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Harmonieuws
Geslaagden aan de Muziekschool 
Zaterdag 26 juni hebben de leerlingen aan onze 
Muziekschool praktijkexamen HAFA gedaan.

Geslaagd zijn:
 • Pim Rensen, trompet Prelude
 • Mare van den Boorn, klarinet A
 • Finn Melenhorst, trompet B
 • Merle Colee, klarinet B
 • Femke Hermans, dwarsfluit B
 • Bente Jansen, dwarsfluit B
 • Evi Debie, dwarsfluit B
 • Thomas de Vrede, trompet B

Harmonie St. Walburga is bijzonder trots op deze leerlingen en 
feliciteert Pim, Mare, Finn, Merle, Femke, Bente, Evi en Thomas 
van harte met het behalen van hun HAFA-diploma. 
Ondanks corona, maar dankzij Teams en Zoom, zijn de 
muzieklessen door kunnen gaan met als resultaat het slagen van 
onze jeugdige muzikanten.
Wilt u informatie over onze Muziekschool, stuur dan een e-mail 
naar opleidingen@walburga.nl
Begin september a.s. beginnen we met nieuwe opleidingen voor 
o.a. klarinet, trompet, dwarsfluit, saxofoon, hoorn en slagwerk.

Jubilarissen 2021
Wij stellen aan u voor de jubilarissen 2021. 
Van links naar rechts:
Jean van Lijf 60 jaar lid, Hub Van Kan 60 jaar lid, 
Daisy Dassen 40 jaar lid en Lydia Zegers 10 jaar lid

 
De huldiging zal plaatsvinden op vrijdag 16 juli a.s., gelijktijdig met 
de huldiging van de jubilarissen 2020, tijdens een besloten 
bijeenkomst in de Amyerhoof. 
Helaas is er, als gevolg van de coronamaatregelen, ook dit jaar 
geen Walburgadag met een H. Mis en aansluitend de huldigingen 
en een openbare receptie. 

Vakantieperiode
De zomervakantie breekt aan en we kijken kort met u terug op 
het afgelopen halfjaar. Repeteren was lange tijd uit den boze en 
we konden pas eind mei jl. in beperkte vorm onze instrumenten 
ter hand nemen. De jaarvergadering was een digitale 
aangelegenheid, zo ook de muzieklessen. 
We hopen oprecht, dat het mogelijk is om begin september a.s. 
volop te gaan repeteren. Voor nu wensen we de lezers van de 
Amyer Praot een zorgeloze vakantie en bovenal een goede 
gezondheid. 

Beste leden van ZijActief Amby
Na een lange periode van corona 
beperkingen, zijn gelukkig de regels 
versoepeld. 
En is het weer mogelijk elkaar te 
ontmoeten, tijdens een gezellig samenzijn. 
U wordt dan ook van harte uitgenodigd 
voor de extra ledenavond, op woensdag 
21 juli 2021 om 19:45u in gemeenschapshuis De Amyerhoof.
In De Amyerhoof geldt de basisregel om 1,5m afstand te houden. 

Wij zien uit naar deze avond en hopen u allen in goede gezondheid 
terug te zien!

Bestuur ZijActief Limburg,
Afdeling Amby 

“VEER MAOGE WEER BEGINNE!
Op donderdag 24 juni was het dan eindelijk weer 
zover dat we elkaar weer na lange tijd op gepaste 
afstand mochten ontmoeten in ons vertrouwde 
repetitielokaal. Aangezien we elkaar natuurlijk veel te 

vertellen hadden werd besloten om onze eerste repetitie in de vorm 
van een gezellig samenzijn te gieten. Voor een hapje en een drankje 
was gezorgd wat het des te meer gezellig maakte. Op zondag 18 juli 
zal onze activiteitendag weer plaats vinden waarop een ieder zich 
verheugd.
Op zondag 31 oktober hebben we een matineevoorstelling gepland 
staan.
Heb je interesse om eens een repetitie bij te wonen of om te kijken 
of toneel net als voor ons je passie is of kan worden, meld je dan 
even bij ons secretariaat.vriendenkringamby@gmail.com aan.
We houden jullie op de hoogte  via de welbekende media kanalen( 
Website; Facebook en Amyer Praot).

Als bestuur en leden wensen jullie een mooie zomer 2021 

Beste leden van de Damesvereniging Amby
Hoera, hoera, wij kunnen weer starten 
met onze maandelijkse bijeenkomst. Wij 
hebben ons al heel lang niet meer gezien 
of gesproken. Daarom nodigen wij jullie uit 
om woensdag 14 juli a.s. om 20:00 uur in 
gemeenschapshuis “De Amyerhoof”. Deze 
avond willen wij lekker benutten om met 
elkaar gezellig  bij te praten. Onder een genot van een kopje koffie 
en een stukje vlaai. Komen jullie allemaal.
Wel moeten wij ons houden aan de richtlijnen van het RIVM en van 
De Amyerhoof. 
- Was vaak en goed je handen
- Houd 1,5 meter afstand van elkaar
- Blijf thuis bij klachten en laat u testen.

Wij hopen jullie allemaal in goede gezondheid te zien op woensdag 
14 juli a.s. om 20:00 uur 

Bestuur Damesvereniging Amby 



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 7 september

Inzendtermijn kopie
Woensdag 1 september

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 

We zijn weer aan het kienen!!
Op 27 juli in “de Amyerhoof”, dit is onze 
nieuwe locatie. De zaal gaat om 13:00 uur 
open en het kienen begint om 14:00 uur. 
Iedereen is voorlopig verplicht om een 
mondkapje te dragen totdat men op de plaats 
zit aan een tafel. Maximaal mogen er 
4 personen aan een tafel zitten. Dit is conform 
de regelgeving van de regering. Zodra dit 
verandert, zullen wij de regels aanpassen. 
Hopelijk zien we jullie allemaal in goede 
gezondheid terug in juli. Als bestuur verheugen 
wij ons op dit weerzien.

Namens het bestuur.
Voorzitter/secretaris: A.Custers 

 
 

BEJAARDEN – EN INVALIDENVERENIGING 

,, De Sjlaaimetten  ” 
AMBY 

 
Bejaarden- en invalidenvereniging “De Sjlaaimetten” houden feestmiddag. 
 
Beste leden op zaterdag 31 oktober a.s. wordt er weer een gezellige feestmiddag gehouden door de bejaardenvereniging. 
Namens het bestuur nodig ik alle leden uit voor deze gezellige middag die zal worden gehouden in de Amyerhoof aanvang 14.00 uur (zaal open 
vanaf 13.30 uur). 
Kosten voor deze middag zijn €5,- p/p en daarvoor krijgt u enkele consumpties en lekker eten. 
Er is voor prima dans- en stemmingsmuziek gezorgd door orkest "Gonny en Nico". 
Natuurlijk is er weer de welbekende tombola. 
U kunt zich opgeven bij de penningmeester Jef Noben, tel:043-3622618 of de voorzitter Arno Custers, tel:043-3636947 tot 26 oktober a.s. 
Ik wens U namens het bestuur allen alvast een heel gezellige feestmiddag toe. 
 
A. Custers 
Voorzitter/Secretaris 
 

TE HUUR
WINKELRUIMTE   +/-  85 m2

Ambyerstraat Noord 48A 
Maastricht

Info. 06-25015324

Huiskamer De Koffiepot open!
De wekelijkse bijeenkomsten van de 
Huiskamer De Koffiepot gaan door. Iedere 
donderdagmiddag van 14 tot 17 uur in het 
gemeenschapshuis de Amyerhoof aan het 
Severenplein.

