46e jaargang nr 2

25 januari 2022

Huldiging jubilarissen ZijActief Amby 2020
Afgelopen week hebben enkele bestuursleden
de jubilarissen van 2020 van ZijActief Amby
aan huis gehuldigd. Door Corona moest dit
helaas op deze manier gebeuren, omdat we
weer de jaarvergadering hebben moeten
uitstellen.
We hebben de volgende jubilarissen gehuldigd:
2e HANDS
KLEDINGMARKT

Harmonieuws
Bestuurslid Niels
Peeters benoemd
tot wethouder van
de Gemeente Maastricht

speciaal veel kinderkleding

ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017
GEMEENSCHAPSHUIS AMYERHOOF
SEVERENPLEIN AMBY

Niels Peeters, bestuurslid van onze
vereniging, is recentelijk beëdigd als
wethouder van de Gemeente
Maastricht. Helaas komt hiermee een
einde aan zijn rol in het bestuur maar
gelukkig blijft Niels lid van de Harmonie.
We zijn Niels veel dank verschuldigd
voor zijn inspanningen en wensen hem
een succesvolle carrière als wethouder en 1e locoburgemeester. 

VERSEERPAKKÈTTE TE KAOP !!
SJTART VERSEERWEDSTRIJD !!

van 10.30 – 14.30 uur
t.b.v. ZijActief Limburg
afd. Amby

Vanaaf noe kint geer ondersjtaande
verseerartikelen kaope:

is gratis50 jaar, en
Mw Noben-Dassen 60 jaar, De
Mwtoegang
Braeken-Huits

Verseerpakkèt blauw: 11 euro

Verseerpakkèt wit: 11 euro

Los sjtikkervèl blauw of wit : 9 euro

mw Kicken-Heemskerk, mw Hermans en Mw Stassen-Mulder
alle drie 25 jaar. Allen nogmaals van harte gefeliciteerd.
ZijActief Limburg, Afdeling Amby 

Beste lezers,
Yes, sinds vrijdag 14 januari kregen we eindelijk het verlossend
woord: "We mogen weer beginnen”.
Als vereniging hadden we het GELUK dat we op zondag
31 oktober 2021,nog net voor de zoveelste lock - down
jullie als ons publiek een mooie en gezellige matinee
voorstelling “Vaan alles get” hebben kunnen onder het
genot van koffie met vlaai (met dank aan onze
sponsoren).Wat is dat toch met Theater maken en
spelen ! waar komt onze passie vandaan? Wat je daar
allemaal kunt doen. dat je mensen voor even uit de werkelijkheid
kunt halen.Voordat je op moet, denk je vast ik wil het niet, kan het
niet. Maar als het grote licht in de zaal uitgaat en het doek opengaat
en je op moet dat is het magisch moment waarvoor je gerepeteerd
hebt. Ben je op zoek naar een hobby met uitdagingen aarzel niet en
meld je aan voor meer informatie bij vriendenkringamby@gmail.com.
Bestuur en Leden. 

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
22 ballonnen
Amiese vlag:
Karnevalsgeveul oet te
mèt bok: 5 euro
22 euro
drage.
De 3 sjoens verseerde adresse ontvange mèt de Karnevalsdaag 'nne
leuke pries!! 

Proficiat Niels!
bestuur en redactie Amyer Praot wensen
Niels Peeters veel succes met zijn benoeming
tot Wethouder van de stad Maastricht
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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

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

ROLLEN VOOR SPIEREN
I.S.M.

AKTIE 68
OUDE KLEDING /
SCHOENEN
INZAMELEN VOOR
ONDERZOEK NAAR
DE SPIERZIEKTE
FRIEDREICH ATAXIE.

Het sociaal team

Volgende uitgave:
Dinsdag 8 februari
Inzendtermijn kopie
Woensdag 2 februari
Redactie, klachten
en advertenties
Henny Willems
Berkenhoven 26
6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089
e-mail: amyerpraot@ziggo.nl
www.amyerpraot.com

Dinsdag 1 februari
(de eerste dinsdag van
de maand) is er weer
Zonnebloem kienen
voor ouderen, invaliden
en alleenstaanden.

