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WOENSDAG 4 MEI DODENHERDENKING IN AMBY
Door de oorlog in Oekraïne, zo dicht bij ons, krijgt
de Dodenherdenking een andere dimensie.
We beseffen meer dan ooit, dat oorlog veel ellende
met zich meebrengt. En dat velen zich opofferen voor
volk en vaderland met vrijheid als ideaal.
Op 4 mei denken we ook aan de doden in deze
verschrikkelijke oorlog.
19.00 uur Eerbetoon tijdens H.Mis in de Walburgakerk.
Met medewerking van Scouting Amby en Parochiekoor.
19.45 uur Herdenking op het kerkhof, bloemen, gedichten, muziek,
m.m.v. leden Harmonie St.Walburga, Amby en anderen.

Aan alle leden van ZijActief Amby,
Beste dames,
Vanavond woensdag 20 april 2022 is de algemene
ledenvergadering om 19:45 uur in het gemeenschapshuis
2e HANDS
Amyerhoof.
KLEDINGMARKT
En gaan we stemmen over de nieuwe afdelingsstatuten van
speciaalgekregen.
veel kinderkleding
ZijActief Amby, waarvan U informatie heeft
Het is
belangrijk voor onze vereniging dat ZONDAG
deze statuten
worden2017
24 SEPTEMBER
goedgekeurd. Beste leden we vragen u dan ook:
AMYERHOOFin te
Breng vanavond uw stem uitGEMEENSCHAPSHUIS
doorSEVERENPLEIN
het stemformulier
AMBY
vullen en mee te nemen!
van 10.30 – 14.30 uur

U bent van harte welkom
Cultureel Comité Amby 

Ete & Genete

In mei organiseren we weer een buurtmaaltijd voor mensen die het
leuk vinden om andere mensen te ontmoeten en samen te eten. De
laatste keren was het weer gezellig druk. Fijn om te merken dat het
in een behoefte voorziet!
Er wordt gezorgd voor gezellige muziek tussen de gangen door.
De datum: dinsdag 3 mei a.s. De volgende datum is: 7 juni.
Het concept is: driegangen diner, goed gezelschap, mooie muziek.
Als je het leuk vindt om er bij te zijn, ben je van harte welkom!
De buurtmaaltijd is van 19.00-21.00 uur in: Amiecitia, Beukenhoven
50, Maastricht (schuin tegenover de Plus).
Reserveren is nodig en kan via: j.bosch11@icloud.com
of een kaartje naar Amiecitia, Beukenhoven 50, 6225 GR Maastricht.
Voor de onkosten wordt een bijdrage van 5 (of 3) euro pp gevraagd.
Graag tot ziens op dinsdag 3 mei!
Namens het team van Ete & Genete,Titia/Jan Bosch. 

Op woensdag 11 mei 2022 nodigent.b.v.
wij uZijActief
uit voor
een Culturele
Limburg
stadswandeling in Wyck- Maastricht.
afd. Amby
We gaan op eigen gelegenheid naar de stad en starten de
De toegang is gratis
wandeling (± 2,5km) om 14:00 uur op het
pleintje onder de klok
in Wyck. De prachtige gevelstenen en de monumentale panden
geven ons een kijkje in het rijke verleden van dit stadsdeel. We
sluiten de middag af bij Stadsherberg De Poshoorn, Stationsstraat
47 waar u de gelegenheid heeft een consumptie te gebruiken.
Verder zijn aan deze wandeling geen kosten verbonden
Wilt u mee op deze wandeling, meldt u dan voor 5 mei aan!
Uitnodiging voor de ledenavond van 18 mei 2022 om 19:45 uur
in het gemeenschapshuis Amyerhoof.
Guus Reinartz en zijn vrouw Martina hebben al eerder met veel
succes onze ledenavond verzorgd. Deze keer nemen ze ons mee
naar het mooie Marokko in hun audiovisuele show. Fotografie is
hun passie, zij laten ons prachtige opnames zien van de natuur, de
mens en de cultuur. Deze avond mag U niet missen!
Werkgroep ZijActief Limburg
Afdeling Amby. 

even een paar weekjes VRIJ wat de Amyer Praot betreft. Dinsdag 17 mei zijn we er weer!
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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

Wist je dat ratten (bijna) alles eten? In
de natuur leven ze vooral van noten,
fruit en zaden. Hier zijn ze ook in de
stad dol op. Zitten er ratten in de
buurt van je woning? Het plukken en
rapen van noten en fruit kan dan
helpen om ze weg te houden. Ook het
verwijderen van vogelvoer is in dat
geval een goed idee. In de stad vinden
ratten ook andere voedselbronnen:
weg gegooide etensresten, restzakken
die te lang buiten staan en zelfs
hondendrollen staan op het menu. 

