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Beste leden van de Damesvereniging,
Wij, het bestuur van de Damesvereniging Amby, wensen alle leden en 
inwoners van Amby een gezond 2023. Wij nodigende leden uit om 
woensdag 11 januari naar onze 1e verenigingsavond te komen. Deze 
avond staat in het teken van een nostalgie quiz. Laten jullie je maar 
verrassen.
Introducés zijn welkom. 
Groetjes het Bestuur. 

Voorstellingen januari 2023
15 januari om 14.30 uur NYX +4
Een woordeloze 
voorstelling waarin 
bewegingstheater en 
poppenspel worden 
gecombineerd voor 
iedereen die ooit heel 
klein is geweest of het 
nog is. Voor fantasten, 
helden op sokken en 
iedereen die durft toe te 
geven wel eens bang te 
zijn in het donker.
Een coproductie tussen 
de Ananda Puijk & Charlotte Puijk-Joolen  -,'t Magisch Theatertje
Toegangsprijs € 9

21 januari om 20.30 MOMENTUM
Momentum is een 
versmelting van 
bewegingstheater, 
figurentheater en muziek, 
puur visueel theater 
zonder tekst.

“MOMENTUM”, 
aangrijpend, maar ook 
met verstilde poëtische 
momenten, is het 
veelbelovende debuut van 
Ananda Puijk als 
autonoom 
theatermaakster.
De voorstelling speelde al met veel succes in het POP-ART festival in 
Amsterdam en op Internationale Festivals in Nederland en België, 
Duitsland, Frankrijk, Tsjechië, Roemenië en zelfs in  Turkije, Tunesië en 
Iran. Ook won ‘ Momentum’ al twee internationale Awards.
Toegangsprijs : € 17,50 / Students € 10 / language no problem. 

C.V. DE SJLAAIBÖK 
ORGANISEERT:

Zaoterdag 14 januari 20.11 oor

PRINS OETROPE 2023
Dizze aovend weurt de meziek verzörg door 
ROGER VILLEVOYE

OETROPE PRINSEPAAR 22:11 OOR
Dit alles natuurlijk in  DE AMYERHOOF

KAARTVERKOOP
AMIESE GALA ZITTINGEN 2023

Ook dit jaar organiseert CV de Sjlaaibök 
weer de jaarlijkse galazittingen in de 
Amyerhoof
De voorbereidingen zijn alweer in volle gang 
en deelnemers zijn al bezig met oefenen
De galazittingen zijn dit jaar op
VRIJDAG 27 JANUARI en ZATERDAG 28 
JANUARI 2023 om 20.11 uur

De kaartverkoop is dit jaar online via de website 
www.sjlaaibok.nl of via onze facebookpagina.
De online verkoop begint op maandag 16 januari om 19.00 uur

SENIOREN MIDDAG 
29 JANUARI 2023

Zondag 29 januari a.s. organiseren de Sjlaaibök 
in de Amyerhoof weer een seniorenmiddag.

Deze middag hebben we gezellige carnavalsmuziek en 
optredens van

o.a. Jèrôme Gelissen en de Köp
De Sjlaaibök met prinsenpaar zijn de hele middag aanwezig en 

zullen u voorzien van koffie en vlaai.

De middag begint om 14.00 uur en zal eindigen rond 17.00 uur.
De entree bedraagt € 2,50. Dit is inclusief koffie en vlaai.

KAARTEN VERKRIJGBAAR VANAF 9 JANUARI 
BIJ KAPSALON MONIQUE (contant betalen)

EN NATUURLIJK OP 29 JANUARI AAN DE ENTREE

Hopelijk zien we u ook op onze Seniorenmiddag



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
Bmetric Fysiotherapie 2041909
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

COLOFON
Volgende uitgave: 
Dinsdag 24 januari

Inzendtermijn kopie
Woensdag 18 januari

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

Houdt op dinsdagen 17 en 24 januari 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 
 

Aan alle leden van ZijActief Amby,  

Beste dames,

Ons nieuw verenigingsjaar start op 
woensdag 18 januari 2023 om 19:45u 
in het gemeenschapshuis Amyerhoof met 
de algemene ledenvergadering. 
Hiervoor wordt u allemaal van harte 
uitgenodigd.
Niet alleen de jaarstukken komen aan de 
orde, maar ook worden de jubilarissen van 
2022 gehuldigd.

