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Mijn naam is Glenn Wijntjens. In mijn puberteitsjaren werd ik 
geconfronteerd met de progressieve spierziekte Friedreich Ataxie. 
Ik begon destijds moeilijker te lopen en mijn motorische beperkingen 
namen toe. 
Op mijn vijftiende moest ik noodgedwongen stoppen met mijn 
grootste hobby: voetballen. Het lopen ging verder achteruit en rond 
mijn twintigste belandde ik in mijn eerste rolstoel. 
Het begin van een erg moeilijke 
periode, die ik met veel en goede 
hulp van mijn ouders, familie en 
vrienden ben doorgekomen. 
In mijn boek “Een lach met tranen”  
beschrijf ik hoe het is om met deze 
spierziekte te leven. De leuke en 
minder leuke momenten. 
Vele gebeurtenissen waren 
waarschijnlijk anders afgelopen als ik 
gezond was geweest. Maar aan de 
andere kant zouden vele 
herinneringen dan nooit gemaakt 
zijn. 
De volledige opbrengst van mijn 
boek gaat naar de Stichting ROLLEN 
VOOR SPIEREN. Deze stichting 
doneert haar geld aan onderzoek 
naar de spierziekte Friedreich Ataxie.

Het boek wordt 25 maart 17.00 gepresenteerd bij Boekhandel 
Dominicanen. Het zal vervolgens daar te koop zijn, bij de Plus in Amby 
en op de website van ROLLEN VOOR SPIEREN. Meerdere 
verkooppunten volgen waarschijnlijk nog. 

Glenn Wijntjens
Stichting ROLLEN VOOR SPIEREN 

Voor 2023 hebben we de volgende 
cursussen gepland 
Basiscursus reanimatie: 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.
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. 

Amyer Praot
Jarenlang hebben we prijzen van de advertenties 
voor de Amyer Praot en de jaarlijkse bijdrage van 
de verenigingen en stichtingen op het hetzelfde 
niveau kunnen houden. Dit werd mede bevorderd 

door het gelukkig gelijk blijven van de kosten voor het drukwerk en de 
fijne samenwerking met drukkerij De Heeg in deze. Ook het redelijk 
aantal adverteerders dat we hadden, speelde een belangrijke rol.
Maar helaas komt daar nu verandering in, met name doordat de kosten 
voor het drukwerk (papier en inkt) zijn gestegen.
Willen we het wijkblad blijven uitgeven, dan zal er geld bij moeten.
Met ingang van 1 april 2023 zijn de tarieven voor de 
advertenties aangepast. We denken dat deze nog steeds redelijk 
zijn.
Daarnaast zal ook de jaarbijdrage per vereniging en/of 
stichting verhoogd worden. Hiervan krijgt elke vereniging/stichting 
in de loop van april een rekening.
Door deze maatregelen te nemen gaan we ervan uit, dat we de Amyer 
Praot de komende jaren kunnen blijven uitgeven.

Namens Stichting Amyer Praot
Henny Willems 

Judoclub Amby
Zondag j.l. vond in Houthem het Heuvellandtoernooi 
plaats,
Er deden 10 judoka’s van onze club aan mee.
Wederom deden er judoka’s mee voor 1e keer.
Er werd goed gejudood. Er was voor elke judoka een 
prijs.
1e plaats was voor: Puk Tsang, Siënna Kleinmoedig en 
Gerrit Jan Grootheest

2e plaats  was voor: Bea Nugroho, Denise Vissers en Thijmen van 
Straten
3e plaats was voor: Timo Schins en Luuk Hermans
5e plaats was voor Emma Schelling, Liv Habets en Tum van Geffen

 

na de vakantie: 
 
verschijnt op  kopij    advertenties  

binnen    binnen  
uiterlijk:   uiterlijk: 
 