Buurtplatform Amby
info@buurtplatform-amby.nl
bellen 06-36408424

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

COLOFON

Zonnebloem
Kienen

donderdag van 10.00 -11.30 uur.
Telefonisch 06-27850504.
U kunt ook een berichtje sturen naar
www.sociaalteammaastricht.nl

Telefoonagenda

AMBY

Locatie:
Café De Kardinaal - Ambyerstraat Zuid 201
Tijd: 11.00-16.00 uur
https://rollenvoorspieren.nl
info@rollenvoorspieren.nl

LET OP! IN VERBAND MET DE
CORONAMAATREGELEN IS DE
QR CODE VEREIST. De kienmiddag
wordt gehouden in de Amyerhoof,
aanvang 14.00 uur.Voor nadere informatie
en vervoersmogelijkheden: bel met
bestuurslid Annie Overmans
tel. 043- 36 23 816. 

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

Financieel Beheer
Maria Willems
Berkenhoven 26
6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089
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
dinsdag
8 februari
eenfeestmiddag.
Bejaarden- en invalidenvereniging
“De
Sjlaaimetten”
houden
bij De Kardinaal, (Severenstraat)
kienmiddag in Gemeenschapshuis
Beste leden op zaterdag 31 oktober a.s.
wordt er weer eenDe
gezellige
feestmiddag
gehouden
door de bejaardenvereniging
in Amyerhoof, (Severenplein)
Amyerhoof.
zaal
gaat open
om
Namens het bestuur nodig ik alle leden uit voor deze gezellige middag die zal worden gehouden in de Amyerhoof aanvan
13.00 uur en het kienen begint om
bij Plusmarkt, Severenplein
24A
vanaf 13.30 uur).
uur.
Kosten voor deze middag zijn €5,- p/p 14.00
en daarvoor
krijgt u enkele consumpties en lekker eten.
en bij L1, (Ambyerstraat
Zuid
77B,
Er is voor
prima
dans- en stemmingsmuziek
gezorgd die
door orkest
"Gonny
en Nico".
Degene
wenst
opgehaald
te worden,
Natuurlijk is er weer de welbekende tombola.

dient
dat tijdig
te melden,
telefoon
op de hoek van het pand)
U kunt zich opgeven bij de penningmeester
Jef Noben,
tel:043-3622618
of de voorzitter
Arno Custers, tel:043-3636947 t
Ik wens U namens het bestuur allen alvast
een heel 
gezellige feestmiddag toe.
362618
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Custers

Voorzitter/Secretaris

Pijnklachten?
Onze experts helpen u graag!
Fysiotherapie • Manuele Therapie • Dry Needling
Echografie • Shockwave therapie
Laurierhoven 30, Amby
www.fysioamby.nl
Maak nu een afspraak: 043 311 75 40
NU OOK OP ZATERDAG OPEN!

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Contracten en 100% vergoeding bij alle zorgverzekeraars.

TENNIS & PADEL

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

kinderen leren hier op een leuke manier rennen, springen, gooienvangen en samen spelen.

Wil jij kennismaken met tennis en/of padel?!
Dat kan!
Kies een van onderstaande inloop uren:

• Woensdag 10.00 - 11.00 uur én zondag 10.00 uur - 11.00 uur
Een tennis/padel workout voor volwassenen, gericht op fitheid,
conditie en bewegelijkheid voor tennis/padel.

• woensdag 15.00 uur - 16.00 uur tennisles voor kinderen van 6/7 jaar.
• zaterdag 10.00 uur - 11.00 uur beweeguur voor kinderen vanaf 6 tot
10 jaar
• zaterdag 11.00 uur - 12.00 uur beweeguur voor kinderen van 4, 5 en
6 jaar + 1 ouder.
Beide uren zijn gericht op de grondvormen van bewegen. De

• Zaterdag 29 januari 09.00 - 10.00 uur padelles voor kinderen vanaf
9 jaar.
De eerste proefles is gratis.
Heb je vragen of wil je je opgeven?
Mail of stuur een bericht naar Susan Eggen
06-20392551
susaneggen@setenmatch.nl 

Voordeel bij Keurslager Heuts!

