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Het buurtplatform-Amby informeert.
Lekker eten  geheel verzorgd door kookclub Amby vrijwilligers 
Resto Van harte op 12 april 
Open per maandag 12-04, en dan twee wekelijks
Afhalen maaltijden tussen 17:30 en 18:00 uur. Bij buurtplatform 
Amby. 
Adres: ambyerstraat Noord 78
Wacht niet te lang met reserveren. Wij willen u niet teleurstellen. 
De belangstelling is groot. 

Om te reserveren: 
https://reserveren.restovanharte.nl/
https://restovanharte.nl/
https://www.facebook.com/restovanharte.maastricht
reserveren telefonisch: 0900 900 3030

Wilt u meer weten hoe u vrijwilliger kunt worden voor de 
kookclub Amby…Stuur dan een mail naar:  
info@buurtplatform-amby.nl

Wij hebben er alvast zin in! 

Het buurtplatform-Amby informeert.
Boodschappen service voor senioren
Voor wie:  iedereen van jong tot oud.
Waarom: Om te helpen waar we kunnen
Hulp door vrijwilligers, door buurtplatform Amby, door iedereen die 
wil meehelpen om inwoners die het niet meer kunnen of tijdelijk 
binnen moeten blijven toch de mogelijkheid te bieden wekelijks 
boodschappen in huis te halen.
Wilt of info betreffende de boodschappen service belt u dan met: 
0636408424 of mailt u ons via: info@buurtplatform-amby.nl
 
Het buurtplatform-Amby informeert.
Werkgroep “het Kratje”
Je verwacht het niet in onze wijk, sommige inwoners geloven het 
gewoon niet. Maar ook in Amby wonen gezinnen die een extra 
steuntje in de rug nodig hebben. Het buurtplatform heeft hiervoor 
een verdeelpunt gestart waar levensmiddelen afgehaald kunnen 
worden voor gezinnen die het nodig hebben. Dagverse producten 
aangeboden door een grote  plaatselijke winkelier.
Momenteel is  “het kratje” dagelijks in de ochtend uren tussen 
9.30 uur en 11.00 uur open.

Contact
Stichting Buurtplatform Amby
Postadres: Westrand 35, 
6225 AT Maastricht;
Bezoekadres : Ambyerstraat Noord 78
Telefoon 06.36408424
Website: www.buurtplatform-amby.nl 
E-mailadres:  info@buurtplatform-amby.nl  

U kunt de kledingzak kwijt op het Severenplein te Amby. Er zal een 
vrachtwagen van Actie 68 staan waar u de kledingzak kwijt kunt. De 
medewerkers van Vocalgroup Mes Amie en Actie 68 zullen hierbij indien 
nodig helpen met natuurlijk in achtneming van de richtlijnen omtrent 
het corona virus. De actie is van 11.00 tot 15.00 uur.
Meer info: vocalgroupmesamie@gmail.com 

Indien u vóór 17 april al uw kleding kwijt wilt dan kunt u contact 
opnemen via ons mail adres. Wij komen de kleding dan bij u ophalen. 
Ook als u zelf niet de kleding op 17 april  kunt brengen dan komen wij 
(mits goed verpakt) de kleding bij u thuis ophalen. Ook als u plotseling 
een woning moet leegmaken en kleding wil opruimen dan komen wij 
deze ophalen. 

Wilt u Vriend van Vocalgroup Mes Amie worden?
Binnen ons koor heerst een groot saamhorigheidsgevoel. Het koor 
draagt dit uit door de familiecultuur die er heerst en het enthousiasme 
om te zingen. Om dit gevoel met elkaar te delen, willen wij iedereen die 
op welke manier dan ook betrokken si bij onze vereniging of dit graag 
wil zijn, vriend laten worden.
Door je vriend lidmaatschap word je deelgenoot van de vriendschap 
en verbondenheid van Vocalgroup Mes Amie. Tevens stelt u ons in staat 
door deze laagdrempelige bijdrage meer muzikale activiteiten aan te 
bieden. Op deze manier kan het koor u blijven verrassen met prachtige 
uitvoeringen van hoogstaande kwaliteit. (Vervolg op blz. 4)

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 
 

U kunt elke plasticzak gebruiken, wel graag altijd dichtbinden. 

Vocalgroup Mes Amie & Stichting Aktie’68 houden 
wederom een kleding inzamel actie op 17 april a.s. 

Stichting Aktie ’68 bestaat ruim 50 
jaar en zet zich onder andere in om
– met name kinderen en mensen met 
een beperking – een fijn uitstapje te 
bieden.  Vocalgroup Mes Amie gaat 
voor deze stichting kleding inzamelen.

