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Tijdens een gezellige bijeenkomst heeft het Stichtingsbestuur 
Gemeenschapshuis Amby penningmeester Jan ten Haaf 
benoemd tot Ere lid van de Stichting.

CRESCENDO NIEUWS
Er is laatst een mooie foto gemaakt van ons 
nieuwe bestuur en via deze weg willen wij 
hen aan u voorstellen. 
v.l.n.r.: Sita van Riet, secretaris, Desiree 

Verburgh, algemeen bestuurslid, Henny Aerts, penningmeester, Anja 
Froijen, voorzitter ad interim.
Langzaam begint er een programma tot stand te komen voor ons 
koor. 

Als we het doen, doen we het goed. 
Dit betekent dat er dit jaar geen Amiese Dörpsmerret zal 
plaatsvinden. 
Vanwege de korte voorbereidingstijd 
en langere periode van onzekerheden 
heeft stichting SAME besloten de 
Dörpsmerret van 2022 nog eenmaal 
uit te stellen.
Wij willen er in 2023, samen met jullie, 
weer iets moois van maken. 
Op 18 juni 2023, vaderdag, zal er weer 
een Amiese Dörpsmerret zijn.
Heeft u vragen/opmerkingen of ideeën 
die onze markt kunnen verbeteren 
mail dan naar secretariaat.same@gmail.com

Jan is in 1972 toegetreden tot het Stichtingsbestuur en viert dus 
dit jaar zijn gouden bestuur jubileum, een uniek feit en gezien al 
zijn inzet en motivatie voor de Amyerhoof, is deze benoeming  
dan ook zeer terecht!
Bij zijn aantreden, 4 jaar na de opening van de Amyerhoof, was er 
zeker op financieel gebied veel werk aan de winkel; de Amyerhoof 
was toen een geliefde trouwlocatie en de meeste verenigingen 
waren er kind aan huis. Jan was benaderd door zijn collega Ben 
Sour die enige hulp wel kon gebruiken, want van een computer 
had in die tijd nog niemand gehoord alles moest nog met de hand 
en een telmachine met een papieren kassarol  was ter controle.
Jan kreeg als taak mee om de beheerders te begeleiden en hun 
de bestuursbesluiten mede te delen, tja en als hij dan bij Jean 
Goyen, onze eerste Beheerder, kwam met iets nieuws dan dronk 
Jean eens aan zijn “kleineke” en dacht er vervolgens het zijne van.
5 beheerders heeft Jan mogen begeleiden in die 50 jaar, allemaal 
met hun eigen gebruiksaanwijzing, en dat alleen al is een 
standbeeld waard.
De laatste “coronajaren” waren zeker voor de Penningmeester 
tropen jaren met het uitzoeken, aanvragen en controleren van 
alle Coronamaatregelen, dit alles om de Amyerhoof door deze 
voor iedereen lastige tijd te loodsen. Eigenlijk was dit werk voor 
een accountant maar Jan kweet zich op een deskundige wijze van 
zijn taak. En dit is een groot compliment waard.
De Amyerhoof is nog steeds gezond en daar plukken alle 
gebruikers hun vruchten van en dit is mede te danken aan de 
grote verdienste van Jan.
Verder is Jan altijd bereid om te assisteren bij allerlei klussen in 
en rond de Amyerhoof, van het opzetten van de Kersboom tot 
het knippen van de heg.
Voor al zijn verdiensten is Jan al in 2007 geridderd door Hare 
Majesteit en nu volgt het zeer verdiende Erelidmaatschap.
Het Stichtingsbestuur Gemeenschapshuis Amby is trots op haar 
eerste Erelid! 

Zo hebben we voor 17 mei en 7 juni een open repetitie gepland. 
Tijdens deze repetitie is het voor u als toeschouwer of misschien 
toekomstig lid mogelijk om een repetitie van ons koor mee te 
maken. We repeteren op dinsdagavond van 20.00u tot 22.00u in de 
Amyerhoof.
Zaterdag 28 mei hebben we een werkmiddag: een paar uur hard 
werken  om een mooi nieuw programma te kunnen gaan opzetten.
Op zondag 12 juni zullen we een leuk concert gaan brengen aan de 
bewoners van de Croonenhoff. Dit zal een middag worden met 
muziek voor elk wat wils, afgewisseld met een verhaal en een 
gedicht. We hopen dat we de bewoners zo een fijne middag mogen 
bezorgen.
Verder wordt er momenteel hard gewerkt om onze website 
up to date te krijgen. Neem gerust eens een kijkje op 
www.crescendo-amby.nl 



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

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
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Telefoonagenda
Alarmnummer 112
Kantoor politie 0900-8844
EHBO AZM 3876700
1e Hart hulp 3877892
Huisartsenpost AZM 3877777
Huisartsenpraktijk Severen 3634964
Huisartsenpraktijk dhr. Zwietering 
en mevr. van Kleef 
Medisch Centrum Amby  3624135
voor spoed 3635637
Fysio Amby 3117540
Centraal tandartsnummer 0900-4243434
Het Gebitscentrum 8528201
Kapelanie 0627501073
Envida  3690690
Envida zorgthuis De Zeven Bronnen 6314300
Envida zorgthuis Hagerpoort 8511160
Aandacht+Zorg 3030090
Gemeente Maastricht 14043
Woonstichting Maasvallei 3683737
Huurdersbelangenver. Woonvallei  3631311
Walburgis Uitvaartzorg 0653376435
Marc Moors Uitvaartstudio 0641286044
Gem. huis Amyerhoof 3634651
Basisschool Amby 3620582
MIK KDV Amby 3626637
MIK PSZ 0627311048
MIK BSO Amby 0625642737
BSO De Boomhut 3631793 
Essent 0800-9009
WML 3090909
Henny Willems gemeenteraad 3621089
Jack Gerats gemeenteraad 0627850396
Niels Peeters gemeenteraad 0615960400
Trajekt Noordoost 7630010
Slachtofferhulp 0464203500
Dierenambulance 0900-4433224

Heeft u puin of iets op te 
ruimen in of om het huis,

bel dan 
GSM 06-57623416

Gevraagd oude fietsen

U vindt een AED
bij Hagerpoort, (zijde Vlierhoven)
in kantoor Maasvallei, 
bij De Kardinaal, (Severenstraat)
in Amyerhoof, (Severenplein)
bij Plusmarkt, Severenplein 24A

en bij L1, (Ambyerstraat Zuid 77B, 
op de hoek van het pand)

COLOFON
Volgende uitgave: 
Dinsdag 31 mei

Inzendtermijn kopie
Woensdag 25 mei

Redactie, klachten 
en advertenties

Henny Willems
Berkenhoven 26

6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089

e-mail: amyerpraot@ziggo.nl
www.amyerpraot.com

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 last van terugkerende 
computerproblemen en/of een 

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

problemen en het opnieuw 
optimaliseren van uw computer, 

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

of www.fixxcomp.nl

   
AMBY 

BEJAARDEN – EN 
INVALIDENVERENIGING

AMBY
Bejaarden- en invalidenvereniging 

“De Sjlaaimetten”
 houden feestmiddag.

Beste leden op zaterdag 21 mei a.s. 
wordt er weer een gezellige 
feestmiddag gehouden door de 
bejaardenvereniging.
Namens het bestuur nodig ik alle leden 
uit voor deze gezellige middag die zal 
worden gehouden in de Amyerhoof 
aanvang 14.00 uur (zaal open vanaf 
13.30 uur).
Kosten voor deze middag zijn € 6,- p/p  
en daarvoor krijgt u enkele 
consumpties en lekker eten.
Natuurlijk is er weer de welbekende 
tombola.
U kunt zich opgeven en tevens betalen 
bij de voorzitter Arno Custers, 
tel:043-3636947 of 
Helga Crijns tel:043-8516537 
tot zaterdag 14 mei a.s.
Ik wens U namens het bestuur allen 
alvast een heel gezellige feestmiddag 
toe.