De werkgroep kijkt positief vooruit, ook al 
staan we voor een jaar van spanning.
Gaan we door, lukt het om samen de 
verantwoordelijkheid te nemen en een
voltallig bestuur te vormen. 

We hopen u allen 18 januari te zien!

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Amby
Afdeling van ZijActief Limburg 
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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

Slavinken

4 stuks 760

Duroc burgers

Groente gehaktrol

100 gram 175

Gegr. Achterham + 
Boterhamworst +
Sjaandergehakt

100 gram per soort samen  495

Bloedworst

400 gram  475

Spruitenstamppot

500 gram 450

Chili con carne

500 gram 750

Sjaander duvelkes 
schotel

500 gram 775

Pulled pork pakket
3-delig

per portie 825

Bospaddenstoelensoep

1 liter 695

Zuurkool ovenschotel

500 gram  795

Griekse rauwkost

100 gram 159

Vleessalade

250 gram 395

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 10 januari t/m zaterdag 14 januari 2023.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL en haal uw bestelling snel en gemakkelijk af bij het pick-up point.

Zwitserse braadworst

4 stuks 600

4 stuks 400

Cordon bleu
Duroc d'Olive

4 stuks 880

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

 

Pijnklachten? 
Onze experts helpen u graag! 
Fysiotherapie • Manuele Therapie • Dry Needling 
Echografie • Shockwave therapie 
 

Laurierhoven 30, Amby  
www.fysioamby.nl 
 
 

 

Maak nu een afspraak: 043 311 75 40 
NU OOK OP ZATERDAG OPEN! 
 

Contracten en 100% vergoeding bij alle zorgverzekeraars.   
     

 
 
 
 
 
 
 
 

NOODKREET TOEKOMST KINDER 
WANDELVIERDAAGSE.
Beste lezers vorig jaar kon onze traditionele Kinder 
Wandelvierdaagse geen doorgang vinden i.v.m. te weinig 
aanmelding van leiding. Voor een goede organisatie hebben wij 
minimaal 35 leiding nodig om mee te wandelen. 
Dit jaar doet zich het probleem voor dat de hoofdleiding 
grotendeels in de lappenmand ligt, wel de voorbereiding kan doen 
maar niet kan deelnemen aan de wandeltochten. 
Kortom wij zijn dringend op zoek naar nieuwe mensen voor 
hoofdleiding. 

Wij willen eveneens een oproep doen voor leiding om onze 
kinderen te begeleiden in de week van 24 april uitgezonderd 
donderdag 27 april (koningsdag). 

Heb je interesse voor leiding dan kun je je opgeven bij 
Ben Dackers mail: b.dackers@home.nl of 
via Bep Thors tel: 3635947.

Heb je interesse voor een plek in de hoofdleiding en wil je meer 
informatie mail of bel naar Ben Dackers tel; 3638337 
Bij onvoldoende belangstelling betekent dit het einde van deze 
jarenlange traditie. 
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Kerstviering en huldiging 
bij De Zonnebloem Amby

Op woensdag 21 december 
hebben wij onze jaarlijkse 
Kerstviering van de 
Zonnebloem gehad in de  
Amyerhoof. Buiten 
verwachting was deze  viering  
druk bezocht door onze 
gasten. We begonnen met een 

H.Mis die op geheel eigen wijze werd  
voorgegaan door kapelaan Slaven. Hij 
maakte er zelfs een quiz van,  die ons heeft 
geholpen bij het herinneren hoe het  
kerstverhaal nu precies in de bijbel stond 
beschreven. Dit leidde toch wel tot een 
paar hilarische momenten. Na de H.Mis 
was er tijd voor een kleine pauze met 
koffie en kerstbrood.Tijdens deze pauze 
heeft onze interim voorzitter, Tjeu Dols, 
onze jubilaris John Soudant gehuldigd die 
zich al 25 jaar inzet voor onze afdeling en 
onze gasten. Hij werd gehuldigd met een 
speld van de Zonnebloem, de daarbij 
horende oorkondiging en een paar mooie 
flessen wijn. 

