
Hoeglöstig Vorsjtepaar
weih haw, eine maond geleije, kinne dinke, 
tot vastelaovend 2022 beinao gewoen door 
kint goon.
Vastelaovend 2022 is noe al ’n biezundere gewore. Zeker beej de 
Sjlaaibök! 
Gelökkig op tied t Vorsjtepaar in november oetgerope, sjus wie ’t 
jeugprinsepaar.
De deenktaank van de Sjlaaibök heit maksimaal gewerrek. Kôs 
get neet doorgoon, alternatief bedach en OETGEVEURD! 
Prachtige reseptie veurige week. Vorsjtebal, woort ’n vorsjtelek 
diner. En de veer dol daag: gewoen ’n sjiek programma deneer 
zètte!, ‘t klink wie ’n klok.

Meh weih haw dat eine 
maond geleije allemaol 
kinnen weite?
Daoveur hoeglöstigheid, 
hawwe veer gedach, 
uuch get mood te geve, 
uuch get extra’s  
oonder de reveir te 
sjteke. 

Wie kin dat beter, 
door ‘nne zoon van 
‘nne werreme bekker 
mèt ’n toert, 

uuch aangebooje door de Senioren Partij Mestreech.
Laot ’t uuch sjmake en laote veer d’r same ‘nne vastelaovend van 
make mèt belump, neet oet de sjraom goon en ’t propel hawe.
Alaaf.
Amie, Henny Willems, 20 fibberwarie 2022 

PROGRAMMA KARNEVAL 2022
Zaoterdag 26 februari:
19.00 oor: Karnevalsmès in de kèrk
20.11 oor: Bok oplaote op `t Sievereplein
  Aansjletend roondgank door Amie.

Zoondag 27 februari:
11.11 oor:  Vastevure beej de Kardinaal
14.00 oor:  Kindermiddag in de Amyerhoof
20.30 oor:  Sjlaaimette Treffe langs de Amiese horeca

Maondag 28 februari:
14.11 oor:  Alternatieve optoch!!
  Veer trèkke mèt ozze optochwage vanaaf de Vorsjtelikke 
  residentie langs Hagerpoort, um vervolges te sjtoppe beej 
  Bie Josee, Dan trèkke veer door naor de Kardinaal, um 
  vervolgens roond 16.00 oor via de Westrand naor 
  `t Sievereplein te trèkke, boe veer hope tot `t vollek van Amie 
  verzameld, en same mèt ôs nog `n fees d'r van maak.
  Aansjletend goon veer de Amyerhoof binne.

  ‘s Aovends is vrije aovend, mer zal `nne groep van de 
  Sjlaaibök weer roond trèkke langs de Amiese horeca

Dinsdag 1 miert:
14.00 oor: Kindermiddag in de Amyerhoof
  Mèt roond 17.30 oor aafsjleting van de Jeugkarneval.
20.30 oor: Roondgank langs de Amiese horeca
24.00 oor: Bok aaflaote op `t Sievereplein
  Aansjletend aafsjeid Vorsjtepaar in de Amyerhoof

Goonsdag 2 Miert:
19.00 oor:  Assekruiske hoole in de kèrk
  Nao aaflaop Hieringe biete langs de Amiese horeca 
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SJLAAIMETTETREFFE 2022
Oproep aan iedereen !
Voor de 22ste keer organiseert C.V. De Sjlaaibök op 
carnavalszondagavond het Sjlaaimettetreffe voor alle 
carnavalsvierders uit Amby en omstreken! 

Het Sjlaaimettetreffe is het onherkenbaar verkleed rondgaan voor 
jong en oud van Café tot Café. Je kunt meedoen in de categorie 
einzelgangers/duo óf in de categorie groepen.
Per categorie geldt: “Wie wordt Sjlaaibök of Sjlaaimet van het jaar 
2022?”  Je zult hieraan zelf veel plezier beleven omdat ook je eigen 
vrienden, bekenden en familie je niet zullen herkennen (mits ze zelf al 
niet mee doen). Bij het demasqué is het altijd weer spannend wie 
onder de maskers uitkomt. Dit levert verbaasde en leuke reacties op!

Een anonieme jury zal door Amby trekken om iedereen te 
beoordelen. Om 00.11 uur is bij DE AMYERHOOF het altijd weer 
super spannende demasqué waarna aansluitend de prijsuitreiking zal 
plaatsvinden. 

Hoe weet de jury wie er meedoen?
Simpel, voldoe aan het volgende reglement: 
1. Verkleed je onherkenbaar. 
2. Laat je in elk café zien.
3. Om dit te controleren liggen in alle cafés formulieren. 
4. Neem in het eerste café waar je komt één formulier mee.
5. Laat dit door de kastelein afstempelen. 
6. In elke volgende café laat je een stempel zetten.
7. Laat in je doen en laten niet weten wie je bent. 
8. Verras je vrienden, kennissen en/of familie.
9. Heb veel plezier.
10. Kom vóór 00.11 uur naar het demasqué.
11. Lever je formulier in aan één van de RV11 leden 
12. voor het demasqué bij de Amyerhoof

De deelnemende cafés zijn:
Café de Kardinaal, Gemeenschapshuis Amyerhoof, Bie Josee.

Kortom een oproep aan iedereen, DOE MEE !

Deelnemers formulieren staan ook in deze Amyer Praot 



INLOOPSPREEKUUR 

Juridisch inloopspreekuur
Maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur

voor arbeidsrecht, consumentenrecht, 
uitkeringen, verblijf vergunningen etc

Wijkagent
Iedere 1ste  WOENSDAG van de maand

Tussen 10.00 – 12.00 uur

Mantelzorg Zuid
Iedere 2de maandag van de maand

tussen 11.00 tot 12.30 uur.
Telefonisch 043 321 5046. 

U kunt ook een berichtje sturen naar 
s.stevens@mantelzorgzuid.nl

Maatschappelijk werker
Dinsdag 9.30-11.00 uur

op afspraak gsm 0636408424.
mail: info@buurtplatform-amby.nl

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
Huisartsenpraktijk Severen 3634964
Huisartsenpraktijk dhr. Zwietering 
en mevr. van Kleef 
Medisch Centrum Amby  3624135
voor spoed 3635637
Fysio Amby 3117540
Centraal tandartsnummer 0900-4243434
Het Gebitscentrum 8528201
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 8 maart

Inzendtermijn kopie
Woensdag 2 maart

Redactie, klachten 
en advertenties

Henny Willems
Berkenhoven 26

6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089

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

Financieel Beheer
Maria Willems

Berkenhoven 26
6225 HE Amby-Maastricht

Telefoon 3621089

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 

Houdt op 
dinsdag 8 maart 
een kienmiddag in 
Gemeenschapshuis 
Amyerhoof.  
De zaal gaat open om 13.00 uur en het 
kienen begint om 14.00 uur. 