AMBY
COLOFON
Volgende uitgave:
Dinsdag 17 mei

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

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

Inzendtermijn kopie
Woensdag 11 mei

ZONNEBLOEM
AFDELING AMBY

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

KIENEN
De eerstvolgende
mogelijkheid
om mee te doen
aan het
Zonnebloemkienen
is dinsdag 3 mei.

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

Contactpersoon is
Annie Overmans,
tel. 043- 3623816. 

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
Beste
leden
op
zaterdag
31
oktober
a.s.
wordt
er
weer
een gezellige feestmiddag gehouden door de bejaardenvereniging
10 en 17 mei
in Amyerhoof, (Severenplein)
Namens het bestuur nodig ik alle leden uit voor deze gezellige middag die zal worden gehouden in de Amyerhoof aanvan
een
kienmiddag
in
vanaf 13.30 uur).
bij Plusmarkt, Severenplein
24A
Gemeenschapshuis
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".
en bij L1, (Ambyerstraat
Zuid
77B,
Amyerhoof.
Natuurlijk is er weer de welbekende tombola.

De Jefzaal
gaat
open om
13.00
uur
hettel:043-3636947 to
op de hoek van het pand)
U kunt zich opgeven bij de penningmeester
Noben,
tel:043-3622618
of de
voorzitter
Arnoen
Custers,
Ik wens U namens het bestuur allen alvast
een heelbegint
gezellige feestmiddag
toe. uur. 
kienen
om 14.00
Amyer Praot - 2 -A.Amyer
Custers Praot

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.

Harmonie St. Walburga is op zoek
naar nieuwe bestuursleden!
We zijn een bijna 125-jarige vereniging, die niet is
weg te denken uit de gemeenschap van Amby.
De Harmonie is springlevend met diverse
ambities, een eigen muziekschool en met een sterke
jeugdafdeling.
Om het stokje over te kunnen dragen aan jongere generaties
zijn we op zoek naar enthousiaste bestuursleden.
Personen met affiniteit voor muziek, maar minstens zo
belangrijk, die het een uitdaging vinden om verder te bouwen

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

aan een toekomstbestendige vereniging.
We bieden u een gezellige muziekvereniging waarbij we de
muzikale doelen, zoals deelname aan het Bondsconcours, niet
uit het oog verliezen.
We zijn ook een vereniging met diverse commissies, die het
werk van de bestuursleden aanzienlijk verlichten.
Spreekt het u aan om een leidende rol te vervullen in onze
vereniging, neem dan geheel vrijblijvend contact op met de
secretaris, Math Nulens: secretaris@walburga.nl
Hij kan u alle informatie geven, zodat u een goed beeld krijgt
van de beschikbare bestuursfuncties.
Bellen met Math kan ook; telefoon (043) 3622066. 

Voordeel bij Keurslager Heuts!

Gegr. Achterham +
Boterhamworst +
Preskop

Voordeel
bij Keurslager Heuts!
4
LEKKER VOORDEEL:
VoordeelVoorbeeldaanbiedingen:
bij Keurslager Heuts!
75

100 gram per soort samen

Katenhaasjes

Souvlakispies

Kipschnitzels

Biefreepjes
diverse smaken

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

6

Shoarmapakket
bij 500 gram 95
biefreepjes 95
Cordon bleu
00
00
250 gram
4 stuks
4 stuks
3 stuks
sucadelapjes
Duroc
d’Olive
Vlees,
broodjes
+
saus
Diverse
varianten
Shoarmapakket
bij 500 gram
biefreepjes
Cordon bleu
GRATIS
sucadelapjes
Duroc
d’Olive
Vlees,
broodjes + saus
Diverse
Megaburger
pakket
Parma
kipvink
Gebekske
Bami
goreng
50
95 varianten
95
kruidenbouquet
4
stuks
samen
500 gram
4-delig
GRATIS
pastei
of
gehakt
50
95
95
kruidenbouquet
4 stuks
samen
500 gram
SpeCial!
Saucijsjes
Zeeuws spek, 95
gebakken pastei
90
80
95
gram
500 gram en rozijnen
samen voor
gevulde100
kippendij
SpeCial!
gebakken
pastei +gebakken
Duroc d’Olive
Metpastei
appeltjes
Saucijsjes
Zeeuws
spek, per stuk
gevulde kippendij
grillworst
gebakken
pastei +
Duroc d’Olive
Met appeltjes en rozijnen
Saté
Kip
pilav
Lasagne
bolognese
50 Babi pangang
75
50
99
8 stuks
100 gram grillworst
100 gram per soort, samen
100 gram
in pindasaus
ovenschotel
50
75
50
99
8 stuks
100 gram
100 gram per soort, samen
100 gram
Stoofstukjes
Hongaarse goulash
aspergeStamppot
75
50 Stoofstukjes
75 asperge25
Hongaarse
goulash
500
gram rijst Stamppot
500 gram
500 gram
500 gram
in braadjus
beenhamovenschotel
Met graTiS
witte
Diverse varianten
in braadjus
beenhamovenschotel
Met graTiS witte rijst
Diverse varianten
Duroc d’Olive
95
95
95
Spaghetti bolognese 95 Pasta asperge salade
Griekse
rauwkost
Tonijnsalade
Duroc
d’Olive
500 gram
500 gram
50095
gram
500
gram
95
95
95
van het huis
500 gram

