
we alle Amyerpraot van het gehele jaar mee 
kunnen vullen, wilt u nog foto’s bekijken kijk dan 
even op de website van de Sjlaaibök www.
sjlaaibok.nl.

De muzikale omlijsting van de zittingen zijn altijd verzorgd door de 
leden van de 
Hofkapel, de 
Sjlaaibök hadden 
door de goede 
banden met de 
Harmonie de 
leden van de 
Edelweisskapel 
bereid gevonden 
om in de 
Carnavalstijd als 
Hofkapel van de 
Prins van Amie te 
fungeren, later is 
deze rol 

overgenomen door de Zaate Hermenie  Beejein gesjraveld. Nu 
ook deze zijn gestopt vormen enkele leden van de Harmonie weer 
een gelegenheidskapel om de muziek te verzorgen op de zittingen.
 
De opstelling in de zaal was tot halverwege de negentiger jaren in de 
toneel opstelling gewoon in rijen naast elkaar zonder dat er 
gedronken werd. Op voorspraak van de commissie Zittingen en na 
flinke discussies met het bestuur, die bang waren dat de artiesten te 
weinig aandacht kregen als het te “gezellig” werd, is men uiteindelijk 

(vervolg van blz. 5)

Dansles in Amby.
In het toenmalige café Hanssen aan de Ambyerstraat Noord (nu 
Talent - Buurtraad) werd er in de jaren ’50 van de vorige eeuw 
wekelijks dansles gegeven aan de jongeren van ons dorp. Menige 
jongeling werd hierheen gestuurd door de ouders omdat de les 
bijdroeg aan algemene vorming. Maar sommigen zagen er een 
mogelijkheid in om die leuke meid, of knappe jongeling aan de haak 
te slaan. Soms lukte dat, soms niet. Jammer voor de muurbloempjes, 
die nauwelijks op deze manier ‘aan de man’ kwamen.
De traditionele Foxtrot, Engelse wals, en Tango vormden de 
hoofdschotel in het aanbod.
De heren hadden destijds ruime keuzemogelijkheden als de 
danslerares de legendarische woorden sprak: “Heren, vraagt u een 
dame”.
Lees verder: Amiepedia/feesten.

"De vrije encyclopedie over Amby, waaraan iedereen kan meehelpen."
Vragen of zelf een bijdrage leveren, dat kan altijd. 
Plaats je eigen artikel op www.amiepedia.nl
Of stuur je artikel naar: Redactie@Amiepedia.nl .

Van - voor en door de mensen van Amby 
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• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions

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

Be you.  
Be beautiful.

Hairz & Coffeez heet vanaf nu Hairz & More!

Online contact en informatie 
voor mantelzorgers
In verband met de 
corona-maatregelen 
worden de 
bijeenkomsten voor 
mantelzorgers van 
Steunpunt 
Mantelzorg Zuid online georganiseerd. Op 
3 februari start bijvoorbeeld de cursus 
‘Mantelzorg in Balans’. In deze cursus van 
4 bijeenkomsten leert u, door meer afstand 
te nemen van uw eigen situatie en te 
denken in mogelijkheden, uw eigen grenzen 
te bewaken. Of neem deel aan onze 
workshop ‘Ken uw kwaliteiten’ en wordt u 
bewust van uw kernkwaliteiten en valkuilen 
in relatie tot uw rol als mantelzorger. En na 
de bijeenkomst ‘Inkomstenbelasting 2020, 
zorgkosten en giften’ (4 maart) bent u goed 
geïnformeerd over de actuele gegevens 
m.b.t. de belastingaangifte. Maar ook onze 
contactgroepen voor mantelzorgers (van 
mensen met dementie of niet-aangeboren 
hersenletsel) en mantelzorgsalons kunt u 

toch overgegaan op de Reinlandse 
opstelling aan lange tafels met bediening 
aan de tafels. 
Artiesten op de zittingen zijn er ook met 
een lange staat van dienst zo was onder 
meer Nico Willems jaren lang te 
bewonderen, of  als Werreme Bekker in 
de buut of in andere creaties met bv de 
Ajd Prinsen.