 
 

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 
 

Bezorgers gezocht!
de reservelijst met bezorgers voor de 
Amyer Praot raakt aardig leeg! Daarom zijn 
we op zoek naar mensen die elke twee 
weken op dinsdag en/of woensdag 1 tot 1 ½ 
uur vrij hebben en die tijd willen gebruiken 
om de Amyer Praot te bezorgen.

Voel je je aangesproken of heb je interesse, 
mail dan met amyerproat@ziggo.nl

Wij nemen dan contact met je op
voor meer informatie. 

ROLLEN VOOR SPIEREN 
I.S.M. AKTIE 68, 
OUDE KLEDING / 
SCHOENEN 
INZAMELEN 
VOOR 
ONDERZOEK 
NAAR DE 
SPIERZIEKTE 
FRIEDREICH ATAXIE. 

Locatie: Café De Kardinaal – 
Ambyerstraat Zuid 201 
  Zaterdag 19 maart
  Tijd: 11.00-16.00 uur 
  https://rollenvoorspieren.nl 
  info@rollenvoorspieren.nl
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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:

Gehaks
haaf um haaf

eine kilo 911

Gehaksballe
um zellef te brooije

5 stöks 811

Verrekes stökskes

Huidvleis

haave kilo 411

Lekker spek
veur bei un ei gezaaite of geruik

haave kilo  811

Saté
in pindasajs

haave kilo 711

Eerappel gratin

haave kilo 511

Zoervleis

haave kilo 611

Knijnsbatse
in zeut zoere sajs

haave kilo 811

Runtgoulash

haave kilo 711

Gehaksballe

4 stöks 711

Pittige belkes of döpkes

haave kilo 811

1001-nach sajs

1 oons  111

Kaw sjotel

eine kilo 1011

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 22 februari t/m zaterdag 26 februari 2022.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL en haal uw bestelling snel en gemakkelijk af bij het pick-up point.

Mega burger pakket
4 deilig

saame 811

eine kilo 1111

Runtsstökskes

eine kilo 1411

Onze openingstijden zijn:
- Dinsdag-vrijdag 09:00-18:00 uur
- Zaterdag 08:00-15:00 uur
- Maandag gesloten

 

Pijnklachten? 
Onze experts helpen u graag! 
Fysiotherapie • Manuele Therapie • Dry Needling 
Echografie • Shockwave therapie 
 

Laurierhoven 30, Amby  
www.fysioamby.nl 
 
 

 

Maak nu een afspraak: 043 311 75 40 
NU OOK OP ZATERDAG OPEN! 
 

Contracten en 100% vergoeding bij alle zorgverzekeraars.   
     

 
 
 
 
 
 
 
 

Ete & Genete       
Begin maart organiseren 
we weer een 
buurtmaaltijd voor 
mensen die het leuk 
vinden om lekker te 
eten en andere mensen 
te ontmoeten. We zijn 
blij dat het na lange tijd 
weer mogelijk is!
Er wordt gezorgd voor 
gezellige muziek tussen 
de gangen door. 

De datum: dinsdag 8 maart a.s.
De volgende data zijn: 5 april, 3 mei en 7 juni.
Het concept is: driegangen diner, goed gezelschap, mooie muziek.
Als je het leuk vindt om er bij te zijn, ben je van harte welkom!
De buurtmaaltijd is van 19.00-21.00 uur in: Amiecitia, Beukenhoven 50, 
Maastricht (schuin tegenover de Plus).
Wilt u er deze avond bij zijn, dan is reserveren gewenst via: 
j.bosch11@icloud.com of een kaartje naar Amiecitia, Beukenhoven 50, 
6225 GR Maastricht.
Voor de onkosten wordt een bijdrage van 3 euro pp gevraagd.

Graag tot ziens op dinsdag 8 maart!

Namens het team van Ete & Genete, Titia/Jan Bosch. 
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GROETE MESTREECHTER 
VASTELAOVENDS TOP 111 
MET VASTELAOVEND 2022 
MET DIVERSE ARTIESTEN
RTV Maastricht presenteert i.s.m. het Theater 
aan het Vrijthof in Maastricht met Vastelaovend 
2022 de Groete Mestreechter Vastelaovends 
Tóp 111 op Vastelaovendsmaandag 28 februari 
2022 live op radio en tv.
Deze show valt goed samen met het 30-jarig 
jubileum van het Theater aan het Vrijthof in 
Maastricht.
In een 9-uur durende live uitzending tussen 
09:00 uur en 18:00 uur kan men genieten van 
vastelaovendsmuziek  en in de hele uitzending 
zijn er optredens van diverse Maastrichtse 
artiesten met hun Vastelaovendsleedsjes. 
Geniet van 09:00 uur tot 18:00 live met de 
top 111 via tv, radio, website en app van 
RTV Maastricht. 

41e Kinder-wandelvierdaagse 
2022 in gevaar door te weinig 
begeleiding
Beste lezers,
Na diverse oproepen en PR is het aantal 
aanmeldingen voor begeleiding minimaal 
(1/4 van normale aantallen). Dit betekent 
dat zowel door de corona maatregelen als 
de aanmeldingen voor begeleiding er een 
zorgelijke situatie ontstaat voor het 
voortbestaan van de wandelvierdaagse. 
Hebt u als ouder interesse om mee te 
wandelen als begeleiding dan kunt u zich 
opgeven via onderstaand mailadres. Wij zijn 
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die 
minimaal 2 aaneengesloten dagen kunnen 
meelopen. Het meelopen is van ongeveer 
10.00 uur tot 15.00 uur. De kleine groepen 
lopen 12 km per dag en de grote groepen 
15 km per dag. Deelname vanaf 6 jaar. 
Voor info of opgave begeleiding 
b.dackers@home.nl of telefonisch 
bij Ben Dackers tel: 043-3638337.

De wandelvierdaagse start in de eerste 
week van de voorjaars vakantie. 

Maandag 25 april 2022
Dinsdag  26 april 2022
Woensdag 27 april Koningsdag en geen 
wandelen
Donderdag 28 april 2022
Vrijdag  29 april 2022

Wij hopen dat we na twee jaar van 
uitstellen de kinder-wandelvierdaagse weer 
mogelijk zal zijn. Wij gaan in ieder geval 
starten met de voorbereidingen. Op 
zaterdag 12 maart neemt de organisatie een 
definitieve beslissing of de vierdaagse wel of 
niet kan plaatsvinden. 

Namens alle kinderen bedankt alvast. 

Hoofdleiding wandelvierdaagse 2022 

Veer/iech beel(den) oet  >>>>>>

Naom/adres contactpersoon>>>
Kaffee Bie Josee Gemeinsjapshoes

de Kardinaal Amyerhoof

Aantal persone >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Iech/veer doe(n) mét aan 't Sjlaaimettetreffe.

