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Winnaar 
Sterren van Maastricht 2021, 
de jaarlijkse vrijwilligersprijs, 
in de  categorie Groen.

Voor haar werkzaamheden voor de 
Lourdesgrot en het Severenpark.

De uitreiking van de prijs is zaterdag
29 mei om 13.30 in het stadhuis 
van Maastricht.

De aanvraag voor de vrijwilligersprijs werd 
mede ondersteund door:
Zuster Gerardina (oud werkneemster en 
bewoonster van Huize Severen), 
Elisabeth Strouvenfonds,
Dhr. van de Weerdt (Stichting Zusters van 
Barmhartigheid),
Bewoners en medewerkers Cicero 
woonresidentie Severenpark,
Pastoraal Team Amby,
Woningstichting Maasvallei, 
Envida locatie 7 Bronnen,
Bewoners en medewerkers woonvorm 
Radar,
Buurtplatform Amby

En vele anderen die Desirée een warm 
hart toedragen.

Vrijwilligers Severenpark Amby. 

Oproep voor 
prinsenpaar en jeugdgroep 
CV de Sjlaaibök

Hallo jongens en meisjes 
van Amby,

Het afgelopen seizoen is 
door corona helaas niet door 
kunnen gaan. We hopen dat 
het komend seizoen wel weer gaat lukken, 
vandaar dit eerste bericht weer van ons!

Jullie zullen wel denken, wat een raar 
moment om te horen van de 
Jeugdcommissie van CV de Sjlaaibök. En ja, 
dat klopt! Normaal beginnen we pas na de 
zomervakantie met de opstart van het 
seizoen, maar we willen dat dit jaar eens 
anders gaan doen!
Waarom? Dat is heel simpel! Wij willen 
een nieuw Jeugd-prinsenpaar hebben, als 
CV de Sjlaaibök het jubileumweekend heeft.  
Dit grote feest wordt gevierd in de eerste 
twee weekenden van november, dus moeten 
we er vroeg bij zijn!

Vandaar deze oproep:
Wil jij onze jeugdgroep 2021 - 2022 
van CV de Sjlaaibök versterken?

Wie zoeken wij? Enthousiaste kinderen die 
komend schooljaar in groep 7 zitten. Ben je 

Harmonieuws
Koninklijke 
onderscheiding voor 
Ria en Breur Kostons
De Beschermvrouwe van Harmonie 
St. Walburga, Ria Kostons en haar 
echtgenoot Breur Kostons hebben een 
Koninklijke Onderscheiding ontvangen uit 
handen van Burgemeester Mevr. Annemarie 
Penn-te Strake voor hun jarenlange inzet 
voor de Harmonie, de Ondernemers 
Vereniging Amby (OVA), de Zomerbraderie 
Amby en zoveel meer charitatieve doelen.
Ria en Breur zijn benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau.
Wij feliciteren beiden van harte met deze 
mooie blijk van waardering! 

woonachtig in Amby en zou je graag deel 
willen gaan uitmaken van deze jeugdgroep? 
Of wil je misschien wel Jeugdpins of 
Jeugdprinses worden? Geef je dan snel op; 
uiterlijk vóór vrijdag 10 juli 2021!

Dit kun je doen via het email-adres: 
jeugdcommissie@sjlaaibok.nl
Geef dan ook even je adres en een 
telefoonnummer door.
Geef in je aanmelding aan waaraan je mee 
wilt doen. Mocht je met de loting van het 
Jeugdprinsenpaar mee willen doen, geef dan 
ook aan waarom je dit dan graag zou willen 
worden. 
Ook de kinderen van groep 8 die vorig jaar 
graag mee hadden willen doen mogen zich 
alsnog opgeven.

Op vrijdag 10 juli zal de loting plaats vinden 
van 12 jongens en 12 meisjes die deel gaan 
uitmaken van onze nieuwe jeugdgroep.

Wil je graag meer informatie of heb je een 
vraag, dan kun je altijd contact opnemen 
met Monique Lamberty: 06-15327565. 
Natuurlijk kun je ook een kijkje nemen op 
de site: www.sjlaaibok.nl of onze 
Facebookpagina. 

Geef je op, want het is een leuke en 
onvergetelijke tijd om nooit te vergeten!!

Groetjes,
Jeugdcommissie CV de Sjlaaibök. 



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

Amyer Praot - 2 - Amyer Praot

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 1 juni

Inzendtermijn kopie
Woensdag 26 mei

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 

Gevraagd
MET SPOED GEVRAAGD IN AMBY:  
ERVAREN EN SECURE STRIJKSTER.