VoordeelLEKKER
bij Keurslager
Heuts!
VOORDEEL:
VoordeelVoorbeeldaanbiedingen:
bij Keurslager Heuts!
Runderpoulet

Varkensfiletlapjes

Beef mozarella

Shoarma pakket

diverse smaken

3-delig

Voorbeeldaanbiedingen:
5
9
13
6
5
6
5
2
4
8
5
1
3
5
1
3
3
7
7
5 5
2 2
4 4

7

Shoarmapakket
bij 500 gram 90
biefreepjes 50
Cordon bleu
95
50
stuk
4 stuks
3 stuks
1 kilo
sucadelapjes
Duroc
d’Olive
Vlees,
broodjes
+
saus
Diversepervarianten
Shoarmapakket
bij 500 gram
biefreepjes
Cordon bleu
GRATIS
sucadelapjes
Duroc
d’Olive
Vlees,
+ saus
Diverse
4 Beierse
saucijsjes
Crispy
& roll
Gek.broodjes
Achterham
+
Pasta
scampi
50
95 varianten
95
kruidenbouquet
4
stuks
samen
500 gram
Grillworst +
Slavinken
en 4GRATIS
50
95
Geb. Pastei samen 95
kruidenbouquet
4 stuks
500 gram
SpeCial!
Saucijsjes
Zeeuws spek, 75
gebakken pastei
95
35
25
gram
100 gram
per soort samen
per portie en rozijnen
samen voor
gevulde100
kippendij
SpeCial!
gebakken
pastei +gebakken
Duroc d’Olive
Metpastei
appeltjes
Saucijsjes
Zeeuws
spek,
gevulde kippendij
grillworst
gebakken
pastei +
Duroc d’Olive
Met appeltjes en rozijnen
Rode kool stamppot 50 Kalkoenreepjes
Gehaktballetjes
Pompoensoep
75
50
99
8 stuks
100 gram grillworst
100 gram
per soort, samen
100 gram
in Limburgse mosterdsaus
in Italiaanse
tomatensaus
50
75
50
99
8 stuks
100 gram
100 gram per soort, samen
100 gram
Stoofstukjes
Hongaarse goulash
aspergeStamppot
95
50 Stoofstukjes
25 asperge25
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 kipsalade
95
Witlof ham
Chicken
wrap
Berger
d’Olive
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
50 Vleessalade
Tomatensoep 500 gram
100Janssen
gram
per stuk
250 gram
Van mama

8

8
0

6

5

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

7

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 25 januari t/m zaterdag 29 januari 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
09:00-17:00
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
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250 gram

250 gram

41e Kinderwandelvierdaagse 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 voorjaars vakantie.
Maandag 		
Dinsdag 		
Woensdag
				
Donderdag
Vrijdag 		

MOVAKA VOF

Schutteboendersweg 3, 6247 EM Gronsveld

Rolluiken
Zonwering
Overkappingen
Tuinkamers
Glaswanden

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 kinder-wandelvierdaagse weer
mogelijk zal zijn. Wij gaan in ieder geval starten
met de voorbereidingen.

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

Verandazonwering
Sectionale poorten
Binnenzonwering

www.movaka.nl / info@movaka.nl / 0646376593
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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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 26 januari tot en met dinsdag 8 februari

/ kg Varkenspoulet
+ 1/2 kg Gehakt

12

samen

€ 8.45

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

ENTRECOTES

€ 8.95

AMIEPEDIA
Amiepedia.nl: Verleden, heden en toekomst!

“Sjlachterij Klaosses wordt
Slagerij Claessens”.
Hartverwarmend...... beter is niet uit te drukken
hoe er gereageerd wordt op het verhaal over
Sjlachterij Klaosses, dat onlangs geplaatst is op de
site amiepedia.nl.
In een interview, afgenomen achter zijn zaak, vertelt Geert Claessens
over zijn nering. Tussen zijn werkzaamheden door vertelt Geert met
passie over al die jaren die hij gewerkt heeft in deze, zoals hij zelf
terecht regelmatig zegt,
prachtzaak.
Het interview met
bijpassende foto’s heeft
tot overweldigende
reacties geleid, door
huidige Ambynezen, oudAmbynezen en klanten
van buiten Amby. Slagerij
Claessens is een begrip en
met recht te beschouwen
als een bijna een eeuw
oud icoon van amby.
Herkenbaar tot in de
wijde omgeving.
Geert aan het werk in
de slagerij
Blijkbaar heeft amiepedia.nl met dit soort interviews een belangrijke
stap gezet. Ook het interview met Jack Welzen, oud-dirigent en 60
jaar lid van onze harmonie heeft tot mooie reacties geleid.
De komende tijd zullen er regelmatig soortgelijke verhalen op basis
van interviews op de site verschijnen.
Amby heeft gelukkig vele herkenbare en interessante
persoonlijkheden met een “verhaal” dat Amby mede vorm heeft
gegeven en de moeite waard is om te bewaren. Wellicht hebt u, lezer,
zelfs nog suggesties voor de redactie.

