
Jack Gerats gekozen tot 
voorzitter van IVN Maastricht
De ledenvergadering van IVN 
Maastricht, 
vrijwilligersorganisatie voor 
natuureducatie en 
duurzaamheid, heeft Jack 
Gerats gekozen tot 
bestuursvoorzitter. IVN 
Maastricht organiseert vele educatieve 
activiteiten, zoals cursussen, excursies, 
lezingen, natuurbeheer en wandelingen, 
waaronder de avondnatuurvierdaagse.
Hij was eerder al tien jaar voorzitter (2002-
2011), daarna wethouder en 
gemeenteraadslid van Maastricht. 
Hij wil bijdragen aan het verjongen van het 
IVN-bestuur en aan het oplossen van de 
problemen met de Natuurtuinen in het 
Jekerdal.

Raadpleeg ook onze 
website
www.ivn.nl/maastricht 

DANK JULLIE WEL!
Dank jullie wel voor de 
431 voorkeurstemmen 
die ik heb gekregen.
Hiervan in MIJN Amby liefst 340, het 
meest van iedereen.
Ik voel me trots en vereerd!

Ook een grote dank voor mijn steun en 
toeverlaat Maria en ons gezin. Zonder hen 
was dit resultaat nooit tot stand gekomen.

Nogmaals dank jullie wel, ook voor de lieve 
felicitaties, leuke spontane reacties, appjes, 
mailtjes, kaarten en bloemen, die ik heb 
mogen ontvangen.
Het is duidelijk, waar ik het voor doe.

Henny Willems. 
raadslid Seniorenpartij Maastricht 

Het  voormalige 
NAVO-hoofdkwartier in de 
Cannerberg is na een 
jarenlange sanering 
opengesteld. 
De NAVO heeft de groeve gebruikt als 
oorlogs- en oefenhoofdkwartier en het 
complex viel sinds 1956 onder de Wet op 
de Staatsgeheimen. 
Als gevolg van de gestegen spanningen 
tijdens de Koude Oorlog kreeg het 
hoofdkwartier in 1963 een permanente 
bezetting, dag en nacht en zeven dagen per 
week. Het complex was voor de NAVO een 
belangrijk communicatiecentrum. De 
luchtverdediging en de offensieve militaire 
operaties voor de noordelijke helft van 
West Duitsland werden er gecoördineerd. 
Toen de NAVO de groeve in 1992 verliet, 
was er sprake van een ernstige vervuiling 
met asbestvezels. 
Daarna vond er een grondige 
schoonmaakoperatie plaats waarbij het 
volledige hoofdkwartier werd ‘gestript’. 
Wat er overblijft, zijn de indrukwekkende 
ruïnes van deze ondergrondse wereld. 
Tijdens een rondleiding maken de bezoekers 
kennis met dit buitengewone verhaal.
De eerst volgende (weekend) excursies zijn: 
zaterdag 26 en zondag  27 maart, 
zaterdag 16 en zondag 17 april,  
zaterdag 30 april en zondag 1 mei  en 
op woensdag 4 mei 2022
De excursie start om 14:00 uur en duurt 
ongeveer twee uur. Denk aan goed schoeisel 
en warme kleding.
De kosten zijn 7 euro per persoon
De paden zijn rolstoeltoegankelijk, maar niet 
geschikt voor scootmobielen. 
De excursie is minder geschikt voor 
kinderen onder de 14 jaar. Honden zijn 
verboden in de groeve.
De basis is gelegen aan de Cannerweg. 
Vlak voor de grens volgt U rechts de 
Van Dopfflaan naar de parkeerplaats en ziet 
U de basis die nummer 6 heeft.
Voor reservering en meer informatie kunt 
U terecht bij het Limburgs Landschap, 
Tel. 077-4737575 of via 
www.limburgs-landschap.nl. 
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GEEN kinder-
wandelvierdaagse in 2022
De hoofdleiding van de 
wandel4daagse heeft vorige 
week bij elkaar gezeten over de 
wandelvierdaagse van 2022.  
De afgelopen 2 maanden heeft 
de hoofdleiding zijn uiterste best gedaan om 
via de Amyer Praot, social media zoals; 
facebook, website, mailing, flyeren en het 
ophangen van affiches om leiding te werven 
voor de vierdaagse van 2022. Van de vaste 
groep leiding waren maar 10 mensen 
beschikbaar. Mensen gaven aan geen verlof 
meer te krijgen door corona/quarantaine, op 
vakantie te willen, te oud of nog voorzichtig 
willen zijn om met groepen kinderen te 
wandelen. Kortom we komen nog zeker 
20 leiding te kort om veilig en verantwoord 
te wandelen. Gezien het feit dat de 
voorbereidingen nu echt zouden moeten 
starten is er een besluit genomen. 
Wij hebben als organisatie voor dit jaar 
moeten besluiten om geen wandelvierdaagse 
te houden en volgend jaar opnieuw te kijken 
of er voldoende animo is om begeleiding te 
krijgen. Zeer spijtig maar gezien de 
voorbereiding moet deze stap nu gezet 
worden. Wij waarderen het als dit besluit 
gerespecteerd wordt en er geen alternatieven 
aangeboden gaan worden. 
Wij hopen op volgend jaar. Bedankt voor je 
medewerking en opgave van sommige 
vrijwilligers en hopen dat je er volgend jaar 
weer bij zult zijn. 
Hoofdleiding Vierdaagse 