Reacties s.v.p. sturen aan: 
Amyer Praot.

amyerpraot@ziggo.nl
of telefoon 0643882735

Gevonden
Ik heb afgelopen vrijdag 30 april een 

OV chipkaart van G De Rosa gevonden 
tussen de Peppelhoven en Iepenhoven.

Is het mogelijk dat U
een gevonden-advertentie plaatst.

De rechtmatige eigenaar kan contact 
opnemen met 06 10 94 96 21.

TE HUUR
WINKELRUIMTE ±85 m2

Ambyerstraat Noord 48A 
Maastricht

Info. 06-25015324



Amyer Praot - 3 - Amyer Praot

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:

Lamsfilet
gemarineerd

Cordon bleu

4 stuks 880

Kipbrochette
keuze uit diverse smaken

5 stuks 625

Varkensfiletlapjes

Limburgse 
Varkensoester

100 gram 195

Gek. Achterham + 
Sjaandergehakt +
Zure Pastei

100 gram per soort samen  450

Chicken noodles

per portie 550

Kalkoenreepjes
in Limburgse mosterdsaus

500 gram 750

Konijnenbouten
kant en klaar zoet-zuur

1 kilo 1490

Mexicaanse tortilla

per stuk 350

4-Jaargetijden
ovenschotel

500 gram 725

Tomatensoep

1 liter pot 595

Pasta-aspergesalade

200 gram  249

Komkommer-dille 
rauwkost

100 gram  129

Eiersalade

250 gram 350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 18 mei t/m zaterdag 22 mei 2021.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL

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

Megaburgerpakket
4-delig voor 4 personen

samen  795

4 stuks 595
250 gram 845

 

€

 

€

 

€

Verwijderen doseerlicht 
Ambyerstraat-Noord
Om de overlast van sluipverkeer voor- en tijdens de bouw van de 
Koning Willem Alexandertunnel te beperken is er in 2006 een 
verkeer-doseerinstallatie geplaatst op de Ambyerstraat–Noord. 
Deze verkeersregelinstallatie is inmiddels aan het einde van zijn 
levensduur. De technische ontwikkelingen van 
verkeersregelinstallaties in de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat 
de doseerfunctie overgenomen kan worden door de naastgelegen 
verkeersregelinstallaties bij de aansluitingen met A79 en A2. Ook 
blijkt uit onderzoek dat de overlast van sluipverkeer structureel is 
afgenomen. Noodzaak van vervanging van de doseerinstallatie is dan 

ook niet meer aan de orde. Deze zal dan ook op korte termijn 
worden verwijderd.          

De werkzaamheden 1 à 2 dagen duren en zullen naar 
verwachting in juni of juli 2021 worden uitgevoerd. Verkeer kan 
gewoon gebruik blijven maken van de Ambyerstraat-Noord en 
verkeersregelaars begeleiden het verkeer langs de 
werkzaamheden.

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact op nemen 
met de Gemeente Maastricht (14043) Team mobiliteit, 
Dhr. F. Smeets of middels e-mail contact opnemen met 
Mobiliteit@maastricht.nl 
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• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions

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

Be you.  
Be beautiful.

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

Wie wordt het 100e lid van de 
vriendengroep van Vocalgroup 
Mes Amie
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 is 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. Inmiddels naderen we het unieke 
aantal van 100 leden en dat is natuurlijk 
geweldig dat zoveel vrienden ons een 
warm hart toedragen en mee willen 
genieten van het plezier van Mes Amie. 

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. 

Vocalgroup Mes Amie doet mee aan 
de verkiezing club van het jaar 2021. 
Heeft u al gestemd? 
De verkiezing Club van 
het jaar is een onderdeel 
van Rabo ClubSupport. 
Rabo ClubSupport biedt 
sport- en 
cultuurverenigingen kennis, 
een netwerk en financiële 
ondersteuning. Om ze sterker te maken, 
voor nu en in de toekomst. 
Vocalgroup Mes Amie doet dit jaar mee aan 
de verkiezing!
Stemmen 
Dit kan nog tot 24 mei. Stemmen doe je via 
www.clubvanhetjaar.nl

Gemeente- en provinciewinnaars
Op 26 mei worden de gemeente- en 
provinciewinnaars bekend gemaakt. De 
gemeentewinnaar worden op basis van de 
meeste stemmen vastgesteld. De jury kiest 
vervolgens per provincie uit de top 5 van 
de gemeentewinnaars (op basis van het 
aantal stemmen) de provinciewinnaar. 

Nieuws…………….
Bij de eerste tussenstand staat ons koor op 
plaats 1 zowel bij de gemeente- en 
provincie. 
Geef Mes Amie het laatste zetje en laten 
we trots zijn als dit voor een vereniging van 
ons Amie zal lukken. Stemmen dus. 

