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Tijd voor een leuke nieuwe hobby?
Al eens overwogen om óók te gaan tuinieren?

Oetnudiging
Receptie
CV de Sjlaaibök
Aafgelaope november höbbe veer tijdens ôs 6 x 11
jaorig besjtoon ôs Vorsjtepaar en Jeugprinsepaar oetgerope.
Veer höbbe toen door de geldende regels gein receptie gehawwe.
CV de Sjlaabök wèlt ôs Hoeglöstighede toch `n sjieke receptie
aanbeeje, en veer meine dat op de volgende meneer, good binne de
regels te kinne doon.
Op zaoterdag 12 februari hawwe veer `n alternatieve receptie
veur ôs Vorsjtepaar en Jeugprinsepaar. Dit doen veer in de sjtraot van
ôs Vorsjtepaar, in de boeteloch.
Eederein weurt daor oetgenudig um op `n zoe ludiek meugelike
meneer, via `n vaste route langs ozze hoeglöstghede te trekke en hun
zoe toch te feliciteren. Dit alles netuurlijk in aanwezigheid van de
raod van èllef en de jeugraod.
De optochcommissie zörg tot alles netjes door löp en veer ôs zoe
aan de regels hawwe.

Lekker buiten aan het werk, in je eigen
tempo, op veilige afstand van je
medetuinders, en uiteindelijk je eigen
bloemetjes in de vaas en groenten op het
bord?
Wil jij genieten van de prachtige plek in het
groen, én leren over de Dahliateelt?
Nieuwe mensen leren kennen én Groene Vingers krijgen?

Word dan lid van onze
Eerste Maastrichtse Dahliavereniging!

Voor 45 euro ben je een jaar lid en huur je een eigen stuk tuin;
voor die prijs hoef je het dus niet te laten, en…. we hebben nog
maar enkele tuintjes vrij!
Andere optie is om voor 25 euro sponsor-lid te worden; je krijgt
dan als dank een gratis donateurskaart voor 3 bossen bloemen, en
wordt dmv onze maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte gehouden.
Eederen weurt gevraog um zich in de Laurierhoven (tegeneuver
Je kunt er dan altijd nog voor kiezen om ook (af en toe) te komen
Hagerpoort) te melde. Heij weurt geer door de optochcommissie
opgevange. Zie zalle uuch de gooje route naor de Hagenstraat wieze. meehelpen, lid te worden van de bloemschikgroep, of op den duur
In dizze sjtraot sjtoon ôs Vorsjtepaar en Jeugprinsepaar opgesjtèld en toch een tuintje te huren.
Zie verder op: www.emdv.nl, of volg ons op facebook of
kin hun de felicitaties euvergebrach weure en hun eventueel get
instagram….
weure aangebooje.
Daornao weurt eederein verzoch um door te trèkke en neet te
Heb je interesse of vragen hierover?
blieve sjtoon.
Mail naar emdv-1934@live.nl 
Veer zörge veur de aankleijing, mèr sjötte dee aovend geine drank
veur de luij.
`t Is de bedoelng tot geer dan ouch neet langer dan `n paar menuut
beej ôs blijf sjtoon, en tot veer zoe zörge tot alles sjoen blijf
doorlaope.
Veer hawwe dus geine feesaovend, mer veer hope wel tot geer de
meujte wèlt numme um ôs Hoeglöstighede `nne geweldige aovend te
bezörge.
De receptie sjtart roond 19.00 oor.Veer weure dan door de
herremenie beej de Vorsjtelikke residentie aafgezat. De receptie sjtop
um 22.00 oor.
Gere wèll ver uuch vraoge ôs te laot weite es geer komp.
Veer nùmme dan kontak mèt uuch op öm aaf te sjpreke
wielaat geer langs komp. Zoe wèlle veer veurkome tot
eederein tegelik aanwezig is.
Veer hope op `n groete opkoms, zoetot veer same ôs Vorsjtepaar en
Jeugprinsepaar ondanks alle beperkinge toch `nne geweldige aovend
kinne geve.
Namens Besjtuur, Raod en Jeugraod
CV de Sjlaaibök 

Judoclub Amby
Beste lezers,
Judoclub Amby is ook weer begonnen met trainingen.
Op dinsdag en donderdag vinden de trainingen
plaats.
Groep 1 traint van 17.30 uur tot 18.20 uur.
Groep 2 traint van 18.20 tot 19.10 uur.
Dus mocht je belangstelling voor judosport hebben
kom gerust eens kijken tijdens de trainingen. 
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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

AMBY

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

COLOFON
Volgende uitgave:
Dinsdag 22 februari

Maatschappelijk werker
Dinsdag 9.30-11.00 uur
op afspraak gsm 0636408424.
mail: info@buurtplatform-amby.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

Inzendtermijn kopie
Woensdag 16 februari

GEVONDEN

Redactie, klachten
en advertenties
Henny Willems
Berkenhoven 26
6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089
e-mail: amyerpraot@ziggo.nl
www.amyerpraot.com

Ik heb vanavond, 2 februari, op het paadje
tussen de grasveldjes achter Peppelhoven/
Berkenhoven een huissleutel gevonden.
Merk Iseo, aan ringetje bevestigd.

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

Financieel Beheer
Maria Willems
Berkenhoven 26
6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089

Uw sleutel, neem even contact op met de
Amyer Praot, 043-3621089
of mail Amyerproat@ziggo.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

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 puin of iets op te
ruimen in of om het huis,
bel dan
GSM 06-57623416
Gevraagd oude fietsen
U vindt een

AED

BEJAARDEN – EN INVALIDENVERENIGING

,, De Sjlaaimetten ”

bij Hagerpoort, (zijde Vlierhoven)
AMBY
in kantoor Maasvallei,
Houdt op
Bejaarden- en invalidenvereniging
“De Sjlaaimetten” houden feestmiddag.
bij De Kardinaal, (Severenstraat)
dinsdagen 15 en
Beste leden op zaterdag 31 oktober a.s.
wordt
er weer eeneen
gezellige feestmiddag gehouden door de bejaardenvereniging
in Amyerhoof, (Severenplein)
22
februari
Namens het bestuur nodig ik alle leden uit voor deze gezellige middag die zal worden gehouden in de Amyerhoof aanvan
kienmiddag in
bij Plusmarkt, Severenplein
24A
vanaf 13.30 uur).
Kosten voor deze middag zijn €5,- p/p Gemeenschapshuis
en daarvoor krijgt u enkele consumpties en lekker eten.
en bij L1, (Ambyerstraat
Zuid
77B,
Er is voor
prima
dans- en stemmingsmuziek
gezorgd door orkest
Nico".open om
Amyerhoof.
De"Gonny
zaal en
gaat
Natuurlijk is er weer de welbekende tombola.

