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I.v.m. de 
ontwikkelingen rond 
het Coronavirus, de 
Kabinetsbesluiten en 
de mogelijke 
gezondheidsrisico’s 
heeft het Bestuur 
van HartslagNu Amby-Maastricht
Helaas moeten besluiten om de 
geplande informatiebijeenkomst 
van a.s. woensdag 18 maart, even 
in de ijskast te stellen. 

Vastenactie 2020
In 2020 ondersteunt 
Vastenactie 
wereldwijd tal van 
projecten die mensen toegang bieden tot 
onderwijs en ondersteuning geven bij het 
opstarten van een eigen onderneming.
Deze projecten bestaan onder meer uit het 
aanbieden van trainingen en het verschaffen van 
lesmateriaal.  Vastenactie zet zich in voor 
jongeren, werklozen en mensen die niet rond 
kunnen komen van hun (deeltijd)baan.
Het thema van de Vastenactie 2020 is;

Werken aan je toekomst 
De collectanten van het Missie Comité 
kunnen dit jaar helaas niet bij u aan de 
deur komen.
Het bestuur van het Missie Comité wilt 
hun gezondheid niet in gevaar brengen.
Als u toch nog wilt bijdragen dan kunt u uw gift 
in een enveloppe doen, met de vermelding 
“Vastenactie”, en deponeren in de speciale 
collecte bus in de kerk of bij de kapelanie of 
bij de zusters, (Baanderthoeve 1).
Ook kunt u een overboeking doen naar IBAN:  
NL21 INGB 0003 0000 46 tnv. Vastenactie.
Wij danken u voor uw bijdrage en begrip en 
hopen het volgend jaar weer bij aan te kloppen.
Missie Comité Amby 

GEEN Oliebollenactie
Scouting Amby 
Op basis van recente ontwikkelingen 
rond het coronavirus heeft Scouting 
Nederland haar advies t.o.v. 
Scoutinggroepen en -organisaties in het 
hele land aangescherpt: Scouting 
Nederland adviseert alle 
Scoutinggroepen en –organisaties in 
Nederland om alle activiteiten tot en met 
31 maart niet door te laten gaan. In het 
Scoutingspel vindt veel fysiek contact plaats. 
Met dit besluit sluit Scouting Nederland aan bij 
het advies van het kabinet om sociale 
contacten in het algemeen sterk te beperken. 
Als gevolg hiervan zullen ook bij Scouting Amby 
alle activiteiten t/m 31 maart worden stilgelegd. 
Concreet betekent dit dat onder andere de 
jaarlijkse oliebollenactie zoals gepland voor 
zaterdag 21 maart niet door zal gaan op deze 
datum.
Alternatieve datum
Scouting Amby is qua financiën sterk afhankelijk 
van deze activiteit en daarom is besloten de 
oliebollenactie op een later tijdstip alsnog door 
te laten gaan. Wanneer dit gaat zijn hangt sterk 
af van de ontwikkelingen in de komende weken. 
We houden u op de hoogte 

RKASV NIEUWS 
Helaas zien wij ons als bestuur 
van RKASV genoodzaakt om op 
advies van de KNVB alle 
trainingen voor de jeugd op te 
schorten tot 30 maart 2020. De trainingen en 
wedstrijden van de senioren, inclusief de 
veteranen, worden vooralsnog tot met 
maandag 23 maart 2020 opgeschort. Wij 
zullen zo spoedig als mogelijk doch uiterlijk 
22 maart 2020 de leiders van de senioren en 
veteranen verder informeren hoe verder te 
handelen vanaf 23 maart 2020.
Bij vragen of opmerkingen verzoeken wij jullie 
dit via email (secretariaatRKASV@gmail.com) 
kenbaar te maken.

Sportpark Geusselt Noord rookvrij
Op initiatief van Maastricht Sport is het jongste 
sportpark van Maastricht, Sportpark Geusselt 
Noord, als 1e rookvrij geworden.
Maandag 2 Maart 14:30 uur is het convenant 
getekend door de wethouder Jongen, Brasserie 
Geusseltbad, Maastricht Sport, MHC, RKASV, 
Willem I en de Bouledrome. Alle gebruikers van 
het park, dus ook RKASV, zien dit als een 
positieve stap richting een gezonde en veilige 
sportomgeving.

RKASV zoekt personeel voor in de kantine
Wij zijn op zoek naar kantine personeel, die ons 
team wil komen versterken. Heeft u interesse of 
wilt u vrijblijvend info hebben, neem dan contact 
op met: Eric Mulkens 06-52027831

RKASV is op sociale media goed te volgen
Bent u niet in de gelegenheid om de wedstrijd 
live bij te wonen van RKASV 1.
Dan kunt u het beste de app “in de 
wandelgangen” downloaden.
Daar wordt u live op de hoogte gehouden van de 
tussenstanden.
Internet; www.rkasv.nl
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/RKASV/ 

