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AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  Verleden, 
heden en toekomst!

CARNAVALSPOSTER 2021
DEUR AAN DEUR 
(VAN  CV DE SJLAAIBÖK.)
VAN OORSPRONG TOT 
AANKONDIGING

De oorspronkelijke bedoeling van de 
carnaval: De spot drijven met de gevestigde 
orde, met de overheid, met de kerkelijke 
leiders, met degenen die het íets ‘te hoog in 
de bol’ hebben. 
Maar hoe gaf men daar gestalte aan ?
Door de jaren heen,  was dat  voor velen de 
vraag. 
Hoe steek je de draak met iemand of iets 
zonder daarbij kwetsend te zijn. Maar ook 
hoe kondig je een en ander aan.

DE EERSTE JAREN NA DE INTREDE 
VAN CARNAVAL.
In zowel dorpen als steden, was het 
hoogtepunt van de carnaval steeds weer de 
optocht. Doldrieste, komische vertoningen 
trokken door de straten.
Amby was daar geen uitzondering op. 
Een tweede hoogtepunt: de Carnavalszitting. 
Een kolderieke avond, gevuld met amusante 
sketches, lollige liedjes, dan wel  scherpe 
parodieën.
In Amby werd dit hoogtepunt ook nog eens 
aangevuld met het uitroepen van het nieuwe 
Prinsenpaar, hetgeen betekende een tot de 
nok toe  gevulde zaal met een tweede 
zitting da dag erna.

KRIEBELS: DE AANKONDIGING.
Een volgend hoogtepunt, er zijn er nog veel 
meer, was ongetwijfeld de aankondiging:  
Carnaval nadert. De 11e van de 11e werd 
een begrip. En vanaf dat moment begonnen 
de bekende carnavalskriebels  menige 
liefhebber te bekruipen. Het zotte feest 
naderde.
Maar er was nog iets in Amby.

’T  SJLAAIBLAAD
Een Carnavalsvereniging, die zichzelf 
respecteert, kondigde ruim van te voren 
haar activiteiten aan. CV De Sjlaaibök heeft 
in een vroeg stadium al gekozen dit te doen 
in de vorm van een huis-aan-huisblad: 

’T carnavalsgezètsje ’t Sjlaaiblaad.
Meerdere enthousiaste redacties hebben 
vanaf het begin deelgenomen aan het 
voortbestaan van dat Gezètsje, dat met het 
jaar groeide in zowel lay-out als in vorm. 
Diverse lokale escapades werden ook in 
deze gezèt op diverse manieren op de 

korrel genomen.
In de vorm van een mop, een verhaal, 
gedicht of een foto. Het kon allemaal en….
Amby vond het leuk.

CREATIEF ROND CORONA IN 2021
Maar zoals bekend, wordt er dit jaar geen  
carnaval gevierd, zoals dat door de jaren 
heen gebeurde. Ook in Amby niet. 
Coronamaatregelen staan dit volksfeest in 
de weg. Jammer, maar het is zo.
Gelukkig heeft de huidige redactie van het 
Sjlaaiblaad een zeer creatieve geest, 
gekoppeld aan onverzettelijke passie. 
Ondanks diverse beperkingen wisten zij hun 
carnavalskriebels dusdanig te stroomlijnen, 
waardoor dit een geweldig resultaat tot 
gevolg kreeg. Ze kwamen op het lumineuze 
idee om een heuse kleurrijke 
carnavalsposter, als raamdecoratie, voor het 
voetlicht te toveren. Op de ene zijde een 
carnavalesk gekleurde impressie van 
carnaval 2021 met de ‘Amiese Sjlaaibok’. En 
op de andere zijde een multiple-choice met 
een knipoog, over diverse  lokale Ambysche 
merkwaardigheden.
Nog mooier werd het, toen de leden van de 
vereniging aanboden deze poster huis aan 
huis door de brievenbus te stoppen.

