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Op zoondag 10 fibberwarie 2019 woort in 
Gemeinsjapshoes d’n Amyerhoof oetgerope tot:

In ‘t jaor 2019 heit C.V. de Sjlaaibök de ier uuch ’t Jeugprinsepaar veur te maoge sjtèlle. 

Prins Kyano d’n Iersjte is de zoon van Diana en Bart Vlaspoel en woent aan de Iepenhoven 13. 

Prins Kyano is iemes dèh ein hiele groete passie heit: namelek voetbal. Heer is zoe knatsjgek van voetbal dat ste häöm dreij kier per 
week op ’t veld aantröfs beej RKASV. Heer zouw ouch waal ‘ne kier de aaftrap welle doen beej Barcelona of Real Madrid. Es Kyano 
thoes nog tied heit sjpeilt heer Fortnite es twiede passie. Es ’t gans duuster is, geit heer met ziene pap nachvösje. Neet dat ste dan 
gein oug touw deis. Nei, zie goon gewoen sjlaope en es de vösj bit, geit ’n belke aaf…. zie sjtoon dan gaw op en hole häöm op ’t 
druge.

Prinses Evi is de dochter van Anja en Ronald Debie en woent aan de Karposthegge 32.
Ze keump ouch tied tekort. Ze sjpeilt de dwarsjfluit in ’t Jeugorkes van de Herremenie St. Walburga.

Zie is erg sjportief; want es fanatiek wedstrijdteamdanseres beej 
On Beats and Bars geit zie vol daoveur. Ouch verkint zie geire de 
Amiërheij en deit zie geire scoutingspelle es lid van Scouting 
Amie.
De ove en kooksjtèl höbbe ouch haos gein geheime mie veur 
häör.

Oos Jeugprinsepaar hèlt ouch van bieste: namelek de 2 cavia’s 
Saartje en Messi van de Prins en ‘ne bak vol mèt sjattige vösjkes 
van de Prinses.

Prins Kyano I en Prinses Evi  zitte alle twie in groep 7 van
 ‘t Kindcentrum Amie. 
Zie goon uuch veur mèt hunne lach, oetsjtraling, sjportieve geis 
en sjpontaniteit en bouwe same aan de Amiese Karneval van 
2019 es 61e Jeugprinsepaar. De luij van Amie zien gewaarsjouwd; 
want ’t Prinsepaar 2019 van de Jeugkarneval zien twie kanjers 
die neet sjtèl kinne zitte. 

Zie goon es Jeugprinsepaar 2019 same mèt ‘t Groet Prinsepaar 
alle bals in Amie bezeuke en zalle mèt hunne sjlager “Blief in 
Amie” edereijn entamere veur de Amiese Karneval van 2019. 

TITELATUUR JEUGPRINSEPAAR 2019
PRINS KYANO I
Gouvernäör van de Iepenhoven tot aan de van Sjliepesjtraot
Hertog van de voetbalvelde
Baron van ’t duuster nachvösje
Groetmeister van ‘t game
Insjpekteur Ginneraal van alle squishy's

PRINSES EVI
Gravin van de Karposthegge tot de Amiërheij
Groetmeisteres van alles wat dans en sjprink
Joonkvrów van d’n ove en ‘t kooksjtèl
Besjermingel van alle trommels en träöte
Hertogin van alle knoupelègkersj, sjpoorzeukers en doorzetters

 61ste Jeugprinsepaar van C.V. de Sjlaaibök
Prins Kyano d’n Iersjte en Prinses Evi
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Telefoonagenda
Alarmnummer 112
Kantoor politie 0900-8844
EHBO AZM 3876700
1e Hart hulp 3877892
Huisartsenpost AZM 3877777
Huisartspraktijk De Wit 3634964

Huisartspraktijk dhr. Zwietering 
en mevrouw Deneer 
Medisch Centrum Amby  3624135
voor spoed 3635637
Fysio Amby 3117540
Centraal tandartsnummer 0900-4243434
Kapelanie 3634587
Envida  3690690
Envida zorgthuis De Zeven Bronnen 6314300
Envida zorgthuis Hagerpoort 8511160

VillaKeizersKroon 
WoonZorgCentr.  Amby 6049620/0651456702
Aandacht+Zorg 3030090
Gemeente Maastricht 14043
Woonstichting Maasvallei 3683737
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
Verloskundige praktijk VITA 0648477770 
Essent 0800-9009
WML 3090909
Henny Willems gemeenteraad 3621089
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 06-20164033

Gevraagd oude fietsen

U vindt een AED
bij Hagerpoort, 
in kantoor Maasvallei,
bij De Kardinaal,
in gemeenschapshuis Amyerhoof, 
en bij Plusmarkt, Severenplein 24A

COLOFON
Volgende uitgave: 

Dinsdag 26 februari

Inzendtermijn kopie
Woensdag 20 februari

Redactie, financieel beheer,
klachten en advertenties

Henny Willems
Berkenhoven 26

6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089

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

Bankrekening 
NL 59 RABO 0131322540
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Thera Lahaye
Iepenhoven 31

6225 GW Amby Maastricht
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Oplage en verspreiding
Oplage 3000 stuks
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Druk
Drukkerij De Heeg

Rijksweg 76
6228 XZ De Heeg-Maastricht

Telefoon 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl

Heeft u last van terugkerende 
computerproblemen en/of een 

steeds trager werkende 
computer? Wij zijn gespecialiseerd 
in het verhelpen van alle mogelijke 

problemen en het opnieuw 
optimaliseren van uw computer, 

zodat deze weer snel en 
betrouwbaar is. Bel:043-3631435 

of www.fixxcomp.nl

   
AMBY 

Bejaarden- en Invalidenvereniging

“De Sjlaaimetten”
houdt op dinsdag
19 en 26 februari 

KIENMIDDAG
voor bejaarden, invaliden en 

alleenstaanden in 

DE KARDINAAL
Degene, die wenst opgehaald te worden,

dient dat tijdig te melden,
telefoon 3623559 / 8516537.

WIJZIGING 
INLOOPSPREEKUUR 

WIJKAGENT
Met ingang van woensdag 6 februari 2019 zal 
het inloopspreekuur gehouden worden :
Iedere 1e WOENSDAG van de maand;
Tussen 10.00 – 12.00 uur
Adres Ambyerstraat-Noord 78 (adres is dus 
ongewijzigd)

Werk en Bemiddeling :
Het inloopspreekuur van sociale zaken 
verhuist naar de maandagochtend van 
10.00 – 12.00 uur
Voor vragen of het maken van een afspraak 
buiten genoemd spreekuur kunt u mij ook 
bereiken op  telefoonnummer 06-27850805 
of per mail: armand.decker@maastricht.nl of 
via : info@buurtplatform-amby.nl 
of bellen 06-36408424

Het sociaal team is bereikbaar elke 
dinsdag van 11.30 -12.30 uur. Telefonisch 
06-27850504. U kunt ook een berichtje 
sturen naar www.sociaalteammaastricht.nl of 
via info@buurtplatform-amby.nl 
of bellen 06-36408424

Zorgvakanties, 
Onbezorgd en verzorgd
Het Nederlandse Rode Kruis organiseert 
al ruim zestig jaar vakanties voor mensen 
die niet zelfstandig op pad kunnen. 
Vakantie, even weg van de dagelijkse 
routine, in een totaal andere omgeving. 
Wie doet dat nu geen goed? Ons aanbod 
varieert van tripjes in het binnenland tot 
bus- of vliegreizen naar Europese 
bestemmingen. Gaat u met ons mee?

