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SJLAAIMETTETREFFE 2023
Oproep aan iedereen !

Voor de 23ste keer organiseert 
C.V. De Sjlaaibök op 
carnavalszondagavond het 
Sjlaaimettetreffe voor alle 
carnavalsvierders uit Amby en 
omstreken! 

Het Sjlaaimettetreffe is het onherkenbaar 
verkleed rondgaan voor jong en oud van 
Café tot Café. Je kunt meedoen in de 
categorie einzelgangers/duo óf in de 
categorie groepen.
Per categorie geldt: “Wie wordt Sjlaaibok of 
Sjlaaimet van het jaar 2023?”  Je zult hieraan 
zelf veel plezier beleven omdat ook je eigen 
vrienden, bekenden en familie je niet zullen 
herkennen (mits ze zelf al niet mee doen). Bij 
het demasqué is het altijd weer spannend 
wie onder de maskers uitkomt. Dit levert
verbaasde en leuke reacties op!

Een anonieme jury zal door Amby trekken 
om iedereen te beoordelen. Om 00.00 uur is 
bij BIE JOSEE het altijd weer super 
spannende demasqué waarna aansluitend de 
prijsuitreiking zal plaatsvinden. 

Hoe weet de jury wie er meedoen? 
Simpel, voldoe aan het volgende reglement: 
1.  Verkleed je onherkenbaar. 
2.  Laat je in elk café zien.
3.  Om dit te controleren liggen in alle 
  cafés formulieren. 
4.  Neem in het eerste café waar je komt 
  één formulier mee.
5.  Laat dit door de kastelein afstempelen. 
6.  In elke volgende café laat je een 
  stempel zetten.
7.  Laat in je doen en laten niet weten 
  wie je bent. 
8.  Verras je vrienden, kennissen en/of 
  familie.
9.  Heb veel plezier.
10. Kom vóór 00.00 uur naar het
  demasqué.
11. Lever je formulier in aan één van de 
  RV11 leden voor het demasqué bij 
  de Amyerhoof

De deelnemende cafés zijn:
Café de Kardinaal, 
Gemeenschapshuis Amyerhoof, 
Bie Josee.

Kortom een oproep aan iedereen, 
DOE MEE !

Deelnemers formulieren staan ook in deze 
Amyer Praot 

UITSLAG LOTERIJ 2023
C.V. DE SJLAAIBÖK AMIE
Nr. _22-1010

  PRIJS  LOT

1.        € 155.== 0337
2.        € 111.== 3037     
3.        €   77.== 2705
4.        €   11.== 0315
5.        €   11.== 3690
6.        €   11.== 1652     
7.        €   11.== 3231
8.        €   11.== 2247
9.        €   11.== 2597
10. €   11.== 3679
11. €  11.== 0065

Afhalen prijs bel of app 06-42188160 
of mail info@sjlaaibok.nl 

Al bekend met de Eerste 
Maastrichtse Dahliavereniging? 
Veel mensen uit Amby en wijde omgeving 
hebben de weg naar ons tuinencomplex 
aan de Hooverenweg al weten te vinden. 
Er is ook steeds meer belangstelling 
voor dahlia´s en andere onbespoten 
plukbloemen. Je kunt bij ons op de tuin 
donateurskaarten kopen en in ruil 
daarvoor in het bloeiseizoen op 
woensdag- en zaterdagochtend boeketten 
komen afhalen.
Onze leden telen  met veel plezier op hun 
eigen stukje grond prachtige dahlia’s, 
bloemen en vaak ook nog groente en klein 
fruit. En….zelf al eens overwogen om 
te gaan tuinieren? Lekker buiten aan het 
werk, in je eigen tempo, af en toe een 
pauze met een kopje koffie met  je 
medetuinders, en uiteindelijk je eigen 
bloemetjes in de vaas en groenten op het 
bord? 
Wil jij genieten van de prachtige plek in 
het groen, én leren over de Dahliateelt? 
Nieuwe mensen leren kennen én Groene 
Vingers krijgen? 
Wordt dan lid van onze Eerste 
Maastrichtse Dahliavereniging! 
Voor 45 euro ben je een jaar lid en huur je 
een eigen stuk tuin; voor de prijs hoef je 
het dus niet te laten, en…. we hebben nog 
maar één tuintje vrij! 
Maar natuurlijk kun je voor 25 euro ook 
sponsor-lid worden; je krijgt dan als dank 
een gratis donateurskaart voor 3 bossen 
bloemen, en wordt dmv onze maandelijkse 
nieuwsbrief op de hoogte gehouden. Je 
kunt er dan altijd nog voor kiezen om ook 
(af en toe) te komen meehelpen, lid te 
worden van de bloemschikgroep, of op 
den duur toch een tuintje te huren.
Zie verder op: www.emdv.nl, of volg ons 
op facebook of instagram….
Heb je interesse of vragen hierover? 
Mail naar emdv-1934@live.nl 



