
Waar kunt U in Amby stemmen? 
op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart kunt U tussen 07.30 en 21.00 uur stemmen : 

stemlokaal locatie   straat    postcode  rolstoel   

 46 Amyerhoof  Severenplein 27  6225AZ   ♿ 

woensdag 16 maart kunt U tussen 07.30 tot 21.00 uur stemmen:  

 42 Scouting Amby  Roggehegge t.o. nr 40  6225JM   ♿  

 44 Café-Zaal De Kardinaal Ambyerstraat Zuid 201  6225AE   ♿ 

 46 Amyerhoof  Severenplein 27  6225AZ   ♿

 

           

  

Beste leden van de 
Damesvereniging Amby,
Fijn dat we weer een gezellige 
bijeenkomst kunnen houden. Zonder 
poespas. Onze ledenavond is 
woensdag 9 maart om 20:00 uur 
in het gemeenschapshuis “Amyerhoof”. Iedereen is welkom.
Door 2 leden van onze vereniging wordt er een gezellige 
muzikale quiz georganiseerd. 
Wij zijn weer blij dat we jullie kunnen ontmoeten. Introducés zijn 
welkom.
Als bestuur hopen wij dat jullie allemaal komen deze avond.

Bestuur Damesvereniging Amby 

12 maart a.s. aanvang: 20.00 uur
AFRO-BLUESNIGHT met BAI KAMARA JR.

Zaterdag 12 maart a.s. klinkt vanaf 20.00 uur de Afro-blues in het 
Magisch Theatertje aan de Oude Molenweg 4, 6225 NC in 
Maastricht. Na eerdere succesvolle optredens in Zuid-Limburg laat 
Bai Kamara jr. nu ook Maastricht kennis maken met zijn warme, 
soulvolle stem in zijn sobere en intieme muziek, een mix van 
verschillende roots-genres uit diverse windstreken. 

Bai Kamara – Cover ‘Salone’ 
Morlai Bai Kamara Jr., zoals zijn 
volledige naam luidt werd in 1966 
geboren in Bo Town, in  Sierra Leone. 
Zijn jeugd bracht hij door in zijn 
geboorteland waar hij al op jonge 
leeftijd in aanraking komt met de 
realiteit van de Afrikaanse politiek.
Als tiener verhuist hij naar Engeland, 
waar hij ook zijn eerst schreden op 
het muzikale pad zet. In 1990 verhuist 
hij naar Brussel en ruilt zijn 

handelsstudies in voor een muzikale.
 
De thema’s in zijn muziek zijn gebaseerd op zijn jeugdervaringen: 
sociale ongelijkheid, politieke en economische vluchtelingen, het 
milieu en persoonlijke relaties. In het verleden werkte hij onder 
anderen samen met Youssou N'Dour en Nader Hamid, een gitarist 
en singer-songwriter uit Irak.
In 2017 verschijnt Bai kamara Jr Presents The Mystical Survivors 
and Some Rare Earthlings Vol 1 en in 2020 maakt hij samen met 
The Voodoo Sniffers het bluesalbum Salone.

Tickets € 18,30; reserveer en early-bird-korting: 
https://www.ticketkantoor.nl/shop/BaiKamaraJr
Info: Klik  https://www.bluesmagazine.nl/interview-bai-kamara-jr 
voor een interview in Bluesmagazine.  
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Huiskamer De Koffiepot gaat weer open
Nu bijna alle corona-maatregelen zijn 
opgeheven, durven we weer met een gerust 
hart open te gaan. Wij zijn blij, dat we elkaar 
weer mogen ontmoeten om samen een kop 
koffie te drinken. En, dat mogen wij zonder 
mondkapje en zonder anderhalve meter! 
Wij zorgen er natuurlijk wel voor dat wij gezond ventileren.

De Koffiepot gaat weer open!
Op donderdag 10 maart om 13.30 uur!

Wij zitten weer op onze oude stek aan de Arenborghoeve.
U bent als trouwe bezoeker weer van harte welkom en natuurlijk 
verwelkomen wij ook heel graag nieuwe gasten. Nog nooit geweest? 
Toch eens even binnen- lopen voor een lekkere verse kop koffie en 
een gezellig praatje. DOEN DUS!

Bent u moeilijk ter been? Geen probleem. Wij komen u thuis 
ophalen. Laat het ons wel even weten. Bel even met Jose Dols: 
043 – 3625298.

Tot ziens op donderdag 10 maart.
Stuurgroep Huiskamer De Koffiepot 



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 22 maart

Inzendtermijn kopie
Woensdag 16 maart

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 

Houdt op 
dinsdagen 
15 en 22 maart 
een kienmiddag in 
Gemeenschapshuis 
Amyerhoof.  
De zaal gaat open om 13.00 uur en het 
kienen begint om 14.00 uur. 

 
 

BEJAARDEN – EN INVALIDENVERENIGING 

,, De Sjlaaimetten  ” 
AMBY 

 
Bejaarden- en invalidenvereniging “De Sjlaaimetten” houden feestmiddag. 
 
Beste leden op zaterdag 31 oktober 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 €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". 
Natuurlijk is er weer de welbekende tombola. 
U kunt zich opgeven bij de penningmeester Jef Noben, tel:043-3622618 of de voorzitter Arno Custers, tel:043-3636947 tot 26 oktober a.s. 
Ik wens U namens het bestuur allen alvast een heel gezellige feestmiddag toe. 
 
A. Custers 
Voorzitter/Secretaris 
 

Bezorgers gezocht!
de reservelijst met bezorgers voor de 
Amyer Praot raakt aardig leeg! Daarom zijn 
we op zoek naar mensen die elke twee 
weken op dinsdag en/of woensdag 1 tot 1 ½ 
uur vrij hebben en die tijd willen gebruiken 
om de Amyer Praot te bezorgen.

Voel je je aangesproken of heb je interesse, 
mail dan met amyerproat@ziggo.nl

Wij nemen dan contact met je op
voor meer informatie. 
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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:

Pepersteaks

3 stuks 990

Shoarma pakket
3-delig

per stuk 850

Runderbrochette
diverse smaken

Winters kiprolletje

100 gram 265

Gek. Achterham + 
Zure Pastei +
Boterhamworst

100 gram per soort samen  475

Krokante gehaktbal
van papa Franssen

per stuk 425

Kalkoenreepjes
in Limburgse mosterdsaus

500 gram 750

Duroc sucade 
in braadjus

500 gram 725

Gehaktballetjes
in Italiaanse tomatensaus

500 gram 725

Kippensoep

1liter 595

Gehakt prei 
ovenschotel

500 gram 725

Pasta fantasia salade

200 gram 249

Shoarma wrap

per stuk  350

Kipfruit salade

250 gram 375

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 8 maart t/m zaterdag 12 maart 2022.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL en haal uw bestelling snel en gemakkelijk af bij het pick-up point.