Wat mag in de kledingzak: 
Schoenen (per paar) 
Alle soorten boven- en 
onderkleding 
Baby- en kinderkleding 
Handtassen 
Dekens
Lakens
Slopen en Handdoeken  
Sjaal-Handschoenen
Sokken en Pet of Hoed 
Jassen 
Knuffels 

Wat kunnen wij niet 
gebruiken: 
Lappenstof 
Vuile onbruikbare 
kleding en schoenen 
Kussens en dekbedden
Vloerbedekking en 
vloermatten 
Matrassen 
Speelgoed



INLOOPSPREEKUUR 
Ambyerstraat Noord 78, 

06-36408424 

Werk en Bemiddeling 
Juridisch inloopspreekuur 

Toon Hermans Huis 
is tijdelijk vervallen 

heeft U vragen, bel dan even met het 
Buurtplatform Amby 

Het sociaal team 
donderdag van 10.00 -11.30 uur. 

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

www.sociaalteammaastricht.nl 

Buurtplatform Amby 
info@buurtplatform-amby.nl 

bellen 06-36408424
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Telefoonagenda
Alarmnummer 112
Kantoor politie 0900-8844
EHBO AZM 3876700
1e Hart hulp 3877892
Huisartsenpost AZM 3877777
Huisartspraktijk Severen 3634964
Huisartsenpraktijk dhr. Zwietering 
en mevr. van Kleef 
Medisch Centrum Amby  3624135
voor spoed 3635637
Fysio Amby 3117540
Centraal tandartsnummer 0900-4243434
Kapelanie 0627501073
Envida  3690690
Envida zorgthuis De Zeven Bronnen 6314300
Envida zorgthuis Hagerpoort 8511160
Aandacht+Zorg 3030090
Gemeente Maastricht 14043
Woonstichting Maasvallei 3683737
Huurdersbelangenver. Woonvallei  3631311
Walburgis Uitvaartzorg 0653376435
Marc Moors Uitvaartstudio 0641286044
Gem. huis Amyerhoof 3634651
Basisschool Amby 3620582
MIK KDV Amby 3626637
MIK PSZ 0627311048
MIK BSO Amby 0625642737
BSO De Boomhut 3631793 
Essent 0800-9009
WML 3090909
Henny Willems gemeenteraad 3621089
Jack Gerats gemeenteraad 0627850396
Niels Peeters gemeenteraad 0615960400
Trajekt Noordoost 7630010
Slachtofferhulp 0464203500
Dierenambulance 0900-4433224

Heeft u puin of iets op te 
ruimen in of om het huis,

bel dan 
GSM 06-57623416

Gevraagd oude fietsen

U vindt een AED
bij Hagerpoort, (zijde Vlierhoven)
in kantoor Maasvallei, 
bij De Kardinaal, (Severenstraat)
in Amyerhoof, (Severenplein)
bij Plusmarkt, Severenplein 24A

en bij L1, (Ambyerstraat Zuid 77B, 
op de hoek van het pand)

COLOFON
Volgende uitgave: 
Dinsdag 20 april

Inzendtermijn kopie
Woensdag 14 april

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

AMBY
Geachte leden, 

in verband met de Corona maatregelen 
zal er voorlopig nog geen kienen zijn. 
Wij blijven jullie via de Amyer Praot op de 
hoogte houden wanneer er veranderingen 
zijn.
Namens de Bejaardenvereniging 
"de Sjlaaimetten"
Arno Custers 

GEZOCHT 
privé-GARAGE in Amby

Graag reageren via 
CityServiceMaastricht@NL-Nederland.nl 

of 06-33003880. “

GEZOCHT
werkruimte in Amby

Plusminus 25 tot 50 m2

Reageren via 
Maastricht@CityService.app of 

06-33003880. "

GEZOCHT 

straatmakerbedrijf
voor een afwisselend en 

uitdagend tuinproject in Amby

bij interesse 06-33003880 of 
werken@cityservice.app
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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:

Varkensschnitzels
Duroc d'Olive
naturel of gemarineerd

Kruidenbotersteaks

4 stuks 880

Spaanse kipbrochette

5 stuks 625

Kipfilet
naturel of gemarineerd

Oester tonato

100 gram 335

Gek. Achterham + 
Geb. Pastei +
Zure Pastei

100 gram per soort samen  450

Chicken noodles

per stuk  550

Hongaarse goulash

500 gram 695

Luikse balletjes

500 gram 550

Pittige belkes

250 gram 325

Witlof-ham ovenschotel

500 gram 725

Tomatensoep

1 literpot 595

Pasta aspergesalade

200 gram  249

Italiaanse 
rauwkostsalade

100 gram  129

Eiersalade

250 gram 350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 6 april t/m zaterdag 10 april 2021.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL

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

Saucijsjes
half om half

8 stuks  680

4 stuks 580
4 stuks 780

Amby, merci!