Kienen met de Zonnebloem 
in de Amyerhoof

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 7 maart

Inzendtermijn kopie
Woensdag 1 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

Houdt op dinsdag 28 februari 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 
 

PROGRAMMA CV DE SJLAAIBÖK
Zaoterdag 18 februari
19:00 oor: Heilige Karnavalsmès in 
de Walburgakèrk
20:11 oor: Bok oplaote op ’t Severenplein
Aansjletend Roondgank door Amie

Zoondag 19 februari
11.00 oor: Vastevure beej de Kardinaal
14:00 oor: Jeugmiddag in de Amyerhoof
20:30 oor: Sjlaaimette Treffe langs de 
Horeca in Amie

Maondag 20 februari
14:11 oor: Groete Amiese optoch
17:00 oor: Pries oetreiking optoch in de 
Amyerhoof

Dinsdag 21 februari
14:00 oor: Jeugmiddag in de Amyerhoof
19:00 oor: Roondgank door Amie
00:00 oor: Bok aaflaote op ’t Severenplein
en aafsjleting in Amyerhoof

Dinsdag 7 maart
Dinsdag 28 maart
LET OP DINSDAG 4 APRIL 
GEEN KIENEN

Zaal open 
om 13.15 uur.

Info: Annie.overmans@hotmail.com 



Met De Zonnebloem-Amby naar de film.
Naast het organiseren van activiteiten voor grotere 
groepen, b.v. Kerstmis of Pasen, houdt De Zonnebloem 
zich ook bezig met klein-schalige activiteiten. Dit kan 
zijn één vrijwilliger met één gast of één vrijwilliger met 
meerdere gasten. 
Zo zijn we met een klein aantal vrijwilligers en 15 gasten 
naar de Pathé geweest om de film te bekijken van het 
concert dat André Rieu heeft gegeven in Dublin.
Voor de gasten en vrijwilligers was dit een hele ervaring. 
Sommigen vonden het nog mooier dan het life-concert op het 
Vrijthof. Door het grote scherm in de filmzaal had men het gevoel 

dichter bij het podium te zitten. Na afloop was men dan ook zeer 
enthousiast over deze activiteit. Zeker ook omdat er tijdens de 
pauze een consumptie werd geserveerd. Men vond het een 
gezellige zondagmiddag en zeker voor herhaling vatbaar.

Als u bij het lezen van dit bericht ook zin hebt om een volgende 
keer mee te gaan als gast, dat kan natuurlijk. 
Ook vrijwilligers of aspirant-vrijwilligers kunnen zich melden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Annie Overmans, tel.nr.0433623816, 
Anja Kerbusch, telnr.0642778899 of 
Tjeu Dols tel.nr.0433625298 
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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:

Gehaks 
haaf um haaf

eine kilo 1011

Mega burger pakket
4-deilig

same 811

Verrekes stökskes

Lekker spek
veur bei un ei 
gezaaite of geruik

haave kilo 811

Saté 
in pindasajs

haave kilo 811

Bloodweurs

haave kilo 611

Zoervleis

haave kilo 711

Chili mèt vleis

haave kilo 811

Runtsgoulash

haave kilo 711

Hendig lekker 
speklepke

100 gram 311

Gehaksballe
met of zoonder ûnne

4 stöks 811

Döpkes

haave kilo 811

1001-nach sajs

1 oons 111

Kaw sjotel

eine kilo 1111

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 14 februari t/m zaterdag 18 februari 2023.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL en haal uw bestelling snel en gemakkelijk af bij het pick-up point.

Huidvleis

haave kilo 511

haave kilo 611

Runtsstökskes

haave kilo 911

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.   
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RKASV 1 verliest belangrijke wedstrijd in 
Sint Geertruid.
Op zondag 5 februari stond de belangrijke uit 
wedstrijd tegen Geertruidse Boys op het 
programma. Het was al na 11 wedstrijden een 
wedstrijd, van aan of afhaken voor onze blauw 
witten. Maar de wedstrijd verliep dramatisch 
voor Ut 1e, door na 3 minuten uit een corner 
al de bal uit het net te moeten pakken. Deze achterstand was het sein 
om aanvallender te gaan spelen. Veel balbezit voor RKASV, maar weinig 
kansen. En een tegenstander die keek om iedere fout af te straffen door 
een snelle counter te plaatsen. Waar de meeste toeschouwers dachten 
dat het rust was, wist de tegenstander uit een counter de 2- 0 erin te 
prikken. Een flinke domper voor RKASV zo vlak voor het rustsignaal.
In de 2e helft was ook weer hetzelfde spelbeeld te zien. 
Wederom wist de tegenstander uit een counter te scoren, en met 3-0 
was de wedstrijd wel gespeeld. En in de blessuretijd kreeg RKASV ook 
nog een (heel gemakkelijke) penalty tegen, en werd het nog 4-0.
Hierdoor lijkt ons vlagenschip een grijs seizoen te gaan spelen in de 5e 
klasse A.
Want het verschil met een nacompetitie plek, is momenteel al 7 punten.
De eerstvolgende wedstrijd is zondag 26-02 uit tegen Kakertse Boys.