Mahalle organizasyonu olan 'Buurtfplatform 
Amby' dil becerileri iyi olan ariyor. 
'Buurtfplatform Amby' olarak Filamanca’ya ek 
olarak fransizca, inglizce, ispanyolca, polonca, 
turkce ve arapca dillerini de konuşabilen yerli 
insanlar ariyoruz. Bahsedilen dillere ek olarak 
Afrika ve Asya dilleri konusabilenler de cok 
faydali olabilir. Neden mi? Çünkü 2-3 filamanca 
cumlelerin daha önce bahsettiğimiz dillere de 
cevrilmesini istiyoruz. Eğer bahsedilen 
dillerden en az birini konusabiliyor ve 
yazabiliyorsanuz, lutfen bu adrese mail atarak 
info@buurtplatform-amby.nl ya da bu 
numarayı arayarak 0636408424 bizimle 
iletişime geçin. Isterseniz hafta ici sabahtan 
öğlen 12'ye kadar Ambyerstraat Noord 78'e 
gelerek de bizimle iletişime geçebilirsiniz. 
Simdiden ilginiz için cok tesekkur ederiz. 
Buurtplatform Ambyeleman 

van de redactie
In deze Amyer Praot heel veel informatie over m.n. activiteiten die niet door gaan. Het coronavirus houdt iedereen stevig in de greep.

Dat is duidelijk. Maar wat voor ons heel belangrijk hierbij is: neem gezonde en weloverwogen beslissingen.
Iedereen zal er dan ook begrip voor hebben. 



INLOOPSPREEKUUR 

Ambyerstraat noord 78, 6225 AT Maastricht

Werk en Bemiddeling
maandagochtend van 10.00 – 12.00 uur

Voor vragen of het maken van een afspraak 
kunt U ook bellen 06-27850805 of per mail: 

armand.decker@maastricht.nl

Juridisch inloopspreekuur
Maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur

voor arbeidsrecht, consumentenrecht, 
uitkeringen, verblijf vergunningen etc

Wijkagent
Iedere 1e WOENSDAG van de maand

Tussen 10.00 – 12.00 uur

Toon Hermans Huis
Voor begeleiding en ondersteuning bij 

kanker
even woensdagen van de maand

tussen 10.00 en 12.00 uur

Het sociaal team
donderdag  van 10.00 -11.30 uur.

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

www.sociaalteammaastricht.nl

Buurtplatform Amby
info@buurtplatform-amby.nl

bellen 06-36408424
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Telefoonagenda
Alarmnummer 112
Kantoor politie 0900-8844
EHBO AZM 3876700
1e Hart hulp 3877892
Huisartsenpost AZM 3877777
Huisartspraktijk De Wit 3634964
Huisartsenpraktijk dhr. Zwietering 
en mevr. van Kleef 
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
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 06-20164033

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 31 maart

Inzendtermijn kopie
Woensdag 25 maart

Redactie, financieel beheer,
klachten en advertenties

Henny Willems
Berkenhoven 26

6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089

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

Bankrekening 
NL 59 RABO 0131322540

t.n.v. Amyer Praot Maastricht

Secretariaat en advertenties
Thera Lahaye
Iepenhoven 31

6225 GW Amby Maastricht
Telefoon 3112178

Oplage en verspreiding
Oplage 3000 stuks

verspreiding binnen postcode 6225

Druk
Drukkerij De Heeg

Rijksweg 76
6228 XZ De Heeg-Maastricht

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

Heeft u last van terugkerende 
computerproblemen en/of een 

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

problemen en het opnieuw 
optimaliseren van uw computer, 

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

of www.fixxcomp.nl

   
AMBY 

Bejaarden- en Invalidenvereniging

“De Sjlaaimetten”
houdt op dinsdag

24 en 31 maart
KIENMIDDAG

voor bejaarden, invaliden en 
alleenstaanden in 

DE KARDINAAL
Degene, die wenst opgehaald te worden,

dient dat tijdig te melden,
telefoon 3623559 / 8516537.

KV Maastricht: de zuidelijkste 
korfbalvereniging van Nederland!
KV Maastricht is een competitiespelende 
korfbalvereniging. Op dit moment heeft zij 3 
wedstrijdspelende teams; 2 seniorenteams 
en 1 jeugdteam. 
Vanaf 14 jaar kun je je aanmelden bij de B1, 
vanaf 18 jaar bij de senioren. 
Er wordt zowel op het veld als in de zaal 
competitie gespeeld. De trainingsdag is 
vrijdag. 

Trainingstijden veld (sept-okt en apr-jun): 
19:00-20:15 uur KVM B1.
20:30-22:00 uur KVM 1 en 2. 

Trainingstijden zaal (nov-mrt): 
19:00-20:00 uur KVM B1
20:00-21:15 uur KVM 1
21:15-22:30 uur KVM 2

Wil je een keer meetrainen? Dat kan! Je 
bent van harte welkom! Je kunt ons vinden 
op het Sportterrein Van Slijpestraat (naast 
Basisschool Amby). 
Voor meer informatie kijk op onze website: 
www.kvmaastricht.nl of stuur een mail naar 
tc@kvmaastricht.nl 
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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:

4 Roomschijven + 
4 hamburgers

Saté spiezen

5 stuks  650

Kipfilet
naturel of gemarineerd

4 stuks  550

Lente filetlap

Lenterolletjes

100 gram  210

Gek. kipham + 
Pain de Provence +
Sjaandergehakt

100 gram per soort samen 450

Pasta scampi

per portie 725

Lente stamppot 

500 gram  475

Chili con carne

500 gram 695

Aspergesoep

1 liter pot  595

Witlof-ham-
ovenschotel

500 gram 725

Saucijzenbroodjes

4 stuks 575

Tzatziki 
rauwkostsalade

100 gram 129

Macaroni
vleessalade

200 gram  239

Eiersalade

250 gram 350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 17 maart t/m zaterdag 21 maart 2020.