Na de pauze  was er een optreden van 
Diana Olierook. Zij begon met sfeervolle 
kerstliederen die uit volle borst werden 
meegezongen. Na een kleine adempauze 
ging ze verder met het algemene 
repertoire dat ervoor zorgde dat er echt 
serieus gedanst werd. Het werd zelfs zo 
gezellig dat de  viering om 17.00u nog 
bezig was en men eigenlijk niet naar huis 
wilde. Maar helaas aan al het mooie komt 
toch een einde. Wij als vrijwilligers bleven 
achter met het goede gevoel dat we ook 
deze keer weer onze  gasten een mooie 
middag hebben mogen geven en zij het 
Kerstgevoel zeker mee naar huis hebben 
genomen.
Zou u na het lezen van dit verslag zoiets 
hebben van dat zou ik ook leuk vinden om 
mee te maken of mee te organiseren, geef 
u dan op als vrijwilliger of gast. Iedereen is 
van harte welkom bij ons, de Zonnebloem 
afdeling Amby.
Inlichtingen bij: 
Tjeu Dols, tel.nr.: 0433625298 of 
Annie Overmans, tel.nr.: 0433623816 

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
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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 11 januari tot en met dinsdag 24 januari

Alpha-cursus van start in september
Veel mensen zijn in 
onze tijd opnieuw op 
zoek naar de betekenis 
van het christelijk 
geloof. Ze ervaren dat 
er toch 'meer' moet 
zijn. De Alpha-cursus 
wil in een open en 
gastvrije sfeer de 
mogelijkheid bieden 
om meer over het 
christelijk geloof aan de 
weet te komen.

In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de 
deelnemers (opnieuw) wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond 
begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een 
ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luisteren de 
Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal, waarin iedere 
keer een ander onderwerp centraal staat. Aansluitend praten de 
Alpha-deelnemers hierover door in kleine gespreksgroepen.

Meer dan 29 miljoen mensen wereldwijd hebben inmiddels Alpha 
gedaan. In Nederland waren dat er al ruim 250.000. Alpha wordt 
gegeven in kerken, cafés, studentenverenigingen, jongerenclubs en zelfs 
in gevangenissen. Alpha is gratis, leerzaam en ook gewoon leuk! De 
cursus is interkerkelijk en wordt door mensen uit verschillende 
kerken georganiseerd. De cursus veronderstelt geen voorkennis.

In januari 2023 start op de maandagavonden in Amiecitia in Amby, 
Maastricht weer een Alpha. De eerste avond (kennismakingsavond) is 
op maandagavond 23 januari 2023. Nieuwsgierig? Info en data vind je 
op www.stemvandegoedeherder.nl/alphacursus.php waar je je ook 
eventueel kunt aanmelden. Wil je eerst meer weten, bel of app ons 
gerust (06-85745444) of kijk eens op Facebook Christelijke Gemeente 
Bunde/Meerssen | Facebook. 

 

Inloopspreekuur Maatschappelijk werk  
Trajekt Wittevrouwenveld 
Heeft u problemen of vragen waar u zelf niet uitkomt? 
Loop dan eens binnen om te bespreken wat het  
maatschappelijk werk voor u kan betekenen. 
 
Spreekuren per 1 januari 2023: 
Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur 
Afspraak maken niet nodig 

Wijkservicepunt Wittevrouwenveld 
Voltastraat 50 
6224 EM  Maastricht 
T 043 – 763 00 10 
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T 043 – 763 00 10 

 

 

 

1/2 kg Varkenspoulet
+ 1/2 kg Gehakt

samen € 8.95

Goulash
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.29
Achterham
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.45

Jong belegen kaas

100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.60

Gebakken Pastei
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.29ENTRECOTES

WEEKENDRECLAME: vrijdag 13 en zaterdag 14 januari

2 lapjes € 9.95
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6 8 e  j a a r g a n g
 n r .  1  -  2 0 2 3

 MISSTIPENDIA: 
 door de week: 

€ 15.00
 zondag: 

€ 30.00

 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

Het nieuwe jaar is nog maar een paar weken 
oud, dus we willen u ook via deze weg nog een 
heel gelukkig en gezond 2023 toewensen.