A. Custers
Voorzitter/Secretaris 

Zonnebloem Kienen
Elke eerste dinsdag van de 
maand is er Zonnebloemkienen 
in de Amyerhoof om 14.00 uur.
Het is altijd een gezellige middag, 
waar mensen elkaar in een 
ontspannen sfeer ontmoeten.
Maar het kan heel spannend zijn 
als er HOLEM geroepen wordt!
Ook mensen die niet zijn aangesloten bij de 
Zonnebloem, zijn van harte welkom.
Eerstvolgende ZONNEBLOEM-KIEN-
gelegenheid is dinsdag 7 juni. 
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Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

Amby
Verkeer
Dat ik me nogal druk maak over de verkeersveiligheid, mag wel 
duidelijk zijn. Dat het op dit moment even wat rustiger is, heeft niets te 
maken, dat er niets of weinig te melden is, maar meer dat we in een 
fase binnen de raad zit, dat er meer aandacht uitgaat naar de partijen, 
waarmee we in de komende vier jaar gaan samenwerken.
Hierbij zoek ik met name naar partners, die er het zelfde over denken 
en waarbij in andere wijken van Maastricht de zelfde problematiek 
voordoet. Ik ben er van overtuigd dat dat zo is Neem alleen al de 
Tongerseweg, op dit moment groot onderhoud, en 30KM in de 
toekomst. Maar ook het gebruiken van voetpaden door andere 
weggebruikers is en blijft een doorn in het oog.
Ik kom er zeker op terug, mogelijk al snel met oplossingen. 

Spelen
Afgelopen week was er de bijeenkomst in de Amyerhoof over onze 
speeltuinen, met name gericht op: kunnen er weg? Waarom niet? Maar 
ook wat mis je, wat zou anders moeten en wat kan anders?
Fijn dat er zoveel mensen de weg hebben gevonden naar de 
Amyerhoof. Goed dat er ook veel kinderen waren, die hun zegje 
kwamen doen.
Ik wil en kan natuurlijk niet vooruit lopen op de resultaten. Maar dat 
er meegedacht is door bewoners van Amby, is duidelijk.

Burgerbegroting
Wat ik direct hieraan wil koppelen is de Burgerbegroting. Lees vooral 
met aandacht het artikel hierover elders in deze Amyer Praot.
‘Ontmoetingsplek en invulling openbare ruimte’ is één onderwerp en 
een ander is’ invulling lege ruimte’. Voor beide thema’s is budget 
gereserveerd. Kom met een goed plan voor bijvoorbeeld het enorm 
grote grasveld tussen Schovenlaan en industrieterrein Scharn Noord. 
Haal bijvoorbeeld het strakke uit het landschap weg en maak er een 
mooi glooiend en heuvelachtig terrein van.

Woonzorgcentrum
Nog heel even en het is klaar: het nieuwe woonzorgcentrum bij de 

Hagerpoort. Allen nog even een nieuwe naam, maar dat moet toch 
lukken

Verenigingsleven
Mooi, ook dat zien we weer opbloeien in Amby. Harmonie bereidt zich 
voor op haar 125 jarig jubileum volgend jaar. Ook bij RKASV is er feest 
volgend jaar. Koren hebben er weer zin in en willen hun klanken weer 
laten horen. De Sjlaaibök roepen nu al jongens en meisjes op voor hun 
jeugdgroep.

Veel nieuws
Zo is er heel veel nieuws in deze Amyer Praot. Maar liefst 
28 redactionele stukjes. Veel leesplezier en, vergeet onze adverteerders 
niet!

Henny Willems 

Voordeel bij Keurslager Heuts!
Voorbeeldaanbiedingen:

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

Wij zijn geopend op: 
Dinsdag-vrijdag 9.00-18.00 uur
Zaterdag 8.00-16.00 uur
Maandag gesloten

bij 500 gram 
sucadelapjes 

GRATIS 
kruidenbouquet

Cordon bleu 
Duroc d’Olive

SpeCial!
gevulde kippendij

Stamppot
Diverse varianten

gehaktbrood
Van mama Janssen

asperge- 
beenhamovenschotel

Vleessalade

Saucijsjes
Duroc d’Olive

Hongaarse goulash
Met graTiS witte rijst

Tomatensoep

Stoofstukjes  
in braadjus
Duroc d’Olive

Frisse groentesalade

Shoarmapakket
Vlees, broodjes + saus

biefreepjes
Diverse varianten

gebakken pastei
Met appeltjes en rozijnen

Zeeuws spek, 
gebakken pastei + 
grillworst

4 stuks 650

100 gram 175

500 gram 295

per stuk 295

500 gram 595

250 gram 295

8 stuks 550

500 gram 595

1 liter 395

500 gram 495

100 gram 109

samen 595
500 gram 895

100 gram 099
100 gram per soort, samen 350
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Voordeel bij Keurslager Heuts!
LEKKER VOORDEEL:

Kipschnitzels

4 stuks 700

Rundergehakt
naturel of gekruid

2 x 500 gram 1050

Barbecue te-gek-stek

Burger Caprese

100 gram 250

Gek. Achterham + 
Zure Kalfspastei +
Varkensfilet

100 gram per soort samen  475

Spaghetti Bolognese

per portie 625

Zuurvlees
kant en klaar

500 gram 695

Kalkoenreepjes
in Limburgse mosterdsaus

500 gram 795

Babi pangang

500 gram 725

Fusilli Italiano 
ovenschotel

500 gram 725

Döpkes snackballetjes

250 gram 395

Pasta fantasia salade

200 gram 259

Griekse rauwkost

100 gram  139

Berger kipsalade

250 gram 375

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 17 mei t/m zaterdag 21 mei 2022.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL en haal uw bestelling snel en gemakkelijk af bij het pick-up point.

Souvlaki steaks

4 stuks 800

5 stuks 725

Varkensoesterspies
diverse marinades

4 stuks 600

Onze openingstijden zijn:
- Dinsdag-vrijdag 09:00-18:00 uur
- Zaterdag 08:00-15:00 uur
- Maandag gesloten
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• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions

Ambyerstraat Noord 102, Maastricht   |   043 362 52 30   |   hairz-more.nl

Be you.  
Be beautiful.

MOVAKA VOF 

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

 

Schutteboendersweg 3, 6247 EM Gronsveld 

  Rolluiken 

  Zonwering 

  Overkappingen  

      Tuinkamers 

      Glaswanden 

      Verandazonwering  

      Sectionale poorten 

     Binnenzonwering 

 

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

Eerste uitvoering na 2 jaar
Op zondag 22 mei zal het koor en combo 
voor de eerste keer (na 2 jaar niet 
repeteren, online repeteren en in kleine 
groepjes) weer een gezamenlijke 
uitvoering verzorgen. 
Wij zullen de viering in de Walburgakerk 
om 11.00 uur opluisteren. Wij hopen 
weer vele “vrienden van Mes Amie” 
iedereen die ons koor een warm hart toe 
draagt weer te mogen begroeten.

Open repetitie op maandag 23 mei

Afgelopen tijd kregen we vele vragen 
vanuit Amby maar zeker ook uit de 
omgeving van Maastricht  of je lid kunt 
worden. Dat kan zeker maar je krijgt de 
gelegenheid om op maandag 23 mei aan 
te sluiten bij onze open repetitie. We 
laten recente liederen horen of je mag 
het zingen ervaren door mee te doen. De 
open repetitie start om 19.30 uur. Wil je 
ook proeven aan het Mes Amie gevoel 
dan ben je van harte welkom. Wij zijn 
vooral op zoek naar bassen en tenoren 
dus mannen dit is je kans om lid te 
worden van dit ruim 50 tellend koor. 