EEN INTERACTIEVE POSTER.
De creativiteit van de redactie ging verder. 
Want……..deze poster is interactief. 
Iedereen mag of kan hem nog feestelijker 
maken, door middel van het versieren van 
het bord dat de bok in zijn poten klemt.  
Klap op de vuurpijl: meld je aan op de 
interactieve kaart van Amby en je ziet waar 

en hoeveel ‘bokkenposters’ overal hangen. 
Maak er vervolgens een ‘Bokkenjacht”  van, 
een zoektocht voor de kinderen van en 
geniet.
Laat Amby zien, dat ook hier alle 
carnavalsliefhebbers van het hele dorp de 
carnaval een warm,  zeer warm, hart 
toedraagt.
Aanmelden van je poster op : https://bit.ly/
Bokkejach2021 
overzicht van alle posters: http://bit.ly/
KaartBokkejach 
GA UW GANG. HANG HEM VOOR 
HET RAAM.

Lees meer op www.amiepedia.nl in de 
categorie Carnaval
"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 

Beste leden van de Damesvereniging,
Na de persconferentie van dinsdag 2 februari 
zijn de maatregelingen nog altijd hetzelfde. 
Derhalve gaat onze ledenavond woensdag 10 
februari niet door. Wij als bestuur hopen dat 
iedereen gezond blijft en dat er, als de horeca 
weer open mag, weer een gezellige 
ledenavond kunnen houden. 
Dit wordt via onze circulaire en de “Amyer 
Proat” bekend gemaakt. Wij missen jullie.
Groetjes het Bestuur. 

Geen kinderwandelvierdaagse 
in 2021
Met veel pijn in ’t wandelhart 
moeten wij helaas mededelen 
dat voor het tweede jaar 
helaas onze traditionele 
kinder wandelvierdaagse geen 
doorgang kan vinden. De huidige corona 
maatregelen zorgen voor deze beslissing. 
Ondanks het feit dat wandelen in de 
buitenlucht prima is vormt het massaal met 
250 kinderen samen lopen, de 40 koppige 
begeleiding te veel risico’s. Laten we hopen 
dat we 2022 de draad weer kunnen 
oppakken.
Hoofdleiding Kinder wandelvierdaagse Amby 



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 23 februari

Inzendtermijn kopie
Woensdag 17 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 

VASTELAOVEND 2021 
ONLINE IN LIMBURG 
EN MEER  VASTELAOVENDS-
MUZIEKNIEUWS 
VAN JEROME GELISSEN
Aangezien we nog steeds in crisistijd zitten, 
zal Vastelaovend 2021 in Limburg vooral 
online te beleven zijn.
Vrijdag 12 febr. is er de Blief in d’n Brak 
show van 18:00 uur tot 24:00 uur met veel 
humor en veel artiesten. Deze hilarische 
show is te zien bij RTV Maastricht. Met 
dank aan Vrijmiboshow en De Tempeleers 
Maastricht.
Op za. 13 febr. is er vanaf 16:11 uur de 
Vastelaoftrap in Maastricht met optredens 
van diverse artiesten. Dit evenement is 
deze keer online en is te zien op tv bij RTV 
Maastricht en is de hele Vastelaovend terug 
te zien.
Op ma. 15 febr. is er de Groete 
Mestreechter Vastelaovends Tóp 111 van 
09:00 uur tot 19:00 uur bij RTV Maastricht.
Mijn merchandise: t-shirts, caps, sweaters 
en mokken is te koop via 
www.got-shirts.nl in Maastricht.
Ook is mijn jubileum 2-cd van 10 jaar op 
de solotoer met zingen te koop bij 
Mediamarkt Maastricht en bij mezelf.
Op deze 2-cd 10 jaor Jérôme – E feeske 
mèt meziek en beer staan 40 liedjes, enkele 
nieuwe, maar ook oude feestliedjes.
Als de crisistijd het toelaat is mijn 
jubileumfeest op za. 10 april 2021 in Amby. 
Meer info volgt op korte termijn. Fijne 
Vastelaovend 2021 en geniet online van 
alles in Limburg. 
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 
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Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