“Jesus, ich liebe dich!”, Jezus, ik hou van jou – 
dat zouden de laatste woorden zijn geweest 
van emeritus-paus Benedictus voor hij op 
oudejaarsochtend overleed. Op Vatican News 
stelt Andrea Tornielli deze lezing iets bij; de 
emeritus-paus zou niet in het Duits, maar in het 
Italiaans hebben gezegd: “Signore ti amo!”, 
Heer, ik hou van jou.Hij beroept zich hierbij op 
privésecretaris Georg Gänswein, die vertelt dat 
de woorden “met een zachte stem, maar 
duidelijk te verstaan” werden uitgesproken, 
rond 3 uur ’s nachts op 31 december, enkele 
uren voor zijn dood. De zuster die het hoorde, 
was de enige van de verpleegkundigen die 
Benedictus verzorgden, die zelf geen Duits 
sprak.
De Vaticaanse persdienst heeft inmiddels ook 
het ‘geestelijk testament’ van de overleden 
emeritus-paus vrijgegeven. Deze korte, in het 
Duits geschreven tekst is gedateerd op 29 
augustus 2006 – toen Benedictus net ruim een 
jaar paus was.
“Als ik in dit late uur van mijn leven terugkijk op 
de decennia die ik heb doorkruist, zie ik in de 
eerste plaats hoeveel reden ik heb om dankbaar 
te zijn”, zo begint Benedictus zijn testament. Hij 
dankt vervolgens zijn ouders, zijn broer en zus, 
en ook vele vrienden en collega’s, leraren en 
leerlingen met wie hij in zijn loopbaan te maken 
heeft gehad.
“Aan allen die ik op enige wijze onrecht heb 
aangedaan, vraag ik uit de grond van mijn hart 
om vergiffenis”, schrijft hij verder.
Hij drukt eerst zijn Duitse landgenoten, en 
vervolgens alle medegelovigen op het hart: 
“Houd stand in het geloof! Laat je niet in de war 
brengen!” Waarna hij kort maar krachtig schrijft 
over hoe nieuwe wetenschappelijke inzichten 
het katholieke geloof vaak lijken tegen te 
spreken, maar dat die ‘waarheden’ van de 
wetenschap vaak voorbij gaande theorieën of 
modes blijken te zijn.

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 15 januari, Tweede zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis: koor: Kerkelijk Zangkoor St Caecilia Amby
Uit dankbaarheid tgv 60e verjaardag van Ben Caelen en ter nagedachtenis aan Thea en Pierre 
Caelen-Wijnands ivm hun verjaardag
Jaardienst Norbert Vandenboorn

Dinsdag 17 januari: 09.00 uur in de kerk
Voor de wereldvrede
Donderdag 19 januari: 09.00 uur in de kerk
jaardienst Ronnie Fleur en families Fleur-van Asdonck en Meuwissen-Bakker

ZONDAG 22 januari, Derde zondag door het jaar 
11.00 uur H. Mis: koor: Gelegenheidskoor 
Voor de parochiegemeenschap

Dinsdag 24 januari: 09.00 uur in de kerk
Jaardienst Johannes Kerckhoffs, oud-pastoor Amby
Donderdag 26 januari: 09.00 uur in de kerk
Voor een bijzondere intentie

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

De opbrengst van de kerkdeurcollecte Adventsactie Missiecomité voor de straatkinderen in 
Kinshasa bedraagt €122,65.  Hartelijk dank aan de gulle gevers.

Hartelijk dank voor uw gulle gaven vor de verwarming in de kerkdeurcollecte tijdens de 
kerstdagen.
December is voor iedereen een drukke maand, met allerlei voorbereidingen voor sinterklaas, 
pakjesavond, kerstdagen en oud en nieuw. En dan komt de inzet voor de kerk er ook nog bij.
Wij zijn altijd onder de indruk dat juist in december de vrijwilligers veel van hun kostbare tijd 
aan de parochie geven om de kerk op allerlei manieren goed voor te bereiden op de vieringen 
van Kerstmis.
We zijn dankbaar dat we inspirerende, mooie en warme kerstvieringen hebben kunnen vieren, 
de koren hebben mooi gezongen en er was een goede betrokkenheid. Dank aan allen die hun 
medewerking hebben gegeven! 
De oprechte betrokkenheid, inzet, zorg en werk van alle vrijwilligers is zichtbaar en tastbaar, 
niet alleen in deze kerstperiode, maar gedurende het gehele jaar. Ook hiervoor onze oprechte 
dank!
Er blijven echter nieuwe vrijwilligers nodig. Dus als u een steentje bij wil dragen, meldt u zich 
dan svp aan. We kunnen uw hulp heel goed gebruiken.
Priesterteam en Parochiële Bestuursraad

Aanpassing misstipendia en kerkbijdrage 2023
Door het Bisdom Roermond zijn de tarieven voor de H Missen in 2023 als volgt vastgesteld:
Eucharistieviering op zondag € 30,00
Eucharistieviering door de week € 15,00
De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op  € 130,00. 
Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto-inkomen van een huishouden / 
economische eenheid.

