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C.V. de Sjlaaibök heit de ier uuch ’t Jeugprinsepaar van 2022 -2023 veur te maoge sjtèlle.

Prins Luuk de 5de is de zoon van Maud en Benno Hermans en woent aan de Hageweeg nummerke 40 same mèt zien groete zus Femke 
en neet te vergete hunne hoond Dex, papagej Rico en de twie kenijns Tandloos en M&M.
Prins Luuk is `nne jong deih geire bezig is, Judo, Carspotte, Freerunne, en boete sjpeule deit heer dan ouch erg geire.
Ouch sjpeilt heer beej de herremenie op de tuba de sjoenste toene.
Ouch de PlayStation is ‘n bezigheid die ozze prins geire deit, en neet te vergete Max Verstappen loere beej de Formule 1.
Mer ‘t belangriekste, ziene groete druim keump dan toch ech oet, Prins zeen van de Sjlaaibökskes en Sjlaaimetjes.

Prinses Noor is de dochter van Ingrid en Jordi Severijns en woent op de Kelten nummerke 28 same met häör breurke Guy en hunne 
teckel Tuur.

Van kleins af aan wow zie al ‘n echte prinses weure en kint 
häör geluk dan ouch neet op noe dizze winsj in vervulling 
geit.
Prinses Noor is gek van peird en daomet ouch deks te vinde 
op de Manège in Kier.
En ouch ôs Prinses Noor is lid van de herremenie en sjpeilt 
dan de sjoenste toene op häöre Hoorn beej ‘t Jäögorkes. 
Tiktokke, fèllemkes op de ipad loere en beuk leze deit zie 
ouch hiel geire.
Én is zie hielemaol gek van lekker sjlòk en sjokola, zorväöl ze 
mer kin.

Zie goon es Jeugprinsepaar 2022-2023 same met ’t Groet 
Prinsepaar de bals in Amie bezeuke en naor ander 
vereinigingen tow. Ouch wille ze eederein mèt sjlijpe in de 
polonaise , hosse en sjpringe zoedat geine mie sjtil kin blieve 
sjtoon. Dis twie kanjers zeen blij dat zie noe eindelik ‘t 
groete nuijts van de dake kinne sjrieuwe en goon d’r same 
met uuch ‘nne oonvergetelijke tied van make. 
Van links naor rechts van väör naor achter, zie zien klaor 
veur ‘nne karneval dee geer noets mie vergeten zal.

TITELATUUR JEUGPRINSEPAAR 2022-2023

PRINS Luuk

Graaf van de Hagesjtraot tot in de pin
Keizer van Fortnite en Formule 1

Hertog van de judomat en de freerunzaal
Insjpekteur Generaal van alle Playstationspelkes

Groetmeister van alle muziekante
Besjermhier van Dex

PRINSES Noor

Gravin van de Hagesjtraot tot aan de Meuleweeg
Hertogin van alle peerdreijers

Joonkvrouw van de herremenie
Keizerin van alle tiktokkers en ipad-ters

Barones van alle dansmeriekes
Besjermingel van hoond Tuur

Peersjberiech
van 't Gruutsj Jeugprinsepaar 2022-2023 van C.V. de Sjlaaibök-Amie

Op Zoondag 20 November 2022 woort in Gemeinsjapshoes d'n Amyerhoof oetgerope tot:

64ste Jeugprinsepaar van C.V. de Sjlaaibök
Prins Luuk de 5de en Prinses Noor



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 BSO Amby 0625642737
BSO De Boomhut 3631793 
Essent 0800-9009
WML 3090909
Henny Willems gemeenteraad 3621089
Mat Brüll gemeenteraad 0652071514
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)

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

Kienen met de Zonnebloem 
in de Amyerhoof
Dinsdag 6 december
Zaal open om 13.15 uur.

Contactpersoon is 
Annie Overmars, 
tel. 043-3623816. 

COLOFON
Volgende uitgave: 

Dinsdag 6 december

Inzendtermijn kopie
Woensdag 30 november

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

Gezellige Kerstmarkt in het 
mooie Severenpark

Wanneer: Zondag 11 en 
zondag 18 december

Hoe laat: 
van 12.00 tot 20.00 uur.