GUIDO STALS TROFEE 
Na twee jaar afwezigheid wordt ook de Guido Stals Trofee trofee weer 
in ere hersteld. 
Het is een interne competitie die over "zes" competitiewedstrijden gaat. 
Het seniorenteam dat na zes wedstrijden de meeste punten heeft, zal als 
winnaar worden gehuldigd met de mooie GST-trofee. 
Stand 07-02-2023
1               Ut 3e        3 - 9         14 - 2 
2               Ut 5e        2 - 6         10 - 1
3               Ut 6e        3 - 6         13 - 8
4               Ut 7e        2 - 4           5 - 2
5               Ut 4e        1 - 3           2 - 0
6               Ut 1e        2 - 3           7 - 4
7               Ut 2e                          0 - 0

RKASV SITE 
Ook heeft RKASV in 2023 een nieuwe site. Hij is vernieuwd en 
duidelijker voor onze bezoekers. Je vindt het nieuws, programma en 

LEER DE 
MOOISTE 
FOTO’S 
MAKEN
 MET JE 
 MOBIEL.

LEER FOTOGRAFEREN ALS EEN ECHTE FOTOGRAAF! 
Foto’s maken met je mobiel is heel eenvoudig én erg leuk! Wil je ook 
echt eens mooie foto’s maken, bijvoorbeeld van jezelf en je vriendjes? 
Kom dan naar deze workshop. Hier leer je alles hoe je het beste kunt 
fotograferen met je mobiel. Hoe spannend is dat! 
 
Kom naar een van onze SNS Winkels in Maastricht of het 
Expertisecentrum en schrijf je direct in. Of bel ons via 030 - 633 30 00, 
we helpen je graag.

EXPERTISECENTRUM

ZATERDAG
25 FEBRUARI

Maastricht, Brusselse Poort 5
Maastricht, De Leim 10A
Maastricht, Petrus Regoutplein 3 

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

uitslagen makkelijker. Nieuwsgierig kijk maar op www.rkasv.nl
Wij willen iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt.

TRAININGINFO
Sportpark Geusselt Noord is GESLOTEN van 
Maandag 20-02-2023 t/m Woensdag 22-02-2023 

FEESTWEEKEND RKASV ZATERDAG 22-04-2023 
IN DE AMYERHOOF   SCAN QR CODE VOOR KAARTEN 
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Onze zaak is gesloten van maandag 20 februari tot en met dinsdag 28 februari.
Wij wensen u allen mooie Carnavalsdagen.

4 Braadworstjes
+ 1/2 kg Gehakt

samen € 9.45

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 15 februari tot en met zaterdag 18 februari

Zuurvlees
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.29
Hamspek
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.25

Jonge kaas

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

Gebakken pastei
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.29

BIEFSTUKKEN

WEEKENDRECLAME: vrijdag 17 februari en zaterdag 18 februari

3 stuks € 9.95

Malse

 

 

Trouwring gevonden  

in de Longinastraat.  

Info: Amyerpraot@ziggo.nl 
 

 

“Rode-Sticker-Actie”
Om plaats te maken voor de voorjaarscollectie 
is er korting op kleding en schoenen.

Huldiging Jubilarissen ZijActief Amby
Tijdens de jaarvergadering van 
18 januari 2023, zijn de 
jubilarissen ven 2022 gehuldigd.
Mw. Wilma Vogten en Mw. Amelie 
Lammerschop, beide dames waren 25 jaar lid.
Zij werden hartelijk toegesproken en 
gefeliciteerd door de werkgroep en de 
aanwezige leden De dames werd een 
gegraveerde vlaaischep en een mooie bos 
bloemen aangeboden. 

Alle dames-, heren-, kinderkleren én schoenen, 
voorzien van een rode sticker, nu voor de helft 
van de prijs!! En natuurlijk zijn er leuke 
Carnavalsspulletjes en Carnavalspakjes in de 
winkel, dus de moeite waard om eens binnen te 
lopen op Dorpstraat 18a in Heer.
Met uw aankoop steunt u de projecten van 
Terre des Hommes tegen kinderuitbuiting. 
Meer info vindt u op de website of op: 
www.facebook.com/TdHMaastricht en Instagram 

PARENT + CHILD TENNIS IN 
MAASTRICHT

For kids: 5 and 6 years old.
Re-starting April 2023
Every Saturday from 11.00 to 12.00.
Location: tennis+ padelclub Ready Maastricht, 
severenstraat 215.
One parents comes along and participates with 
the class.
This way the class is super fun for the kids (and 
parents) and the kid has an example, a buddy to 
work with and someone who helps them all 
the time.