Aan alle leden van 
ZijActief Amby,                                                                                      
Beste dames,

Wij nodigen u van harte 
uit voor de ledenavond op 
woensdag 23 maart 2022 om 
19:45 uur in het gemeenschapshuis 
Amyerhoof.
De heer Wolfs van notarissenkantoor 
Wolfs Knops komt ons deze avond uitleg 
geven, waarom het belangrijk is een goed 
levenstestament te hebben. 
Bij het opmaken van een levenstestament 
geeft u volmacht aan uw partner en/of 
kinderen of een andere 
vertrouwenspersoon om uw zaken te 
regelen als u hier zelf niet meer toe in 
staat bent. Op deze avond zijn 
introducees, ook de heren, van harte 
welkom.

Werkgroep ZijActief Limburg,
Afdeling Amby       

 
 
 

2e HANDS 
KLEDINGMARKT 

 
speciaal veel kinderkleding 

 
  ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017 

 
GEMEENSCHAPSHUIS AMYERHOOF 

SEVERENPLEIN AMBY  
 

van 10.30 – 14.30 uur 
 

t.b.v. ZijActief Limburg 
afd. Amby 

 
De toegang is gratis 

 
 



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 5 april

Inzendtermijn kopie
Woensdag 30 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 

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. 

Gezocht voor 2x per maand een 
interieurverzorgster voor extra 
poetswerkzaamheden zoals kasten, 
tegels, en ramen aan de binnenkant 
poetsen.
Liefst op donderdag of vrijdag voor 
± 3 uur per keer. In Amby bij ouder 
iemand.
Betaling in overleg.

Tel. 0646317998

Gevraagd Tuinman
voor ±10 uur per maand.

Tel. 043-3643702

Gevonden in de Cederhoven ter 
hoogte van het Cederpad.

telefoonnummer 06-23987210.
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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:

Lentefiletlapjes

4 stuks 880

Kalfsgehaktschnitzels

4 stuks 750

Feestelijke kiproerbak

Kloeke kip

100 gram 150

Gebr. Varkensfilet + 
Geb. Pastei +
Preskop

100 gram per soort samen  475

Saucijzenbroodjes

5 stuks 750

Spaghetti carbonare

per stuk 625

Chili con carne 

500 gram 725

Kip stroganoff

500 gram 725

Pompoensoep

1liter 595

Lasagne Bolognese 
ovenschotel

500 gram 725

Pasta asperge salade

200 gram 249

Griekse rauwkost

100 gram  129

Kipkerrie salade

250 gram 375

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

Cebolla picada

4 stuks 695

500 gram 695

Cordon bleu
Duroc d'Olive

4 stuks 880

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

TUINEN TE HUUR 
bij Volkstuinenvereniging AMBY
Aan de rand van Amby, aan de Hooverenweg, naast de Dahliavereniging, 
ligt het prachtige tuinencomplex van de Volkstuindersvereniging Amby. 
Een mooie plek om op een eigen stukje grond  onbespoten en gezonde 
groenten, heerlijk fruit of prachtige bloemen te kweken. Een fijne manier 
om buiten gezond bezig te zijn, leuke contacten te hebben met 
medetuinders en uiteraard te genieten van de eigen tuinprodukten. 
U krijgt 4 keer per jaar een nieuwsbrief. 