U komt toch ook!

   
Werkgroep Severenpark

Te Koop Gevraagd
Garage(box) in of nabij Amby

Tel. 0625038712

Op donderdag 10 november 2022 
omstreeks 17.30 uur ben ik mijn 

bos sleutels met ring kwijt geraakt 
in de Cramer van Brienenstraat 

ter hoogte van de ingang kerkhof 
(westelijke gelegen trottoir).

De vinder kan voor teruggave contact 
opnemen met mij via tel.no 0619576188.

Uiteraard tegen beloning..
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Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

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:

Biefreepjes
diverse smaken

250 gram 695

Kipschnitzels

3 stuks 690

Katenhaasjes

Heksenhaasje

per stuk 375

Gek. Achterham + 
Boterhamworst +
Geb. Pastei

100 gram per soort samen  495

Pittige belkes

250 gram 395

Hongaarse goulash

500 gram 750

Kalkoenreepjes
in Limburgse mosterdsaus

500 gram 825

Gehaktballetjes
in Italiaanse tomatensaus

500 gram 725

Pulled pork pakket
4-delig

per portie 825

Boeuf Bourguignon 
ovenschotel

500 gram 795

Uiensoep

1 liter 595

Winterrauwkost

200 gram  259

Kip fruitsalade

250 gram 395

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 22 november t/m zaterdag 26 november 2022.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL en haal uw bestelling snel en gemakkelijk af bij het pick-up point.

Knobli oesters

4 stuks 880

3 stuks 795

Beierse frikadel

4 stuks 760

Onze openingstijden zijn:
- Dinsdag-vrijdag 09:00-18:00 uur
- Zaterdag 08:00-15:00 uur
- Maandag gesloten

Spreekuur voor vragen over 
arbeidsongeschiktheid en uitkering 
We zijn er voor u, als u vragen heeft met 
betrekking tot 
- WAO of (toekomstige) WIA- uitkering; 
- rechten en plichten in de “wachttijd”-periode 
 van 2 jaar bij langdurig ziek-zijn. 
- Wajong-uitkering en werk; participatiewet
- WW-uitkering en ziek zijn tijdens de WW
- Andere kwesties met betrekking tot uw 
 UWV-uitkering of het aanvragen daarvan.

We informeren u graag. Maak er op tijd werk
van - voor uw eigen gemoedsrust - maar vooral 
omdat er tijdslimieten gelden voor het 

aanvragen van een uitkering. En ook voor het 
aanleveren van extra informatie, die uw aanvrage 
ondersteunt. 

Afspreken kan voor alle spreekuren in Maastricht 
via 043-7630030
Onze spreekuur-adressen en -tijden: 
WijkServicePunt Wijckerpoort/ Witte 
Vrouwenveld, 
Voltastraat 50, 6224 SW Maastricht. 
Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur, 
vrij inlopen
WijkServicePunt Manjefiek Malberg,
Malbergsingel 70, 6218 AV Maastricht.  
Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, 
vrij inlopen

Buurtcentrum Mariaberg
Anjelierenstraat 35, 6214 SW Maastricht. 
Op donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.
Alleen op afspraak: via 043-7630030.

Gemeentehuis Gulpen
Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen. Iedere 
dinsdagmorgen    van 10.00 tot 12.00 uur. Alleen 
op afspraak: via 043-4072579

NB
Tussen 23 december 2022 en 8 januari 2023 zijn 
er geen spreekuren

U kunt ons vinden op 
www.waowiamaastrichtheuvelland.nl 
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Amby bij de tijd?
Nog niet helemaal !
Vorige Amyer Praot plaatsten wij onderstaand artikel met een 
oproep aan u om steun bij de kostendekking van de reparatie aan 
kerktorenklok.