Runderpoulet

1 kilo 1125

4 stuks 795

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

samen 795

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

NIEUWE JUBILEUM CD-SINGLE 
GENEET EN LEEF VAN JEROME GELISSEN
Na een heel druk carnavalsseizoen 2019-2020 is nu mijn jubileumjaar 
10 jaar op de solotoer begonnen. Ter gelegenheid van mijn 10 jaar 
Jubileum op de solotoer met zingen is “Geneet en Leef” uitgekomen. 
Op deze CD-single staat mijn spektakelplaat Geneet en Leef met 
eigen tekst op een bekende melodie. Het tweede liedje is het nieuwe 
liedje Maak diech neet zoe drök in ut leve, een heerlijke meezinger. 
De jubileum cd-single is o.a. te koop bij Mediamarkt Maastricht en 
Muziekland Makado Beek. In het najaar van 2020 wordt mijn 
jubileumfeest ook in Amby gevierd, meer nieuws volgt binnenkort. 
Met vriendelijke en muzikale groeten, Jérôme Gelissen. 
Voor meer info: www.jeromegelissen.nl 

GEEN PAASVIERING ZONNEBLOEM
De Paasviering van de Zonnebloem 
gaat op 8 april  niet door!
Iedereen zal er begrip voor hebben, 
dat wij als Zonnebloem het niet 
verantwoord vinden om met een 
grote groep senioren bij elkaar te gaan zitten, terwijl het 
Corona-virus zo dreigend aanwezig is.
Ook de Overheid heeft bekend gemaakt, dat groepen boven de 
100  personen verboden zijn, dus wij nemen deze zaak heel 
serieus.
Wij wensen iedereen een goede gezondheid en dat u veilig 
door deze virus-periode heen komt. 

 

de hele maand juli GEEN 
kienmiddag Café de Kardinaal 

 

 

 

 

in augustus is er GEEN kienen 
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AMIEPEDIA        
amiepedia.nl: Verleden, heden en toekomst!

Soldaten  in Amby
Jarenlang hebben onze jongens, ons Nederlands leger, 
geoefend op onder andere de Ambyer heide. 
De Bodemsweg helemaal omhoog, uitkomend in het bos, voorbij 
Hoeve Heihof, daar lag een groot gebied: het schietterrein. Bedoeld 
als terrein waar de soldaten diverse oefeningen moesten trainen, 
maar waar ook schietoefeningen gehouden werden. In vroeger jaren 
was dit een terrein waar permanent een ‘verboden toegang’ gold 
voor de burgers.
Inmiddels is het terrein nauwelijks nog in gebruik als oefenterrein en 
kan er gerecreëerd worden.

Soldaten langs de kleuterschool
In de jaren 50, marcheerden regelmatig pelotons, komende van de 
toenmalige Tapijnkazerne in Maastricht richting oefenterrein in Amby. 
Het was een imposant gezicht: de grote soldaten in de voorste linie 
en daarachter, in gelid, vervolgens hun kleinere collega’s. Naast hen 
liep doorgaans een korporaal of sergeant die de commando’s gaf.
Zo door de straten van Amby marcherend, zongen zij telkens weer 
hun liederen, laten we het voor het gemak ‘krijgsliederen’ noemen.  
Op de maat van de gezongen mars liepen ze met grote stappen door 
de toenmalige Kloosterstraat, nu Longinastraat, langs de 

meisjesschool en de 
kleuterschool.
Als ‘menneke’ van een 
jaar of 5 had je diep 
respect en bewondering 
en vol ontzag ging je 
een tiental pasjes 
achteruit. 
“Die soldaten, die 
hadden toch allemaal de 
oorlog meegemaakt”, 
dacht je.

Soldaten poseren bij het ‘waterwinhuisje’ op de Ambyerheide in 1947. 
(bron www.4-6ri.nl)

Soldaten hebben geen koudwatervrees
En toen die soldaten in de zeer warme zomer van 1959 evenals 
voorgaande jaren weer op oefening gingen, liepen ze een straatje om. 
Ze marcheerden door de Dorpsstraat noordwaarts, om dan via de 
Hagenstraat naar de heide, oostwaarts te gaan. De dienstdoende 
sergeant wist dat er bij de Tiendschuur ijskoud water te krijgen was. 
De Tiendschuur was namelijk nog niet op het waterleiding 
aangesloten en daar had men nog een eigen elektrische pomp, 
waarmee het grondwater uit de diepe ondergrond naar boven werd 
gepompt. De soldaten vulden er hun veldflessen mee, om daarna hun 
mars te vervolgen.
    