Voordeel bij Keurslager Heuts!
Voorbeeldaanbiedingen:

Heuts, keurslager
Bergerstraat 52, Maastricht
Tel. 043-362 52 26
www.heuts.keurslager.nl

Wij zijn geopend op: 
Dinsdag-vrijdag 9.00-18.00 uur
Zaterdag 8.00-16.00 uur
Maandag gesloten

bij 500 gram 
sucadelapjes 

GRATIS 
kruidenbouquet

Cordon bleu 
Duroc d’Olive

SpeCial!
gevulde kippendij

Stamppot
Diverse varianten

gehaktbrood
Van mama Janssen

asperge- 
beenhamovenschotel

Vleessalade

Saucijsjes
Duroc d’Olive

Hongaarse goulash
Met graTiS witte rijst

Tomatensoep

Stoofstukjes  
in braadjus
Duroc d’Olive

Frisse groentesalade

Shoarmapakket
Vlees, broodjes + saus

biefreepjes
Diverse varianten

gebakken pastei
Met appeltjes en rozijnen

Zeeuws spek, 
gebakken pastei + 
grillworst

4 stuks 650

100 gram 175

500 gram 295

per stuk 295

500 gram 595

250 gram 295

8 stuks 550

500 gram 595

1 liter 395

500 gram 495

100 gram 109

samen 595
500 gram 895

100 gram 099
100 gram per soort, samen 350
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Voordeel bij Keurslager Heuts!
LEKKER VOORDEEL:

Runderpoulet Entrecôte
gemarineerd

250 gram 625

Gehakt
half om half

1 kilo  675

Cordon bleu

Sfera di amore

100 gram 195

Gek. Kipham + 
Preskop +
Boterhamworst

100 gram per soort samen  450

Spaghetti bolognese

per stuk  495

Konijnenbouten
kant en klaar

1 kilo  1490

Hutspot

500 gram 375

Zuurvlees
kant en klaar

500 gram  550

Gebraden gehaktbal
met of zonder ui

3 stuks 390

Gehakt-prei
ovenschotel

500 gram 725

Erwtensoep

1 liter pot 595

Tzaziki komkommer 
rauwkost

100 gram  129

Bergerkipsalade

250 gram 350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 9 februari t/m zaterdag 13 februari 2021.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL

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

Saté spiezen

5 stuks  650

4 stuks 880
1 kilo 1125

Uit de rijke historie van 
C.V. De Sjlaaibök

Dit jaar zullen we hem 
missen de optocht van 
Amie, het zal een rustige 
carnavalsmaandag 
worden in Amie, want 
sinds carnaval 1956 trok 
ieder jaar een optocht 
door Amie, enkele 
uitzonderingen 

daargelaten door onder meer de 
Golfoorlog en enkele stormen toen de 
optocht noodgedwongen afgelast moest 
worden. Maar hier gaan de Sjlaaibök altijd 
tot het uiterste zoals in 1969 toen 
Limburg onder een dik pak sneeuw lag, 
mobiliseerde men in Amie iedereen om 
de optochtroute vrij te krijgen zodat 
Prins Ed zijn glorietocht door Amie kon 
maken.
De eerste prinsenwagen bestond 
hoofdzakelijk uit veilingkisten en werd bij Prins Rie I gebouwd. Het (vervolg op blz. 5) 
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Vind jouw Valentijnscadeau bij ons.

Er is voor ieder wat wils!

/plusfranssen

/plusfranssen
Severenplein 24a | Maastricht | 043-3634781
Openingstijden: ma t/m za 08.00 - 20.00 en zo 12.00 - 18.00

Bloemen, cadeau’s, chocolade… 

Fijne
Valentijns

dag!

en nog veel meer!

Vind jouw Valentijnscadeau bij ons.

Er is voor ieder wat wils!