€ 1.19

Achterham
100 gram

WEEKENDRECLAME: vrijdag 29 januari en zaterdag 30 januari

2 stuks

Goulash
100 gram

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

€ 2.15

Gebakken pastei
100 gram

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

€ 1.19

Jong belegen kaas

100 gram

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

€ 1.50

Voortgang.
Het inmiddels vertrouwde
verhaal over het wel en
wee van en over de Sjlaaibök”
wordt uiteraard met nieuwe
bijdragen voortgezet.
Bladmuziek van de sjlager uit
1978: “De Hofkapel”
Nieuwe publicaties.
Toen Amby in 1970 bij de
gemeente Maastricht werd gevoegd, kreeg Amby meteen toegang tot
de stadsbusdiensten van de stad en bleken de regionale lijndiensten,
zoals LTM, Meussen, Ebad etc. voor vervoer binnen de stadsgrenzen
niet langer noodzakelijk. Over deze (stads)busdiensten verschijnt
komende weken een erg mooi artikel, met vele voor iedereen
herkenbare foto’s.
Amiepedia gaat echter niet alleen over de geschiedenis van Amby.
Zo verschijnt er binnenkort ook een artikel over de ontwikkeling
van het “Ambyerveld”. Een van de laatste stukjes Amby dat bebouwd
wordt. Uiteraard is dat straks weer een bladzijde van het
“geschiedenisboek” Amby.
Wij zijn verheugd te zien, dat steeds meer mensen uit Amby de
“pen” ter hand nemen en de redactie voorzien van verhalen en
artikelen. Ook worden er steeds vaker suggesties voor onderwerpen
aangedragen en/of hulp daarbij gevraagd aan de redactie.
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. 2 - 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

Goede mensen van Amby,
Zoals u wellicht weet heeft paus
Franciscus de Kerkgemeenschap
opgeroepen om intenser samen op weg te
gaan. Mooi verwoord heet dat: het
synodale proces versterken. Synode komt
van syn en hodos, Grieks voor samen en
weg. Hij wil in 2023 graag met de
bisschoppen van de hele wereld
nadenken over hoe we als Christenen
onderling, maar vooral ook samen met
alle mensen van goede wil, de weg naar
vrede en goedheid gaan.
Hoe gaat dat in zijn werk? De paus heeft
het goed samengevat met drie woorden:
ontmoeting, luisteren en onderscheiding.
We willen dus in zijn kielzog als parochie
Amby ook u, wie u ook bent, ontmoeten,
naar u luisteren, en heel serieus nemen
wat u zegt als het gaat over hoe de Kerk
in onze samenleving beter haar plaats kan
vinden. Met u samen proberen we dan te
onderscheiden wat ons bindt, en waar
een intensivering van samenwerking zou
kunnen plaastvinden.
Helaas gaat het bijeenkomen in onze
Corona-tijd niet zo gemakkelijk, maar
graag ga ik, samen met de kapelaans en
de parochiële bestuursraad op creatieve
wijze de komende maanden met de
vrijwilligers van onze parochie, met de
besturen en leden van verenigingen,
organisaties, de politiek, scholen,
zorginstellingen, horeca, het zakenleven,
de dienstensector, etc., etc. in gesprek
over wat we voor elkaar kunnen
betekenen.
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

We doen dat in een ontspannen sfeer, waarbij leidend is ons gezamenlijk zoeken
naar wat positief en inspirerend voor u en onze gemeenschap van Amby. U zult ons
vast goede ideeën kunnen geven, en wellicht kunnen wij u op gedachten brengen waar
u gelukkiger van wordt. Moge het leiden tot meer sociale cohesie en er meer voor
elkaar zijn.
U kunt een uitnodiging verwachten, maar u kunt zich natuurlijk ook individueel of als
groep melden. Hoe eerder hoe liever. We gaan graag met u samen op weg naar een
betere wereld!
Pastoor de Jong, namens het pastorale team.
P.s. mocht u meer willen weten over dit synodale proces, kijk eens op
https://www.rkkerk.nl/uitgelicht/uitgelicht-synode-synodale-kerk/
H. MISSEN in Amby
ZONDAG 30 januari, Vierde zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis
Breur Willems, c.u.
Dinsdag 1 februari: 09.00 uur in de kerk
Voor de jarigen in de maand februari
Donderdag 3 februari: 09.00 uur in de kerk, H. Blasius
Voor de zieken
Na de H. Mis Blasiuszegen
ZONDAG 6 februari, Vijfde zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis
Mart Wintjens en dochter Lilian
Gerard Wijckmans, c.u.
Na de H. Mis Blasiuszegen
Dinsdag 8 februari: 09.00 uur in de kerk
Uit dankbaarheid
Donderdag 10 februari: 09.00 uur in de kerk
Voor de eenzamen
OVERLEDEN
Annie de Baar-van den Broeck, 91 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 31 januari in de kapelanie en uiterlijk
dinsdag 1 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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Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak

Veldsla gewassen ons € 0,99
St pieter aardappelen Jelly/Bintje 10 kg. € 5,00
Jonagold, Elstar, Goudrenetten kg €1,29
Winter groenten voor in oven ons € 0,55
Zuivel van de vrolijke koe, Kaas van kaasboerderij Mertens
Rundvlees van ut gasthoes, Lam en varken van de Fromberg
Mergeland Eieren, Honing uit Raar

Ingang: Kersenwei Bemelen

Ma.9.00-18.00 Di. t/m Vr. 8.-18.00 Za. 8.00- 17.00

Maasvallei en Envida ondertekenen
maatschappelijke alliantie
Maastricht, 11 januari 2022: Op 22 december 2021 ondertekenden directeurbestuurder van woningstichting Maasvallei Alex Meij en Roger Ruijters,
voorzitter van de Raad van Bestuur van Envida, een maatschappelijke alliantie.
Hiermee geven ze aan dat ze samen de schouders gaan zetten onder de
maatschappelijke opgave Wonen en Zorg in het gemeenschappelijke werk- en
zorggebied. Een bijzonder moment, want nog niet eerder zochten een
woningcorporatie en een organisatie voor ouderenzorg in zo’n vroeg stadium
de samenwerking op.

Arrangementen
De intentie om de samenwerking te gaan intensiveren uit zich nu al in een
aantal projecten die op de planning staan, zowel op het gebied van (de
ontwikkeling van) nieuwe woon(zorg)vormen als nieuwe arrangementen. Een
arrangement is een keuzepakket waaruit de burger onderdelen kan afnemen.
Waar wonen en zorg voorheen apart werden georganiseerd en aangeboden,
zitten ze nu in hetzelfde pakket en is er veel maatwerk mogelijk. Maasvallei en
Envida inventariseren samen wat nodig is. Dit doen ze vanuit het gedachtegoed
Positieve Gezondheid waarin niet de beperking voorop staat, maar wat
mensen wel nog kunnen en willen in het leven.
Projecten
Gekeken wordt onder andere naar de sloop-nieuwbouwlocatie aan de Gerard
Walravenstraat in Maastricht. Hier worden door een projectgroep bestaande
uit vertegenwoordigers van beide organisaties de mogelijkheden van een
woonzorgconcept onderzocht. De daadwerkelijke realisatie van dit project is
gepland in 2025.
Bestaande woonlocaties transformeren naar woon(zorg)vormen
Ook wordt gekeken hoe de bestaande woonlocatie Recessenplein in
Maastricht getransformeerd kan worden naar een nieuwe woon(zorg)vorm
door middel van een arrangement, onderlinge samenwerkingsverbanden en
kleine bouwtechnische ingrepen.
Verzorgd Wonen
Veder wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een Verzorgd Wonen
arrangement dat past bij veel corporatiecomplexen voor senioren.
Woon-werkarrangement voor studenten
Tot slot worden de opties onderzocht voor een woon-werkarrangement voor
studenten met een zorggerelateerde opleiding dat woonzorginitiatieven
ondersteunt. 