Voor een gezellig praatje met leeftijdsgenoten, 
een kaartje leggen, een spelletje spelen en de 
koffie, dat weet u, staat klaar.
Wij zien u.

Stuurgroep Huiskamer De Koffiepot. 

O.a. HUISHOUDELIJKE HULP 
GEZOCHT

Ben je betrouwbaar en secuur en 
wil je ouderen helpen langer thuis 

te blijven wonen? Voor geheel Zuid-
Limburg ben 

ik op zoek naar dienstverleners.
Interesse? Bel 06-55.55.50.33 of 

schrijf je in via www.uwassistent.nl
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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:

Runderpoulet Ukkepuk
barbecuepakket 4-delig

per stuk 350

Rundervinken

6 stuks 780

Varkensoesterspies
keuze uit diverse smaken

Tricolore spies

100 gram 195

Gek. Achterham + 
Sjaandergehakt +
Grillworst

100 gram per soort samen  450

Spaghetti bolognese

per stuk 550

Tête de veau

pot à 600 gr 750

Indonesisch 
stoofpotje

500 gram 695

Tomatensoep

1 literpot 595

Kip saté balletjes

250 gram 350

Pasta zalm
ovenschotel

500 gram 750

Pasta aspergesalade

200 gram  249

Italiaanse
rauwkostsalade

100 gram  129

Tonijn salade 
van het huis

250 gram 425

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 13 juli t/m zaterdag 17 juli 2021.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL

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

Rundergehakt
naturel of gekruid

2 x 500 gram 750

elke 5e GRATIS1 kilo 1190

 

€

 

€

 

€

Dit E.K. voetbal hebben we kunnen zien hoe belangrijk 
het is om te kunnen reanimeren en te kunnen werken 
met een defibrillator. 
Eindelijk is het zover!!!
We mogen gaan starten met de 
reanimatiecursussen.

We hebben voor het najaar 3 basiscursussen en 3 herhalingscursussen 
gepland. 
Dit alles volgens de Covid-19 richtlijnen. We bieden de basiscursus voor 
€ 25 en de herhalingscursus voor € 17,50 aan.

Basiscursus: 15 en 22 september, 7 en 13 oktober en 9 en 
16 november 2021.

Herhalingscursus: 15 september, 20 oktober en 2 november 2021.

Schrijf u snel in via hartslagnu.amby@gmail.com, want VOL = VOL
Indien een cursus vol is kunt u op een wachtlijst geplaatst worden voor 
een volgende cursus. 

Een vereniging is niets zonder haar leden. 
Voor onze leden bieden wij een korting op deze cursussen, een 
aantrekkelijk aanbod om lid van onze vereniging te worden. 
Tevens krijgen leden voorrang om de cursus te volgen en houden wij voor 
hun bij wanneer ze een herhalingscursus dienen te volgen.
Een lidmaatschap voor HartslagNu Amby-Maastricht  kost € 10 per jaar.
Wilt u lid worden? Vraag dan een inschrijfformulier aan en stuur dit terug 
naar onderstaand mailadres. hartslagnu.amby@gmail.com 
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AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!

De redactie van 
Amiepedia roept u, 
inwoner van Amby, 
telkens weer op om ons 
te voorzien van 
informatie over alles wat 
met Amby te maken 

heeft. Die informatie kunt u zelf op de 
site plaatsen, of de redactie aanreiken, die 
dat alles verwerkt tot een mooi artikel op 
de site.
Steeds meer mensen uit of van Amby 
weten ons te bereiken, zo ook de familie 
Dassen. Bij monde van Jac Dassen 
(Jacques van Väös van Koeb), een telg uit 
de stroopstokersfamilie Dassen, samen 
met zijn vrouw Els, wordt ons een inkijkje 
gegeven in de Stroopstokerij Dassen v.h. 
Canisius aan de Eindstraat Amby, de 
tegenwoordige Ambyerstraat noord.
In een zeer lezenswaardig artikel doen zij 
uit de doeken waar en hoe er in vroeger 
tijden door hun familie stroop werd 

gemaakt,  waarmee weer een stukje van 
de Ambysche geschiedenis wordt 
geopenbaard.

 
Voorzijde van het pand van de familie 
Dassen, aan de Ambyerstraat Noord 194.

Een ander artikel dat op amiepedia.nl 
verscheen handelt weer over de Walburga 
kerk. Een verhaal  eveneens  aangereikt 
door inwoners van Amby.  
De heren Ton Bron en Piet  Keijmis,  i.s.m. 
de familie Schoenmaeckers, verhalen over 
de totstandkoming van de huidige 
“Schoenmaeckerskapel”. 
De familie Schoenmaeckers is niet alleen 

(met name financiëel) nauw betrokken 
geweest bij de stichting en bouw van de 
huidige kerk, maar ook weer bij de 
renovatie van de afgelopen jaren.
De familie Schoenmaeckers werd als dank 
voor die bijdragen geëerd met een eigen 
grafkelder. En sinds 2018 wordt de 
voormalige rouwkamer van 
Begrafenisvereniging St. Walburgis, 
omgevormd tot fraaie dagkapel, aangeduid 
als “Schoenmaeckerskapel”

De ingang van de grafkapel aan de 
noordzijde van de kerk.

Al deze interessante verhalen zijn  
terug te vinden op www.amiepedia.nl
Amiepedia.nl wordt momenteel gerund 
door een groeiende redactie van 
vrijwilligers. Allen zeer begaan met en 
geinteresseerd in alles wat met Amby, 
(“Amie”) te maken heeft. De vrijwilligers 
doen dat belangeloos en onbezoldigd. 
Toch kost ook Amiepedia.nl geld. Geld 
voor de jaarlijkse Webhosting, het gebruik 
van en de huur van de ruimte van de site 
op internet, een bijdrage aan de 
Amyerpraot, kosten voor het scannen van 
foto’s, archiefstukken en het vergoeden 
van kosten aan mensen die iets opsturen...
Tijdens de inloopuurtjes boden (en 
hopelijk na de vakantie, bij het heropenen 
van dit uurtje)  bieden wij 
informatieaanbrengers en 
verhalenvertellers een consumptie aan.
Amiepedia heeft zich daarom aangemeld 
bij de “Spaar je club gezond” actie van 
supermarkt PLUS in Amby. 
Elke tien euro aan boodschappen levert 
een voucher met code op, die u aan een 
club, vereniging of organisatie naar keuze 
kunt toewijzen. In het najaar worden de 
gespaarde bedragen aan de deelnemers 
uitgekeerd.
Met deze actie en dus uw hulp, kunnen 
we Amiepedia de komende jaren nog 
volop laten groeien. 
De medewerkers van de plus leggen u 
graag uit hoe de actie precies werkt.

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.

Amiepedia: van, voor en door de mensen 
van Amby 
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Update vanuit de raad
Bij het uitkomen van de Amyerpraot is de gemeenteraad in debat over 
de jaarrekening 2020 en de Kaderbrief 2021. Tijdens dit debat wordt 
gesproken over het onverwachte positieve financiële resultaat over het 
jaar 2020 en de gunstigere financiële cijfers voor het jaar 2021. Meer 
hierover in de volgende Amyer Praot.