Er zijn percelen vrij, interesse of vragen hierover?
Contact persoon Wil van Golde
Tel.0615175603  of via de mail w.van.golde1@kpnplanet.nl 
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AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!

Goededag, beste lezer.
Iemand van de redactie van Amiepedia heeft samen met 
zijn partner een leuk, klein en interessant bedrijfje in 
brocante, antiek en vintage spulletjes. Op een van hun 
reisjes naar Frankrijk, om een kleine vakantie te vieren en 

ook wat brocante te scoren - noem het een “brocantie” – stootte hij op 
iets opmerkelijks. Bij een brocanteur in het midden van Frankrijk kocht 
hij een stuk of twaalf filmspoelen met films en een filmprojector. Nadat 
hij de projector aan de praat wist te krijgen, blijken er op die films unieke 
opnames te staan uit begin jaren 50, in kleur van de carnavalsoptocht van 
Maastricht (1957) en opnames van een welvarende familie uit Sint Pieter. 
Wat er verder op de andere rollen staat is nog ongewis, omdat de 
projectorlamp het begaf.
Wat we met dit verhaal willen zeggen en daarmee terugkomen bij onze 
eerdere oproepen in de Amyer Praot, is er met zijn allen voor te zorgen 
dat dit soort informatie,  natuurlijk wel waar het Amby betreft, niet 

verloren gaat. Er werd in de Coronatijd veel 
opgeruimd en er wordt veel verhuisd en daarbij 
gaat soms ongewild veel moois verloren. Foto’s en 
films zijn altijd erg interessant en geliefd bij de 
Amiepedia bezoeker. Onze vraag is gewoon, als u 
iets tegenkomt dat voor Amiepedia en dus voor 
Amby interessant is (en dat is vrijwel alles), laat het 
niet verloren gaan en geef/leen/lease  het ons. Zo 
kunnen wij ook dit verwerken tot een nieuw deel 
in het grote verhaal “Amby”. 

Foto: L. Vries. Films gevonden in midden Frankrijk.

Onderwijs Amby.
In de vorige Amyer Paraot hebben we ook al onze eerste oproep 
geplaatst om informatie te vergaren voor ons project: “Onderwijs in 
Amby”. Dus als u in Amby les hebt gegeven, de school bezocht hebt, lid 
van de ouderraad bent geweest, of in het bestuur actief was, deel het 
met ons. De mooie maar ook minder mooie momenten en 
herinneringen, al of niet met foto, film, dagboekfragmenten enz. Ook hier 

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 

Ze zijn er weer Limburgse Asperges ook geschild 

Salade compleet ons €0,79 
 (H)eerlijke aardappelen Jelly van Audrey 5 kg. € 1,89 

Jonagold, Elstar, kg €1,29 
 

 Zuivel van de vrolijke koe, Kaas van kaasboerderij Mertens  
Rundvlees van ut gasthoes, Lam en varken van de Fromberg  

Mergeland Eieren, Honing uit Raar, appelsap, perensap, blauwe bessen sap  

weer: geef, leen of lease ons uw informatie. Onder aan dit artikel vindt u 
de info op welke manier u de redactie blij kunt maken.

Nieuwe verhalen.
Op de site amiepedia.nl zijn afgelopen week twee nieuwe bijdragen 
geplaatst. Het beloofde tweede deel over de stadsbus in Amby en een 
korte bijdrage van Piet Keijmis en Ton Bron over de stormschade van 
Eunice op ons kerkhof.
Komende weken kunt u onder andere een bijdrage tegemoet zien die 
gewijd is aan Petrie Crijns. 
Petrie, uit Amby,  is helaas het eerste vrouwelijke 
dodelijke slachtoffers van de vredesmissies die 
defensie namens de Verenigde Naties 
(Blauwhelmen) sinds de jaren tachtig uitvoert. 
Zij wordt inmiddels geëerd met de vernoeming 
van het tunneltje dat Amby met Nazareth 
verbindt met haar naam. 
               Foto: T. Bron. Het “Petrie Crijns tunneltje”.