Tomatensoep

500 gram

gehaktbrood

Frisse groentesalade

8

4

0

7

500 gram

5

Vleessalade

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

500 gram

8
0

5

49 Frisse groentesalade 29 Vleessalade
25
650gehaktbrood
2
1
4
Van mama Janssen
Van mama Janssen
95
95
09
95
95 2
09
95
3webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL
1
2
Bestel eenvoudig 3
via95
onze
en
haal
uw
bestelling
snel
en
gemakkelijk
af
bij
het
pick-up
point.
2
1
2

Tomatensoep

per stuk

1 liter

1 liter

200 gram

100 gram

250 gram

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 19 april t/m zaterdag 23 april 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
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250 gram

250 gram

MOVAKA VOF

Schutteboendersweg 3, 6247 EM Gronsveld

Rolluiken
Zonwering
Overkappingen
Tuinkamers
Glaswanden

Burgerbegroting Maastricht:
300.000 euro voor projecten
Heeft u een idee voor uw wijk?
Doe mee!
Bij Burgerbegroting
Maastricht bepalen
inwoners zelf over
de besteding van
300.000 euro. Dit
geld is door de gemeente Maastricht en de
Provincie Limburg beschikbaar gesteld.
De afgelopen maanden bepaalden
inwoners samen aan welke vijf thema’s het
geld moet worden besteed.

Verandazonwering
Sectionale poorten
Binnenzonwering

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

Vijf thema’s

Deze vijf thema’s zijn gekozen:
• Nieuwe ontmoetingsplekken en/of
activiteiten in gebouwen of in de
openbare ruimte
• Verbindende activiteiten (tegen
eenzaamheid)
• Iedereen doet mee/stimuleren
participatie
• Leegstand en lege terreinen
• Vergroenen van parken en straten

Projecten indienen

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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Vanaf vrijdag 22 april kunnen inwoners een
idee of een project indienen. Deze ideeën
en projecten moeten aansluiten bij een van
de vijf thema’s.
• Een buurtbarbecue om buurtbewoners
bij elkaar te brengen?
• Een kienavond voor senioren?
• Een pleintje of parkje vergroenen?
• Of de aanleg van een tijdelijke buurttuin
of speelterrein?
Met Burgerbegroting Maastricht kan
het. U beslist!
Wilt u Maastricht of uw wijk weer een
stukje mooier maken? Doe dan mee!
En dien uw idee of project in.
U kunt uw idee indienen via
www.burgerbegrotingmaastricht.nl
Wilt u uw idee liever mailen of telefonisch
doorgeven?
Mail burgerbegroting@maastricht.nl of bel
043 350 47 47 

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 20 april tot en met zaterdag 30 april

/ kg Varkenspoulet
+ 1/2 kg Gehakt

12

samen

€ 8.95

Goulash
100 gram

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

Achterham
100 gram

WEEKENDRECLAME: vrijdag 22 april en zaterdag 23 april

KOPHAASJES
4e GRATIS

€ 1.29

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

€ 2.25

Gebakken pastei
100 gram

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

€ 1.29

Jong belegen kaas

100 gram

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

€ 1.60

Op woensdag 27 april (Koningsdag) zijn wij de hele dag gesloten. - Meivakantie van maandag 2 tot en met dinsdag 10 mei.
Met ingang van 10 mei zijn wij ook op DINSDAG de hele dag gesloten. (Overige dagen gelden de normale openingstijden)"

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

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.
De opbrengst gaat naar hulpprojecten voor
kinderen van Terre des Hommes.

Tijd over?
Vrijwilligers zijn welkom!

Meer info op:
www.facebook.com/TdHMaastricht
en Instagram.