DÉJEUNER EN 
CHANTANT!  
Zondag12juni zal 
restaurant Hof van 

Huntjens in 
samenwerking met 

Vocalgroep Mes Amie een 
muzikale lunch aanbieden. Deze lunch zal 
geserveerd worden om 12:30 uur 
(binnenkomst is om 12:00 uur) en/of om 



Deze 
5 meter 
hoge 
bergtuin 
met 
bijzondere 
planten is 
al meer 
dan 45 jaar 
geopend 
voor publiek. 
U bent van harte welkom om tijdens de 
open dagen de tuin te komen bezoeken.
Ook kunt u informatie vinden op 
http://www.berslangen.nl 
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4e GRATIS

VARKENS-
FILETLAPJES

Openingstijden: 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 18 mei tot en met dinsdag 31 mei

Lasagne
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.29
Ardennerham
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.45

Belegen kaas

100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.70

Gebraden gehakt
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.29BIEFSTUKKEN

WEEKENDRECLAME: vrijdag 20 mei en zaterdag 21 mei

3 stuks € 8.95

Malse

Voor onbepaalde tijd zijn wij op dinsdag de hele dag gesloten.
De overige dagen blijven de openingstijden gehandhaafd.

De open dagen van de 
Rotstuin Ber Slangen 
te Maastricht zijn er weer!

Na 2 jaar corona gaan we 
weer aan de slag als 
verkeersveiligheidsgroep.
Benieuwd of u als 50 + nog veilig met 
uw auto aan het verkeer deelneemt?

U kunt uw rijvaardigheid laten testen op 
donderdagmiddag 2 of 9 juni aanstaande.
Stichting VerkeersVeiligheidsGroepMaastricht 
(VVGM) organiseert in samenwerking met 
de gemeente Maastricht een leerzame 
middag met een aantal workshops zodat u 
veiliger aan het verkeer kunt blijven 
deelnemen. (Voorheen georganiseerd door 
VVN afdeling Maastricht).
U gaat in uw eigen auto op pad met een 
gecertificeerde rij-instructeur en die zal u 
dan tips geven om veiliger aan het verkeer 
deel te nemen.
U wordt bijgepraat over de laatste nieuwe 
verkeersregels en uw ogen en gehoor 
worden door deskundigen getest.
Voor alle duidelijkheid, dit is geen examen en 
het heeft ook geen consequentie voor het 
rijbewijs.
Tevens ontvangt u een handig boekje met 
verkeersregels.
Dit alles duurt van 13.30 tot 17.30 uur en 
vind plaats in Ontmoetingscentrum Aen de 
Wan aan de Einsteinstraat 32, 6227BZ te 
Heer/Maastricht.
Voor info kunt u bellen met Willy Jeurissen 
tel 06-55340900 en u kunt zich opgeven 
o.v.v. van uw gegevens en geboortedatum op 
e-mail willyvvgm@ziggo.nl. 

14:30 uur (binnenkomst om 14:00 uur). 
Tijdens de muzikale noten van Vocalgroep 
Mes Amie zal Hof van Huntjens een 
heerlijke lunchteleur serveren bestaande 
uit: een soepje, 3 verschillende broodjes 
en een warme hap.
Met de kids is er ook rekening gehouden 
zij krijgen namelijk een overheerlijke 
panini. De kosten voor 1,5 uur 
amusement met eten zijn € 17,50 voor 
volwassenen en € 9,00 voor kinderen tot 
12 jaar. Inschrijven kan via het volgende 
e-mailadres: vgmaevents@gmail.com 
Geef duidelijk aan welk tijdstip je wenst 
te komen, je naam, hoeveel personen en 
eventueel het aantal kinderen. 
Let op: Vol = Vol

Programma 2022

Zondag 22 mei: Viering Kerk Amby 

Maandag 23 mei: Open repetitie

Zondag 12 juni: Déjeuner en
   chantant! 
   (lunchconcert) 

Zondag 10 juli: Dagtocht / concert
   uitvoering 

Zondag 17 juli: uitvoering met 
   seizoens-afsluiting 
   BBQ

Woensdag 23 nov.: Kienen

16-17-18 dec.: Kerstwandelingen 

De open dagen van Rotstuin Ber Slangen zijn 
van half mei t/m half juni op zondagen. 
In 2022 is dat op 15, 22 en 29 mei en 
5 en 12 juni tussen 10:00-12:00 en 
14:00-17:00 uur
Ambyerstraat-Noord 73, te Maastricht



Amyer Praot - 6 - Amyer Praot

Ingang: Kersenwei Bemelen  Ma.9.00-18.00  Di. t/m Vr. 8.-18.00 Za. 8.00- 17.00     

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak 

Nu volop Verse asperges van af 5 kg € 8,50 

Heerlijke nieuwe oogst krieltjes geschrapt 500 gr € 1,50 

Bijzonder lekkere  Salade compleet ons € 0,89 
Rabarber 500 gr € 0,79 

Veld sla gewassen 100 gr € 0,99 

Zonnebloem loterij
Door de lotenverkoop kunnen we over voldoende 
middelen beschikken om onze plannen op korte en 
langere termijn uit te voeren. Als alternatief voor de 
huis-aan-huis verkoop zijn we vorig jaar gestart met 
de digitale verkoop van de loten. Wilt u een of 
meerdere loten digitaal bestellen, ga dan naar 
https://www.zonnebloem.nl/loten/p/a01494 
Tevens bestaat de mogelijkheid om loten per mail of 
telefonisch te bestellen bij de penningmeester van de Zonnebloem 
afdeling Amby, Tjeu Dols. Tel.: 043-36 25 298, of per e-mail: 
doru@freeler.nl  Ook bij de coördinator van het bezoekwerk, 
Annie Overmans, - tel. 043-36 23 816 - kunt u loten bestellen. 
Daarnaast kunt u voor loten terecht bij onze andere vrijwilligers. 
De opbrengst van de loten komt voor een heel groot deel ten 
goede aan de afdeling Amby. Ruim 6500 aantrekkelijke prijzen 
worden beschikbaar gesteld via het landelijk bureau van de 
Zonnebloem. 

Wij hopen dat onze vaste en incidentele lotenkopers ook nu loten 
zullen afnemen. Door loten te kopen maakt u onze activiteiten 
mogelijk, helpt u mee het sociaal isolement in Amby te 
verminderen.

Als de omstandigheden het toelaten zullen we onze activiteiten 
weer volledig kunnen opstarten en nieuwe activiteiten in gang 
zetten. Nadere Informatie over onze activiteiten kunt u regelmatig 
lezen in de komende uitgaven van de Amyerpraot.

Hartelijke groet van het bestuur en vrijwilligers van de 
Zonnebloem afdeling Amby. 

Aan alle leden van ZijActief Amby,  
                                                                                    
Beste dames,

Wij nodigen u van harte uit 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!

Op de algemene ledenvergadering van 20 april jl. hebben we 
gestemd over de nieuwe afdelingsstatuten van onze verenging met 
een goed resultaat.
Van de 71 leden hebben 60 leden het stemformulier ingevuld en 
allemaal positief gestemd, de statuten zijn daarmee door de leden 
goedgekeurd.
Dank u wel dames, uit deze uitslag blijkt uw betrokkenheid bij 
ZijActief Amby! 