/plusfranssen

/plusfranssen
Severenplein 24a | Maastricht | 043-3634781
Openingstijden: ma t/m za 08.00 - 20.00 en zo 12.00 - 18.00

Bloemen, cadeau’s, chocolade… 

Fijne
Valentijns

dag!

en nog veel meer!
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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 10 februari tot en met dinsdag 23 februari

Goulash
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19
Achterham
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.15

Jong belegen kaas

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

Gebakken Pastei
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19

Onze zaak is gesloten van maandag 15 tot en met maandag 22 februari. Wilt u wat voorraad inslaan, dan graag uw bestelling tijdig doorgeven. Ook 
hebben wij nu door ons bereide maaltijden in het assortiment, handig verpakt en makkelijk te bewaren in diepvries en te bereiden in magnetron en/of oven.

KOPHAASJES
WEEKENDRECLAME: vrijdag 12 februari en zaterdag 13 februari

4e GRATIS

(vervolg van blz. 3) was enorm koud weer. 
De lijm op het papier was bevroren voordat 
het papier op de kisten was geplakt. Toen de 
wagen gereed was stond alles keurig in het 
lood totdat bleek dat een van de banden 
van de wagen al die tijd leeg had gestaan: 
oppompen dus en vanaf dat moment stond 
er niks meer kaarsrecht. Het heeft in ieder 
geval niet verhinderd dat de eerste 
carnavalsoptocht door Amby trok.

De optocht vertrok in de jaren 50-60 (toen 
was de A79 naar Heerlen er nog niet) vanuit 
Café Wijnands (de Zwever) eerste via de 
Holstraat naar het buurtdorp Rothem om 
alwaar men een lus maakte via de 
Kuilenstraat (hier ligt nu de Jumbo) en 
vervolgens via de Ambyerweg langs Garage 
Ploemen terug naar Amie, om vervolgens 
recht door het dorp naar de Bergerstraat te 
trekken, waar bij café Indebraekt (gelegen 
naast de garage Hensgens) de optocht werd 
ontbonden.
Natuurlijk werd  bij elke café wel even 
gestopt en zo ontstonden ook in de Amiese 

Optocht de nodige “looker”.
In de optocht worden altijd de plaatselijke 
kwesties op een humoristische wijze op de 
hak genomen, de pret begint meestal bij 
het uitdenken en uitwerken van het idee, 
weken vooraf gaande aan de carnaval werd 
en wordt begonnen met het bouwen aan 
een wagen. De laatste jaren is dit een stuk 

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 

lastiger dan voorheen; waren er vroeger tal 
van boeren met schuren en boerenkaren 
met tractoren nu vindt men in Amie nog 
slechts ‘n paar grotere locaties waar dat 
mogelijk is en beperken de groepen zich 
vaak noodgedwongen tot het maken van 
“sjieke pekskes” en een loopkar. 
(vervolg op blz. 7)

1/2 kg Varkenspoulet
+ 1/2 kg Gehakt

samen € 8.45
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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

Carnaval wordt dit jaar helemaal anders. 
Sommigen hoopten nog dat de situatie 
rond de coronapandemie onder controle 
zou zijn, zodat iedereen het feest zou 
kunnen vieren. Maar zo ver zijn wij helaas 
nog niet... Toch zouden we de essentie van 
het feest ook nu kunnen beleven: door het 
met humor relativeren van moeilijke 
situaties die je niet kunt veranderen. Door 
er een andere draai en zin aan te geven. 
Maar dan met een nog diepere humor dan 
normaal met carnaval. Een voorbeeld voor 
mij is nog altijd de film La vita è bella 
(1997), met 3 Oscars beloond, waarbij 
een vader zijn zoon de ernst van de wereld 
als een reality-game laat zien.
De Corona-tijd brengt ons weer met beide 
benen op de grond. Zo doet ook een heel 
bijzondere tijd in de katholieke Kerk, die 
op 17 februari begint met het askruisje: de 
veertigdagentijd. Ze laat ons de 
betrekkelijkheid van deze wereld zien. Het 
is een spannende tijd van voorbereiding op 
het belangrijkste feest van alle christenen! 
Pasen! Op 4 april vieren we dat Christus 
uit de dood is opgestaan, dat Hij is 
verrezen! Ook een game-changer! 
Waardoor ons leven in een nieuw licht 
komt te staan. De dood is niet het einde! 
Daarom beginnen wij vanaf Aswoensdag 
deze veertigdagentijd (of vastentijd) om 
ons goed op de ontmoeting met De 
verrezen Christus met Pasen voor te 
bereiden.
Wat kunnen wij tijdens die periode doen? 
Daarover  zult u in de komende tijd in onze 
parochie nog zeker veel horen. Een tipje 
van de sluier kunnen we al oplichten: men 
kan natuurlijk meer tijd aan gebed 