Beierse frikadel

4 stuks 680

per stuk 250

Varkensfiletlapjes

4 stuks 595

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

GARAGE SALE AMBY 

Wij zijn op zoek naar VRIJWILLIGERS die ons kunnen helpen met:
1. het maken van een digitaal overzicht van de deelnemers en 
 beschikbaar maken voor publicatie op social media

2. mensen die aankondigingsposters kunnen verspreiden bij lokale 
 ondernemers (eind juni)

3. Sponsorbijdragen om de kosten van o.a. advertenties, 
 reclamemateriaal en het beschikbaar stellen van een bedrag aan 
 een lokale vereniging of stichting

Interesse? Laat het ons weten via ons mailadres. 
Wij nemen dan contact met je/ jullie op. 
We houden jullie via de Amyer Praot en FB en sinds kort ook op 
Instagram op de hoogte.

Garagesaleamby@gmail.com

Werkgroep GARAGE SALE AMBY (Susan en Karin) 

Aan alle leden van ZijActief Amby,  
U wordt van harte uitgenodigd voor 
ledenavond, 
op woensdag 23 maart 2022 om 19:45 in 
het gemeenschapshuis Amyerhoof. 
Een notaris van notarissenkantoor Wolfs Knops 
komt een lezing geven, waarom het belangrijk is 

om een actueel en goed levenstestament te hebben. 
Op deze avond zijn introducees, ook de heren, van harte welkom.

Op de jaarvergadering is de werkgroep aan u voorgesteld. De gegevens 
van de dames, vindt u in het programmaboekje van 2022. 
Het contactadres is :Emmy Mertz-Damen, Shomonstraat 19, 6269 GC 
Margraten. Tel.043-4582522 , e-mailadres zijactief.amby@live.nl

Werkgroep ZijActief Limburg,
Afdeling Amby. 

 
 
 

2e HANDS 
KLEDINGMARKT 

 
speciaal veel kinderkleding 

 
  ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017 

 
GEMEENSCHAPSHUIS AMYERHOOF 

SEVERENPLEIN AMBY  
 

van 10.30 – 14.30 uur 
 

t.b.v. ZijActief Limburg 
afd. Amby 

 
De toegang is gratis 
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Openingstijden: Di-Wo-Vr 8.30 uur tot 18.00 uur | Do 8.30 uur tot 13.00 uur | Za 8.30 uur tot 15.00 uur

Reclame van woensdag 9 maart tot en met dinsdag 22 maart

Goulash
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19
Achterham
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.25

Jong belegen kaas

100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.50

Gebraden gehakt
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19

SCHNITZELS
4e GRATIS

RUNDERLAPPEN

WEEKENDRECLAME: vrijdag 11 maart en zaterdag 12 maart

per kg € 13.90

Magere

Harmonieuws
De Boekenbeurs komt eraan!
Noteer alvast in uw agenda; op zaterdag 21 en 
zondag 22 mei a.s. is in de Tiendschuur de 
Boekenbeurs van Amby. 
In de volgende Amyer Praot maken we meer bekend; o.a. de data 
waarop u boeken kunt inleveren. 

Vastelaovend 2022 in Amby
Onze muzikanten kijken met heel veel plezier terug naar hun 
deelname aan de optocht van Amby. 
Op een zonovergoten maandag 28 februari liet Amby weer eens 
zien dat alles mogelijk is. 
CV de Sjlaaibök organiseerde in no time een heuse optocht en 
hierdoor konden we een aubade brengen aan Vorst Benno I, 
Vorstin Maud en het Jeugdprinsenpaar. 

Op wie ga jij stemmen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen? 
Doe de Stemwijzer!
Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Vind je 
het lastig te bepalen op wie je moet stemmen? Niet iedereen weet 
precies welke onderwerpen er spelen in de gemeente en wat de 
standpunten van de politieke partijen zijn. Doe de Stemwijzer op 
Maastricht.StemWijzer.nl

De StemWijzer bevat stellingen over wonen, leren & werken, 
toerisme en de sociale stad Maastricht. Wat vind jij van deze 
onderwerpen? En wat vinden de politieke partijen? Met welke 
partijen heb je de meeste overeenkomsten? Doe de StemWijzer en 
je komt erachter!

30 stellingen
De 30 stellingen kun je beantwoorden met ‘eens’, ‘oneens’ of ‘geen 
van beide’. De StemWijzer vergelijkt vervolgens met welke partijen 
je de meeste overeenkomsten hebt. De politieke partijen in 
Maastricht hebben zelf aangegeven wat hun mening is over de 
stellingen en de toelichtingen op hun standpunten geschreven. 
Daardoor kun je in de StemWijzer gemakkelijk bekijken wat zij van 
een bepaald onderwerp vinden. Ook kun je de partijen eenvoudig 
met elkaar vergelijken. 

Welke partij past bij jou?
Burgemeester Annemarie Penn-te Strake: “Als je gaat stemmen, is het 
goed om te je verdiepen in wat de partijen vinden van de 
onderwerpen in onze stad. Daarvoor zijn er diverse mogelijkheden, 
zoals de verkiezingsprogramma’s van de partijen, of de 
verkiezingskrant die nog uit komt. Ook de Stemwijzer is een heel 
handig middel om snel te zien wat partijen vinden, en welke partij 
dus het beste bij jou past.” 



ZONNEBLOEM 
AFDELING AMBY
KIENEN

De eerstvolgende 
mogelijkheid om mee te 
doen aan het 
Zonnebloemkienen is 
dinsdag 5 april. 
Contactpersoon is 
Annie Overmans, 
tel. 043- 362 38 16.

PAASVIERING

Het bestuur is blij om de jaarlijkse 
Paasviering te kunnen aankondigen. Na alle 
afgelastingen is dit een hoopvol vervolg van 
ons activiteitenjaar. De Paasviering wordt 
gehouden in de Amyerhoof op woensdag 
13 april, aanvang 14.00 uur. In verband met 
het maximale aantal gasten is aanmelding 
verplicht. U kunt zich nu al aanmelden bij 
Maria Janssen, tel. 043 – 362 21 28 of bij 
Annie Overmans, tel. 043 – 362 38 16. 
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MOVAKA VOF 

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

 

Schutteboendersweg 3, 6247 EM Gronsveld 

  Rolluiken 

  Zonwering 

  Overkappingen  

  Tuinkamers 

  Glaswanden 

  Verandazonwering  

  Sectionale poorten 

  Binnenzonwering 

 

• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions

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

Be you.  
Be beautiful.

Goed geïnformeerd: 
Financiële mogelijkheden voor 
mantelzorgers 
Steunpunt Mantelzorg Zuid organiseert 
op maandag 14 maart een informatieve avond 
voor mantelzorgers en hun naasten over de 
financiële mogelijkheden voor mantelzorgers.   
Zorgkosten
Zorgt u langdurig voor een familielid, 
vriend(in) of andere naaste? Dan is de kans 
groot dat u extra kosten maakt voor de zorg 
die u geeft. Denk aan autokosten, 
parkeergeld, kosten voor het doen van de 
was. Wellicht bent u minder gaan werken. Als 
mantelzorger kunt u aanspraak maken op 
een aantal vergoedingen of regelingen.
Onderwerpen themabijeenkomst:
• Wanneer ben je een mantelzorger?
• Hoe wordt de zorg gefinancierd?
• Welke financiële mogelijkheden zijn er 
 voor mantelzorgers?
 