Geen extra doorgaande weg Ambyerstraat-Zuid
Het woningbouwproject Scharn-Noord is in 2000 gestart en lijkt 
afgerond. De woningen staan al vele jaren en het bedrijventerrein, 
onder andere de Gamma en autogarage Janssen-Kerres, is niet meer 
weg te denken uit het straatbeeld. Toch is het project niet geheel 
afgerond. In 2019 werd duidelijk dat nog een aantal details gerealiseerd 
dienden te worden. 
De voetgangersverbinding tussen de Bergerstraat en het Maartveld 
bijvoorbeeld. Maar ook de realisatie van meer bedrijfskavels op het nu 
nog groene gebied tussen de Ambyerstraat-Zuid en de 
Oostermaasweg, tegenover het L1-gebouw. Het bestemmingsplan 
voorziet hier in een bedrijfsbestemming. Een detail van een oud 
woningbouwplan maar met mogelijk een grote impact voor Amby en 
de bewoners van de Ambyerstraat-Zuid. Het originele plan spreekt 
namelijk over een doorgaande ontsluitingsweg voor de bedrijfskavels 
parallel aan de Terblijterweg. Dit zou het kruispunt bij de Terblijterweg 
(L1) verkeersonveiliger maken en de verkeersdrukte in de 
Ambyerstraat-Zuid (deel richting Scharn) doen toenemen. Een 
ongewenste situatie onzes inziens. Na politieke druk is van dit plan 
afgezien. Na CDA-raadsvragen is nogmaals bevestigd dat er geen 
doorgaande weg zal worden gerealiseerd. Wat resteert zijn de 
bedrijfskavels. Voor de ontwikkeling van de bedrijfskavels was een 
grondruil nodig tussen diverse partijen. Deze grondruil is op 8 februari 
2021 gesloten. Het ontwikkelen van de bedrijfskavels is echter nog niet 
gestart vanwege aanwezige natuurwaarden (dassenburcht) in de 
omgeving. Wij zullen een vinger aan de pols blijven houden zodat de 
verdere uitwerking van de bedrijfskavels een zo min mogelijke impact 
heeft op het woon- en leefklimaat in de Ambyerstraat-Zuid.

Maastricht krijgt Witte Anjerperk
Elk jaar vindt op de laatste zaterdag van juni Veteranendag plaats: Een 
dag waarbij Nederlanders waardering en erkenning tonen voor 
diegenen die zijn ingezet in dienst van de vrede, nu en in het verleden. 
Onze stad kent een aanzienlijke groep mannen en vrouwen die met 
trots de titel veteraan mogen dragen. Om in Maastricht meer aandacht 
te schenken aan onze veteranen heeft het CDA Maastricht een 
voorstel gedaan om een Witte Anjerperk aan te leggen. De Witte Anjer 
is namelijk het symbool voor erkenning en waardering van veteranen. 
Gemeenten als Amsterdam en Leeuwarden gingen ons voor. Een grote 
meerderheid van de raad stemde in met het 
voorstel en het college van B&W gaat aan de slag 
om een perk aan te leggen. Een mooi resultaat. 
Tijdens Veteranendag 2022 bloeien ook in 
Maastricht Witte Anjers!

Let op elkaar en blijf gezond!

Niels Peeters
Fractievoorzitter 
CDA Maastricht
06-15960400 
npeeters@live.nl 

De firma Boshuis verkoopt al jaren een professionele waterontharder 
voor huishoudelijk gebruik. Op basis van ionenuitwisseling levert deze 
gegarandeerd 100% zacht water.
Zacht water is een besparing voor al uw apparatuur als wasmachine, 
vaatwasser, stoomoven en dergelijke.

Ook kalkaanslag in kranen, douchekop en sanitair zal tot het verleden 
behoren, waardoor het schoonmaken van badkamer en keuken direct 
een stuk gemakkelijker zal gaan.

Mocht uw interesse gewekt zijn dan ben ik graag bereid om u in een 
persoonlijk gesprek nader over dit product te informeren of ga naar
www.boshuis.nl

Ed Schoens 06-53925735

E.S.T.
ED SCHOENS TECHNIEK

Korting op korte dames jasjes
Van dinsdag 13 juli t/m zaterdag 17 juli zijn alle korte damesjasjes in de 
aanbieding.

Bij aankoop van een colbertje, blazer of een leuke zomers jasje, krijgt u 
de tweede helemaal gratis!
Ook het doneren van Bric a Brac is weer mogelijk, maar … let er s.v.p. 
wel op dat alles heel, schoon en compleet is. Wij kunnen alleen spullen 
aannemen die nog goed verkoopbaar zijn.
Serviesgoed zoals borden, kopjes, bekers en glazen alleen als er vier 
van dezelfde stuks zijn. 
U bent van harte welkom in de TdH winkel: Dorpstraat 18A in Heer, 
Maastricht.
Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/TdHMaastricht en 
Instagram. 

Violenactie van De Sjlaaibök
De zomervakantie staat voor de deur, maar wij 
kijken alvast vooruit.
Het duurt nog even, maar noteer het volgende 
alvast in uw agenda:
Al jaren, dus ook dit jaar houdt de CV De 
Sjlaaibök, haar jaarlijkse violenactie. De netto-
opbrengst van deze actie is bestemd voor de 
Amiese Carnaval.

Dit jaar vind onze actie plaats op:
vrijdagavond 8 oktober vanaf 17.30 uur 

en zaterdagmorgen 9 oktober vanaf 10.30 uur.
Op vrijdagavond komen we ten westen van de Ambyerstraat Zuid/
Ambyerstraat Noord (Tussen Amyerstraat zuid/noord en Heu-kelstraat, 
Severenstraat en Westrand) 
Op zaterdag doen we de oostkant (tussen Ambyerstraat noord/zuid en de 
‘heggebuurt’’ en de “hovenbuurt”). 
Ook hebben wij dit jaar een vast verkooppunt en wel bij de Amyerhoof bij de 
kleine zij-ingang naast het gezondheidscentrum, op beide dagen op vrijdag 
van 17.30 tot 20.0 0uur en zaterdag van 10.30 tot 14.00 uur

leden, jong en oud, van CV de Sjlaaibök komen bij U aanbellen en 
U vragen of U violen wilt kopen. TEVENS ZULLEN WIJ ONS AAN DE 
CORONAREGELS HOUDEN, als deze dan nog gelden.

Maar U kunt ook al eerder Uw violen bestellen en dan zullen wij ze op 
8 of 9 oktober bij U bezorgen.
Bestellen kan op telefoon 043-3636259 of 06-53164078 en 
06-20425990 maak dan ook gelijk een afspraak 
over het bezorgen!!!!
De prijs is ook dit jaar € 2,50 voor 4 stuks violen.
U kunt ook pinnen !!

En denk er aan: de netto-opbrengst komt ten 
goede aan de Amiese Carnaval! 



Uit je Dak 2021!
Dit jaar organiseert de 
gemeente Maastricht 
voor de tweede keer 
een Uit je Dak prijs. 
Vorig jaar deden we dit 
voor het eerst en kwam 
de publiekswinnaar 
‘Ambyer Oase’ met 69 
stemmen uit Amby. 

Heb jij het duurzaamste, 
groenste, leukste of 
mooiste (sedum)dak, 
balkon, terras of 

geveltuintje? Doe dan mee aan Uit je Dak 2021.  Stuur ons voor 20 
augustus een foto van je dak, geveltuin of balkon en maak kans op 1 
van de 5 tegoedbonnen van € 125,-. Want meer planten zijn niet 
alleen mooi, ze helpen ook overtollig regenwater op te vangen. Ook 
de bijen, insecten en vogels zijn er blij mee. Tot 20 augustus kan 
iedereen een foto van hun groene (sedum)dak, balkon, dakterras of 
geveltuintje insturen. Daarna kan iedereen stemmen voor de 
publiekprijs. Hoe je meedoet en welke voorwaarden er zijn staat op 
https://www.thuisinmaastricht.nl/doe-mee. 