O o n d e r s j t a a n d e   v o l l e d i g    i n v ö l l e :

o m c i r c e l  wat van toepassing is

Veer doen mét in de kattegorie: EINZELGENGERS/DUO'S
GROEPE

In d'n iersjte kaffee boe iech/veer kom(e) neum iech dit formulier mét.
In edere volgende kaffee laot(e) iech/veer 'ne sjtempel zétte door de kastelein.

Um oongeveir 23.30 oor  goon veer / gaon iech nao DE AMYERHOOF
Iech liever dan dit formulier in beej eine van de Raod van 11.

Dao is demaské um 00.11oor

Veur rech op 
métdoen deent in 
eder vekske 'ne 
sjtempel van de 

betreffende kaffee 
te sjtoon !!!
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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 23 februari tot en met dinsdag 8 maart

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

Jonge kaas

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

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

WEEKENDRECLAME: vrijdag 25 februari en zaterdag 26 februari

3 stuks € 8.95

Malse

4 Braadworstjes
+ 1/2 kg Gehakt

samen € 8.45

Wij zijn met vakantie van maandag 28 februari tot en met maandag 7 maart en wensen u fijne Carnavalsdagen. 
 
 
 

  

 
      
     

Karneval toes viere ? 
 

Daan höbbe veer es extraatje deez week veur 
uuch get heerelikke baksels met daorin verwerk 

’t populair (Carnevals) drenkske 
Flügel !! 

 
Geer moot daan dinke a0n cupcakes, 

kwarktoert, donuts ……. En nog get aander 
verrassinge !!  

 
En, oonder de 18 ? Gein geflügel ! 

 

Tot Ziens in ein van eus winkels !  
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Oude akerstraat 4 a Bemelen  Ma.13.0018.00 Di. t/m Do. 10.30 Vr. 8.00 tot 18.00 Za. 8.00 tot 17.00 

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak 

Carnaval Maandag en Dinsdag gesloten 
Veldsla gewassen 100 gr. € 0,89 

  Mergelland Elstar of jonagold kilo €1,39 
Rode bietensap met 30% appels 4 flessen € 9,96 

              Uw adres voor een origineel fruit of cadeau mandje met streek producten. 
 

Gemeenteraadsverkiezingen Maastricht 
op woensdag16 maart 2022

Daar zetten wij onze 
tanden in!
In gesprek met lijstduwer Jack Gerats (Amby) en 
lijsttrekker Ariane Schut (Boschpoort).

Jack Gerats (68), afdelingsvoorzitter 
SP Maastricht vertelt: “Ariane Schut is al 
geruime tijd actief binnen de partij. Zo was ze o.a. afdelingsvoorzitter 
van de SP Maastricht. In 2018 werd ze raadslid en in september 2019 is 
Ariane ook fractievoorzitter geworden. In die rol heeft ze meegewerkt 
aan de opbouw van een sterke en groeiende afdeling. Met gelukkig ook 
veel actieve jongeren. Zij heeft zich ontwikkeld tot een deskundig en 
betrokken fractievoorzitter en tot ons boegbeeld voor een socialer 
Maastricht. De afgelopen raadsperiode heeft zij regelmatig succesvol 
het woord gevoerd in de raad. En voor de komende verkiezingen, is zij 
onze lijsttrekker. ”

Ariane Schut (61): “Ja, het is een hele eer om lijsttrekker te zijn voor 
de SP. Samen gaan we campagne voeren en strijden. Wij laten in onze 
stad echt niemand aan zijn lot over en knokken voor de broodnodige 
veranderingen. Daarbij zullen we ons vastbijten in voor onze inwoners 
belangrijke onderwerpen. Zo liggen er de komende jaren grote 
opgaven op het gebied van wonen, zorg en gezondheid, veiligheid, 
onderwijs, leefbaarheid, klimaat en armoede. Genoeg te doen. Ik zie 
dagelijks dat de kloof tussen de politiek en de burgers groot is 
geworden en bij velen is het vertrouwen verdwenen. De tweedeling in 
onze stad groeit. Dus is het tijd voor eerlijke politiek, kort op de bal en 
actief in buurten en wijken. Het is tijd voor de SP. Wij staan voor het 
samen doen. Daarom ben ik ook zo blij met de steun van Jack Gerats 
onze lijstduwer. Hij brengt heel veel politieke ervaring mee en weet als 
geen ander hoe de hazen lopen. ”

AMIE, DAT VIER WEER KARNAVAL 
OOK OP AMIESE FEESTCD VAN 
JEROME GELISSEN
Ook het Amies Karnavalsleedsje: Amie, dat vier weer Karnaval staat op 
mijn feestcd “In Amie veul iech miech thoes”. Het liedje gaat over 
diverse onderdelen van de Amiese Karnaval, zoals Prins Karnaval, 
Bertsje Bok, maskes en feestvieren van noord tot zuid in Amie. We 
blijven ieder jaar altijd weer trots op onze eigen Amiese Karnaval.
Ook titels zoals In Amie (met Vocalgroup Mes Amie), Diech bès 
geweldig (Amiese versie), Hey Amie, het feestlied: Fees bee de Sjlaaibök 
en het Amies Volksleed staan op deze feestcd en dit is een uniek stukje 
Amiese volkscultuur. Deze CD met 8 feestliedjes kost 
€ 5,- en is exclusief te koop bij José’s Boutique in Amby en natuurlijk 
ook bij mezelf. 

Jack Gerats: “Ik heb nog steeds erg veel voldoening in het 
raadslidmaatschap en ben ook voorzitter van de afdeling Maastricht. 
Het is mooi om te ervaren dat ik Ariane en de andere leden van de 
fractie met mijn kennis en ervaring kan steunen en helpen. Natuurlijk 
gaat het hierbij om het SP-gedachtegoed, maar er ontstaan ook fijne 
persoonlijk banden. Ik koester mijn contacten met alle mensen die ons 
een warm hart toedragen en steunen.  Als lijstduwer ga ik me inzetten 
en mee knokken tijdens de verkiezingscampagne. Maastricht verdient 
een krachtig links geluid. Wij zetten er onze tanden in en vragen de 
kiezer om mee te bijten. Bijt mee en kies voor de SP!  Laat uw stem 
straks niet verloren gaan.”

