
Henny Willems 
30 jaar bij de Amyer Praot

Het begon 
allemaal in 1992, 
eigenlijk eind 
1991. 
Amby werd 
geconfronteerd 
met het feit, dat 
de Amyer Praot, 
onderdeel van 
de Geulbode, 
ging verdwijnen. 
Het was voor 
drukkerij 
Maenen van de 
Geulbode niet 

lucratief genoeg om met het blad voor Amby 
door te gaan.
In de carnavalsoptocht van 1992 werd 
duidelijk dat er behoefte was aan een eigen 
wijkblad voor een wijk als Amby met zoveel 
verenigingen.

Dat betekende: op zoek gaan naar financiële 
armslag, een drukker en extra ondersteuning 
voor het redactionele team. 
Samen met Toke Lemmens, Thera Lahaye, 
Gemma Claessen, Jef Boosten en Henny 
Willems werd er een nieuwe redactie 
gevormd. Drukkerij De Heeg werd de plek 
waar de nieuwe Amyer Praot van de 
drukpersen zou rollen en de verenigingen van 
Amby waren bereid om jaarlijks een 
financiële bijdrage te doen.
Een mooie basis voor de Amyer Praot nieuwe 
stijl.

Zo verscheen in maart 1992 een nieuwe 
Amyer Praot, samengesteld door een nieuwe 
redactie en gedrukt bij drukkerij De Heeg.

Nu 30 jaar verder, is de redactie aangepast, 
maar we zitten nog altijd bij Drukkerij 
De Heeg.
De oplage is van 2000 naar 3000 stuks 
gedaan, geeft ook aan hoe Amby gegroeid is 
in die 30 jaar.
Maar de verenigingsband is er nog altijd!
Het bestuur bestaat nu uit Henny Willems, 
Thera Lahaye en Maria Willems.
Henny onderhoudt de contacten met de 
adverteerders, de bezorgers en de 
verenigingen.
Hij is een grote steun bij de opmaak van 
advertenties. Verenigingen kunnen hun 
verenigingsnieuws bij de redactie aanleveren. 
Bovendien is hij als eindredacteur 
verantwoordelijk voor de layout van de 
Amyer Praot.

PEERSJBERIECH !!!
Leef Sjlaaibök en Sjlaaimette,

Aafgelaope november höbbe 
veer ós Vorsjtepaar en 
Jeugprinsepaar oetgerope in vol 
enthousiasme tot ’t eindelijk 
weer kos.
Helaas binne ’n paar daag zaog 

de wereld d’r weer gans anders oet. 
Noe 3 weke veur aanvangk van ’t sezoen kinne 
veer dan aog neet anders dan meujlijke keuzes 
make.

Ós veur alle luij jaorlijks vertrowd 
programma zal helaas NEET doorgoon. 
Veer kinne alle luij die bezig zien met 
veurbereidinge van zittinge, bals, kèrkdeensjte, 
en nog mie neet al dat wèrk laote doen es ver 
neet zeker wete of ’t door kin goon. Daordoor 
höbbe veer besjlote um ós normale 
programma te annuleren. 
Euver de 3 Karnevalsdaag zelf kinne veer nog 
niks zegke umtot dit nog 8 weken doort. 
Veer numme die daag op in ós veurluipig 
programma.

Veurig jaor höbbe veer es Sjlaaibök laote zien 
wat d’r allemaol wel kin in de Karnevalstied, en 
höbbe ver op versjillende maniere geprobeerd 
’t Karnevalsgeveul oet te drage, ondanks tot 
de regels toen nog väöl sjtrenger waore es 
noe.

Dit jaor goon veer dat zeker aog doen. Veer 
kieke naor wat allemaol WEL kin. Veer höbbe 
genog alternatieve ideeën die in dizze tied 
good meugelijk zien. Natuurlijk doen veer dat 
altied met de regels boe veer op dat momint 
aan motte voldoen.

Daorum höbbe veer besjlote tot veer 
nao ’t volgende weegmomint van de 
euverheid met ’n veurluipig programma 
kome, boe in geer kint zeen wat veer 
allemaol van plan zeen.
Vanaof dan zalle veer eedere week op 
zaoterdag via Website, Facebook, Instagram ós 
programma aanpasse en bijsjturen, naor de dan 
geldende regels.
Zoe blijf geer op de huugte van wat wel en 
neet kin.

Mesjien kin straks hielemaol niks, mer mesjien 
kin d’r toch ‘nne haop  Veer wèlle in dizze 
zjwoere tied in eeder geval positiviteit blieve 
oetsjtrale en laote zeen tot ’t Karnevalsgeveul 
in Amie neet zoemer verlore geit!!

Umot geer inmiddels geweend zeet um euver 
QR codes te moote scanne, 
höbbe veer d’r eine veur uuch 
heijonder gezat. Scan de QR 
code en komp direk op ozze 
website. Zoe zeet geer sjteeds 
op de huugte van de lètste 
beriechte.

Raod van 11 en Besjtuur CV de Sjlaaibök 
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Eugène Op den Camp 
ontvangt Gouden Oehoe
Vanmiddag heeft Eugène Op 
den Camp uit handen van onze 
voorzitter een bijzonder 
waarderingsteken van Scouting 
Nederland (de Gouden Oehoe) 
mogen ontvangen vanwege zijn 
bijzondere staat van dienst 
binnen Scouting Amby. 
Eugène vervult al enkele 
decennia diverse functies binnen 
onze groep. Zo is/was hij ruim 11 jaar staflid 
en 24 jaar bestuurslid. Eugène heeft zitting 
genomen in diverse comités of heeft deze 
gevormd. Daarnaast is hij al ruim 20 jaar de 
kartrekker van onze jaarlijkse kerstbomenactie 
waarmee hij de nodige euro’s voor de 
groepskas heeft binnen gehaald.
Eugène is een persoon die dikwijls het initiatief 
neemt, van aanpakken weet, jongeren weet te 

motiveren en die 
voor alles en 
iedereen klaar staat, 
zolang het maar 
Scouting gerelateerd 
is.
Scouting Amby is 
Eugène zeer 
erkentelijk voor al 
zijn bewezen 
diensten en hoopt 
nog lang met deze 

superscout in hart en nieren het scoutingspel 
in Amby te mogen ondernemen. 