ACTIE KERKBALANS 15-29 januari
“Geef vandaag voor de kerk van morgen”
Onder dat motto wordt van 15 tot en met 29 januari de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden. 
Van alle gelovigen wordt in deze tijd gevraagd om hun eigen lokale parochie financieel te 
ondersteunen. Kerken krijgen geen subsidie en zijn voor hun exploitatie volledig afhankelijk van 
vrijwillige giften van gelovigen. Wilt u dat er morgen nog een kerk is? Draag dan vandaag bij!
(bankrekeningnummer: NL81 SNSB 0858 0216 09 t.n.v. parochie H Walburga Amby)

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 16 januari 
in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 17 januari vóór 12.00 uur in het 
parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: www.parochiewalburga.nl

Ik heb gezien en zie hoe uit de wirwar van hypothesen de redelijkheid van het geloof steeds 
opnieuw naar voren treedt. Jezus Christus is waarlijk de Weg, de Waarheid en het Leven – en de 
Kerk, in al haar gebreken, is waarlijk Zijn Lichaam.”
Benedictus besluit: “Tot slot vraag ik nederig: Bid voor mij, opdat de Heer mij ondanks al mijn 
zonden en tekortkomingen tot de eeuwige woningen toelaat. Elke dag gaan mijn oprechte gebeden 
uit naar allen die aan mijn zorg zijn toevertrouwd.” Bron – Katholieke Nieuwsblad



AMIEPEDIA        
amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!

Goededag beste lezer,
Als u dit leest, is het nieuwe jaar al weer een dag of 
tien op weg. Het belooft voor amiepedia en dus voor 
u, als lezer en geintereseerde in het wel en wee van 
Amby in verleden, heden en toekomst, een mooi jaar 

te worden.
Op de valreep van het oude jaar verschenen nog twee heel 
uiteenlopende bijdragen online.
De beste wensen.
Bovenstaande aanhef verwijst naar een 
van de meest gebruikte uitdrukkingen die 
mensen bezigen als ze elkaar ontmoeten 
na 1 januari. Het is eveneens de titel van 
een bijdrage op amiepedia, waarin wordt 
aangegeven hoe men elkaar – ook in 
Amby – traditioneel alle voorspoed en 
geluk wenst bij de aanvang van een nieuw 
jaar. In het verhaal wordt mooi 
aangegeven hoe de plaatselijke 
middenstanders bijvoorbeeld tot voor 
kort via de dag- en weekbladen hun 
nieuwjaarwensen overbrachten. 
Wij wensen u nu hier, via de Amyer Praot, 
het allerbeste: Een goede gezondheid en 
voorspoed, maar ook een groot hart 
voor degenen onder ons die af en toe 
een steuntje in de rug nodig hebben. 

Een andere, historische, bijdrage verhaalt 
over de emancipatiestrijd van de 
katholieken in Limburg – en dus ook in 
Amby. Nadat het protestantisme min of 
meer Staatsgodsdienst was geworden na 
de “Tachtigjarige Oorlog” werden 
Katholieken namelijk achtergesteld.
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In de bijdrage Pastoor Vlecken (1684-1714) en zijn strijd tegen 
de ketters lezen we hoe deze pastoor er persoonlijk 
verantwoordelijk voor is geweest, dat de katholieken in Amby een 

eigen pastorie konden 
behouden, die niet in 
handen van de 
protestanten kon vallen. 
Deze pastorie die tot 
begin jaren 1960 aan de 
Kerkstraat, naast boerderij 
“Klein Geusselt” gelegen 
was, is bij menige oudere 
inwoner van Amby nog 
goed bekend. 

Nieuwe aanwinsten.
De artikelen die voor de komende weken voorbereid worden, 
handelen ook weer over onderwerpen die menig Ambynees met 
plezier zal lezen. Onder andere wordt eindelijk recht gedaan aan een 
voor Amby ooit zeer belangrijk bedrijf, dat van de gebroeders 
Geelen en komt “bakker Nijssen voorrijden”. Een geschiedenis 
van deze bakkerij, eveneens ooit in de Kerstraat gesitueerd.
Publiceerklaar was een interessant  verhaal over een van de oudste 
bomen van Nederland, een tamme Kastanje, gelegen aan de 
Molenweg, bij boerderij Prickaerts. Helaas bleek er bij publicatie iets 
mis te gaan. Wellicht als u dit leest, dat het probleem verholpen is. Zo 
niet, dan zal dat snel gebeuren.