Programma 2021:
29-05-2021 Heidag bestuur
28-06-2021 Jaarvergadering online 
18-09-2021 Heidag koor
16-10-2021 kleding actie 
17-12-2021 kerstwandelingen
18-12-2021 kerstwandelingen
19-12-2021 gezins-kinder kerstwandeling 



Amyer Praot - 5 - 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 19 mei tot en met dinsdag 1 juni

Goulash
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19
Achterham
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.15

Jong belegen kaas

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

Gebakken Pastei
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19

1/2 kg Varkenspoulet
+ 1/2 kg Gehakt

samen € 8.45

RUNDERSTOOFLAPPEN
WEEKENDRECLAME: vrijdag 21 mei en zaterdag 22 mei

per kg € 11.90

Magere

DINSDAG 25 MEI (NA PINKSTEREN) GESLOTEN

GarageSaleAmby 2021
zondag 29 augustus van 11:00 tot 16:00 uur
Wij zijn heel blij als werkgroep dat we alvast een sponsor hebben 
gevonden. Om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van 
de Garagesale gaan we in juni daar waar het kan posters ophangen.
Wil je meedoen aan de GarageSaleAmby ? Dan volgen hier enkele 
tips om er een geslaagde dag van te maken
Goede voorbereiding 
Houd een grote opruiming waarbij je je spullen niet weggooit maar 
oppoetst en klaar zet om iemand anders blij mee te maken. Jij hebt 
een gezellige dag én kan er wat aan verdienen. Zorg ook dat je wat 
klein geld hebt om te wisselen.
Enthousiasme verspreiden
Probeer alle bewoners in je straat enthousiast te maken om mee te 
doen. Hoe meer deelnemers in de straat hoe meer jullie opvallen 
voor bezoekers. Dit zorgt voor meer verbinding en gezelligheid!

We missen je nog elke dag,
je spontane blik en gulle lach

17 mei 2020 - 17 mei 2021

Marianne te Meij -
van der Beelen

Voor altijd in ons hart:
Jos
Olaf, Valeska, Olivia, Yf
Dorenda, Luc, Jolien, Anne Fleur
Gustine, Maurice, Bente

Opvallen
Decoreer je standplaats met ballonnen (die je van de organisatie 
ontvangt) slingers en een kleedje. Dat ziet er gelijk verzorgd, 
schoon en gezellig uit.
Prijskaartjes
Je kan van te voren prijskaartjes maken. Zo hoef je niet snel na te 
denken over de prijs en krijg je geen onnozel laag bod. Bovendien 
kunnen geïnteresseerden zo direct de prijs zien als jij even bezig 
bent met een andere klant. 
Wees actief
Wees actief en probeer een actieve houding aan te nemen door 
bijvoorbeeld je kraam zo nu en dan te reorganiseren. Zo krijgen de 
bezoekers het gevoel dat ze rustig tussen je spulletjes kunnen 
snuffelen en er niet zo op hun vingers gekeken wordt. 
Reclame
Deel het event op jouw Social Media .Nodig je vrienden, familie, 
kennissen, collega’s en/of sportmaatjes uit om een bezoek te 
brengen.

Aanmelden kan via garagesaleamby@gmail.com
Inschrijfkosten 2,50 per adres.
Voor meer informatie zie Facebook, Nextdoor of stuur ons een 
mailtje.

Werkgroep GarageSaleAmby / Ineke,Susan,Esther en Karin 
i.s.m. buurtplatform Amby 
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6 6 e  j a a r g a n g
 n r .  9  -  2 0 2 1

 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

Het leven van een christen is een feest! 
Want als God met ons is, zijn wij blij, 
tevreden, en wij ontvangen van Hem zijn 
vrede. Maar in deze moeilijke tijd vol 
onzekerheid hebben sommigen van ons 
weinig vreugde ervaren...
In deze Paastijd vieren wij de verrijzenis 
van Jezus. Wij vieren dat Hij uit de dood is 
opgestaan en dat Hij sterker is dan de 
dood. Als wij in zijn liefde blijven, hoeven 
wij voor de moeilijkheden niet bang te zijn. 
Maar is het echt waar? Ervaren wij echt 
zijn aanwezigheid en zijn liefde in ons 
dagelijks leven? Waaruit kunnen wij de 
kracht putten om verder te gaan? 
Gelukkig is er de Heilige Geest!
Daarom vieren wij Pinksteren in de 
katholieke Kerk. Jezus wil aan iedereen van 
ons zijn Heilige Geest schenken, zoals Hij 
aan zijn leerlingen zijn Heilige Geest gaf: 
"Plotseling kwam uit de hemel een gedruis 
alsof er een hevige wind opstak en heel het 
huis waar zij gezeten waren, was er vol 
van. Er verscheen hun iets dat op vuur 
geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op 
ieder van hen neerzette. Zij werden allen 
vervuld van de heilige Geest en begonnen 
in vreemde talen te spreken, naargelang de 
Geest hun te vertolken gaf." (Hand. 2,2-4)
Laten wij ons door de Heilige Geest 
inspireren. Laten wij naar zijn stem 
luisteren, die ons altijd wil zeggen dat God 
met ons is en dat Hij ons niet in de steek 
heeft gelaten. De gemeenschap van
 de Kerk is de plaats waar men de Heilige 
Geest kan ontvangen.