Inloopuurtje.
U kunt de redactie digitaal voorzien van materiaal via 
redactie@amiepedia.nl, of spullen en verhalen afgeven bij een van de 
redactieleden (te vinden op amiepedia.nl), of zelf komen aanreiken.
Op 12 april aanstaande kunt u ons weer zelf “in levende lijve” 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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4 Hamburgers
+ 1/2 kg Gehakt

samen € 8.45

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 maart tot en met dinsdag 5 april

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

Belegen kaas

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

Droogworst
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19

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.

VOORAANKONDIGING 
JAARVERGADERING 2022

Maandag 16 mei om 20.00 uur houden wij onze jaarvergadering
in het Gemeenschapshuis “Amyerhoof” aan het Severenplein 27 
te Amby-Maastricht. 
De agenda en het financieel jaarverslag 2021 liggen een half uur 
voor aanvang van de vergadering ter inzage.
In de Amyer Praot van 20 april 2022 wordt de definitieve agenda 
voor de jaarvergadering van 16 mei  geplaatst.

Namens 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 

 

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.   
     

 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRE-COTES
WEEKENDRECLAME: vrijdag 25 maart en zaterdag 26 maart

2 stuks € 8.95
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6 7 e  j a a r g a n g
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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

Gevecht voor vrijheid!
Wij leven allemaal mee met de mensen 
die getroffen zijn door de oorlog in 
Oekraïne en bidden elke dag voor hen. 
Wij zien ook mensen die klaar staan om 
voor de vrijheid van hun land te vechten. 
Ik als kapelaan, afkomstig uit Kroatië, 
kan mij deze gevoelens goed inbeelden. 
Maar in mijn leven in de Kerk heb ik 
ontdekt, dat er zich ook in mijn binnenste 
een oorlog afspeelt. Paus Franciscus heeft 
mij met zijn angelusgebed geholpen in 
deze strijd. “Verleidingen spiegelen 
mensen geluk en vrijheid voor, maar 
kunnen ertoe leiden dat ze verslaafd 
raken aan het verlangen naar materiële 
goederen en andere mensen.”Dat zei 
paus Franciscus bij het angelusgebed op 
ht Sint Pietersplein.
Christenen zijn geroepen verleidingen te 
beantwoorden met ht “Woord van God, 
dat zegt niet uit te buiten, God, anderen 
en dingen niet voor jezelf te gebruiken, 
geen misbruik te maken van je positie om 
voorrechten te verkrijgen.”
Maar geluk en ware vrijheid “worden 
niet gevonden in bezitten, maar in delen, 
niet in het gebruiken van anderen, maar 
in het van hen houden; niet in de 
obsessie met macht, maar in de vreugde 
van dienstbaarheid”.
De duivel komt vaak aan met lieve ogen, 
met een engelachtig gezicht. Hij weet 
zelfs hoe zich te vermommen met heilige, 
ogenschijnlijk religieuze motieven!”

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 27 maart, Vierde zondag van de Veertigdagentijd
11.00 uur koor: Gemengd Kerkelijk Zangkoor
Jaardienst Ad de Witte

Na de Mis: Lezing en tentoonstelling over de Lijkwade van Turijn, 
in  de kerk. 

Dinsdag 29 maart: 09.00 uur in de kerk
Uit dankbaarheid

Donderdag 31 maart: 09.00 uur in de kerk
Voor de wereldvrede

ZONDAG 3 april , Vijfde zondag van de Veertigdagentijd 
11.00 uur koor: Gelegenheidskoor
Zeswekendienst Thea Caelen-Wijnands
Marianne te Meij-van der Beelen
Gerard Wijckmans, c.u.