Inloopuurtje.
Het eerstvolgende inloopuur is gepland op 10 januari 2023 van 20.30 
uur tot 21.30 uur in de Amyerhoof. In principe zijn de inloopuurtjes 
elke tweede dinsdag van de maand. We hopen u te mogen begroeten 
met mooie informatie, foto’s, films  en verhalen.
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. 



Amyer Praot - 8 - Amyer Praot

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, het assortiment van een speciaalzaak 

Uit Bemelse keuken is altijd het lekkerst 
Verse stamppotten, heerlijke soepen,  

pure appelmoes en smaakvolle peertjes op siroop 
We werken met verse groenten en kruiden,  

geen toegevoegde suikers en conserveermiddelen in onze keuken! 

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

zuivel van De Vrolijke Koe,  
kaas van Kaasboerderij Mertens, 

meel van Tienhovenmolen, 

rundvlees van ‘t Gasthoes, lams- 
en varkensvlees van Fromberg, 
 kippenvlees van de Hazendans, 

Mergellandei eieren, honing uit 
Raar, appelsap, perensap, 

bietensap en blauwe bessensap 

Deze maand : van Audrey Jongen  Jelly aardappelen 10 kg €2,98 

RELEASE 2-CD VASTELAOVEND HUURT TOCH BIJ US LEVE 
VAN JEROME GELISSEN OP 30-12-2022
2022 heb ik afgesloten met de release van mijn nieuwe verzamel 2-CD Vastelaovend huurt 
toch bij us leve. Een sjiek overzicht met 42 oude en nieuwe carnavalsliedjes incl. twee 
Limburgse feestmedleys. Met o.a. Vastelaovend huurt toch bij us leve, Limburg kleurt roed-
geel-greun, ’t Is Vastelaovend, Noets wèl iech mien pèlske kwiet, Veer goon same feeste, 
Ratsj Ratsj mèt dee moneka, Karneval in Rio, Doeg miech mer unne samba, ’t Maske, Zaat 
Netteke, Geine Sjeng heet nog sjaggrijn en nog veel meer.
De 2-CD is vanaf 30-12-2022 o.a. te koop bij Mediamarkt Maastricht en natuurlijk ook bij 
mezelf.
Daarnaast is de 5 CD-Box 100X Fees – Ut Bèste en de Amiese feestCD In Amie veul iech 

Voor 2023 hebben we de volgende cursussen gepland. 
Basiscursus reanimatie: 7 februari en 3 oktober Dit is 1 avond van 3 uur.
Herhalingscursussen reanimatie:  21 maart, 16 mei, 12 oktober en 
7 november  april, 12 oktober. 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 plaats 
 vindt.
*  Wij voor verenigingen e.d. ook trainingen op eigen locatie kunnen verzorgen? 
 En u hier altijd informatie over kunt opvragen.
* U na het volgen van de basiscursus een certificaat ontvangt en dit certificaat 1 jaar 
 geldig is.
* U zich met dit certificaat kunt aanmelden bij HartslagNu, het reanimatie 
 oproepsysteem. 
* De Nederlandse Reanimatie Raad adviseert om ieder jaar een herhalingscursus te 
 volgen.
* Als u lid wordt van onze vereniging, wij voor u bijhouden wanneer u opnieuw getraind 
 moet worden. 

miech thoes ook nog te koop. Voor meer 
informatie en boekingen: zie mijn website 
www.jeromegelissen.nl
Ik wens iedereen alle goeds voor het nieuwe jaar 
2023. 
Muzikale groeten van Jérôme Gelissen. 
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Nieuw Prinsenbal 
CV De Sjlaaibök
Ter ere van onze 2 nieuwe Prinsenparen is er op 
zaterdagavond 4 februari a.s. van 19.00 
tot 20.30 een receptie in Gemeenschapshuis 
Amyerhoof aan het Severenplein. Alle mensen uit 

Amby en omgeving en genodigden zijn dan in de gelegenheid om 
beide paren het handje te schudden of een cadeautje te 
overhandigen.

Aansluitend is er Nieuw Prinsenbal, waar gedanst, maar zeker 
ook genoten kan worden van A NEXT BAND, een band die 
garant staat voor een geweldige avond.