13.00
uur tel:043-3622618
en het kienen
begintArno
om
op de hoek van het pand)
U kunt zich opgeven bij de penningmeester
Jef Noben,
of de voorzitter
Custers, tel:043-3636947 t
Ik wens U namens het bestuur allen alvast
een heel
gezellige
 feestmiddag toe.
14.00
uur.
Amyer Praot - 2 -A.Amyer
Praot
Custers

Voorzitter/Secretaris

Harmonieuws
De repetities zijn hervat
Met inachtname van de corona-spelregels zijn de
repetities hervat en treffen onze leden elkaar op
vrijdagavond in de Amyerhoof. Hopelijk kunnen we
dit langere tijd volhouden en blijven verdere restricties
achterwege.
Rebus Kerstkrant
Uit de vele goede inzendingen zijn Pierre Tossings en Olivia Lam
getrokken als winnaars van de Plus Cadeaubon en zij hebben
persoonlijk bericht ontvangen. De goede oplossing luidt:
“De redactie van de Kerstkrant wenst u prettige feestdagen en een
goed en gezond 2022!” 

Aan alle leden van ZijActief Amby,

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

Deze avond vertelt het kruidvrouwtje, mv. Trudy Willems ons over
kruiden in de breedste zin van het woord en wat dit voor onze
gezondheid betekent.

U wordt van harte uitgenodigd voor de extra
ledenavond, op woensdag 16 februari 2022
om 19:30u - 21:45u in het gemeenschapshuis
Amyerhoof. Op deze avond wordt de
jaarvergadering gehouden. Het zittend bestuur
zal op deze avond aftreden en in het zonnetje
worden gezet als dank en waardering voor hun
jarenlange inzet voor ZijActief Amby.
Verder zullen de jubilarissen van 2021 worden gehuldigd.

Denk aan uw QR code en uw legitimatie bewijs!!!
De volgende voorwaarden gelden: 1.5 meter afstand,
mondkapje is verplicht, een vaste zitplaats is verplicht en als u
zit hoeft het mondkapje niet op.
We hopen U allen in goede gezondheid op de ledenavonden te zien!

De maandelijkse ledenavond is op woensdag 23 februari 2022 om
19:30u - 21:45u in het gemeenschapshuis Amyerhoof.

Bestuur en werkgroep ZijActief Limburg,
Afdeling Amby. 

Voordeel bij Keurslager Heuts!

VoordeelLEKKER
bij Keurslager
Heuts!
VOORDEEL:
VoordeelVoorbeeldaanbiedingen:
bij Keurslager Heuts!
Cordon bleu

Kipfilet

Biefreepjes

Runderspiezen

naturel of gemarineerd

Voorbeeldaanbiedingen:
9
7
8
6
5
6
5
2
4
6
5
1
3
5
1
3
7
7
7
5 5
2 2
4 4

7

Shoarmapakket
bij 500 gram 80
biefreepjes 50
Cordon bleu
95
25
500 gram
500 gram
stuks
4 stuks
sucadelapjes
Duroc
d’Olive
Vlees,
broodjes
+
saus
Diverse5varianten
Shoarmapakket
bij 500 gram
biefreepjes
Cordon bleu
GRATIS
sucadelapjes
Duroc
d’Olive cakeje
Vlees,
+ saus
Diverse
Beierse
frikadel
Oriëntaals
Gek.broodjes
Achterham
+
Hutspot
50
95 varianten
95
kruidenbouquet
4
stuks
samen
500 gram
Grillworst +
GRATIS
50
95
Geb. Pastei samen 95
kruidenbouquet
4 stuks
500 gram
SpeCial!
Saucijsjes
Zeeuws spek, 75
gebakken pastei
80
95
95
stuk
100 gram
per soort samen
500 gram en rozijnen
gevulde per
kippendij
SpeCial!
gebakken
pastei +gebakken
Duroc d’Olive 4 stuks
Metpastei
appeltjes
Saucijsjes
Zeeuws
spek,
gevulde kippendij
grillworst
gebakken
pastei +
Duroc d’Olive
Met appeltjes en rozijnen
Boeuf Bourguignon 50 Konijnenbout
Saté
Erwtensoep
75
50
99
8 stuks
100 gram grillworst
100klaar
gram per soort, samen
100 gram
kant en klaar
kant en
50
75
50
99
8 stuks
100 gram
100 gram per soort, samen
100 gram
Stoofstukjes
Hongaarse goulash
aspergeStamppot
50
95 Stoofstukjes
25 asperge95
Hongaarse
goulash
500
gram rijst Stamppot
500 gram
500 gram
1 liter
in braadjus
beenhamovenschotel
Met graTiS
witte
Diverse varianten
in braadjus
beenhamovenschotel
Met graTiS witte rijst
Diverse varianten
Duroc d’Olive
95 Mestreechter rauwkost Duroc
95
95
95
Asperge beenham
Baguette
Vleessalade
d’Olivegyros
500 gram
500 gram
50095
gram
500
gram
95
95
95
ovenschotel
500 gram
500 gram
500 gram
500 gram
Vleessalade 75
Tomatensoep
gehaktbrood
Frisse groentesalade
25gehaktbrood
29 Frisse groentesalade
25 Vleessalade
Tomatensoep 500 gram
100Janssen
gram
per stuk
250 gram
Van mama

8

8
0

5

5

Deze aanbiedingen zijn geldig van xx t/m xx 2014.

3

0

5

7 Van mama Janssen 1
3
3
95
95
09
95
95 2
09
95
3webshop
1
2
Bestel eenvoudig 3
via95
onze
HEUTS.KEURSLAGER.NL
en
haal
uw
bestelling
snel
en
gemakkelijk
af
bij
het
pick-up
point.
2
1
2
1 liter

1 liter

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 8 februari t/m zaterdag 12 februari 2022.

per stuk

Heuts,
keurslager
Heuts,
keurslager
Bergerstraat
52, Maastricht
Bergerstraat
52, Maastricht
Tel. 043-362
Tel. 043-362
52 26 52 26
www.heuts.keurslager.nl
www.heuts.keurslager.nl

per stuk

100 gram

100 gram

Onze openingstijden zijn:
Wij zijn
geopenduur
op:
-Wij
Dinsdag-vrijdag
09:00-18:00
zijn geopend
op:
Dinsdag-vrijdag
9.00-18.00
uur
Dinsdag-vrijdag
9.00-18.00
uur
- Zaterdag 08:00-15:00 uur
Zaterdag 8.00-16.00
uur
Zaterdag 8.00-16.00
uur
-Maandag
Maandag gesloten
Maandag
gesloten gesloten
Amyer Praot - 3 - Amyer Praot