Twee weken geleden was onze jubileumwandeling in Amby, geheel 
Corona-proof. Maar liefst 133 deelnemers deden daaraan mee. 
Onderweg konden van allerlei markante punten met de 
smartphone filmpjes worden bekeken. Uit de reacties die wij 

hebben gekregen blijkt overduidelijk 
dat de wandelaars het een succes 
vonden. IVN Maastricht wil 

hiermede alle wandelaars 
bedanken voor het enthousiasme 

dat onze medewerkers van die 
wandelaars hebben mogen 
ontvangen. En niet op de 

laatste plaats een merci aan het 
adres van Amyer Praot waardoor onze 

wandeling met als thema “natuur en cultuur in de buurt” een 
megasucces is geworden: maar liefst 63 wandelaars uit Amby 
hebben meegewandeld!

Een van de 
markante punten 
was Huize 
Ravecamp waar 
de wandelaars 
door de heer 
des huizes op 
een bijzondere 
wijze werden 
begroet. 
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Bezoek onze showroom 
Karveelweg 10 Maastricht
Geopend op vrijdag van              
9:30  t/m 16:30
Ma t/m do  volgens afspraak

Kunststof en aluminium kozijnen
Terrasoverkappingen
Garagepoorten
Rolluiken
Zonwering
Binnen zonwering
Horren enz.

www.rademo.nl / info@rademo.nl
043-3628351 / 06-22384333
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RADEMO

Herinrichting 
speelplaats.
Nadat wij ons 
kinderdagverblijf, onze 
peuteropvang en BSO van 

binnen allemaal hebben opgeknapt, is nu de speelplaats aan de beurt!
Op de speelplaats waar wij met het kinderdagverblijf en de 
peuteropvang spelen, zijn wij bezig met het vergroenen van de 
ruimte. Er worden plantjes geplant, natuurlijke materialen toegevoegd, 
er worden nieuwe speeltoestellen geplaatst en de speelplaats krijgt 
routes en verstopplekjes. Op deze manier kunnen de jonge kinderen 
veel natuurlijker spelen en de materialen en natuur verkennen. 
Op de speelplaats die wij gebruiken met onze BSO wordt ook groen 
toegevoegd en komt, naast de BSO lokalen, een heuse 
huttenbouwplek! Wat is er nu fijner 
dan zelf je hut bouwen met 
natuurlijke materialen?! 
Bent u ook zo benieuwd? Wilt u eens 
kijken of deze vergroening ook iets 
voor uw kind is? 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.

(Vervolg van blz. 1)

Bijdrage.
Voor 5 euro per jaar bent u vriend van Vocalgroup Mes Amie. 
U kunt uw bijdrage van 5 euro overmaken op rekeningnummer 
NL19SNSB0859131920 te name van Vocalgroup Mes Amie onder 
vermelding van uw voor-en achternaam. 
Wij bieden u aan;
U wordt op de hoogte gehouden via een (digitale) nieuwsbrief, die 
per kwartaal zal verschijnen, met alle actuele info over Vocalgroup 
Mes Amie. U ontvangt een uitnodiging voor onze familie/vrienden 
activiteiten met aangepaste prijzen.
U krijgt korting bij entree van ons komend project. U kunt zich ook 
aanmelden via een koorlid of een e-mail sturen naar 
vocalgroupmesamie@gmail.com

In 2021 kerstwandelingen ook op zondag met 
kinder-gezinswandeling 
In deze coronatijd proberen wij als vereniging toch ook vooruit te 
kijken en hebben de hoop dat wij op het einde van dit jaar toch weer 
onze traditionele kerstwandelingen te kunnen starten. De eerste 
voorbereidingen zijn al getroffen. Naast de tochten op vrijdag en 
zaterdagavond zal er dit jaar speciaal voor het gezin een kindertocht 
op zondagmiddag zijn. Bij voldoende animo zijn er twee tochten op 
deze middag. Door deze toevoeging geven wij toe aan de vele 
aanvragen mar vooral omdat de tocht van dit jaar een zeer mooi 
thema heeft dat ook geschikt is voor kinderen. Noteer in ieder geval 
het weekend van 17 t/m 19 december. 