De zorgvakanties van het Rode Kruis 
staan volledig in het teken van zorg, 
gezelligheid en genieten. Wij organiseren 
verschillende uitstapjes en activiteiten, 
maar u kunt natuurlijk ook lekker in het 
hotel ontspannen. De accommodaties die 
wij geselecteerd hebben zijn voor 
iedereen toegankelijk, ook met een 
rolstoel. Een team van vrijwillige 
verpleegkundigen en verzorgenden staat 
voor u klaar. U hoeft zelf nergens aan te 
denken, u hoeft alleen maar te genieten! 

Interesse?
Woont u in Maastricht, Meerssen en 
Gulpen-Wittem en heeft u interesse in 
een zorgvakantie van het Rode Kruis? 
Neem contact met ons op voor meer 
informatie. Dat kan op woensdag tussen 
14.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 
043-3215111 of via 
bijzonderevakanties@rodekruism3.nl. 
De kandidaat gasten worden ingedeeld op 
basis van medische indicatie en zorgvraag. 



spannend voor judoka’s en ouders was.  
Alle judoka’s ontvingen een prijs.

27 jan j.l. vond in De Heeg bijna 
thuiswedstrijd, het jaarlijkse 
Regenboogtoernooi plaats.
Hier deden 3 deelnemers aan mee.
Gerrit-Jan Grootheest behaalde een 
1e plaats en Riku Kondo behaalde een 
3e plaats. Jochem Heijne deed voor het 
eerst mee  in de categorie -15 jr. Liet 
zeer goed judo zien met een top inzet 
maar helaas geen podiumplaats. 

Judoclub Amby
6  januari heeft ons jaarlijkse 
Nieuwjaarstoernooi weer 
plaatsgevonden. We willen 
hiervoor nog alle vrijwilligers 
bedanken voor de bijdrage die 
ze geleverd hebben. Zonder 
vrijwilligers is zo’n toernooi 
niet te organiseren. Er was 
veel publieke belangstelling. Er 

deden vele judoka’s van judoclub Amby voor 
het eerst mee. Wat natuurlijk ontzettend 
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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:

Runderschnitzels
keuze uit diverse smaken

Bief mozzarella

3 stuks  750

Kipfilet
naturel of gemarineerd

4 stuks 500

Kruidenboter 
biefbrochette

Love Handles

100 gram 195

Gek. Kipham + 
Sjaandergehakt +
Boterhamworst

100 gram per soort samen 425

Paté
uit eigen atelier
keuze uit diverse smaken

100 gram 139

Zuurvlees
kant en klaar

500 gram 525

Ratjetoe met kip

500 gram 550

Pasta Scampi
nieuw boordevol smaak

500 gram 725

Gyros baguette

per stuk 325

Zuurkool-gehakt 
ovenschotel

500 gram 725

Franse uiensoep

1 kilo 525

Pasta fantasia salade

200 gram 229

Kipfruitsalade

250 gram 350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 12 februari t/m zaterdag 16 februari 2019

Gehaktballen
panklaar

4 stuks 495

elke 5e GRATIS

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

elke 4e GRATIS

Voor	 •	 Basisschoolleerlingen
	 •	 Brugklassers		•	Volwassenen
	 •	 Individuele	voorbereiding	op	de	
	 	 eindcito	van	groep	8

Privé	bijles/studiebegeleiding

Inge	Laeven-vanCaldenborgh
Herkenberg 18   6231 LK Meerssen
T 043 364 4178 / 06 111 87 222
M inge.laeven@leerkr8.nl   I Leerkr8.nl

Beste Dames,
Elke 2e woensdagavond van 
de maand houden we onze 
gezellige verenigingsavond  in de “Amyerhoof”, 
we starten om 20.00 uur. Graag nodigen wij 
jullie uit voor onze maandelijkse bijeenkomst 
op woensdag 14 februari a.s.. Deze avond staat 
in het teken van “Carnaval”.  We gaan er een 
verrassingsavond van maken. Laten jullie je 
lekker verrassen. Introducés zijn ook nu weer 
van harte welkom tegen een vergoeding van
€ 4,00 inclusief koffie en lekkers.
Bestuur Dames Vereniging 
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voetverzorging bij u aan huis 
Petra Penders Pedicure 

Pure gezondheid voor uw voeten 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ruim 20 jaar gediplomeerd pedicure  

06- 21 93 86 16 

 

 

voetverzorging bij u aan huis 
Petra Penders Pedicure 

Pure gezondheid voor uw voeten 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ruim 20 jaar gediplomeerd pedicure  

06- 21 93 86 16 

 

 

MOVAKA V.O.F. 

0646376593 www.movaka.nl 

30 jaar ervaring! 

 Overkappingen  
 Tuinkamers 
 Rolluiken 
 Zonweringen 
 Horren 

 Gronsvelderweg 29, Gronsveld 

Maak kennis met onze nieuwe  
uitgebreide showroom  
met veel nieuwe producten! 

SJLAAIMETTETREFFE 2019
Oproep aan iedereen !
Voor de 20ste 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 2019?”  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 in Gemeenschapshuis 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 voor het demasqué bij 
 de Amyerhoof

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

Kortom een oproep 
aan iedereen, 
DOE MEE ! 

Vanaf 1 februari verlicht een lantaarnpaal in 
de Van Goghstraat in Amby dit briefcitaat 
van Vincent van Gogh: Het is ook goed om 
te zien op zulken die geslaagd zijn en door 
de moeielijkheden zijn heengekomen. Tot 18 
februari 2019 worden briefcitaten van Van 
Gogh geprojecteerd onder lantaarnpalen in 
24 verschillende Van Goghstraten door het 
hele land. Dit is een onderdeel van de Van 
Gogh belicht-campagne, ontwikkeld door 
het Van Gogh Museum die de beroemde 
brieven van Van Gogh in de schijnwerpers 
zet. Axel Rüger (directeur Van Gogh 
Museum): ‘Van Gogh was niet alleen een 
kunstenaar, maar ook een groot (brief)
schrijver. Er is enorm veel interesse in zijn 
brieven, dus wij gaan ze voor een groot 
publiek toegankelijk maken. Via een 
landelijke campagne, een website en een 
podcastserie kan het Nederlands publiek de 
brieven zich echt eigen maken en Vincent 
nog beter leren kennen.’ 
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Ervaar de voordelen van uw eigen mobiele reisadviseur:

•	 Persoonlijke service zonder 
 meerprijs.

•	 Ik	kom	graag	op	afspraak	
	 bij	u	thuis.

•	 Onafhankelijk	reisadvies.

•	 Prijsvergelijking	tussen
	 Nederlandse,	Belgische	en	
	 Duitse	reisorganisaties.