Ariane Schut: “Het wordt een spannende tijd rond die verkiezingen, 
maar ik heb er veel vertrouwen in. We hebben een goed 
verkiezingsprogramma en een degelijke kandidatenlijst. Onze lijst is een 
mooie mix van ervaren mensen en aanstormend talent. Net zoals Jack 
Gerats dat net zei, ga in elk geval stemmen en zorg dat uw stem 
gehoord wordt. Wij denken dat de SP een goed alternatief is voor de 
zittende 'macht' en dat we de inwoners van Maastricht veel te bieden 
hebben.” 
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Harmonieuws
Dubbele serenade op zaterdag 12 februari jl.
Zaterdag 12 februari bracht de Harmonie Vorst Benno I, 
Vorstin Maud, Jeugdprins Senn en Jeugdprinses Xantie 
van de Amyerhoof naar de Vorstelijke residentie voor de receptie van 
het Vorstenpaar en het Jeugdprinsenpaar.
Vorst Benno I is al 27 jaar lid van onze Harmonie en een verdienstelijk 
tubaspeler. Hij genoot zichtbaar van de serenade, gebracht door zijn 
vrienden en vriendinnen van de Harmonie.

Vervolgens trok de Harmonie naar de Hagerpoort om twee 
100-jarigen, de dames Wageners-Cadier en Timmermans-Kicken, 
muzikaal te verrassen en een bloemetje te overhandigen.
Het was het eerste openbare optreden van de Harmonie sinds 
19 september 2021; de dag waarop Amby de Eerste Heilige Communie 
vierde; en het smaakte naar meer! 

=============================================
Te koop zo goed als nieuw:

Moderne 3 zits bank Made Harlow, antraciet grijze stof, 
3 losse rugkussens, comfortabele zit, zwarte stalen pootjes, 1 jaar 
oud. Breed 227 cm, hoog 83 cm, diep 89 cm. Overcompleet 
vanwege verhuizing. Bieden vanaf 275 euro. Bel 06 1640 5010.

====================================

Te koop: Combi magnetron met grill merk Wirlpool, incl 
gebruiksaanwijzing. Gebruikt maar in onberispelijke staat. Bieden 
vanaf 15 euro. Bel 06 1640 5010.

====================================

Te koop: Vrijstaand oventje merk Tefal Principio. 
Vrijstaand. Heb je weinig ruimte maar wil je toch een oven met 
grilfunctie, dan komt deze kleine oven van Tefal je vast goed van 
pas. Gebruikt, maar in prima staat. Bieden vanaf 10 euro. 
Bel 06 1640 5010.

=============================================

Voor 2022 hebben we de volgende cursussen 
gepland.
 ü Basiscursus reanimatie: 16 en 30 maart 
  (vol), 11 en 25 mei, 15 en 22 juni en 
  14 en 28 september. 
  Dit zijn 2 avonden van 3 uur.
 ü Herhalingscursussen reanimatie: 6 april, 
  12 oktober, 9 november (vol) en 24 november. 
  Dit is 1 avond van 3 uur.
De cursussen worden gegeven volgens de, dan geldende, 
Covid-19 richtlijnen.
We bieden de basiscursus voor € 25 en de herhalingscursus 
voor € 17,50 aan.
Schrijf u snel in via hartslagnu.amby@gmail.com VOL=VOL
Wist u dat:
 ü Wij met 2 zeer ervaren en landelijk gecertificeerde 
  instructeurs werken?
 ü Wij samen werken met Buurtplatform Amby en de 
  trainingen op hun locatie plaats vindt.
 ü Wij voor verenigingen e.d. ook trainingen op eigen locatie 
  kunnen verzorgen? En u hier altijd informatie over kunt 
  opvragen.
 ü Dit certificaat 1 jaar geldig is.
 ü Als u lid wordt van onze vereniging, wij voor u bij houden 
  wanneer u opnieuw getraind moet worden en u korting en 
  voorrang krijgt op uw cursus. 
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• Samen richting geven aan de toekomst, begon gisteren al, 
 maar het is nooit te laat om er samen aan te willen 
 werken.
• Je omgeving leefbaar en veilig maken én houden, met name 
 voor je kinderen en kleinkinderen.
• Zorgen voor voldoende ontmoetingsplekken, maar zeker 
 ook oog hebben én houden voor het verenigingsleven, voor 
 mij de basis van een gemeenschap die zorg heeft voor 
 elkaar!

trouwens: 
Wat gebeurt er, als je het anders probeert te doen?

Dé uitdaging voor de komende vier jaar!!

stem lokaal, 
stem Amby

stem Henny Willems, lijst 2 nummer 4

Aan alle leden van ZijActief Amby,  
U wordt van harte uitgenodigd voor maandelijkse 
ledenavond op woensdag 23 februari 2022 om 
19:30u. in het gemeenschapshuis Amyerhoof.
Het kruidenvrouwtje, mv. Trudy Willems vertelt ons 
alles over kruiden. Door advies te geven en tips 
over culinair of medicinaal gebruik of de vraag: Zijn 
kruiden een toevoeging voor je gezondheid. Ook krijgt u uitleg over 
planten en kruiden uit de omgeving en onze tuin en kunt u een likeurtje 
proeven.
Er is de mogelijkheid een flesje likeur of kruidenthee te kopen.
Denk aan uw QR code en uw legitimatie bewijs!!

Bent u al aangemeld voor de excursie naar Kasteel Borgharen 
op 19 maart 2022? 
Dit kan nog, door de kosten van €12,00  te betalen op de ledenavond of 
tot 10 maart in een enveloppe met naam bij Amelie Lammerschop, 
Ambyerstraat Zuid 154 in de brievenbus.

Werkgroep ZijActief Limburg, Afdeling Amby. 

 

Diana Vlaspoel, leve sjat, 
 

vastelaovendmaondag 
weurste 40 jaor. 

 
Perficia, ‘nne dikke knoevel, 

alle leefde en oeteraard 
‘nne fantastische 

vastelaovend geweens. 
 

Vaan  
dien menneke  en de kids 
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6 7 e  j a a r g a n g
 n r .  4  -  2 0 2 2

 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

EEN PAAR FEITEN OVER CARNAVAL

Verkleden, dansen en lekker gek doen! 
Daar denken de meeste mensen aan bij 
Carnaval. Maar wat is Carnaval eigenlijk 
precies? Willem Wever weet het antwoord! 
Carnaval is van oorsprong een katholiek 
feest. Er wordt het begin van het vasten 
mee gevierd. Dit is de periode van veertig 
dagen voor Pasen, die begint op 
Aswoensdag. Om de vasten goed te 
kunnen ‘overleven’ wordt in de dagen voor 
Aswoensdag een feest gevierd; Carnaval!

Carnaval is dus een katholiek feest. Omdat 
het zuiden van Nederland nog 
overwegend katholiek is, of een katholieke 
achtergrond heeft, wordt hier het carnaval 
het meest gevierd.

De betekenis van het woord Carnaval is 
niet helemaal zeker. Mogelijk is het woord 
ontstaan uit de twee Latijnse woorden 
carne (vlees) en vale (vaarwel). Tijdens de 
vastenperiode werd er immers geen vlees 
gegeten.