Aanmelden: 
info@mantelzorgzuid.nl of 
per telefoon 043 - 321 50 46 o.v.v. 
themabijeenkomst ‘Financiële mogelijkheden 
voor mantelzorgers’
Let op: er kunnen maximaal 15 mensen 
deelnemen. 

Wanneer: Maandag 14 maart |10.30-12.00 uur  
Waar: Ambyerstraat-Noord 78, 
6225 EG Maastricht (Buurtplatform Amby) 
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Nieuws van Walburgis Uitvaartzorg.
Om ons ledenbestand optimaal te actualiseren vragen wij onze 
leden, die na 2018 verhuisd zijn, hun nieuwe adres aan ons door 
te geven.
Indien wij u post doen toekomen, ervan verzekerd te zijn dat dit 
terecht komt op het juiste adres. De meldingen kunnen worden 
gedaan via ons mailadres info@stwalburgis.nl of via de “post”
Ledenadministratie Walburgis Uitvaartzorg, 
Eikenhoven 22, 6225 GT  Maastricht.

Helaas kan een adreswijziging niet telefonisch worden 
doorgegeven, wij als vereniging behandelen verhuizingen 
alleen maar als dit via mail of post gaat.

Bestuur Walburgis Uitvaartzorg 

  
 
 
 
 

Walburgis Uitvaartzorg een begrip in Amby en groot Maastricht. 
Over het leven praat men makkelijker dan over de dood, het is ook in deze tijd nog een 
taboe. Toch wordt iedereen er vroeg of laat mee geconfronteerd. 
In Amby hebben we een eigen uitvaartvereniging, waarvan het uitvaartcentrum 
gelegen is aan de Severenstraat 1.  
Walburgis Uitvaartzorg is er niet alleen maar voor leden, maar voor iedereen die te 
maken krijgt met het overlijden van een dierbare.  
Wij willen dit kenbaar maken aan eenieder, die gebruik wil maken van de diensten van 
Walburgis Uitvaartzorg. Een lidmaatschap van onze vereniging is hiervoor niet nodig. 
Ook al hebt u elders een overlijdensverzekering neem vrijblijvend contact met ons op 
en wij regelen de uitvaart of crematie voor u of uw dierbare. 
Wilt u (alleen) gebruik maken van onze opbaarruimte, dan kunt u uw dierbare, een of 
meerdere dagen, met begeleiding van onze eigen vrijwilligers, laten opbaren 
Wilt u een bezoek brengen aan ons rouwcentrum, neem dan telefonisch contact op 
met 06-53376435 om een afspraak te maken. 
 

Postadres Walburgis Uitvaartzorg 
Severenstraat 4/B02,   6225 AR Maastricht. 
Info@stwalburgis.nl   www.stwalburgis.nl 

 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
.   

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

Gruutsj
ik ben er trots op, dat ik weer meedoe voor de verkiezingen 
voor de gemeenteraad van Maastricht. en dat wederom voor 
de Seniorenpartij Maastricht.
• Een partij met een sociaal hart, de meest kwetsbaren 
 voorop. Een partij met een cultureel hart dat het verleden 
 wil verbinden met de toekomst.
• Een partij die samenwerking tussen mensen, organisaties 
 en overheden belangrijk vindt.
• Altijd op zoek naar overeenkomsten, zodat we samen 
 bruggen kunnen slaan. 
• kleinschalig, regionale verankering, duurzaamheid en eerlijk 
 delen zijn belangrijke uitgangspunten.
• Samen richting geven aan de toekomst, begon gisteren al, 
 maar het is nooit te laat om er samen aan te willen 
 werken.
• Je omgeving leefbaar en veilig maken én houden, met name 
 voor je kinderen en kleinkinderen.
• Zorgen voor voldoende ontmoetingsplekken, maar zeker 
 ook oog hebben én houden voor het verenigingsleven, 
 voor mij de basis van een gemeenschap die zorg heeft 
 voor elkaar!

Wat gebeurt er, als je het anders probeert te doen?
Dé uitdaging voor mij de komende vier jaar!!

stem lokaal, stem Amby
stem Henny Willems, lijst 2 nummer 4

VERKIEZINGEN MAASTRICHT
In heel Maastricht zijn 64 stemlokalen, waarvan er 10 ook 
geopend zijn op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart. 

Op pagina 1 van deze Amyer Praot staat aangegeven, WAAR, 
WELK en op WELK TIJDSTIP de stemlokalen in Amby, wijk 6225, 
geopend zijn. 

Als het goed is, ontvangt iedereen een overzicht met daarop alle 
23 partijen die dit jaar meedoen met de 
gemeenteraadverkiezingen en de 509 kandidaten.

Wat ons ook opviel, is dat er deze keer  in 
GEEN ENKEL verzorgings- of bejaardenhuis 
gestemd kan worden. Voor bewoners van deze huizen en de 
bewoners van de aanleunwoningen, die er heel vaak ook bij liggen, 
niet fijn.  Daarom ook voor hen, zie pagina 1 van deze Amyer 
Praot, duidelijk aangegeven waar, wanneer er gestemd kan en mag 
worden. 

We kunnen ons indenken, dat de genoemde stemlokalen te ver 
liggen van de huidige woning.
Daarom willen wij deze mensen 
(bewoners van verzorgings- of bejaardenhuis, inclusief de 
bewoners van de aanleunwoningen) helpen, om toch hun 
stem uit te kunnen brengen. 
Wij bieden een haal en brengservice! 
U kunt hiervoor een afspraak maken tot uiterlijk vrijdag 
11 maart a.s. 
 
Wenst U op maandag 14 of dinsdag 15 maart a.s. te gaan 
stemmen en wenst U daarvoor gebruik te willen maken 
van de HAAL- en BRENGSERVICE,  
bel dan met  

Henny Willems, 
Berkenhoven 26, 6225 HE Amby 

telefoonnummer 043-3621089. 
 
Wij maken dan een planning om U zo goed mogelijk van 
dienst te kunnen zijn! 
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Beste inwoners van Amby,  
 
Op 14, 15 en 16 maart aanstaande vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. En er valt iets te 
kiezen. Maar liefst drieëntwintig partijen zijn in de race voor het beperkte aantal van negenendertig 
gemeenteraadszetels. Krijgen we een versplinterde gemeenteraad met moeizame besluitvorming of 
toch een mogelijkheid om een stabiel en daadkrachtig stadsbestuur te vormen?  
 