•	 Bijna	30	jaar	werk-	en
	 reiservaring.

Raymond Frints
Achter de Hoven 12, 6225 EK Maastricht
T: 06-29 566 722
E: raymond@globusaanhuis.nl
www.globusaanhuis.nl/raymondfrints

Uw vakantie is in vertrouwde en ervaren handen

Als ervaren reisadviseur help 
ik u graag met het realiseren 
van uw favoriete vakantie.

De mooiste rondreizen 
beginnen in Amby! 

o.a. Zuid-Afrika, Amerika en Canada,
rondreizen in Europa, cruises

Vrijblijvend advies bij Raymond in Amby.

Wat was het gezellig op het 
jubileum van "UZZE CLUB"
Na een leuke  middag met de leden en de 
eerste verrassingen voor Leon, was het een 
gezellig samenkomen in Café de Kardinaal. Na 
veel kusjes en beste wensen voor Leon en zijn 
vrijwilligers was er tijd voor een feestje met 
speeches en muziek.
De grootste verrassing was er  voor Leon toen 
tijdens de speech van de Loco burgermeester 
de woorden "en het behaagt de Koning" 
klonken. En ja hoor helemaal verrast werd onze 
Senzei geridderd voor zijn verdiensten voor 
Judo Amby en voor zijn inzet in Amby.
Daarna kwam de verrassing van de voorzitter 

Marianne Freulings dat Hairstyle Hier een groot bedrag had 
gesponsord te behoeven van het Jubileum waarvoor dank aan 
Ingrid en Silvia als eigenaren 
van Hairstyle Hier.
Ter afsluiting waar Marianne 
ons liet terugdenken aan Oma 
Judo die aan de bron stond 
van onze club en ons verliet 
twee jaar geleden en liet John 
Fennel (oude trainer van 
Leon) ons er aan denken dat 
pa Bours de Judogek was die 
door weer en wind onze 
Senzei op de brommer naar 
Geleen bracht voor trainingen.
Wij danken alle vrijwilligers 
die afgelopen 40 jaar hun inzet 
hebben gedaan en hopen dat 
we met oude en nieuwe 
vrijwilligers nog jaren er aan 
toe kunnen voegen.

Veer zien Gruuts op Amie.
Veer zien Gruuts op Judoclub Amie.
En Gruuts zien veer Op leon Bours en zien vrijwilligers. 

Zondag 31 maart
Onthulling straatnaamborden 
& lancering Amiepedia
Joonkheid Amie is, net als u, trots op ons eigen Amby. Een wijk 
van Maastricht, maar…wel met een eigen identiteit. En die 
identiteit staat bij Joonkheid Amie hoog in het vaandel. Een eigen 
identiteit creëert waardering en liefde voor de buurt waar we 
wonen.
Maar waar zit die identiteit in? Onder andere in de rijke historie 
van Amby. Amby is hard gegroeid in de loop der jaren maar 
sommige dingen zijn blijvend.
 
Een veel gehoord geluid onder de Ambynezen is dat het een kans 
is voor Amby om de oude straatnaambordjes terug te hangen. De 
oude benamingen zijn vaak eeuwenoud en worden nog steeds 
gebruikt. Eindelijk is het zover !! Na 2,5 jaar voorbereiding 
worden op zondag 31 maart tijdens Halfvasten (vanaf 12.00 uur) 
enkele straatnaamborden feestelijk onthuld. Plaats van handeling 
is bij Café de Kardinaal. Na de onthulling van de 
straatnaamborden zullen wij tevens Amiepedia lanceren. 
Allerlei (historische) informatie en uniek beeldmateriaal over 
Amby overzichtelijk gepresenteerd op een eigentijdse manier. 
Samen met gezellige muziek zijn dit ingrediënten voor een 
gezellige Halfvasten.

We zien iedereen graag, zondag 31 maart vanaf 12.00 uur, bij Café 
de Kardinaal.

Joonkheid Amie 
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SNS Huisselectie Altijd keuze uit 
meerdere hypotheekaanbieders
Met een SNS Hypotheek krijg je goede rente en voorwaarden. 
Maar misschien is er wel een hypotheek die nog beter bij jou past. 
Daarom valt er bij ons wat te kiezen. Als enige bank in Nederland 
hebben we een breed aanbod van verschillende hypotheek-
aanbieders: de SNS Huisselectie. Zo kunnen we je altijd een 
hypotheek aanbieden die het beste past bij jouw wensen.

Maastricht, De Leim 10A
Maastricht, Markt 18
Maastricht, Peijmeestersdreef 2

Het buurtplatform-Amby  informeert.

Het buurtplatform-Amby en onze 
wijkagent. Let op aangepaste tijden 
spreekuur!
Wegens de vraag naar betere 
bereikbaarheid is het inloopspreekuur van 
de wijkagent verplaatst naar de eerste 
woensdagochtend  van de maand van 
10.00 – 12.00 uur.  We beginnen op 
6 februari.

Het buurtplatform Amby met 
inloopspreekuur van Servicepunt 
Werk en Bemiddeling :
Let op aangepaste tijden spreekuur!
Wegens de vraag naar hulp zijn de 
inloopspreekuren aangepast que dag en 
tijdstip. Zo verhuist het inloopspreekuur van 
sociale zaken van de dinsdagmiddag naar de 
maandagochtend van 10.00 -12.00 uur
Wat kunnen wij voor u betekenen?
Wij geven informatie, advies over en bieden 
ondersteuning bij:
- het vinden van een (nieuwe of andere)  
baan;- opleidingen en cursussen
- het maken van een cv, een motivatiebrief 
of tips voor het solliciteren;
- kinderopvang bij u in de buurt;
- vragen over uitkering en inkomen
- vacature bank aanwezig
Adres:  Ambyerstraat-Noord 78 / Aandacht 
Plus Zorg / Informatiecentrum 
Buurtplatform Amby
Voor vragen of het maken van een afspraak 
buiten genoemd spreekuur kunt u mij ook 
bereiken op  telefoonnummer 06-27850805 
of per mail: armand.decker@maastricht.nl
of via: info@buurtplatform-amby.nl
bereikbaar onder  telefoonnummer: 
06-36408424

Het buurtplatform Amby met 
inloopspreekuur van sociaalteam
Let op aangepaste tijden spreekuur!
Vanaf februari aangepaste tijden 
inloopspreekuur  sociaalteam  10.00-12.00 
uur

Het buurtplatform-Amby en 
lekker eten
Lekker eten en geheel verzorgd  (3 gangen 
menu voor  € 7,00) door kookclub Resto 
van Harte vrijwilligers Resto Van harte op 
21 februari  in  de Zevenbronnen vanaf 
18.00 uur. 
Wacht niet te lang met reserveren. De 
belangstelling is groot. Wij willen u niet 
teleurstellen.
Om te reserveren:  LET OP NIEUWE LINK
Ga hiervoor naar:   reserveren.
restovanharte.nl/onze-restos/envida-locatie-
zevenbronnen.html 
of info@restovanharte.nl
of bel  0900 900 3030 kosten 0,35 cent per 
gesprek.
Wilt u meer weten hoe u vrijwilliger kunt 
worden voor de kookclub resto van 
Harte…Stuur dan een mail naar: 
inf0@buurtplatform-amby.nl
 
Het buurtplatform-Amby en winkelen 
voor senioren bij Plus Franssen
Voor alle bezoekers van Plus Franssen  In 
Amby is er een optreden geregeld met

jerome Gilissen Mister Loco Loco
Op 26 februari bent u allen van harte 
welkom om te genieten van onze Jerome. 
Jerome zal in de ochtend uren aanwezig zijn 
van 1200 tot 1300 uur.
Vanaf 10.00 uur kunt u al genieten van 
heerlijke muziek verzorgt door DJ William 
Bartels van Dansen in het park, de 
studentjes van UWC en natuurlijk Quint.