14 1 september 25 augustus 25 augustus 

15 15 september 9 september 11 september 

16 29 september 23 september 25 september 

17 13 oktober 7 oktober 9 oktober 

18 27 oktober 21 oktober 23 oktober 

19 10 november 4 november 6 november 

20 24 november 18 november 20 november 

21 8 december 2 december 4 december 

22 22 december 16 december 18 december 

Allemaal gefeliciteerd met jullie behaalde resultaat namens Judoclub 
Amby 



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 4 april

Inzendtermijn kopie
Woensdag 29 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

De eerste dinsdag van april mogen we u weer 
verwelkomen in Amiecitia. Afgelopen keer 
hebben we Oosters gegeten. Benieuwd wat er 
deze keer op het menu staat? Meld u aan en 
kom langs om de Limburgse gezelligheid te 
proeven!
De datum: dinsdag 4 april. 
Het concept is: driegangen diner, goed 
gezelschap, mooie muziek.
Als je het leuk vindt om er bij te zijn, ben je 
van harte welkom!
De buurtmaaltijd is van 19.00-21.00 uur in: 
Amiecitia, Beukenhoven 50, Maastricht (schuin 
tegenover de Plus).
Reserveren is nodig en kan via: 
jowan104@gmail.com of een kaartje naar 
Amiecitia, Beukenhoven 50, 
6225 GR Maastricht.
Voor de onkosten wordt een bijdrage van 
6 euro pp gevraagd.
Graag tot ziens op dinsdag 7 maart!
Namens het team van Ete & Genete, 
Titia/Jan Bosch en Jowan Tanis. 

Dinsdagen 28 maart en 2 mei
Zaal open om 13.15 uur.
Info: Annie Overmanns 3623816

LET OP: DINSDAG 4 APRIL 
GEEN KIENEN

 

 

 

ete & genete 
 

Een heerlijke buurtmaaltijd: 
- driegangen diner 
- mooie muziek 
- goed gezelschap 
 
Ieder welkom!! Dinsdag 4 april 19.00-21.00 uur 
Aanmelden (pp 6 euro): jowan104@gmail.com 
 
Amiecitia: Beukenhoven 50 
6225 GR  - Maastricht 



Lezing ZijActief Amby 

Beste dames,

Wij nodigen u van harte uit voor de lezing van 
de Stichting Hersenstrijd,  op woensdag 22 maart 2023 
om 19:45u in het gemeenschapshuis Amyerhoof.
Niet alleen de leden, maar ook niet-leden zijn van harte 
welkom op deze avond.
De presentatie wordt verzorgd door neuroloog Dr. Marcel 
Arïes, de initiatiefnemer van deze stichting, hij legt uit wat het 
betekend als je een niet-aangeboren hersenletsel krijgt, 

bijvoorbeeld door een ongeluk. Het fonds zet zich in om de 
kwaliteit van leven voor deze patiënten te verbeteren en legt 
uit hoe belangrijk preventie is om hersenletsel te voorkomen. 
Heeft u interesse en bent u geen lid, meldt u dan vóór 
18 maart aan bij Emmy Mertz 043-4582522 of per mail 
zijactief.amby@live.nl. 
Aan deze lezing zijn geen kosten verbonden. Als dit onderwerp 
u niet aanspreekt, maar u wel meer informatie over onze 
vereniging wilt, horen we dit graag van u.

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:

Varkensoesters

4 stuks 880

Cebolla picada

4 stuks 880

Kipfilet
naturel of gemarineerd

Kip piramide

per stuk 250

Gek. Achterham + 
Zure Pastei +
Boterhamworst

100 gram per soort samen  495

Pulled pork pakket
4-delig

per stuk  825

Pasta scampi

per stuk 725

Kalkoenreepjes
in Limburgse mosterdsaus

500 gram 825

Hongaarse goulash

500 gram 750

Sucade in braadjus
Duroc d'Olive

500 gram 795

Cranberry paté

100 gram 169

Asperge beenham
ovenschotel

500 gram  795

Griekse rauwkost

100 gram 159

Bouillonsalade

250 gram 395

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 21 maart t/m zaterdag 25 maart 2023.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL en haal uw bestelling snel en gemakkelijk af bij het pick-up point.