Walburgis Uitvaartzorg een begrip in Amby en groot Maastricht.
Agenda voor de jaarvergadering van Walburgis Uitvaartzorg
Over het leven praat men makkelijker dan over de dood, het is ook in deze tijd nog een
te houden
opiedereen
maandag
meimee
2022
(20.00 uur) in de
taboe.
Toch wordt
er vroeg16
of laat
geconfronteerd.
27 te Amby-Maastricht.
InAmyerhoof,
Amby hebben weSeverenplein
een eigen uitvaartvereniging,
waarvan het uitvaartcentrum
gelegen
de Severenstraat 1.
1. is aan
Opening.
Walburgis Uitvaartzorg is er niet alleen maar voor leden, maar voor iedereen die te
2.krijgtIngekomen
stukken.
maken
met het overlijden
van een dierbare.
Wij willen
kenbaarvan
maken
eenieder, die gebruikvan
wil maken
van de diensten
3. dit
Verslag
deaan
ledenvergadering
18 oktober
2021.van
Walburgis
lidmaatschap van onze vereniging is hiervoor niet nodig.
4. Uitvaartzorg.
JaarverslagEen
2021.
Ook al hebt u elders een overlijdensverzekering neem vrijblijvend contact met ons op
Verslag
vanofdecrematie
financiële
en wij5.regelen
de uitvaart
voor ucommissie
of uw dierbare.van toezicht.
Bestuursverkiezing.
Wilt u6.(alleen)
gebruik maken van onze opbaarruimte, dan kunt u uw dierbare, een of
meerdere
met begeleiding
vanrooster
onze eigenzijn
vrijwilligers,
latenWeerts
opbaren en
		 dagen,
Toelichting:
volgens
Raijmond
Wilt
brengen periodiek
aan ons rouwcentrum,
neemzijdan
telefonisch
op
		u een bezoek
Jo Snackers
aftredend;
stellen
zichcontact
herkiesbaar.
met
omiseen
te maken. Het bestuur draagt
		06-53376435
Verder
erafspraak
een vacature.

		
		
		
7.
		
		
8.
		
9.
		
		
		
. 		
		
10.
11.
12.

mevr. Marie-Josée Oosterbosch voor als nieuw bestuurslid.
Postadres Walburgis Uitvaartzorg
Andere
kandidaten
voor deze6225
bestuursfuncties
kunnen zich
Severenstraat 4/B02,
AR Maastricht.
kandidaat
stellen
tot
aan
het
begin
van
de
vergadering.
Info@stwalburgis.nl
www.stwalburgis.nl
Verkiezing lid van de financiële commissie.
Toelichting: Eric Schiepers, lid van de financiële commissie is
periodiek aftredend; hij stelt zich herkiesbaar.
Voorstel tot wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement.
Voorstel tot machtiging van bestuursleden en
(personeel van) de notaris (zowel tezamen als afzonderlijk)
om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen, en
verder om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk
of gewenst zijn voor de uitvoering van de hiervoren
omschreven statutenwijziging.
Presentatie van de nieuwe lijst van voorzieningen.
Mededelingen.
Rondvraag.

De stukken liggen een half uur vóór de vergadering voor een ieder
ter inzage in de vergaderruimte. 
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67e jaargang
n r. 8 - 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

"Over Pasen kun je niet preken" schrijft
onze bisschop monseigneur Harrie Smeets
(die ernstig ziek is: wij blijven voor hem
bidden!) in zijn boek: "Getuigen van de
Verrijzenis".
Het is misschien moeilijk om over Pasen te
spreken. Het is misschien zelfs moeilijk om
daarin te geloven. Wat betekent het
vandaag voor mij? Zelfs de leerlingen, de
apostelen van Jezus, konden daarin niet
geloven! Maar de ontmoeting met Christus,
die verrezen is uit de doden, heeft het leven
van de apostelen helemaal veranderd!
Vanaf 17 april zijn wij als christenen
begonnen om Pasen en de Paastijd te
vieren, 50 dagen lang! De vreugde van de
overwinning van Christus op de dood en
het kwaad willen wij aan alle mensen van
onze parochie brengen! Jezus Christus is
verrezen en Hij houdt van ons!
Mogen ook wij in deze Paastijd Christus
ontmoeten, omdat Hij met ons is om ons
lijden te dragen om ons te vertroosten, om
aan ons Zijn kracht te schenken om ook
anderen te kunnen dragen en verdragen.
Hij wil ons zijn eeuwig leven schenken, het
leven sterker dan de dood!
Laten wij ook in deze tijd bidden voor de
mensen, die vandaag alleen de dood
ervaren: op een fysieke of geestelijke
manier. Wij bidden ook in het bijzonder
voor Oekraïne, dat de vrede van de
verrezen Christus ook daar mag heersen.
Kapelaan Pawel Zelazny.
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

H. MISSEN in Amby
ZONDAG 24 april, Tweede zondag van Pasen
11.00 uur koor: Gelegenheidskoor
Jaardienst Miny Creuwels
Jo Sour, c.u.