(Neen, niet helemaal. Het aandrijfwerk van de kerktorenklok 
boven het middenstuk van de kerk is stuk. Na controle bleek dat, 
het 40 jaar oude, mechanische aandrijfwerk onherstelbaar 
versleten is. Er is een offerte voor vervanging van het aandrijfwerk 
ontvangen van €  3000,00 door Van de Kerkhof Klokkenindustrie 
BV.  Financieel is het ook voor onze Parochie zwaar weer, minder 
inkomsten door corona, hoge energieprijzen en inflatie. Wij vragen 
de gemeenschap om een individuele bijdrage, groot of klein, met 
als doel de reparatie zo snel als mogelijk te kunnen uitvoeren. 
U kunt uw bijdrage overmaken op rek. 
NL37 SNSB 0858 0216 25  t.n.v. 
Parochie H. Walburga Amby onder vermelding 
klok. Dan is Amby spoedig bij de tijd).
Velen hebben hierop gereageerd met een mooie 
bijdrage in de kosten waarvoor onze hartelijke dank. 
Maar wij zijn er nog niet, misschien is het u ontgaan en 
helpt u ons ook met Amby bij de tijd te houden. 

Alvast hartelijk dank.
Piet Keijmis secretaris Parochie H. Walburga. 

Terre des Hommes Winkel  
Dorpstraat 18A  
6227 BN  Heer-Maastricht 
tel.: 06 27278934

Openingstijden:
Ma: van 13.30 uur - 17.00 uur
Di t/m za: van 10.00 uur - 17.00 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.

Pilot  
“Positieve en passende ouderenzorg in Amby”
Zoals u weet is het project in volle gang. 
Nog steeds is de respons erg hoog en 
hebben we al meer dan 100 ouderen 
woonachtig in Amby gesproken. 
Tijdens dit project zijn studenten 
ergotherapie aan Zuyd Hogeschool bezig 
in samenwerking met Buurtplatform 
Amby om valpreventie bij u onder de 
aandacht te brengen. Een heel goed 
initiatief waar ze met heel veel 
enthousiasme mee bezig zijn.
Hieronder kunt u lezen wat ze willen gaan doen. 
We hopen allemaal op een grote opkomst natuurlijk.
------------------------------------------------------------------------------
Introductie:
Wij zijn Sergio Califano, Loes Dullens, Chelsea Heuts en Collin 
Pelzer, vijfdejaars studenten ergotherapie aan Zuyd Hogeschool. 
Momenteel doen wij in opdracht van ZIO onderzoek naar 
valpreventie. 
Vallen is een steeds groter wordend probleem in de maatschappij. 
Vallen kan vervelende gevolgen met zich mee brengen, zowel op de 
korte als de lange termijn, het is daarom belangrijk om te 
voorkomen dat u valt. Om deze reden bieden wij op 

12 december van 14.00 tot 16.30
een informatiemiddag rondom valpreventie aan in de Amyerhoof. 
Hier krijgt u informatie aangereikt en bent u ook zelf in de 
gelegenheid om stands met verschillende deskundigen te bezoeken. 
Dit alles onder het genot van een kopje koffie en een stukje vlaai.
Dus wilt u graag weten wat u zelf kan doen om het risico op vallen 
zo laag mogelijk te houden? 
Meld u vóór 9 december dan aan via 
valpreventieamby@gmail.com of bel/app naar 0644056245. 



Amyer Praot - 5 - Amyer Praot

4 Hamburgers
+ 1/2 kg Gehakt

samen € 8.95

RIBLAPPEN
WEEKENDRECLAME: vrijdag 25 november en zaterdag 26 november

per kg € 17.90

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 23 november tot en met dinsdag 6 december

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

Belegen kaas

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

Droogworst
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.49

Crescendo-nieuws
In december vieren wij de jubilea van een aantal 
trouwe leden en van onze dirigent.
Gertie Boesten zingt al 40 jaar mee in Crescendo, 
Gertie Jacob, Rosalie en Jan van Ree elk 12 ½ jaar.
Dirigent Harrie Wijenberg heeft al ruim 12 ½ jaar de leiding van ons 
mooie en gezellige koor.
We zijn blij en trots dat onze jubilarissen al zo lang met veel plezier 
deel uitmaken van Crescendo, dat momenteel druk bezig is met de 
voorbereidingen voor het kerstrepertoire.
Als u ook een keer wilt zien en horen hoe we dat doen, kom dan 
gerust eens binnenlopen in de Amyerhoof aan het Severenplein. We 
repeteren daar elke dinsdagavond van 20:00 tot ongeveer 22:15 uur.
Website: www.crescendo-amby.nl 