Tijdens de zittingen is het ook zaak dat 
de plaatselijke politiek en gebeurtenissen 
van het afgelopen jaar stevig op de korrel 
genomen worden. De “Vrijgezelligge” 

waren hier 
meesters in. Een 
vriendengroep die 
er een sport van 
maakte om ieder 
jaar in een prachtig 
thema de 
hoofdzaken van het 
afgelopen jaar  te 
fileren.
 

In de negentiger jaren 
maakte ook de 
Amyerhoofzengers 
furore, elk jaar 
opnieuw bezongen zij 
de Amiese actualiteit 
hun optredens, met 
eigen teksten die 
gemaakt werden door 

hun tekstschrijver Jan Gulikers. Het was ieder jaar een must om zo 
actueel mogelijk te zijn en soms werden op de generale repetitie de 
teksten nog veranderd.
 
Maar wat is een zitting zonder buut, in afgelopen jaren zijn er heel 
wat medewerkers geweest die zich aan dit lastig onderdeel gewaagd 
hebben, immers je staat eenzaam en alleen in de ton en probeer dan 
maar het toch wel kritische publiek te amuseren.  De laatste jaren 
steelt Leon Gulikers elk jaar opnieuw de show.
 
Het laatste nummer wordt zeker de laatste jaren steevast 
gereserveerd voor de Ajd Prinsen die elk jaar tijdens hun Show 
Time een afwisselend optreden op de planken brengen, waarin 
bekende artiesten 
worden geplaybackt.  
Afgelopen jaar werd 
Ajd Prins  Lou Mulkens 
(“de Un”) in ’t zonnetje 
gezet hij stond voor het 
50e jaar op de planken.
De Ajd Prinsen sluiten 
hun optreden altijd 
traditioneel af met hun 
lijflied  “Prinse veur 
’t leeve”
 
De zittingen waren echt niet mogelijk geweest zonder de inzet van 
honderden medewerkers;
Leden van de zittingscommies,  leden van de kapel, grimeurs, 
presentators, medewerkers techniek, video medewerkers, opzet en 
opruimploegen ,verzorging artiesten etc. samen met alle “artiesten” 
hebben zij in al die jaren een flink stuk Amiese Volkscultuur in ere 
gehouden.
In de volgende aflevering staat de Amiese Optocht in het 
middelpunt 

online bijwonen. Voorafgaand aan deelname 
ontvangt u een instructie voor het gebruik 
van Teams, het programma dat gebruikt 
wordt voor de online-activiteiten. Kijk voor 
een overzicht van alle (gratis) online-
activiteiten voor mantelzorgers hieronder 
of op onze website www.mantelzorgzuid.nl/
voor-mantelzorgers/activiteiten. Voor meer 
informatie kunt u ons natuurlijk ook 
telefonisch bereiken 043 - 321 50 46. 

Mantelzorgsalon Valkenburg | wo 10 feb | 
10.00 -11.30u.
In gesprek over Mantelzorg: Wat bezielt me? 
| wo 10 feb | 10.30 – 12.00u.
Mantelzorgsalon Meerssen | do 11 feb | 
10.30 – 12.00u.

Contactgroep Dementie Maastricht | do 11 
feb | 14.00 – 15.30u.
Contactgroep Niet-aangeboren hersenletsel 
(1) | 13.30 – 15.00u.
Workshop Ken uw kwaliteiten | do 11 feb | 
10.30 – 12.00u. 
Maskers maken (voor jonge mantelzorgers 
7 – 12 jaar) | ma 15 feb | 14.00 – 16.00u.
Contactgroep Dementie Valkenburg | wo 17 
feb | 10.30 – 12.00u.
Mantelzorgsalon Maastricht | ma 22 feb | 
14.00 – 15.30u.
Contactgroep Niet-aangeboren hersenletsel 
(2) | do 25 feb | 13.30 – 15.00u.
Goed geïnformeerd: Inkomstenbelasting 
2020, zorgkosten en giften | do 4 mrt | 
19.00 – 21.30u. 
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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
Inspirerende vieringen
In onze kerk kunt u elke week even pauze 
nemen. 
Uitstijgen boven de drukte van de dag om 
te bidden, 
om aangeraakt te worden door God en 
om uw geloof met anderen delen. 