Soldaten en het café
In later jaren mochten de ‘strijdende’ mannen na werktijd verpozing 
zoeken in de plaatselijke cafés. Daarvan maakten zij dan ook 
uitgebreid gebruik en genoten van een welverdiende dorstlesser.
Meermalen per jaar werden soldaten gesignaleerd in de Ambysche 
kroegen. Zelden heeft dit geleid tot ongeremdheden.

Soldaten in 1901
Ook toen al. Niet op het schietterrein, maar gewoon in de velden. 
Geïnteresseerd ? Lees meer over dit interessant gebeuren, kijk dan  
op: Amiepedia ‘Veldoefeningen in 1901’.

"De vrije encyclopedie over Amby, waaraan iedereen kan 
meehelpen."
Een initiatief van de Joonkheid Amie
Dit project heeft tot doel een complete encyclopedie over (cultuur-
historische) onderwerpen, over de mensen en de natuur van de 
huidige wijk Amby cq de voormalige gemeente Amby op internet te 
maken. Amiepedia is gratis te gebruiken om informatie te zoeken en 
om (zelf) informatie toe te voegen.
Momenteel zijn er 240 artikelen, 875 afbeeldingen en 79 gebruikers.
Heb je een vraag, weet je niet precies hoe je iets kunt plaatsen of 
twijfel je over een oude foto, loop dan gerust even binnen tijdens ons 
structureel inloopuurtje. 
Waar? In de garderoberuimte van Gemeenschapshuis Amyerhoof. 
Wanneer ?:Elke tweede dinsdag van de maand: Van 20 tot 21 u. 
WELKOM.
Of stuur je artikel naar: Redactie@Amiepedia.nl . 
Van - voor en door de mensen van Amby. 

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

In de bloesemwei aan de Schovenlaan zijn de 
schapen  met hun lammeren gearriveerd. 
Wat een onbezorgd tafereel in deze verwarde tijd. 
Jeffrey Zwaans verzorgt de schapen 
dagelijks. Je kunt hem altijd vragen 
stellen over de schapen want hij 
weet er alles van. 
Nu veel activiteiten geannuleerd 
zijn is een wandeling in Amby 
naar de bloesemwei een aanrader.
Werkgroep bloesemwei. 
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Rederij Stiphout zoekt voor het 
komende vaarseizoen oproepkrachten/
vakantiemedewerkers. Ben je 16 jaar of ouder 
en wil je werken in de horeca op een bijzondere 
locatie? Stuur dan je sollicitatie naar 
anita@stiphout.nl Voor meer informatie kun je 
ook bellen: 043-3515303 

In lijn met de besluiten van de overheid kan de buurtmaaltijd van 
26 maart in Amiecitia helaas niet doorgaan. 
We hopen dat het in april weer door kan gaan. 
In de volgende Amyer Praot hopen we daarover weer een bericht 
te plaatsen.
Namens Amiecitia, Titia en Jan Bosch.

 

 

ete & genete 
 
Een heerlijke buurtmaaltijd: 
- driegangen diner 
- mooie muziek 
- goed gezelschap 
 
Ieder welkom!! 
27 februari 19.00-21.00 uur 
Aanmelden (pp 3 euro):  
j.bosch11@icloud.com 
 
Amiecitia: 
Beukenhoven 50 
6225 GR  
Maastricht 
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Beste parochianen,

In verband met het coronavirus zullen 
er tot 31 maart op zondag geen H. 
Missen gelezen worden in onze 
parochiekerk. 
De H. Missen op dinsdag- en 
donderdagmorgen om 9.00 uur gaan 
wel door en worden in de kerk 
gelezen.

Hier onder volgt het persbericht van 
de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie.

In verband met de laatste 
ontwikkelingen rondom het 
Coronavirus (COVID-19), scherpen de 
bisschoppen in Nederland de al 
eerder getroffen maatregelen aan. 
Alle publieke liturgische vieringen op 
zaterdagavonden en zondagen 
worden tot 31 maart afgelast. 
Hiermee sluiten de bisschoppen aan 
bij het recente advies van de overheid 
en het RIVM.

De bisschoppen begrijpen dat het feit 
dat de zondagsvieringen niet door 
kunnen gaan voor vele parochianen 
een moeilijk besluit is, maar vragen 
hierin om hun begrip en gebed. Zij 
wijzen op de mogelijkheid van de 

3 5 e  j a a r g a n g
 n r .  6  -  2 0 2 0

 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

(eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke 
communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook 
door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen 
om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te 
bieden voor persoonlijk gebed.

Viering in beperkte kring

Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop 
of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. 
Alle parochies ontvangen via het eigen bisdom deze richtlijnen voor het vieren 
van de mis in kleine kring en het bedienen van de overige sacramenten. 
Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en 
om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten 
vinden. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg 
met bijvoorbeeld een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de richtlijnen 
tegen corona daar te volgen. Ook voor de gelovigen die hierbij zijn betrokken 
geldt: volg de richtlijnen voor contact van het RIVM.