Dinsdag 26 april:
09.00 uur in de kerk
Donderdag 28 april: 09.00 uur in de kerk

Voor ons koningshuis
Voor de eenzamen

ZONDAG 1 mei, Derde zondag van Pasen
11.00 uur koor: Gelegenheidskoor
Gerard Wijckmans, c.u.
Jef Willems, c.u.
Dinsdag 3 mei:
		

08.40 uur rozenkrans in de kerk
09.00 uur mis
Voor de jarigen in de maand mei

WOENSDAG 4 mei, DODENHERDENKING
19.00 uur koor: Gemengd koor
Voor alle slachtoffers van oorlog en geweld
Na de H. Mis dodenherdenking bij het oorlogsmonument op het kerkhof
Donderdag 5 mei: 09.00 uur in de kerk

Voor onze bevrijders

ZONDAG 8 mei, Vierde zondag van Pasen, Moederdag
11.00 uur koor: Gelegenheidskoor
Voor alle moeders
Coert Franssen, c.u.
Olga Vankan-van Engelshoven, c.u.
Dinsdag 10 mei:
08.40 uur rozenkrans in de kerk
		
09.00 uur mis
Voor onze parochiegemeenschap
Donderdag 12 mei: 09.00 uur in de kerk
Voor priesterroepingen
ZATERDAG 14 mei, Walburgadag Harmonie
19.00 uur: Harmonie Sint Walburga
Voor de levende en overleden leden van de harmonie
ZONDAG 15 mei, Vijfde zondag van Pasen
11.00 uur koor: Gelegenheidskoor
Annie de Baar-van den Broek, c.u.
Frans Debie, c.u
Dinsdag 17 mei:
08.40 uur rozenkrans in de kerk
		
09.00 uur mis
Voor de slachtoffers van
			
oorlogsgeweld
Donderdag 19 mei: 09.00 uur in de kerk
Ronnie Fleur en overledenen van de families Fleur-van Asdonck en Meuwissen-Bakker
GEDOOPT
Liam van Sundert
Wij wensen de dopeling en zijn ouders van harte proficiat.
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 9 mei in
de kapelanie en uiterlijk dinsdag 10 mei 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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Nu de 2
Nu de 2eLuxafle
®
LuxaflexHor
me
Hor met50% ko

50% korting!
Wees klaar voor de len

Wees klaar voor de lente en
maak
van
je
huis
een
comfortabel
huis een comfortabel, insectenvrij thuis.
Maak een afspraak en
Maak een afspraak en laat je inspireren!

The Art of Window Styling

The Art of Window Styling

Uw partner in vloeren, gordijnen,
zonwering en slaapcomfort.
Hulserstraat 83 Geulle
www.vissers-woninginrichting.nl

De actie loopt tot 15 mei 2022.
Vocalgroup Mes Amie
is met passie muziek maken
is het wij-gevoel en gezelligheid
is streven naar uitdagingen
is samen durven groeien

Hierna enkele algemene zaken zoals de korte termijndoelen tot aan
de zomervakantie. Een woord namens de muziek en
activiteitencommissie. Het was een mooie vergadering met een
positieve insteek en aanvullingen van de aanwezige leden.

Supergezellige kienavond
Afgelopen week is er een
supergezellige ouderwetse
kienavond gehouden. Zo’n
125 deelnemers waren
aanwezig om samen in het
thema van Pasen te
kienen. Dank aan alle
deelnemers en ook de
sponsoren. Op woensdag
23 november gaan we
weer kienen en dan in het
thema van Sinterklaas en
kerst.

Jaarvergadering 2022

Op maandag 4 april was er na twee jaar weer een fysieke
jaarvergadering. Na de gebruikelijke jaarverslagen van zowel secretaris
en penningmeester was er ook de bestuursverkiezing. Na 8 jaar
namen we afscheid van Ilva Ploum. Namens de hele vereniging een
groot dankjewel richting haar betrokkenheid bij het bestuur. Naast
haar was er een herverkiezing van Sylvia Yerna. Proficiat Silvia voor
wederom 4 jaar werken binnen het bestuur en vereniging. Een welkom
was er ook voor een nieuw bestuurslid namelijk Pascalle Packbier.Veel
plezier in deze nieuwe taak. Hierna de huldiging van een jubilaris
namelijk Christel Gommans. Zij is al 12 ½ jaar lid van ons koor.Van
harte proficiat Christel. Een verder bijzonder moment was het
uitroepen van het lid van verdienste. Deze eer viel dit jaar aan Kirsten
Blauwbroeck. Haar enthousiasme en bereidwilligheid waren vooral de
woorden die passeerden in de aankondiging. Proficiat Kirsten.
Ook dit jaar mochten we ons erelid kapelaan Jacques Maas
verwelkomen en was zijn bijna “One men” speech weer bijzonder en
een stimulans voor onze volledige vereniging.