Wij kiezen in ieder geval voor een samenleving waarin we ‘zij aan zij’ staan en die niet draait om 
‘ieder voor zich’. Een Maastricht, en in het bijzonder Amby, waar wij omzien naar elkaar, met een 
gedeelde verantwoordelijkheid en waar wij uitgaan van waarden en tradities.  
 
Graag ben ik ook voor de komende vier jaar uw vertegenwoordiger in het gemeentebestuur. Namens 
u verder bouwen aan een Maastricht waar het prettige wonen, werken en recreëren is.  
 
De afgelopen vier jaar heb ik vol enthousiasme de stad gediend. Dit op een constructieve en 
toegankelijke manier. Eerst als fractievoorzitter/ raadslid en de laatste maanden als wethouder van 
onze mooie stad.  
 
Grote vraagstukken blijven onze aandacht vragen. De komende jaren dienen voor alle doelgroepen 
voldoende betaalbare woningen gerealiseerd te worden. Daarnaast bouwen wij Maastricht verder uit 
als kennisstad in combinatie met een innovatieve maakindustrie die extra werkgelegenheid biedt. Dit 
alles gaat echter niet zonder een sterke Maastrichtse samenleving met respect voor elkaar en 
gemeenschapszin. Maastricht besturen met oog voor en behoud van haar identiteit. Met aandacht 
voor kleine ondernemingen, zorg voor kwetsbare groepen, het actief ondersteunen van het 
Maastrichtse cultureel erfgoed en het bouwen aan een toekomstbestendig verenigingsleven. 
 
Ga dus stemmen op 14, 15 en 16 maart a.s. Elke stem telt. 
Samen kunnen wij verder bouwen aan een stad die we door willen geven. 
 
Samen voor Maastricht, Samen voor Amby. 
Ik reken op u! 
 
 

 
 
Niels Peeters, Lijst 1 Nummer 1 
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 Contact
T: 06 27 19 67 97
E: info@thuiszorgcentralenederland.nl
A: Amerikalaan 14
     6199 AE Maastricht-Airport

Thuiszorg
Centrale
Nederland

Elke dag uw eigen dag!

Regie in eigen handen

Kleine teams met vaste 
zorgprofessionals

Servicegericht én persoonlijk

Vaste contactpersoon, korte lijnen 

Update uit de gemeenteraad
Carnaval is weer ten einde. Wij kunnen terugkijken op een 
geslaagd feest. Met een bijzonder woord van dank aan de 
carnavalsvereniging, (horeca)ondernemers en vele vrijwilligers die 
dit mooie feest in Amby mogelijk hebben gemaakt. 

In de tussentijd is in politiek Maastricht nog het nodige gebeurd. 
Na een half jaar is de renovatie van het Dinghuis aan de Kleine 
Staat afgerond. Dit iconisch rijksmonument, dat dateert uit 1470, 
heeft onder meer een nieuw dak gekregen en de gevel is 
gerestaureerd. De kenmerkende windvaan en de pijnappel op het 
dak zijn opnieuw verguld en de klok is in ere hersteld. De sleutel 
werd door wethouder Niels Peeters, mede namens collega Aarts, 
symbolisch overgedragen aan Leontien Mees van Maastricht 
Marketing. Het Dinghuis is hiermee ook voor de komende jaren 
in goede handen.
Verder hebben de Maastrichtse woningcorporaties, hun 
huurdersbelangenverenigingen en de gemeente de 
prestatieafspraken 2022–2026 ondertekend. Doel: de 
leefbaarheid, kwaliteit en diversiteit in de woonbuurten 
verbeteren. En voor het eerst zijn ook gebiedsgerichte afspraken 
gemaakt. Zo komt er extra aandacht voor de kwetsbare wijken 
Pottenberg, Mariaberg, Caberg-Malpertuis, Daalhof, De Heeg en 
Nazareth-Limmel.

TONK-middelen alsnog inzetten voor ondernemers 
De regeling Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten 
(TONK) is vorig jaar in het leven geroepen zodat gemeenten 
maatwerk konden leveren voor velen die buiten de boot vielen 
bij bestaande corona-steunmaatregelen. De regeling was onder 
meer bedoeld voor ondernemers. Gemeenten konden een 
regeling naar lokale wensen vormgeven. De voorwaarden van de 
Maastrichtse TONK-regeling bleken te streng te zijn waardoor 
een aanzienlijke onderbesteding is ontstaan. Deze overgebleven 
gelden zijn vervolgens overgeheveld naar de algemene reserve. 

Het CDA Maastricht heeft echter een voorstel gedaan om de 
resterende TONK-middelen maximaal in te zetten voor waar het 
Rijk deze gelden in eerste instantie voor beoogd heeft, dus 
ondernemers en huishoudens helpen die door corona in de 
problemen zijn gekomen. Hier hebben wij unanieme steun van de 
gemeenteraad voor gekregen. Hierdoor komt er een Maastrichts 
herstelfonds dat op haar beurt een vliegwielfunctie heeft ter 
versterking van de lokale economie, zowel in de binnenstad, 
bedrijventerreinen en de buurt- en wijkeconomie. Kortom de 
overgebleven gelden komen alsnog terecht bij de doelgroep van de 
TONK-middelen. 

Stempas ontvangen? 
Op 14, 15 en 16 maart zijn gemeenteraads-verkiezingen. U ontvangt 
daarom een stempas. Met uw stempas kunt u zelf bij een stembureau 
stemmen of iemand machtigen om voor u te stemmen. Heeft u de 
stempas niet ontvangen, per ongeluk weggegooid of bent u de pas 
kwijt? Dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen. Dit kan op twee 
manieren:
- Via DigiD of;
- Bij de gemeentebalie zonder afspraak (neem een geldig 
legitimatiebewijs mee).
Let op! Dit kan uiterlijk tot vrijdag 11 maart 17.00 uur.

Kunt u zelf niet gaan stemmen? Dan kunt u iemand machtigen om 
namens u te stemmen. Dat heet stemmen bij volmacht. Voor meer 
informatie kijkt u op de achterkant van uw stempas.

CDA Maastricht
redactie@cdamaastricht.nl / 06-15960400 
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6 7 e  j a a r g a n g
 n r .  5  -  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

De meesten van ons hebben uitbundig 
carnaval gevierd. Corona is wat 
zwakker geworden, dus konden wij 
wat meer feest vieren! Misschien 
hebben wij zo intensief carnaval 
gevierd dat wij nu tijd nodig hebben 
om iets anders te doen: vasten.  De 
vasten, ook wel de veertigdagentijd 
genaamd, is een heel bijzondere en 
belangrijke tijd van de voorbereiding 
op het belangrijkste feest van ons 
christenen: Pasen! Met Pasen vieren we 
dat Christus het kwaad, zelfs de dood 
heeft overwonnen, zodat we, als we 
met Hem zijn, voor niets meer bang 
hoeven te zijn. 
Laten we daarom gaan vasten om nog 
intenser Pasen te kunnen vieren!  Maar 
hoe kunnen we dat doen? De kinderen 
snoepen meestal niet meer, anderen 
willen met de armen  voedsel of geld 
delen. Nog weer anderen gaan de 
relatie met God herstellen (door een 
gebed of het sacrament van 
verzoening). En u, wat gaat u in de 
vastentijd doen? Laten we in ieder 
geval in deze tijd voor de vrede in de 
Ukraine, ja in de hele wereld bidden; 
dat er geen oorlog moge zijn, waar 
dan ook.