Foto: Ton Bron
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6 7 e  j a a r g a n g
 n r .  1 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, 

Afgelopen week mocht ik met de Nederlandse 
bisschoppen mee naar Rome voor het Ad 
limina-bezoek. Dit is een vijfjaarlijkse 
bedevaart naar de graven van de apostelen, 
en ook een ontmoeting met de huidige 
opvolger van Petrus, paus Franciscus, en 
degenen die door hem zijn gevraagd hem in 
dit dienstwerk bij te staan: de leden van de 
verschillende dicasteries van de Curie. Het 
was een intensief programma, waarbij het 
hoogtepunt natuurlijk de ontvangst bij de paus 
was. Hij nam ruim de tijd voor ons, zo’n uur 
en drie kwartier, waarin allerlei onderwerpen 
aan bod kwamen. De twee kernpunten van 
zijn boodschap waren enerzijds: wees nabij 
aan God, de medebisschoppen, de priesters 
en de gelovigen. Anderzijds drukte hij ons op 
het hart er voor iedereen te zijn, vooral voor 
degenen op wie niemand meer let, of die 
uitgesloten worden. Hij luisterde heel goed en 
bemoedigde ons door de situatie van de Kerk 
in West-Europa te vergelijken met de eerste 
Christenen in het Romeinse Rijk, en zelfs met 
de tijd van de Makkabeeën in Israël, die 
overheerst werden door de Grieken, 
waardoor de Joden geneigd waren de 
gewoonten van de heidenen over te nemen. In 
deze situaties probeerden de Joden toch te 
leven volgens de Wet, en de Christenen te 
leven volgens Jezus’ leer en leven. 
Wellicht heeft u af en toe ook moeite als 
Christen te leven. De gewoonten van mensen 
in onze samenleving worden harder en 
individualistischer. De uitdaging is dan daar 
niet in mee te gaan, maar te leven vanuit de 
naastenliefde. Daarbij kunnen we dan wel een 
steuntje in de rug gebruiken, bijvoorbeeld 
door onze gemeenschap van geloof te 

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 27 november, Eerste zondag van de Advent
11.00 uur H. Mis: Gemengd koor Crescendo
1e jaardienst Jean Stoffels
Overleden echtpaar Koenen-Gijselaers
Overleden broer en zus Pierre en Francien Claessen
Olga Vankan-van Engelshoven, c.u.

Dinsdag 29 november: 09.00 uur in de kerk
Voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven

Donderdag 1 december: 09.00 uur in de kerk
Voor de vluchtelingen

ZONDAG 4 december, Tweede Zondag van de Advent
11.00 uur H. Mis: Gemengd Kerkelijk Zangkoor St Caecilia Amby
Broeder Gerard Hermans
Sjo Bouvrie, c.u.

Kerkdeurcollecte voor de verwarming

Dinsdag 6 december: 09.00 uur in de kerk
Jaardienst E.H. Jacques Kerbusch, oud-pastoor Amby

Donderdag 8 december: 09.00 uur in de kerk
Voor de parochiegemeenschap

Opbrengst kerkdeurcollecte Wereldmissiedag van 23 oktober j.l. heeft €67,80 
opgebracht.
Hartelijk dank aan de gevers.

Parochieel Missie Comité Amby

KERKPOETS:  maandag 11 december 09.00 – 12.00 uur geven we de 
kerk een grote poetsbeurt voor Kerstmis.
U bent van harte welkom. Voor koffie wordt gezorgd.