Dinsdag 5 april: 09.00 uur in de kerk
Voor de jarigen in de maand april

Donderdag 7 april: 09.00 uur in de kerk
Voor de oorlogsslachtoffers

OVERLEDEN
Riky Tuinstra-van de Geer, 84 jaar
Thea Caelen-Wijnands, 84 jaar
Fien Wageners-Cadier, 100 jaar
Mogen zij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming.

Bereikbaarheid priesterteam
Pastoor Mgr EJ de Jong: 06-51177061
Kapelaan Slaven Brajkovic: 06-27501073
Kapelaan Pawel Zelazny: 06-17971718

Misintenties opgeven: In de kapelanie (Severenstr. 7), tel. 06-27501073. 
Of in het parochiebureau elke dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur en vrijdag van 
14.00 tot 15.00 uur: Ambyerstraat Zuid 90ª, tel. 043-3520100, 
of via e-mail: parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: 
uiterlijk maandag 28 maart in de kapelanie en uiterlijk 
dinsdag 29 maart vóór 12.00 uur in het parochiebureau.

Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.

Franciscus moedigde christenen aan om nooit “met de duivel in dialoog”te treden 
omdat “hij sluwer is dan wij zijn”. “Hou je zoals Jezus vast aan het Woord van God 
en antwoordt ten hoogste altijd met 
het Woord van God. En op dit pad zullen we nooit verkeerd lopen.
De veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen, die op Aswoensdag begon, is 
een “woestijntijd voor ons”, een tijd waarin Christenen geroepen zijn om “halt te 
houden en te kijken naar wat er in onze harten beweegt, onze innerlijke waarheid, 
dat waarvan we weten dat het niet gerechtvaardigd kan worden.”
“Laat ons innerlijke helderheid vinden, onszelf in gebed voor Gods Woord plaatsen, 
opdat er in ons een positief gevecht plaats moge vinden tegen het kwaad dat ons 
verslaaft, een gevecht voor vrijheid.
Kapelaan Slaven
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ZONNEBLOEM AFDELING AMBY
KIENEN
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. 

Wie wil graag vrijwilliger worden in de 
Speelgoedbank De Hoelahoep?
Speelgoedbank De Hoelahoep, een initiatief 
van Trajekt, wil goed herbruikbaar 
speelgoed doorgeven aan kinderen en hun 
ouders. Het gaat om gezinnen die het hard 
nodig hebben, maar dit zelf niet kunnen 
betalen.  De Speelgoedbank is op zoek naar 
vrijwilligers.
Wilt u als vrijwilliger in een gezellig team 
speelgoed schoonmaken, controleren en 
eventueel repareren? Dit vindt plaats op de woensdag van 9.15 tot 
12.15 uur en op vrijdag van 09.15 uur tot 11.45 uur. Door speelgoed in te 
zamelen geven wij kinderen de kans om te kunnen spelen met goed speel-
en spel materiaal.
Of wilt u helpen bij de uitgifte van speelgoed en koffie en thee zetten voor 
de ouders die speelgoed komen ophalen? Dit vindt tweemaal per maand 
plaats op de donderdag. Altijd op de eerste en derde donderdag van de 
maand.
De speelgoedbank is een onderdeel van Speelpan West en ligt aan het 
Sproetepad 20 in de wijk Malpertuis te Maastricht.
Hebt u behoefte aan meer info over ons vrijwilligerswerk en/of het maken van 
een afspraak? Neem dan contact op met Anja ter Beek, (tel. 0611874162) 
of per e-mail: anja.t.beek@trajekt.nl. 
Info over de Speelpan en alle activiteiten kunt u vinden op www.trajekt.nl. 

 

 

 
Een heerlijke buurtmaaltijd: 
- driegangen diner 
- mooie muziek 
- goed gezelschap 
 
Ieder welkom!! Dinsdag 5 april 19.00-21.00 uur 
Aanmelden (pp 3/5 euro): j.bosch11@icloud.com 
 
Amiecitia: Beukenhoven 50 

6225 GR  - Maastricht 

 

 

 
Een heerlijke buurtmaaltijd: 
- driegangen diner 
- mooie muziek 
- goed gezelschap 
 
Ieder welkom!! Dinsdag 5 april 19.00-21.00 uur 
Aanmelden (pp 3/5 euro): j.bosch11@icloud.com 
 
Amiecitia: Beukenhoven 50 

6225 GR  - Maastricht 
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Met groot enthousiasme 
zijn we weer gestart met 
onze basiscursus 
reanimatie. Op 30 maart 
hopen we weer een 
aantal inwoners van 
Amby te kunnen 

voorzien van een reanimatiecertificaat. Zo 
komen we weer een stapje dichterbij een 
hartveiliger Amby.
Mogen we u ook snel verwelkomen? 
Schrijf u dan snel in.