Kapelaan Pawel

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 13 maart, Tweede zondag van de Veertigdagentijd
11.00 uur H. Mis 
Coert Franssen, c.u.

Dinsdag 15 maart: 09.00 uur in de kerk
Voor de vluchtelingen

Donderdag 17 maart: 09.00 uur in de kerk
Voor de daklozen

ZONDAG 20 maart, Derde zondag van de Veertigdagentijd 
11.00 uur H. Mis 
Zeswekendienst Clara Graven-Schoenmakers
Jaardienst ouders Mulkens-Smeets
Frans Evers, c.u.
Annie de Baar-van den Broeck, c.u.

17.00 uur Poolse Mis

Dinsdag 22 maart: 09.00 uur in de kerk
E.H. Frans Roebroek, oud-pastoor Amby

Donderdag 24 maart: 09.00 uur in de kerk
Voor vrede in de wereld

Vooraankondiging reizende tentoonstelling en lezing over de Lijkwade 
van Turijn: Deze expositie bezoekt onze parochie op zondag 27 maart na de 
Mis van 11.00 uur

Al 100 jaar gaan mensen via Het Huis van de Pelgrim op bedevaart naar 
Lourdes, naar Maria in de grot. Iedereen kan Maria hier ontmoeten, al sinds 
de verschijningen in 1858.
Het is een plek om te bidden, vragen bij Maria neer te leggen, om haar te 
bedanken, of zo maar rust te vinden. De vele kaarsjes die er branden 
getuigen van de duizenden pelgrims die zich elke dag tot Maria wenden.
Met de vijf parochies van onze federatie willen we deelnemen aan de 
bedevaart van 5 t/m 13 september a.s. We reizen per luxe bus, met 
overnachtingen op de heenreis in Lisieux en Niort en op de terugreis in 
Nevers. Het is een volledig verzorgde reis op basis van volpension.
U kunt zich voor deze bedevaart opgeven door het invullen van het 
inschrijfformulier met de sticker ‘parochies Maastricht-Oost’, die u achter in 
onze kerken vindt. Hier ligt ook de folder van Huis voor de Pelgrim. Daarin 
vindt u alle informatie over deze bedevaart. De folder kunt u mee naar huis 
nemen.
Het ingevulde formulier kunt u sturen naar:
Huis voor de Pelgrim, Raadhuisplein 1, 6226 GN  Maastricht
Of afgeven aan kapelaan Slaven, Severenstraat 7 in Amby, of persoonlijk 
als hij in de kerk is.
We hopen op een grote groep deelnemers uit onze parochies.
Kapelaan Slaven

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

Misintenties opgeven: In de kapelanie (Severenstr. 7), tel. 06-27501073. Of in het 
parochiebureau elke dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur en vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur: 
Ambyerstraat Zuid 90ª, tel. 043-3520100, of via email: parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: uiterlijk maandag 
14 maart in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 15 maart 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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Op zoek naar een leuke baan in 
de horeca?

Rederij Stiphout zoekt 
voor het komende vaarseizoen 
oproepkrachten/
vakantiemedewerkers. 

Ben je 15 jaar of ouder en wil je 
werken in de horeca op een 
bijzondere locatie? 
Stuur dan je sollicitatie naar 
anita@stiphout.nl of 043-3515303

Vocalgroup Mes Amie repeteert weer als volledig koor. 
Vanaf maandag 7 
februari is de 
volledige zaal van de 
Amyerhoof 
omgetovert tot 
repetitieruimte. Op 
anderhalve meter 
afstand naast en 
achter elkaar kunnen 

wij weer veilig 
repeteren en het 
combo op de buhne. 
Wat is het weer 
heerlijk om samen te 
zingen en de kalnken 
van het combo te 
horen. Wij hopen dat 
we in mei / juni weer 
voor de 

buitenwereld optredens kunnen verzorgen. 
 
Wie wordt het 60ste lid van Vocalgroup Mes Amie? 
Afgelopen week hebben wij wederom een nieuw lid mogen 
verwelkomen. Hierdoor staat de teller op 58 zingende en spelende 
leden. Wie wordt het 60ste lid? 

Vocalgroup Mes Amie zoekt tenoren en bassen.
Kun je zingen of lijkt zingen je een leuke hobby dan kom eens 
kijken want ons koor zoekt tenoren en bassen. Op dit moment 
telt ons koor 10 mannen en aangezien wij nog groeiende zijn 
kunnen wij nog tenoren en bassen gebruiken. Lijkt het je leuk dan 
ben je op maandag tijdens onze wekelijkse repetitieavond welkom. 

 
Wist u dat? Dat u zich via onze 
website kunt melden wanneer u 
kleren heeft voor onze 
kledinginzameling. En er iedere 
maandagavond tijdens onze 
repetitie kleding ingeleverd kan 

worden in de Amyerhoof. Wanneer er plotseling kleding moet 
worden opgeruimd dan kunt u via ons secretariaatsadres contact 
opnemen. Wij komen dan de verpakte kleding bij u thuis ophalen. 
Het is voor onze vereniging een belangrijke bron van inkomsten 
voor onze kas en helpt ons door de coronaperiode heen. 

Wandeltocht door activiteitencommissie op 27 maart
Zondag 27 maart 
organiseren we 
een wandeling 
van 7 km voor 
leden, families en 
vrienden van ons 
koor. We 
verzamelen om 
13.00 uur op het 
Severenplein. We 
lopen in 
groepjes. 

Deze vertrekken vanaf 13.00 uur om de paar minuten. Heb je 
voorkeur om met iemand samen te lopen, laat het ons weten. Je 
kunt je als groepje opgeven. 
De wandeling is grotendeels geschikt voor een kinderwagen met 
luchtbandjes. Op een enkele plek moet de kinderwagen over een 
hek of omhoog getild worden. Onderweg wordt gezorgd voor een 
kleine versnapering. Bij terugkomst kunnen jullie nog nagenieten 
onder het genot van een kop koffie en een stuk vlaai in de 
Amyerhoof. 

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

Overige consumpties zijn voor eigen rekening. Uiteraard onder de 
geldende regels van dat moment in de Amyerhoof. Geef je 
(eventueel samen met een groepje) uiterlijk 21 maart op via 
vocalgroupmesamie@gmail.com . Laat in je mail weten hoeveel 
volwassenen en kinderen je opgeeft. We vragen per volwassene 
een eigen bijdrage van € 2,50. 