Maar voor het muzikale geweld losbarst, worden het Prinsenpaar en 
het Jeugdprinsenpaar bij het huis van ‘t Hoeglöstig Prinsenpaar 
afgehaald door de harmonie en naar de Amyerhoof gebracht.

Op deze avond wordt traditioneel de karnevalsgezèt 
’t Sjlaaiblaad gepresenteerd, en ontvangen de Sjteunbök 
de Sjteunbokmedalje 2023.

Maar vooral is het Nieuw Prinsenbal een dansavond met TOP orkest. 
Voldoende reden dus om op zaterdag 4 februari naar de 
Amyerhoof te komen.

DE SJLAAIBÖK HETEN U WELKOM!!! 

Harmonieuws
Een vooruitblik op het 125-jarig 
jubileum van Harmonie St. Walburga
Dit jaar viert onze vereniging haar 125-jarig 
bestaan. Wie de geschiedenis van de start van de 
Harmonie kent, weet, dat het oprichtingsjaar 
1898 is ingegeven door een groep muzikanten uit 
Amby, die mee wilden doen aan een concours in 

Meerssen in 1900. Voorwaarde was, dat de deelnemende verenigingen 
niet ouder dan 2 jaar mochten zijn. Derhalve werd het oprichtingsjaar 
1897 gewijzigd in 1898 en dit is nooit meer aangepast.
Het jubileumjaar begint op 16 april 2023 en eindigt op 22 juni 2024.
De belangrijkste data zijn:
Zondag 16 april 
Opening van het jubileumjaar met een H. Mis in de Walburgakerk en 
aansluitend de huldiging van de jubilarissen in de Amyerhoof
Vrijdag 30 juni, Vrijdag 7 juli en Zondag 9 juli 
Drie Zomeravondconcerten op diverse locaties in Amby
Zaterdag 7 oktober
flitsende show van A*Fever XL, the Ultimate ABBA Tribute Band in de 
Amyerhoof 
Het slot van de jubileumviering vindt plaats op zaterdag 22 juni 
2024: dit is een concert met de première van de jubileum-compositie, 
die wordt geschreven door de bekende componist Hardy Mertens.
Voor de jeugd van Amby wordt een aantal activiteiten georganiseerd 
en de data hiervan maken we de komende maanden bekend.

We zijn op zoek naar anekdotes over de Harmonie
Er is veel informatie over de geschiedenis van de Harmonie 
beschikbaar. 
Toch willen we aan de lezers van de Amyer Praot vragen om 
anekdotes over de Harmonie naar ons toe te sturen.
Welke gebeurtenis met de Harmonie is je bijgebleven? Of heb je foto’s 
die je met ons wilt delen?
Inzenden kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar 
nieuwsbrief@walburga.nl 
Alvast dank voor je reactie!

Wafelkopers bedankt!
Onze wafels vonden gretig aftrek en we willen alle wafelkopers 
hartelijk bedanken voor hun bestelling. Een groot compliment is op 
zijn plaats voor de vele vrijwillige wafelbakkers. Zonder hun hulp zou 
deze actie niet mogelijk zijn. 



Sfeervolle Keersjaovend met Vocalgroup Mes Amie

 

Het overtrof alle onze verwachtingen om 18.45 uur werden de 
laatste stoelen bezet en waren er bijna honderd vrienden, familie 
en vele andere belangstellenden aanwezig om met ons SAMEN 
kerstavond te vieren. Met zang, muziek en het kerstverhaal “het 
keersjdiner” van juffrouw Netteke en juffrouw Corry. Het 
symboliseerde het thema SAMEN  van een sfeervol begin van 
kerstavond. 
Met dank aan alle bezoekers, koor en combo maar vooral ook de 
Amyerhoof in het beschikking stellen van de ruimte. Velen gaven na 
afloop aan dat deze manier van samen beleven voor herhaling 
vatbaar is. We zullen dit zeker evalueren en meenemen in onze 
planning voor 2023. 
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Terugblik 
kerstwandelingen 2022
Wat kunnen we terugkijken op een 
fantastisch weekend. Zowel voor de 
wandelaars en koor, combo en 
Jeugdharmonie St. Walburga een 

uitdaging om het weer te 
trotseren. Temperaturen rond de 
-8 graden. Ongelofelijk de 

saamhorigheid van de groep om 
de meer dan 300 wandelaars mee 
te nemen in “De Wizard Of 
Amie”. De vier hoofdrolspelers 
Doortje,Stroman, Blikken man, 
Leeuw  speelden met verve hun 

rol en dat aangevuld met 
de heksen uit het Westen, 
Oosten, Glinda uit het 
noorden, de elven, koning 
en koningin, 
bloemenmeisjes, 
appelvrouwtjes, apen, 
poortwachter, Waarzegger, 
tovenaar van Amie, Juf De 