De Amyer Praot en Henny zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Vakanties worden 
gepland als de uitgave van de AP maar niet in 
gevaar komt.
Het verschil in die 30 jaar is, dat de teksten 
digitaal worden aangeleverd , zowel kopij als 
advertenties. Maar we maken wel nog steeds 
een papieren dummy, komen elke 14 dagen bij 
elkaar en zijn iedere keer weer benieuwd, 
hoe de nieuwe Amyer Praot er uit ziet.

Henny proficiat met deze geweldige mijlpaal! 



INLOOPSPREEKUUR 

Juridisch inloopspreekuur
Maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur

voor arbeidsrecht, consumentenrecht, 
uitkeringen, verblijf vergunningen etc

Wijkagent
Iedere 1ste  WOENSDAG van de maand

Tussen 10.00 – 12.00 uur

Mantelzorg Zuid
Iedere 2de maandag van de maand

Tussen 11.00 tot 12.30 uur
Telefonisch 043 321 5046 U kunt ook een 

berichtje sturen naar 
s.stevens@mantelzorgzuid.nl

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
Huisartsenpraktijk Severen 3634964
Huisartsenpraktijk dhr. Zwietering 
en mevr. van Kleef 
Medisch Centrum Amby  3624135
voor spoed 3635637
Fysio Amby 3117540
Centraal tandartsnummer 0900-4243434
Het Gebitscentrum 8528201
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 25 januari

Inzendtermijn kopie
Woensdag 19 januari

Redactie, klachten 
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Henny Willems
Berkenhoven 26

6225 HE Amby-Maastricht
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Druk
Drukkerij De Heeg

Rijksweg 76
6228 XZ De Heeg-Maastricht

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

Heeft u last van terugkerende 
computerproblemen en/of een 

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

problemen en het opnieuw 
optimaliseren van uw computer, 

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

of www.fixxcomp.nl

   
AMBY 

Houdt op dinsdagen 18 en 25 januari een 
kienmiddag in Gemeenschapshuis 
Amyerhoof. De zaal gaat open om 
13.00 uur en het kienen begint om 
14.00 uur.
Degene die wenst opgehaald te worden, 
dient dat tijdig te melden, telefoon 
362618 

 
 

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 
 

AMIESE FEESTCD 
“IN AMIE VEUL IECH 
MIECH THOES” EN 
MEER MUZIKAAL NIEUWS 
VAN JEROME GELISSEN
Ook in 2022 komt er weer iets sjieks 
muzikaals uit, namelijk de Amiese feestcd 
“In Amie veul iech miech thoes”.
Dat is een uniek stukje Amiese 
volkscultuur met 8 feestliedjes in het 
Amies dialect, inclusief het Amies 
Volksleed.
Met o.a. de titels In Amie (met Vocalgroup 
Mes Amie), Diech bès geweldig (Amiese 
versie), Hey Amie en het feestlied:
Fees bee de Sjlaaibök. Deze CD kost € 5,- 
en is exclusief te koop bij José’s Boutique 
in Amby en natuurlijk ook bij mezelf. 
Sinds dec. 2021 is er nieuwe merchandise: 
de There’s only one Loco Loco sjaal, een 
sjieke sjaal in de kleuren blauw-wit.
Deze sjaal is alleen bij Jose’s Boutique in 
Amby en bij mezelf te koop. Daarnaast 
zijn op dezelfde plaatsen en ook bij de 
Mediamarkt Maastricht mijn recent 
verschenen jubileum CD’s nog te koop: 
Iech geef weer gaas, want iech gaon feeste
(11 jaar jubileum 2-CD), de 10 jaar Loco 
Loco CD en 10 jaar Jérôme: E feeske mèt 
meziek en beer (10 jaar jubileum 2-CD).
Een gedeelte gaat naar de goede doelen 
Stichting Rollen voor Spieren en Health 
Foundation Limburg Afdeling Hart en 
Vaatziekten. 
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Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

Beste leden van ZijActief Amby,  
Zoals U zult begrijpen is het nog onzeker of 
de jaarvergadering op 19 januari 2022 
doorgaat. 
We moeten afwachten welke maatregelen er 
na 14 januari 2022 gelden.
Vanzelfsprekend brengen we U op de hoogte als er meer 
duidelijkheid is.

Met vriendelijke groet,

Bestuur ZijActief Limburg,
Afdeling Amby. 

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:

Varkensschnitzel
naturel of gepaneerd

4 stuks 695

Kipreepjes
diverse smaken

500 gram 625

Souvlaki spies

Meatbar

100 gram 225

Gebr. Varkensfilet + 
Sjaandergehakt +
Geb. Pastei

100 gram per soort samen  475

Zuurkool stamppot

500 gram 395

Hongaarse goulash

500 gram 725

Sjaander Duvelkes 
schotel

500 gram 695

Pulled pork pakket
3-delig

per stuk 650

Ossenstaartsoep

1 liter 595

Boeuf bourguignon
ovenschotel

500 gram  750

Mestreechter rauwkost

100 gram  129

Krokante gehaktbal
van papa Frassen

per stuk  350

Kip fruitsalade

250 gram 375

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 11 januari t/m zaterdag 15 januari 2022.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL en u kunt heel eenvoudig uw bestelling afhalen op het pick-up point.