Woensdag 6 April  verenigings-kienen
Je mag als lid, vriend of 
sympathisant van ons 
koor zoveel mogelijk 
mensen en familieleden 
meenemen naar deze 
interne kienavond.
Vanaf 18.30 uur gaat de 
zaal open en kun je je 
kienkaarten kopen en 

het kienen begint om 19.30 uur.
Tijdens deze pauze is er een mooie tombola.
Er is gezorgd voor mooie en aangepaste prijzen in het kader van 
Pasen. 
Onze kienavond zal plaatsvinden in de zaal / trefcentrum van het 
Gemeenschapshuis De Amyerhoof, Severenplein 27, 6225 AZ 
Maastricht. 
Wij hopen op een fantastische opkomst.
Jij komt toch zeker ook……………….
Noteer dus in je agenda:

Programma voorjaar 2022
Zondag 27 maart: Middagactiviteit voor leden, 
 vrienden en familie
Maandag 4 april: Jaarvergadering 
Woensdag 6 april: Kienen 
Zondag 22 mei: Viering Kerk Amby 
Maandag 23 mei: Open repetitie
Vrijdag 3 juni: Vormsel viering Kerk Scharn 
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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Bezoek onze showroom 
Karveelweg 10 Maastricht
Geopend op vrijdag van              
9:30  t/m 16:30
Ma t/m do  volgens afspraak
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Horren enz.

www.rademo.nl / info@rademo.nl
043-3628351 / 06-22384333
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RADEMO

    

   KITTY NUYTS FRACTIEVOORZITTER 

Binnenkort weer verkiezingen, welke meerwaarde heeft de Liberale Partij Maastricht lijst 13  voor U? 
25 jarige kennis van de interne gemeentelijke organisatie, bestuurlijke strategieën en dossierkennis zetten we elke dag in om zoveel mogelijk voor u 
te bereiken.  
We gaan aan de slag met grote vraagstukken zoals betaalbare woningen, leefbare stad, voldoende handhaving, uitgaven die nut en noodzaak 
hebben, trekken stekker uit prestige projecten.  
We trekken aan het stuur van het college als ze het belang van de burger uit het oog verliezen. 
Daarnaast staan we iedere dag voor u klaar en helpen veel mensen met  WMO, uitkeringen, huisvesting, kleding, eten, dierenvoer. En met de 
watersnoodramp zorgden wij 4 maanden samen met u voor de gedupeerden vanuit de loods, voor gratis meubels, voedsel, kleding. 

 
Wat heeft de Liberale Partij Maastricht afgelopen 4 jaar voor u bereikt?  Enkele successen: 

• Door onze motie ”Meer betaalbare Woningen” moeten projectontwikkelaars voortaan 60% in de betaalbare klasse huur+ koop bouwen, 
bv op het Trega-terrein. 

• We lieten met onze motie het college een voorbereidingsbesluit nemen toen een Megaloods dreigde te komen op het Trega-terrein. 
• We draaiden de bezuiniging op speeltuintjes en skatebaan terug met onze motie. 
• We bespaarden 5 mln door de   uit het prestige project ict-shared service centrum te trekken en hebben voorkomen dat de ict-

ambtenaren naar Heerlen verhuisden. 
• Onze motie vermindert 2 mln op externe inhuur en adviesbureaus en dat geld wordt ingezet voor vaste banen bij de gemeente. 
• Door onze bomenmotie worden 3000 extra bomen in de stad geplant. 
• Komende 4 jaar blijven we hard inzetten op een veilige leefbare en toegankelijke stad, meer handhaving op geluidsoverlast vanuit 

studentenpanden, parken, verwijderen van fietsen op stoepen. 
• Daarnaast zetten we ons in voor goede zorg, dierenwelzijn, historisch erfgoed etc. 

 
Wij zouden blij zijn met uw stem, opdat we ons  weer 4 jaar lang voor u en de stad kunnen inzetten!    

Namens de Liberale Partij Maastricht, Kitty Nuyts. 
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ZijActief Limburg  Amby
Huldiging jubilarissen tijdens 
de jaarvergadering van 
16 februari 2022. 

De jubilarissen van 2021 waren  Mv. M van Noord, Mv. M. Hamers en 
Mv. G. Wijnen 
Mv. R. Kostons was niet aanwezig, zij werd op een later tijdstip gehuldigd.
Alle vier de dames waren 40 jaar lid.
Zij werden in het zonnetje gezet en gefeliciteerd door het bestuur en de 
aanwezige leden. De dames kregen een vaas met het ZijActief embleem 
gevuld met mooie bloemen. 
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AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!

We mogen weer.
Het zal niemand  ontgaan zijn. 2 Jaar lang leefden 
we gezamenlijk in een corona-dwangbuis. 
Maandenlang lag het sociale leven stil.  Isolatie en 

quarantaine stonden in de top tien van de meest gebezigde 
woorden. Ja, er was af en toe een opening, een mogelijkheid om nu 
en dan familie thuis te ontvangen, je boodschappen, met mondkapje, 
te doen.  Het buitenland leek verder weg te liggen dan we ooit 
voor mogelijk hebben gehouden.
Maar, die tijd ligt gelukkig achter ons. We mogen weer. Gelukkig. 
Het vieren van carnaval was plots weer mogelijk. En dat hebben we 
gedaan. De zon, onze gouden vriend, flaneerde de optocht en 
andere festiviteiten. Het was een heerlijke uitspatting, waarvan 
iedereen die dat wilde, na zeer lange tijd, met volle teugen genoot, 
Volgende week gaan we allemaal weer onze stem uitbrengen. We 
staan dan weer zonder gezichtsbeperking naast elkaar te dringen 
om onze voorkeur kenbaar te maken. 
Verenigingen starten hun activiteiten weer op. Wat is het toch 
heerlijk om weer samen muziek te maken, achter het balletje aan 
te lopen, een nieuw toneelstuk in te studeren, samen te zingen, of 
zomaar voor een ander iets te kunnen betekenen. Weer samen te 
kunnen zijn.
Ook Amiepedia heeft de draad weer opgepakt. De redactie is ook 
weer fysiek rond de tafel gaan zitten en heeft plannen gemaakt 
voor het komende jaar.