Voor 2022 hebben we de volgende 
cursussen gepland.
• Basiscursus reanimatie: 11 en 25 mei 
 (nog enkele plekken vrij) 15 en 22 juni 
 (nog enkele plekken vrij) en 14 en 
 28 september. Dit zijn 2 avonden van 
 3 uur.
• Herhalingscursussen reanimatie: 
 12 oktober (nog enkele plekken vrij), 
 9 november (vol) en 24 november 
 (nog enkele plekken vrij). 
 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:
*  Wij met 2 zeer ervaren en landelijk 
 gecertificeerde instructeurs werken?
*  Wij samen werken met Buurtplatform 
 Amby en de trainingen op hun locatie  
 plaats vindt.
*  Wij voor verenigingen e.d. ook 
 trainingen op eigen locatie kunnen 
 verzorgen? En u hier altijd informatie 
 over kunt opvragen.
*  Dit certificaat 1 jaar geldig is.
*  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.
*  Veel zorgverzekeraars deze cursussen 
 vergoeden? En deze cursus dus eigenlijk 
 GRATIS voor u kan zijn. (Vraag dit na 
 bij uw zorgverzekeraar). 
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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 archeo-logische 
vondsten, artefacten en toelichtingen op de  
diverse wetenschappelijke onderzoeken is 
te bezoeken na de lezing. 

Parochie Walburga Amby, 
Zondag 27 maart na de mis van 11.00 uur
Duur lezing: 1 uur en bezoek 
tentoonstelling 30-45 min.
Entree: gratis of een vrije gift voor de 
parochiekerk die u bezoekt.  

Ete & Genete
Begin april organiseren we weer een 
buurtmaaltijd voor mensen die het leuk 
vinden om andere mensen te ontmoeten 
en samen te eten. 
De laatste keer in maart was het helemaal 
vol. Fijn om te merken dat het in een 
behoefte voorziet!
Er wordt gezorgd voor gezellige muziek 
tussen de gangen door. 
De datum: dinsdag 5 april a.s. 
De volgende data zijn: 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).
Reserveren is nodig en kan via: 
j.bosch11@icloud.com of een kaartje 
naar Amiecitia, Beukenhoven 50, 
6225 GR Maastricht.
Voor de onkosten wordt een bijdrage van 
3 of 5 euro pp gevraagd.
Graag tot ziens op dinsdag 5 april!

Namens het team van Ete & Genete, 
Titia/Jan Bosch. 

• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions

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

Be you.  
Be beautiful.

MOVAKA VOF 

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

 

Schutteboendersweg 3, 6247 EM Gronsveld 

  Rolluiken 

  Zonwering 

  Overkappingen  

      Tuinkamers 

      Glaswanden 

      Verandazonwering  

      Sectionale poorten 

     Binnenzonwering 
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Back In Shape
Jij bent toch die stralende vrouw die met gemak alle ballen in de 
lucht weet te houden? Je bent actief, sociaal en staat altijd voor 
anderen klaar. Je stelt iedereen en anderen altijd centraal, behalve 
jezelf. Tenminste, alles behalve je voeding. Je wilt graag afslanken, 
maar waar begin je?

Het is dagelijks een strijd in je hoofd tussen de draad weer 
oppakken en jezelf iets lekkers gunnen. Het is super vermoeiend 
en werkt demotiverend.

Jaren terug ben ik gestopt met iedere avond die overheerlijke 
suikerwafel eten. Iedere dag opnieuw was er voor mij weer een 
aanleiding, of excuus, om toch ’s avonds mezelf hiermee te 
belonen en deze discussie met mezelf heb ik niet meer! Het 
eeuwig uitstellen en zoeken naar uitwegen om het nog niet te 
doen heb ik niet meer. Wat een opluchting!