Rundervinken

4 stuks 780

500 gram 600

Kruidenbotersteaks

3 stuks 990

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

 
 
 

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 

 
 

 

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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Mensen onderweg   /   Vastenactie 2023
Nog nooit waren zoveel mensen op de vlucht.
* Jaarlijks verlaten tientallen miljoenen mensen hun huis. Vorig jaar 
bereikte het aantal vluchtelingen een verdrietige recordhoogte: in mei 
waren wereldwijd meer dan 100 miljoen mensen op zoek naar een veilig 
heenkomen. Ze moesten vluchten voor geweld, voor natuurrampen, 
droogte, overstromingen, honger of armoede.
* Op zoek naar veiligheid en een nieuw bestaan zijn mensen kwetsbaar, 
zeker de kinderen, ruim 40% van het aantal vluchtelingen. Veel mensen 
konden in een overhaast vertrek niets meenemen, hebben geen papieren 
of zijn die onderweg verloren, ze raakten hun familie kwijt of vallen in 
handen van smokkelaars.
* Jaarlijks steunen we projecten die zich richten op vluchtelingen, 
ontheemden en migranten. De aard van de projecten verschilt, 
afhankelijk van de lokale situatie. Zo steunen we in Zuid-Soedan de 
gemeenschap van Awut en Ajak. Beide weduwes moesten hun eigen 
dorp ontvluchten. Ze ontmoetten elkaar in Malek en proberen daar nu 
samen met hun kinderen een nieuw leven op te bouwen.

Kinderen op de vlucht.
* In 2021 waren naar schatting 37 miljoen kinderen op de vlucht, zowel 
binnen hun eigen land als naar buurlanden. Ook Awut en Ajak namen 
hun kinderen mee op hun overhaaste vlucht naar veiligheid. Samen 
proberen de twee vrouwen hun kinderen nu een nieuw veilig huis te 
geven.

Het Missie Comité Amby wilt hen graag helpen door u een bijdrage te 
vragen voor deze arme mensen. We staan vanaf zondag 12 maart t/m 
Pasen op 9 april 2023 aan de kerkdeur vóór de H.Mis van 11.00 uur en 
overhandigen u een vastenzakje, welk u dan met uw gift kunt deponeren 
in de collecte box achter in de kerk. Wilt u het vastenzakje mee naar 
huis nemen, dan kunt u dat altijd nog later in de collectebox of via de 
brievenbus van de kapelanie in de Severenstraat 7, deponeren.

Wij danken u bij voorbaat, met vriendelijke groet,
Missie Comité Amby. 

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, het assortiment van een speciaalzaak 

De  maand actie: Vers geperst sinaasappelsap fles 750 ml € 1,99 
Deze week : Gemengde sla ons € 0,89 

Aardappelen Jelly 10 kg € 4.98 
Heerlijk Limburgse Conference  kilo € 1,49 

Salade compleet 200 gr € 1,98 
We werken met verse groenten,  geen toegevoegde suikers,  

en geen conserveermiddelen in al onze zelfgemaakte producten. 
Ingang: Kersenwei Bemelen 
Ma. t/m do. 9.00 - 18.00 uur 
Vr. 8.00 - 18.00 uur 
Za. 8.00 - 17.00 uur 

‘t verlies was er al voor het einde,
de rouw voordat het afscheid kwam,

toen die onzekere verwarring
bezit van zijn gedachten nam.

wij voelen met zijn verdriet.
nu rouwen wij, maar treuren niet.

Pierre Dassen
* Amby, 23 augustus 1941  † Meerssen, 8 maart 2023

echtgenoot van

Els Dassen-Jeuken

 Delft: Heerlen:
 Nanja en Jelle Ivo en Tineke
 Marit Emma
 Dylan Lexie
  Arwen

Ambyerstraat Noord 42C-02
6225 EE  Amby-Maastricht

We hebben in besloten kring afscheid genomen van Pierre.

Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van 
Residentie Rothemermolen voor de liefdevolle verzorging.

Gluren bij de Buren, het amateurkunstfestival met optredens in 
tuinen verspreid over de stad, komt deze zomer voor de vijfde keer 
naar Maastricht. Op zondag 2 juli veranderen gazons en veranda’s voor 
één dag in podia, en de loungesets in tribunes. De organisatie zoekt 
vanaf nu naar hosts en acts, aanmelden kan tot en met zondag 14 mei 
via glurenbijdeburen.nl.

Acts van alle disciplines zijn welkom: jazz-trio’s, balletdansers, rappers 
of cabaretiers kunnen meedoen. Alle acts krijgen een passend podium 
toegewezen. De optredens duren maximaal 30 minuten en worden 
drie keer opgevoerd. Aanmelden kan via glurenbijdeburen.nl/
aanmelden/act. 

Tuinen komen ook in alle soorten en maten: van postzegeltuintjes tot 
historische hofjes, en van Franse balkonnetjes tot royale dakterrassen. 
Hosts nodigen hun buren uit voor een culturele middag in hun tuin. 
Koekje erbij? Hosts melden zich aan via glurenbijdeburen.nl/
aanmelden/locatie. 
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41e Kinderwandelvierdaagse Amby
In de voorjaarsvakantie (van 24 t/m 28 april) zal de 
41e editie van de Kinderwandelvierdaagse Amby 
plaatsvinden.
LOOP JE MET ONS MEE?
De wandelvierdaagse 2023 start op maandag 24 april 
tot en met vrijdag 28 april. 
Op Koningsdag houden we een welverdiende rustdag. Ook dit jaar 
hopen we dat veel kinderen uit Amby en daarbuiten mee lopen 
gedurende de 4 wandeldagen. De organisatie hoopt op vier mooie 
dagen met lekker wandelweer. Achter de schermen is de organisatie 
al druk bezig met de voorbereidingen om ook deze 41e editie te 
laten slagen. Het inschrijfbedrag is dit jaar € 12,-. Ook dit jaar hebben 
we het bedrag weer zo laag mogelijk kunnen houden. Naast de vier 
dagen wandelen ontvang je een attentie, iets lekkers tijdens de 
pauzes én een persoonlijke medaille. En dat alles voor slechts 3 euro 
per dag!
WIE KAN ER MEE LOPEN?
Evenals voorgaande jaren staat de 
vierdaagse open voor de kinderen 
vanaf 6 jaar en de groepen 3 t/m 8 
van de basisschool. Ook kinderen uit 
het voortgezet onderwijs kunnen 
meedoen, tot en met 14 jaar.
INSCHRIJVING
Op 23 maart bezoeken we de 
groepen 3 t/m 5 van Kindcentrum 
Amby en worden aan alle 
basisschoolkinderen flyers uitgedeeld. 
Op deze flyers staat een QR code. Door deze code te scannen met 
uw smartphone of tablet opent het inschrijfformulier. Dit formulier 
kunt u ook terugvinden op onze Facebookpagina 
“Kinderwandelvierdaagse Amby”. 
Tijdens het inschrijven kunt u een keuze maken voor de betaling. 
Dit kan vanaf dit jaar digitaal via een 
betaalverzoek. Wilt u liever contant 
betalen? Dan kunt u er ook voor kiezen 
om op te geven en te betalen op dinsdag 
11 april tussen 19:00 en 20:00uur in 
gemeenschapshuis de Amyerhoof. Op deze 
dag sluit ook de digitale inschrijving.
De wandelgroepen worden ingedeeld op 
leeftijd en klas. Wil je graag samen met 
jouw vriendje of vriendinnetje lopen? Dan 
kun je dit aangeven op het 
inschrijfformulier. Alle kinderen die vier 
dagen meelopen krijgen een persoonlijke 
medaille. De kinderen uit de groepen 3,4 
en 5 lopen de kleine tocht (circa 12km). 
Kinderen vanaf groep 6 lopen de grote 
tocht (circa 15km).
LEIDING
Op dit moment hebben zich al veel 
vrijwilligers en/of ouders opgegeven om als 