Werkgroep ZijActief Limburg
Afdeling Amby. 
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6 7 e  j a a r g a n g
 n r .  9  -  2 0 2 2

 MISSTIPENDIA: 
 door de week: 

€ 12.50
 zondag: 

€ 27.50

 H. MISSEN AMBY:
 Dinsdag: 09.00 uur
 Donderdag: 09.00 uur  
 Zondag: 11.00 uur

Redactie en administratie: 
Kapelanie 

Severenstraat 7, 6225 AR Amby-Maastricht
Tel. (dringend): 06-27501073 
Wachtdienst tel: 043-3690670 

Bankrekeningnummers ten name van
de Parochie H. Walburga, Amby:

Kerkbijdrage: NL81 SNSB 0858 0216 09 
Kerkhof: NL59 SNSB 0851 4912 86

Betaalrekening (van missen e.d.): 
NL37 SNSB 0858 0216 25

Geachte parochianen, 

Het is droog. Heel droog. Waar halen we 
het water vandaan?
Die droogte kan ook ontstaan in onze ziel. 
We kunnen opgedroogd staan, geen puf 
meer hebben, uit-ge-put zijn. De bron van 
leven is leeg. Waar haal je je inspiratie en 
energie vandaan?
Dat kan natuurlijk bij goede vrienden. Maar 
diep in je ziel heb je nog meer 
mogelijkheden om bij te tanken.
We vieren in deze dagen twee heel 
bijzondere feesten: Jezus’ hemelvaart en 
Pinksteren. 40 Dagen na zijn verrijzenis is 
Jezus naar de hemel opgestegen. Toen heeft 
Hij de apostelen gezegd, dat ze in Jeruzalem 
moesten wachten totdat ze geestelijke 
bijstand zouden krijgen. Die kwam met 
Pinksteren. Het was de Heilige Geest die hen 
vervulde met nieuwe hoop en kracht, met 
liefde en de zekerheid dat Jezus leefde. Hij 
was het levende water dat hen 
transformeerde van bange, moedeloze en 
teleurgestelde mensen tot moedige apostelen, 
die over de hele wereld uittrokken. Hij was 
de advocatus (lett.: de erbij geroepene, de 
helper), die kwam om hen bij te staan in hun 
nood.

In deze tijd na het Paasfeest bidt de Kerk 
opnieuw om de Heilige Geest. Met heel haar 
ziel smacht ze naar Hem, zoals de zaadjes 
en gewassen naar regen. Bidt ook u om die 
H. Geest? Hij komt al over de vormelingen, 
die door Hem gezalfd worden. Ook velen 
van u zijn gevormd, en kunnen een beroep 
doen op die H. Geest. 
Maar ook ongedoopten kunnen Hem vragen. 
Ze zullen merken dat Hij uitnodigt in Jezus te 
geloven, die de bron is van het ware levende 
water van de ziel. Hij is merkbaar aan zijn 
vruchten: liefde, vreugde, vrede, geduld, 

H. MISSEN in Amby

ZATERDAG 21 mei
19.00 uur: Vormselviering Amby   Voor de vormelingen

ZONDAG 22 mei, Zesde zondag van Pasen
11.00 uur koor: Vocal Group Mes Amie
Jaardienst overleden ouders Mulkens-Smeets
Bij gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van Eugène en 
Saskia Bruijnen-Knubben
Marianne te Meij-van der Beelen
Jo Sour, c.u.

Dinsdag 24 mei: 
08.40 uur Rozenkrans in de kerk
09.00 uur H. Mis   Voor de wereldvrede

Donderdag 26 mei, HEMELVAART VAN DE HEER 
11.00 uur koor: Gemengd Kerkelijk Zangkoor St Caecilia
Uit dankbaarheid bij een 50-jarig huwelijk
Overledenen van de families Dobbelstein en Vleugels

ZONDAG 29 mei, Zevende zondag van Pasen 
11.00 uur koor: Gelegenheidskoor
Jaardienst echtpaar Janssen-Lousberg
Jaardienst Frans Hermens
Sjef Souren
Olga Vankan-van Engelshoven, c.u.
Jef Willems, c.u.

Dinsdag 31 mei: 
08.40 uur Rozenkrans in de kerk
09.00 uur H. Mis   Voor de eenzamen

Donderdag 2 juni: 09.00 uur in de kerk
Voor priesterroepingen en roepingen tot het religieuze leven

GEDOOPT
Louèn Bastiaens
Felix Heuts
Wij wensen de dopelingen en hun ouders van harte proficiat.

OVERLEDEN
Mia Delissen-Bruynen, 95 jaar
Lien Beurskens-Verstappen, 97 jaar
Bep Spauwen-Beumer, 91 jaar
Mogen zij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming.

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

Misintenties opgeven: In de kapelanie (Severenstr. 7), tel. 06-27501073. Of in het 
parochiebureau elke dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur en vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur: 
Ambyerstraat Zuid 90ª, tel. 043-3520100, of via e ¬mail: parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: uiterlijk maandag 23 mei in 
de kapelanie en uiterlijk dinsdag 24 mei vóór 12.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: www.parochiewalburga.nl.

vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid (Brief van Paulus aan de 
Galaten, 5,22). We kunnen met vertrouwen bidden, want Jezus wil Hem echt geven! Hij zei: 
“Zoals een vader geen steen zal geven aan een kind dat om een brood vraagt, zal de 
Hemelse Vader Hem geven aan ieder die om Hem vraagt.” (Evangelie van Lucas, 11, 11). 
Kom H. Geest! 

Alle kinderen die de eerste H. Communie doen en de gevormden, proficiat! U allen alvast 
een Zalig Pinksteren! 

Pastoor de Jong



Tijdens het Paasweekend 
vernamen wij vol ongeloof het 
trieste bericht dat 
Margo Hoeberigs 
plotseling is overleden.

Margo is jarenlang vrijwilligster 
van de Amyerhoof geweest en 
daarnaast onze vaste 
verkoopster van de 
consumptiemunten achter de 
bonnenbar bij evenementen.
De Amyerhoof verliest in 
Margo een toegewijd 
vrijwilligster en danken haar 
voor haar jarenlange inzet.

Stichtingsbestuur en 
beheerdersechtpaar Gemeenschapshuis Amby 
wensen haar zoon Marc, kleinzoon Noah en de naaste familie heel 
veel kracht en sterkte bij het verwerken van dit groot verlies.

Margo rust zacht. 
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Projectenronde Burgerbegroting 
Maastricht van start 
Een goed idee voor jouw wijk? Een 
buurtbarbecue, meer groen of een 
nieuwe wijkontmoetingsplek? Vanaf 
vandaag tot 6 juni kan elke 
Maastrichtenaar een idee of project 
indienen voor Burgerbegroting Maastricht. Voor deze 
ideeën en projecten hebben Gemeente Maastricht en 
Provincie Limburg 300.000 euro beschikbaar gesteld. 
Inwoners bepalen zelf over de besteding van het geld. 
Tijdens 2 rondes en 6 events kozen inwoners samen 5 
thema’s en verdeelden ze het geld over de gekozen thema’s. 
Projecten moeten passen binnen een van deze thema’s en 
moet het toegekende budget ten goede komen aan de 
inwoners van Maastricht. Indienen van een idee of project 
kan via de website www.burgerbegrotingmaastricht.nl of 
tijdens vier inloopmomenten op diverse plekken in de stad. 

Speelgoedbank De Hoelahoep Maastricht 
Heuvelland zoekt goed herbruikbaar speelgoed
Speelgoedbank 
De Hoelahoep, een initiatief 
van welzijnsorganisatie
Trajekt, wil goed herbruikbaar 
speelgoed doorgeven aan 
kinderen en hun ouders. Het 
gaat om gezinnen die het 
hard nodig hebben, maar dit 

zelf niet 
kunnen 
betalen. 

Heeft u bruikbaar speelgoed over? 
Dan kunt u dit bij afgeven tijdens een van 
onze inzamelochtenden. Wij beoordelen ter 
plekke of het speelgoed wel of niet wordt 
aangenomen. Kapot of niet compleet 
speelgoed kunnen we niet aannemen en 
wordt teruggegeven. Wij kunnen bijna al het 
speelgoed goed gebruiken en doorgeven. 
Denk aan lego, Playmobil, buitenspeelgoed, 
constructiemateriaal, knutselmateriaal, 
spelletjes, babyspeelgoed, enzovoort.
Alles is welkom, behalve: knuffels, 
computergames, puzzels boven de 500 
stuks, oude vergeelde boeken, reclame 
speelgoed van bijvoorbeeld Mc Donalds en 
dvd’s en cd’s.
U kunt uw speelgoed brengen naar Speelpan 
West. Het adres is: Sproetepad 20 in 
Malpertuis te Maastricht. Met de auto kunt 
u aan de achterzijde van het pand parkeren. 
Wij zijn open voor het brengen van 
speelgoed iedere woensdag van 9.30 
uur tot 12.00 uur en op vrijdag van 
9.30 uur tot 11.30 uur. 
 