2021......Voor onze vereniging een bijzonder 
jaar, want op 7 maart a.s. bestaan we 75 jaar. 
We gaan dit natuurlijk het hele jaar vieren 
met diverse activiteiten passend bij de 
situatie op dat moment. Naast ons 
verjaardagsfeest organiseren we een 
activiteit voor alle kinderen van Amby, gaan 

we op groepskamp, hebben we een 
feestweekend en aan het eind van het jaar een 

speciale editie van het Vredeslicht. Hopelijk is dit 
allemaal mogelijk en kunnen we snel weer samen het Scoutingspel 
spelen zodat (jeugd)leden zichzelf kunnen blijven ontwikkelen.

Scouting Amby wenst iedereen dit jaar veel gezondheid, geluk en 
voorspoed toe. 

Al mie es 111 
Verseerpakkètte  van de 
Sjlaaibök oonder de luij!!

Veer welle uuch vraoge, um ondanks alles 
toch uuch hoes te versere, en zoe same 
Amie toch dat karnevalsgeveul te geve.
Speciaal veur uuch höbbe veer ’n 
VERSEERPAKKET samegesjteld um uuch 
hoes in Amiese karnavalssjtijl te kriege.

Wat bliek noe: 
al mie es 111 verseerpakkètte zien 
oonder de luij!

In ’t pakkèt zit:
 Blauw/witt vlaggelijn
 11 witte balonnen
 11 blauwe balonnen
 Blauw stickervel veur op de roet
  Kaart “veer drage de Sjlaaibök ’n werm
 hart tow”

’t Pakkèt is veur 11 euro te besjtelle via info@sjlaaibok.nl of 
vraog der nao bij ein van òs lede.
Nao besjtelling weurt ’t beej uuch thoes aafgelieverd en kint 
geer aan de deur metein op ’n veilige meneer pinnen.

Ouch de Amiese vlag is op dizze meneer 
nog altied te besjtelle, en wel veur 22 euro.
Amie kleurt de komende daag toch Blauw/Wit!!!! Hellep geer 
mèt????? 

Geef vandaag voor de kerk van 
morgen
Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen 
waar ze al eeuwenlang voor staat?
Dankzij uw bijdrage kan de kerk 
voortbestaan 
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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 

Aktie Kerkbalans
Aktie Kerkbalans is een gezamenlijke actie 
van de kerken en kerkgenootschappen in 
Nederland, om de financiële balans van 
de parochies weer in evenwicht te 
krijgen. Ze bestaat al sinds 1973 en loopt 
van 16 tot 31 januari. 

De kerk krijgt geen subsidie 
De parochie kent vele uitgaven: de woonkosten en het 
levensonderhoud van de priesters, het onderhoud van het 
kerkgebouw, de benodigdheden voor de erediensten (incl. 
verwarming en verlichting), de bestuurskosten, de verzekeringen, 
de bloemen, de koren, de parochieberichten in de Amyer Praot, 
de kosten van vrijwilligersgroepen, de afdracht aan bisdom, het 
onderhoud van het kerkhof, en alle gemeentelijke (milieu)
belastingen.
Natuurlijk staan hier ook inkomsten tegenover, zoals uw 
kerkbijdrage, misstipendia, collecten, begrafenissen en huwelijken, 
stichtingen van H. Missen, huur-opbrengsten, grafrechten, 
schenkingen, sponsoring, etc.

Zoals wij al eerder bekend maakten was het tekort in het jaar 
2019 ruim € 6500,00. In de voorafgaande jaren was het tekort 
nog groter. Het kerkbestuur en de parochiële bestuursraad 
hebben er alles aan gedaan om het tekort terug te dringen door 
bezuinigingen door te voeren. Dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers kon er op de posten van onderhoud flink bezuinigd 
worden. 
De jaarrekening 2020 is nog niet klaar maar ook daar verwachten 
wij een verlies. De bodem van onze "schatkist" is in zicht, o.a. 
omdat wij verplichtingen zijn aangegaan met nabestaanden voor 
het in stand houden van de graven op het kerkhof.