Bereikbaarheid priesterteam
Pastoor Mgr EJ de Jong: 06-51177061
Kapelaan Slaven Brajkovic: 06-27501073
Diaken Andy Garcia: 06-49794486

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 28 november in de kapelanie en uiterlijk 
dinsdag 29 november vóór 12.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.

beleven met andere christenen, door te lezen in de H. Schrift, en door te bidden: alleen of 
samen in de vieringen. 
Ik hoop dat uzelf ook eens in staat bent om een bedevaart te maken. Naar Rome, of naar 
Lourdes, naar Jerusalem of St. Walburga. Dichterbij ligt natuurlijk Banneux. We staan open 
voor elk initiatief. En u kunt uiteraard de site van het Huis voor de Pelgrim bezoeken: 
https://www.huisvoordepelgrim.nl/
Dan wens ik u allen nog een heel goed begin van de adventstijd, die binnenkort begint. 
De voorbereidingstijd op Kerstmis. Moge ons hart ontvankelijk zijn voor het Goddelijk Kind 
als Het komt. 

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

Verenigingskienavond 
Woensdagavond 23 november gaan 
we weer kienen in gemeenschapshuis 
De Amyerhoof. Het beloofd weer een 
superleuke avond te worden met 
wederom zeer mooie prijzen en een 
fantastische tombola. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Het 
begint om 19.30 uur en de zaal gaat open om 18.30 uur. Iedereen die 
Vocalgroup Mes Amie een warm hart toedraagt is welkom. 

Keersjaovend met Vocalgroup Mes Amie
Op 24 december, kerstavond wil 
Vocalgroup Mes Amie u en uw familie 
uitnodigen om in gemeenschapshuis 
de Amyerhoof samen het kerstgevoel 
te beleven. 
Door middel van zang, muziek, 
verhalen en gedichten willen 
wij u de sfeer van kerst meegeven. 
Er wordt gezorgd voor koffie en 
een kerstlekkernij. Wij beginnen om 
19 uur en rond 20 uur sluiten wij 
onze sfeervolle kerstavond af.  

Programma 2022
Woensdag 23 nov.: Kienen in gemeenschapshuis Amyerhoof
16-17-18 dec.: Kerstwandelingen
24 dec. 2022:  Keersjaovend met Vocalgroup Mes Amie 
7 januari 2023: Optreden tijdens Magisch Maastricht om 
  16.00 uur OLVplein.
7 januari 2023:  Deelname aan driekoningenstoet 
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Vrienden zijn er in alle soorten en maten 
 
Wil je graag iemand ontmoeten waarmee je samen eenzelfde hobby of 
interesse deelt? Iemand om samen mee te sporten, te koken of 
Maastricht mee te verkennen? Iemand waarmee je optrekt en samen aan 
een vriendschap opbouwt. Iemand waarmee je kan lachen, hulp durft te 
vragen en samen mee plezier maakt?  
 
Serve the City wil bewoners uit Maastricht graag 
helpen om nieuwe sociale contacten aan te gaan met 
elkaar. Wij willen de stad verbinden door elkaar te 
helpen. Doe jij mee? Schrijf je in 
via https://www.stcmaastricht.nl/noah-programma/.   
 
Wil je meer weten? Laat het ons weten 
via greet@stcmaastricht.nl of 06 11 06 87 87.  
 
 Serve the City Maastricht verbindt de stad door elkaar te helpen.  
 Ik laat achter

hen die mij liefhebben
en ga naar degene die
ik ook altijd liefhad.

Antoinette Custers-Spauwen
* Gronsveld, 24 augustus 1924
† Maastricht, 9 november 2022

weduwe van

Guillaume Custers

tante van
Guillaume en Christine Custers-Hoppermanns

oudtante van
Marian en William Curfs-Custers

Manon en Gaston Hertog-Custers

Correspondentieadres:
Beatrixlaan 29
6269 EX  Margraten

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.



plaatsen goed te laten verlopen. 
Zo wordt amiepedia, precies zoals de 
initiatiefgroep voor ogen stond, steeds meer 
van, door en voor de mensen van Amby.