De datum waarop we Carnaval vieren is 
ieder jaar anders. Carnaval wordt volgens 
de traditie gevierd op de drie dagen voor 
Aswoensdag. Op een zondag, maandag 
en dinsdag dus. Tegenwoordig barst het 
feest vaak al vanaf 11 november los.

Dat de datum van Carnaval ieder jaar 
wisselt komt omdat het feest verbonden is 
met Pasen. De datum van het Paasfeest 
wisselt ieder jaar. Dit hangt af van de stand 

H. MISSEN in Amby

ZATERDAG 26 februari 
19.00 uur: CARNAVALSMIS C.V. de Sjlaaibök

ZONDAG 27 februari, Achtste zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis
Voor de parochie 

Dinsdag 1 maart: 09.00 uur in de kerk
Voor de jarigen in de maand maart

Woensdag 2 maart, Aswoensdag
19.00 uur H. Mis       
Voor een goede voorbereiding op Pasen
Askruisje wordt uitgedeeld tijdens de H. Mis

Donderdag 3 maart: 09.00 uur in de kerk
Voor de wereldvrede 

ZONDAG 6 maart, Eerste zondag van de Veertigdagentijd 
11.00 uur H. Mis 
Breur Willems, c.u.
Gerard Wijckmans, c.u.

Dinsdag 8 maart: 09.00 uur in de kerk
Jaardienst E.H. Eugène Vossen,  oud-kapelaan Amby

Donderdag 10 maart: 09.00 uur in de kerk
Voor de eenzamen

GEDOOPT
Kuba Maciejczyk
Wij wensen de dopeling en zijn ouders van harte proficiat.

OVERLEDEN
Clara Graven-Schoenmakers, 86 jaar.
Moge zij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming.

Let op: Op carnavalsdinsdag 1 maart is het parochiebureau gesloten.

Kerkpoets: maandag 7 maart van 9.00 tot 12.00 uur. Iedereen is welkom.

Vooraankondiging reizende tentoonstelling en lezing over de Lijkwade van 
Turijn: deze expositie bezoekt onze parochie op zondag 27 maart na de 
Mis van 11.00 uur.

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 email: 
parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: uiterlijk donderdag 
24 februari in de kapelanie en uiterlijk vrijdag 25 februari vóór 
15.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.

van de maan. Afgesproken is dat Pasen gevierd wordt op de eerste zondag die volgt op 
de eerste volle maan na het begin van de lente. Pasen valt daardoor tussen 22 maart en 
25 april. Carnaval vieren we daarom tussen 1 februari en 7 maart.

De echte slimmerik telt natuurlijk meer dan 40 dagen tussen Aswoensdag en Paaszondag. 
Dat klopt. Op de zondagen van de vastentijd wordt door de katholieken niet gevast. Er 
zitten precies 46 dagen tussen Aswoensdag en Paaszondag.
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Karneval toes viere ? 
 

Laot uuch daan lekker verweene met  
eus 14 soorte roggebroed: 

 
Roggebroed met huidvleis en moster 

Roggebroed met katespek en erretesop 
Roggebroed met sjroep 

Roggebroed met boter en (pot)sókker 
Roggebroed met e geklop eijke 

Roggebroed met …. Höb geer nog miejer ideeje? 
Vertel ’t us !! 

 

Tot Ziens in ein van eus winkels !  
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Laatste 
raadsvergadering 
Bij het uitkomen van de Amyerpraot heeft 
de laatste raadsvergadering van de 
raadsperiode 2018-2022 plaatsgevonden. 
Zo heeft de gemeenteraad startbudgetten 
gevoteerd voor de uitwerking van nieuwe 
binnensportaccommodaties in Belfort, 
Scharn en aan de Groene Loper. En heeft 
zij de dienstverlening verbeterd van de 
gemeentelijke begraafplaats, rouw- en 
gedenkpark Tongerseweg. 
De komende tijd zal in het teken staan 
van ‘ne sjoene en propele vastelaovend’ 
gevolgd door de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 
16 maart. Op 30 maart zal de nieuwe 
39-koppige gemeenteraad haar intrek 
nemen in de raadzaal in het Mosae Forum.

Nieuw gebouw voor startende 
ondernemers
Startende ondernemers kunnen sinds 
vorige week terecht bij Qeske Maastricht. 
Dit nieuwe starterscentrum aan de 
Francois de Veijestraat 9 biedt jonge 
bedrijven betaalbare ruimtes en een 
begeleidingsprogramma. Hiermee krijgen 
beginnende ondernemers de kans om 
door te groeien tot gevestigde bedrijven 
die voor werkgelegenheid en innovatie 
zorgen. Niels Peeters, wethouder 
economie, opende deze nieuwe 
economische broedplaats: “Maastricht is 
een aantrekkelijke stad. Maar dat betekent 
ook dat de ruimte voor 
ondernemerschap schaars en vaak prijzig 
is. Daarom willen we startende 
ondernemers een handje helpen. Dat is 
belangrijk, want starters zorgen voor 
nieuwe aanwas en dynamiek”. Qeske 
Maastricht is van start met 15 
ondernemers en kan volop doorgroeien. 
Dus ben je een startende ondernemer en 
ben je op zoek naar betaalbare ruimte 
dan is dit wellicht iets voor jou.

Wandelen met ‘Zicht op Maastricht’ 
Wandelliefhebbers en liefhebbers van 
geschiedenis opgelet! De gemeente 
brengt met het hernieuwde programma 
‘Zicht op Maastricht’ de historie van 
Maastricht tot leven. Maak kennis met een 
aantal boeiende wandelingen waarin je 
meer te weten komt over het rijke 
verleden van de stad. Kies uit de 
themawandelingen:
 • Beelden & monumenten
 • Romeins Maastricht
 • Kinderwandeling
 • De Tachtigjarige Oorlog
 • Langs heilige huisjes
 • Kleurrijk Maastricht
Bezoek de website: 
www.zichtopmaastricht.nl
Kies een wandeling uit en ga op pad!

CDA Maastricht
redactie@cdamaastricht.nl 
06-15960400 

MOVAKA VOF 

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

 

Schutteboendersweg 3, 6247 EM Gronsveld 

  Rolluiken 

  Zonwering 

  Overkappingen  

  Tuinkamers 

  Glaswanden 

  Verandazonwering  

  Sectionale poorten 

  Binnenzonwering 

 

• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions

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

Be you.  
Be beautiful.
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AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!