Gezinsbijdrage
De gezinsbijdrage is de belangrijkste inkomstenbron van onze 
parochie. In de afgelopen jaren hebben wij een terugval van vele 
tientallen procenten gezien. Oorzaak is de ontkerkelijking, 
vergrijzing en het overlijden van trouwe kerkgangers. In de 
katholieke kerk rekent men op € 115,00 per jaar, per gezin. Dat is 
2,21 per week, all - in: Wekelijkse eucharistievieringen, 
beschikbaarheid van priesters voor één of meerdere gesprekken, 
een goed onderhouden kerkgebouw met haar karakteristieke 
uitstraling en het kerkhof, huisbezoeken, catechese op scholen, 

Beste lezers,

Het jaar 2020 zat vol met “nieuwe” 
uitdagingen en werd er een beroep 
gedaan op onze flexibiliteit en creativiteit. 
Zo ook maakte de digitale wereld een 
nog belangrijker deel uit van onze 
communicatie van en naar leden. 
Er werd naar nieuwe mogelijkheden 
gezocht en gevonden. ZOOM-meeting 

deed haar intrede, zodoende konden we op corona-proof 
gepaste wijze toch nog een gezellig uurtje samen doorbrengen 
en bleven we in deze tijd toch nog met elkaar verbonden. 
We gaan ervan uit dat 2021, een onbeschreven boek op dit 
moment, ons weer de mogelijkheid zal geven om elkaar te 
ontmoeten en samen te klinken op een volle agenda met leuke 
evenementen zowel als vereniging als ook privé. 
Bestuur en leden wensen we jullie allemaal een gezond 2021 en 
bij deze zeggen we :”Al loopt het nu voor geen 1,5 meter “Haw 
pin” het kan alleen maar beter worden. 

bijbel- en gebedsgroepen, ziekenbezoeken en -communie, en, last 
but not least, een uitgebreid sociaal netwerk – dat vooral ook in 
tijden van Corona belangrijk is, etc.

Voortbestaan van onze Kerk
Zoals u in/uit de media hebt kunnen waarnemen staat de sluiting 
van kerkgebouwen op de agenda van het bisdom. Afwegingen die 
daarbij worden gemaakt zijn: het aantal kerkbezoekers, het 
beschikbaar zijn van priesters in de regio en de financiële 
toestand van de parochies. Ook de federatie waartoe onze 
parochie behoort: Amby, Scharn, Heer, De Heeg en Heugem, zal 
worden doorgelicht, iets wat nodig is voor besluitvorming van het 
bisdom.

Willen wij een sluiting voorkomen
Natuurlijk willen wij dat als kerkbestuur en parochiële 
bestuursraad. U toch ook?! U kunt ons daarbij helpen door de 
parochie financieel gezond te houden door mee te doen aan de 
Kerkbalans en de gezinsbijdrage. Er bestaat niet zoiets als 
lidmaatschapsgeld. Of iemand bij een kerk mag/wil/hoort, hangt 
niet van de vraag af of hij/zij veel of weinig geld heeft. Iedere gift is 
welkom. Denk a.u.b. aan ons in uw testament.

Uw steun overmaken
Dat kan op onderstaande rekening elke vrijwillige bijdrage hoog 
of laag is welkom. Het bisdom geeft als richtlijn € 115,00 per jaar 
per huishouden. All-in! Uw gift is fiscaal aftrekbaar omdat wij een 
erkende ANBI instelling zijn. Parochie H.Walburga, Amby: 
kerkbijdrage: 
NL81 SNSB 0858 0216 09.

Voor nadere informatie: secretaris parochiële bestuursraad, 
Piet Keijmis, Severenplein 5,
6225 AX Maastricht, e-mail: pmjkeijmis@telfort.nl 

Een handdruk, een knuffel, warmte
Meer dan ooit missen we de warmte van andere 
mensen om ons heen: de handdruk bij ‘n 
ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op 
de schouder.
Mensen zoeken verbinding, contact en 
genegenheid.
En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: 
samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te 
delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.
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