Programma 2021:
17-04-2021 Kleding actie
06-06-2021 optreden viering Vijverdal
20-06-2021 optreden binnenstad Maastricht
28-06-2021 Jaarvergadering
18-09-2021 Heidag koor
16-10-2021 kleding actie 
17-12-2021 kerstwandelingen
18-12-2021 kerstwandelingen
19-12-2021 gezins-kinder kerstwandeling

Online repeteren.
Het koor repeteert momenteel online. Naast het elkaar ontmoeten 
in zogenaamde break-out rooms kan men individueel meezingen met 
het aangeboden programma van onze dirigent. Momenteel is er een 
testgroepje bezig tot gezamenlijk online zingen (elkaar kunnen horen) 
via het programma Jamulus. Dit is veel belovend aangezien er geen 
vertragingen optreden. We hopen snel op dit programma te kunnen 
overstappen in combinatie met het Zoom programma. Laten we 
hopen dat wij binnenkort weer kunnen starten met partij repetities 
voor ons project in 2023. 

5e editie

Tenniskamp in Maastricht

Doe jij ook mee??

MLTC
READY

Waar?

Wanneer?

26, 27
en 28  juli

2021

Voor wie?

Meer info en inschrijven kijk

 op www.tenniskampmaastricht.nl

Kosten

  129,50

dit tenniskamp wordt mogelijk gemaakt door:

Set & Match • Fun in Tennis • Pascalle Druyts • Pascal Ramackers • Jo Mullens • star tennisschool 

Alle tennissers in
 de leeftijd 
6 t/m 17 jaar

van beginners tot 
gevorderden
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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 7 april tot en met dinsdag 20 april

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

Belegen kaas

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

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

4 Hamburgers
+ 1/2 kg Gehakt

€ 8.45samen voor

RUNDERPOULET
WEEKENDRECLAME: vrijdag 9 april en zaterdag 10 april

per kilo € 11.90
Beste lezers, 
“Leech aon ut eind vaan d’n tunnel”! 

Yes, na de nodige verlengingen van lockdown’s, 
persconferenties en het langzaam op gang komen 
om iedereen te vaccineren ziet het er toch naar uit 
dat 2021 meer perspectief biedt dan 2020! Gezien 
het actieve verenigingsleven met hun gezellige 
repetities nagenoeg al maanden stil ligt, hebben we 
als vereniging toch op gepaste wijze onze jaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering kunnen houden. Tevens was dit weer 
een gelegenheid om een ieder weer eens te ”zien“. Hoe mooi zou 
het zijn om in 2022 ons jubileum “70 Jaar Toneelvereniging De 
Vriendenkring Amby” te kunnen vieren. Positief ingesteld als we zijn, 
gaan we ervoor dat we jullie als vanouds dan welkom kunnen heten 
bij een van onze voorstellingen met een gezellige nazit. Via onze 
website www.toneelvereniging-de-vriendenkring-amby.nl of 
Facebook en natuurlijk Amyerpraot willen we jullie op de hoogte 
houden van de laatste ontwikkelingen. 
Groetjes Bestuur en Leden 

10 JAAR LOCO LOCO CD IN APRIL 2021 
MET THERE’S ONLY ONE LOCO LOCO REMIX
Ter gelegenheid van 10 jaar Loco Loco kwam er begin april de 
There’s only one Loco Loco Remix uit. 
Deze sjieke remix is gemaakt door Dj Marvin en Dj Michel en komt 
op Spotify, I-tunes, You-Tube enz.
Daarnaast komt er op 10 april de CD 10 jaar Loco Loco uit met 12 
liedjes + 2 bonustracks.
Met naast Loco Loco een nieuwe versie van There’s only one Loco 
Loco, de Loco Loco versies in diverse talen, de Loco Loco 
Internationale Medley, remixen en als bonus: Toedeloe en Kiekeboe.
De opbrengst van deze CD gaat naar Health Foundation Limburg, 
afdeling Hart- en Vaatziekten.
Rond 10 april 2021 is deze cd te koop bij mezelf en bij de bekende 
muziekadressen in Limburg.
Voor meer informatie en boekingen: www.jeromegelissen.nl 
Muzikale groeten van Jérôme Gelissen. 

MS collecteweek 
van 28 juni t/m 3 juli 2021: 
collectanten gezocht in MAASTRICHT!
Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke huis-aan-
huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn 
hard op zoek naar collectanten in MAASTRICHT. 
Help jij ons in de strijd tegen de zenuwslopende ziekte 
multiple sclerose (MS)?

Word collectant
We zijn op zoek naar collectanten! Collectanten kunnen ervoor 
kiezen om huis-aan-huis of thuis vanaf de bank te collecteren. De 
opbrengst van de landelijke collecteweek is van essentieel belang  
voor de 25.000 mensen met MS in Nederland die iedere dag met 
een ziekte moeten leven die hun zenuwen letterlijk sloopt. 
Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet daarom doorgaan. 
Collecteren kost maar twee uurtjes tijd per jaar. En het is nog leuk 
ook!