Meer groen om ons heen
Met de Uit je Dak Prijs zet de gemeente 
inwoners met een groen dak, een groen balkon 
of een geveltuintje in het zonnetje. Zo willen we 
andere Maastrichtenaren inspireren hun huis te 
vergroenen en te verduurzamen. Maastricht wil in 2040 een 
klimaatbestendige stad zijn. Meer groen helpt de stad te verkoelen in 
hete zomers en water op te nemen bij hevige hoosbuien. De bomen 
en planten zorgen voor meer zuurstof en minder koolstofdioxide 
(CO2). Meer groen nodigt ook uit tot wandelen, fietsen, spelen en 
sporten. En het schept ruimte voor andere planten- en diersoorten 
in de stad. Maastricht wordt zo niet alleen klimaatbestendig, maar 
ook nog aangenamer om in te wonen, te werken en te recreëren. 
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Beekstraat 25 
Meerssen

Bijzondere Sacramentsprocessie trok 
door Amby
Zondag 4 juli trok de jaarlijkse Sacramentsprocessie in aangepaste 
vorm door de straten van onze gemeenschap Amby. 
Door de nog geldende coronamaatregelen van de overheid werd 
door de Gemeente Maastricht een beperkte vergunning verleend. 
Hierdoor konden de vertrouwde groepen zoals de Harmonie, de 
Scouting, Zij Actief, de Communicantjes etc. niet deelnemen. Het 
Processiecomité koos voor een alternatieve route met een beperkt 
aantal deelnemers. De Processie werd voorafgegaan door 
mechanische processiemuziek verzorgd door Leon Gulikers, gevolgd 
door de kruisgroep van acolieten, het Dragersgilde St. Walburga, het 
bewierookte Allerheiligste, gedragen door kapelaan Pawel, het 
Parochiebestuur en als sluitstuk de vlaggendragers van de buurtgroep 
Amgowa. 
Bij de familie Keijmis aan het Severenplein was een mooi rustaltaar 
ter ere van St. Walburga ingericht. Hier werd halt gehouden en de 
zegen met het Allerheiligste gegeven. Daarna werd de processie 
vervolgd en onderbroken door een hoosbui, ”Gods zegen komt van 
boven”. 
Na dit oponthoud trok de processie verder richting kerk, alwaar met 
afsluitend gezang 
nogmaals de 
gemeenschap werd 
gezegend.
Kapelaan Pawel nam 
het woord en dankte 
de deelnemers en 
het Processiecomité 
onder leiding van 
Eric Mulkens, de 
verkeersregelaars en 
de gemeenschap van Amby voor de versierde straten. 
Tenslotte werd een woord van dank uitgesproken aan het adres van 
de heer en mevrouw Bremen- Soons voor de schenking van een 
prachtige altaarloper, die ons kerkinterieur bijzonder verfraait.

Pastoor, Kapelaans en het Parochiebestuur wensen u een fijne 
vakantie, een goede gezondheid en voor de reizigers een behouden 
thuiskomst. 

KOM JIJ OOK BIJ ONS OP SCHOOL!!!!!
WELKOM

Beste ouders/ verzorgers,

Het schooljaar vliegt 
voorbij en wij zijn al druk 
bezig met de organisatie 
van schooljaar 2021-2022. 
Belangrijk daarbij is om te 
weten hoeveel kinderen 
vanaf 6 september 2021 
gaan starten of instromen. 
Heeft u een zoon of 
dochter, die in het 

komende schooljaar vier jaar wordt en nog niet is aangemeld, of 
heeft u een zoon of dochter die reeds de peuterspeelzaal of KDV 
bezoekt, neem dan gerust contact met ons op. 
Voor aanmelding op de 
basisschool moet een 
aparte afspraak gemaakt 
worden.
U bent van harte welkom 
voor een gesprekje en 
een rondleiding.

Dit kan: 
telefonisch: 043-3620582 
of per mail naar: info@bsamby.nl 
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Openingstijden: Di-Wo-Vr 8.30 uur tot 18.00 uur | Do 8.30 uur tot 13.00 uur | Za 8.30 uur tot 15.00 uur

Reclame van woensdag 14 juli tot en met zaterdag 31 juli

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

samen € 8.45

RUNDERPOULET
per kg € 11.90

WEEKENDRECLAME: vrijdag 16 juli en zaterdag 17 juli

Groet Buutte-gala 
in Amby

C.V. De Sjlaaibök organiseert op zaterdag 9 oktober 
in de Amyerhoof een Groot Buutte-gala om zo de 
feestelijkheden rond het 66 jarig jubileum in te luiden.

Huub Stassen Ger Frenken
      

Pierre van Helden Bas van Neer

Jan Gereadts Robert Walthouwer

zullen  in de Amiese Buutteton hun buut presenteren. Het is een grote 
kunst om een humoristisch verhaal doorspekt met grappen en 
woordspelingen dat dan ook maar alleen mag gaan over één thema of 
personage gaat te houden en wij hebben de top van Limburg naar Amby 
gehaald om het jubileum van de Sjlaaibök in te luiden. Over de 
kaartverkoop volgt snel meer maar noteer 9 oktober maar vast in uw 
agenda. 

JUBILEUMWEEKENDEN 
CV DE SJLAAIBÖK           

Komende november bestaat CV de Sjlaaibök 6 x 11 jaar.
Om dit te vieren staan er twee feestelijke weekenden gepland.

We beginnen op vrijdag 5 november met een 
afscheidsavond van ons huidig prinsenpaar Jean II en Nancy. 
Dit zal gehouden worden in DE KARDINAAL. Dit is géén 
Ajd Prinsebal, maar een gezellige avond zonder officiële 
plichtplegingen, om ons Prinsenpaar toch nog het afscheid 
te geven dat ze afgelopen jaar helaas niet gehad hebben.

Op zaterdag 6 november roepen wij in 
DE AMYERHOOF onze nieuwe Vorsj of Vorsjtepaar uit.

Zondag 7 november zal in DE AMYERHOOF de kinderzitting gehouden 
worden, met het uitroepen van het Jeugd Prinsenpaar van 2022.

Vrijdag 12 november is er in de AMYERHOOF een jubileumzitting, met 
optredens uit de zittingen van de laatste jaren. Een avond vol terugblik op 
de hopelijk mooiste momenten van onze zittingen.

Zaterdag 13 november houden wij een jubileum mis in de kerk om 
vervolgens naar DE AMYERHOOF te trekken voor het Vorsjtenbal, met 
orkest The Next Band.

Zondag 14 november is er een vereniging dag voor genodigden in de 
AMYERHOOF.
Verdere info hierover volgt.

Helaas moeten wij nog steeds vermelden dat het programma onder 
voorbehoud is, en dat we zullen moeten afwachten of we eindelijk van alle 

virussen en regels verlost zijn tegen die tijd.
Wij zijn in ieder geval vol in voorbereiding en gaan uit 
van een vol programma!!

Precieze tijden en informatie over kaartverkoop 
volgt z.s.m.