250 gram

250 gram

Een oase van rust in Amby:
welkom bij ‘t Weike
Aan de Westrand ligt, verborgen in het
groen, de privétuin ’t Weike. Deze tuin is
onderdeel van Stichting Levensverloop en
biedt een veilige, rustige omgeving voor
buurtbewoners.Vico Smeets kocht de grond
in 2018, toen er nog rijen dik en
metershoog brandnetels stonden. Inmiddels
is ’t Weike een geliefde plek voor velen.
Een stukje rust in de dagelijkse drukte
“We bieden een stukje rust in de dagelijkse
drukte. Kinderen kunnen jeugdvrijwilliger
worden bij de stichting. Ze kunnen hier
vervolgens komen helpen met het
verzorgen van de dieren en de tuin en om
te spelen. Door deze constructie blijven de
kinderen die hier komen betrokken. We zijn
geen opvang of BSO, het is echt een plek
waar we samen werken aan de groei van de
tuin. Dit jaar beginnen we een grote
moestuin, waar kinderen hun eigen bak
kunnen vullen met allerlei plantjes,” vertelt
Vico Smeets. Hij wil met ’t Weike bijdragen
aan de verbinding in Amby. Jong en oud
komen hier samen om te ontspannen en om
lekker buiten bezig te zijn.

Be you.
Be beautiful.

Ambyerstraat Noord 102, Maastricht | 043 362 52 30 | hairz-more.nl
In april bestaat de Stichting en daarmee
’t Weike 4 jaar. In die tijd verdwenen de
brandnetels en kwam er een hoop moois
voor terug. Toch zijn er nog genoeg dromen
om te realiseren. “We willen graag dat de
tuin volledig rolstoelvriendelijk wordt. Dat
betekent dat we een invalidentoilet willen
bouwen. Dat doen we het liefst samen met
de gemeenschap. Alle hulp, zoals materialen,
maar zeker ook helpende handen, kunnen
we daarvoor goed gebruiken,” zegt Vico.
“Een andere droom is dat ’t Weike bekend
is in heel Amby en dat jong en oud hier
samenkomen.
Daarom organiseren we op

zaterdag 2 april een open dag.
Bezoekers kunnen onze roofvogels zien, de
tuin bekijken, een lekker kopje koffie
drinken en van onze vrijwilligers horen wat
er allemaal te beleven is in de tuin.”

Meer zelfvertrouwen voor kinderen
“Ik zie echt wat het met mensen doet. Een
mooi voorbeeld is Emma, die bang was voor
dieren. Ze durfde ze niet te aaien en kreeg
er stress van. Inmiddels is ze één van onze
vaste jeugdvrijwilligers en stapelgek op
dieren. Het zelfvertrouwen van de kinderen
groeit met elke dag dat ze hier komen.” ’t
Weike is ook een fijne plek voor kinderen
die thuis geen dieren kunnen of mogen
hebben, bijvoorbeeld vanwege een allergie
van de ouder(s) of om andere redenen. Op
deze manier leren ze toch met dieren
omgaan, wat helpt in hun ontwikkeling.
Dagbesteding
Niet alleen kinderen komen graag bij ’t
Weike, ook voor volwassenen en ouderen is
het een geliefde plek.Vico is bezig om vanuit
zijn bedrijf VSC Coaching ook dagbesteding
voor ouderen te realiseren in de
verwarmde en geïsoleerde loods op het
terrein. Hier kunnen ouderen dan terecht
voor een praatje, een spelletje en om buiten
bezig te zijn. Ook hoopt Vico zo oud en
jong te verbinden.

• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions

Onthaasten, ontspannen, ontmoeten,
ontdekken en ontwikkelen:
dat is waarvoor je in ’t Weike
altijd welkom bent.

Meer weten? Neem contact op met Vico
Smeets of ga naar de website https://
stichtinglevensverloop.nl/
E-mail: info@stichtinglevensverloop.nl
Telefoon: 06-33 09 80 44

MOVAKA VOF

Schutteboendersweg 3, 6247 EM Gronsveld

Rolluiken
Zonwering
Overkappingen
Tuinkamers
Glaswanden
Verandazonwering
Sectionale poorten
Binnenzonwering

www.movaka.nl / info@movaka.nl / 0646376593
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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 9 februari tot en met dinsdag 22 februari

VARKENSFILETLAPJES
4e GRATIS
WEEKENDRECLAME: vrijdag 11 februari en zaterdag 12 februari

KOPHAASJES
4e GRATIS

Daar alleen kan liefde wonen
Daar alleen is het leven goed
Waar men blij en ongedwongen
Alles voor elkander doet.
Met veel verdriet, maar dankbaar voor de onuitwisbare
herinneringen, geven wij u te kennen dat onze zorgzame
moeder, oma en omi van ons is heengegaan

Bets Evers-Baats
* Haelen, 8 juni 1931

† Maastricht, 22 januari 2022
echtgenote van

Frans Evers †

Lasagne
100 gram

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

€ 1.19

Ardennerham
100 gram

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

€ 2.25

Gebraden gehakt
100 gram

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

€ 1.19

Belegen kaas

100 gram

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

€ 1.60

41e Kinder-wandelvierdaagse 2022
Beste lezers,
Over enkele maanden hopen wij als organisatie
dat we na 2 jaar kunnen starten met deze
unieke buiten activiteit. We durven het aan om
de eerste voorbereidingen te treffen voor de
kinder-wandelvierdaagse in de
voorjaarsvakantie.
De wandelvierdaagse start in de eerste week van de voorjaarsvakantie.
Maandag 		
Dinsdag 		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag 		

25 april 2022
26 april 2022
27 april Koningsdag en geen wandelen
28 april 2022
29 april 2022

Laten we hopen dat we na twee jaar van uitstellen onze kinderwandelvierdaagse weer mogelijk zal zijn. Wij gaan in ieder geval
starten met de voorbereidingen. Op zaterdag 12 maart neemt de
organisatie een definitieve beslissing of de vierdaagse wel of niet kan
plaatsvinden.

Resie † en Martin
Maud en Roy, Tren, Koen
Marc, Millo, Finn
Correspondentieadres:
Termaar 95
6269 AG Margraten
De plechtige uitvaartdienst heeft op vrijdag 28 januari plaatsgevonden.
Veel dankbaarheid, respect en waardering gaat uit naar de
medewerkers van Zorgcentrum Fonterhof in Berg en Terblijt
en van Envida Thuiszorg in Amby die Bets met zoveel liefde en
toewijding hebben verzorgd.