De kaartenactie.
In de vorige Amyer Praot is al vermeld dat 
deze actie een goed schot in de roos was.
De balans is opgemaakt. Veel tevreden 
mensen en een leuk en hard nodig batig 
saldo in de kas van amiepedia.
Vermeldenswaard is nog dat de redactie 
door oud bewoners van “den Heukel”, de 
familie Hermans, geattendeerd is op een 
jaartal-foutje. Op de kaart betreffende de 
Heukelstraat staat abusievelijk het jaartal 
1950 vermeld. Echter in die jaren stond er 
op de plek waar op die foto een huis staat, 
nog een mooie schuur met ronde poort. 
Dus de kaartfoto blijkt van latere datum. De 
familie heeft verder beloofd ons te voorzien 
van een foto, waarop die poort staat 
afgebeeld. Te zijner tijd wordt die dan weer 
geplaatst op de site bij “Amby in Beeld”. 
Waarvan akte!

Cadeautjes.
Zoals gezegd de kaartenactie was erg 
succesvol. Maar er zijn nog enkele pakjes te 
koop. Wellicht is het een leuk idee om 
tijdens de komende feestdagen iemand die 
nog geen setje heeft, te verblijden met een 
uniek cadeautje. Met Sinterklaas in de 
schoen, of als surprise met surpriseavond. 
Ook de Kerstsok is een mooie plek om een 
setje in te stoppen.
De kaarten kunnen gekocht worden bij 
Alphons (Biek) Damoiseaux, woonachtig in 
de pin, of bij kapsalon Monique Ritservelt,
hoek Longinastraat/Peppelhoven.

Inloopuurtje.
Het eersvolgende inloopuur is op 20 
december van 20.30 uur tot 21.30 uur in de 
Amyerhoof.
U kunt de redactie ook digitaal voorzien van 
materiaal via redactie@amiepedia.nl , of 
spullen en verhalen afgeven bij een van de 
redactieleden (te vinden op amiepedia.nl). 
Amiepedia: van, voor en door de 
mensen van Amby. 
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AMIEPEDIA        
amiepedia.nl:  
Verleden, heden en 
toekomst!
Goededag beste lezer,
Degene onder u, die regelmatig op facebook 
vertoeft, of een account bij instagram heeft, is 
afgelopen week getuige geweest van een 
ware explosie van reacties op een van de 
nieuwste verhalen op amiepedia.nl
Aan de hand van een mooi interview met 

Gonny Goyen, 
wordt daar een 
prachtig en sfeervol 
beeld geschetst van 
de frituur van 
Trees en Sjèr 
Goyen.

 
De bekende frituur 
aan (ooit) 
Dorpsstraat 24 (nu) 
Ambyerstraat-
Noord

Met name haar 
moeder Trees 
Crijns was het 
“gezicht” van de 
frituur. Volop 
geholpen door haar 

man Sjèr Goyen, heeft zij de frituur aan de 
Dorpsstraat (Ambyerstraat-Noord) maar 
liefst 30 jaar uitgebaat. In die jaren, van 1959 
tot 1989 heeft dit flamboyante en  lieve 
koppel heel Amby en velen van daarbuiten 
voorzien van een frietje mèt.... 
 
Uit al de reacties op genoemd facebook en 
instagram blijkt hoezeer Trees en ook Sjèr, 
met deze 
frituur in 
het 
collectieve 
geheugen 
van de 
mensen uit 
Amby een 
plek hebben 
verworven. 
Als u het 
verhaal nog 
niet gelezen 
hebt, dan 
hoop ik dat 
u alsnog 
gaat 
genieten 
van een 
stukje 
onvervalste nostalgie uit Amby.

Nieuwe verhalen.
Bovengenoemd verhaal is tot stand 
gekomen op basis van een interview van 
Peter Gootjes met dochter Gonny Goyen.
Net als de schrijver C. Leenders, van het 
verhaal wonen aan achter de Hoven, een 
mooi stuk over het wonen in een van de 
oudste nieuwe delen van Amby van rond en 
vlak na de annexatie, komen de verhalen uit 
de mond of de pen van de mensen van 
Amby. 
Ook de komende tijd zullen er weer 
verhalen verschijnen, aangedragen of zelf 
geschreven door inwoners van Amby. Wij 
van de redactie doen dan niet meer dan – 
indien nodig - assistentie verlenen om het 

Senioren Drumband 
Mestreech 2012 (SDM'12)
Doelstelling
Het doel van deze drumband is, om 
oud-tamboers (m/v) van ca. 50-plus de 
gelegenheid te bieden, ontspannen en 
zonder prestatiedrang, hun oude liefde 
voor drumbandmuziek nieuw leven in te 
blazen. We marcheren niet, wij maken 
staande of zittend muziek. 