Hopelijk zien we ons weer snel!!!
Namens het jubileumcomité 6 x 11 jaar Sjlaaibök
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6 6 e  j a a r g a n g
 n r .  1 3  -  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

Straks start in het zuiden van het land de 
vakantieperiode. Vakantie komt van het 
Latijnse woord ‘vacare’ en betekent zoveel 
als vrij gekomen, leeg geworden. Denk aan 
een baan die vacant is, dat er een vacature 
is. Boven de zijpoort van de 
Benedictijnenabdij in Egmond-Binnen staat: 
“Deo vacare”: “voor God vrij zijn”. Zo 
willen de monniken leven; niet zo maar vrij 
van alles en iedereen. Vrij van het vele dat 
een mens bezet. Zij worden leeg om vrij te 
zijn voor de Ene: vrij te zijn voor God. In 
hun dagelijks bidden en werken zijn de 
monniken altijd thuis op vakantie: bezig 
leeg te worden om voor God vrij te zijn. 
Soms kun je dat op je vakantie meemaken: 
dat je door de eenvoud van een 
vakantiehuisje, door de gezellige sfeer in 
een dorp, de hartelijkheid van mensen, 
door de stilte van een bos of het zien van 
de zee, echt tot jezelf komt. Of als je een 
kerk of een kapel binnenloopt en een 
kaarsje opsteekt. 
Eigenlijk kent onze kerk geen vakantietijd. 
Het kerkelijk jaar gaat gewoon verder, 
zoals de dagen en weken van het jaar. We 
blijven vieren en samenkomen rond de 
Eucharistie en Gods Woord. In de 
augustusmaand lezen we – ondanks dat het 
in de liturgie het Marcus-jaar is – uit het 
zesde hoofdstuk van het Johannes-
evangelie. Het is precies het midden van 
het evangelie waar Johannes de kern van 
de goede boodschap verwoordt: “Ik ben 
het Brood des Levens”. Misschien wel heel 
toepasselijk in deze vakantieperiode: 
tenslotte gaan velen in deze rustige tijd op 
zoek naar herbronning: even afstand 

nemen om na de vakantie weer enthousiast aan de slag te gaan, even uit de dagelijkse 
dingen om je opnieuw te laten raken door het kleine en onbekende... Misschien mag in 
deze periode het evangelie ons blijven raken. Of het nu in onze eigen kerken is, of ergens 
anders in binnen- of buitenland. 
Laten we genieten van deze vakantieperiode en ons laten raken en inspireren: nieuwe 
kracht opdoen voor een nieuw werkjaar. Dat de warmte van Gods liefde ons mag 
verwarmen! 
Wij wensen u een goede vakantieperiode.
 
Het priesterteam.

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 18 juli, Zestiende zondag door het jaar 
11.00 uur H. Mis   
Ida Laenen-Hillen, c.u. 
Aankondiging voorgenomen huwelijk op 31 juli van Sarah Schrieder en Thomas 
Rimmelzwaan

Dinsdag 20 juli: 09.00 uur in de kerk
Voor de eenzamen

Donderdag 22 juli: 09.00 uur in de kerk
Voor de vluchtelingen

ZONDAG 25 juli, Zeventiende zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis 
De heer Sjef Souren
Michel Henkes, c.u.
Voor Noï Muijs, die vandaag gedoopt wordt
Aankondiging voorgenomen huwelijk op 31 juli van Sarah Schrieder en Thomas 
Rimmelzwaan

Dinsdag 27 juli: 09.00 uur in de kerk
Voor priesterroepingen

Donderdag 29 juli: 09.00 uur in de kerk
Voor de daklozen

Zaterdag 31 juli: 12.30 uur 
Huwelijksmis bruidspaar Sarah Schrieder en Thomas Rimmelzwaan

ZONDAG 1 augustus, Achttiende zondag door het jaar 
11.00 uur H. Mis   
Voor een goede vakantietijd

Dinsdag 3 augustus: 09.00 uur in de kerk
Voor de jarigen in de maand augustus

Donderdag 5 augustus: 09.00 uur in de kerk
Voor de wereldvrede

ZONDAG 8 augustus, Negentiende zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis 
Gerda Castro-Huveneers, c.u.
Netteke Sour-Jaspers, c.u.

Dinsdag 10 augustus: 09.00 uur in de kerk
Voor de zieken

Donderdag 12 augustus: 09.00 uur in de kerk
Voor de vluchtelingen 
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Dinsdag 31 augustus: 09.00 uur in de kerk
Jaardienst E.H. Johannes Hobo, oud-pastoor Amby

Donderdag 2 september: 09.00 uur in de kerk
Voor onze communicantjes

ZONDAG 5 september, Drie-en-twintigste zondag door 
het jaar
11.00 uur H. Mis
Voor een goed begin van het nieuwe schooljaar

Dinsdag 7 september: 09.00 uur in de kerk
Voor de jarigen in de maand september

Donderdag 9 september: 09.00 uur in de kerk
Voor de vluchtelingen

GEDOOPT
Felipe van den Boorn.
Wij wensen de dopeling en zijn 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 email: 
parochiewalburga@kpnplanet.nl. 

Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: 
uiterlijk maandag 30 augustus in de kapelanie en 
uiterlijk dinsdag 31 augustus vóór 12.00 uur in het 
parochiebureau.
LET OP: Vanwege de vakantie zal het parochiebureau 
gesloten zijn op vrijdag, van 23 juli tot en met 27 
augustus. Op dinsdag blijft het bureau gewoon open.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl. 

ZONDAG 15 augustus, 
MARIA TENHEMELOPNEMING 
10.30 uur H. Mis bij Lourdesgrot in het Severenpark 
met zegening van de Kroedwusj
Jaardienst ouders Paulissen-Lagro
Jaardienst overledenen van de familie Claessen-Bruls
Jaardienst E.H. J. van den Asdonk, oud-pastoor Amby
Mia Hursel-Gijsbers v.w. acolieten en kosters 
Maria Hermens en Gerard Burgers
Familie Keijmis
Ida Laenen-Hillen, c.u.
Na de viering uitdelen Kroedwusj

Dinsdag 17 augustus: 09.00 uur in de kerk
Voor een eerlijkere verdeling van voedsel en drinkwater in de 
wereld

Donderdag 19 augustus: 09.00 uur in de kerk
Voor de daklozen

ZONDAG 22 augustus, Een-en-twintigste zondag door 
het jaar
11.00 uur H. Mis 
Voor een behouden thuiskomst van onze vakantiegangers

Dinsdag 24 augustus: 09.00 uur in de kerk
Voor priesterroepingen

Donderdag 26 augustus: 09.00 uur in de kerk
Voor de parochiegemeenschap

ZONDAG 29 augustus, Twee-en-twintigste zondag 
door het jaar 
11.00 uur H. Mis   
Marianne te Meij-van der Beelen, c.u.
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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.

MOVAKA VOF 

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

 

Schutteboendersweg 3 Gronsveld 

• Rolluiken 

• Zonwering 

• Overkappingen 

• Tuinkamers 

• Glaswanden 

• Verandazonwering 

• Sectionale poorten 

• Binnenzonwering 

• Horren 

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

Openlucht repetitie op maandag 
19 juli a.s.
Voor de zomervakantie van het koor willen 
we toch alvast een voorproefje nemen om na 
de zomervakantie weer met het volledige 
koor te repeteren. Om dit vorm te geven 
willen op deze afsluitende repetitie buiten in 
de openlucht op het grasveld van het 
Severenplein samen met combo repeteren. 
Wilt u een kijkje nemen hoe zo’n repetitie 
verloopt dan bent u van harte welkom. 