Voor meer informatie over de 
Speelgoedbank kunt u terecht op de 
website van Trajekt: www.trajekt.nl onder 
het item Speelgoedbank. 
Of ga rechtstreeks naar: 
https://www.trajekt.nl/initiatief/
speelgoedbank-de-hoelahoep. 

 

 
 
 
 

Wil je nog voor de zomer op een gezonde manier gewicht 
verliezen? 

 
Ik kan je adviseren en coachen naar een beter gewicht,  

zodat je straks weer lekker in je vel zit. 
 

Gun jezelf dat steuntje in de rug en meld je nu aan! 
 

Bel 043-3626882 of mail info@moniquewaltmans.nl voor een gratis kennismakingsgesprek 
 

De consulten door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed, dit gaat niet ten koste van uw 
eigen risico! Raadpleeg de polisvoorwaarden.  
 

Karposthegge 45 Maastricht www.moniquewaltmans.nl | 043-3626882 info@moniquewaltmans.nl 
 

 

 

 

 

5 thema’s en budget 
De vijf thema’s van de Burgerbegroting Maastricht zijn: 
Vergroenen van parken en straten. Beschikbaar budget: € 92.000,- 
Nieuwe ontmoetingsplekken en/of -activiteiten in gebouwen of in de 
openbare ruimte: € 80.000,-
Verbindende activiteiten (tegen eenzaamheid): € 60.000,-
Iedereen doet mee/stimuleren participatie: € 38.000,- 
Leegstand en lege terreinen: € 30.000,- 

Inloopmomenten 
Team Burgerbegroting Maastricht staat klaar voor een gesprek met 
inwoners over hun ideeën of projecten tijdens vier inloopmomenten.   
Twee zijn er helaas al geweest, maar U kunt terecht op
Maandag 23 mei, 10.00 – 13.00 uur, Buurtbrok Malpertuis, 
Cantecleerstraat 91
Dinsdag 31 mei, 16.00 – 19.00 uur, Centre Céramique, Avenue 
Céramique 50

Indienen idee of project
Indienen van ideeën of projecten kan via de website www.
burgerbegrotingmaastricht.nl/projecten-indienen. 
Meer weten over de Burgerbegroting? Bellen 043 350 47 47 of mail 
burgerbegroting@maastricht.nl. 

Ronde 4 
Voordat inwoners kunnen stemmen, worden de ingediende projecten 
door de gemeente getoetst. Zijn ze compleet en uitvoerbaar? Mogen 
ze (wettelijk) en passen ze in het gebied (ruimtelijk)? Na toetsing 
tijdens de zomermaanden, gaan de projecten in augustus door naar 
ronde 4. Deze ronde vindt plaats op 23 oktober in de Muziekgieterij. 
Tijdens een feestelijke afsluiter beslissen inwoners dan zelf welke 
projecten doorgaan en worden gerealiseerd. 
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Het is weer tijd voor de 
Avond4daagse in Maastricht 
  
Wij zijn bij dat hét (kinder)wandelfeest 
weer mogelijk is (en we hopen dat veel 
volwassenen ook mee doen)! We zijn blij 
dat hét wandelfeest weer mogelijk is en 
we hopen dat veel kinderen én 
volwassenen gaan meedoen.

Nadat de Avond4daagse 2 jaar lang niet 
kon doorgaan, kunnen de wandelschoenen 
weer uit de kast! 
Van dinsdag 31 mei tot en met vrijdag 
3 juni vindt de Avond4daagse Maastricht 
plaats. Er kan gekozen worden uit twee 
afstanden: 5 of 10 km. 
De Avond4daagse start vanaf Sportpark 
Jekerdal aan de Mergelweg, dagelijks vanaf 
17.00 uur. 

Blij
Nina Nijs, coordinator van de 
Avond4daagse Maastricht is blij en 
opgelucht dat de Avond4daagse weer door 
kan gaan. We lopen door de schitterende 
natuur van de St Pietersberg en het 
Jekerdal, elke dag een andere route. 
Scholen en gezinnen samen zien wandelen 
is een vrolijk gezicht.
 
Deelnemen/Inschrijven
Wil je meedoen aan de Avond4daagse ? 
Alle praktische informatie vind je op de 
website van Atletiek Maastricht: www.
atletiekmaastricht.nl/avondvierdaagse  
Hier vind je ook de link om in te schrijven. 

Of kom vanaf 17.00 naar het Sportpark 
Jekerdal en schrijf ter plekke in.
En natuurlijk wacht na afloop op 
vrijdagavond de welverdiende 
Avond4daagse medaille. 

Doe jij ook mee? 

Pilot  “Positieve en passende 
ouderenzorg in Amby”
In 2022 vindt er in 
samenwerking met de 
huisartsen Zwietering 
en Gootjes, ZIO, 
Maasvallei, Levanto-
Novizorg, VGZ, 
gemeente Maastricht, 
het buurtplatvorm 
Amby en Envida een 
pilot plaats over Positieve en Passende 
ouderenzorg in Amby. 
Alle 75-plussers worden uitgenodigd hieraan 
mee te doen.  Middels een huisbezoek willen 
we de wensen en behoeften van 75-plussers 
in kaart brengen. Met dit onderzoek  willen 
we tevens zicht krijgen op het aanbod van 
passende zorg, welzijn en wonen in de wijk 
Amby.

Over het verloop van dit onderzoek zult u 
dit jaar in de Amyer Praot verder op de 
hoogte worden gehouden.
Frank Amory, projectleider ZIO
Christien Vree, consulent oudenzorg 

Kinderkleding
Wist je dat de Terre des 
Hommes winkel in 
Maastricht ook hele leuke 
en goede tweedehands 
kinderkleding heeft?
Voor peuters, kleuters en 
tieners, stoer en chique, 
voor meisje en jongens. 
Een schattig jurkje of een 
stoere spijkerbroek, we 

hebben het allemaal.
Waarom zou je het nieuw kopen?
Tweedehands is net zo leuk, beter voor het 
milieu en veel goedkoper.
En .. met een aankoop bij Terre des Hommes 
steun je de projecten tegen kinderuitbuiting 
wereldwijd.
Kom eens binnenlopen in onze winkel op 

Dorpstraat 18A, in Heer!
Je kunt ons ook vinden op: www.facebook.
com/TdHMaastricht en op Instagram 

Version	1		 	 NL74609.068.20	

 
Gezocht: Gezonde mannen en vrouwen met 

overgewicht (BMI 27 - 38 kg/m2), 45-75 jaar 

De Universiteit Maastricht zoekt deelnemers voor onderzoek naar de 
relatie tussen de hoeveelheid vet in de lever en de opname van suiker in de 
lever in gezonde mannen en vrouwen met overgewicht en/of obesitas (en 
zonder diabetes). Voor het onderzoek worden er verschillende testen 
gedaan. Zo zal de samenstelling en hoeveelheid van het vet in de lever 
onderzocht worden met een MRI-scan. Suikeropname in de lever wordt 
gemeten door middel van een PET-scan en radioactieve tracer. Daarnaast zal 
gekeken worden naar de aanmaak van nieuwe vetten in de lever en wordt er 
een test naar insulinegevoeligheid uitgevoerd. Tijdens de testdagen wordt 
ook bloed afgenomen.  
 
Vooraf wordt getest of u geschikt bent voor deelname. 
 
Bij deelname aan de studie zult u in 3-4 weken tijd 3 keer op de universiteit 
aanwezig zijn: 1 kort bezoek van 2.5 uur, 1 bezoek van 9.5 uur, 1 lange 
bezoek met overnachting (18.5 uur). Na deelname ontvangt u €350  
 
Bij interesse neem contact op met: Jeremy Basset ( 0638145779 
* j.bassetsagarminaga@maastrichtuniversity.nl  

www.dmrg.nl 

8 
( 
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Bezoek onze showroom 
Karveelweg 10 Maastricht
Geopend op vrijdag van              
9:30  t/m 16:30
Ma t/m do  volgens afspraak

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

www.rademo.nl / info@rademo.nl
043-3628351 / 06-22384333
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Komt u een kijkje nemen ? 
Wij maken gebruik van leuke acties, veel nieuwe 
artikelen. 
Waardebonnen voor bijvoorbeeld een verjaardag of 
dergelijke zijn ook bij ons verkrijgbaar. 