Onlangs is een journalist van “De Limburger” bij de 
redactie van amiepedia langsgeweest. In de krant 
van woensdag 16 februari  hebben ze een artikel 
gewijd aan de 52 jaar geleden annexatie. Daarover 
staat veel over op amiepedia.nl, vandaar dat ze de 

redactie benaderd hebben om daar nog eens over te berichten. Nu 
kunnen journalisten goed schrijven, maar rekenen blijkt niet hun 
sterkste kant....de annexatie is niet 40, maar 52 jaar geleden....het 
zij ze vergeven. 

Een “keeper” op Amiepedia.
Elke stad, elk dorp kent een aantal mensen dat het hart op de juiste 
plaats heeft. Heel vaak tonen zij dit door middel van hun 
verbondenheid met en gekoppeld aan uiterste inzet voor hun 
buurt, hun straat, de familie of een vereniging. Amby is op deze, 

ongeschreven, regel geen 
uitzondering. Er zijn in de loop der 
tijd voldoende Ambynezen te duiden, 
die hun plek in de Ambysche 
vereniging- of clubgeschiedenis 
verdiend hebben. Op amiepedia.nl 
belichten we een dergelijke rol door 
middel van een interview dat Peter 
Gootjes had met Wiel ‘de witte’ van 
Hermans. 

1962. Sportdag Kazerne Oirschot. Zittend W. Hermans.
Wiel heeft al jarenlang een zeer mooie staat van dienst bij zijn club 
RKASV.
En zo wordt u meegenomen in het verhaal op Amiepedia over deze 
markante Ambynees, waarmee tegelijkertijd ook onze eigen RKASV 
in het zonnetje wordt gezet.
Gezien de vele reacties, alleen al op Facebook, en met name van 
oud en huidige RKASV-betrokkenen, een schot in open doel dus.

1959. RKASV. A 1. Wiel: zittend 2e links. Wie kent de anderen?

Carnaval.
Amiepedia heeft de afgelopen weken, 
naar Carnaval toewerkend, alle 
artikelen uit de Amyer Praot, van de 
hand van de voorzitter van de 
Sjlaaibök, bewerkt en op de site 
geplaatst. Artikelen die allemaal gretig 
worden gelezen. De serie nadert met 
een mooi verslag over de “Zitting van 
Amie” langzaam het einde.   

Jef Verstegen, lange tijd het 
regisseursgezicht van de Zittingen.

Carnaval 2022.
Wat u nog kunt verwachten, naast wat er afgelopen week 
geplaatst is, is een impressie (met foto’s van “onze” fotograaf  Ton 
Bron) van een carnavalsroute door Amby, waarbij alle  mooie 

carnavalsversieringen en andere uitingen in etalages en achter 
particuliere ramen worden vastgelegd. Van de carnavalsspeurtocht 
voor de jeugd, die in samenwerking met amiepedia plaatsvindt op 
20 februari, wordt dan eveneens verslag gedaan. Sinds de corona 
perikelen en het niet door kunnen gaan van de traditionele optocht 
en andere carnavalsfestiviteiten, hebben de Sjlaaibök de “lopende 
receptie” geintroduceerd.Bij de vorst wordt aan de straat een 
verhoging gebouwd waar het jeugdprinsenpaar op staat. Aan de 
overkant staat de raad van elf met vorstenpaar. Aangemelde 
bezoekers, begeleid door de optochtcommissie, kunnen langs 
trekken en krijgen elk ca. 3 presentatieminuten. Uiteraard 
voorafgegaan door de traditionele serenade van de harmonie. Ook 
hiervan doet amiepedia verslag. 
De reeks carnavalsartikelen wordt tenslotte rond het 
canavalsweekeinde afgesloten met een artikel over onze 
roemruchte optochten. 
Verder zijn er nog enkele nieuwe interessante artikelen in 
voorbereiding. Daarover leest u in de volgende Amyer Praot of u 
komt ze zelf al tegen op amiepedia.nl

Amiepedia vraagt uw aandacht.
De redactieleden van amiepedia zijn door enkele lezers uit Amby  
gewezen op het feit dat er de laatste tijd veel mensen bezig zijn te 
verhuizen. Met name van ouderen, die kleiner gaan wonen, naar een 
zorginstelling verhuizen of, helaas, overleden zijn wordt regelmatig 
vernomen dat de woningen worden ontruimd. 
Zij, en ook wij, maken ons zorgen over het verdwijnen van 
bijvoorbeeld foto’s, maar ook andere zaken, die voor het verhaal 
“Amby” van belang kunnen zijn.
Veel dingen worden achteloos naar het milieupark gebracht of aan 
een kringloop meegegeven, waarbij het alsnog verloren gaat.
Onze vraag aan eenieder die dit leest, Laat vooral geen foto’s 
verloren gaan. In tegenstelling tot de huidige digitale tijd, blijken 
foto’s uit de (lange) tijd daarvoor zeldzamer te zijn en voor een 
site als amiepedia en dus voor u, de geïnteresseerde,  van 
onschatbare waarde.
Op de site staan al vele foto’s en dat bestand willen we graag 
uitbreiden.
Neemt u gerust contact op met de redactie en geef of desnoods 
leen ons uw spullen. Uiteraard, indien gewenst, met een goede 
waarborging van privacy.

Inloopuurtje.
U kunt de redactie digitaal voorzien van materiaal op de site, of 
spullen en verhalen afgeven bij een van de redactieleden (te vinden 
op amiepedia.nl), of zelf komen aanreiken.
Op 15 maart aanstaande maken de nieuwe Coronaregels het weer 
mogelijk dat u ons zelf “in levende lijve” kunt ontmoeten in de 
Amyerhoof. Tussen 20.30 tot 21.30 uur heten wij u welkom en 
ontvangen wij graag nieuwe tips, suggesties, foto’s en vooral uw 
eigen verhalen. Wij, of samen met u,  bewerken dit alles tot mooie 
verhalen over Amby. Want u weet het:

Al deze verhalen kunt u lezen op de site 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.
Of u komt naar de inloopavond, of u stuurt het op naar 
redactie@amiepedia.nl.

Amiepedia: van, voor en door de mensen van Amby. 
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Van de redactie
Dikke Amyer Praot deze keer! 
Naast ruim voldoende aandacht voor de 
verkiezingen op 14, 15 en 16 maart voor 
de Maastrichtse gemeenteraad is er 
natuurlijk vooral in deze uitgave aandacht 
voor CARNAVAL of Vastelaovend.

Heeft er heel lang naar uitgezien dat ook 
dit jaar niet gefeest kon worden, maar 
gelukkig werd door de overheid anders 
beslist!!
Op gepaste wijze  kan en mag dit jaar 
weer iedereen invulling geven aan het 
gevoel voor carnaval. Gevraagd  wordt 
wel:
vier mèt belump, neet boete de 
sjraom en haw ’t propel.

afvalkalender

het gaat steeds beter met ons huisvuil en 
dan doel ik op “wanneer wordt het ook 
al weer opgehaald?”