Jaarvergadering
Eveneens op maandag 19 juli zal de jaarlijkse 
jaarvergadering plaatsvinden. Naast de 
gebruikelijke agendapunten zoals de 
jaarverslagen van secretaris en 
penningmeester zal ook bekend worden 
gemaakt wie het nieuwe lid van verdienste 
van 2020 zal worden. Ook nemen wij op 
deze avond officieel afscheid van ons 
bestuurslid Odiel Van Gerwen. Onze dank is 
groot voor al die jaren die Odiel hard 
gewerkt heeft binnen ons bestuur. Ook zal de 
regiegroep van onze kerstwandelingen een 
presentatie geven van de plannen van dit jaar.

Vocalgroup Mes Amie zoekt 
tenoren en bassen
Kun je zingen of lijkt zingen je een mooie 
hobby dan kom eens kijken want ons koor 
zoekt tenoren en bassen. Op dit moment telt 
ons koor 10 mannen en aangezien wij nog 
altijd groeiende zijn kunnen wij richting ons 
project nog tenoren en bassen gebruiken. 
Lijkt het je leuk dan ben je op maandag 
tijdens onze wekelijkse repetitieavond 
welkom. 

Gitarist gezocht
Vocalgroup Mes Amie heeft een eigen combo 
bestaande uit drums, piano, keyboard, 
basgitarist en dwarsfluit. Wij zijn nog op zoek 
naar een gitarist. Lijkt het je leuk om binnen 
een combo samen te spelen dan kom eens 
kijken op maandagavond. 

Programma 2021
19-07-2021 openlucht repetitie
19-07-2021 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 

Maria ten Hemelopneming
Op het einde van de 
H. Mis op zondag 
15 augustus op het 
feest van Maria ten 
Hemelopneming  
wordt de gezegende 
kroedwusj uitgereikt 
aan de aanwezigen. 
Kroedwusj bestaat 
uit diverse kruiden 
en granen, die eerder 
in die week geplukt 
en gebundeld zijn 
door een groep 
vrijwilligers.
Traditiegetrouw 
wordt de kroedwusj 
in huis opgehangen 
ter bescherming 
tegen onweer en 
ander onheil. 



Op de foto de laatste “Sjlaaikeuningin” 
Tien Budy ( naar haar werd het 
speelterrein aan de molenweg vernoemd)  
zij was zeer vereerd met dit eerbetoon  
van de Sjlaaibök, zo vereerd dat zij tot in 
lengte van jaren ( later overgenomen door 
zoon Pierre)  3 maal per carnavalsseizoen 
de mandjes verzorgde met verse groenten.
Naderhand kwam wel het besef dat het 
wel erg warm moest zijn voor de 
“Metsjes”.. om zo met een grijze pruik op 
Carnaval vieren en werden de dames rond 
1990 in het nieuw gestoken, niet meer zo 
authentiek ( toch wel jammer) maar wel 
veel  aangenamer.

Wordt vervolgd… fijne vakantie 
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Uit de rijke historie van 
C.V. De Sjlaaibök.

Een van de belangrijkste 
onderdelen van de 
Amiese Carnaval is de 
Jeugdcarnaval, wie de 
jeugd heeft heet de 
toekomst en dat gaat in 
onze gemeenschap zeker 
op! Sinds de oprichting 
van de Jeugdafdeling zijn 
er 5 Jeugdprinsen die 

later de scepter over geheel Amie mochten 
zwaaien, en vele ouders van 
jeugdprinsenparen of de Jeugdraad of 
Sjlaaimetsjes zagen van kort bij hoe de 
organisatie van de Amiese Carnaval in 
elkaar zat en vervulden later een functie 
binnen de vereniging.
Maar hoe is het allemaal begonnen; Drie 
jaar nadat de Sjlaaibök waren opgericht liep 
Twain Linkens        ( Lappe Twain) rond 
met het idee om ook voor de jeugd iets te 
organiseren, en brengt dit op een 
vergadering. De Penningmeester die toch al 
op zwart zaad zat zag dit niet zitten maar 
na flinke discussies en een goed glas bier 
kreeg Twain groen licht en mocht starten. 
Omdat Twain een stoffen en 
woninginrichtingszaak had, had hij hier en 
daar wat stof geritseld en konden de 
naaisters aan de slag voor het 
jeugdprinsenpaar een sjiek “pekske” te 
maken. En zo werd in 1959 Peter Aerts en 
Ria Rompelberg als 1e Jeugdprinsenpaar 
uitgeroepen.

 
Dankbetuiging 

 
Na een heel mooi leven samen, hebben wij afscheid moeten nemen 

van mijn lieve man, fijne pap, schoonpap en geweldige opa 
 

Giel Dassen 
25 – 1 – 1938          + 21 – 6 – 2021 

 
Voor de vele blijken van medeleven bij zijn overlijden 

willen wij U van harte bedanken. 
 

Mariet Dassen – Duijckers, kinderen en kleinkinderen 
Baanderthoeve 2, 6225 DL, Maastricht 

 

 

 

 

De redactie Amyer Praot wenst U 
een fijne vakantie 

en tot 7 september!! 
 

 Omdat  Raad van Elf lid Ber Willems met 
een scoutingachtergrond veel met jeugd 
gewerkt had, kreeg hij de Jeugd als 
hoofdtaak. Hij heeft dit maar liefst 24 jaar 
met het grootste plezier gedaan, ondanks 
dat hij met de grootste zorg zijn 
prinsenparen uitkoos( kinderen van de 
Raad of ex Prinsen mochten geen 
Jeugdprinsenpaar worden,  want dit zou 
naar vriendjespolitiek ruiken) werd zijn 
keuze soms niet door iedereen 
geaccepteerd. Maar dat bewijst maar eens 
hoe de Amiese Carnaval leefde in ’t dörrep.
De eerste Jeugdraad is door Prins Peter 
zelf geformeerd hij zocht op school 11 
geschikte kandidaten, die dan ook weer 
voorzien werden van zelf gemaakte capes 
en mutsen. Naderhand kreeg Ber Willems 
van de school de namen van de jongens en 
kregen zij een briefje waarin de vraag 
kwam of zij lid wilden worden van de 
Jeugdraad,  en zo kwam er een antwoord 
van de ouders van Gerrie die geen gevolg 
kon geven aan de oproep omdat zij een 
meisje was… kint gebaore!
De Jeugd kreeg al snel een uitgebreid 
programma zo was er een kinderzitting , 

mochten zij op 
Carnavalszondag 
mee naar  Huize 
Severen, waar 
met de daar 
wonende jeugd 
carnaval gevierd 
werd en 
mochten zij op 
een eigen wagen 
mee in de 
optocht. 
 
Halverwege de 
zeventiger jaren 
kreeg Ber Willems hulp van Rob Plantaz 
Lid van de RVE en van beroep 
Schoolmeester, hij kon met kinderen 
omgaan dus dan kon hij dit wel aan zo 
werd geredeneerd binnen het Bestuur. 
Gelijk in het eerste jaar werd Ber ziek en 
stond Rob er plots alleen voor.
Maar Rob had al snel in de gaten dat het 
eigenlijk niet te doen was alleen op stap en 
de verantwoording dragen over zoveel 
kinderen, en zo werd in 1978 de eerste 
jeugdcommissie gevormd. In die tijd kwam 
ook het besef dat je de Jeugd na afloop van 
een activiteit niet alleen naar huis kon laten 
gaan,  De toenmalige Jeugdcommissie   
kwam met idee om de ouders in te 
schakelen en in te roosteren om op 
toerbuurt ervoor te zorgen dat iedereen 
veilig thuis kwam, een concept dat vandaag 
de dag nog uitstekend werkt.
In 1981 kwam er een briefje binnen van de 
gezusters Custers (  kinderen van Jean en 
Rika) met de vraag waarom er geen 
meisjes bij de RVE konden, en dit zette 
Maria Zaar op het spoor om de link te 
leggen met het verleden: De Sjlaaimetten..  
Er moesten 11 Sjlaaimetjes komen die ook 
authentiek gekleed moesten gaan compleet 
met gehaakte “umsjlaag”, grijze pruik  
schort en goed gevulde groentemand.
Maria regelde een flink aantal naaisters en 
bedreven haaksters om ervoor te zorgen 
dat ook de “Metsjes”er tip top op stonden.