Saucijsjes
half om half

8 stuks 795

5 stuks 650

Orientaalse steak

4 stuks 900

Bezoek onze showroom 
Karveelweg 10 Maastricht
Geopend op vrijdag van              
9:30  t/m 16:30
Ma t/m do  volgens afspraak

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

www.rademo.nl / info@rademo.nl
043-3628351 / 06-22384333
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Koor gaat voor korte termijn uitdagingen.
Het is momenteel moeilijk plannen als koor op welke activiteiten je 
moet koersen. Kunnen we wel samen repeteren of in groepen of zelfs 
helemaal niet. Voor een bestuur een enorme worsteling maar we 
blijven toch moed houden en uitdagingen aangaan. Zo hebben wij een 
voorlopige planning  / programma gemaakt. Met nadruk op buiten 
activiteiten maar ook kijken naar waar wij anderen kunnen helpen en 
onze bijdrage zal dan zingen zijn want daar ligt onze passie. 

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

 Contact
T: 06 27 19 67 97
E: info@thuiszorgcentralenederland.nl
A: Amerikalaan 14
     6199 AE Maastricht-Airport

Thuiszorg
Centrale
Nederland

Elke dag uw eigen dag!

Regie in eigen handen

Kleine teams met vaste 
zorgprofessionals

Servicegericht én persoonlijk

Vaste contactpersoon, korte lijnen 

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

52 1 2 17 1 35 1 2 3 4

1 3 4 5 6 7 8 9 18 2 3 4 5 6 7 8 36 5 6 7 8 9 10 11

2 10 11 12 13 14 15 16 19 9 10 11 12 13 14 15 37 12 13 14 15 16 17 18

3 17 18 19 20 21 22 23 20 16 17 18 19 20 21 22 38 19 20 21 22 23 24 25

4 24 25 26 27 28 29 30 21 23 24 25 26 27 28 29 39 26 27 28 29 30

5 31 22 30 31

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

5 1 2 3 4 5 6 22 1 2 3 4 5 39 1 2

6 7 8 9 10 11 12 13 23 6 7 8 9 10 11 12 40 3 4 5 6 7 8 9

7 14 15 16 17 18 19 20 24 13 14 15 16 17 18 19 41 10 11 12 13 14 15 16

8 21 22 23 24 25 26 27 25 20 21 22 23 24 25 26 42 17 18 19 20 21 22 23

9 28 26 27 28 29 30 43 24 25 26 27 28 29 30
44 31

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

9 1 2 3 4 5 6 26 1 2 3 44 1 2 3 4 5 6

10 7 8 9 10 11 12 13 27 4 5 6 7 8 9 10 45 7 8 9 10 11 12 13

11 14 15 16 17 18 19 20 28 11 12 13 14 15 16 17 46 14 15 16 17 18 19 20

12 21 22 23 24 25 26 27 29 18 19 20 21 22 23 24 47 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31 30 25 26 27 28 29 30 31 48 28 29 30

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

13 1 2 3 31 1 2 3 4 5 6 7 48 1 2 3 4

14 4 5 6 7 8 9 10 32 8 9 10 11 12 13 14 49 5 6 7 8 9 10 11

15 11 12 13 14 15 16 17 33 15 16 17 18 19 20 21 50 12 13 14 15 16 17 18

16 18 19 20 21 22 23 24 34 22 23 24 25 26 27 28 51 19 20 21 22 23 24 25
17 25 26 27 28 29 30 35 29 30 31 52 26 27 28 29 30 31

Januari 2022

Februari 2022

Maart 2022

April 2022

Juli 2022
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Mei 2022

Juni 2022

kalender Amyer Praot 2022

November 2022

December 2022

September 2022

Oktober 2022

Uitslag trekking nieuwjaarsloterij bekend.
Onze kien loterij mag geslaagd genoemd worden. U heeft live via 
facebook de trekking van de loten mee kunnen volgen. 

De trekking is verricht door de hoofdrolspelers uit onze komende 
kerstwandelingen. In totaal zijn 45 prijzen bij de prijswinnaars 
thuisgebracht. Dit alles met dank aan de organisators van deze 
Nieuwjaars loterij Gonnie, Jos en Silvia, het bestuur en niet te vergeten 
de Sjtrujeman, de blikkeman, Doortje en De toveneir van Amie. Verder 
iedereen die ons gesteund heeft met het kopen van de loten en alle 
leden die loten verkocht hebben. Ook dank aan alle sponsoren voor 
het ter beschikbaar stellen van prijzen. 

Online Pub quiz Vocal Group Mes Amie
In Corona tijd is zingen helaas niet toegestaan om toch met elkaar 
contact te blijven houden had onze activiteiten commissie op 
maandagavond 10 januari  een online Pub quiz georganiseerd. Vele 
leden melden zich aan om via “teams” en “Kahoot” deel te nemen aan 
deze online quiz. Bij het inleveren van deze PR was de winnaar nog 
niet bekend. Alle deelnemers konden gebruik maken van de nieuwe 
borrelplank die men ontvangen heeft als kerstattentie. 

Kerstwandelingen 2022
Zoals u allemaal weet zijn onze kerstwandelingen voor dit jaar 
gecanceld. De kaarten zijn inmiddels bij de meeste wandelaars 
verrekend. Ook willen wij alvast aankondigen dat ook komend jaar er 
kerstwandelingen zullen zijn en wel op:
Vrijdag 16 december 2022 om 18.15 en om 21.00 uur
Zaterdag 17 december 2022 om 18,15 en om 21.00 uur
Zondag 18 december 2022 om 12.30 en om 15.00 uur 
U kunt deze datums dus alvast noteren in uw agenda en hopelijk 
kunnen collega verenigingen hier al rekening mee houden. 