Vrijdag 25 februari is het weer zover, 
dan wordt de zak met het restafval 
opgehaald, donderdagavond mag de zak 
al naar buiten.

goed om te weten is, dat groene  GFT 
container op zaterdag 26 februari 
wordt opgehaald, dit i.v.m. carnaval!

Tenslotte, hiernaast vindt U onze 
kalender, met daarin de data dat de 
Amyer Praot verschijnt. Dit jaar hebben 
we vooraf geen aparte kalendertjes 
uitgegeven. Nu is duidelijk dat daaraan 
best behoefte is. 
In 2023 zijn ze er weer!
vanaf deze plek: tot 8 maart, dan 
verschijnt nummer 5 van dit jaar.

Nieuws van Walburgis Uitvaartzorg.
Om ons ledenbestand optimaal te actualiseren vragen wij onze 
leden, die na 2018 verhuisd zijn, hun nieuwe adres aan ons door 
te geven.
Indien wij u post doen toekomen, ervan verzekerd te zijn dat dit 
terecht komt op het juiste adres. De meldingen kunnen worden 
gedaan via ons mailadres info@stwalburgis.nl of via de “post”
Ledenadministratie Walburgis Uitvaartzorg, 
Eikenhoven 22, 6225 GT  Maastricht.

Helaas kan een adreswijziging niet telefonisch worden 
doorgegeven, wij als vereniging behandelen verhuizingen 
alleen maar als dit via mail of post gaat.

Bestuur Walburgis Uitvaartzorg 

  
 
 
 
 

Walburgis Uitvaartzorg een begrip in Amby en groot Maastricht. 
Over het leven praat men makkelijker dan over de dood, het is ook in deze tijd nog een 
taboe. Toch wordt iedereen er vroeg of laat mee geconfronteerd. 
In Amby hebben we een eigen uitvaartvereniging, waarvan het uitvaartcentrum 
gelegen is aan de Severenstraat 1.  
Walburgis Uitvaartzorg is er niet alleen maar voor leden, maar voor iedereen die te 
maken krijgt met het overlijden van een dierbare.  
Wij willen dit kenbaar maken aan eenieder, die gebruik wil maken van de diensten van 
Walburgis Uitvaartzorg. Een lidmaatschap van onze vereniging is hiervoor niet nodig. 
Ook al hebt u elders een overlijdensverzekering neem vrijblijvend contact met ons op 
en wij regelen de uitvaart of crematie voor u of uw dierbare. 
Wilt u (alleen) gebruik maken van onze opbaarruimte, dan kunt u uw dierbare, een of 
meerdere dagen, met begeleiding van onze eigen vrijwilligers, laten opbaren 
Wilt u een bezoek brengen aan ons rouwcentrum, neem dan telefonisch contact op 
met 06-53376435 om een afspraak te maken. 
 

Postadres Walburgis Uitvaartzorg 
Severenstraat 4/B02,   6225 AR Maastricht. 
Info@stwalburgis.nl   www.stwalburgis.nl 

 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
.   

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

                          

 
kalender Amyer Praot 2022  

 Januari 2022 Mei 2022 September 2022  

 
Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

 

 52  1 2 17  1 35  1 2 3 4  

 1 3 4 5 6 7 8 9 18 2 3 4 5 6 7 8 36 5 6 7 8 9 10 11  

 2 10 11 12 13 14 15 16 19 9 10 11 12 13 14 15 37 12 13 14 15 16 17 18  

 3 17 18 19 20 21 22 23 20 16 17 18 19 20 21 22 38 19 20 21 22 23 24 25  

 4 24 25 26 27 28 29 30 21 23 24 25 26 27 28 29 39 26 27 28 29 30  
 

 5 31   22 30 31        
 Februari 2022 Juni 2022 Oktober 2022  

 
Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

 

 5  1 2 3 4 5 6 22  1 2 3 4 5 39  1 2  

 6 7 8 9 10 11 12 13 23 6 7 8 9 10 11 12 40 3 4 5 6 7 8 9  

 7 14 15 16 17 18 19 20 24 13 14 15 16 17 18 19 41 10 11 12 13 14 15 16  

 8 21 22 23 24 25 26 27 25 20 21 22 23 24 25 26 42 17 18 19 20 21 22 23  

 9 28  26 27 28 29 30  43 24 25 26 27 28 29 30  

         44 31    
 Maart 2022 Juli 2022 November 2022  

 
Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

 

 9  1 2 3 4 5 6 26  1 2 3 44  1 2 3 4 5 6  

 10 7 8 9 10 11 12 13 27 4 5 6 7 8 9 10 45 7 8 9 10 11 12 13  

 11 14 15 16 17 18 19 20 28 11 12 13 14 15 16 17 46 14 15 16 17 18 19 20  

 12 21 22 23 24 25 26 27 29 18 19 20 21 22 23 24 47 21 22 23 24 25 26 27  
 13 28 29 30 31  30 25 26 27 28 29 30 31 48 28 29 30  

 
              
 April 2022 Augustus 2022 December 2022  

 
Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

 

 13  1 2 3 31 1 2 3 4 5 6 7 48  1 2 3 4  

 14 4 5 6 7 8 9 10 32 8 9 10 11 12 13 14 49 5 6 7 8 9 10 11  

 15 11 12 13 14 15 16 17 33 15 16 17 18 19 20 21 50 12 13 14 15 16 17 18  

 16 18 19 20 21 22 23 24 34 22 23 24 25 26 27 28 51 19 20 21 22 23 24 25  
 17 25 26 27 28 29 30   35 29 30 31  52 26 27 28 29 30 31    
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Maastricht.
Ambyerstraat-Noord 44 A01
6225 EE Maastricht

Margraten.
Pastoor Brouwersstraat 6A
6269 BP Margraten

t. 043 204 19 09
e.  info@bmetricfysiotherapie.nl 
bmetricfysiotherapie.nl

+  Altijd dezelfde fysiotherapeut
+  Open op zaterdag
+ Leefstijlcoaching
+ Online afspraak plannen

NIEUWE
LOCATIE

in Amby
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VERSEERPAKKÈTTE
 TE KAOP !!

Verseerpakkèt blauw: 11 euro      

Amiese vlag: 22 euro

Nuij!!!! Veur op de roet 11 euro

Op zaoterdag 12 februari 2022 is in de Amyerhoof ôs Raod van 
èllef lid Fred Stals benûmp tot Ierelid van CV de Sjlaaibök.
Fred verdeend dizze benûmming veur zien jaore lange inzat veur ôs vereiniging. 
Heer is 4 x 11 jaor 
lid, 22 jaor Rv11 lid, 
besjtuurslid, en 
altied present op ôs 
Amiese zittinge.
Daoneve regelt Fred 
alles veur ôs van 
aktiviteite die boete 
’t karnevalssezoen 
valle. Veer kinne 
altied op Fred 
rekene, en vinde dan 
ouch tot heer ’t 
Ierelidmaatsjap van 
ôs vereiniging mie 
es verdeent heit.
 