Onze openingstijden : 
Zondag en maandag - gesloten. 
Dinsdag  11.00u tot 18.00u 
Woensdag  11.00u tot 18.00u 
Donderdag  11.00u tot 18.00u 
Vrijdag  11.00u tot 18.00u 
Zaterdag  11.00u tot 17.00u 
 

Notre Maison Ambyerstraat Noord 12A 
6225EE Amby-Maastricht 
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Ik, Jo Meessen, ben op zondag 10 april, de dag van de Amstel 
Gold race, op de afrit Houthem-Meerssen A79, door een 
auto van de weg gedrukt en zwaar ten val gekomen.
Ik wil heel graag met de in Amby wonende mensen in contact 
komen, die mij hebben geholpen, tot de hulpdiensten kwamen. 
In alle drukte en consternatie vergeten naam en adres te 
vragen.
Ik wil hen heel graag persoonlijk danken voor wat ze voor mij  
gedaan hebben.
Jo Meessen, Koninginnestraat 21, telefoon 043-3631843.

Het uniform gaat uit, de pet aan 
de kapstok. Na 44 jaar 
uniformdienst ga ik namelijk met 
ingang van 4 mei 2022 met 
pensioen. 

Op dit moment is nog niet 
bekend welke wijkagent mijn 
wijken (Amby, Borgharen, Itteren, 
Meerssenhoven en 
industrieterrein Beatrixhaven) 
gaat overnemen. 

In afwachting van de komst van 
de nieuwe wijkagent kunt u een 

beroep op de politie blijven doen via het algemeen telefoonnummer 
0900-8844 of via het contactformulier op onze website www.politie.nl. 
Mijn collega wijkagenten zullen u dan te woord staan. 

Afgelopen jaren heb ik velen van u gesproken, ben ik bij u thuis 
geweest of hebben we op een andere manier kennis met elkaar 
gemaakt. Ik heb naar u geluisterd en getracht uw problemen op te 
lossen, soms alleen maar heel vaak samen met mijn netwerkpartners. 
Leefbaarheid en veiligheid stonden daarbij voor mij altijd centraal.  
U heeft ervoor gezorgd dat ik mij thuis voelde in uw wijk. 
Waarvoor mijn grote dank. Het gaat u goed en hopelijk tot ziens.  

Hub Smeets
Wijkagent Amby, Borgharen, Itteren, Beatrixhaven en Meerssenhoven 



AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!

Goededag, beste lezer.
De april/mei vakantie van 2022 ligt alweer achter ons. 
Hiermee hebben de meesten onder ons de periode 
van gedwongen thuisblijven als gevolg van de corona 
eindelijk afgeschud en konden we weer op reis.

Tijdens die vakantieperiode heeft de redactie van Amiepedia 
uiteraard niet stilgezeten. 
“vergeten” veld- en straatnamen.
Geinspireerd door het mooie lenteweer is een verhaal 
gepubliceerd over de “vergeten” veld- en straatnamen in en rond 
Amby. Mocht u de komende tijd de mooie omgeving van Amby 
bewandelen, kunt u de ooit gebezigde namen van uw route 
opzoeken. Wellicht vindt u nog terug, waarom een straat, gebiedje, 
heuvel, watertje of veldje toen (misschien nu zelfs nog) zo 
genoemd werd.

Een stukje verdwenen 
Amby uit 1964. De 
Kuilenstraat, links de 
weg naar Rothem 
(rotonde) en rechts de 
Kuilenstraat richting de 
Holstraat (Jumbo) in 
Rothem.
Hof van Huntjens.
Een ander artikel dat 
verschenen is, handelt 
over de “Hof van 

Huntjens”. In een eerste deel wordt de (ontstaans)geschiedenis van 
deze prominent in Amby gelegen hoeve uit de doeken gedaan.
In dat eerste deel hebben we aangegeven hoe we te werk gaan. 
Wat komt er allemaal 
kijken bij een 
historisch 
onderzoek? Welke 
bronnen zijn er en 
welke zijn relevant 
om te onderzoeken? 
Welke moeilijkheden 
doen zich voor en 
welke conclusies kun 
je trekken, enz. enz?
Dit eerste deel is 
daardoor een 
combinatie geworden van een onderzoeksbeschrijving en het 
uiteindelijke informatieve verhaal.

De Hoeve tussen 1934 (de aangebouwde villa is al gemeentehuis) 
en 1938 (voor dat een brand de originele schuren verwoestte)
Als u deze Amyer Praot voor u hebt, is deel 2 waarschijnlijk ook al 
gepubliceerd. Het latere derde deel komt dan uit bij de huidige 
“Hof van Huntjens”. Tijdens of wachtend op de ongetwijfeld 
voortreffelijke maaltijd in het restaurant hebt u dan de gelegenheid 
u te realiseren op welke bijzondere en historische plek u zich 
bevindt
Informatiekloof.
De afgelopen tijd hebben we regelmatig bij u aangedrongen, 
geachte lezer van de Amyer Praot, materiaal ter beschikking te 
stellen aan de redactie. Informatiemateriaal, dat nog meer licht kan 
laten schijnen op de gemeenschap en het dorp, de wijk, Amby. We 
blijven dat doen, want steeds meer mensen vinden de weg (digitaal) 
naar onze redactie of verschijnen op ons inloopuurtje in de 
AmyerHoof.
Er is echter één groep mensen die heel interessant is, maar moeilijk 
bereikt wordt. Dat zijn met name de ouderen, die niet digitaal 
onderlegd of actief zijn. Terwijl bij deze groep dorpsgenoten een 
schat aan informatie ligt die een mooie plek op amiepedia.nl 
verdient. Wij vernamen dat deze groep de Amyer Praot goed leest, 
vervolgens nieuwsgierig wordt, de artikelen graag wil lezen , maar 
ze hebben vaak geen toegang tot amiepedia.nl  simpel omdat ze 
geen PC hebben of de vaardigheden niet hebben deze te bedienen.
 
Hagerpoort.
In samenwerking met de medewerkers (Envida) van Hagerpoort 
zijn enkele redactieleden naar het zorgcentrum getogen. Enerzijds 
met de bedoeling eens te bekijken of de mensen die daar wonen, 
verblijven of op dagbesteding komen, amiepedia kennen en 

anderzijds om contacten te leggen met met name oudere mensen 
uit amby, die mogelijk mooie verhalen en foto’s hebben, waardig om 
op amiepedia.nl te plaatsen
Als gevolg van vooraf duidelijk gemaakte afspraken hadden de 
medewerkers de zaak voortreffelijk voorbereid. Een gezelschap van 
vooral oudere en echte Ambynezen, zat klaar in een aparte ruimte 
in afwachting van wat komen ging. Het kennismaken verliep 

gemoedelijk, omdat 
de redactieleden en 
de ouderen elkaar 
of hun familie wel 
kenden. Uit die 
kennismakingsronde 
bleek alras, dat 
niemand ooit 
amiepedia bezocht 
had. Wel bekend 
ermee, vanwege de 
Amyer Praot, maar 
nooit gezien.

Aandachtige toehoorders Hagerpoort
Met behulp van de laptop, een beamer en de geprojecteerde site 
van amiepedia.nl op groot scherm, hebben we de groep meenomen 
op een tijdreis door hun eigen Ambysche verleden. Hierbij maakte 
vooral het foto-archief veel los. Sommigen zagen zich, soms tot 
grote hilariteit van de anderen, zelf terug. Anderen leverden meteen 
aanvullende informatie. Regelmatig werd er gediscussieerd over wie 
of wat er op de afbeeldingen te zien was en enkelen waren zo 

enthousiast dat ze 
naar het doek 
liepen en met de 
vinger aanwezen 
wie wie was....
geweldig. Tijdens 
het surfen over de 
site van amiepedia, 
kwamen vele 
verhalen en 
anakdotes, zelfs 
oude versjes, 
boven tafel.