Programma voorjaar 2022
Maandag 10 januari: Nieuwjaars pub Quiz
Zondag 27 maart: Middagactiviteit voor leden, vrienden en familie
Woensdag 6 april: Kienen ovb
Zaterdag 23 april: Kledingactie
Zondag 22 mei: Viering Kerk Amby ovb
Vrijdag 3 juni: Vormsel viering Kerk Scharn ovb
Zondag 12 juni: Lunchconcert 
Zondag 10 juli: Dagtocht / concert uitvoering 
Zondag 17 juli: stadsuitvoering met afsluiting BBQ 
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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 12 januari tot en met dinsdag 25 januari

Goulash
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19
Achterham
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.25

Jong belegen kaas

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

Gebraden gehakt
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19RUNDERLAPPEN

WEEKENDRECLAME: vrijdag 14 januari en zaterdag 15 januari

per kg € 13.90

Magere

 
Overgegaan naar een ander bestaan 

 
Ze leerde ons de essentie van het leven; 

‘Heb lief en zorg voor elkaar’. 
Ze was zo trots op ons en wij op haar. 

Het gemis zal blijvend zijn. 
 

Mia NillesenFlorisson 
✫ Maastricht, 1 augustus 1934    † Valkenburg, 23 december 2021 

 
OO  62 jaar in liefde verbonden met 

Sjaak Nillesen 
 

In grote bewondering voor haar krachtige en  
warme persoonlijkheid en dankbaar voor alles wat ze ons gaf 
 

Sjaak Nillesen  
   Henk Nillesen † 

Christièn & Monique NillesenPeters 
Marnix 
Sophie 

Marlie & Henny LeerssenNillesen 
Casper 
Eeke 

 
We namen in besloten kring afscheid op 30 december in het 
sfeervolle kerkje van Oud Valkenburg en La Grande Suisse  
Maastricht. 
 Correspondentieadres:  
Schweibergerweg 41, 6281 NE Mechelen

MATH PIJLS UITVAARTZORG

 
 
 
 
 
 
  

 

 
      
     

Toch ook  
goede voornemens  

voor 2022 ? 
 

Ook wij geven volgende week, 
de “Week van het Brood”,  

 met een Volkoren-boost het 
goede voorbeeld !!  

 
Tot Ziens in een van onze winkels !  
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SCHNITZELS
4e GRATIS
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6 7 e  j a a r g a n g
 n r .  1  -  2 0 2 2

 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 nieuwe jaar is nog maar een paar 
weken oud, dus we willen u ook via deze 
weg nog een heel gelukkig en gezond 
2022 toewensen.

Actie Kerkbalans
Heeft u er wel eens over 

nagedacht…

Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 
29 januari 2022 doen er weer 2.000 kerken 
mee aan Actie Kerkbalans. 
Ook uw parochiekerk!
Doopsels, eerste H. Communie-vieringen, 
Vormsels, Huwelijken, Uitvaarten, Eucharistie- 
en andere vieringen zijn mogelijk dankzij de 
aanwezigheid van een goed verzorgd 
kerkgebouw, de parochie-priesters en de 
inzet van vele vrijwillige medewerkers. En, 
net zoals in uw huishouden, kunnen de 
nodige voorzieningen er niet zijn zonder 
financiële basis.
De lasten van de parochie bestaan 
voornamelijk uit het salaris van de priesters, 
het onderhoud en de energiekosten van het 
kerkgebouw en de kapelanie, de kosten van 
kerkdiensten en afdrachten aan het bisdom. 
De inkomsten moeten voor het overgrote deel 
worden opgebracht door de parochianen via 
de kerkbijdrage, de misintenties en collectes. 
Voor het in stand houden van de parochie en 
de dienstverlening vanuit de parochie is het 
daarom van groot belang dat alle 
parochianen hun steentje bijdragen via de 
kerkbijdrage.
Iedereen is vrij om zelf de hoogte van zijn of 
haar kerkbijdrage te bepalen.

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 16 januari, Tweede zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis 
Zeswekendienst Frans Evers

16.00 uur Poolse mis

Dinsdag 18 januari: 09.00 uur in de kerk
Uit dankbaarheid

Donderdag 20 januari: 09.00 uur in de kerk
Voor de daklozen

ZONDAG 23 januari, Derde zondag door het jaar 
11.00 uur H. Mis 
Jaardienst Ronnie Fleur en families Fleur-van Asdonk en Meuwissen-Bakker

Dinsdag 25 januari: 09.00 uur in de kerk
Jaardienst Johannes Kerckhoffs, oud-pastoor Amby

Donderdag 27 januari: 09.00 uur in de kerk
Voor een bijzondere intentie

OVERLEDEN
Frans Debie, 61 jaar
Jo Sour, 85 jaar
Mogen zij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming.

Bereikbaarheid priesterteam
Pastoor Mgr EJ de Jong: 06-51177061
Kapelaan Slaven Brajkovic: 06-27501073
Kapelaan Pawel Zelazny: 06-17971718

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 24 januari in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 25 januari 
vóór 12.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.

De richtlijn van het bisdom Roermond geeft vanaf 2021 een bedrag aan van €115 per jaar.
Doet u al mee aan de kerkbijdrage, maar geeft u minder dan dit richtbedrag? Misschien kunt u 
uw bijdrage dan nu ophogen? Doet u nog niet mee aan de kerkbijdrage? Dan is nu het 
moment gekomen om mee te gaan doen. U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekening 
NL81 SNSB 0858 0216 09 t.n.v. Parochie H. Walburga Amby.
U kunt zich toch niet voorstellen dat onze kerk dicht zou moeten?