De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd, blijven 
van kracht:
	 •	Tijdens	vieringen	(in	kleine	kring)	in	parochies	en	instellingen	is	het	
  ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
	 •	De	communie	kan	alleen	op	de	hand	worden	ontvangen	en	dient	alleen	
  door de celebrant uitgereikt te worden;
	 •	De	kelkcommunie	is	voorbehouden	aan	de	celebrant;
	 •	Kerkgangers	geven	elkaar	bij	de	vredeswens	niet	de	hand;
	 •	Er	wordt	geen	gebruik	gemaakt	van	wijwater	bij	binnenkomst	en	
  verlaten van de kerk

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 
31 maart, ook de volgende maatregelen:
Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden 
afgelast.
Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden 
afgelast.
Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. 
Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken 
na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

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 - 15.00 uur: Ambyerstraat Zuid 90ª, tel. 043-3520100, 
of via e-mail: parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: uiterlijk maandag 23 maart 
in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 24 maart vóór 12.00 uur in het 
parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.



Amyer Praot - 7 - Amyer Praot

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 18 maart tot en met dinsdag 1 april

1/2 kg Varkenspoulet
+ 1/2 kg Gehakt

€ 8.45samen voor

RUNDERPOULET
vrijdag 20 maart en
zaterdag 21 maartWEEKENDRECLAME 

per kg € 11.90

Goulash
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.09
Hamspek
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.85

Jong belegen kaas

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

Gebakken pastei
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.09

Mes Amie groeit.
In aanloop naar het nieuwe project, recente uitvoeringen en de open 
repetitie hebben zich maar liefst 13 nieuwe leden aangemeld. Het 
koor groeit naar momenteel 63 zingende leden dit is wel bijzonder 
te noemen. Wij zijn hier heel blij mee en hopen dat wij het “wij-
gevoel” van ons koor kunnen overdragen op onze nieuwe leden. Je 
kunt je tot 1 april 2020 aanmelden om deel te nemen aan ons 
project.

GEEN Paas Kienen op 1 april 2020
In verband met maatregelen m.b.t. het corona virus gaat 

het paaskienen op woensdag 1 april as. niet door. 
Zodra een nieuwe datum bekend is, 

zullen we dit doorgeven.

Kleding inzamel actie.
Om het project een financiële boost te geven gaan we in 
samenwerking met Actie 68 een kleding inzamel actie starten. Leden 
en sympathisanten kunnen elke maandagavond bij de Amierhoof hun 
kleding in de daarvoor bestemde kledingcontainer inzamelen. Er 
zullen twee inzamelacties zijn in de loop van het jaar waar iedereen 
kleding kan komen brengen. Op zaterdag 18 april is de eerste 
kledinginzamelactie van 11.00 uur tot 15.00 uur bij gemeenschapshuis 
Amyerhoof (ingang zijkant bij groen poortje naast huisartsenpraktijk). 

Jaarvergadering 09-03-2020
Onlangs heeft er de jaarlijkse jaarvergadering plaatsgevonden. Een 
super druk bezochte jaarvergadering met 55 aanwezige leden. Naast 
de gebruikelijke punten van zowel de secretaris en penningmeester 
was er ook de (her) verkiezing van huidige  bestuursleden Monique 
Schwanen en Anniek Berghs-Dackers. Proficiat dames met deze 
herverkiezing.  

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

 

 

     

 

Gewoon Vocalgroup Mes Amie 
 

Ook was er een 12 ½ jarige jubilaris namelijk Ivo Bollen. Naast het 
zingen is Ivo vooral actief voor de geluidsgroep. 
Ook was er weer de verkiezing van het lid van verdienste van 2020. 
Verrassend was dan ook dat niet een lid deze titel kreeg toebedeeld 
maar een “vriend” van Mes Amie namelijk Gonnie Kuipers-Goyen. 
Een vrijwilligster die altijd bereid is om onze vereniging te helpen en 
vooral bij de organisatie van de kien-avonden. Een groot applaus voor 
Gonnie namens alle aanwezige leden. Deze jaarvergadering stond 
vooral in het teken van kennismaking met onze nieuwe leden. In de 
afgelopen periode heeft het koor liefst 13 nieuwe leden verwelkomt. 
Na afloop werden er per stemgroep foto’s genomen om elkaar beter 
bij naam te leren kennen. Een nieuw lid kon het “familiegevoel” niet 
beter verwoorden door op het einde van de avond aan te geven dat 
ze zich meer dan welkom voelde in deze bijzondere mooie vereniging. 
Met dit gevoel poseerde alle leden voor de fotocamera en kon er op 
een mooie jaarvergadering terug gekeken worden. Kortom een 
fantastische avond waarbij vooral weer de focus zal liggen op onze 
uitdagingen. Wellicht een mooi moment om je aan te sluiten bij ons 
koor. 

Programma
Zaterdag 18 April  Kledinginzamelactie Amyerhoof
  van 11.00 tot 15.00 uur 
Zondag  17 Mei  Opluistering viering Walburgakerk 
Zaterdag 23 Mei Opluistering Vormsel Walburgakerk
Zondag  5 Juli  Concertreis naar??????
Zaterdag  31 Oktober Kledinginzamelactie Amyerhoof 
Woensdag 25 November Vereniging sinter-kerst kienen
Vrijdag 18  en zaterdag 19 December Kerstwandelingen 
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MOVAKA V.O.F. 