Geboeid tijdens de tijdreis.
Na een dikke twee uren van  “interactieve Amiese geschiedenis” 
toog het gezelschap moe, maar erg voldaan, aan de lunch.
De redactie is uitgenodigd vaker bij de Hagerpoort binnen te 
wippen en in één op één gesprekken meer informatie op te halen. 
Binnen de Hagerpoort wordt er voor gezorgd dat degenen die dat 
wensen, toegang tot en hulp krijgen bij het gebruik van, een PC om 
amiepedia.nl te kunnen bezoeken.
Doelgroepen.
De amiepedia redactie kan zich voorstellen dat er misschien meer 
verenigingen,  groepen of individuen zijn, die op deze manier kennis 
wensen te maken met amiepedia.nl.
Schroom niet. Hieronder vindt u de gegevens om contact met ons 
te leggen.
Het “verhaal Amby” is namelijk nog lang niet voltooid. Er zijn nog 
vele aanvullingen mogelijk, 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 14 juni 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:
Amiepedia: van, voor en door de mensen van Amby. 
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RKASV
Het gaat niet goed met ons eerste elftal. Toen we dit 
verslag moesten inleveren hadden we net een cruciale 
wedstrijd verloren.
Op zondag 8 mei werd met 1- 2 verloren van Berg. 

Hierdoor staan we wederom laatste in de 4e klasse A.
Dit zou rechtstreekse degradatie betekenen naar de 5e klasse.
En met nog 6 wedstrijden te gaan, is 
het verschil met de nummer 13 Berg 
drie punten.
Deze 13e plek zou betekenen twee 
promotie/degradatie wedstrijden om 
handhaving in de vierde klasse.
Op de nummer 12 Schimmert is het 
verschil 4 punten, en dat zou 
rechtstreekse handhaving betekenen.
We zijn ondertussen alweer 2 
wedstrijden verder, als u dit leest. 
Houd onze sociale media in de gaten, 
voor de actuele stand van zaken.
Resterend programma:
Zondag 22-05 14:30  Willem I – RKASV 
Zondag 29-05 14:30  RKASV – SCG 
Zondag 06-06 14:30  Neerbeek – RKASV

Daarnaast strijd het 5e elftal nog volop met Daalhof om het 
kampioenschap. Met nog 1 wedstrijd te spelen, staan ze een punt 
achter de koploper.
Dus is het hopen dat Daalhof in deze wedstrijd nog punten 
verspeeld, en ut 5e zijn wedstrijd wint. Anders komt RKASV 1 punt 
tekort voor het kampioenschap.
Programma
Zondag 22-05 12:00 RKASV 5- Heer 6

Feestavond en Jubilarissen RKASV
De overige teams zijn uitgespeeld voor een kampioenschap. Zo komt 
er ook een einde aan het voetbalseizoen 2021-2022. En dan gaan we 
dit doen met ons jaarlijkse feestavond in de kantine. Dit zal 
plaatsvinden op vrijdag 3 juni 20:30 uur.
Na twee jaar gaan we deze jubilarissen weer eens in het zonnetje 
zetten.
2022   Gilbert Botty  40 jaar
2022   Birol Cakiroglu  25 jaar
2021   Piet Vliegen  40 jaar
2021   Erwin Beckers 40 jaar
2021   Jack Geraerds   25 jaar
2021   Robert Habets 25 jaar
2020   Frank Offermans 40 jaar 
Verder zullen wij die avond ook een lid benoemen tot Erelid van 
onze vereniging.

RKASV 90 jaar
Ondertussen is RKASV volop bezig met het negentig jarig bestaan 
van de vereniging. We zullen dan flink uitpakken in het weekend van 
21-22-23 April 2023. Zou de datums alvast reserveren in jullie 
agenda. Want het is jammer als je der niet bij kan zijn!

Wij de kinderen van 
groep 8 van 
Kindcentrum Amby, 
hebben in de klas 
gesproken over de 
dodenherdenking. 
Toen de leerkracht 
over de oorlog aan 
het praten was, was 
het doodstil in de klas. 
Iedereen was 
aandachtig aan het 
luisteren. De dag 

ervoor hadden we mooie gedichtjes gemaakt voor de slachtoffers. 
Een paar van de gedichten waren zo mooi dat de leerkrachten 
wilden dat die kinderen die deze gedichten hadden gemaakt ze 
zouden voordragen bij het monument in Amby op het kerkhof. Na 
het bezoek aan het kerkhof gingen we naar het struikelsteentje in 
de Longinastraat. 
Daar was Paula 
Kaufmann-Daniels 
opgepakt door de 
Duitsers en later 
is zij gestorven in 
een 
concentratiekamp 
(Sobibor). Laten 
we haar en alle 
andere slachtoffers 
samen gedenken. 
Het was een 
leerzaam 
schoolreisje. 
Geschreven door Elisa Dackus, Evelien van Leeuwen en
Jaimy van Kan 

Statiegeld voor de kinderen van groep 8 van 
Basisschool Amby
Eindelijk na 2 jaar kunnen de kinderen van de groepen 8 weer op 
schoolkamp. Zo’n kamp kost geld en om dat geld bij elkaar te krijgen 
vinden wij het belangrijk dat de kinderen daar ook een kleinigheidje 
voor moeten doen. Naast de eigen bijdrage van de ouders halen de 
kinderen lege statiegeldflessen op. Het statiegeld komt ten goede aan 
het schoolkamp.  De kinderen van de groepen 8 van basisschool Amby 
komen van 1 juni t/m 12 juni 2022 lege statiegeldflessen ophalen.
De leerlingen zijn in het bezit van een pasje dat zij van school krijgen. 
Met dit pasje legitimeren zij zich zodat u weet dat het om de 
statiegeldflessen actie gaat van basisschool Amby. Wij bedanken u bij 
voorbaat heel hartelijk voor uw medewerking.

Leerkrachten en kinderen van Basisschool Amby.



Gezocht: collectanten in de week van 
27 juni tot en met 2 juli!  

Steun de strijd tegen de 
meest invaliderende ziekte 
onder jonge mensen

Multiple Sclerose (MS) is een 
progressieve ziekte van het 
zenuwstelsel en de meest 
invaliderende ziekte onder jonge 
mensen. De oorzaak is nog 
steeds niet bekend en er is nog 
geen genezing mogelijk. De 
droom van het Nationaal MS 
Fonds is een toekomst zonder 
MS. Daarom zijn wij op zoek 
naar collectanten die in de week van 27 juni tot en met 2 juli langs 
de deuren willen gaan om geld in te zamelen. Maar er zijn meer 
manieren om geld op te halen: collecteren met je mobiele telefoon 
door een betaalverzoek met vrienden en familie delen bijvoorbeeld. 
Helpt u ons mee? 
Er zijn in Nederland meer dan 25.000 mensen met MS. Vooral jonge 
mensen tussen de 20 en 40 jaar worden door deze ziekte getroffen. 
Zij zijn in de bloei van hun leven en gaan een onzekere toekomst 
tegemoet. 

MS
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. De laag om de 
zenuwen (myeline) wordt door het eigen afweersysteem 
aangevallen en beschadigd. De zenuwen komen bloot te liggen, 
waardoor ze signalen van en naar de hersenen minder goed of zelfs 
helemaal niet meer doorgeven. Mensen met MS kunnen hierdoor 
plotseling verlammingsverschijnselen of uitval van lichaamsfuncties 
krijgen. Er ontstaan allerlei klachten, bijvoorbeeld bij het zien, lopen 
of praten. 