Leiding gevraagd…..
Hebt u als ouder interesse om mee te wandelen als begeleiding dan
kunt u zich opgeven via onderstaand mailadres. Wij verwachten
enthousiaste vrijwilligers die minimaal 2 aaneengesloten dagen
kunnen meelopen. Het meelopen is van ongeveer 10.00 uur tot
15.00 uur. De kleine groepen lopen 12 km per dag en de grote
groepen 15 km per dag. Deelname vanaf 6 jaar.
Voor info of opgave begeleiding b.dackers@home.nl of telefonisch
bij Ben Dackers tel: 043-3638337.
Namens alle kinderen bedankt alvast.
Hoofdleiding wandelvierdaagse 2022 
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AMIEPEDIA
Amiepedia.nl: Verleden, heden en toekomst!

Thuiszorg
Centrale
Nederland
Elke dag uw eigen dag!

Regie in eigen handen
Servicegericht én persoonlijk
Vaste contactpersoon, korte lijnen
Kleine teams met vaste
zorgprofessionals

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

nieuw op Amiepedia
In de vorige Amyer Praot hebben wij u alvast lekker
gemaakt met de belofte dat er een verhaal zou
komen over de Stadsbussen in Amby. Welnu, die
belofte is gedeeltelijk ingelost. Sinds kort staat het
eerste deel over 36 jaar stadsbus in Amby online. Het is een
leerzaam en vermakelijk artikel geworden over de eerste jaren van
de stadsbusdienst in Amby, na de annexatie in 1970. Dit verhaal is
aangeleverd door
Erwin Beckers en
de meeste foto’s
zijn uit de
privécollectie van
L .Bollen
U hoeft geen
kaartje te kopen
om in dit verhaal
te komen. U kunt
zo instappen.
Datum: 1955-1958, lijnbus 15 Maastricht-Brunssum, met
LTM logo achterop, halterend bij Amby-kerk.
Een ander verhaal dat beloofd werd is inmiddels ook gepubliceerd.
Het artikel over de ontwikkeling van het “Ambyerveld”, een van
de laatste stukjes Amby dat
bebouwd wordt, heeft
dankzij bewoner Jordi
Severijns een plek op de
site gekregen. Een erg mooi
stukje
ontwikkelingsgeschiedenis
van Amby, mooi
verlevendigd met de foto’s
van – inmiddels – onze
huisfotograaf, Ton Bron.
Huizen in een laatste bouwfase aan het Oppidum, 2021

Amiepedia en de Sjlaaibök.
Binnenkort zou, als alles normaal was, de aloude carnavalsgekte weer
moeten losbarsten. Gezien de huidige corona gerelateerde
ontwikkelingen is daarbij veel onzeker. Om toch iets - met name
voor de jeugd - te organiseren, heeft de vereniging een
Carnavalsspeurtocht in de planning. Over het hoe en wat kunt u het
Plus Quaedvlieg Amby
beste de Amyer Praot en de site van de Sjlaaibök in de gaten houden.
is ALTIJD BEREIKBAAR tijdens
Het wanneer is gepland op 20 februari. Het is vooral de jeugd die “bij
wegwerkzaamheden Ambyerstraat
de carnavalsles” moet worden gehouden, anders is er straks niemand
Noord!
meer die weet hoe het moet....
Vanuit Meerssen via de
Ambyerstraat Noord doorrijden tot Vereerd is Amiepedia, met de vraag van de organisatie om mee te
denken over geschikte vragen en opdrachten. Allemaal Carnaval en
Severenplein of volg de
omleidingsborden via Westrand naar Amby gerelateerd. Uiteraard hebben we dat toegezegd en met
enkele redactieleden geven we zelfs acte de presence bij de
Severenplein.
uitvoering.
Vanuit Nazareth of Heer via de
Severenstraat, volg
Voortgang en wat gaat er komen?
omleidingsborden via Westrand naar Het inmiddels vertrouwde verhaal over het wel en wee van en over
Severenplein. 
de Sjlaaibök” wordt uiteraard met nieuwe bijdragen voortgezet.
En er verschijnt komende weken een mooi verhaal van de hand van
Wiel “de Witte van” Hermans over onze voetbalclub RKASV.
Genoeg om naar uit te kijken dus.
U ziet het, steeds meer mensen uit Amby nemen de “pen” ter hand
om de redactie te voorzien van verhalen en artikelen. En weer zijn er
goede en interessante suggesties aangereikt.
Een goede en belangrijke ontwikkeling vinden wij. Want u weet het
inmiddels, maar we blijven het uitdragen:
Al deze verhalen kunt u 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. 
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67e jaargang
n r. 3 - 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

BLASIUSZEGEN
De Blasiuszegen wordt in katholieke kerken
ieder jaar gegeven op 3 februari. Volgens
een middeleeuwse traditie is dit ritueel
vooral bedoeld ter voorkoming van
keelaandoeningen en andere kwalen. De
Blasiuszegen is vernoemd naar de heilige
Blasius. Historisch is er nagenoeg niets
over hem bekend, behalve dan dat hij in
de 4de eeuw geleefd moet hebben.
Volgens diverse legenden was hij een arts
die tot bisschop van de Armeense stad
Sebaste werd gekozen. Omdat hij getuigde
van zijn geloof in Christus zou hij na vele
gruwelijke martelingen zijn onthoofd. Zijn
verering is wellicht pas door de
kruisvaarders naar West Europa
overgebracht. Het meest bekend is het
verhaal waarin Blasius kort voor zijn
marteldood een jongetje genas dat door
een visgraat in zijn keel dreigde te stikken.
Deze vertelling zou ten grondslag hebben
gelegen aan de Blasiuszegen in de vorm
zoals we die nu kennen. Op 3 februari, de
liturgischefeestdag van Sint-Blasius, wordt
in veel katholieke kerken na de
eucharistieviering de gelegenheid geboden
om de Blasiuszegen te ontvangen, zoals dit
ook in onze parochie het geval geweest is.
De priester of diaken houdt daarbij twee
op Maria Lichtmis gewijde kaarsen in
Andreaskruisvorm verbonden onder de kin
van de gelovigen. De bedienaar bidt dan:
Per intercessionem Santi Blasii liberette
Deus a malo gutteris et a quovisalio malo
in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti
('Moge God u op voorspraak van de
heilige Blasius bevrijden van keelziekten en
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

andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest').
Dat de Blasiuszegen met kaarsen wordt verricht is afkomstig van het middeleeuwse
gebruik om frequent kaarsen aan Sint-Blasius te offeren. Dit zou teruggaan op de legende
van een vrome vrouw die de gevangen genomen bisschop van Sebaste dagelijks in de
kerker opzocht, hem te eten gaf en van een kaars voorzag. Blasius zou de vrouw
gevraagd hebben hem ook na zijn dood kaarsen te blijven schenken. Als beloning zou de
vrouw tegen ziekte gevrijwaard blijven.
In vroegere tijden werd de Blasiuszegen ook met brood, wijn, water en vruchten gegeven.
Vooral in Vlaanderen kwam dat veel voor. Daar werd Blasius op sommige plekken
trouwens ook aangeroepen tegen oogziekten. In Zuid-Duitsland en Tirol wordt hij soms
nog vereerd als beschermer van de veeteelt en de akkerbouw. In de Franse streek Savoy
stond Blasius bekend om zijn hulp aan meisjes die moeilijk aan een man konden komen.
In Kroatië staat Sint-Blasius (Sveti Vlaho) bekend als de patroonheilige van Dubrovnik. In
deze stad zouden zijn belangrijkste relieken worden bewaard: zijn hoofd, een stuk
halsbot en zijn handen. Die worden op 3 februari meegedragen in een grote openbare
processie te zijner eer.
H. MISSEN in Amby
ZONDAG 13 februari, Zesde zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis
Coert Franssen, c.u.
Dinsdag 15 februari: 09.00 uur in de kerk
Jaardienst E.H. Ed Ruland, oud-kapelaan Amby
Donderdag 17 februari: 09.00 uur in de kerk
Voor de wereldvrede
ZONDAG 20 februari, Zevende zondag door het jaar,
STERFDAG H. WALBURGA,
Walburgadag Dragersgilde H. Walburga
11.00 uur H. Mis
Mart Wintjens en dochter Lilian
Breur Willems, c.u.
17.00 uur Poolse mis
Dinsdag 22 februari: 09.00 uur in de kerk
Voor de vluchtelingen
Donderdag 24 februari: 09.00 uur in de kerk
Voor de parochiegemeenschap
OVERLEDEN
Bets Evers-Baats, 90 jaar
Moge 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 14 februari in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 15 februari
vóór 12.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s:
www.parochiewalburga.nl.
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Karnevaleske
Gezins Sjpeurtoch
CV de Sjlaaibök
Op zoondag 20 fibberwarie organiseert CV de Sjlaaibök
i.s.m. Amiepedia `nne verkleijde gezins sjpeurtoch door Amie.
Tösje 13.00 en 17.00 oor kint geer door Amie trèkke. Door `t ganse
dörp zien dan `n aantal poste oetgezat. Beej edere pos weurt uuch
get vertèld euver de hisjtorie van de Amiese Karneval en kint geer `n
leuke opdrach in Karnevalssjfeer doen.
Geer krijg ouch `n vraogelies mèt, die geer onderweeg kint invölle.
Vanaaf 13.00 oor kint geer op `t terras van de Amyerhoof de route
en de vraogelies ophoole. Geer kint dan metein sjtarte mèt de
sjpeurtoch.
Es geer alle punte höb bezoch, kint geer uuch weer mèlle
beej `t sjtartpunt aan de Amyerhoof.
Geer kint de toch allein laope, mer `t leukste is es geer dee mèt `nne
kleine groep laop.
Onderweeg môtte veer ôs waal aan de geldene regels hawwe.
De toch is absoluut ouch leuk veur de kleinste jeug, mer veer vraoge
wel of `nne volwassene mèt hun mèt geit. (veer bemanne allein de
poste, en laope de toch neet mèt)
Wat höb geer nudig veur onderweeg:
• Per groep `n gooj pen
• `nne telefoon mèt internet
• Gooj zin !!
• Karnevalspèkske (want dat höb geer netuurlik aan)
Veer probere ondanks alle beperkinge zoe väöl meugelik veur ozze
Amiese jeug te doen en veer hope dan ouch op `nne groete opkoms.
De Sjlaaibökskes en Sjlaaimètsjes zalle netuurlik ouch aanwezig zeen,
en in hun pèkske de toch ouch laope.
Opgeve is neet nudig, komp gewoen naor de Amyerhoof !!!!!
Veer zeen ôs ! 

Wilt u zich eindelijk weer eens verheugen op een fijne vakantie?
De meeste reisorganisaties hebben goede voorwaarden en/of verzekeringen
om met een gerust hart een vakantie te boeken.
Een nieuwe naam...een nieuwe start.
Dezelfde Raymond, hetzelfde reisbureau (Globus), dezelfde service en kwaliteit
maar een nieuwe naam: Reisprof@home.
Onderdeel van Reisprofessionals.nl (voormalig Toerkoop reisburo Globus dus).

Niet meer terug kijken maar vol goede moed en vol vertrouwen naar een nieuwe toekomst
onder een andere naam: Reisprofessionals.

Ik hoop u snel weer te zien.
Met vriendelijke groet, Raymond

is nu
Raymond Frints

De voordelen van uw eigen mobiele reisadviseur:

+31 6-29 566 722
raymond@reisprofessionals.nl
www.reisprofathome.nl

•
•
•
•
•

Persoonlijke service zonder meerprijs.
Ik kom graag op afspraak bij u thuis.
Onafhankelijk reisadvies.
Prijsvergelijking tussen Nederlandse, Belgische en Duitse reisorganisaties.
Bijna 30 jaar werk- en reiservaring.

Amyer Praot - 9 - Amyer Praot

RADEMO
RADEMO
RADEMO
RADEMO
RADEMO

Karveelweg 10 Maastricht
Bezoek onze showroom
Geopend
op showroom
vrijdag van
Bezoek
onze
Bezoek
onze
showroom
Karveelweg
10
Maastricht
9:30
t/m
16:30
Karveelweg
10
Maastricht
Karveelweg
10van
Maastricht
Geopend
op vrijdag
Geopend
opshowroom
vrijdag
vanvan Vocalgroup Mes Amie
Mat/m
t/m
do
volgens
afspraak
Bezoek
onze
Geopend
op vrijdag
9:30
16:30
9:30
t/m
16:30
is met passie muziek maken
Karveelweg
10
Maastricht
9:30
16:30afspraak
Ma t/m
dot/m
volgens
Geopend
op vrijdag
vanafspraak
Ma
t/m
do
volgens
Ma t/m
do
volgens
afspraakis het wij-gevoel en gezelligheid
9:30 t/m 16:30
Ma t/m do volgens afspraak

is streven naar uitdagingen
is samen durven groeien

Vocalgroup Mes Amie repeteert weer als volledig koor.
Vanaf maandag 7 februari is de volledige zaal van de Amyerhoof
omgetovert tot repetitieruimte. Op anderhalve meter afstand
naast en achter elkaar kunnen wij weer veilig repeteren en het
combo op de buhne. Wat is het weer heerlijk om samen te zingen
en de kalnken van het combo te horen. Wij hopen dat we in mei /
juni weer voor de buitenwereld optredens kunnen verzorgen.
Wie wordt het 60ste lid van Vocalgroup Mes Amie?
Afgelopen week hebben wij wederom een nieuw lid mogen
verwelkomen. Hierdoor staat de teller op 58 zingende en
spelende leden. Wie wordt het 60ste lid?