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 23 mei, PINKSTEREN 
9.00 uur H. Mis 
Voor de parochiegemeenschap Na de H Mis collecte Pinksteractie

10.15 – 10.45 uur: biechtgelegenheid

11.00 uur H. Mis  
Jaardienst Frans Hermens Na de H Mis collecte Pinksteractie 

MAANDAG 24 mei, Tweede Pinksterdag
11.00 uur H. Mis
E.H. Hendrikus van Dijk, oud-pastoor Amby Na de H Mis collecte Pinksteractie

Dinsdag 25 mei: 09.00 uur in de kerk (vooraf rozenkrans, om 08.40 uur)
Voor vrede in de wereld

Donderdag 27 mei: 09.00 uur in de kerk
Voor de zieken

ZONDAG 30 mei, 
9.00 uur H. Mis
Voor de parochiegemeenschap

10.15 – 10.45 uur: biechtgelegenheid

11.00 uur H. Mis 
Jaardienst echtpaar Janssen-Lousberg
De heer Sjef Souren
Ida Laenen-Hillen, c.u.

17.00 uur Italiaanse Mis in de kerk van Scharn

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

Donderdag 3 juni: 09.00 uur in de kerk
Voor de vluchtelingen

Door versoepeling van de coronaregels mogen gelukkig in onze 
parochiekerk inmiddels maximaal 70 personen de H. Mis bijwonen! 
Registratie bij de ingang van de kerk is echter nog steeds vereist.
Ook de regels voor ontsmetting van de handen en het dragen van een 
mondkapje blijven onveranderd gehandhaafd. Maar laat u zich daardoor 
vooral niet ontmoedigen te komen! Van harte welkom!  

Gedoopt: 
Ciyana Veulemans
Wij wensen de dopelinge en haar ouders van harte proficiat.

Misintenties opgeven: In de kapelanie (Severenstr. 7), tel. 06-27501073. Of in het 
parochiebureau elke dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur en vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur: 
Ambyerstraat Zuid 90ª, tel. 043-3520100, of via e ¬mail: parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: uiterlijk maandag 24 mei 
in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 25 mei vóór 12.00 uur in het 
parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: www.parochiewalburga.nl

Misschien hebben wij tot nu toe niet echt de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons 
leven meegemaakt. Als jij de liefde van God al hebt ervaren of juist nog niet, dan kom 
maar naar de catechese voor de jongeren en volwassenen, die wij vanaf 18 mei om 
20:00 uur in de parochie in De Heeg beginnen (Roserije 325-6228 DR). Laat je door de 
Heilige Geest verrassen!

Kapelaan Pawel Zelazny.
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Uit de rijke historie van 
C.V. De Sjlaaibök.
Sinds de oprichting van de Sjlaaibök in 1955 heeft 
de vereniging altijd veel continuïteit in het bestuur 
gehad, Vele bestuurders namen hun 
verantwoordelijkheid en bleven jaren hun bijdrage 
geven aan de carnaval in Amie.  De leiding beruste 
in de handen van de Voorzitter.
De dagelijkse leiding van de vereniging is altijd in 

goede handen geweest na de oprichting werd Jef In de Braek in 1957 
afgelost door Jef Wintjens ( de Kuusch) waarna in 1960 Jean Urlings 
de hamer mocht overnemen en dat voor hoe kan het ook anders 11 
jaar. Dhr. Urlings wist wel hoe hij een vereniging moest leiden want 
naast zijn voorzitterschap was hij jarenlang 1 van de 2 wethouders en 
Loco burgemeester van de toenmalige Gemeente Amby.

Nadat Jean Urlings te kennen had 
gegeven om te stoppen werd het 
een paar jaar zoeken na een goede 
opvolger, met een aantal “tussen 
pauzen” Guus Meijer ( 1971-1972) 
Joop Vroemen ( 1972-1973) nam 
Jean Urlings voor 1 jaar de hamer 
weer voor ’n tweede termijn over 
om te zoeken naar een voorzitter 
waar de Sjlaaibök met gezonde blik 
voor de toekomst mee vooruit kon, 
deze werd gevonden in de persoon 
van Lou Mulkens (prins in 1971) 
Lou trad in 1974 op 27 jarige 
leeftijd aan als jonge voorzitter. 
De raad was toen nog een echte 
Raad van elf en van hen had Lou de 
opdracht mee gekregen om ook al 
vooruit te kijken naar het 2 x 11 
jarig bestaan in 1977. 