Muziekopleiding en uitbouw 
muzikale vorming
We hebben een eigen, gekwalificeerde 
muziek-instructeur.

Kosten
De instrumenten en verdere 
benodigdheden zijn kosteloos. 
De maandelijkse contributie bedraagt 
€ 5,--

Repetities (wekelijks op 
donderdagavond)
De repetities worden wekelijks 
gehouden op de donderdagavond vanaf 
19.30 uur in "De Oude Harmoniezaal" 
St. Michael,  Heugemerstraat 76 
6229 AS Maastricht (Heugem).

Op zoek naar nieuwe leden
We kunnen weer nieuwe leden 
gebruiken! 
Heb jij interesse en wil je ook 
ontdekken, of deze muzikale hobby 
een nieuwe wereld voor je opent?
Aarzel niet en meld je aan of kom eens 
langs, om een kijkje nemen en te 
luisteren op een van de repetitie-
avonden
Verdere informatie en contactgegevens 
vind je ook op onze website www.
seniorendrumbandmestreech.nl
Of neem contact met ons op via 
E-mail: seniorendrumbandmestreech12
@gmail.com 
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Ambyerstraat Noord 102, Maastricht   |   043 362 52 30   |   hairz-more.nl

Be you.  
Be beautiful.

• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions
• Verkoop Max Pro hairstyling tools
• Tapparfum
• Koffiebar en koffie to go

RKASV Nieuws
Er zit zand in de motor 
van Ut 1e elftal. 
Op moment van schrijven, 
werd ook de uitwedstrijd 
tegen Sporting HAC 
( Haanrade ) verloren met 5-2.
Voor de actuele uitslagen verwijzen we u 
graag naar de FB-site van RKASV. 
De mannen van Ut 1e spelen zondag 
27 November thuis tegen Berg’28.
Beide verenigingen zijn vorig jaar 
gedegradeerd uit de 4e klasse.
Vorig seizoen werden beide ontmoetingen 
verloren tegen Berg’28.
Dus ook komende zondag kunnen de mannen 
van RKASV 1 zich de borst nat maken.

Maar ook aandacht voor onze andere 
seniorenteams.
Want Ut 4e speelt zondag 27 November 
om 09:45 (voor onze vroege vogels) thuis 
tegen SV Argo.
En dat is een echte topper, want RKASV 
heeft 16 punten uit 6 wedstrijden.
De bezoekers hebben alle vijf de wedstrijden 
gewonnen, dus een ware topper.

Ook Ut 5e speelt een topper zondag 
27 November om 12:30 uur thuis tegen 
RKVVM.
Deze beide teams staan aan kop in de stand, 
RKVVM met 21 punten en RKASV met 19 
punten.
Dus zoals u kunt lezen, is er volop spanning 
op het sportcomplex zondag 27 November.
Hieronder het gehele programma van onze 
thuiswedstrijden.
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Harmonieuws
Nog enkele kaarten te koop voor de Carnavalsconcerten 
met Beppie Kraft. Het loopt storm met de verkoop van de 
kaarten voor de Carnavalsconcerten met Beppie Kraft op 
20 en 21 januari a.s.  Wil je erbij zijn; bestel dan snel de 
kaarten ad € 12,50 per stuk door deze QR-code te scannen:

Dit jaar verschijnt er geen Kerstkrant
Volgend jaar bestaat de Harmonie 125 jaar en ter gelegenheid hiervan 
verschijnt er in april 2023 een Jubileumboek, dat huis aan huis wordt 
bezorgd in Amby en een deel van Scharn. Dit heeft ons doen besluiten om 
dit jaar geen Kerstkrant uit te geven Voor het eerst in 57 jaar valt er dus 
geen Kerstkrant op de deurmat. Onze adverteerders, donateurs en 
sponsoren zijn hiervan op de hoogte gesteld en je gaat hun namen 
ongetwijfeld terugzien in het Jubileumboek.