Het buurtplatform-Amby en 
vacatures.
Sommigen van jullie  hebben het al gezien, 
een eerste inwoner van Amby is al aan een 
baan geholpen en dat allemaal door de 
vacatures welke te vinden zijn bij 
Infocentrum Amby van het buurtplatform. 
Voor meer informatie betreffende deze 
vacatures kunt u contact opnemen met 
telefoonnummer 06-27850805 of per mail: 
armand.decker@maastricht.nl
of via: info@buurtplatform-amby.nl
bnereikbaar onder  telefoonnummer : 
06-36408424
Armand is elke maandag van 10.00 tot 12.00 
uur aanwezig op Adres:  Ambyerstraat-
Noord 78 / Aandacht Plus Zorg / 
Informatiecentrum Buurtplatform Amby
De vacatures zullen ook getoond worden 
op de facebook pagina van het 
buurtplatform Amby 

Het buurtplatform-Amby Kern 
met Pit.
Onlangs is in samenwerking met het OVA 
een eerste stap ondernomen om het 
winkelcentrum van Amby meer body te 
geven en gaan we samen het kerngebied 
aankleden. 
Hiertoe hebben we geld nodig. Een eerste 
stap is gemaakt. Via Kern met pit zijn de 
eerste 1000 euro binnen voor de aankleding 
van het centrum, Het buurtplatform zal een 
bijdrage doen, via een bewoners initiatief zal 
euro 3000 opgehaald moeten gaan worden 
en dan zal er gezocht moeten worden naar 
meerdere sponsoren om de begroting 
sluitend te krijgen.
Een eerste indruk……Zie de foto.
Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen, 
stuur mail naar: 
info@buurtplatform-amby.nl

Belangrijke data :
5,12,19,26 febr: sociaal team  
 inloopspreekuur 10.00 -12.00 uur 
6 febr:  inloopspreekuur wijkagent 
 van 10.00-12.00 uur
4,11,18,25 febr: sociale zaken
 inloopspreekuur 10.00 -12.00 uur
10 febr.: wandelclub de vrolijke lopers. 
 13.30 uur verzamelen bij de Kardinaal 
 in Amby
26 febr. : winkelen voor senioren bij 
 Plus Franssen
28 febr.: Resto van harte, lekker uit eten/ 
 Zevenbronnen 18.00- 21.00 uur 

Volgende vergadering buurtplatform;
19 februari

Contact
Stichting Buurtplatform Amby
Postadres: Westrand 35, 
6225 AT Maastricht;
Bezoekadres : Ambyerstraat Noord 78
Telefoon 0636408424
Website: www.buurtplatform-amby.nl
E-mailadres: info@buurtplatform-amby.nl
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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 13 februari tot en met dinsdag 26 februari

4 Varkensfiletlapjes
+ 1/2 kg Gehakt

€ 9.45samen voor

VARKENSFILET

vrijdag 15 februari en
zaterdag 16 februariWEEKENDRECLAME 

per kg € 10.90

Lasagne
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.09
Ardennerham
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.05

Belegen Kaas

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

Gebraden Gehakt
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.09

Dankwoord 
Ajd Prinsepare 2018
Veer, Ajd Prins Marcel I en 
Prinses Corinne, en Ajd 
jeugdprins Tian I en Jeugprinses 
Esmee wèlle alle luij van Amie 
hiel erg bedanke veur dee sjieke 
tied wat veer same höbbe mage 
beleeve.
Veer höbbe ôs mèt ôs 4 hiel 
good geammuseerd op alle 
activiteiten boe veer zien geweis.
Van begin tot eind, höbbe veer 
gesjtraold, en es veer alle foto’s 
en fèlmkes terök kieke kriege 

veer vanzelf weer dat 
fantastische geveul !!

Noe is ‘t tied veur 2 nuij 
prinsepare, die al bezig zien 
mèt zich eve good te 
ammuseren es tot veer dat 
höbbe gedoon.
Veer winsje beide prinsepare 
vaan 2019 ontzettend väöl 
plezeer tow !

Veur alle luij van Amie, groet en 
klein, nog eine kier :
BEDANK VEUR ALLES !!

Marcel, Corinne, Tian en Esmee Ajd Prinsepare 2018

Buitenschoolse activiteiten
BSO de Boomhut biedt naast reguliere opvang ook een aantal leuke 
activiteiten en workshops aan. Voor de kleintjes is er zwemles. Voor 
ouders is dit heel handig omdat dit in opvangtijd gebeurt.  
Voor de oudere kinderen zijn er leuke en uitdagende activiteiten zoals  
Biken, Struinen, Popgroep en Spel en Sport. Nu zijn we op zoek naar 
sportieve kinderen die het leuk vinden om iedere donderdag na school 
mee te doen met Spel en Sport. Deze activiteit vindt plaats in de 
gymzaal van Basisschool Scharn. Iedere donderdag kun je onder 
begeleiding van Ruben lekker ravotten in de gymzaal. Ruben kent de 
meest leuke sportieve spellen voor kinderen.  

Samen plezier maken staat in deze activiteit voorop.
Sporten is gezond, leuk, verbetert hun conditie en gaat overgewicht 
tegen. Maar het is ook goed voor hun zelfvertrouwen en kinderen 
leren omgaan met emoties, boosheid en verdriet bij het verliezen. 
Bovendien maken kinderen al sportend vriendjes en vriendinnetjes. 
Kijk voor meer informatie op onze website www.bso-deboomhut/
activiteiten.nl
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H. MISSEN in Amby

ZONDAG 17 februari, zesde zondag door het jaar
11.00 uur: koor: Vocal Group Mes Amie
Jaardienst Harrie Broers
Jaardienst Gerda Hermans-van de Berg
Willy Spauwen
Maria Hermens en Gerard Burgers
Annie Overhof-Kostons
Pierre Cox; c.u.
Bèr Willems; c.u.