Er werd een Feestcomité samengesteld dat stevig aan de weg 
timmerde met een groot feest bij de Hoeve van de Fam van der 
Linde met na 3 dagen feest een ongekende opbrengst voor die tijd 
van maar liefst 
fl.28000. Ook 
werkte men het 
idee van Rob 
Goessens uit om 
een beeldje van de 
Sjlaaimet te laten 
maken, ook dat 
werd een groot 
succes dit beeldje 
sierde in die jaren 
elke huiskamer. Het 
Jubileumfeest was 
een groot succes 
en werd gehouden 
in de Feesthal 
“Nieuw Geusselt” 
bij de fam. Vaessen 
Tijdens dit jubileum 
heeft Lou de eerste 
aanzet gegeven 
voor de oprichting 
van de Ajd 
Prinsengarde die dit 
jaar 44 jaar bestaan.
 Na het jubileum 
kwam het besef dat 
de gehele carnaval  niet alleen door de Raad van Elf georganiseerd 
kon worden, inmiddels waren er vele medewerkers die de raad 
assisteerden o.a. in de organisatie van de zittingen en onder meer de 
optocht . Om deze medewerkers ook een stem in de vereniging te 
geven werd in 1980 besloten om het lidmaatschap open te stellen 
buiten de leden van de Raad konden er ook burgers lid van de 
Sjlaaibök worden.
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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 

En zo kon het gebeuren dat er plots 
geen 11 maar 90 leden van de Sjlaaibök 
waren, die gezamenlijk ook voor het 
eerst contributie gingen betalen, dit 
werd op het symbolische bedrag van 
fl.11,00 vast gesteld.

In 1980 vond Lou dat zijn tijd als 
Voorzitter er opzat, niet als bestuurder 
want Lou bleef het bestuur tot 2016 
trouw om als bestuurslid zonder 
“Muts” de vereniging te laten profiteren 
van zijn jaren lange ervaring. En als er  
weer  eens ergens “poep aan de 
knikker” was werd Lou ingezet om dit 
op te lossen.

In 1980 trad Arno Custers aan als 
voorzitter van de vereniging en werden 
de vereniging getransformeerd naar de 
huidige vorm, met al van commissies 
zoals de zittingscomissie, 

optochtcommissie, jeugdcommissie, 
boetecommissie etc.
In het bestuur zaten 11 leden, 6 leden 
van de raad en 5 overige leden, en voor 
die tijd zeer revolutionair  twee vrouwen 
Riny Jalhay en Maria Zaar.  Arno was in 
die tijd een echte verbinder door 
aandacht voor iedereen was er snel een 
eenheid tussen de oude en nieuwe 
Sjlaaibök.
Arno heeft ook de voorbereiding voor 
het 3 x 11 jarig bestaan mee gestalte 
gegeven, een van de hoogtepunten was 
de organisatie van de Heihof feesten, in 
een weiland bij de fa, Vliex verrees een 
knots van een feesttent ,en dat opzicht 
was al een prestatie van formaat want er 
was helemaal niets geen water en geen 
elektriciteit . Maar nadat ook deze 
hobbels overwonnen waren reden de 
taxibusjes af en aan om de mensen vanuit 
Amie de hei op te krijgen. Hoe men thuis 

kwam weten we tot de dag van vandaag 
nog niet!
 Tijdens dit feest werd ook de eerste 
wandeltocht georganiseerd een activiteit 
die de Sjlaaibök tot de dag van vandaag in 
ere hebben gehouden.
Memorabel is ook nog dat Arno door 
zijn goede contacten op zijn 
vakantieadres aan de Adriatische kust in 
Italië jaarlijks een weekje Vakantie in 
Hotel Saint Tropez  in Riccione mocht 
verloten en jarenlang werden er tot ver 
na het Voorzitterschap van Arno op het 
Prinsenbal loten verkocht voor deze 
gewilde vakantie. En dat heeft de 
penningmeester bepaald geen windeieren 
gelegd. 

Op de foto Arno samen met mevr. Fabri van 
het Hotel tijdens een bezoek in 1985.
      