Kunststof en aluminium kozijnen

Terrasoverkappingen
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Vocalgroup Mes Amie zoekt tenoren en bassen.
Kun je zingen of lijkt zingen je een leuke hobby dan kom eens
kijken want ons koor zoekt tenoren en bassen. Op dit moment
telt ons koor 10 mannen en aangezien wij nog groeiende zijn
kunnen wij gezien ons project nog tenoren en bassen gebruiken.
Lijkt het je leuk dan ben je op maandag tijdens onze wekelijkse
repetitieavond welkom.
Wist u dat? Dat u zich via onze website kunt
melden wanneer u kleren heeft voor onze
kledinginzameling. En er iedere
maandagavond tijdens onze repetitie kleding
ingeleverd kan worden in de Amyerhoof.
Wanneer er plotseling kleding moet worden opgeruimd dan kunt
u via ons secretariaatsadres contact opnemen. Wij komen dan de
verpakte kleding bij u thuis ophalen. Het is voor onze vereniging
een belangrijke bron van inkomsten voor onze kas en helpt ons
door de coronaperiode heen.
Programma voorjaar 2022
Zondag 27 maart: Middagactiviteit voor leden, vrienden en familie
Woensdag 6 april: Kienen ovb
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 

PROGRAMMA SJLAAIBÖK
Umtot veer ôs programma sjteeds môtte aanpasse, en
de regels sjteeds verandere, kin `t zeen tot de
informatie die veer uuch noe geve, beej de volgende
Amyerpraot neet mie klop.
Um op de huugte te blieve van ôs mies aktuele
programma raoje veer uuch aan ozze website www.
sjlaaibok.nl of ozze facebookpagina in de gate te hawwe.
Veer probere uuch zoe good meugelijk te beriechte euver ôs
aktiviteite!
Besjtuur en Raod van Èllef
CV de Sjlaaibök 

Op zoek naar een leuke baan in
de horeca?

Rederij Stiphout zoekt
voor het komende vaarseizoen
oproepkrachten/
vakantiemedewerkers.
Ben je 15 jaar of ouder en wil je
werken in de horeca op een
bijzondere locatie?
Stuur dan je sollicitatie naar
anita@stiphout.nl of 043-3515303
Amyer Praot - 10 - Amyer Praot
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Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak

Limburgs blauwe bessensap puur fles € 5,45
Limburgse Blauwe bessen wijn fles € 8,50

Mergelland Elstar of jonagold kilo €1,39

Weet wat je eet.

Vlees van uit de buurt (in de diepvries)

Lams en Varkens vlees van Fromberg en Rund vlees van ’t Gasthoes

Uw adres voor een origineel fruit of cadeau mandje met streek producten.

Oude akerstraat 4 a Bemelen

Ma.13.0018.00 Di. t/m Do. 10.30 Vr. 8.00 tot 18.00 Za. 8.00 tot 17.00

Even voorstellen:
Lewie, bruine rat en stripfiguur

WALBURGIS UITVAARTZORG

De gemeente Maastricht heeft in samenwerking met Woonpunt,
Servatius en Maasvallei een stripfiguurreeks over de rat ‘Lewie’
opgezet.
De bedoeling van de strip is dat Lewie jou meer informatie geeft
over ratten en hoe je rattenoverlast kunt voorkomen. Je vindt in de
Amyer Praot. met enige regelmaat, een nieuwe aflevering van Lewie!
De invloed van jouw gedrag op overlast van ratten is groot. Denk
aan het verkeerd aanbieden van restafval, het bijplaatsen van afval bij
milieuperrons, het opslaan van afval in tuinen en het niet opruimen
van hondenpoep.
Informatie geven zodat mensen rattenoverlast herkennen en zich
bewust worden van hun rol hierin is daarom heel belangrijk.
Dit jaar verschijnen ongeveer 15 korte stripverhalen van 6 plaatjes in
de Amyer Praot.
Vragen: bel 14043!!! 

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

Walburgis Uitvaartzorg een begrip in Amby en groot Maastricht.
Nieuws van Walburgis Uitvaartzorg.
Over het leven praat men makkelijker dan over de dood, het is ook in deze tijd nog een
taboe.
iedereen er optimaal
vroeg of laatte
mee
geconfronteerd.
Om Toch
ons wordt
ledenbestand
actualiseren
vragen wij onze leden,
Indie
Amby
een eigenzijn,
uitvaartvereniging,
het uitvaartcentrum
nahebben
2018 we
verhuisd
hun nieuwe waarvan
adres aan
ons door te geven.
gelegen
aan de
Severenstraat
1.
Indienis wij
u post
doen toekomen,
ervan verzekerd te zijn dat dit
Walburgis
is er juiste
niet alleen
maarDe
voormeldingen
leden, maar voor
iedereen
die te
terechtUitvaartzorg
komt op het
adres.
kunnen
worden
maken
krijgtvia
met
het mailadres
overlijden van
een dierbare.
gedaan
ons
info@stwalburgis.nl
of via de “post”
Wij
willen dit kenbaar maken
aan eenieder,
die gebruik wil maken van de diensten van
Ledenadministratie
Walburgis
Uitvaartzorg,
Walburgis Uitvaartzorg. Een lidmaatschap van onze vereniging is hiervoor niet nodig.
Eikenhoven 22, 6225 GT Maastricht.
Ook al hebt u elders een overlijdensverzekering neem vrijblijvend contact met ons op
kan
een adreswijziging
telefonisch worden
enHelaas
wij regelen
de uitvaart
of crematie voor u ofniet
uw dierbare.
doorgegeven,
alsvan
vereniging
behandelen
verhuizingen
Wilt
u (alleen) gebruikwij
maken
onze opbaarruimte,
dan kunt u uw
dierbare, een of
meerdere
begeleiding
onzeof
eigen
vrijwilligers,
alleendagen,
maarmet
als
dit via van
mail
post
gaat. laten opbaren
Wilt u een bezoek brengen aan ons rouwcentrum, neem dan telefonisch contact op