DRINGENDE OPROEP!!
Veilig naar school gaan 
in Amby

 
Ja, dat kan. Maar daar hebben we wel uw 
hulp bij nodig.
Enkele verkeersbrigadiers  hebben 
aangegeven om te gaan stoppen met uw 
schoolkinderen veilig te laten oversteken 
aan de drukke Ambyerstraat Noord.

Daardoor zijn we dringend op zoek naar 
nieuwe verkeersbrigadiers. 
Wij vragen dan ook om uw medewerking 
om ons te komen helpen. Het kan toch 
niet zo zijn dat straks in Amby uw 
kinderen zonder begeleiding de drukke 
Ambyerstraat Noord moeten 
oversteken. 

Met ingang van het komend schooljaar 
zijn  op 3 middagen, tijdstip 15.15 uur 
nieuwe brigadiers nodig. 
Ouders, opa’s en oma’s neem uw 
verantwoordelijkheid en help ons mee 
zodat uw kinderen veilig naar school 
kunnen gaan en ’s middags weer veilig 
terug naar huis. 
Het kost een half uurtje per week.
De kinderen zullen u erg dankbaar zijn 
omdat ze dan veilig kunnen oversteken.

Doet u mee om dit mogelijk te maken?

1 ouder heeft zich al aangemeld, wie 
volgt?
Het kost u 20 minuten per week van uw 
tijd, en uw kinderen kunnen weer veilig 
van en naar school gaan.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen 
bij:
Mevr. Jeanny Biesheuvel, tel: 043-3633154 
Dhr. Bert Biesheuvel, tel: 043-3633154

Bedankt alvast voor uw aanmelding 
namens de gehele brigadiersgroep. 
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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. 

Leuke, spontane, 
betrokken, gezellige 
Vrijwilligers gezocht!! 
Mensen zoals Marijke bijvoorbeeld, die sinds 
januari 2020 bij Kindcentrum Amby als 
Overblijfmedewerkster aan de slag is. 
Marijke is zelf oma van 2 stoere jongens. Ze 
heeft altijd in de damesmode gewerkt. Na een 
jaar thuis te hebben gezeten omdat de winkel 
ophield te bestaan was Marijke blij dat haar 
broer haar wees op een advertentie van 
Kinderstralen. 
Marijke vind het uur op school van 12.00 tot 
13.00 uur geweldig! Ze houdt van kinderen en 
vindt het heerlijk om in contact met ze te zijn. 
De kinderen zijn ook zichtbaar gek op haar. 
Ze leert iedere dag weer van de kinderen 
geeft ze aan. Het mooiste vindt ze als ze ziet 

dat haar tips aan kinderen werken. Zoals 
bijvoorbeeld laatst toen ze kinderen tips gaf 
om zelf een ruzie op te lossen. Toen de 
kinderen dit de volgende dag lukte en haar dit 
stralend kwamen vertellen kreeg ze een trots 
gevoel! 
“Mijn steentje kunnen bijdragen aan de 
schooldag van een kind en een fijne pauze 
verzorgen daar doe ik het voor!” 
Voor Kindcentrum Amby zijn wij op zoek naar 
enthousiaste vrijwillige Overblijfmedewerkers 
die overdag voldoende tijd hebben om tussen 
12 en 13 uur minimaal 2x per week de 
overblijf te verzorgen. 
De manier waarop Kinderstralen met de 
overblijfmedewerkers werkt is uniek. Het zijn 
stuk voor stuk enthousiaste mensen die het 
verschil willen maken. Inmiddels zijn 850 
vrijwilligers actief bij Kinderstralen. Dagelijks 
komen ruim vijftienduizend kinderen met veel 
plezier op basisscholen in acht provincies bij 
hen overblijven. De overblijfteams staan onder 
leiding van één of twee coördinator(en) 
Als vrijwillig Overblijfmedewerker ontvangt u 
per keer dat u de overblijf verzorgt een 
vrijwilligersvergoeding, die kan oplopen tot 
maximaal €40 per week afhankelijk van de 
pauzeduur en hoe vaak u wordt ingeroosterd. 
Deze vergoeding komt maandelijks niet uit 
boven het vrijgestelde bedrag wat u mag 
bijverdienen! 

Ga voor meer informatie naar 
www.overblijfmedewerkerworden, 
of neem contact op met de coördinator van 
Kindcentrum Amby 06 - 18 95 04 30 

Wegens gezondheidsredenen heb ik mijn werk, als 
raadslid van de gemeente Maastricht, even stilgelegd. 
Wanneer ik mijn werkzaamheden weer ga hervatten 
zal ik t.z.t. bekend maken.

Vanaf deze plek ook een grote dank voor de fijne wensen, leuke opbeurende 
kaarten en de vele bloemen die ik ontvangen heb.
Henny Willems 
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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 

Nieuwe oogst St.Pieter aardappelen   3 kg €2,97 
Tuinbonen kilo 1,09 

        Heerlijke huis-gemarineerde Olijven per ons € 0,79 
Maaltijd Salade compleet per 100 gr. € 0,89 

 

Nieuw roomijs van De Vrolijke Koe en de Ijsbaas  
                        uit de regio en  puur natuur 

Zuivel van de vrolijke koe, 
Kaas van kaasboerderij Mertens, 

Rundvlees van ut gasthoes 
Lam en varken van de Fromberg 

Mergeland Eieren  
Honing uit Raar 

 

Scouting Amby 75 jaar
Het derde weekend van september gaat 
het eindelijk gebeuren. Dan gaan we voor 
zover de coronamaatregelen van dat 
moment het toelaten onze 75e verjaardag 
groots vieren.

 • Op zaterdagavond 18 september organiseren we 
  een gezellig verjaardagsfeestje in de Amyerhoof met de 
  Janse Bagge Bend en Disco Tropical. Iedereen is 
  welkom is om onze verjaardag mee te komen vieren. 
  De kaartverkoop voor dit gezellige verjaardagsfeestje 
  gaat online plaatsvinden. Hou hiervoor onze website 
  scoutingamby.nl en onze Scouting Amby Facebookpagina 
  in de gaten, want daarop komt een verwijzing naar de 
  online ticketverkoop en meer informatie met betrekking 
  tot corona en de geldende coronamaatregelen.
 • Op zondagmiddag 19 september organiseren we in 
  en rondom ons scoutinggebouw aan de Ambyerstraat 
  Zuid een reünie waar we al onze leden, oud-leden, 
  vrijwilligers, oud-vrijwilligers en vrienden hopen te 
  verwelkomen om samen met ons herinneringen en 
  sterke verhalen te delen. Hierbij zal ook vanalles 
  gepresenteerd gaan worden uit ons foto-archief. 
  Meer details over de reünie worden gepubliceerd op 
  onze website en onze Facebookpagina.
  Ken je mensen die in het verleden lid waren van 
  Scouting Amby, of op een andere manier bij 
  Scouting Amby betrokken waren, dan stellen we het zeer 
  op prijs als je ze zou informeren over deze reünie want 
  we hebben helaas niet van iedereen courante 
  contactgegevens. 
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GARAGE SALE AMBY 2021 
Een jaarlijkse terugkerend evenement 

georganiseerd voor en door de bewoners 
van Amby 

zondag 29 augustus 2021 
11.00 uur – 16.00 uur 

 
We houden u op de hoogte via onze facebookpagina: 
 
 
 

 
Inmiddels hebben zich al ruim 

80 deelnemers aangemeld. 
 