Wordt vervolgd 
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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 

Heerlijke Olijven in huisgemaakte dressing 100 gr. €079 

Lekkere Limburgse Asperges  met gratis peterselie, ook geschild 

 nieuwe oogst vers geschrapte Krieltjes 500 gr € 1,50 
Luxe Salade compleet per 100 gr. € 0,79 

 

                       Al onze bewerkte groenten of fruit zijn zonder toevoeging van conserveermiddelen  

Pinkster maandag 
 gesloten 

Meld je nu aan voor het webinar: 
KRACHTIG & kwetsbaar! 
Webinar over en met jonge 
mantelzorgers
Een op de vijf 
kinderen en 
jongeren groeit op 
met een langdurig 
ziek, verslaafd, 
lichamelijk of 
verstandelijk 
beperkt familielid, 
thuis of in de 
directie omgeving. 
Dit kan een ouder, 
broer of zus zijn 
maar ook een 
ander familielid, 
zoals opa of oma. 
Deze jonge 
mantelzorgers zijn een verborgen 
groep. Zij zien zichzelf niet als 
mantelzorger en maken daarom geen 
of weinig gebruik van 
ondersteuningsmogelijkheden. 
Daarnaast kan schaamte ook een grote 
rol spelen. Het is belangrijk dat dit 
verandert. 
Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger 
vindt daarom op 3 juni het webinar 
KRACHTIG & kwetsbaar plaats. 
Presentatrice Vivian Lataster gaat in gesprek 
met jonge mantelzorgers. Hun ervaringen en 
wensen staan centraal. Vragen die aan bod 
komen zijn: Hoe herken je mij als jonge 
mantelzorger? Wat heb ik nodig? En wat kun 
jij voor mij betekenen? 
Deelname aan het webinar is zowel 
waardevol voor jonge mantelzorgers als voor 
iedereen die in zijn of haar (vrijwilligers)werk 
of privé betrokken is bij een jonge 
mantelzorger. 
Datum: Donderdag 3 juni 2021 
Tijdstip: 15:30 uur 
Presentatie door: Vivian Lataster 
Het webinar KRACHTIG & kwetsbaar is een 
samenwerking tussen Steunpunt Mantelzorg 
Westelijke Mijnstreek, Steunpunt Mantelzorg 
Zuid, Steunpunt Parkstad, het Knooppunt 
Informele Zorg, Platform Mantelzorg Limburg 
en Burgerkracht Limburg. 

Bij vragen of meer 
informatie  kun je 
telefonisch contact 
opnemen via 
046-7508410. 

Zonnebloem loterij
Onze vrijwilligers gaan ook dit jaar loten 
verkopen voor de Zonnebloem. Hopelijk over 
een aantal weken weer op de gebruikelijke 
manier. Als alternatief voor de huis-aan-huis 
verkoop zijn we vorig jaar gestart met de 
digitale verkoop van de loten. Wilt u een of 
meerdere loten digitaal bestellen, ga dan naar 
https://www.zonnebloem.nl/loten/p/a01494 
Naast de lotenverkoop door onze vrijwilligers, 
bestaat de mogelijkheid om een aantal loten 
per mail of telefonisch te bestellen bij de 
penningmeester van de Zonnebloem afdeling 
Amby, Tjeu Dols. Tel.: 043-36 25 298, of per 
e-mail: doru@freeler.nl  Ook bij de 
coördinator van het bezoekwerk, Annie 
Overmans, - tel. 043-36 23 816 - kunt u loten 
bestellen. De opbrengst van de loten komt 
voor een heel groot deel ten goede aan de 
afdeling Amby. Ruim 6500 aantrekkelijke 
prijzen worden beschikbaar gesteld via het 
landelijk bureau van de Zonnebloem. 
Wij hopen dat onze vaste en incidentele 
lotenkopers ook nu loten zullen afnemen. 
Door loten te kopen maakt u onze activiteiten 
mogelijk, helpt u mee het sociaal isolement in 
Amby te verminderen, draagt u een steentje bij 

aan een meer inclusieve samenleving. Een 
inclusieve wijk gaat over iedereen, of je nu een 
specifieke kwetsbaarheid, beperking hebt of 
niet, of je nu oud bent of jong. Het gaat 
bovendien over het stapsgewijs samen 
vormgeven en bouwen aan de lokale 
samenleving in al haar facetten.
Als de omstandigheden het toelaten zullen we 
onze activiteiten weer volledig kunnen 
opstarten en nieuwe activiteiten in gang zetten. 
Nadere Informatie hierover kunt u lezen in de 
komende uitgaven van de Amyerpraot.