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 14 februari, Zesde zondag door het jaar 
9.00 uur H. Mis 
Voor de parochiegemeenschap

11.00 uur H. Mis                 
Zeswekendienst Netteke Sour-Jaspers
Zeswekendienst Paul Scholte
To Blankendaal en pastoor Guus Moonen
Norbert Vandeboorn c.u. 
Finy Vandeboorn-Consten, c.u. 

Dinsdag 16 februari: 09.00 uur in de kerk
Jaardienst E.H. deken Math Bauduin, oud-pastoor Amby

Woensdag 17 februari, Aswoensdag
19.00 uur H. Mis       
Willy Spauwen                     
Askruisje wordt uitgedeeld tijdens de H. Mis

Donderdag 18 februari: 09.00 uur in de kerk
Jaardienst E.H. Jan Hennes, oud-kapelaan Amby

ZONDAG 21 februari, Eerste zondag van de Veertigdagentijd, 
Dragersgilde H. Walburga
9.00 uur H. Mis
Ter ere van de sterfdag H. Walburga

11.00 uur H. Mis 
1e jaardienst Mia Hursel-Gijsbers
Ter ere van het Dragersgilde H Walburga
Leny Schuffelers-Vangangel, c.u.

17.00 uur Poolse Mis

Dinsdag 23 februari: 09.00 uur in de kerk
Voor de wereldvrede

Donderdag 25 februari: 09.00 uur in de kerk
Ter ere van de sterfdag H. Walburga

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 15 februari 
in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 16 februari vóór 12.00 uur in 
het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: www.parochiewalburga.nl.

besteden. Velen van ons zijn gewend om een kaarsje aan te steken. Men kan ook thuis 
met de kinderen een kort gebedje bidden. Er zijn veel gebeden, maar de mooiste zijn die 
welke direct uit ons hart komen. Probeer maar met God te praten zoals u het met uw man, 
vrouw, kinderen, ouders of beste vriend doet. God kent u en Hij weet wat u nodig hebt, 
vooral in deze bizarre tijd.
Het is ook een tijd om iets voor een goed doel te kunnen doen. Evenals andere jaren 
wordt in onze parochie de vastenactie gehouden, waardoor veel mensen door onze inzet 
geholpen kunnen worden.
De veertigdagentijd is ook een kans om de liefde van God persoonlijk te ervaren. Deze 
liefde en blijdschap kan men in de eucharistieviering beleven, maar ook door het 
sacrament van verzoening. In dit sacrament ervaren we dat God er is en als een goede 
Vader ons alles vergeeft en altijd van ons houdt. Als u dit sacrament wilt ontvangen, kunt u 
ons altijd bellen.
       Kapelaan Pawel
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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 

Bemelse Jelly, lekkere aardappelen 10 kg € 3,50 
  Limburgse Walnoten 500 gr €1,50  

Verse geperst Sinaasappelsap in een glazen fles liter € 2,89                                
Golden, Goudrenetten, Elstar, Jonagold, Wellant, Doyenne, Conference, st Remi 

 Mergelland fruit per kg € 1,49 
                  Al onze bewerkte groenten of fruit zijn zonder toevoeging van conserveermiddelen  

Geldig  tot 16 febr. 