Programma voorjaar 2022

Zondag 22 mei: Viering Kerk Amby
Maandag 23 mei: Open repetitie
Zondag 12 juni: Lunchconcert
Zondag 10 juli:
Dagtocht / concert uitvoering
Zondag 17 juli:
stadsuitvoering met afsluiting BBQ
Woensdag 23 nov.: Kienen
16-17-18 dec.:
Kerstwandelingen 
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AMIEPEDIA

Amiepedia.nl: Verleden, heden en toekomst!
Goededag, beste lezer.
Wellicht hebt u afgelopen tijd genoten van de
verhalen op de site. Bijvoorbeeld over de
Volkstuinvereniging. Of hebt u andere, oudere stukjes en foto’s
ontdekt op de site, die u nog niet gelezen had. Wij van de
redactie hopen het van harte.
En als het u inspireert en u ideën voelt opborrelen over
mogelijke interessante onderwerpen voor de site...Lees dan
verder.
Afgelopen weken hebben wij, naar aanleiding van onze oproepen
in de Amyer Praot, leuk materiaal mogen ontvangen van diverse
gulle gevers van of uit Amby. Behalve foto’s en stukken tekst, een
plakboekje vol allerlei kranteartikelen van en over Amby. Dat
laatste allemaal uit de periode dat Amby nog een onafhankelijk
dorp was.
Wat dat allemaal een schat aan informatie oplevert is ongelofelijk.
Als het lukt, verschijnt er binnenkort alvast een eerste artikel dat
hierop is gebaseerd.
Het plaatsen van nieuwe verhalen.
In de vorige Amyer Praot is aangegeven dat
er een verhaal zou verschijnen over de
“Hof van Huntjens” en dan met name over
de geschiedenis van de voormalige
boerderij. Om dat verhaal compleet te
krijgen is veel archiefonderzoek nodig.
Helaas heeft dat nog niet het gewenste
materiaal of de gewenste gegevens
opgeleverd. Zo moeten er bijvoorbeeld
enorm veel notariele akten, de zogenaamde
“Gichten” worden gelezen uit de 18e eeuw.
Een enorm karwei, niet alleen vanwege de
hoeveelheid, maar ook vanwege de gebezigde taal en taalstijl uit
die tijd.
De redactie heeft besloten toch alvast een en ander te publiceren
en later, en dat is precies de “wiki-gedachte” achter de site,
nieuwe onderzoeksgegevens alsnog toe te voegen. De Wikigedachte is afgeleid van “Wikipedia”. Een site die velen onder u
wel kennen en het kenmerk daarvan is dat eenieder online
informatie aan allerlei onderwerpen kan toevoegen of zelf een
onderwerp (topic) kan starten. In feite is Wikipedia een
wereldwijde “encyclopedie” gemaakt door mensen van over de
hele wereld. Daarop gebaseerd is onze “Amiepedia”, zij het dat de
informatie voor deze site, voornamelijk door Ambynezen, oudAmbynezen of andere geinteresseerden wordt aangeleverd.
Uit bovenstaande blijkt dat voorafgaand aan het publiceren van
verhalen en artikelen over Amby, soms enorm veel voorbereidend
werk zit. De redactie bestaat uit zes permanente leden, een
enkeling gepensioneerd, het merendeel nog full-time werkend.
Die leden zijn allemaal vrijwilligers, die naast het runnen van de
organisatie en de site, ook nog het merendeel van de artikelen
schrijven en het benodigde onderzoek daarvoor zelf doen.
Een giganstische klus, zeker nu er steeds meer materiaal ter
beschikking komt dat de moeite waard is om op de site een plek
te geven. De redactie is dan ook blij dat zich enkele aspirant
onderzoekers en schrijvers hebben gemeld om mee te doen.
Maar eerlijk is eerlijk....we kunnen meer mensen gebruiken die
regelmatig of eenmalig een bijdrage kunnen leveren. Het “verhaal
Amby” is namelijk nog lang niet voltooid want ook “uw verhaal”
hoort er thuis.
Inloopuurtje.
U kunt de redactie digitaal voorzien van materiaal via
redactie@amiepedia.nl , of spullen en verhalen afgeven bij een
van de redactieleden (te vinden op amiepedia.nl), of zelf komen
aanreiken.
Op 10 mei aanstaande kunt u ons weer zelf “in levende lijve”
ontmoeten in de Amyerhoof. Tussen 20.30 tot 21.30 uur heten
wij u welkom en ontvangen wij graag nieuwe tips, suggesties,
foto’s en vooral uw eigen verhalen. Wij, of samen met u,
bewerken dit alles tot mooie verhalen over Amby. Want u weet
het:

Voor de Gemengde Zangvereniging Crescendo is het
voorjaar van 2022 goed van start gegaan. Op 3 april
heeft ons koor de H. Mis opgeluisterd in de SintAnnakerk. Het was een sfeervolle mis waarin we de
gelegenheid kregen om het Ave Maria in het dialect te
zingen toen een van de toekomstige communicanten
gedoopt werd. Een bijzondere gebeurtenis…
Daarna hebben we
gezamenlijk geluncht in
de Amyerhoof, en de
jubilarissen van 2020 en
2021 in de bloemetjes
gezet. Er waren
woorden van dank en
bewondering voor
Henny Aerts (12 ½ jaar
lid), Anja Dielissen
(25 jaar lid) en Desirée
Verburgh (40 jaar lid),
en hartelijke felicitaties
van de andere
koorleden en de
koordirectie. Een aantal
jubilarissen kon helaas
niet aanwezig zijn, maar
ook voor hen geldt:
hartelijk dank voor jullie jarenlange lidmaatschap! 