Blijf gezond. 
Hartelijke groet van het bestuur en 
vrijwilligers van de Zonnebloem afd. Amby 
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Kunststof en aluminium kozijnen
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www.rademo.nl / info@rademo.nl
043-3628351 / 06-22384333
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RADEMO

Gezellig spelen op Kinderdagverblijf, 
Peuteropvang en BSO 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. 
Onze peuteropvang is gevestigd naast de kleuterklassen van school. 
Hier is uw kind welkom van 8.30u tot 12.30u. Ook hier werken we 
met de VVE-Speelpleziermethode en hebben we samen met de 
kinderen een gezellige en leerzame ochtend. 
Tot slot onze BSO. Hier zijn de kinderen na schooltijd welkom tot 
18.30u. Op studiedagen en in vakanties voorzien wij in opvang de 
hele dag. Mocht u al vroeg moeten 
werken, dan is het ook mogelijk om 
voor schooltijd al een uurtje opvang 
af te nemen. Op onze BSO kunnen 
de kinderen heerlijk uitrazen na een 
schooldag en samen met vriendjes en vriendinnetjes leuke 
activiteiten ondernemen.
U kunt altijd vrijblijvend een rondleiding aanvragen op de site www.
mik-kinderopvang.nl. 

Overhemden: “twee halen, één betalen”

Heren overhemden: bekende merken, 
verschillende kleuren, dessins, maten, korte 
mouwen, lange mouwen, tweedehands, 
maar allemaal van dezelfde goede kwaliteit!
Tot en met zaterdag 29 mei loopt de 
kortings-actie: “twee halen, één 
betalen”.
Waar? In de Terre des Hommes winkel 
Maastricht, Dorpstraat 18A.
Iedere aankoop is een donatie want, zoals 

u wellicht al weet, gaat de opbrengst naar de hulpprojecten van 
Terre des Hommes ter bestrijding van kinderuitbuiting 
wereldwijd. 
Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/TdHMaastricht  
en Instagram. 

Missionarissen en missionair werkers zijn er altijd 
voor de ander
Bent u er voor hen tijdens de Pinksteractie 2021?
Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair 
werkers zich iedere dag in voor hun kwetsbare medemens. Eén 
keer per jaar zetten wij hen zelf in het middelpunt. Dat doen we 
tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris 
(WNM). 
Van 15 t/m 23 mei voert WNM campagne voor het welzijn van 
deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen, zodat zij zich 
kunnen blijven inzetten voor de ander. Uw steun is daarbij 
onmisbaar! Al vragen missionarissen zelf weinig, een steuntje in de 
rug kunnen zij heel goed gebruiken.
Pinkster zondag 23 mei 2021 staan mensen van het Missie Comité 
Amby aan de kerkdeur na de H. Mis van 9.00 uur en 11.00 uur en 
tweede Pinksterdag maandag 24 mei 2021 na de H. Mis van 11.00 
uur, om uw gift in ontvangst te nemen. 
Mogen we ook dit jaar weer op u rekenen ?
Wij danken u bij voorbaat.
Missie Comité Amby 

10 JAAR LOCO LOCO CD EN 
JEROME GELISSEN OP ESSENTIAL 
SUMMER REUNION IN LIMBURG
Inmiddels is mijn CD 10 jaar Loco Loco van Jérôme Gelissen in 
de verkoop met de opbrengst voor Health Foundation Limburg, 
Afdeling Hart en Vaatziekten. Hierop staan 12 liedjes + 
2 bonustracks.
Deze Loco jubileum-CD is ook te koop bij o.a. Jose’s Boutique in 
Amby en Mediamarkt Maastricht. Op za. 11 sept. 2021 is Essential 
Summer Reunion in Oost-Maarland met optredens van o.a. Lucas 
& Steve, Kris Kross Amsterdam, Lil Kleine, Maan, Beppie Kraft, 
Frans Theunisz, Jérôme Gelissen.
Voor meer informatie en tickets van Essential Summer Reunion: 
www.essentialfestival.nl
In de loop van de zomer komt meer info over 10+1=11 jaar op 
de solotoer op za. 30 okt. 2021 in Amby. 
Voor meer informatie en boekingen: www.jeromegelissen.nl 
Muzikale groeten van Jérôme Gelissen. 
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AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!

De Amyerpraot die nu 
voor u ligt, is de eerste 
editie van na de 
meivakantie. 
Amiepedia.nl kent echter 
geen vakantie. Mensen 

blijven informatie en foto’s sturen naar de 
redactie of plaatsen zelf interessante stukjes 
met betrekking tot alles wat met “Amie” te 
maken heeft. Sinds de vorige Amyerpraot 
zijn er ook weer enkele boeiende artikelen 
online gekomen.
De maand mei is de maand waarin het einde 
van de Tweede Wereldoorlog wordt 
herdacht. De artikelen die op Amiepedia.nl 
zijn verschenen verwijzen dan ook naar die 
periode van oorlog en bezetting.