Ziekte van het centrale zenuwstelsel
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is 
in het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen en 
beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen niet 
(goed) door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen 
optreden. In Nederland hebben 25.000 mensen MS en elk jaar 
komen hier zo’n 1000 mensen bij. De eerste symptomen treden 
meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar. Dat maakt MS de meest 
invaliderende ziekte onder jonge mensen. 

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS 
ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard 
nodig. Het Nationaal MS Fonds besteedt de opbrengst uit de MS 
Collecteweek onder andere aan wetenschappelijk onderzoek naar 
betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen 
met MS. 
Meer info en aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren 
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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

Christus is verrezen en heeft zich reeds 
aan zijn leerlingen geopenbaard! Maar 
wat betekent dat eigenlijk voor ons in 
deze pandemie? De woorden van onze 
paus kunnen ons helpen om het beter te 
begrijpen. Vorig jaar zei paus Franciscus 
op paaszondag: “Christus, mijn hoop, is 
verrezen!” Dat is “een andere 
‘besmetting’, een boodschap die van hart 
tot hart wordt overgebracht – want elk 
menselijk hart wacht dit Goede Nieuws. 
Het is de besmetting van de hoop”, aldus 
de paus. De verrijzenis is geen 
“magische formule” die problemen doet 
verdwijnen, maar “de over¬winning van 
de liefde op de wortel van het kwaad, 
een overwinning die het lijden en de 
dood niet ‘omzeilt’, maar erdoorheen 
gaat, een weg opent in de afgrond, het 
kwaad in het goede verandert: dit is het 
unieke kenmerk van de kracht van God.” 
De woorden van de paus zijn dit jaar 
nog steeds actueel, het coronavirus is 
immers niet voorbij. Velen zijn nog steeds 
ziek. Anderen zijn erg bang. 

Laten wij dan in deze Paastijd open staan 
voor de ontmoeting met de verrezen 
Christus, die zijn liefde, zijn hoop, zijn 
kracht aan ons wil schenken, zodat wij 
zijn vrede aan alle mensen in onze 
omgeving mogen brengen. 
Zalig Pasen!

Kapelaan Pawel Zelazny.

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 11 april, Tweede zondag van Pasen 
9.00 uur H. Mis 
Voor de parochiegemeenschap

10.15 – 10.45 uur: biechtgelegenheid

11.00 uur H. Mis   
Jaardienst Miny Creuwels
Ida Laenen-Hillen, c.u.
Netteke Sour-Jaspers, c.u.

Dinsdag 13 april: 09.00 uur in de kerk
Voor de vluchtelingen wereldwijd

Donderdag 15 april: 09.00 uur in de kerk
Voor de eenzamen

ZONDAG 18 april, Derde zondag van Pasen
9.00 uur H. Mis
Jan Hennus, oud-kapelaan Amby

10.15 – 10.45 uur: biechtgelegenheid

11.00 uur H. Mis 
Peter Cooijmans en overledenen families Cooijmans en Smulders

Dinsdag 20 april: 09.00 uur in de kerk
Voor Jerzy

Donderdag 22 april: 09.00 uur in de kerk
Voor de armoedebestrijding in de wereld

Misintenties opgeven: In de kapelanie (Severenstr. 7), tel. 06-27501073. 
Of in het parochiebureau elke dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur en vrijdag van 
14.00 tot 15.00 uur: Ambyerstraat Zuid 90ª, tel. 043-3520100, 
of via email: parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: 
uiterlijk maandag 12 april in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 
13 april vóór 12.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.
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Wie heeft gebruik gemaakt van het 
energiedouceurtje????
In Amyer Praot nummer 4 van dit jaar gaf ik 
aan dat 5000 eigenaren van koopwoningen in 
Maastricht in de laatste week van februari, 
een waardebon van 80 euro in de brievenbus hebben gekregen. Het 
geld kon gebruikt worden voor het treffen van kleine, 
energiebesparende maatregelen, zoals de aanschaf van led-
lampen, tochtstrips en waterbesparende douchekoppen.

Ik ben nu benieuwd, hoeveel mensen van deze actie gebruik 
hebben gemaakt in Amby en hoeveel mensen, net zoals ik zelf, 
vorige week de brief/mail hebben ontvangen van de gemeente, 
dat het bedrag van de ingediende declaratie toegekend is en het 
geld (maximaal 80 euro) op de rekening wordt overgemaakt.