Carnavals maandag gesloten 
 

(vervolg van blz. 5)
De Sjlaaibök hebben tot 2011 altijd hun 
wagens zelf gemaakt, hier gingen maanden 
van voorbereiding aan vooraf, na de 
zomervakantie werd op de vergadering 
een tekening gepresenteerd waarna men 
kon beginnen met schilderen. 

Zoals al eerder aangegeven moest er 
altijd een plek gevonden worden, zo zijn 
wel de meeste boerderijen gastheer van 
de Sjlaaibök geweest waar in een hoek 
van de schuur de materialen opgeslagen 
werden en waar men op toerbuurten op 
de zaterdag ochtend kon gaan schilderen. 
Jarenlang kon men terecht op de  zolder 
de Boerderij van melkboer Jean Huntjens  
(nu de Hof van Huntjens) waar we onder 
de strikte voorwaarde dat er niet gerookt 
mocht worden een prima werkruimte 
had. Pure luxe als je bedenkt dat er ook 
jaren buiten geschilderd werd in een 
garagebox bij het Bejaardentehuis. Als het 
regende vielen de werkzaamheden 
noodgedwongen stil.

Het vinden van goede opslag/opbouw 
locaties is altijd een groot probleem 
geweest, zo vonden de Sjlaaibök ook  
onderdak op de hoeves Severen,  
(vervolg op blz. 8) 
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Bezoek onze showroom 
Karveelweg 10 Maastricht
Geopend op vrijdag van              
9:30  t/m 16:30
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Kunststof en aluminium kozijnen
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www.rademo.nl / info@rademo.nl
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RADEMO

(vervolg van blz. 7) Klein Geusselt, de Witte boerderij, Garage 
Rosier en het leegstaande woonhuis/ werkplaats van elektro 
Duykers (hier ligt nu de A2 /A79)

De vrijdag voor Carnaval werd begonnen met de opbouw van de 
Prinsenwagens, dit gebeurde tot 1992  in de Garage van 
Transportbedrijf Schols, waar men vanaf vrijdag 18.00 uur kon 
opbouwen met dien verstanden dat men op Carnavalsdinsdag rond 
13.00 alles had afgebroken en netjes achtergelaten werd. Best lastig 
als het op de maandag erg laat geworden was. Naderhand was 
loonbedrijf Vaessen aan de Heukelstraat jarenlang gastheer. 

Maar alleen met de 
Sjlaaibök heb je nog geen 
optocht, al jaren trekken 
vaste buurtgroepen en 
verenigingen en 
einzelgänger  mee in de 
kleurrijke stoet door 
Amie,  waar op 
Carnavalsmaandag toch 
wel het hele dorp 
vooruit loopt.  In 1996 
haalde Leon en Hilde 
Gulikers de krant, zij 
persifleerde André Rieu 
als koning van de wals 
met een echte 
wegenwals. 

In 2017 haalde de 
Supermannen 
zelfs de landelijke 
televisie met hun 
formule 1 creatie
 
Maar wat is een 
optocht zonder 
muziek, natuurlijk 
heeft iedere 
groep wel zijn 
eigen 

muziekinstallatie  maar als de harmonie voorbij komt die de echte 
carnavalsklassiekers speelt is dat toch wel de kers op de taart

Elektrotechnisch werk & Advies

van Slijpestraat 95
6225 BL Maastricht

Bastiaens_klusenadvies@outlook.com
M: 06-273-440-48

www.bastiaens-klusenadvies.webnode.nl

Bastiaens Klus & Advies

Maar goed het is niet 
anders we moeten ’n 
jaar overslaan en laten 
we afspreken dat we op  
Carnavalsmaandag 28 
februari 2022 allemaal 
present zijn om samen 
het Amiese cultureel 
erfgoed in ere te 
houden.
Wordt vervolgd….. 
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Een buurtzame bank
is een vertrouwd
gezicht in de buurt.
Al 100 jaar.