Dinsdag 19 februari:  09.00 uur in de dagkapel
Jaardienst E.H. Jan Hennus, oud-kapelaan Amby

Donderdag 21 februari in de dagkapel 09.00 uur:
Voor de zieken en eenzamen

ZONDAG 24 februari, zevende zondag door het jaar
11.00 uur koor: Sancta Walburga
Walburgadag - ter ere van haar sterfdag 
Robert en Sjeng Mommers
Ouders Nulens-Janssen, tevens voor Nico, Mia en Bèr, en Isa
Tiny Aerts-Braeken c.u.
Voor Fiene Schelling die vandaag gedoopt wordt

DE  VIERING WORDT OPGELUISTERD DOOR ONS KOOR 
“SANCTA WALBURGA”. TEVENS ZAL ONS DRAGERSGILDE 
“H. WALBURGA’’, IN VOL ORNAAT, BIJ DE VIERING 
AANWEZIG ZIJN.

Na de H Mis is koffiedrinken in de kerk

Dinsdag 26 februari  09.00 uur in de dagkapel
Voor de parochiegemeenschap

Donderdag 28 februari:  09.00 uur in de dagkapel
Voor de wereldvrede

Vrijdag 1 maart: ziekencommunie

GEDOOPT
Jolien Cuenen
Wij wensen de dopelinge en haar ouders van harte proficiat.

Misintenties: opgeven: In de kapelanie (Severenstr. 7) In het parochiebureau 
elke dinsdag van 14.00 -16.00 uur en vrijdag van 18.30 -20.00 uur. 
Ambyerstr. Zuid 90ª tel. 043-3520100 of via e.mail: 
parochiewalburga@kpnplanet.nl. Vermelding in de volgende kerkklok is 
voor 3 weken: 2 maart t/m 21 maart: misintenties: uiterlijk 
maandag 18 februari in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 19 februari 
vóór 16.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl

BESTAAT GOD WEL? 
IK MERK ER NIETS VAN!

Sommige mensen vragen zich bijna 
nooit af of God bestaat. Anderen doen 
dat af en toe naar aanleiding van een 
bepaalde gebeurtenis. In een gesprek 
met anderen of met zichzelf worden 
dan alle plussen en minnen op een 
rijtje gezet om vervolgens tot een 
conclusie te komen; misschien een 
conclusie die van tevoren al vaststond.
Geloven is echter niet de uitkomst van 
een optelsom, maar een kwestie van 
vertrouwen. De vraag is dan: hoe kan 
ik mij toevertrouwen aan een God 
terwijl ik mijn twijfels heb over zijn 
bestaan. Het antwoord kan heel 
eenvoudig zijn: door het uit te 
proberen!
Als God bestaat, is Hij één en al liefde, 
is Hij er altijd en overal en dus ook in 
jouw hart, doordringt Hij je hele 
wezen en kan Hij je soms laten inzien 
wat de zin is van de dingen die je 
overkomen. Verwacht niet opeens een 
antwoord op al je vragen, maar geef 
Hem de kans om er gewoon voor je te 
laten ZIJN door eens wat vaker stil te 
staan bij zijn aanwezigheid, liefde en 
vrede. De kans is groot, dat je de 
schoonheid van de natuur nog mooier 
ziet worden en dat je jezelf meer 
bemind weet dan ooit tevoren. Daarna 
mag je je conclusies trekken…

Pastoor P. Horsch

6 3 4  j a a r g a n g
 n r .  3  -  2 0 1 9

 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.: 043-3634587 / Dringend: 06-34322362 

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
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ZO VER WEG EN TOCH DICHTBIJ…
Wanneer iemand om wie je veel geeft er niet meer is, voelt dat als een immense afstand. 
Een simpel gebaar maakt dat bij een galerijgraf heel anders: je blijft dicht bij je dierbaren. 
Een flink verschil met een normaal graf of de leegte die vaak wordt ervaren na crematie.

ONTDEK OOK DE OVERIGE VOORDELEN VAN BOVENGRONDS BEGRAVEN: 
VOORDELIG IN PRIJS •  GEHEEL ONDERHOUDSVRIJ •  MILIEUVRIENDELIJK

Zorgeloos en goed geregeld
voor slechts € 6.672,88

All-in uitvaart + galerijgraf + eerlijke en voordelige prijs: 

vraag naar de Galerijgraf Inkooppolis

Gerard Walravenstraat 65, 6227 TA  Heer-Maastricht  043-3612566
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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 

Boeren soepgroenten 250 gr € 0,75 
Limburgse Appels of Peren per kilo € 1,39 

Kollenberger meel/bloem 2 kg. €3,98   gratis 42 gr. verse gist  

 Limburgse Walnoten 500 gr € 1,50  
      Bintje of St pieter aardappelen 10 kg € 7,50 

RKASV NIEUWS
Droevig bericht 
Maandag 4 februari kwam het 
trieste bericht, dat ons Erelid 
George Habets (86) overleden 
is. George Habets was 68 jaar lid van onze 
vereniging RKASV. En mogen gerust zeggen 
dat George een echte ASV ‘er was in hart en 
nieren.
Wij wensen de familie Habets veel sterkte 
met dit grote verlies.

Wedstrijden RKASV 1
17-02 Bunde – RKASV 14:30
24-02  RKASV – RKHSV 14:30
03-03   < Carnaval > 

Historie Bunde – RKASV 
Tijdens de laatste 4 seizoenen speelde beide 
teams 3x tegen mekaar in de 4e klasse A. In 
het seizoen 2014/15 promoveerde Bunde via 
de nacompetitie naar de 3e klasse A. Zodat 
deze wedstrijd in het seizoen 2015/16 niet 
gespeeld werd. Maar RKASV speelt graag in 
Bunde de laatste seizoenen. De laatste drie 
maal dat beide teams tegen mekaar speelde 
in Bunde, verloren de blauw witten niet. En 
ook in Amby dit seizoen, wist RKASV met 
1-0 te winnen van Bunde. Beide teams staan 
in de grijze middenmoot van de 4e klasse A 
dit seizoen. Dus hopelijk kunnen we de 
ongeslagen status vasthouden in Bunde.
HISTORIE   Bunde - RKASV
2017-2018 1 -1
2016-2017  0 -1
2015-2016  Bunde 3A- RKASV 4A
2014-2015 1 -2
2013-2014  Bunde 4A  -RKASV 3A
2012-2013  Bunde 4A -  RKASV 3A
2011-2012  Bunde 3B - RKASV 3A
2010-2011  Bunde 3A-  RKASV 4A

Guido Stals Trofee 2019
Het wil maar niet vlotten met de 
competitiewedstrijden in 2019. De winter 
had zijn intreden gedaan, en dat resulteerde 
in veel afgelastingen.
Alleen RKASV 1 moest in actie komen op 
zondag 3 februari. De mannen moesten op 
bezoek bij de nummer 2 SV Hulsberg. En na 
een knappe 0- 1 voorsprong, viel toch nog 
de gelijkmaker in de 98e minuut !! Knap 
resultaat, maar ook weer enigszins 
ongelukkig. Hierdoor heeft Ut 1e nu 1 
wedstrijd gespeeld in de Guido Stals Trofee 
en 1 punt. Deze onderlinge competitie gaat 
over 7 wedstrijden.
Via onze site www.rkasv.nl kunnen jullie dit 
wekelijks volgen.

 

- Je wilt afvallen en/of een gezondere levensstijl? 
- Je wilt niet weer een dieet! 
- Je weet niet hoe? 
- Je vindt het moeilijk vol te houden? 
 