       0646376593 www.movaka.nl 

 

Gronsvelderweg 29, Gronsveld 

 Rolluiken 

 Zonwering 

 Overkappingen 

 Tuinkamers 

 Glaswanden 

 Veranda-zonwering 

 Sectionale poorten 

 Binnen-zonwering 

 Horren 

 Reparatie’s 

Terre des Hommes zoekt vrijwilligers
De winkel van Terre des Hommes 
Maastricht, Dorpstraat 18a in Heer, 
verkoopt gebruikte goederen van goede 
kwaliteit en 
wordt geheel 
gerund door 
vrijwilligers, 
die in een 
gezellig team 
zorgen voor 
inname, 
sorteren, 
prijzen en 
verkopen van o.a. tweedehands kleding, 
boeken, curiosa en speelgoed. 
De volledige opbrengst gaat naar 
hulpprojecten voor kinderen van Terre des 
Hommes.
Het team van 45 vrijwilligers komt nog 
handen tekort en heet nieuwe, 
enthousiaste vrijwiligers van harte welkom. 
Naast  winkelmedewerkers zijn wij ook op 
zoek naar iemand met “twee 
rechterhanden”, die lichte technische 
klussen en andere werkzaamheden kan 
uitvoeren.

Interesse?
Stuur dan een mail naar: 
winkelmaastrichttdh@gmail.com of  
… loop eens binnen en laat je telefoon 
nummer achter, wij nemen dan contact 
met u op.
Kijk ook eens op: 
www.facebook.com/tdhmaastricht 

Gezellig spelen op 
Kinderdagverblijf Amby!
Kinderdagverblijf 
Amby is gelegen in 
het Integraal 
Kindcentrum Amby in 
de Koninginnestraat. Het kinderdagverblijf is 
onderdeel van MIK kinderopvang. 
Wij verzorgen dagopvang voor uw baby en 
peuter. 
Uw kind is welkom vanaf 7.30u tot 18.00u. 
Het is ook mogelijk om alleen voor de 
ochtend of middag te kiezen. Bij de baby’s 
hanteren wij zoveel mogelijk structuur in 
slaap- en eetritme. Daarnaast lezen, spelen 
en knuffelen we samen. Door een scholing 
van onze medewerkers in babyspecialisme 
kunnen we nog beter de ontwikkeling van 
baby’s volgen en stimuleren. 
Op de peutergroep eten we natuurlijk 
gezellig samen aan tafel. In onze bedjes op 
de slaapkamer is het mogelijk om 
tussendoor even uit te rusten, want van al 
dat spelen word je natuurlijk moe! 
In de peutergroepen werken we met de 
VVE-Speelpleziermethode. Dit is een 
methode die op speelse wijze aandacht 
geeft aan de ontwikkeling van kinderen 
tussen de 2 en 4 jaar. 
U kunt altijd vrijblijvend een rondleiding 
aanvragen om eens te komen kijken en 
praten. 
Op de site www.mik-kinderopvang.nl kunt u 
deze rondleiding 
aanvragen.



WANDELVIERDAAGSE 
VOOR ALLE SCHOOLGAANDE 

KINDEREN
 IN DE VOORJAARSVAKANTIE.

Voor de 41ste keer wandelen bij kindervakantiewerk Amby vanaf dinsdag 
21april t/m vrijdag  24 april 2020. 
U leest het goed, de wandelvierdaagse staat weer voor de deur. Dat 
betekent dat er in de komende schoolvakantie gewandeld gaat worden. 
JE LOOPT TOCH ZEKER MEE!! 
De wandelvierdaagse start op dinsdag 21 april tot en met vrijdag 24 april. 
Ook dit jaar hopen wij dat veel kinderen uit Amby en buiten onze 
gemeenschap mee gaan lopen gedurende de 4 wandeldagen. 
De organisatie hoopt op vier mooie wandeldagen met goed weer. Voor 
de kinderen is het belangrijk dat ze het naar hun zin en plezier hebben 
weer of geen weer dat mag de pret niet drukken. De organisatie is dit 
jaar weer enthousiast aan de slag gegaan en heeft haar voorbereidingen 
getroffen om de vierdaagse 2020 te doen slagen. 
Het inschrijfgeld is 10 euro, gelukkig hebben wij dit bedrag weer zo laag 
mogelijk kunnen houden als je bedenkt dat je naast het wandelen een 
medaille en een attentie krijgt. 

WIE KAN ER MEE LOPEN;
Evenals voorgaande jaren staat de vierdaagse open voor de kinderen 
vanaf 6 jaar en groepen 3 t/m 8 van de basisschool en voor de kinderen 
uit het voortgezet onderwijs, mits nog geen 14 jaar.