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!

Priesterteam en Parochiële Bestuursraad



Verkeersveiligheid?!
                                                                                               
(door Henny Willems)

Amby is een 
grote 30-km 
zone, met daarin 
een groot aantal woonerven, waar een 
maximumsnelheid van 15 km geldt en 
enkele ‘stroken’ van 50 km (Ambyerstraat 
Zuid en Severenstraat)
Prachtige basis voor een leefbare 
omgeving waar het goed toeven is. Waar 
ouders hun kinderen met een gerust hart 
op straat kunnen laten spelen en waar je 
je als voetganger, maar ook als fietser op 
je gemak voelt.
zou móeten voelen!!!

woonerf
Mijn ervaring 
is, dat er in en 
op de 
woonerven 
veel te hard 
gereden wordt. 
Dat voorrangsregels aan de 
spreekwoordelijke laars gelapt worden. 
(bestuurders moeten het overige verkeer, 
dus ook voetgangers, voor laten gaan)

de 30-km zone
de Ambyerstraat Noord 
is voor een groot deel 
aangepakt. Klinkers i.p.v. 
asfalt, de weg breder 
gemaakt en de 
parkeerplekken op de 
stoep! 

Een grote snelheidsremmende 
voorziening op het kruispunt met de 
Beukenhoven en Severenplein, met twee 
oversteekplekken, maar dat is het dan 
ook! 
De rest van Amby wordt alleen (hier en 
daar) voorzien van een bord 30-km of het 
staat op de weg, dat je een 30-km zone 
inrijdt. 
Maar afremmende voorzieningen of 
belemmeringen? Helaas.
En de voorrangsregels?  Ook een fietser 
van rechts heeft voorrang op U, 
automobilist, bus- of 
vrachtwagenchauffeur!

• Zie ik dit nu alleen, of zijn er 
 mogelijk meer mensen die het zelfde 
 gevoel hebben als ik!?
• Is het mogelijk alleen een subjectief 
 onveiligheidsgevoel?
• Is het mogelijk meer een sociaal 
 onveiligheidsgevoel en veel minder 
 fysiek?
• Is het werkelijke onveiligheid en 
 ervaar ik dat dus alleen zo?

Beste lezer van de 
Amyer Praot,
graag jullie reactie!

Henny Willems

email: 
henny.willems@ziggo.nl

telefoon: 
043-3621089 
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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.

Dankbetuiging 
 
Sterven doe je niet ineens, 
maar af en toe een beetje 
en alle beetjes die je stierf, 
’t is vreemd, maar die vergeet je, 
het is je dikwijls zelfs ontgaan, 
je zegt ik ben wat moe, 
maar op een keer dan ben je aan 
je laatste beetje toe. 
 

Wij zijn ontzettend dankbaar voor alle steun en medeleven  
na het overlijden van onze lieve echtgenoot en vader 

Leo Vernaus. 
 

Het heeft ons veel kracht en troost gegeven bij het 
verwerken van dit grote verlies. 

 
Ellie en Lilian Vernaus 
 

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken van medeleven die 
wij ontvingen na het overlijden van mijn man, (schoon)vader, opa en opi 
 

Frans Evers 
 
Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die hem missen.  
Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd. 

 
 
Bets Evers-Baats 
 
Resie † en Martin 
Maud, Roy, Tren en Koen 
Marc, Millo en Finn 
 
De zeswekendienst zal op zondag 16 januari om 11.00 uur plaatsvinden in 
de H. Walburgakerk in Amby. 
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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 

St pieter aardappelen Jelly/Bintje  10 kg. € 5,00 
Jonagold, Elstar, Goudrenetten, Conference kg €1,29 

Verse Frietjes  zonder conserveermiddel, vacuüm 1 kg.€1,50 
Verse Champignon soep 1 liter €3,00 

 
 

 

Zuivel van de vrolijke koe, Kaas van kaasboerderij Mertens  
Rundvlees van ut gasthoes, Lam en varken van de Fromberg  

Mergeland Eieren, Honing uit Raar 

Bewonerskrachtenteam Amby
Een nieuw begrip binnen Maasvallei; 
het Bewonerskrachtenteam.
In navolging van woningcorporatie 
Servatius, waar deze teams een groot 
succes zijn, is nu ook een team voor 
Maasvallei actief.
Sinds 7 september zijn ze operationeel, tijd 
voor ons om eens te peilen hoe die start is 
verlopen. Daarvoor zijn wij in gesprek 
gegaan met de voorzitter van dit team, 
Peter Aerts.

Motivatie
Gevraagd naar zijn motivatie om deel te 
nemen in dit team geeft Peter aan dat het 
voor hem heel belangrijk is dat de buurt 
waarin hij woont leefbaar blijft en ook het 
sociale aspect speelt voor hem een 
belangrijke rol. Hij is geboren en getogen in 
Amby en voeg daarbij dat hij in het 
verleden heel erg betrokken is geweest bij 
Maasvallei, waardoor zijn naam daar is 
blijven hangen, dan wordt duidelijk waarom 
hij hiervoor benaderd is.

Training
Samen met 4 andere deelnemers heeft hij de 
workshop ‘Oren en ogen in de wijk’ 
gevolgd.
In een aantal sessies werd de deelnemers 
handvaten aangereikt hoe zij hun werk het 
beste kunnen uitvoeren.
Het was een pittige training waarin door 
middel van een rollenspel geleerd werd hoe 
moeilijke gesprekken te voeren en hoe 
huurders die problemen hebben of 
veroorzaken, aan te spreken. Het is een 
kwestie van signaleren, doorgeven aan 
Maasvallei waarna het sociale team of de zorg 
moet worden ingeschakeld.
Ook werd een training gegeven door 
‘Buurtbemiddeling’.