If you are interested you can contact Susan 
Eggen: 0620392551
 
OUDER + KIND TENNIS IN 
MAASTRICHT
Voor kinderen van 5 en 6 jaar
Vanaf april 2023
Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur.
Locatie: tennis+ padelvereniging Ready 
Maastricht, severenstraat 215.
Een ouder doet mee met de les. Zo is de les 
super leuk voor de kinderen (en de ouders), 
hebben de kinderen een voorbeeld, een maatje 
om mee te werken en iemand die hun continu 
helpt.
Bij interesse kun je contact opnemen met 
Susan Eggen: 0620392551

Sportieve groet,
Susan Eggen
SET&MATCH Tennistrainingen
Hoofdtrainster Ready Maastricht 

 
 
 

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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6 8 e  j a a r g a n g
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 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

Op de lagere school in Eindhoven voelde ik me 
als kind niet helemaal thuis. Mijn ouders waren 
beiden van Noord Nederland en spraken geen 
echt Brabants. Bovendien waren ze nogal 
gelovig, en de meeste kinderen waren dat 
inmiddels al niet meer. Ik vond mezelf een beetje 
een vreemde eend in de bijt. Dus probeerde ik 
me sociaal aan te passen. In de tweede klas 
(groep 4) werd ik lid van het kinderkoor van de 
kerk, omdat de pastoor ooit in de eerste klas had 
gevraagd wie er lid wilde worden van het 
“koor”. Ik wist niet wat het woord betekende, 
maar velen staken hun hand op, en ik dus ook. 
Zou wel goed zijn… Een van de prettige dingen 
van dat koor, was dat je -naast dat je leerde 
zingen – ook een aantal nevenactiviteiten had. 
Eén ervan was: carnaval vieren. Groot probleem 
was: hoe moet ik er dan uit zien. Ik wilde me wel 
conformeren, dan viel ik in ieder geval niet uit de 
boot. Maar het probleem was, dat je met 
carnaval nu net anders moest zijn. Hoe gekker, 
hoe meer geaccepteerd. Dus trok ik de meest 
vreemde kleding aan en zette een soort 
zelfgemaakte pruik met lange haren op, om 
maar zo vreemd mogelijk over te komen. Het 
wonderlijke was, dat iedereen dat leuk vond. De 
paradox was blijkbaar dat met carnaval gold 
dat hoe vreemder je was, hoe meer je erbij 
hoorde… Bijzonder therapeutisch, niet? 
Nu, zijn we niet allemaal op zoek naar sociale 
acceptatie en inbedding? Doen we met het oog 
daarop niet allemaal min of meer wat “men” 
vindt en doet. Martin Heidegger (1889-1976), 
een groot filosoof, noemde dat “men” zelfs “Das 
man”: een dwingende autoriteit. Gingen we 
vroeger uit sociale druk, en zeker ook uit 
cohesie, naar de kerk… nu juist niet.

Moge u niet alleen met carnaval, maar ook in de 
vastentijd erna, ontdekken dat u uniek bent. 
Onherhaalbaar. En dat u dus als zodanig in 
ieder geval bemind bent door God. U hoeft zich 
ook in de kerk niet in allerlei sociale bochten te 
dwingen om er bij te horen. Wees dus 
authentiek! U bent altijd welkom! De paus zei 
tegen de Nederlandse bisschoppen onlangs nog, 
dat we er voor tutti zijn, voor iedereen.

Dan blijft de vraag over, hoe je dan je diepste zelf vindt, de plaats in jezelf waar en wanneer je echt 
jezelf bent. Dat is de plaats van je geweten, diep in je hart, waar je voelt wat goed en kwaad is. 
Waar de stem van God in je spreekt, en je ergens weet: “dat is de goede weg.” Het mooie is dat 
Jezus precies dát zegt wat ook in je geweten klinkt: de liefde voor God en de ander is het 
belangrijkste in het leven. Dan zul je je goed voelen. Als je dat doet, word je echt jezelf. Niet met 
een oppervlakkige sociale bevestiging, maar van binnenuit. 
Mogen we in de vastentijd los komen van allerlei sociale onzuivere “moetens”, om het pure kind in 
onszelf te ontdekken, dat met een ontvankelijk hart ontdekt, dat je er ten diepste mag zijn. Wie je 
ook bent. En dat de ware, zelveloze, onthechte liefde je vrij maakt. God houdt van u. Hij houdt 
immers van alle unieke, ja “vreemde” mensen. Moge deze carnaval in ons het gevoel van 
wederzijdse acceptatie doen toenemen. En moge Aswoensdag de dag zijn dat we merken dat ons 
christen zijn weliswaar soms wat (wereld)vreemd overkomt, maar zeer heilzaam is omdat het ons 
laat zijn wie we werkelijk zijn.