Wil je ook graag weer 
structuur en ritme in je 
voeding? Afslanken? Fitter 
worden? Beter in je vel zitten? 
Dan is mijn voedingscursus In 
Shape wellicht iets voor jou! In 
deze 4 weekse cursus ga je aan 
de slag met je voeding, je 
ontvangt 4 verschillende 
weekmenu’s en valt 
gegarandeerd af!

Meer informatie over In Shape? 
Kom dan naar de Open Dag bij 
TEN in Meerssen!

Groetjes Saskia! 

Bezoek onze showroom 
Karveelweg 10 Maastricht
Geopend op vrijdag van              
9:30  t/m 16:30
Ma t/m do  volgens afspraak
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Terrasoverkappingen
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043-3628351 / 06-22384333
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een kinderwagen met luchtbandjes. 
Onderweg wordt gezorgd voor een kleine 
versnapering. Bij terugkomst kunnen jullie 
nog nagenieten onder het genot van een 
kop koffie en een stuk vlaai in de 
Amyerhoof. 
Overige consumpties zijn voor eigen 
rekening. Uiteraard onder de geldende 
regels van dat moment in de Amyerhoof. 
Geef je (eventueel samen met een 
groepje) uiterlijk 23 maart op via 
vocalgroupmesamie@gmail.com . Laat in je 
mail weten hoeveel volwassenen en 
kinderen je opgeeft. We vragen per 
volwassene een eigen bijdrage van € 2,50. 

Woensdag 6 April verenigings-kienen
Je mag als lid, vriend of sympathisant van 
ons koor zoveel mogelijk mensen en 
familieleden meenemen naar deze interne 
kienavond.
Vanaf 18.30 
uur gaat de 
zaal open en 
kun je je 
kienkaarten 
kopen en het kienen begint om 19.30 uur.
Tijdens deze pauze is er een mooie 
tombola.
Er is gezorgd voor mooie en aangepaste 
prijzen in het kader van Pasen. 
Onze kienavond zal plaatsvinden in de zaal 
/ trefcentrum van het Gemeenschapshuis 
De Amyerhoof, Severenplein 27, 6225 AZ 
Maastricht. 
Wij hopen op een fantastische opkomst.
Jij komt toch zeker ook……………….
Noteer dus in je agenda:

Programma voorjaar 2022
Zondag 27 maart: Middagactiviteit 
 voor leden,  
 vrienden en familie
Maandag 4 april: Jaarvergadering 
Woensdag 6 april: Kienen 
Zondag 22 mei: Viering Kerk Amby 
Maandag 23 mei: Open repetitie
Zondag 12 juni: Lunchconcert 
Zondag 10 juli: Dagtocht / 
 concert uitvoering 
Zondag 17 juli: stadsuitvoering met 
 afsluiting BBQ
Woensdag 23 nov.: Kienen
16-17-18 dec.: Kerstwandelingen 
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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 

Wist u dat? Dat u 
zich via onze 
website kunt 
melden wanneer 
u kleren heeft 
voor onze 

kledinginzameling. En er iedere 
maandagavond tijdens onze repetitie 
kleding ingeleverd kan worden in de 
Amyerhoof. Wanneer er plotseling kleding 
moet worden opgeruimd dan kunt u via 

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

ons secretariaatsadres contact opnemen. 
Wij komen dan de verpakte kleding bij u 
thuis ophalen. Het is voor onze vereniging 
een belangrijke bron van inkomsten voor 
onze kas en helpt ons door de 
coronaperiode heen. 

Wandeltocht door 
activiteitencommissie op 27 maart
Zondag 27 maart organiseren we een 
wandeling 
van 8 km 
voor 
leden, 
families en 
vrienden 
van ons 
koor. We 
verzamelen om 13.00 uur op het 
Severenplein. We lopen in groepjes. 
Deze vertrekken vanaf 13.00 uur om de 
paar minuten. Heb je voorkeur om met 
iemand samen te lopen, laat het ons weten. 
Je kunt je als groepje opgeven. 
De wandeling is grotendeels geschikt voor 
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