Inloopuurtje: 15 maart 20.30 – 21.30 u
Het eerste wat we na 2 jaar weer oppakken is het inloopuurtje. 
De redactie heeft ervaren, dat steeds meer mensen ons wisten te 
vinden voordat corona roet in het eten gooide. Enkele 
voorbeelden: We ontvingen zomaar een fotoalbum waarin 
Zr. Longina centraal stond. Als ziekenzuster kende zij de medische 
nood van de Ambysche bevolking op haar duimpje. Een ander 
leverde een levendige wandeling aan door Amby in de jaren 50 -60 
van de vorige eeuw in de vorm van een verhaal. De vertaling van 
wandeling naar artikel heeft onze aandacht. Drie jaar aan 
krantenknipsels, waarin ons dorp centraal stond. Familiefoto’s 
kregen we. Verhalen uit de Tweede oorlog werden aangeboden. Etc.
Het inloopuurtje leefde. En wij gaan dat uurtje weer opnieuw leven 
inblazen. 
Beste lezer van de Amyer Praot,  bij deze nodigen we u uit om 
weer uw bijzondere verhalen of opmerkelijke foto’s uit het 
verleden, maar ook natuurlijk van vandaag de dag, met ons te delen. 
Ze zijn echt de moeite waard.
In de vorige Amyer Praot hebben we al een oproep gedaan aan met 
name de mensen die zijn of gaan verhuizen. Maar deze oproep is 
ook bestemd voor een ieder die denkt een verhaal te hebben, of 
een foto of een kant en klaar artikel uit zijn omgeving  heeft. Loop 
binnen in de Amyerhoof. 
15 maart a.s. van 20.30–21.30u. Of meld je via de mail: redactie@
amiepedia.nl

De stadsbus in Amby deel 2
Hebt u ook zo genoten van het artikel dat Erwin Beckers ons 
aanleverde: “de stadsbus in Amby tot en met 1975: klein 
busrondje om de Walburg.”  
Zat u ook in die virtuele rit op de stoel achter de chauffeur of met 
uw toenmalige partner op de achterbank?
De neus tegen het raam gedrukt. Viel het u ook op dat Amby 
stilaan afscheid nam 
van het landelijke 
dorp en uitgroeide 
tot een groene 
stadwijk aan de rand 
van Maastricht. 
Erwin heeft inmiddels 
deel 2 aangeleverd: 
“Uitbreidingen en 
wijzigingen van de 
busroute“, Waarin 

opgenomen de uitbreiding busroute in 1976 naar de hovenbuurt en 
vervolgens de grote verandering in de route via de Schovenlaan
Stap gerust in bij een van de Ambysche haltes, of laat u door Erwin 
via zijn artikel rond rijden. Neem plaats en geniet. Lees het artikel.

Onderwijs in Amby 
Een ander onderwerp, dat we in de loop van dit jaar willen 
lanceren, is ‘Het onderwijs’ in Amby. We gaan terug in de tijd en 
besteden aandacht aan het ontstaan van het eerste 
onderwijsmoment in Amby. Aan de leerplicht, de locaties, de 
onderwijsgevenden, de nonnen, aan de invloed van de kerk, 
onderwijsvisie maar natuurlijk ook aan u: de leerlingen. Veel van de 
huidige inwoners hebben leren lezen en schrijven op een van de 
locaties in ons dorp. Hier ligt de basis van hun ontwikkeling.
Bent u onderwijzer(es), of bent u dat geweest, was u bestuurslid of 
bent u lid van de ouderraad geweest of nu nog, of heeft u als 
leerling een mooie, bijzondere herinnering aan iemand of iets van 
uit uw schooltijd, laat het ons dan weten. Een mooie foto uit de 
schooltijd spreekt heel veel mensen aan. U weet het:  Inloopuurtje 
of redactie@amiepedia.nl

Doet u mee. ?
De redactie gaat er weer 100% tegenaan. 
Al deze verhalen kunt u lezen op de site www.amiepedia.nl van en 
over Amby, waar u niet alleen de verhalen en foto’s van en over 
Amby terugvindt, maar waar u zelf ook aan kunt meebouwen door 
er artikelen en verhalen aan toe te voegen. 
Vragen en opmerkingen, aanvullingen of correcties op artikelen, 
eigen bijdragen over Amby gerelateerde onderwerpen of zelf 
artikelen plaatsen, het kan dus allemaal.
Of u komt naar de inloopavond, of u stuurt het op naar 
redactie@amiepedia.nl.

Amiepedia: van, voor en door de mensen van Amby. 
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Wie is deze gekruisigde man? 
Kom het zelf ontdekken! 

Reizende 
tentoonstelling en 
lezing over de Lijkwade 
van Turijn bezoekt ook 
Maastricht! 

De lijkwade van Turijn is 
een eeuwenoud linnen 
kleed met een vage 
beeltenis van een man. 
Geleerden reconstrueerden 
met die sporen een hele 
lijdensweg.  Is dit de 
lijkwade van Jezus? Volgens 
velen is dit de lijkwade 
waarin Jezus werd 
gewikkeld en begraven 
nadat hij aan het kruis 
gestorven was. Over de 
echtheid wordt al eeuwen 
getwist. Werd eerder 
beweerd dat het om een 
vervalsing zou gaan, 

forensisch onderzoek van een aantal jaren geleden wijst uit dat de 
lijkwade maar van één man zou kunnen zijn, Jezus Christus.

De lezingen vinden plaats na de eucharistieviering in de vermelde 
kerken.
De expositie ‘De Lijkwade van Turijn’ bevat een levensgrote kopie 
van de lijkwade, een uitgebreid overzicht van archeologische 
vondsten, artefacten en toelichtingen op de diverse 
wetenschappelijke onderzoeken is te bezoeken na de lezing. 

In de periode 26 maart t/m 10 april  2022 is de expositie te zien:

• Parochie St. Antonius van Padua: Zaterdag 26 maart na de mis van 17.30 uur

• Parochie Walburga Amby, Zondag 27 maart na de mis van 11.00 uur

• Parochie Heilige Michaël Heugem:  Zaterdag 2 april na de mis van 19.00 uur

• Parochie St. PetrusBanden Heer: Zondag 3 april na de mis van 09.45 uur

• Parochie HH. Monulfus & Gondulfus de Heeg:  Zondag 10 april na de mis 
 van 11.15 uur. 
 
Duur lezing:  1 uur en bezoek tentoonstelling 30-45 min.
Entree: gratis of een vrije gift voor de parochiekerk die u bezoekt.

Voor meer informatie www.parochieheugem.nl of facebook 
Parochie st. Michael Heugem of www.parochiedeheeg.nl of 
https://lijkwade.org/ of mail naar monique.voncken@planet.nl 

Afscheid bestuur ZijActief Amby  
Op de jaarvergadering 16 februari 2022 heeft het 
bestuur afscheid genomen.

 
 
 

2e HANDS 
KLEDINGMARKT 

 
speciaal veel kinderkleding 

 
  ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017 

 
GEMEENSCHAPSHUIS AMYERHOOF 

SEVERENPLEIN AMBY  
 

van 10.30 – 14.30 uur 
 

t.b.v. ZijActief Limburg 
afd. Amby 

 
De toegang is gratis 

 
 

De dames Mv. M. Stassen, Mv. J. Kunen, Mv. K. Tap en Mv. M. van 
Noord namen afscheid als bestuurslid. Zij hebben vele jaren met 
grote betrokkenheid en inzet ZijActief bestuurd en waren de 
ruggengraat van de vereniging!
Nu is voor hen de tijd gekomen om het stokje over te dragen 
aan de gevormde werkgroep die samen met de leden gedurende 
2022 ZijActief vormen. Met het doel tijdens de jaarvergadering 
van 2023 een nieuw bestuur te kiezen.