Ƭ

Een heerlijke buurtmaaltijd:
- driegangen diner
- mooie muziek
- goed gezelschap

Ieder welkom!! Dinsdag 3 mei 19.00-21.00 uur
Aanmelden (pp 3/5 euro): j.bosch11@icloud.com
Amiecitia: Beukenhoven 50

6225 GR - Maastricht

Amiepedia: van, voor en door de mensen van Amby. 
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PLANNEN SOCIALE
HUUR & KOOP WONINGBOUW
TERBLIJTERWEG / OYLMPIAWEG
Op de raadsvergadering van dinsdag
19 april stond het vaststellen
Bestemmingsplan Geusseltpark, gelegen aan
de Terblijterweg/Olympiaweg, op de agenda.

Het vaststellen van het bestemmingsplan
was nodig voor de bouw van 336 sociale
huur/koop woningen verdeeld over drie
bouwblokken.
Hiermee krijgt het gebied tussen de
Terblijterweg en het MVV complex een
mooie woonbestemming.
"De bouwplannen dragen bij aan een mix
van duurzaam en betaalbaar wonen in de
wijk" aldus Henny Willems. En als er op dit
moment ergens behoefte aan is, dan wel aan
duurzaam én betaalbaar.
In een wijk als Amby (waar dit gebied toe
behoort) is sterke behoefte aan extra
woonruimte en dat voor alle lagen van de
bevolking.
In overeenstemming met de wensen en
uitgangspunten ten aanzien van
woningbouw van de gemeente Maastricht
wordt gebouwd voor de volgende
doelgroepen:
• jongeren (starters en schoolverlaters);
• senioren met latente zorgvraag (zo lang
mogelijk zelfstandig wonen);
• eenpersoonshuishoudens
Henny Willems
Raadslid Senioren Partij
Maastricht (SPM)

henny.willems@gemeenteraadmaastricht.nl
telefoon +31(0)643882735 

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak
Ze zijn er weer

Limburgse asperges ook ambachtelijk geschild

Veldsla gewassen 100 gr € 0,99
Rabarber een natuurlijke mineralen bron 500 gr. € 1,25
Kant en klaar gesneden Salade compleet per ons € 0,79
Nieuwe oogst Galantine kriel vers geschrapt 500 gr € 1,50
Een heerlijke voorjaars groente

Ingang: Kersenwei Bemelen

Ma.9.00-18.00 Di. t/m Vr. 8.-18.00 Za. 8.00- 17.00
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NIEUWS
De komende weken worden zeer belangrijk voor
ons 1e elftal. We zijn volop verwikkeld in de strijd
tegen degradatie.
Dit kunnen we niet zeggen van ons 4e en het 5e
elftal. Deze twee teams strijden volop mee om het
kampioenschap.
Het 4e heeft 4 verliespunten meer dan koploper Jekerdal 6, maar
speelt nog wel tegen deze tegenstander. Dus kan de achterstand
bij winst terugbrengen naar 1 punt. Zondag 24 April speelt het 4e
om 10:00 uur thuis tegen BMR 4.
Ons 5e elftal is ook nog volop in de race om het kampioenschap.
Momenteel staan ze 2e, en hebben maar 2 punten minder dan
koploper Daalhof 5.
Ook het 5e speelt zondag 24 April om 12:00 uur een
thuiswedstrijd tegen Geusselt Sport 6.
Dus bent u nieuwsgierig naar de ontknoping van deze titelstrijd,
dan kunt u komen kijken op ons sportcomplex.
Om uw dag compleet te maken speelt zondag 24 April om
14:30 uur RKASV 1 tegen DBSV 1.
En wetende dat alle punten belangrijk zijn tegen de
degradatiestrijd, is dit dan ook weer een belangrijke wedstrijd
voor ons vlaggenschip.