Operationeel
In duo’s wordt 1 x per week een wijkronde 
gemaakt, opgedeeld in Amby west en oost, 1 
deelnemer van het Bewonerskrachtteam 
wisselt per week van west naar oost.
Het is de bedoeling dat ze voorlopig nog geen 
huurders aanspreken maar dat zij signaleren, 
fotograferen en melden aan Maasvallei, 
Gemeente of Handhaving. Dit werk tot nu toe 
heel goed.
Het is de bedoeling dat zij in de toekomst wel 
huurders gaan aanspreken in de hoop zowat 
meer bekendheid te krijgen in de wijk.
Op de 1e dinsdag van de maand vindt een 
evaluatie plaats tussen het team en de 
ondersteuners vanuit Maasvallei, waarbij de 
meldingen van de afgelopen maand worden 
besproken.

Eerste resultaten
Ondanks dat ze nog maar heel recent van start 
zijn gegaan, zijn de eerste resultaten al duidelijk 
zichtbaar.
Zo lagen er blauwe afvalvaten in een weiland 
aan de Westrand, die dankzij hun tussenkomst 
verwijderd zijn.
Struikelobjecten zoals losliggende stoeptegels 
zijn bij de Gemeente gemeld en daarna goed 
gelegd.
Op de looppaden tussen de grasvelden op het 
Severenplein kropen de wortels van de bomen 
onder de looppaden door, waardoor het asfalt 
scheuren vertoonde. Een firma heeft het asfalt 
verwijderd en ook de wortels en de paden 
opnieuw geasfalteerd.
De voetpaden langs de Westrand waren 
helemaal door onkruid overwoekerd wat voor 
voetgangers gevaarlijke situaties opleverde. 2 
dagen na de melding is de hele Westrand door 
Maasvallei onkruidvrij gemaakt terwijl 
bewoners daar al maanden tevergeefs om 
hadden gevraagd.
Deze behaalde resultaten motiveren de 
deelnemers natuurlijk ontzettend.

Wens voor de toekomst
Het team hoopt op de ingeslagen weg door te 
kunnen gaan en willen in de toekomst ook 
bewoners aan gaan spreken waardoor ze 
zodoende samen aan een fijne en leefbare wijk 
kunnen werken.

Amby is de enige wijk waar deze pilot voor 
Maasvallei op dit moment loopt, hopelijk volgen 
er in de toekomst meerdere.



Voor 2022 hebben 
we de volgende 
cursussen gepland.
 
Basiscursus reanimatie: 
16 en 30 maart, 
11 en 25 mei, 15 en 22 juni en 
14 en 28 september. 
Dit zijn 2 avonden van 3 uur.

Herhalingscursussen reanimatie: 
16 februari, 6 april, 12 oktober, 
9 november (vol) en 24 november. 
Dit is 1 avond van 3 uur.
De cursussen worden gegeven volgens de, 
dan geldende, Covid-19 richtlijnen.
We bieden de basiscursus voor € 25 en 
de herhalingscursus voor € 17,50 aan.
Schrijf u snel in via 
hartslagnu.amby@gmail.com VOL=VOL
 
Wist u dat:
* Wij met 2 zeer ervaren en landelijk 
 gecertificeerde instructeurs werken?

* Wij samen werken met Buurtplatform 
 Amby en de trainingen op hun locatie
 plaats vindt.

* Wij voor verenigingen e.d. ook 
 trainingen op eigen locatie kunnen 
 verzorgen? En u hier altijd informatie
 over kunt opvragen.

* U na het volgen van de basiscursus een 
 certificaat ontvangt en dit certificaat 
 1 jaar geldig is.

* U zich met dit certificaat kunt 
 aanmelden bij HartslagNu, 
 het reanimatie oproepsysteem. 

* De Nederlandse Reanimatie Raad 
 adviseert om ieder jaar een 
 herhalingscursus te volgen.

* Als u lid wordt van onze vereniging, wij 
 voor u bijhouden wanneer u opnieuw 
 getraind moet worden. 
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AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!

“Zalig nuijjaor,
De kop vol haor 
De moond vol tan
En de waffel in de han”.
(oud Amby’s 
Nieuwjaarsversje)

Een nieuw Jaar...Een vertrouwd geluid...
Voor u ligt de eerste Amyer Praot van het nieuwe 
jaar. Vanaf deze plaats geven wij u graag de beste 
wensen mee voor het komende jaar. Niemand weet 
precies wat voor ons allen dat komende jaar in 
petto heeft, maar zeker is, dat er telkens weer een 
bericht in de Praot verschijnt over de 
ontwikkelingen op de site van Amiepedia. Zo zien 
degenen die wat minder digitaal actief zijn toch wat 
er op de site te lezen en te zien valt. Afgelopen 
weken zijn er weer diverse mooie verhalen 
toegevoegd aan het “feuilleton” Amby.

Voortgang.
Als een soort “vervolgverhaal” hebben de artikelen 
van en over de Sjlaaibök” hun plaats ingenomen op 
de site. Tot in lengte van dagen kunnen we nalezen 
hoe het deze vereniging vergaan is en nog steeds 
vergaat. In feite wenst Amiepedia dat al onze 
verenigingen, clubs en organisaties op deze wijze 
beschreven en bewaard worden. Voorwaar...werk 
aan de winkel dus. 