Gun jezelf een steuntje in de rug en meld je nu aan! 
 

Ik kan je helpen om jouw leefstijl blijvend te veranderen 
 

Zet de 1ͤ  stap naar jouw nieuwe leven! 
 
Bel 043-3626882 of mail info@moniquewaltmans.nl voor een gratis kennismakingsgesprek  
 

De consulten door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed, dit gaat niet ten koste van uw 
eigen risico! Raadpleeg de polisvoorwaarden. 
 

Karposthegge 45 Maastricht  | www.moniquewaltmans.nl 
 
Aangesloten bij: 

 
 
 
 
 
 
 

THERE'S ONLY ONE LOCO LOCO EN 
VASTELAOVEND VIERE MET JEROME
Na het grote succes op de Hierezitting Amsterdam 2019 is mijn nieuwe partyplaat 
There's is only one Loco Loco een grote hit geworden. Deze cd-single kost € 5,-. Als 
voorproefje op 10 jaar Jérôme Gelissen op de solotoer in 2010 is deze sjieke Engelse 
feestcd-single nu te koop bij Mediamarkt Maastricht en Muziekland Makado Beek.
Mijn nieuwe Vastelaovendsverzamelcd Vastelaovend viere mèt Jérôme is ook te koop.
20 Vastelaovendsliedjes op 1 cd met o.a. Vastelaovend viere, Sjnaps mèt Beer en 
Sjrobbeleer, Geine Sjeng heet nog sjaggrijn, Vastelaovend Tropical, 't Gleeske, ’t Is 
Vastelaovend, Noets wèl iech mien pèlske kwiet, Es iech mien han ins op dien heupe 
lègk. Te koop voor € 10,- bij Mediamarkt Maastricht en Muziekland Makado Beek. 

 Jeugdafdeling RKASV 23 februari 2019
13:30 ST RKASV/G.S.  JO19-1 Heer JO19-1
11:30 ST RKASV/G.S.  JO17-1 FC Geleen Zuid JO17-2
9:30 ST RKASV/G.S.  JO15-1 ST Obbicht/
   Armada JO15-1
11:30 RKASV JO13-1 ST Schimmert/
   GSV'28 JO13-1
13:15 RKASV JO12-1 VV Hellas JO12-1
11:45 RKASV JO10-1 SCG JO10-1
10:30 RKASV JO10-2 VV Hellas JO10-1
9:30 RKASV JO10-3 Berg'28 JO10-2
10:30 RKASV JO9-1 Sportclub Jekerdal JO9-3
11:30 RKASV JO8-1 VV Hellas JO8-1G
10:30 RKASV JO8-2 SJO Krijtland JO8-3
9:30 RKASV JO7-1 Heer JO7-3/JO7-4

 Wilt u eens komen kijken kan dat, 
programma staat op onze site www.rkasv.nl

RKASV is op sociale media goed te volgen.
Internet;    www.rkasv.nl
Twitter;   RKASV Amby
Facebook:  https://nl-nl.facebook.com
  RKASV/

Via de APP in de wandelgangen kunt u ook 
live de tussenstanden van RKASV 1 volgen.

RKASV -Einddag 2019, 
Noteer alvast in u drukke agenda.
Vrijdag 7 Juni 20:00     
Feestavond met DJ Nando
Zaterdag 8 Juni 11:00  
Einddag 2019 voor de jeugdafdeling 
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Ook voor Dagbesteding, Logies, Crisis-&Spoedopvang 
 

Liefde Laat Langer Leven 
 

Vernieuwd aanbod Zorg-Appartementen, nog steeds  
voor echtparen & nieuw: met oplossingen voor  
minima*  in de 2 locaties Amby-Severen-Park. 
 

Na enkele aanpassingen, opknapbeurten en uitbreiding van ons beleid  
staan weer zorg-appartementen beschikbaar voor echtparen* en nieuw:   
ook voor minima*.  Op die manier zijn de 2 hoogste drempels uit standaard  
“ZorgLand” weggenomen, te weten  
 

1. het “uit elkaar halen” van een echtpaar na een lang leven samen,  
als er intensieve zorg nodig is voor een / of voor beiden   en 

2. de “blokkade” om economische reden van de beste WLZ-Zorg voor 
minima.  

info@villakeizerskroon.nl www.villakeizerskroon.nl 
 

Wij hanteren geen 
wachtlijsten!  

 
www.villakk.tv 

 
0612856917 
0651456702 

 
Welkom ! 

 
 

Harmonieuws
Serenade Prinsenparen 
op zaterdag 16 februari 
a.s.
Harmonie St. Walburga 
feliciteert zijne Hoege 

Hoeglöstigheid Prins Eugène 1 en Prinses 
Saskia met hun uitverkiezing tot het 
Prinsenpaar van CV De Sjlaaibök. 
Op zaterdag 16 februari a.s. halen wij het 
Prinsenpaar en het Jeugdprinsenpaar op bij 
de Prinselijke residentie aan de Westrand 
om hen met feestelijke klanken naar de 
Amyerhoof te begeleiden en aldaar de 
serenade te brengen.
Carnavalsconcert op 
vrijdag 22 februari a.s.
De laatste kans om kaarten te kopen voor 
het Carnavalsconcert! 
Er zijn nog staanplaatsen beschikbaar. Ga 
naar www.walburga.nl en bestel je kaarten. 
Voor € 7,50 per persoon trakteren de 

40e Jubileum Kinder-
wandelvierdaagse 2019
Vertrek op dinsdag 23 april 2019
Loopdagen: dinsdag-woensdag-
donderdag en vrijdag

Leiding en sponsors 
gevraagd…..
Beste kinderen en ouders
Wij willen jullie nu al berichten dat onze 
wandelvierdaagse van 2019 zal starten in de 
laatste week van april. Dit is de eerste week 
van de voorjaarsvakantie. Noteer het alvast in 
jullie agenda. Hebt u als ouder interesse om 
mee te wandelen als begeleiding dan kunt u 
zich opgeven via onderstaand mailadres. Zoals 
u kunt lezen wordt het een bijzondere 
vierdaagse want er valt iets te vieren want het 
feit is dat de vierdaagse al 40 jaar bestaat. 
De wandeldagen zullen zijn: start op 
dinsdag 23 april  t/m vrijdag 26 april. 

Voor info of opgave begeleiding 
b.dackers@home.nl of telefonisch bij 
Ben Dackers tel: 043-3638337.
Verder zijn wij als hoofdleiding op zoek naar 
sponsors / donateurs of mensen die een 
vrijwillige gift willen geven tbv ons jubileum. 
Het geld zal besteed worden aan een extra 
activiteit voor de kinderen in deze 
wandelweek. Heeft u interesse dan kunt u dit 
via bovenstaand mailadres aangeven. 
Namens alle kinderen bedankt alvast. 