Toej, Tant An, Noonk Jean, 
Charel, Lewie en Tina en onze 
gasten jeugdharmonie St. 
Walburga.Speciaal, fotograaf Ton 
Bron en onze verhalenverteller.
 Alle dank voor jullie inzet. Zeker 

ook de taakleiders van alle 
locaties. Maar ook dank aan 
alle ondernemers voor hun 
bereidwilligheid en/of 
sponsoring.
Maar het belangrijkste ons 
koor en combo en dirigent 
Paul Lemmens voor hun grote 
aanwezigheid en inzet. Niets 

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

was mogelijk geweest door mensen van de regie die alleen met alle 
complimenten genoten hebben van deze helse klus. Kortom een 
trots koor met deze belangrijkste activiteit als afsluiting van het 
najaar 2022.  
Fotos Ton Bron
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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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RADEMO

Carnavalsconcerten met 
Beppie Kraft en 
Dominique Paats op 
20 en 21 januari a.s.
De concerten zijn nagenoeg uitverkocht. Er 
zijn nog een paar 
staankaarten te 
koop voor zaterdag 
21 januari 19’.00 uur. 
Bestellen kan door 
deze QR-code te 
scannen en scrollen 
naar “zaterdag 
staankaarten.

Veel van de lezers 
van de Amyer Praot zullen de 
carnavalsconcerten bezoeken. 

Een tipje van de sluier lichten 
wij alvast op; de dresscode 
voor de muzikanten is goud 
met zwart. 
Dus mocht je twijfelen wat je 
deze avond aan zult 
trekken… 

Oproep voor deelname aan de optocht 2023

Beste Carnavalsvierders,
Graag jullie aandacht voor het volgende:
Sedert vele jaren is de optocht op 
carnavalsmaandag één van de hoogtepunten van 
onze Amiese karnaval. 
Vele groepen families / verenigingen / vrienden / 
duo’s en einzelgängers liepen mee in onze optocht.
Ook u als individu / familie of vereniging was van 
de partij.
Afgelopen jaar was het een optocht met veel aanpassingen, maar we 
hadden er wel een.
Wij als Carnavalsvereniging en optochtcommissie hopen dat wij in 
2023 weer net zo een mooie optocht krijgen als voor de coronacrisis.
Wij roepen u daarbij op om ook dit jaar weer deel te nemen aan 
onze optocht.

Natuurlijk hebben wij als vereniging enkele mooie voorwaarden als u 
weer meedoet aan onze optocht.
Aangepaste financiële ondersteuning voor iedereen die mee doet en 
zich vooraf heeft opgegeven via het officiële aanmeldingsformulier . 
Aangepaste prijzen als waardering.
Wij hopen dat vele karnavalisten zullen reageren op onze oproep en 
dat zodoende deze mooie traditie bewaard zal blijven voor onze 
gemeenschap.
Route: Opstellen Vlierhoven, Laurierhoven, Achter de Hoven, 
Hagenstraat, Ambyerstraat Noord, Severenstraat, van 
Slijpenstraat, Severenplein alwaar de ontbinding is.
Net als afgelopen jaar zullen de prinsenparen ook dit jaar de optocht 
vóór gaan tot aan de witte boerderij. Hier zullen zij zich opstellen 
zodat zij u allen kunnen bewonderen.
Het aanmeldingsformulier vind u op onze website 
www.sjlaaibok.nl
Inleveren van het aanmeldingsformulier kan online naar 
info@sjlaaibok.nl of uitgeprint inleveren bij Kapsalon Monique, 
Longinastraat 116
Graag willen wij u ook vragen om leuke foto’s en filmpjes van de 
optocht, die u zelf gemaakt heeft op te sturen naar ons. Dit doet u 
ook via info@sjlaaibok.nl 

Met vriendelijk groet,                                                                                                                            
C.V. de Sjlaaibök en de optochtcommissie. 
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Hierboven een mooi overzicht van alle verenigingen en stichtingen, die een financiële bijdrage leveren 
aan de Amyer Praot. Daarvoor krijgen ze ook de ruimte om hun kopij onder Uw aandacht te brengen. 