INSCHRIJVING;
Bij kindcentrum Amby zullen de inschrijfformulieren uitgedeeld worden 
waarop de spelregels staan vermeld. Aan dit formulier zit een 
opgeefstrook. Je knipt deze af en levert ze goed ingevuld en ondertekend 
in op vrijdag 03 april  van 16.00 uur tot 18.00 uur of op maandag 6 april  
van 16.00 uur tot 18.00 uur bij Mevr. Bep Thors Achter de Hoven 61.
Hebt U verder nog vragen dan kunt U bellen met Ben Dackers 
Cederhoven 12, tel; 043-3638337. of mailen b.dackers@home.nl
Eventuele inschrijfformulieren zijn ook nog verkrijgbaar op het 
inschrijfadres. 
Bij het opgeven dient men 10 euro contant af te rekenen. Gezien het 
aantal leiding is het alleen mogelijk om je op te geven in de groep waar je 
op school bij zit. Heb je nog geen groep dan delen wij je ergens in. Denk 
er om dat veranderen van groep kan niet! Kinderen die niet in Amby op 
school zitten zijn van harte welkom. Zij kunnen meelopen met hun 
vriendjes ook neven en nichtjes van amiesche kinderen. 
Het is de bedoeling dat de kinderen alle vier de dagen meelopen pas dan 
krijgen ze een medaille. 
De kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 moeten de 12 km. tocht lopen. 
Kinderen vanaf de groepen 6 lopen de 15 km. tocht.
Leiding
Op dit moment hebben we al voldoende vrijwilligers bereid gevonden 
om mee te wandelen echter kunnen wij nog enkele volwassen 
begeleid(st)ers gebruiken. Meelopen als leiding betekent dat je minimaal 
2 dagen beschikbaar bent. Het is niet altijd mogelijk om in de groep te 
begeleiden waar je eigen kind in meeloopt. 

DE VIER WANDELDAGEN.
Op dinsdag 21 april worden alle deelnemers om 10.00 uur verwacht in 
gemeenschapshuis de Amyerhoof. De groepen worden daar bekend 
gemaakt. Na het welkomstwoord van de organisatie zal het startsein 
voor deze 41e vierdaagse worden gegeven door twee bekende personen 
en dit is voor dit jaar niemand minder als het prinsenpaar van de 
Sjlaaibök prins Jean d’n twiede en prinses. Het vertrek en aankomst zal 
iedere dag op het Severenplein plaatsvinden.
DE EERSTE DAG.
Op maandag 24 april lopen wij 
ons warm naar de Amiërheide. 
We starten dus om 10.00 uur. 
En wandelen door het mooie 
Dellen gebied. Deze tocht heeft 
geen uitleg nodig. Want elk jaar 
lopen we volgens traditie een 
dag naar onze eigen 
Amiërheide. De grote 
pauzeplaats is zoals elk jaar de 
Kiezelkuil.
DE TWEEDE DAG: 
Vandaag lopen we de zogenaamde oude molenweg route. De grote 
pauze is bij het voormalige Africa centrum in Cadier en Keer. Vandaag 
vertrekken wij om 10.30 uur. 
DE DERDE DAG.
Vandaag lopen we via het natuurgebied De Dellen naar de camping in 
Geulhem en hier is dan ook de grote pauze. Ook vandaag starten we om 
10.30 uur.
DE VIERDE DAG.
Donderdag 26 april,de laatste dag lopen we via Bemelen richting Cadier 
en Keer. Het vertrek is weer om 10.30 uur.
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MOND  
 ZO &
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Kaakchirurgie & implantologie

Preventieve tandheelkunde
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Tandtechniek
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MOND  
 ZO &

Welkom! 
Loop vrijblijvend binnen of bel 
voor een afspraak, en maak 

kennis met Uw tandarts!

vanaf 18 augustus 
Nieuwe tandartsen praktijk in Zorgpark Scharn

www.mondenzo.nl

Mond&Zo Scharn 
Vijverdalseweg 4A 03 

Maastricht
 043-363 63 92

Flyer MondenZo-DEF.indd   2 07-08-14   16:16

NIEUWE PATIËNTEN WELKOM!
Tandartsenpraktijk in Zorgpark Scharn

Contracten met de meeste verzekeraars

Welkom!
Loop vrijblijvend binnen of bel
voor een afspraak, en maak 

kennis met Uw tandarts:
Jeroen Smeets, John Bosch 

en Bernd Donckers.
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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 

Ze zijn er weer Limburgse asperges vers van de veiling 

Dagverse Salade to go altijd lekker , elke dag anders 100 gr. € 0,79  
Bemelse Jelly aardappelen 10 kg. € 4,50    Weet wat je eet.  Vlees van uit de buurt  (in de diepvries)  

                Lams en Varkens vlees van Fromberg  en  Rund vlees van  ’t Gasthoes 
               Uw adres voor een origineel fruit of cadeau mandje met streek producten. 

 
Geldig van 17/3 tot 24/3 

Na de grote pauze bij huize St.Joseph leggen we de laatste kilometers af 
in een grote gekleurde optocht. Via Molenweg, Peutgensweg, Schovenlaan, 
Ambyerstraat Zuid, Ambyerstraat Noord naar de Amyerhoof voor de 
huldiging. Deze intocht zal omstreeks 14.45 uur plaatsvinden.