Hoofdleiding wandelvierdaagse 2019 

Drumband, de Harmonie en diverse 
artiesten je op een heerlijk avondje  “Guilty 
Pleasure”. 
Verrassingsbezoek van Gouverneur 
Theo Bovens aan het Jeugdorkest
Op vrijdag 1 februari bracht de heer Drs. 
Theo Bovens, Gouverneur van Limburg, een 
verrassingsbezoek aan de repetitie van het 
Jeugdorkest. De heer Bovens maakt een 
tour langs medewerkers van de Provincie 
Limburg die  
willen vertellen over hun passie, talent of 
hobby. 
Dit keer om ons bestuurslid Daisy Dassen 
te bezoeken; zij is bij de Harmonie 
verantwoordelijk voor het Jeugdorkest.
Als gepassioneerd trombonist speelde de 
heer Bovens een aantal maten mee. 
Het Jeugdorkest is hard aan het oefenen 
voor het jeugdtreffen op zondag 17 maart 
a.s. in basisschool Franciscus in Bunde. 
Meer hierover leest u in één van de 
volgende nummers van de Amyer Praot. 
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NEWSLETTER VOORJAAR 2019
Op Vrijdag 29 Maartom 21.00 uur
VIVE PIAF, Tribute aan Edith Piaf
Door Nadja Filtzer 
Nadja Filtzer en musici nemen je mee in de achtbaan van Piafs 
leven en chansons. Na uitverkochte voorstellingen met enthousiast 
publiek door het hele land (van Sneek tot aan Maastricht, 
Valkenburg en Heerlen) komt de voorstelling terug naar het 
Magisch Theatertje aan de Molenweg 4, Maastricht (wijk Amby).
Vive Piaf vertelt het levensverhaal van Edith Piaf, een kronkelig pad 
van Parijse bordelen tot uitverkochte concertzalen. De 
onweerstaanbare levensvreugde van ‘het meisje mus’ echoot door 
de voorstelling heen met nummers als ‘Padam Padam’, ‘Rien de rien’ 
en ‘la Vie en Rose’, maar ook in eigen Nederlandse vertalingen en 
minder bekende juweeltjes.

Nadja : “Ik voel me aan Piaf 
verwant. Met haar muziek kruip 
ik in haar huid, verbind me met 
haar melancholie, levenslust en 
vurig temperament, die ik 
herken vanuit mijn Mexicaans-
Joods-Oekraïense roots.” 

Bij het winnen van de 
publieksprijs Concours de la 
Chanson 2009 – Alliance 
Française noemde Liesbeth List 
de vertolking door Nadja van 
Piaf ’s La Foule “Impeccable.”

Remy Wulms (© Copyright) 
Nadja Filtzer: zang, Leo Bouwmeester: piano, André 
Vrolijk: accordeon

De muziek-theatervoorstelling VIVE PIAF  zal voor de 2de maal in 
het Magisch Theatertje, gepresenteerd worden.   De eerste 
voorstelling was snel uitverkocht dus we adviseren tijdig te 
reserveren.
Entree: € 15 //  Reserveren: info@ap-artevents.nl  (o.v.v. naam, tel.
nr + aantal plaatsen).   Aanvang 21 u.  Kassa en foyer openen om 
20 u. Pinnen is helaas niet mogelijk. Meer info: www.ap-artevents.nl

Reserveren & inlichtingen : 
T. 043-3630826 / info@magisch-theatertje.nl
Magisch Theatertje / Molenweg 4 / Maastricht 

PROGRAMMA KARNAVAL 
CV DE SJLAAIBÖK
Zaoterdag 2 miert
19:00 oor: Heilige Karnavalsmès 
  in de Walburgakèrk
20:11 oor:  Bok oplaote op ’t Severenplein
  Aansjletend Roondgank door Amie

Zoondag 3 miert
14:00 oor:  Jeugmiddag in de Amyerhoof
20:30 oor:  Sjlaaimette Treffe langs de Horeca in Amie

Maondag 4 miert
14:11 oor:  Groete Amiese optoch
17:00 oor:  Pries oetreiking optoch in de Amyerhoof
  Aansjletend: Roondgang door Amie

Dinsdag 5 miert
14:00 oor:  Jeugmiddag in de Amyerhoof
19:00 oor:  Roondgank door Amie
00:00 oor:  Bok aaflaote op ’t Severenplein
  en aafsjleting in Amyerhoof 



 
 
 
 
 
 
  

 

 
      
     

Warm en ambachtelijk ! 
 

Passioneel ! 
 
    
Vakmanschap ! 
 
 

De enige echte in Amie ! 
 
  
En dat al meer dan 90 jaor ! 
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Nieuwe tandartsen praktijk in Zorgpark Scharn
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Mond&Zo Scharn 
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 043-363 63 92
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Nieuwe tandartsen praktijk 
in Zorgpark Scharn

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

Vocalgroup Mes Amie trots op het nieuw prinsenpaar van de Sjlaaibök.
Wat was het een mooie verrassing dat ons lid Saskia samen met haar man 
Eugéne door het doek sprong om Amie voor te gaan in de carnaval van 
2019. Ook voor het koor fantastisch want Saskia is een zeer trouwe 
sopraan van ons koor. Naast het zingen is zij samen met haar man actief 
betrokken en staan altijd klaar voor onze vereniging. Nog geen 2 maanden 
geleden was Saskia onze Walburga en mocht zij de hoofdrol spelen in deze 
kerstwandelingen. Ook hier weer hulp van Eugéne. 
De verrassing was dan ook zeer groot dat het gehele koor via een 
flashmob acte de presente gaf tijdens de galazitting van de Sjlaaibök. Een big 
smile en emotie van het prinsenpaar en het koor vol overgave de liederen 
don’t stop me now en Leef als toegift. Wij zullen dit prinsenpaar zo veel als 
mogelijk steunen. Het begin is gemaakt. 
Nieuwe leden welkom.
Nu het nieuwe jaar gestart is het een goed moment om lid te worden van 
onze vereniging. We starten met het instuderen van een nieuw repertoire. 
Ben je geïnteresseerd dan nodigen wij je van harte uit tot het bijwonen van 
een repetitieavond. Vragen? mail ons via vocalgroupmesamie@gmail.com
Vrienden van VGMA
Binnenkort starten wij als vereniging weer met de jaarlijkse actie “vriend 
van VGMA”. Reeds meer dan 100 vrienden zijn al lid van deze groepering 
van het koor. Heb je interesse, laat het ons dan even weten via bovenstaand 
mail adres. Je ontvangt geregeld een nieuwsbrief en deelname aan diverse 
activiteiten. Voor 5 euro per jaar ben je al lid van onze vriendengroep. 
Sponsorkliks 
Koopt u wel eens iets online? Bij Bol.com of Wehkamp of laat u eten 
bezorgen? Steun Vocalgroup Mes Amie door vanaf nu uw online 
bestellingen te doen via de website: www.sponsorkliks.com en geef aan dat 
u via Vocalgroup Mes Amie wilt gaan bestellen. Vervolgens gaat u naar de 
webpagina waar u van wilt bestellen. Er zijn geen kosten verbonden aan 
deze manier van bestellen voor u! Uiteraard is uw privacy gewaarborgd. 
Van iedere bestelling ontvangen we een bijdrage voor onze clubkas!
Programma
Zondag 17 februari  uitvoering in Walburgakerk
Zaterdag  02 maart opluistering Karnevalsmis c.v. De Sjlaaibök
zondag  17 maart  opluistering viering in St. Hubertuskerk Genhout
Woensdag 03 april  vereniging Paaskienen VGMA
Zondag  07 april  uitvoering in Walburgakerk