Fred, van Harte Proficiat !!!
Veer hope diech nog lang beej ôs vereiniging te höbbe.  

Dit alles te besjtèlle via info@sjlaaibok.nl
Vermèld beej eur besjtelling ouch eur 
adres, dan kinne veer t ouch bezörge. 

Verseerpakkèt wit: 11 euro
Los sjtikkervèl blauw of wit : 9 euro

22 ballonnen mèt bok: 5 euro
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Terre des Hommes Winkel  
Dorpstraat 18A  
6227 BN  Heer-Maastricht 
tel.: 06 27278934

Openingstijden:
Ma: 13.30 uur – 17.00 uur
Di t/m vr: 10.00 uur – 17.00 uur
Za: 12.00 uur – 16.00 uur

Voor verkoop én inname van 
gebruikte spullen 
van goede kwaliteit.
Kleding, speelgoed, boeken, sieraden, schoenen, 
tassen, serviesgoed en woningdecoraties.

De opbrengst gaat naar hulpprojecten voor 
kinderen van Terre des Hommes.

Tijd over? 
Vrijwilligers zijn welkom!
Meer info op: 
www.facebook.com/TdHMaastricht 
en Instagram.

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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Kunststof en aluminium kozijnen
Terrasoverkappingen
Garagepoorten
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Zonwering
Binnen zonwering
Horren enz.
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043-3628351 / 06-22384333
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RADEMO

 

Samen sterk ! 
De SP Maastricht is een partij van 

en voor mensen. Wij komen op 
voor mensen in kwetsbare posities 
en vechten onverminderd tegen de 
tweedeling, uitbuiting en uitsluiting 

in onze maatschappij. 

Daarom bijten we ons vast in zaken 
die belangrijk zijn voor onze 

inwoners. We stropen de mouwen 
op in buurten en wijken en strijden 

voor verbetering van onze 
samenleving, behoud van onze 
aarde en de toekomst van onze 

kinderen! 

              
http://maastricht.sp.nl 

Eerlijke en betrouwbare politiek 

EEN SOCIALER AMBY! 
  

DAAR ZETTEN WIJ GRAAG ONZE TANDEN IN  

BIJT JE MEE? STEM SP! 

lijstduwer en lijsttrekker:  Jack Gerats en Ariane Schut 

 
 

Samen sterk ! 
De SP Maastricht is een partij van 

en voor mensen. Wij komen op 
voor mensen in kwetsbare posities 
en vechten onverminderd tegen de 
tweedeling, uitbuiting en uitsluiting 

in onze maatschappij. 

Daarom bijten we ons vast in zaken 
die belangrijk zijn voor onze 

inwoners. We stropen de mouwen 
op in buurten en wijken en strijden 

voor verbetering van onze 
samenleving, behoud van onze 
aarde en de toekomst van onze 

kinderen! 

              
http://maastricht.sp.nl 

Eerlijke en betrouwbare politiek 

EEN SOCIALER AMBY! 
  

DAAR ZETTEN WIJ GRAAG ONZE TANDEN IN  

BIJT JE MEE? STEM SP! 

lijstduwer en lijsttrekker:  Jack Gerats en Ariane Schut 
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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 

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.

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.

Ik hoop u snel weer te zien.
Met vriendelijke groet, Raymond

is nu

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

Een nieuwe naam...een nieuwe start.

Wie is deze gekruisigde man? 
Kom het zelf ontdekken! 

Reizende tentoonstelling en lezing over de Lijkwade van 
Turijn bezoekt ook Maastricht! 

De lijkwade van Turijn is een 
eeuwenoud linnen kleed met een 
vage beeltenis van een man. 
Geleerden reconstrueerden met die 
sporen een hele lijdensweg.  Is dit de 
lijkwade van Jezus? Volgens velen is 
dit de lijkwade waarin Jezus werd 
gewikkeld en begraven nadat hij aan 
het kruis gestorven was. Over de 
echtheid wordt al eeuwen getwist. 
Werd eerder beweerd dat het om 
een vervalsing zou gaan, forensisch 
onderzoek van een aantal jaren 
geleden wijst uit dat de lijkwade 
maar van één man zou kunnen zijn, 
Jezus Christus.

De lezingen vinden plaats na de eucharistieviering in de vermelde 
kerken.
De expositie ‘De Lijkwade van Turijn’ bevat een levensgrote kopie 
van de lijkwade, een uitgebreid overzicht van archeologische 
vondsten, artefacten en toelichtingen op de diverse 
wetenschappelijke onderzoeken is te bezoeken na de lezing. 

In de periode 26 maart t/m 10 april  2022 is de expositie te zien:

• Parochie St. Antonius van Padua: Zaterdag 26 maart na de mis 
 van 17.30 uur

• Parochie Walburga Amby, Zondag 27 maart na de mis van 
 11.00 uur

• Parochie Heilige Michaël Heugem:  Zaterdag 2 april na de mis 
 van 19.00 uur

• Parochie St. PetrusBanden Heer: Zondag 3 april na de mis van 
 09.45 uur

• Parochie HH. Monulfus & Gondulfus de Heeg:  Zondag 10 april 
 na de mis van 11.15 uur. 
 
Duur lezing:  1 uur en bezoek tentoonstelling 30-45 min.
Entree: gratis of een vrije gift voor de parochiekerk die u bezoekt.

Voor meer informatie www.parochieheugem.nl of facebook 
Parochie st. Michael Heugem of www.parochiedeheeg.nl  of 
https://lijkwade.org/  of mail naar monique.voncken@planet.nl 

ZONNEBLOEM AFDELING AMBY
KIENEN
Het kienen op de eerste dinsdag van de maand gaat 
in maart vanwege karnaval niet door.
De eerstvolgende mogelijkheid om mee te doen aan 
het Zonnebloemkienen is dinsdag 5 april. 
Contactpersoon is Annie Overmans, 
tel. 043- 362 38 16.

PAASVIERING
Het bestuur is blij om de jaarlijkse Paasviering te kunnen 
aankondigen. Na alle afgelastingen is dit een hoopvol vervolg van 
ons activiteitenjaar. De Paasviering wordt gehouden in de 
Amyerhoof op woensdag 13 april, aanvang 14.00 uur. In verband 
met het maximale aantal gasten is aanmelding verplicht. U kunt 
zich nu al aanmelden bij Maria Janssen, tel. 043 – 362 21 28 of bij 
Annie Overmans, tel. 043 – 362 38 16. 
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