In vier eerdere bijdragen wordt aan de hand 
van getuigenissen, ervaringen en 
herinneringen van een bepaalde familie, de 
familie Plantaz-Braeken in Amby,  verhaald 
wat het leven onder bezetting en in 
oorlogstijd werkelijk inhield.
In een vijfde en laatste artikel “WO-II 
Ooggetuigenverslag 2: De Bezettingstijd” 
wordt het oogetuigenverslag van mevrouw 
Plantaz-Braeken afgesloten.
De andere delen zijn: 
WO-II Ooggetuigenverslag 1: Begin van de
   oorlog
WO-II Ooggetuigenverslag 3: De Bevrijding
WO-II Ooggetuigenverslag 4: Dwangarbeid
WO-II Ooggetuigenverslag 5: Een Adoptiegraf.

 
Amerikaanse militairen nemen na de 
bevrijding burgers mee die tijdens WO-II 
gesympathiseerd hebben met de Duitsers. 
De foto is genomen op de toenmalige 
Severenstraat te Nazareth. Links is de muur 

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 

en een gedeelte van het Ursulinenklooster 
van Nazareth zichtbaar. Op de achtergrond 
is Kasteel Geusselt met - de inmiddels 
afgebroken - bijgebouwen te zien. Foto 
aangeleverd door een volger van Amiepedia.

Een ander triest verhaal gaat over de 
grootste schanddaad uit de geschiedenis, die 
samen met die oorlog ook tot een einde 
kwam. De Jodenvervolging.
Ook in Amby woonde een Joodse 
gemeenschap en ook in Amby hebben de 
tentakels van de Nazi’s onder deze 
gemeenschap huisgehouden.
Het artikel “De Jodenvervolging in Amby” 
geeft de trieste balans weer. Een groot 
aantal Joodse inwoners is op gruwelijke 
wijze om het leven gebracht. 

Oorlog neemt helaas een grote plaats in in 
de menselijke geschiedenis. Zo verhaalt het 
artikel “Ambyse jongens in dienst van 
Napoleon”, over de gevolgen van de 
grootheidswaanzin van een andere 
machthebber, voor gewone stervelingen. In 
die bijdrage leest u wie die jongens uit 
Amby waren die in dienst traden en 
moesten. Uit onderzoek (zogenaamde 
stamboeken en uit de sterfakten van Amby) 
is een lijst met namen naar voren gekomen, 
die een aardig beeld geeft van de mannen 
die ten strijde moesten trekken in opdracht 
van Napoleon en de eer en glorie van 
Frankrijk. In toekomstige artikelen zal van 

een deel van die jongens hun verdere 
geschiedenis uit de doeken worden gedaan.

Een geheel andere, maar niet minder 
indrukwekkende bijdrage, is het verhaal “Uit 
huis geplaatst”. Dit verhaal is gebaseerd op 
de getuigenissen van een inwoonster van 
Amby over haar ervaringen en de gevolgen 
daarvan, met uit huis plaatsing in een 
periode, nog niet zover achter ons, de 
vroege jaren zestig.
N.a.v. het eerdere verhaal “Internaatskind 
van Huize Severen” wil Marion haar 
verhaal met ons delen. Amiepedia geeft - 
met respect voor haar openhartigheid – 
ook haar verhaal een plaats. 

Al deze interessante verhalen zijn  terug te 
vinden op www.amiepedia.nl in de categorie 
Tweede Wereldoorlog en Gezondheidszorg. 

Raadpleeg de online encyclopedie 
www.amiepedia.nl van en over Amby, waar u 
niet alleen de verhalen en foto’s van en over 
Amby terugvindt, maar waar u zelf ook aan 
kunt meebouwen door er artikelen en 
verhalen aan toe te voegen. 
Vragen en opmerkingen, aanvullingen of 
correcties op artikelen, eigen bijdragen over 
Amby gerelateerde onderwerpen of zelf 
artikelen plaatsen, het kan dus allemaal.
Het mag ook opgestuurd worden naar 
“redactie@amiepedia.nl; 
van, voor en door de mensen van Amby. 

Op donderdag 22 april is in besloten kring 
afscheid genomen van 
mevrouw Lies Vries-Braeken
die op zondag 18 april, in de leeftijd van 
93 jaar,  is overleden.

Namens ons allen, de kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen,  
willen wij iedereen bedanken die ons 
gesteund heeft via facebook, whatsapp, 
per sms of email. 

Ook dank voor de vele blijken van 
deelneming via brieven, kaartjes, 
telefoontjes en het sturen van bloemen.
Ook willen we graag bedanken de bewoners van de flat in het Severenpark voor 
hun medeleven.

Het heeft ons allemaal veel kracht gegeven om te beginnen met het verwerken 
van ons verlies.
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