Henny Willems, Raadslid Senioren Partij Maastricht
henny.willems@gemeenteraadmaastricht.nl 

WINKELEN OP AFSPRAAK
Wilt u ook weer eens komen snuffelen in de boeken, het 
speelgoed of de nieuwe voorjaarskleding?  
Bel dan (dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur) naar: 06-27278934 
en maak een afspraak 
voor een half uur.
Wij verkopen 
tweedehands 
goederen en met uw 
aankoop steunt u de 
kinderprojecten van 
Terre des Hommes 
wereldwijd.
Spullen doneren kan 
altijd tijdens de 
openingstijden van de 
winkel: dinsdag t/m 
vrijdag tussen 10.00 
en 17.00 uur op 
zaterdag van 12.00 tot 
16.00 uur.
Let er s.v.p. op dat 
alles schoon, heel, 
compleet en nog goed 
verkoopbaar is.
Voorlopig kunnen wij 
geen Bric-à-brac 
aannemen. 
We hopen u snel weer te zien!
In de Terre des Hommes winkel, Dorpstraat 18A in Heer.
Volg ons ook op: www.facebook.com/TdHMaastricht en
Instagram. 

 

€

 

€

 

€
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Home Edition’ maakt van 
Avond4daagse een verantwoord 
feestje
Unieke Avond4daagse in Maastricht

 
Even leken de 
coronamaatregelen 
roet in het eten te 
gooien. Maar met een 
unieke editie kan hét 
wandelfeest voor 

kinderen toch doorgaan. Tussen 29 maart en 
30 juni 2021 kunnen zij in Maastricht hun 
eigen Avond4daagse lopen. Volledig 
coronaproof. Atletiek  Maastricht 
organiseert samen met Koninklijke Wandel 
Bond Nederland (KWBN) en eRoutes deze 
bijzondere editie. Met een speciale app 
lopen de kinderen hun eigen routes op hun 
eigen moment. Zo wordt drukte en 
groepsvorming voorkomen. En na afloop 
wacht de officiële Avond4daagse medaille.

Eigen routes
Na inschrijving kunnen deelnemers gebruik 
maken van de Avond4daagse-module in de 
app eRoutes. Deze app maakt routes vanaf 
een zelf te bepalen punt en afstand. Dit zijn 
zogenaamde ‘ronde routes’, dus het 
eindpunt is hetzelfde als het startpunt. De 
app houdt bij waar en hoeveel de 
deelnemers lopen. En verrast ze onderweg 
met leuke berichten!

Groot succes
KWBN introduceerde de Avond4daagse – 
Home Edition vorig jaar voor het eerst. 
Ook toen was Avond4daagse Ateltiek 
Maastricht van de partij. Landelijk namen in 
2020 bijna 60.000 deelnemers deel. 
Het leverde vele enthousiaste reacties op en 
een compliment van de staatssecretaris van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Kies je eigen wandelmoment
Om te voorkomen dat veel kinderen tegelijk 
lopen, kunnen deelnemers wandelen tussen 
29 maart en 30 juni 2021. Om er wel een 
prestatie van te maken, moeten ze de vier 
wandeldagen in twee weken afleggen. 
Verder staat het moment van wandelen vrij. 
Dus (anders dan de naam doet vermoeden) 
mag er dit jaar ook overdag gelopen 
worden. Bovendien kunnen de lopers zowel 
doordeweeks als in het weekend de 
wandelschoenen aantrekken.

Aanmelden
Inschrijven is mogelijk via 
https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/
maastricht.
Deelname kost €6,50. Inschrijving vindt dit 
jaar niet centraal via school of 
sportvereniging plaats, maar ouders/
verzorgers schrijven zichzelf en hun 
kinderen in. Er kan gekozen worden uit drie 
afstanden: 2,5 – 5 – 10 km. En de 
welverdiende Avond4daagse medaille 
ontvang je automatisch. 
Wil je eerst meer informatie? 
Bezoek dan www.avond4daagse.nl. 

 

 

 
                     NIEUW IN MIJN PRAKTIJK! 

 
Ben je in de overgang en heb je last van opvliegers, 

gewichtstoename of andere klachten? 
 

Met de juiste voeding kun je deze klachten verminderen! 
 

Wil je meer weten? 
Bel of mail voor een gratis kennismakingsgesprek 

 
Bel 043-3626882 of mail info@moniquewaltmans.nl

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

 
 
Karposthegge 45 Maastricht  
 

www.moniquewaltmans.nl  
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AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!

Vrieslaan
In het tweede deel van het artikel over het 
militair oefen- en schietterrein op de Amyerheide, 
werd opgemerkt, dat ter ere van het afscheid in 
1957 van dhr. P. Vries als beheerder van die 

terreinen, een laantje tussen de schietbanen officieel naar hem 
werd vernoemd. De Vrieslaan.
Er werd een heus straatnaambord neergezet, dat helaas in de 
mist van de geschiedenis van de afgelopen decennia verdwenen is.
Omdat Defensie van plan is de lokatie van de schietbanen te gaan 
accentueren in het natuurgebied, dat het nu is, blijkt men ook 
enthousiast te zijn over de herplaatsing van het straatnaambord 
en zijn de items over de schietbanen heel goed gevallen. In het 
artikel op Amiepedia is een foto geplaatst van een voorlopige 

plaatsing tegen een 
boom, vlak bij de 
oorspronkelijke 
plek. Inmiddels is 
onder het 
goedkeurend oog 
van de huidige 
beheerder het 
bord op zijn 
definitieve plek 
geplaatst.