Word collectant 
Met de opbrengst van de collecte maakt het Nationaal MS Fonds 
onder andere wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar de 
oorzaak van en de oplossing voor MS. Ook zetten we ons in voor 
het continu verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met 
MS en hun zorg. Kijk voor meer informatie hierover op onze 
website: www.nationaalmsfonds.nl .
Door voor ons te collecteren, kunt u hieraan bijdragen. U bepaalt 
zelf hoe en hoe lang u collecteert. Voor iedereen is er een passende 
manier van collecteren. Dat kan met een collectebus langs de 
deuren in uw buurt. Maar ook thuis op de bank met uw mobiele 
telefoon 
kunt u via een betaalverzoek geld ophalen bij vrienden en familie. 

Hoe werkt het?
Wilt u zich aanmelden als collectant in de MS Collecteweek of wilt 
u meer informatie? Kijk dan op www.nationaalmsfonds.nl/
collecteren. Nu al in actie komen kan natuurlijk ook. Maak dan een 
digitale collectebus aan op www.digicollect.nationaalmsfonds.nl. 
Zo kunt u het hele jaar door collecteren!  
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Eerste Heilige communie
Op 5 juni 2022 zullen in Amby 18 jongens en meisjes hun eerste 
Heilige Communie ontvangen.
Deze feestdag zal de Ondernemers Vereniging Amby niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan. Zoals gewoonlijk zullen wij die 
ochtend vanaf 08.00 uur een professionele fotograaf in de 
Amyerhoof installeren. In de Amyerhoof zal er een mooie foto van 
de communicant gemaakt worden.
Mochten er ouders een familiefoto willen, dan kan dat ook. De 
foto zal op de feestdag ingelijst en al, bij de communicant thuis 
bezorgd worden door een van de leden van de ondernemers 
Vereniging Amby.
Bent U niet thuis dan kunt U de foto vanaf 7 juni afhalen bij Theo 
Haarmode aan het Severenplein 23.
Wij wensen Communicanten, ouders en 
verzorgers een mooie dag.
Proficiat

Bestuur en leden Ondernemers Vereniging Amby

Met groot enthousiasme zijn we weer gestart met 
onze basiscursussen reanimatie. We hopen ook 
dit jaar weer een groot aantal inwoners van Amby 
te kunnen voorzien van een reanimatiecertificaat. 
Zo komen we weer een stapje dichterbij een 
hartveiliger Amby.

Mogen we u ook snel verwelkomen? Schrijf u dan snel in.

Voor 2022 hebben wij nog de volgende cursussen gepland.
Basiscursus reanimatie: 15 en 22 juni (nog enkele plekken vrij) 
en 14 en 28 september. Dit zijn 2 avonden van 3 uur.
Herhalingscursussen reanimatie: 12 oktober (nog enkele 
plekken vrij), 9 november (vol) en 24 november (nog enkele 
plekken vrij). Dit is 1 avond van 3 uur.
De cursussen worden gegeven volgens de, dan geldende, 
Covid-19 richtlijnen.
We bieden de basiscursus voor € 25 en de herhalingscursus voor 
€ 17,50 aan.
Schrijf u snel in via hartslagnu.amby@gmail.com VOL=VOL

Wist u dat:
• Wij met 2 zeer ervaren en landelijk gecertificeerde instructeurs 
 werken?
• Wij samen werken met Buurtplatform Amby en de trainingen 
 op hun locatie, bij de Koffietpot, plaats vindt.
• Wij voor verenigingen e.d. ook trainingen op eigen locatie 
 kunnen verzorgen? En u hier altijd informatie over kunt 
 opvragen.

• U een officieel certificaat ontvangt en dat dit certificaat 1 jaar 
 geldig is.
• Als u lid wordt van onze vereniging, wij voor u bij houden 
 wanneer u opnieuw getraind moet worden en u korting en 
 voorrang krijgt op uw cursus.
• Veel zorgverzekeraars deze  cursussen vergoeden? 
 En deze cursus dus eigenlijk GRATIS voor u kan zijn. 
 (Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar) 

De voordelen van uw eigen mobiele reisadviseur:
• 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.

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.

Boek nu uw zomervakantie en profiteer
nog van kosteloos annuleren of wijzigen, 
vroegboekkortingen en een ruime keuze.

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

is nu

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

Een nieuwe naam...een nieuwe start.



Oproep voor prinsenpaar en jeugdgroep 
CV de Sjlaaibök.
Hallo jongens en meisjes van Amby,

Het afgelopen seizoen hebben we, na een 
spannende tijd, gelukkig weer carnaval 
kunnen vieren op de manier waarop we 
dit het liefste doen. Ook komend seizoen 
willen we weer onvergetelijk maken, 
vandaar dit eerste bericht weer van ons!

Jullie zullen wel denken, wat een raar 
moment om te horen van de Jeugdcommissie van CV de Sjlaaibök. 
En ja, dat klopt! Net zoals afgelopen jaar willen we ons seizoen 
starten in november met de Kinderzitting, zodat ons 
Jeugdprinsenpaar weer een heel seizoen met hun eigen groep kan 
meedraaien. En november komt sneller dan je denkt, dus moeten 
we er vroeg bij zijn!

Vandaar deze oproep:

Wil jij onze jeugdgroep 2022 - 2023 
van CV de Sjlaaibök versterken?

Wie zoeken wij? Enthousiaste kinderen die komend schooljaar in 
groep 7 zitten. Ben je woonachtig in Amby en zou je graag deel 
willen gaan uitmaken van deze jeugdgroep? Of wil je misschien wel 
Jeugdpins of Jeugdprinses worden? Geef je dan snel op; 
uiterlijk vóór vrijdag 15 juli 2022!

Dit kun je doen via het email-adres: 
jeugdcommissie@sjlaaibok.nl
Geef in je aanmelding de volgende gegevens:
- Naam, adres en telefoonnummer;
- Of je mee wilt loten voor Jeugdprinsenpaar
- De reden waarom je graag Jeugdprins of Jeugdprinses zou willen
 worden.

Op vrijdag 15 juli zal de loting plaats vinden van 12 jongens en 
12 meisjes die deel gaan uitmaken van onze nieuwe jeugdgroep.

Wil je graag meer informatie of heb je een vraag, dan kun je altijd 
contact opnemen met Monique Lamberty: 06-15327565. Natuurlijk 
kun je ook een kijkje nemen op de site: www.sjlaaibok.nl of onze 
Facebookpagina. 

Geef je op, want het is een leuke en 
onvergetelijke tijd om nooit te vergeten!!

Groetjes,
Jeugdcommissie CV de Sjlaaibök. 
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ÉCHT VRIJE KEUS
EERLIJKE PRIJS

Uw uitvaartregisseur Marc Moors 
Dr. Goossensstraat 2, Berg en Terblijt
www.uitvaartstudio.com   (043) 852 3 258

Meer mogelijk dan u denkt, ook als u 

Harmonieuws
Jubileumlogo
Op de jaarvergadering van 24 april jl. is het 
jubileumlogo gepresenteerd ter gelegenheid van 
ons 125-jarig bestaan in 2023. Vanaf nu gaat u dit 
logo terugzien in alle publicaties van de Harmonie. 
Over het feestprogramma maken we in de nabije 
toekomst meer bekend. Eén ding is al zeker; het 
wordt een feest voor Amby!

Onze jubilarissen in 2022
Dit jaar jubileren bij Harmonie St. Walburga:
Paul Daemen, 50 jaar lid , Steffie Moonen, 25 jaar lid
Enrique Heugen, 10 jaar lid, Roland Walthie, 10 jaar lid
Wij feliciteren Paul, Steffie, Enrique en Roland met hun jubileum en 
de jarenlange trouw aan onze vereniging. 
De huldiging was op zaterdag 14 mei jl. tijdens de Walburgadag en een 
verslag hiervan komt in de Amyer Praot van 31 mei a.s.
Paul Daemen is al gehuldigd tijdens de repetitie van 22 april jl. Vanwege 
zijn muzikale verplichtingen bij de Koninklijke Luchtmacht Kapel kon 
hij niet aanwezig zijn op de Walburgadag. 



Amyer Praot - 16 - Amyer Praot