Pastoor Mgr. E. de Jong

H. MISSEN in Amby

ZATERDAG 18 februari
19.00 uur: CARNAVALSMIS C.V. de Sjlaaibök Koor: Vocal Group Mes Amies
ZONDAG 19 februari, zevende zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis: koor: Gelegenheidskoor  Voor de parochiegemeenschap

Dinsdag 21 februari: 09.00 uur in de dagkapel Jaardienst E.H. Ed Ruland, 
   oud-kapelaan Amby

Woensdag 22 februari, Aswoensdag
17.30 uur H. Mis: koor: Kerkelijk Zangkoor St Caecilia Amby
Voor een goede voorbereiding op Pasen
Askruisje wordt uitgedeeld tijdens de H. Mis

Donderdag 23 februari: 09.00 uur in de dagkapel
Voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië 

ZONDAG 26 februari, 1e zondag van de veertigdagentijd
STERFDAG H. WALBURGA, Walburgadag Dragersgilde H. Walburga 
11.00 uur H. Mis: koor: Kerkelijk Zangkoor St Caecilia Amby
Zeswekendienst Pierre Tossings 1e jaardienst Thea Caelen-Wijnands
Na de H Mis koffiedrinken achter in de kerk

Dinsdag 28 februari: 09.00 uur in de dagkapel Voor de vluchtelingen

Donderdag 2 maart: 09.00 uur in de dagkapel Voor de zieken

ZONDAG 5 maart, 2e zondag veertigdagentijd
11.00 uur H. Mis: koor: Gelegenheidskoor Voor een goede voorbereiding op Pasen

Dinsdag 7 maart: 09.00 uur in de dagkapel Voor de jarigen in de maand maart

Donderdag 9 maart: 09.00 uur in de dagkapel
Jaardienst Z.E.H. Frans Roebroek, oud-pastoor Amby

Let op: Op carnavalsdinsdag 21 februari is het parochiebureau gesloten.
Kerkpoets: maandag 27 februari van 9.00 tot 12.00 uur. Iedereen is welkom.

GEDOOPT
Renzo van den Boorn           Wij wensen de dopeling en zijn ouders van harte proficiat.

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



Oproep voor deelname 
aan de optocht 2023
Beste Karnavalsvierders,
Graag jullie aandacht voor het volgende:
Sedert vele jaren is de optocht op 
karnavalsmaandag 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 karnavalsvereniging 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.
1. Aangepaste financiële 
 ondersteuning voor iedereen die 
 mee doet en zich vooraf heeft 
 opgegeven via het officiële 
 aanmeldingsformulier. 
2. 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, 
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Aan alle leden van ZijActief Amby,  

Beste dames,

Wij nodigen u van 
harte uit voor de 
ledenavond op 
woensdag 15 
februari 2023 om 19:45u in het 
gemeenschapshuis Amyerhoof.
Het thema is onze eigen wijk, voorheen 
dorp, Amby.
De heren van Stichting Amiepedia, de 
Wikipedia van Amby, nemen ons mee in 
het verleden, het heden en toekomst van 
Amby. 
Het belooft een interessante avond te 
worden.

Werkgroep Amby,
Afdeling van ZijActief Limburg 

Groot is de leegte die zij achterliet 
Stil is ons verdriet 
 
Op 26 februari is het een jaar geleden, dat wij onverwacht afscheid hebben 
moeten nemen van mijn moeder en schoonmoeder 
 

Thea Caelen-Wijnands 
 
Wij willen haar samen met U gedenken tijdens de eerste jaardienst op zondag 
26 februari 2023 om 11 uur, in de parochiekerk van de H. Walburga te Amby. 
 
Ben en Rudi Caelen-Wijnands 

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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AMIEPEDIA        
amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!
Goededag beste lezer,
Eindelijk kunt u op amiepedia.nl het verhaal over de 
tamme kastanje lezen. In een gedegen gedocumenteerd verhaal doet 
Ambynees Chris van de Ende alles over deze boom uit de doeken. 
“Op het erf van de boerderij van de familie Prickaerts aan de 
Molenweg staat rechts van de toegangspoort een reusachtige boom, 
een Tamme kastanje, van ongeveer 25 meter hoog. Pierre Prickaerts 
vertelt dat het naar alle waarschijnlijkheid de oudste boom van 
Maastricht is èn dat de boom in de Franse Tijd (1794-1814) door de 
Russen zou zijn geplant. Pierre verzint dat niet zelf maar had dat, heel 
lang geleden, vernomen van een dame uit Utrecht die met drie houten 

latjes de omvang en de hoogte van de 
boom kwam opmeten. De laatste jaren 
wordt de boom regelmatig opgemeten 
want het is echt een oude en 
monumentale boom”.
Een dame uit Utrecht? De Franse Tijd? 
Door Russen geplant? De oudste 
boom van Maastricht? Aanleiding om 
een en ander uit te zoeken