Persoonlijk verhaal Appy Gootjes
Een ander verhaal dat op Amiepedia te lezen valt, is van oud 
Ambynees Appie (Albert) Gootjes.

Appie is de middelste van de 9 kinderen van de nieuwe rayon 
commandant van politie, dhr. Gootjes, die in 1966 in Amby kwam 
wonen aan het Severenplein. De meeste kinderen van de familie 
Gootjes zijn in Amby blijven wonen en zijn inmiddels stevig in het 
maatschappelijke en sociale leven van de Ambysche gemeenschap 
geworteld.
Appie niet. Hij heeft  na de middelbare schooltijd het dorp 
wegens studie verlaten en heeft elders een leven opgebouwd.
In zijn bijdrage op Amiepedia beschrijft hij echter op een mooie 
en gloedvolle wijze de warme herinneringen aan zijn jeugd en 
puberteit in onze gemeenschap. Een gemeenschap die net als de 
jonge student Appie, zichzelf opnieuw moest gaan definieren nu 
ze opging in het grootstedelijke Maastricht.

Het is die gemeenschap Amby blijkbaar goed gelukt want Appie 
Gootjes laat zich nog vaak blikken in Amby en gezien zijn 
afsluitende woorden in zijn bijdrage op www.amiepedia.nl: “Mijn 
familie en Amby hebben een bijzondere plek in mijn hart en het is 
altijd fijn om er weer terug te komen”, heeft die gemeenschap 
niet aan kracht ingeboet.

Het artikel van Appy Gootjes over zijn tienerjaren in Amby is 
terug te vinden op www.amiepedia.nl in de categorie 
‘persoonlijke verhalen’

Appies hele verhaal, evenals de inmiddels vele andere bijdragen, is 
te lezen op www.amiepedia.nl de online encyclopedie van en 
over Amby, waaraan iedereen kan meebouwen. 
Vragen en opmerkingen, eigen bijdragen over Amby gerelateerde 
onderwerpen of zelf artikelen plaatsen, het kan allemaal.
Het mag ook opgestuurd worden naar “redactie@amiepedia.nl; 
van, voor en door de mensen van Amby. 

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, heerlijke krieltjes nieuwe oogst 
Lekker bij Limburgse Asperges  met gratis peterselie 

Heerlijke huis-gemarineerde Olijven per ons € 0,79 
Luxe Salade compleet per ons € 0,79 

 

                       Al onze bewerkte groenten of fruit zijn zonder toevoeging van conserveermiddelen  

Meer dan alleen groenten 
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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 

• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions

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

Be you.  
Be beautiful.

Uit de rijke historie van 
C.V. De Sjlaaibök.
In dit hoofdstuk uit de rijke historie van de Sjlaaibök gaan 
de terug naar de oprichting van de vereniging en de 
formering van de eerste “Raod van Ellef van Amie” toen en 
nu het gezicht van de Sjlaaibök

Zoals in geheel Limburg herpakte zich  direct na de oorlog 
het verenigingsleven in alle dorpen zo ook in Amie. Aan het 
begin van de vijftiger jaren waren de Sjlaaimette van  Amie 
al vermaad, dit waren de vrouwen die op vrijdag naar de 
weekmarkt in Maastricht gingen om daar hun groente te 
verkopen, en zo ontstond tussen hen een hechte band. Naast de verkoop van 
groenten waren onze Sjlaaimette niet vies van feesten, zo organiseerde zij optochten 
en oogstfeesten. Zij kozen uit hun midden een Sjlaaikoningin en uit de overlevering is 
nog bekend dat zij  een van de hoogtepunten waren bij de onthulling van het 
standbeeld van het Mooswief in 1956 op de markt in Maastricht.

In Maastricht en op vele andere plaatsen 
werden na de oorlog de eerste 
Carnavalsverenigingen opgericht, maar in 
Amby was  dat toen een bijna 
onmogelijke zaak, dit omdat tijdens de 
carnaval het 40 uren gebed was. De 
Pastoor in die tijd een echte autoriteit  
in het dorp wilde er niet aan om dit te 
verzetten.
Pas na de komst van Pastoor Mertens in 
1954 lukte dit en werd het verzet naar 
de Kersttijd; men kon beginnen met de 
organisatie van de echte Carnaval in 
Amie.