Bestuur
Walburgis
met
06-53376435
om een Uitvaartzorg
afspraak te maken.
Postadres Walburgis Uitvaartzorg
Severenstraat 4/B02,
6225 AR Maastricht.
Info@stwalburgis.nl
www.stwalburgis.nl

.
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VERSEERPAKKÈTTE
TE KAOP !!
Vanaaf noe kint geer
ondersjtaande
verseerartikelen kaope:
Verseerpakkèt blauw: 11 euro

Verseerpakkèt wit: 11 euro

Los sjtikkervèl blauw of wit : 9 euro

22 ballonnen
mèt bok: 5 euro

Amiese vlag:
22 euro

Nuij!!!! Veur op de roet 11 euro
Dit alles te besjtèlle via info@sjlaaibok.nl
Vermèld beej eur besjtelling ouch eur adres,
dan kinne veer t ouch bezörge. Binnekort
keump d'r nog 'n sjiek spesjaal artikel beej.
Dus hawt nog get plaats euver.Veer rope
uuch op um eur hoes, tuin, etalage of ganse
sjtraot te versere um same 't Amiese
Karnevalsgeveul oet te drage.
De 3 sjoens verseerde adresse ontvange mèt
de Karnevalsdaag 'nne leuke pries!! 

Het buurtplatform Amby heeft nog een
extra gratis service voor de inwoners
van Amby.
Lees onderstaand en mocht u hulp nodig
hebben laat het ons weten, mocht u
bepaalde kennis in huis hebben en wilt
hiermee u mede inwoners ondersteunen
gaan wij graag met u in gesprek.
Hallo mijn naam is Jacqueline.
sinds kort ben ik als vrijwilliger
aangesloten bij het buurtplatform Amby
om met mijn kennis de inwoners van
Amby te ondersteunen en bij te staan.
Ik heb hbo maatschappelijk werk
gestudeerd aan sociale academie den
bosch en daarna een post hbo opleiding
als therapeut gevolgd.
Mijn werkervaring heb ik opgedaan als
hulpverlening bij o.a riagg /amw in Boxtel
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en recent bij de Beyart te Maastricht
10 jaar heb ik in Frankrijk gewoond,
spreek dus, uiteraard Frans maar
ook Duits en Engels.
Maar geen ....Maastrichts !
Ben alleengaand en woon sinds enkele
jaren in Maastricht.
Voor kortdurende hulpvragen of
begeleiding kunt u op dinsdagmorgen
terecht bij het buurtplatform Amby
ik ben er tussen 9.30 en 11.00 uur.
Mijn aanpak is:
wat is er mis ? Waar wil je naartoe en
hoe bereiken we dat.
Ik doe geen schuldhulpverlening.
Voor het maken van een afspraak kunt u
bellen of mailen met : gsm 0636408424
mail : info@buurtplatform-amby.nl
Hartelijke groet.
Jacqueline. 

Mijn naam is Maud Wachelder, ik
ben 18 jaar en mag met trots
zeggen dat ik finalist ben van Miss
Beauty of Limburg.
Dit is een provinciale voorronde
van de missverkiezing,
Miss Beauty of the
Netherlands.
Wat zou het sjiek zijn als ik,
geboren en getogen in Amby, deze
titel in de finale kan winnen! Wil jij
mij helpen?
Sms Poll Limburg Maud naar 3010.
(Let op; €1,10 per sms).
Ook zetten wij, als finalisten, ons in
voor de stichting LINDA.
Foundation. De stichting is bestemd
voor ouders en kinderen die in financiële nood verkeren. Ook hier kun je
vrijwillig je steuntje aan bijdrage!
https://www.actievoorlindafoundation.nl/actie/maud-wachelder
Alvast bedankt!
Liefs, Maud 

Beriech vaanoet ‘t stadhoes..
Vier weken geleden heb ik het vertrouwen gekregen van de
gemeenteraad om als wethouder aan de slag te gaan voor de
stad waar ik geboren en getogen ben. Het is een absolute eer
en een prachtige uitdaging om samen met inwoners en
ondernemers aan de slag te gaan. Als raadslid heb ik mij de
afgelopen jaren voor de volle 100% ingezet en dienstbaar
gemaakt voor Maastricht. Dat blijf ik als wethouder natuurlijk
onverminderd doen. Alleen dan nu vanuit het stadhuis op de
‘Merret vaan Mestreech’.
Mensen vragen geregeld: ‘’hoe zijn de eerste weken als
wethouder gegaan?’’ De eerste weken zijn omgevlogen. Het is
overweldigend, intensief maar zeer zeker ook heel plezierig.
De eerste domein- en raadsvergaderingen hebben
plaatsgevonden en ik heb menig interessante gesprekken
gevoerd met partners in de stad. Inmiddels zijn al de nodige
besluiten genomen. Onze stad zal ook de komende periode
nog de nodige opgaves tegemoet zien zoals bijvoorbeeld de
grote woningbouwopgave en het herstellen en uitbreiden van
de economie. Eveneens is de volgende fase van de
burgerbegroting aangebroken waarbij het beschikbare budget
zal worden verdeeld over een aantal thema’s en daarnaast
blijft het faciliteren van gemeenschapsvoorzieningen zoals
bijvoorbeeld de zo belangrijke gemeenschapshuizen een groot
punt van aandacht.
Ik heb nog meer zin gekregen om met alles wat ik in mij heb
Maastricht (en Amby) een stap vooruit te brengen!
Voor de vele warme reacties en felicitaties
wil ik jullie hartelijk danken.
Dit geeft energie en vertrouwen.
Veer zien us,
Niels Peeters, 06-15960400
niels.peeters@maastricht.nl
Wethouder Economie, (EU)regionalisering,
Wonen, Sociale innovatie en
1e locoburgemeester. 

AMIESE FEESTCD “IN AMIE VEUL IECH
MIECH THOES” EN MEER MUZIKAAL
NIEUWS VAN JEROME GELISSEN
Op za. 15 jan. 2022 kwam er 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. 

Ben je goed voor de wijk
is de wijk goed voor jou!
Wij zijn op zoek naar de zegels voor de
boodschappenpakketten van de Plus.
Zijn er inwoners in Amby die deze zegeltjes misschien niet sparen?
Wij zijn er in ieder geval reuze blij mee. Zo kunnen we misschien
mensen blij maken met een mooi pakketdienst ze zeer zeker goed
kunnen gebruiken. Zeker als je de eindjes elke week aan elkaar moet
zien te knopen.
U mag een pb sturen en dan worden de zegels opgehaald of u mag
ze iedere dag inleveren bij het buurtplatform Amby aan de
Ambyerstraat Noord 78 naast het oude SNS gebouw tussen 09.30
en 11.00 uur.
Bellen mag ook op nr 0636408424
Alvast bedankt! 