gezellige avond werd de JO19 -1 gehuldigd met het voorjaar
kampioenschap 2021. Dus met de toekomst zit het wel goed
voor onze vereniging.
En dat het goed gaat achter de schermen bij RKASV kunnen we
ook wel zeggen. Want met trots hebben we ook de nieuwe
hoofdsponsor kunnen presenteren.Voor de komende drie jaar zal
Starwash XL verbonden zijn aan RKASV. Tevens heeft ook
Rademo zijn contract als cosponsor met 3 jaar verlengd.
Na 2 jaar niks te hebben kunnen organiseren voor
onze
Bezoek
onze showroom
jubilarissen, zal RKASV zijn jubilarissen op vrijdag
3
juni
Karveelwegin10het
Maastricht
zonnetje zetten.
Geopend
op
vrijdag
In de volgende uitgave zullen we hier wat uitvoeriger op terug van
komen.
9:30 t/m 16:30

RADEMO

Ma t/m do volgens afspraak

Tevens zijn we ook gestart met de voorbereidingen van ons
90-jarig bestaan in 2023. Dan zullen we groots gaan uitpakken,
Bezoek onze showroom
Bezoek
onze showroom

dus noteer alvast 22 – 23 april in jullie agenda.
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Op zaterdag 16 April was er een feest in de RKASV -kantine, met
optredens van John Tana, Shakin DJs en Erwin. Tijdens deze
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043-3628351 / 06-22384333

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
een pijpleiding boven de Ambyerstraat-Zuid

De leiding door het
park.
Daarom volgen nu meer
drastische maatregelen.
Dinsdag verschenen
borden ter hoogte van L1
die moeten voorkomen
dat voertuigen die hoger
zijn dan 4,40 meter de
Ambyerstraat-Zuid in
rijden. Woensdag werd
duidelijk waarom: er kwam
een grote leiding boven de
weg. Die leidt nu
rioolwater van een gemaal
aan de Ambyerstraat-Zuid,
over de weg en om de
vijver heen, via een groter
riool naar de
waterzuivering in Limmel.
Deze tijdelijke leiding blijft
totdat het
Waterschapsbedrijf
Limburg de schade aan hun persleiding naar Heugem heeft hersteld.
Dat is eind april/ begin mei, waarna ook de stalen constructie over de
Ambyerstraat-Zuid wordt verwijderd. 

EEN BREED GEDRAGEN STADSAKKOORD
Frans Bastiaens (lijsttrekker voor de Seniorenpartij Maastricht) : "We
streven naar een zo'n breed mogelijk stadsakkoord".
In het gesprek met
de informateurs en
liefst 35 partners
van de stad laat
Buurtbalans (koepel
van
buurtnetwerken)
Hoge vrachtwagens mogen niet door, want bij L1 is er is tijdelijk een
weten graag
pijpleiding boven de Ambyerstraat-Zuid aangelegd.
contractpartner te
Aanleiding: vervuiling van een vijver met rioolwater.
zijn. Het centraal
De waarschuwing
stellen van wijken
De gemeente Maastricht laat weten dat en buurten is dan
door een beschadigde persleiding een
ook de opgave voor
probleem ontstond in het gemeentelijk de komende 4 jaar.
rioolstelsel. „Ondertussen is de
Een opgave die
waterkwaliteit hersteld en is er geen
breed wordt
gevaar meer voor mens en dier.”
gedragen onder de
Het Waterschapsbedrijf Limburg kwam partijen in de
in actie. Het pompte het rioolwater om nieuwe gemeenteraad.
in een gemeentelijk riool onder het
fietspad. Dat riool is echter niet
Het in gesprek gaan met mensen in buurten en wijken heeft ons bij de
groot genoeg om de extra
gemeenteraadsverkiezingen geen windeieren gelegd, aldus fractiehoeveelheid water vanuit de
voorzitter John Steijns.
pomp af te voeren wanneer het
Niet alleen in de wijken Heer, Eyldergaard, Amby en De Heeg werd de
regent. Bovendien is de persleiding
Seniorenpartij Maastricht de grootste, maar ook in Wolder, Daalhof,
van het Waterschapsbedrijf naar de
Belfort, Brusselsepoort, Pottenberg en Malpertuis.
zuivering in Heugem beschadigd
Het is nu dus zaak om de daad bij het woord te
geraakt.
voegen! 
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Judoclub Amby
Zondag 27 maart j.l. kon judoclub Amby na meer dan
2 jr. weer eens aan een judotoernooi deelnemen. Het
was het regenboogtoernooi in De Heeg dus eigenlijk
een thuiswedstrijd.
Er deden namens judoclub Amby 5 deelnemers mee.
Allen behaalde een mooi eindresultaat, een judoka heeft
in totaal maar 12 seconden op de mat gestaan.
Uitslag: 1e plaats
Denise Vissers, Luuk Hermans, Gerrit-Jan Grootheest en Keano Rijks.
En een mooie 2e plek behaalde Mika v Mulekom.

Voor 3 van de 5 deelnemers was het hun eerste toernooi. 
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