ASA-Groep VOF
Berceusestraat 46
6217 EK Maastricht
T 043 - 363 95 75
E info@asagroep.nl
I www.asagroep.nl
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• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions

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

Be you.  
Be beautiful.

Hairz & Coffeez heet vanaf nu Hairz & More!

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 goed van start

Op  25 januari heeft onze vereniging de 
aftrap gedaan in het online repeteren. 

Na bestudering van diverse sites en 
programma’s en natuurlijk uittesten zijn wij 
via ZOOM online 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. Na de repetitie is er de 
mogelijkheid om in een zogenaamde 
darkroom lekker na te kletsen. We mogen 
wel stellen dat hier uitvoerig gebruik van is 
gemaakt. Leuk om iedereen op deze 
aangepaste manier te ontmoeten. Mooi zijn 
de positieve reacties van onze leden. De 
verbeterpunten worden nu opgepakt en 
gaan we verder met dit online repeteren. 



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 
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Vastelaovend 2021
Sinds het Concilie van Nicaea in het 
jaar 325 is het de zevende zondag 
voor Pasen carnaval. Dat zal dit jaar 
niet anders zijn. Dus begint zondag 
14 februari klokslag 12 uur de 
eeuwenoude Vastelaovend en die 
duurt zoals altijd tot dinsdagavond 
24 uur. 
Wat echter totaal anders is dit jaar, is hoe we Amby’s 
meest intense volksfeest zullen beleven. 
We blikken al even vooruit naar een carnaval zoals we 
die nog nooit hebben meegemaakt en hopelijk nooit 
meer zullen meemaken.
Geen prins, geen zittingen, geen optocht; waar het normaal davert 
van het plezier zal het nu muisstil zijn. Corona heeft een streep 
door alle festiviteiten gezet. Het doet pijn, dat valt niet te 
ontkennen. Maar het blauw-witte hart blijft kloppen.
Carnaval 2021, zoveel is nu al zeker, gaat de boeken in als een 
digitaal huiskamercarnaval. Want het devies is ‘Blijf thuis’. De cafés 
zijn sowieso op slot en samenkomsten op straat zijn verboden. 
De gemeente heeft bovendien een verbod afgekondigd op het 
drinken van alcohol in het openbaar. Dat zal streng gecontroleerd 
worden, evenals het handhaven van groepsvorming en andere 
coronamaatregelen. Burgemeester Penn-te Strake doet dan ook 
een beroep op ieders gezond verstand: “Het is een zwaar gelag 
voor ons ¬allemaal, want vastelaovend hoort bij Maastricht. Maar 
het kan gewoonweg niet anders dit jaar.”

En is alles weer voorbij, dan begint aswoensdag het aftellen naar 
carnaval 2022. 
Noteer die alvast in je agenda: 27, 28 februari, 1 maart. 

Vastelaovend Same!
Henny Willems, redactie Amyer Praot 

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 

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de lieve reacties, brieven, 
telefoontjes, bloemen enz. bij het overlijden en begrafenis van

JO DASSEN
Vooral een dank je wel aan de leden en bestuursleden van 
Harmonie St. Walburga voor het medeleven en aanwezigheid 
bij de uitvaart van Jo.

Sigrid Dassen-Behr
Sascha en Jolanda

en kleinkinderen
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Zaterdag de
13e verkopen wij 

heerlijke Nonnevotten 
en Berliner Bollen

van onze 
warme bakker, 
De Lekkerbek

/plusfranssen

/plusfranssen
Severenplein 24a | Maastricht | 043-3634781
Openingstijden: ma t/m za 08.00 - 20.00 en zo 12.00 - 18.00

Veer
winse uuch 
oondaanks
alles eine 
sjoene
Vastelaovend!
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