Hier de kastanje in volle glorie.
Het verhaal over de tammekastanje heeft Chris van den Ende niet 
alleen zelf uitgezocht en geschreven, maar ook geheel zelf op de site 

geplaatst.
Een andere trouwe volger van 
amiepedia, een echte “Amiese” heeft 
eveneens de pen ter hand genomen. 
H. Daenen-Willems maakt ons 
deelgenoot van het plezier dat het 
haar nog steeds doet, te wonen in de 
Cramer van Brienenstraat. De 
straat waar ze met haar man al sinds 
1977 woont en nog steeds gelukkig is.

Blik op de Amyerhoof vanuit de Cramer van Brienenstraat.
Een vereniging die eveneens aandacht verdient op de site is de sinds 
jaar en dag actieve “Zonnebloem”. Ruim 50 jaar geleden werd de 
Ambyse afdeling van de 
landelijk actieve organisatie 
Zonnebloem opgericht. 
Een prachtige vereniging die 
veel doet voor de inwoners 
van Amby. Deze vereniging 
ontbrak nog in ons 
overzicht en de heer T. Dols 
van de Zonnebloem heeft 
de uitdaging aangenomen en 
in samenwerking met de 
redactie een mooi artikel 
geschreven over de Zonnebloem. 
Verder zit er voor komende week een smakelijk interview met 
RKASV-coryfee Breur Naus in de planning. Als u dit leest, kan het 
zijn dat het al op de site gepubliceerd is. Heerlijk, om zo weer een 
stukje ASV-geschiedenis zichtbaar te maken.
Carnaval

U weet het, onze medewerker Max van 
Geffen heerst komend jaar als prins Max l 
over de Sjlaaibök. Mocht u zich in de 
historie van de “Amiese karneval” wat 
verder willen verdiepen, dan verwijzen wij u 
graag naar de grote reeks artikelen over de 
Sjlaaibök op onze site.
Boven Prins Max en prinses Claire 
door onze fotograaf Ton Bron 
vereeuwigd tussen hun Amiepedia 
kompanen. Waarbij zij op de receptie zijn 

bedacht met een kratje met ca. 11 soorten Amiepediabier. Het 
jeugdprinsenpaar kreeg een uit de kluiten gewassen carnavalszuurstok 
en de Jeugraad en Sjlaaimetsjes werden extra bedacht met 
Amiepedialolly's.
Inloopuurtje.
De inloopuurtjes zijn elke tweede dinsdag van de maand in de 
Amyerhoof.  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. 

In d'n iersjte kaffee boe iech/veer kom(e) neum iech dit formulier mét.
In edere volgende kaffee laot(e) iech/veer 'ne sjtempel zétte door de kastelein.
Um oongeveir 23.30 oor  goon veer / gaon iech nao BIE JOSEE
Iech liever dan dit formulier in beej eine van de Raod van 11.
Dao is demaské um 00.00 oor

Veer/iech beel(den) oet  >>>>>>

Naom/adres contactpersoon>>>
Kaffee Bie Josee Gemeinsjapshoes

de Kardinaal Amyerhoof

Aantal persone >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Iech/veer doe(n) mét aan 't Sjlaaimettetreffe.

O o n d e r s j t a a n d e   v o l l e d i g    i n v ö l l e :

o m c i r c e l  wat van toepassing is

Veer doen mét in de kattegorie: EINZELGENGERS/DUO'S
GROEPE

Veur rech op 
métdoen deent in 
eder vekske 'ne 
sjtempel van de 

betreffende kaffee 
te sjtoon !!!
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Einde kledinginzamelingsactie met 
Actie 68
Diverse ontwikkelingen, waaronder stijgende 
kosten bij gelijkblijvende prijzen voor de 
kleding en het beleid van de gemeenten dat 
veranderd naar centraal georganiseerd 
gemeentelijk afvalbeleid heeft Actie 68 
besloten om de kleding actie te stoppen per 1 
maart. Zeer jammer maar heel veel dank voor 
de mooie samenwerking met onze vereniging 
en fijn dat onze samenwerking voor de 
toekomst zeker een vervolg zal krijgen. 

Opluistering Carnevalsmis op 
18 febuari.
Traditiegetrouw luistert onze vereniging om 
het jaar de mooie CV mis op. Wij zullen met 
leuke, spontane en bekende liederen ons best 
doen voor de beide prinsenparen van c.v. de 
Sjlaaibok en Ajd prinseparen maar ook alle 
carnavalsvierders van Amie. 