DE HULDIGING.
De huldiging begint natuurlijk al bij het binnenkomen van Amby, daar 
kunnen ouders, verzorgers, familieleden en belangstellenden hun 
favorie¬ten warm onthalen met applaus en bloemen.
Het formele gedeelte vindt plaats in de zaal van de Amyerhoof, deze is 
gereserveerd voor de deelnemers, belangstellenden kunnen natuurlijk 
terecht in het trefcentrum. Alle deelnemers ontvangen bij aankomst een 
welverdiende medaille. Wij hopen natuurlijk op deze vrijdag veel mensen 
langs de route te mogen begroeten.

PRIJZEN.
Er is voor de groepen die het mooist lopen en het hardst zingen een 
wisselbeker en voor iedereen een oorkonde. Verder is er sinds enkele 
jaren een grote milieu beker en deze wordt toegekend aan de groep die 
onderweg niets vernield, niks in de natuur laat slingeren, het beste 
opruimt op de pauzeplaats en natuurlijk geen ruzie maakt.

HET WEER.
Zoals elk jaar de moeilijkste factor. De beslissing, al of niet doorgaan, 
wordt elke dag vlak voor het vertrek door de hoofdleiding genomen.
We kunnen dan iedereen bereiken en eerder kan dit dus niet. 
Deze beslissing blijft een moeilijke zaak die soms, achteraf niet juist blijkt. 
Mocht dit zich voordoen, rekenen wij op uw begrip.

TOT SLOT UW MEDEWERKING.
De triomf tocht op donderdag slaagt voor uw kind wanneer U 
belangstelling toont en hem of haar op feestelijke wijze inhaalt tijdens de 
laatste km.

WAT OOK BELANGRIJK IS.
- de spelregels met de kinderen doornemen.
- Zorg dat U in geval van nood bereikbaar bent.
- Zorg voor eten, drinken, geschikte kleding en goed schoeisel.

- Heeft u kind speciale (medische) aandacht nodig, laat het ons op tijd
 weten.
- Vragen en/of problemen? neem contact op met iemand van de 
 hoofdleiding;
  Bep Thors achter de Hoven 61 tel; 3635947
  Serve Dreessen Cramer van Brienenstraat 19 tel; 3631202
  Ben Dackers Cederhoven 12, tel; 3638337.
  Gonnie Kuipers - Goyen Cramer van Brienenstraat 33 
  tel; 3112244
- In principe zijn we elke dag rond 15.00 uur terug. Bij slecht weer kan 
dit eerder zijn. 
Volgende keer staan we ook stil bij onze jubilarissen van dit jaar. Laten 
we er samen voor zorgen dat de kinderen aan de 41e 
WANDELVIERDAAGSE met plezier kunnen terug denken.

Hoofdleiding wandelvierdaagse 2020 



 

 

De lente komt er aan!!! 
 
Heb je tijdens de winter een maatje meer 
gekregen? 
Het PuurGezond Stapppenplan helpt je 
naar een maatje minder 

 
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 gezonde leefstijl! 
 
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 | 043-3626882 | info@moniquewaltmans.nl 
 
Aangesloten bij: 
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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 

Burgerbegroting 
Maastricht
Vanaf 2020 beslist u als inwoner van 
Maastricht zelf over de besteding van 
300.000 euro. Zo kunt u meebepalen 
wat de prioriteiten zijn en welke 
plannen gerealiseerd worden. U kunt 
zelf projecten indienen en uitvoeren of 
vragen aan de gemeente om een plan te 
realiseren. In elk geval heeft u de keuze 
uit een hele reeks thema's. 
Die vindt u in de longlist. 
 
4 Rondes
Inwoners van de stad kunnen tijdens 
diverse rondes aangeven welke thema’s 
zij belangrijk vinden. Er is een longlist 
met thema’s zoals verduurzaming, 
armoedebestrijding of buurtcentra.
Ronde 1: deelnemers kiezen samen 
5 thema’s uit de longlist hieronder die 
zij belangrijk vinden.  
Ronde 2: deelnemers verdelen het 
bedrag over de gekozen thema’s.
Ronde 3: iedereen kan projecten 
indienen. Bijvoorbeeld speeltoestellen 
in de buurten, pop-up parkjes of een 
nieuwe wijkontmoetingsplek.
Ronde 4: deelnemers kiezen tijdens 
een feestelijke afsluiter welke projecten 
worden uitgevoerd.
De projecten worden meestal omgezet 
in contracten die ingaan op 1 januari 
van het volgende jaar en lopen af op 
31 december. 
Ga naar www.gemeentemaastricht.nl/
stad/burgerbegroting-maastricht voor 
meer informatie 
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Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen 
Severenplein 24a, Maastricht 

043-3634781 
www.facebook.com/plusfranssen 

en instagram: plusfranssen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wij zijn op zoek naar nieuwe, 
gemotiveerde collega’s… 

 
Ben jij op zoek naar een leuke  

en uitdagende (bij)baan?  
Stuur dan jouw CV met motivatie 

naar efranssen@plussupermarkt.nl 
of vraag een sollicitatieformulier  

aan onze kassa. 