Ook meedoen voor slechts € 2,50 ? 
Aanmelden kan via garagesaleamby@gmail.com 
 
Werkgroep  
GARAGE SALE AMBY 2021  
Karin, Esther, Ineke en Susan 

i.s.m

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

maatregelingen het toelaten 
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RADEMO

ZOMERFESTIVALS 
ESSENTIAL SUMMER REUNION EN 
FESTILAOVEND IN LIMBURG 
MET JEROME GELISSEN
Voordat ik mijn 10+1=11 jaar jubileum op za. 30 okt 2021 ga vieren, 
komen er op za. 11 sept. 2021 eerst nog twee grote zomerfestivals: 
Essential Summer Reunion in Oost-Maarland en Festilaovend in 
Roermond.
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 en Jérôme Gelissen. 
Voor meer informatie en tickets van Essential Summer Reunion: 
www.essentialfestival.nl
Ook op za. 11 sept. 2021 is Festilaovend in Roermond, een nieuw 
mega-groot Vastelaovendsfestival van Limburg. Met optredens van o.a. 
Frans Theunisz, Beppie Kraft, Erwin, Jérôme Gelissen, Wir Sind Spitze!, 
Spik en Span, Vleisboeket, Marleen Rutten, Bjorn en Mieke, La Bamba 
en Hoondervel. Er komen diverse grote podia op de Weerd in 
Roermond. Voor informatie over het programma en kaartverkoop: 
www.festilaovend.nl
In een volgende Amyer Praot komt meer nieuws over mijn 
10+1=11 jaar jubileum op de solotoer met zingen.
Voor meer informatie en boekingen: www.jeromegelissen.nl 
Muzikale groeten van Jérôme Gelissen. 
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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 

4 en 5 september 2021
OPEN DAGEN  van de

Eerste Maastrichtse Dahlia Vereniging
Het eerste weekend van september 
2021 (4 en 5 september) van 10:00 
tot 17:00 uur, zijn weer de Open 
Dagen van onze vereniging. 
De dahlia tuin wordt weer 
opengesteld voor het publiek. Er 
wordt gezorgd voor een hapje en 
drankje en een fijne sfeer. We zullen 
op onze site te zijner tijd meer info geven.

De tuin ligt aan de Hooverenweg 35, Maastricht
(achter het Magisch Theater).

De leden van de EMDV leiden bezoekers 
graag rond en staan gereed om u alles 
te vertellen over de dahliateelt. 
Verder kunt u onder het genot van een 
hapje en een drankje kijken naar de 
bloemschik-kunsten van onze 
bloemschiksters, donateurskaarten en 
honing kopen, en info krijgen over het 
(sponsor)lidmaatschap van onze 
Vereniging. 
Alles natuurlijk op gepaste 
1,5 meter afstand. 
Wees allen welkom! 

Meer info: www.emdv.nl of emdv-1934@live.nl 

Als u tijdens uw bezoek foto's maakt van de dahliasoorten waarvan 
u graag naderhand dahlia knollen zou willen kopen, dan kunt u 
begin november voor de knollenverkoop bij ons terecht. We 
vermelden de start van de verkoop van de dahlia knollen op onze 
website, op onze facebook pagina en Instagram. 
De dahliaknollen worden aangeboden in november, u kunt dan ter 
plekke een keuze maken van de beschikbare knollen die te koop 
worden aangeboden. Bij de knollen 
staan foto's van de bloemen.

We zijn een vereniging die gerund 
wordt door enthousiastelingen, 
tuinhobbyisten en dahlialiefhebbers. 
We zijn geen winkel of professioneel 
bedrijf. Het stekken van de knollen 
kan soms minder goed verlopen en 
daarvoor vragen wij ook begrip. Het 
geld dat opgebracht wordt door de 
verkoop van dahlia-stekken en 
-knollen vloeit altijd terug in de 
vereniging voor de aankoop van 
materialen, nieuwe dahlia's en dat 
wat nodig is om de vereniging in 
stand te houden.  

Wandeltochten Amby
Traditiegetrouw worden in Amby op de 
eerste zondag van september weer de 
wandeltochten georganiseerd door 
Wandel Comité Amby, namens 
carnavalsvereniging De Sjlaaibök. 
Vanwege het Coronavirus is het lange 
tijd onzeker geweest of het evenement 
dit jaar wel kon plaatsvinden. Echter 
met de huidige versoepelingen mogen 
we stellen dat op zondag 5 september, de 36ste editie van de 
wandeltochten kan gaan plaatsvinden.

Reeds 36 jaar staat W.C. Amby garant voor mooie 
wandeltochten vanuit Amby. Er is voor elk wat wils, er zijn 
routes uitgezet van ca. 7, 14, 22 en 28km. 
Alle routes zijn duidelijk aangegeven middels pijlen en linten. 
Bij de start zal tevens een routebeschrijving beschikbaar zijn. 
Het Wandel Comité is aangesloten bij de coöperatieve 
wandelfederatie FLOW (Federatie Limburgse Onafhankelijke 
Wandelverenigingen). 
Vanaf 7:00uur kan er gestart worden vanuit de Amyerhoof. 
Voor de lange afstanden (22 en 28km) kan men starten tot 
12:00uur, voor de korte afstanden (7 en 14km) tot 14:00uur. 
De finish wordt om 17:00uur gesloten.

Start- en finishlocatie is ook dit jaar weer in gemeenschapshuis 
De Amyerhoof, Severenplein 27, 6225 AZ Maastricht. De kosten 
voor deelname bedragen € 2.50 per persoon. Op vertoon van 
hun lidmaatschapspas genieten leden van een wandelbond € 1.= 
korting. Kinderen tot 12 jaar (onder begeleiding van een 
volwassene) mogen gratis deelnemen en herinnering stickers 
zijn verkrijgbaar voor € 0.25.

De kortste afstand lopers gaan vanuit de Amyerhoof op weg 
voor een route van ca. 7km in de directe omgeving van Amby. 
Onderweg is er een kleine rustpauze voorzien. De overige 
afstanden komen ook langs deze pauzeplaats maar komen ook 
bij de grote pauzelocatie welke dit jaar zal zijn bij St. Jozef te 
Cadier en Keer. Op beide rustlocaties is voldoende voor de 
inwendige mens beschikbaar, zoals warme en koude dranken, 
belegde broodjes, soep en heerlijke vers gebakken wafels. 
Ook op de start- en finishlocatie in de Amyerhoof is alles tegen 
schappelijke prijzen beschikbaar.

Kortom: mooie routes zijn voorzien in het 
Zuid-Limburgse landschap. Hopelijk mogen 
wij u op zondag 5 september begroeten in 
Amby en loopt u mee met de 
wandeltochten van W.C. Amby. Meelopen 
betekent sportief ontspannen en genieten 
van de mooie omgeving. 
Tevens steunt u door uw deelname de 
Amiese vastelaovend. 
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