Opluistering H. Mis OLV lourdeskerk in 
Wijckerveld. 
Op zondag 5 maart zal ons koor in de OLV 
van Lourdeskerk de H.mis opluisteren. Gezien 
de banden die ons koor heeft met pastoor 
Mattie Jeukens zijn wij zeer vereerd om onze 
liederen ten gehore te brengen in de viering 
die om 10.30 uur start. U bent van harte 
welkom. 

Voorbereiding op concertreis op 
25 juni a.s. naar Den Bosch. 
Na de carnaval zal het koor de focus gaan 
leggen op onze geplande concertreis op 25 
juni a.s. en wel naar het mooie Den Bosch. Op 
de mooie markt van Den Bosch mogen wij 
een concert geven. Een dag vol verrassingen 
maar hierover later meer. 

Programma voorjaar 2023
zaterdag 18 februari CV mis walburgakerk
Zondag 5 maart 10.30 uur opluistering 
H. mis parochie OLV kerk in Wijckerveld bij 
pastoor Mattie Jeukens. 
Maandag 3 april Jaarvergadering VGMA
Woensdag 5 april paas verenigings-kienen
Zondag 25 juni dag concert tocht naar Den 
Bosch. 

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

Wandelvierdaagse gaat voor 
de 41e keer van start!
Na drie jaar zal tijdens de 
voorjaarsvakantie van 
2023 weer een Amiese 
Kinder-Wandelvierdaagse 
worden gelopen! 
Een vernieuwd team heeft 
zich aangemeld om de 
organisatie van de wandelvierdaagse 
op zich te nemen. 
Samen met de huidige hoofdleiding 
gaat dit team aan de slag om deze 
mooie Amiese wandeltraditie te 
behouden. 
Bij deze vernieuwde start hoort tevens 
een nieuw, herkenbaar logo dat vanaf 
nu in alle communicatie gebruikt gaat 
worden. 

De Amiese Kinder-Wandelvierdaagse 
in het kort:
• 4 dagen wandelen in en om Amby;
• Eerste week van de voorjaarsvakantie 
 (24 t/m 28 april)
• Op Koningsdag (27 april) is geen 
 wandeldag
• Voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van 
 de basisschool (v.a. 6 jaar)
• Afstanden 12 km (groepen 3 t/m 5) 
 en 15 km (groepen 6 t/m 8)
• Op vrijdag een fantastische intocht met 
 na afloop een welverdiende medaille
• Prijzen voor de meest enthousiaste 
 groepen en milieuvriendelijkste groep.

Begeleiding
Uiteraard kunnen wij dit evenement niet 
alleen verzorgen. Voor vier mooie en 
gezellige wandeldagen voor de Amiese 
kinderen hebben wij hulp nodig. 
De afgelopen weken hebben zich al enkele 
mensen gemeld die graag als begeleiding 
willen meelopen. Daar zijn we erg blij mee! 
Maar we zijn er nog niet, wij zijn nog op zoek 
naar meer begeleiders die het leuk vinden 
om met groepen mee te wandelen of om 
ons te ondersteunen in diverse 
werkzaamheden gedurende deze vier dagen. 
Dus ben je beschikbaar voor liefst vier 
of minimaal 2 opeenvolgende 
wandeldagen: meld je aan!

Vragen n.a.v. dit bericht of opgeven als 
begeleiding? 
Stuur een mailtje naar 
Wandel4daagseamby@outlook.com of 
benader ons persoonlijk.
Organisatie Kinder-Wandelvierdaagse Amby
Patrick Souren, Eugene Bruijnen
Marcel van Kan, Antoine Ummelen
In samenwerking met de huidige 
hoofdleiding 

BEZORGERS GEZOCHT 
De reservelijst is leeg en er is niks zo 
vervelend als “geen bezorger achter de hand 
hebben als je deze nodig hebt!” 
Daarom we zijn op zoek naar mensen die op 
dinsdag en/of woensdag één tot anderhalf 
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  

amyerpraot@ziggo.nl 
wij nemen dan contact met je op voor meer 
informatie.  
Oh ja, minimum leeftijd 13 jaar! 
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Ideaal voor de airfryer voorgebakken friet  600 gr. € 2,99 
Bemelse uien soep 500 cc  € 2,25  5  glazen € 10,00 

Bemelse heerlijke pittige pompoensoep 1 l. € 3,85 3 fles € 9,99 
We werken met verse groenten en kruiden en 

geen toegevoegde suikers of conserveermiddelen in onze soepen. 