Mv. Annelize Martens en Mv. Addy Creusen van het Kringbestuur 
Heuvelland  waren aanwezig om de dames persoonlijk toe te 
spreken. Ook namens het Provinciaal bestuur kregen de vier 
dames  een attentie en werden heel hartelijk bedankt voor alles 
wat ze ZijActief hebben gedaan.

Mv. Ger Wijnen spreekt namens de werkgroep en de leden, haar 
waardering uit voor de jarenlange inzet en bedankt het bestuur 
voor fijne samenwerking in de afgelopen twee jaar. Namens de 
leden werd een vaas met het ZijActief embleem gevuld met 
bloemen aangeboden. 
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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 

41e Kinder-wandelvierdaagse 2022 in gevaar 
door te weinig begeleiding
Beste lezers,
Na diverse oproepen en PR is het aantal 
aanmeldingen voor begeleiding minimaal 
(1/4 van normale aantallen). Dit betekent dat 
zowel door de corona maatregelen als de 
aanmeldingen voor begeleiding er een zorgelijke 
situatie ontstaat voor het voortbestaan van de 
wandelvierdaagse betreffende 2022. 
Hebt u als ouder interesse om mee te wandelen als 
begeleiding dan kunt u zich opgeven via onderstaand 
mailadres. Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die 
minimaal 2 aaneengesloten dagen kunnen meelopen. Het meelopen is 
van ongeveer 10.00 uur tot 15.00 uur. De kleine groepen lopen 12 km 
per dag en de grote groepen 15 km per dag. Deelname vanaf 6 jaar. 

Voor info of opgave begeleiding b.dackers@home.nl of 
telefonisch bij Ben Dackers tel: 043-3638337.

De wandelvierdaagse start in de eerste week van de voorjaarsvakantie. 

Maandag 25 april 2022
Dinsdag 26 april 2022
Woensdag 27 april Koningsdag en geen wandelen
Donderdag 28 april 2022
Vrijdag 29 april 2022

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

Namens alle kinderen bedankt alvast. 

Hoofdleiding wandelvierdaagse 2022 
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Oude akerstraat 4 a Bemelen  Ma.13.0018.00 Di. t/m Do. 10.30 Vr. 8.00 tot 18.00 Za. 8.00 tot 17.00 

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak 

Maand actie Jelly aardappelen van Audry   5 kilo € 1,89 
Kant en klaar, gesneden Frietjes vacuüm verpakt, met schil kg € 1,49 

Mergellandfruit  Elstar, Jonagold kg € 1,39 
Weet wat je eet.  Vlees van uit de buurt  (in de diepvries)  

                Lams en Varkens vlees van Fromberg  en  Rund vlees van  ’t Gasthoes 
               Uw adres voor een origineel fruit of cadeau mandje met streek producten. 

 

Schemerexcursie 
Sint-Pietersberg en Jekerdal
Zondag 13 maart
Vertrek om 18.00 uur vanaf de Natuurtuinen Jekerdal

IVN Maastricht organiseert zondag 13 maart een schemerexcursie. Het 
is het einde van de winter, maar de lente is nog niet helemaal 
aangebroken. De natuur ontwaakt overal om ons heen: knoppen aan 
bomen gaan open en de eerste bloemen verschijnen. Opnieuw is de 
lucht gevuld met het geluid van zingende vogels, vooral aan het begin en 
het einde van de dag. Schemering, dat korte moment tussen de 
ondergaande zon en de duisternis van de nacht is magisch, vooral in 
deze tijd van het jaar. Naarmate het licht vervaagt, ervaren we hoe 
gemakkelijk onze ogen zich aanpassen. We zullen merken dat, wanneer 
alles stil wordt, we ook meer gaan horen. Misschien horen we de roep 

van de oehoe of een ander nachtdier! 
Als de zon is ondergegaan daalt de temperatuur snel, dus lekker warm 
aankleden! Doe ook stevige wandelschoenen of laarzen aan en omdat 
het tijdens een groot deel van de wandeling donker zal zijn, graag een 
reflecterend vest of jas meenemen. Je kunt ook een zaklamp meenemen, 
maar we vragen je om deze niet te gebruiken. Je zult zien dat je ogen 
snel wennen aan de duisternis.
We vertrekken om 18.00 uur vanaf de Natuurtuinen Jekerdal, 
Drabbelstraat 7 en zijn rond 20.00 uur weer terug. De afstand is 
ongeveer 5 km en brengt ons over de Sint-Pietersberg en terug door 
het Jekerdal.
Aanmelden kan tot woensdag 9 maart bij vanessahilwig@gmail.com
Zaterdag 12 maart wordt deze excursie in het Engels gehouden, zelfde 
vertrektijd en plaats.
Aanmelden kan tot woensdag 9 maart bij simon@simonpugh.com
Raadpleeg ook onze website www.ivn.nl/maastricht 

             

Daar zetten wij graag onze tanden in ! 
EEN SOCIALER AMBY 

Bijt je mee? Stem SP! 
Lijst 7  NO. 1   Ariane Schut -  Lijsttrekker 

“De toekomst maken we niet alleen met ons hoofd, maar vooral 
met ons hart. Die toekomst maken we samen. Daar geloof ik in!” 

 

Wij willen investeren in zorg en welzijn, wonen, eerlijk 
werk, leefbaarheid, armoede, milieu en groen. We starten 
bij onze basis en dat is uw vertrouwen. De steun van de 
mensen in de buurten en wijken van onze stad.  

Wonen is een recht en moet voor elke portemonnee 
bereikbaar zijn. De SP stimuleert werkgelegenheid voor 
grotere, maar ook voor kleinere bedrijven en ZZP’ers. Er is 
plek in onze stad voor denkers en doeners. We werken 
samen in de Euregio. Er is plek voor kunst en cultuur.  Dus 
genoeg te doen voor een actieve partij zoals de SP.  

We moeten vechten voor het behoud van onze aarde om 
onze kinderen een gezonde toekomst en een gelukkig leven 
te garanderen. De SP staat voor een eerlijke en praktische 
politiek, gebaseerd op onderling vertrouwen,  
menswaardigheid, solidariteit en gelijkwaardigheid.  

Meer informatie https://maastricht.sp.nl  of onze facebookpagina.   
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Maastricht.
Ambyerstraat-Noord 44 A01
6225 EE Maastricht

Margraten.
Pastoor Brouwersstraat 6A
6269 BP Margraten

t. 043 204 19 09
e.  info@bmetricfysiotherapie.nl 
bmetricfysiotherapie.nl

+  Altijd dezelfde fysiotherapeut
+  Open op zaterdag
+ Leefstijlcoaching
+ Online afspraak plannen

NIEUWE
LOCATIE

in Amby
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