Amyer Praot - 14 - Amyer Praot

Verjonging en vernieuwing
Intensief contact met de directe achterban, maar 
ook met de burgers van Maastricht, maakt 
onderdeel uit van het proces van verjonging en 
vernieuwing dat de Senioren Partij Maastricht heeft 
ingezet. 
We zijn een eigentijdse brede stadspartij, die in de eerste plaats 
opkomt voor de belangen van de stad en haar bewoners. 
Het instrument 'newsroom' biedt de fractie de mogelijkheid om buiten 
de traditionele media om de directe achterban en de burgers te 
informeren. De fractie is ervan overtuigd dat de newsroom optimale 
mogelijkheden biedt voor een snelle en gedegen informatie-
uitwisseling."
Nieuwsgierig?
De newsroom kan worden bereikt via:  
www.nieuws.seniorenmaastricht.nl
Henny Willems 

Harmonieuws
Reünieconcert op zaterdag 30 november a.s.
Ooit bij de Harmonie of Drumband gespeeld van onze 
vereniging? Of dit nu 8, 20 of 50 jaar geleden was, dan 
zijn wij op zoek naar jou! Het is geen probleem als je 
geen eigen instrument meer hebt, dit kan via de 
Harmonie geregeld worden. 

Op 30 november van dit jaar zullen wij als vereniging een 
reünieconcert organiseren waar we alle oud-leden nog een keer de 
kans willen geven om mee te doen met een concert, en oude tijden te 
herbeleven. En speel je een muziekinstrument, maar was je geen lid van 
de Harmonie, ook dan is het mogelijk om mee te doen!
We zullen allerlei verschillende genres spelen, van ongeveer 45 jaar 
geleden tot nu. Denk aan musicals, middeleeuwse muziek en marsen.
Aanmelden kan via reunieconcert@walburga.nl. Je krijgt dan een 
aanmeldformulier toegestuurd. Als je dit formulier weer terug stuurt, 
krijg je meer informatie over repetities, partijen en dergelijke. Ben je 
nog niet overtuigd? Stuur gerust een mailtje als je vragen hebt. 
Hebben we je niet enthousiast kunnen maken om mee te komen 
spelen? Dan ben je natuurlijk van harte welkom om te komen luisteren 
en wellicht oude vrienden tegen te komen!
Zijn er bij jou in de familie of vriendenkring oud-leden die niet meer in 
Amby wonen? Dan vragen wij je om zo vriendelijk te zijn het bericht 
naar hen te verspreiden.
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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 

Nieuw Prinsenbal CV De Sjlaaibök
Ter ere van onze 2 nieuwe Prinsenparen is er op 
zaterdagavond 16 februari a.s. van 19.00 tot 
20.30 een receptie in Gemeenschapshuis 
Amyerhoof aan het Severenplein. Alle mensen uit 
Amby en omgeving en genodigden zijn dan in de 
gelegenheid om beide paren het handje te 
schudden of een cadeautje te overhandigen.

Aansluitend is er Nieuw Prinsenbal, waar gedanst, maar zeker 
ook genoten kan worden van A NEXT BAND, een band die 
garant staat voor een geweldige avond.

Maar voor het muzikale geweld losbarst, worden het Prinsenpaar 
en het Jeugdprinsenpaar bij het huis van ‘t Hoeglöstig Prinsenpaar 
afgehaald door de harmonie en naar de Amyerhoof gebracht.

Op deze avond wordt traditioneel de karnevalsgezèt 
’t Sjlaaiblaad gepresenteerd, en ontvangen de Sjteunbök 
de Sjteunbokmedalje 2019.

Maar vooral is het Nieuw Prinsenbal een dansavond met TOP 
orkest. Voldoende reden dus om op zaterdag 16 februari naar 
de Amyerhoof te komen.

DE SJLAAIBÖK HETEN U WELKOM!!! 

Voor al uw administratie- en belastingzaken

Ambyerstraat Noord 74 A

6225 EG Maastricht

T 043 - 3638563

info@raadmaastricht.nl

www.raadmaastricht.nl

Ook voor uw particuliere belastingaangifte

Wij nodigen de leden van ZijActief Amby 
uit om onze maandelijkse ledenavond 
bij te wonen op 
woensdag 20 februari 2019.

Deze avond “Abba op zien retour”. 
Muzikaal optreden door 4 personen van “Abbaopzienretour” met 
welbekende songs.
Wij verwachten u allen om 19.45 uur in de Amyerhoof.
Bestuur ZijActief Limburg Afdeling Amby 

Oproep voor deelname 
aan de optocht 2019
Beste Karnavalsvierders,
Graag jullie aandacht voor het volgende:
Sedert vele jaren is de optocht op karnavalsmaandag 
één van de hoogtepunten van onze Amiese karnaval. 
Vele groepen families / verenigingen / vrienden / duo’s en 
einzelgängers liepen mee in onze optocht.
Ook u als individu / familie of vereniging was van de partij.
Afgelopen jaar was het een geweldig mooie optocht.
Wij als karnavalsvereniging en optochtcommissie hopen dat wij in 
2019 weer net zo een mooie optocht krijgen als afgelopen jaar.
Wij roepen u daarbij op om ook dit jaar weer deel te nemen aan 
onze optocht.

Natuurlijk hebben wij als vereniging enkele mooie voorwaarden als 
u weer meedoet aan onze optocht.
Aangepaste financiële ondersteuning voor iedereen die mee doet 
en zich vooraf heeft opgegeven via de officiële aanmeldingsformulier 
. 
Aangepaste prijzen als waardering.
Wij hopen dat vele karnavalisten zullen reageren op onze oproep 
en dat zodoende deze mooie traditie bewaard zal blijven voor onze 
gemeenschap.
Route: Opstellen Vlierhoven, Laurierhoven, Achter de Hoven, 
Hagenstraat, Ambyerstraat Noord, Severenstraat, van Slijpenstraat, 
Severenplein alwaar de ontbinding is.
Net als afgelopen jaar zullen de prinsenparen ook dit jaar de 
optocht vóór gaan tot aan de witte boerderij. Hier zullen zij zich 
opstellen zodat zij u allen kunnen bewonderen.
Het aanmeldingsformulier vind u op onze website www.sjlaaibok.nl
Inleveren van het aanmeldingsformulier kan online naar 
info@sjlaaibok.nl of uitgeprint inleveren bij Kapsalon Monique, 
Longinastraat 116.

Met vriendelijk groet,                                                                                                                          
C.V. de Sjlaaibök en de optochtcommissie. 
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Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen 
Severenplein 24a, Maastricht  
043-3634781 
www.facebook.com/plusfranssen  
en instagram: plusfranssen 
 

 

 

Deze en volgende week:  
 

 

  

 

 

 