De website van de Harmonie is vernieuwd
De website walburga.nl is in een nieuw jasje gestoken en voldoet hiermee 
aan de nieuwste eisen t.a.v. beveiliging en toegankelijkheid. Neem eens een 
kijkje op onze website; hier vind je o.a. de fotoalbums van onze activiteiten 
in de afgelopen 10 jaar. En vergeet Facebook en Instagram niet! 

De kaarten zijn tevens te 
bestellen bij 
www.ticketview.nl/shop/
stwalburga

Sinterklaasintocht Amby 2022
Beste kinderen van Amby,
Op zondag 13 november was het weer een feestelijke dag in Amby: 
Sinterklaas werd ingehaald. In een prachtige Chevrolet Corvette is hij naar 
de Amyerhoof gebracht. Hier heeft de Goedheiligman veel kinderen op 
bezoek gehad en hebben de Pieten hun mooie dansjes laten zien. Het was 
een zeer gezellige middag en gelukkig hebben de kinderen geholpen om de 
ring van Sinterklaas terug te vinden. Sinterklaas en zijn Pieten hebben ons 
laten weten dat ze volgend jaar graag terugkomen. 
We willen de kinderen die zijn gekomen en Sinterklaas en zijn Pieten dan 
ook hartelijk bedanken voor deze zeer geslaagde dag. 
Tot volgend jaar!
Scouting Amby - Ondernemingsvereniging Amby 
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Ingang: Kersenwei Bemelen  Ma.9.00-18.00  Di. t/m Vr. 8.-18.00 Za. 8.00- 17.00     

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak 

van Audrey  Jelly Aardappelen 10 kg.€ 4,98 
Mergelland fruit Jonagold, Elstar, Conference. kg. € 1,39 

Veldsla gewassen 100 gr € 0,89 
Olijven in een heerlijke dressing 100 gr €0,89 

Pompoensoep liter €3,75 
 

Jouw tijd, hun toekomst
Je voelt je betrokken bij de samenleving en je wilt je inzetten voor het 

goede doel, het stoppen van 
kinderuitbuiting. 
Wil je deel uitmaken van een 
enthousiast bestuur?
Heb je enige ervaring met reclame, 
PR en sociale media? 
Ben je enkele uren per week 
beschikbaar? 
Dan horen wij graag van je. 
Wil je reageren en/of meer informatie 
neem dan contact op Jean Geelen, 
voorzitter van Stichting 
Terre des Hommes Maastricht: 
j.geelen@outlook.com 
of via 06 11138028. 

RELEASE 5-CD BOX 100X FEES – UT BESTE 
VAN JEROME GELISSEN, EEN UNIEK 
OVERZICHT MET 100 FEESTLIEDJES
Eind oktober 2022 was de release van mijn sjieke 5-CD Box met als 
titel 100X Fees – Ut Bèste. Een sjiek overzicht van 12 jaar feestliedjes 
vol polonaises, samba’s, polka’s, walse en nog veel meer.
Hierop staan ook enkele nieuwe feestliedjes en onder de oude 
feestliedjes ook enkele gouwe ouwe. Een gedeelte van de opbrengst 
van deze 5-CD Box gaat naar het Kankeronderzoekfonds Limburg.
Ik vind dit sjiek om als eerste Limburgse, Maastrichtse en Amiese 
artiest zo’n collectorsitem uit te brengen. Deze 5-CD Box is te koop 
bij mezelf en Mediamarkt Maastricht en ook in België bij Diskid 
Rekem-Lanaken en Music-shop Opsteyn in Maasmechelen. 
Voor meer informatie en boekingen: www.jeromegelissen.nl 

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 
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PLUS Quaedvlieg Amby 
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Topwijnen voor bodemprijzen! 

Dat betekent INSLAAN voor de 
feestdagen.  

Bv. De Antario Barolo: 100% nebbiolo, 
krachtig van smaak en combineert 

geweldig met wildgerechten, risotto en 
gerijpte kazen. Een ultieme wijn voor 

een culinair kerstdiner. 

 

Een lekkere wijn bij goed eten, 
daar houden we van! 