De Longinastraat.
Zoals voor de feestdagen aangekondigd is op 
Amiepedia het eerste deel van een geweldig  
onderzoeksartikel over de (bebouwings) 
ontwikkeling van de Longinastraat verschenen. Hoe 
deze straat van eenvoudige veldweg, waarlangs een 
enkele boerderij en die toegang gaf tot de 
nabijgelegen velden, transformeerde tot de straat die 
het nu is, is een zeer interessant en lezenswaardig 
verhaal geworden. Op onze facebookpagina heeft 
deze bijdrage tot zeer veel enthousiaste reacties 
geleid, zowel door de huidige alswel door 
voormalige bewoners. Reacties die weer tot 
aanvullende informatie leiden en die aan het verhaal 
toegevoegd kunnen worden. Mooi om te zien hoe 
het verhaal Amby zich zo verder ontvouwt.

Beste leden van de Damesvereniging,

Wij, het bestuur van de Damesvereniging 
Amby, wensen alle leden en inwoners van 

IN  MEMORIAM  
FRANS  EVERS
Op zondag 5 december jl. 
is ons oud-koorlid en 
ere-lid Frans Evers in de 
gezegende leeftijd van 

94 jaar overleden. Frans was sinds 1958 
lid van ons Kerkelijk Zangkoor en erelid 
sinds maart 2013. 
Hij was 70 jaar kerkzanger.
Frans woonde, samen met zijn zorgzame 
echtgenote Bets, tot in 2020 aan de 
Westrand in Amby en daarna, ook samen 
met Bets, in Zorgcentrum Fonterhof in 
Berg en Terblijt. Ze waren 67 jaar 
getrouwd.

Amby een gezond 2022. Wij hopen allemaal 
dat 2022 weer een beetje als het oude 
normale wordt. De laatste 2 jaren staan in het 
teken van Corona. Daardoor hebben wij ons 
minder gezien. Zijn de clubavonden niet 
doorgegaan. Wij als bestuur hopen dat we 
weer snel een ledenavond kunnen organiseren. 
We kijken hierna uit. 

Groetjes het Bestuur. 

Frans is al vroeg als jonge knaap begonnen 
met de kerkzang. Hij verbleef van 1946 tot 
1949 als uitgezonden soldaat, in voormalig 
Nederlands Indië, alwaar hij  als kerkzanger 
al actief was, dit ondanks de politionele 
acties aldaar.
Frans was een begaafd 1ste tenor, een 
bijzonder gewaardeerd en trouw koorlid  
en vooral een groot kenner van zowel de 
Gregoriaanse als de Russisch Orthodoxe 
kerkmuziek. 
In de periode van 1958 tot 1970 was hij 
secretaris en penningmeester van het koor. 
Van 1972 tot 1976 was hij voorzitter. Later 
was hij ook nog kundig voorzitter van de 
muziekcommissie en heeft hij circa 60 
muziekstukken via de computer bewerkt 
ten behoeve van de samenstelling van een 
nieuwe "muziekklapper" voor alle 
koorleden.
Tot maart 2013 was het voor hem mogelijk 
zijn stem daadwerkelijk ten goede te laten 
komen aan het koor. Hij werd toen 
onderscheiden met de hoogste 
onderscheiding (een oorkonde en een 
erediploma) van de Sint Gregorius 
Vereniging in het Bisdom Roermond. 
Eerder had hij al onderscheidingen 
ontvangen, nl. de eremedailles in zilver en 
goud.
Frans heeft een geweldige bijdrage aan de 
kerkmuziek en aan het Kerkelijk Zangkoor 
geleverd. We zullen hem zeker missen, 
maar Frans zal altijd in onze herinnering 
blijven. 
Moge hij rusten in vrede. 

Bestuur, leden en dirigent van het Kerkelijk 
Zangkoor St. Caecilia. 

(begin Longinastraat, bij de kerk)

De laatste boeren van Amby.
Een ander verhaal gaat over de boerderij van de 
familie Prickaerts aan de Molenweg. 
Een op regiotelevisie L1 uitgezonden film is de 
aanleiding geweest voor dit artikel.
Via een link in het verhaal over deze laatste boeren 
van Amby is die film “Een dag uit het leven van 
Chrit” nogmaals te bekijken. Het artikel sluit af met 
een uitgebreide fotocollage, met begeleidende tekst, 
van het gehele nog bestaande complex. Het is een 
boerderij, reeds in verval, die in de toekomst 
wellicht als gevolg van renovatie en vernieuwing 
deels zal verdwijnen. Amiepedia heeft op deze 



manier vastgelegd hoe het ooit was. Opnieuw een 
mooi voorbeeld van de wording van Amby. 

 
(perspectieffoto hoeve Prickaerts)

Kerstactiviteiten en het Vredeslicht. 
Het is de redactie gelukt een beperkt overzicht van 
alle traditionele en nieuwe kerstactiviteiten in Amby 
van de afgelopen Kersttijd weer te geven. Een kort 
artikel is daarbij gewijd aan “Het Vredeslicht”. Sinds 
1986 wordt jaarlijks het Vredeslicht vanuit de 
Geboortekerk in Bethlehem ontstoken door een 
kind en daarna verspreid door kinderen over de 
hele wereld. Op 23 december 2011 heeft Scouting 
Amby voor de 1e keer het Vredeslicht naar Amby 
gebracht. De 10e editie in 2020 zou een speciale 
editie worden. De tocht en aankomst van het 
Vredeslicht zou het startsein zijn geweest voor het 
75-jarig jubileum van Scouting Amby in 2021. Helaas 
heeft de coronapandemie roet in het eten gegooid. 
De speciale editie werd doorgeschoven naar 2021 
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waarbij dit keer alle scoutinggroepen uit de regio 
Maastricht en Mergelland waren uitgenodigd. Ook 
deze editie kon door de coronapandemie geen 
doorgang vinden. Een kleine groep haalde nu het 
Vredeslicht op in Aken. Zoals in de vorige Amyer 
Praot opgemerkt, vindt Amiepedia het belangrijk dat 
al deze oude en nieuwe initiatieven een blijvende 
plek krijgen op de site. Door het opnemen van deze 
overzichten hopen wij dat deze tradities, die enkele 
malen niet konden plaatsvinden, levend te houden, 
niet te vergeten en geschikt te houden ze weer op 
te pikken als het weer volop kan.
 