In 1954 namen een aantal mensen het 
initiatief zoals de gebroeders Harrie en 
Sjeng Crijns, Thei Winands ( de Zwever) 
Jef Pieters ( was meer dan 33 jaar lid van 
de Raod) en Jef In de Braek ( voor de 
lezers nu dit is de Opa van Jerome 
Gelissen, dus die heeft het niet van een 
vreemde!)
Zoals toen en nu nog steeds moest er 
eerst geld in de kas komen en men 
organiseerde een voetbal wedstrijd op   
’t Kämpke, het toenmalige kermisterrein 
( nu het Lindenplein). Men had overal aan 
gedacht compleet met een bakfiets die 
diende als brancard om eventueel 
gewonden spelers naar het ziekenhuis te 
vervoeren. In de rust werd de thee 
verzorgd door de gezamenlijke 
kasteleins, dus er werd weinig thee 
gedronken. Toen de kruiddampen waren 
opgetrokken werd de kas opgemaakt en 
de opbrengst bedroeg fl. 32,08

Een jaar later speelde men wederom een 
voetbalwedstrijd.. Amie tegen de rest van 
de Europa,de opbrengst was meer dan 
verdubbeld fl.75,00
Op 11 oktober 1955 werden alle 
verenigingen gevraagd om een 
afgevaardigde te sturen naar de 



3 dagen aan de Prins. Hierna trokken de Sjlaaibök compleet met 
de Hofkapel door Amie. Deze traditie is tot aan de annexatie in 
1970 in ere gehouden. 

Sindsdien is er veel 
veranderd, Amie 
werd geannexeerd 
door Maastricht en 
het inwonersaantal 
is vrijwel 
verviervoudigd 
maar de Sjlaaibök 
zijn er nog altijd!  
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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 

oprichtingsvergadering bij Café ” De Twie Lampe “ zodat de 
vereniging een breed draagvlak had bij de hechte gemeenschap 
van Amie. Uit het artikel dat toen in de Nieuwe Limburger 
stond bleek dat het motto van de nieuwe vereniging was: 
“ Weg mét  ‘t Zoermoos geziech van Amie”

De naam werd unaniem gekozen met een verwijzing naar de 
roemruchte Sjlaaimette… Carnavalsvereniging De Sjlaaibök.
 
Toine Linkens ( Lappe Twan) had een stoffeerderij en hij regelde 
het stof voor de uitmonstering hiervan werden de capes en 
mutsen gemaakt, dit alles in de verenigingskleuren blauw en wit 
en deze verwezen weer naar de voetbalclub. Het werd een 
vereniging van en voor Amie.
Iedereen in de Raad van Elf had een bijnaam, zo was de 
Voorzitter Jef In de Braek d’n Ezel, met een verwijzing naar zijn 
afkomst uit Oost Maarland, Secretaris en ceremoniemeester 
Thei Winands was Kakelebet en de Penningmeester Jef Piters 
was Hotjuu immers hij was van de Ruiterclub.
Verder waren bijna alle 
verenigingen in de Raad van 
elf vertegenwoordigd, zo had 
men al snel een hechte band 
met alle verenigingen, en dit is 
gelukkig tot op de dag van 
vandaag nog zo.

De Sjlaaibök waren in die tijd 
graag geziene gasten buiten 
Amby, Zo hadden zij een 
groot aandeel in de oprichting 
van de Brakkeleire van 
Eckelrade. Zij gingen zelfs op 
een betaalde missie ( fl.250), 
met de bus naar Den Bosch, 
om die Brabanders uit 
Oeteldonk eens te laten zien 
hoe het echt moest.

Samen werd een programma 
gemaakt compleet met 
Zittingen. Optocht en de 
Sleuteloverdracht op het 
gemeentehuis. Hier 
overhandigede Burgemeester 
Spauwen de sleutel en de 
macht over ’t Dörrep voor   

 

GARAGE SALE AMBY 2021 
Een jaarlijkse terugkerende traditie, georganiseerd voor en door 

de bewoners van Amby. 
Naar aanleiding van het grote succes van afgelopen jaar wordt 

er achter de schermen, oftewel online, al hard gewerkt  
aan een nieuwe editie! 

 
zondag 29 augustus 2021 11.00 uur – 16.00 uur 

We houden u maandelijks via de Amyer Praot op de hoogte. 
Of via onze facebookpagina: 

 
Aanmelden kan per direct via garagesaleamby@gmail.com 

Wij hebben er in ieder geval zin in. Hopelijk u ook! 
 

Werkgroep GARAGE SALE AMBY 2021  
Karin, Esther, Ineke en Susan 

 
 Dit evenement zal alleen plaats kunnen vinden als de Covid-19 

maatregelingen het toelaten 
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