De gezamenlijke opgave van in dit geval een woningcorporatie en organisatie
voor ouderenzorg raakt elkaar nadrukkelijk bij de verwachting dat burgers
lang(er) zelfstandig thuis kunnen en willen blijven wonen. Dit betekent dat er
een passende woning op de juiste locatie nodig is. Maar daarnaast ook goede
en juiste zorg op de juiste plek. Maasvallei en Envida geven hiermee invulling
aan het beleid van de overheid om burgers zo lang en zelfstandig mogelijk
thuis te laten wonen.
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Vocalgroup Mes Amie
is met passie muziek maken
is het wij-gevoel en gezelligheid
is streven naar uitdagingen
is samen durven groeien

Online Pub quiz Vocal Group
Mes Amie

In Corona tijd was helaas niet toegestaan om
toch met elkaar contact te blijven houden had
onze activiteiten commissie op maandagavond
10 januari j.l. een online Pub quiz
georganiseerd.Vele leden hadden zich
aangemeld om via “teams” en “Kahoot” deel
te nemen aan deze online quiz.
Na de nieuwjaarstoespraak door de
voorzitter kon de pub quiz beginnen. Met vele
vragen op allerlei gebieden wist koorlid Petra
Rens haar twee mederivalen te verslaan.
Namens alle quizdeelnemers proficiat Petra,
activiteitencommissie en presentator
dankjewel voor de goede organisatie.

Vocalgroup Mes Amie weer
van start.

Na de laatste personferentie van het nieuwe
kabinet bleek dat er voor koren een
versoepeling mogelijk was en weer in
beperkte mate gerepeteerd mag worden. Op
maandag 17 januari j.l. is het koor van start
gegaan met partij repetities. “Cover me in
Sunshine” is een van de nieuwe liederen waar
het koor zich mee gaat presenteren tijdens
concerten als dit weer mogelijk is. Het was
weer genieten om samen te zingen en elkaar
weer te zien.

Wist u dat? Dat u zich via
onze website kunt melden
wanneer u kleren heeft
(Zie verder blz. 10) 

Be you.
Be beautiful.

• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions

Ambyerstraat Noord 102, Maastricht | 043 362 52 30 | hairz-more.nl
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Terre des Hommes Winkel
Dorpstraat 18A
6227 BN Heer-Maastricht
tel.: 06 27278934

Openingstijden:

Ma:
13.30 uur – 17.00 uur
Di t/m vr: 10.00 uur – 17.00 uur
Za:
12.00 uur – 16.00 uur

Voor verkoop én inname van
gebruikte spullen
van goede kwaliteit.
Kleding, speelgoed, boeken, sieraden, schoenen,
tassen, serviesgoed en woningdecoraties.

Kunststof en aluminium kozijnen

De opbrengst gaat naar hulpprojecten voor
kinderen van Terre des Hommes.
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Tijd over?
Vrijwilligers zijn welkom!

Horren
043-3628351
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Meer info op:
www.facebook.com/TdHMaastricht
en Instagram.
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.

• 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 alvast noteren in uw
agenda en kunnen collega verenigingen hier
al rekening mee houden.

Programma voorjaar 2022

Zondag 27 maart:
				
Woensdag 6 april:
Zondag 22 mei:
Kerstwandelingen 2022
Vrijdag 3 juni:
Zoals u weet zijn onze kerstwandelingen
				
gecanceld. De kaarten zijn bij de meeste
Zondag 12 juni:
wandelaars verrekend. Wij willen alvast
aankondigen dat er in 2022 kerstwandelingen Zondag 10 juli:
				
zullen zijn en wel op:
• Vrijdag 16 december 2022 om 18.15 en Zondag 17 juli:
om 21.00 uur
				

Middagactiviteit voor
leden, vrienden en familie
Kienen ovb
Viering Kerk Amby ovb
Vormsel viering
Kerk Scharn ovb
Lunchconcert
Dagtocht /
concert uitvoering
stadsuitvoering met
afsluiting BBQ 

Verkeersveiligheid?!
(door Henny Willems)

Dank voor de vele reacties die ik van de lezers
van de Amyer Praot heb mogen krijgen!
Het is werkelijk onveilig en dat voelen velen mét
mij.
Op dit moment probeer ik met iedereen, die
gereageerd heeft, in contact te komen. Daarnaast
ga ik met de wijkagent in gesprek over de
ervaringen.
Maar, Er is veel meer, dat speelt: fietsen op
voetpaden is er een van.
Ook hier kom ik op
terug.
Blijf melden als U
ook voelt dat het
ónveilig is in
Uw omgeving.
Schroom niet!

Henny Willems
henny.willems@gemeenteraadmaastricht.nl
telefoon: 043-3621089 

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
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Rondleiding door Amby
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 5 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,
en de toekomst van onze
maar dat wil niet zeggen, dat we geen oog hebben voor de noden
kinderen en kleinkinderen.
Kijk eens op: www.seniorenpartijmaastricht.nl
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