(brengers van het vredeslicht)

De Sterrenhemel boven Amby.
In het tweede deel van zijn verhaal over de 
sterrenhemel boven Amby, neemt Gian Kerstges u 
en ons weer mee naar alles wat er boven ons hoofd 
plaatsvindt. In zijn boeiende bijdrage koppelt hij deze 
kosmische gebeurtenissen aan het kerstverhaal en 
het mysterie van de ster van Bethlehem. Wederom 
een prachtige bijdrage aan het verhaal Amby.

Kerstkrant van de harmonie.
In de 57e editie van de kerstkrant van de harmonie 
is een interview geplaatst dat Amiepedia heeft gehad 
met oud- nu ere-dirigent (directeur, zoals wij in 
Amby zeggen) Jacques Welzen en zijn vrouw Annie. 
Voor degenen die de kerstkrant niet hebben 
gelezen....dit interview komt binnenkort ook 
beschikbaar op de site.
 

(landskampioenschap 1972 Doetinchem)

Al deze verhalen kunt u dus lezen op de site 
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.
Of u komt naar de inloopavond, of u stuurt het op 
naar redactie@amiepedia.nl.

Amiepedia: van, voor en door de mensen 
van Amby. 

"t is neet anders, méh met pijn in ôs 
Carnavalshart höbbe veer i.v.m. alle 
coronamaatregele en alles wat ôs nog bove 
de kop hingk! de Hierezitting verplaats nao 
12 fibberwarie 2023. 
Dankzij de métwerreking van Nr Eins 
Artiesten en alle ander métwerrekersj is 
't gans programma verplaats nao 
Zoondag 12 fibberwarie 2023
Laote veer same hope op beter teije! Tja en 
wat zow ’t de Hiere beter goon es de 
Dames!
Names de Ajd Prinse nog  de beste winsje 
veur 'n hopelijk gezoond 2022 
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Harmonieuws
Jubilarissen 2020 en 2021 gehuldigd
Het is er, als gevolg van de coronaepidemie, al twee jaar 
niet van gekomen; de Walburgadag van Harmonie 

St. Walburga; van oudsher de feestdag waarop de jubilarissen worden 
gehuldigd. Om de huldiging niet langer uit te stellen, hebben op zondag 
19 december jl. twee delegaties van het bestuur aangebeld bij de 
jubilarissen om hen de versierselen uit te reiken. 

Op de foto zien we van links naar rechts en van boven naar beneden 
de jubilarissen van 2020:
Wiel Claessen, 70 jaar lid, Jack Welzen 60 jaar lid, Bert Huben 50 jaar lid en 
Marielle Hermans-Vreuls 40 jaar lid 
Els Vreuls-Vrencken en Frank Vreuls 40 jaar lid, Math Hursel en Ronald 
Debie 40 jaar lid 
Ron Dassen en Huub Stassen 40 jaar lid, Ed Sabel en Benno Hermans 
25 jaar lid 
Desiree Verburgh, Roel Paats, Jordy Walthie en Ton Bron, 10 jaar lid
En de jubilarissen van 2021:
Jean van Lijf 60 jaar lid, Hub Van Kan 60 jaar lid, Daisy Dassen-Boelen 
40 jaar lid en Lydia Zegers 10 jaar lid

Wafelkopers bedankt!
De wafelactie is een groot succes geworden; bestellingen stroomden binnen 
en bij veel leden thuis draaiden de wafelijzers overuren. Dank aan de kopers 
van de wafels; dankzij u is de Harmonie een mooi bedrag rijker! 

Petrie Crijns uit Amby vereeuwigd
A2 viaduct tussen Amby en Nazareth draagt sinds 1 december haar naam

                                                                                                        (door Henny Willems)

Petrie Crijns was het eerste Nederlandse slachtoffer bij de 
UNPROFOR missie in Bosnië-Herzegovina;
de eerste vrouwelijke militair die tijdens een vredesmissie omkwam. 

Nu wordt de naam van Petrie Crijns uit Amby vereeuwigd op een 
tunnel.
in het kader van het nationaal project “vernoemen omgekomen 
militairen tijdes missie” is besloten om het viaduct (tunneltje onder de 
A2 tussen Amby en Nazareth) te vernoemen naar Korperaal der 
1e klasse Petrie Crijns, die op 18 februari 1993 is omgekomen door 
een noodlotig ongeval in voormalig Joegoslavië. 

Het doel van de vernoeming van viaducten en bruggen is tweeledig. 
Ten 1e om onze omgekomen militairen te eren en herdenken. Ten 2e 

het Nederlandse volk attenderen op het feit dat vrijheid niet 
vanzelfsprekend is en dat veel militairen hiervoor de hoogste prijs 
betalen. De bruggen en viaducten in Nederland bieden een blijvende 
en passende herinnering aan hen die zich voor de vrijheid en veiligheid 
van anderen onvoorwaardelijk hebben ingezet. 

Op 18 februari 1993 
komt Petrie Crijns (22) 
om het leven op de weg 
tussen Tuzla en Zenica. 
Haar konvooi komt in 
slecht weer stil te staan; 
als ze uit haar 
vrachtwagen stapt raakt 
ze door een ongelukkige 
val ernstig gewond aan 
haar hoofd. Ze overlijdt 
in een militair hospitaal.

Op donderdag 2 december j.l. zijn de borden aan weerszijde van het 
viaduct geplaatst. 
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