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, het assortiment van een speciaalzaak 

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

Deze maand : van Leonne  Jonagold appels kg. € 0,89 
Deze week Heerlijke grapefruit kilo € 1,49 

Carnaval maandag dinsdag en woensdag Gesloten 

Harmonieuws

A-FEVER: THE ULTIMATE 
ABBA TRIBUTE KOMT 
NAAR AMBY!
Op 7 oktober a.s. is het zover; de Amyerhoof 
wordt ondergedompeld in ABBA-klanken. 
Dancing Queen, Mamma Mia en Waterloo: geen 
enkele ABBA-tophit wordt overgeslagen door
A-FEVER, the Ultimate ABBA Tribute Band.

De muziek van ABBA 
trekt al meer dan 40 
jaar alle generaties over 
de hele wereld de 
dansvloer op. Bij een 
show van A-Fever is het 
dan ook een garantie 
dat iedereen regelrecht 
wordt teruggevoerd 
naar de seventies en 
weer ouderwets uit z’n dak gaat! 
De toegangskaarten ad € 25 p.p. zijn vanaf nu 
te bestellen door deze QR-code te scannen.

Serenade aan de Prinseparen

Het slechte weer op zaterdag 4 februari jl. 
weerhield de Harmonie om de 
Prinseparen thuis op te halen en hen te 
begeleiden naar de Amyerhoof, de locatie 
van het Nuij Prinsebal. De Harmonie 

maakte het ruimschoots goed in de 
Amyerhoof. Het Prinsepaar Prins Max I en 
Prinses Claire en het Jeugdprinsepaar 
Prins Luuk de 5e en Prinses Noor van 
CV de Sjlaaibök genoten zichtbaar van de 
muzikale felicitaties.  
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Zien veer eus weer in Amby? 
 

 

Allereerst bedankt voor de reacties  
en de uitnodiging! Na mijn stukje in de 
Amyerpraot van november vorig jaar heb-
ben we diverse reacties mogen ontvan-
gen. Eén daarvan was een uitnodiging om 
in gesprek te gaan met een aantal buurt-
bewoners, vertegenwoordigers van het 
Buurtplatform en van de alliantie tegen 
uitbreiding van het vliegveld. Begin janu-
ari hebben we op een donderdagavond 
uitgebreid gesproken. Onder andere over 
de door de bewoners aangekaarte zorgen 
over veiligheid en luchtkwaliteit die door 
de nabijheid van het vliegveld vaak erg 
onder druk staan. Het gaat volgens hen 
om meer dan alleen de (geluids)overlast 
waar mensen vaak bezwaar tegen maken. 
Verder hebben we ook gesproken over 
wat het zo mooi en fijn maakt om in 
Amby te wonen. Mensen kennen elkaar, 
kijken naar elkaar om en houden een 
oogje in het zeil naar wat er in de wijk 
speelt. Ook dit gesprek, in uw eigen wijk, 
is een mooi voorbeeld dat politiek dichter 
bij de burgers kan en moet staan. 
 
Het is immers niet voor iedereen moge-
lijk om “de politiek” te volgen. Vaak zijn 
de vergaderingen in de raadzaal op de 
Markt en beginnen die al om 5 uur ’s mid-
dags. Dan is het niet altijd mogelijk om er 
bij aanwezig te zijn. Een andere mogelijk-
heid is om via de livestream via de web-
site van de gemeente te kijken. Deze op-
name is er voor elke openbare vergade-
ring; het is ook mogelijk om zo terug te 
kijken en te luisteren per datum, 

onderwerp en spreker. Zelfs de uitslagen 
van stemmen van alle partijen zijn erop 
terug te vinden. Voor dit alles is dan wel 
weer een laptop, tablet of smartphone 
voor nodig. 
 
De PvdA wil graag met u in gesprek – het 
liefst persoonlijk – over de vele goede 
dingen in Amby en de zaken die wellicht 
beter kunnen. En wij realiseren ons maar 
al te goed dat we niet mogen of kunnen 
verwachten dat u naar de raadzaal of an-
dere bijeenkomsten van de gemeente-
raad komt. Die rollen draaien we graag 
om! Het bezoek begin januari voelde 
goed. Mijn oproep om ons werk in de ge-
meenteraad bij u nog meer bekend te ko-
men maken blijft daarom zeker 
staan. Heeft uw straat, vereniging, club of 
stichting een onderwerp voor ons? Of 
heeft u altijd al eens e teske koffie willen 
drinken met raadsleden en een wethou-
der? We komen graag langs! Misschien 
schrijft u liever een e-mail? Mijn mail-
adres staat hieronder vermeld. 
Samen met mijn collega-raadsleden en 
burgerraadsleden zit ik immers in de raad 
voor u. Veur eur en eus Mestreech. 
  
Wil je meer informatie of reageren? 
Neem dan contact op met ons lokale 
raadslid, Anita van Ham. Je kunt haar 
bereiken via  
anita.van.ham@gemeenteraadmaastricht.nl   

   