Warm en ambachtelijk !
Passioneel !
Vakmanschap !
De enige echte in Amby en in de
groei in Heer !
En dat al meer dan 90 jaar !
Tot Ziens in een van onze winkels
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ÉCHT VRIJE KEUS
EERLIJKE PRIJS
Meer mogelijk dan u denkt, ook als u
Uw uitvaartregisseur Marc Moors
Dr. Goossensstraat 2, Berg en Terblijt
www.uitvaartstudio.com (043) 852 3 258
Verkeersveiligheid?!

Steeds meer verkeer mijdt ook het smalle stuk ter hoogte van
Bakkerij van de Weerdt, rijdt om via Lindeplein, Achter de Hoven en
(door Henny Willems) Hagenstraat, máár probeert deze omweg in de zelfde tijd af te leggen
als normaal rechtdoor…. maar overal is het 30 km!!!
Nogmaals dank voor de vele reacties die ik
Daarbij komt ook dat de hierboven genoemde wegen niet zijn
van de lezers van de Amyer Praot heb mogen
ingericht voor 30 km! Dus nodig om hier iets aan te doen toch!?
krijgen!
Nieuwe wijk
Het is werkelijk onveilig en dat voelen velen
Maar ook de nieuwste wijk van Amby zorgt voor veel
mét mij.
verkeersonbegrip volgens bewoners. Op het moment dat de
In dit artikel geef ik weer wat de bewoners (die gereageerd hebben
automobilist op de Hagenstraat is, geldt geen snelheidsbeperking
op mijn artikel en oproep) voor onveilige situaties in Amby zien,
meer en er zijn geen remmende factoren (geen verkeer van rechts of
voelen, maar ook meemaken.
drempels) en wordt het gaspedaal wat dieper ingetrapt, tot aan de
Racebaan
Ambyerstraat Noord.
Belangrijk punt is met name de snelheid. Gaat het overdag nog
enigszins, ’s avonds en ’s nachts lijkt de Ambyerstraat Noord vaak een Parkeerproblematiek
Het is nog altijd zo dat in een woonerf alleen geparkeerd mag
racebaan. Mensen die aan de Ambyerstraat wonen houden hun hart
worden op de P-plekken. Wat trouwens ook stoort en voor extra
vast. Wat een geluk, dat er nog weinig ernstige ongelukken gebeurd
onveilige situaties zorgt is het parkeren aan de openbare weg en
zijn.
geen gebruik maken van de eigen op- en of inrit of de aanwezige
En zet trouwens niet je cruisecontrole aan op 30 km,
garage.
achteropkomend verkeer gaat op je bumper zitten of haalt je in!
ten onrechte fietsen
Het is me nog niet gelukt, om met iedereen, die gereageerd heeft, in
Over het voetpad langs het
contact te komen. Daarnaast ga ik met de wijkagent in gesprek over de
losloopgebied (Larixpad) kom
ervaringen. Maar er speelt veel meer, dus:
je vaker fietsers en brommers
tegen. Als je er iets van zegt,
Blijf melden als U ook voelt dat het
krijg je een grote mond terug
ónveilig is in Uw omgeving. Schroom
of krijg je akelige ziektes naar
niet!
je hoofd geslingerd.
Henny Willems
henny.willems@gemeenteraadmaastricht.nl
telefoon: 043-3621089 

Er zijn ook meerdere voetpaden in
Amby waar gefietst wordt. Dit
levert vaak onprettige situaties op.
Het pad tussen Peppelhoven en
Witte Boerderij en het pad naast
het scoutinggebouw zijn hier
enkele voorbeelden van. (jungske,
noe moste loupe veur ’t
verkiersexame, sjtraks maak t niks
mie oet!)

Naar school
Ouders die bang zijn om hun kinderen alleen naar school te laten
gaan, omdat het te gevaarlijk is op de
Ambyerstraat Noord.
Ook zijn er ouders, die samen met
hun kinderen de fiets nemen om naar
school te gaan. Maar ook hier, als
fietser van rechts krijg je (bijna) nooit
voorrang, nee de automobilist
verhoogt zelfs soms zijn snelheid!
Gevaarlijkste
Voor veel mensen is het stuk Ambyerstraat Noord tussen Lindeplein
en Hagenstraat het gevaarlijkste stukje van de weg. Dit is te smal! De
brutaalste weggebruiker néémt hier voorrang.
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Rondleiding door Amby deel 2
Jan Meertens en Henny Willems, kandidaten uit Amby voor de gemeenteraad namens de
Seniorenpartij Maastricht, hebben onlangs hun lijsttrekker en huidig wethouder, Frans
Bastiaens, rondgeleid in Amby. Het resultaat is een serie foto’s, waarvan we hieronder er
4 afdrukken. Wij maken er een prijsvraag van in welke straat of plein de foto’s genomen zijn.
Iedere lezer van de Amyerpraot mag mee doen. Onder de goede inzenders verloten we een leuke
prijs. Jouw oplossing van deze week met vermelding weekcode 6 en naam en adres sturen naar:
ed.sabel@home.nl
Winnaars krijgen bericht.

De Seniorenpartij Maastricht is al 40 jaar (als lokale en onafhankelijke partij) een betrokken en
betrouwbare partner in de Maastrichtse politiek.
We zoeken praktische oplossingen voor actuele
en structurele problemen. Leefbaarheid in de
buurten, voldoende woningen (vooral voor ouderen) en het bestrijden van armoede staan bij ons
voorop. Bij de Seniorenpartij hebben senioren
een streepje voor, maar dat wil niet zeggen, dat
we geen oog hebben voor de noden en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

De verkiezingen voor de gemeenteraad worden
gehouden op 14, 15 en 16 maart. Laat uw stem
niet verloren gaan. De zwijgende meerderheid
staat buitenspel als men niet gaat stemmen. Juist
in deze tijd waarin minderheden vaak met agressieve methodes ons hun wil proberen op te dringen, is het belangrijk dat u van zich laat horen.
Lees ons partijprogramma en nog veel meer op
www.seniorenpartijmaastricht.nl
En maak op 14, 15 of 16 maart gebruik van uw
stemRECHT…

Lijst 2

Al 40 jaar betrokken en betrouwbaar
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