leiding mee te wandelen. Geweldig om zoveel 
steun te zien na 3 jaren van afwezigheid door 
Corona. We kunnen echter zeker nog leiding 
gebruiken! Meelopen als leiding betekent dat 
je minimaal 2 aaneensluitende dagen 
beschikbaar bent. Het is niet altijd mogelijk 
om in dezelfde groep als je eigen kind te 
lopen, maar waar mogelijk houden we hier 
uiteraard rekening mee. Schrijf u in en zorg er 
samen met ons voor dat deze traditie niet 
verloren gaat. U kunt meedoen door een 
email te sturen naar 
wandel4daagseamby@outlook.com
DE WANDELDAGEN
Op maandag 24 april worden alle deelnemers 
om 10:00 uur verwacht in gemeenschapshuis 
de Amyerhoof. 
De groepen worden daar bekend gemaakt. 
Na het welkomstwoord van de organisatie zal 
het startsein voor deze 41e vierdaagse 
worden gegeven door twee bekende 
personen. Dit jaar is dit niemand minder dan 
het prinsenpaar van de Sjlaaibok 2023, Prins 
Max en Prinses Claire. Het vertrek en 
aankomst zal iedere dag op het grasveld aan 

het Severenplein plaatsvinden. Vanwege het drukke verkeer op het 
plein voor de Amyerhoof is dit jaar gekozen voor het grasveld aan 
het Severenplein (hoek Jan  Petersstraat). De andere dagen starten 
we om 10:30 vanaf hetzelfde grasveld. In principe zijn we elke dag 
rond 15:00 uur terug. Bij slecht weer kan er besloten worden om 
eerder terug te lopen of juist later wanneer we bijvoorbeeld moeten 
schuilen. We zullen onze Facebook pagina altijd van actuele 
informatie voorzien.
DE HULDIGING
Op vrijdag leggen we de laatste kilometers af in een grote bonte 
optocht richting Amby. Via de Schovenlaan, Ambyerstraat Zuid, 
Ambyerstraat Noord en het Severenplein komen we rond circa 
14:30 aan in de Amyerhoof. Hier zal de huldiging plaatsvinden. De 
huldiging begint natuurlijk al bij het binnenkomen van Amby. Daar 
kunnen ouders, verzorgers, familieleden en belangstellenden hun 
kanjers warm onthalen met applaus en bloemen. Het formele 
gedeelte vindt plaats in de zaal van de Amyerhoof. Deze is 
gereserveerd voor de deelnemers, ouders en andere 
belangstellenden kunnen terecht in het trefcentrum. Alle deelnemers 
ontvangen hier hun welverdiende medaille. Wij hopen natuurlijk op 
deze dag veel mensen langs de route te mogen begroeten.
PRIJZEN
Voor de groepen die het mooist gelopen en het hardst gezongen 
hebben is er een mooie wisselbeker te winnen. Ook is er een 
milieubeker die wordt toegekend aan de groep die onderweg niets 
heeft vernield, niks in de natuur heeft laten slingeren en de 
pauzeplaatsen het schoonste heeft 
achtergelaten. Voor iedere deelnemer is er 
naast de medaille ook een mooie oorkonde.
Laten we er samen voor zorgen dat de 
kinderwandelvierdaagse van 2023, na 3 jaar 
van Corona-afwezigheid, weer tot een 
geweldig evenement maken zodat we deze 
mooie traditie kunnen voortzetten.
Jij bent er toch ook bij?! 

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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Nieuw van IVN: het Jekerrondje!

Zondag 26 maart, de eerste zondag van de 
lente!
Tijd: 09.30 tot 11.00 uur
Plaats: Parking Statieplein, Kanne (België)

IVN Maastricht presenteert een nieuwe 
formule: een tweewekelijkse 
natuurwandeling op zondagochtend, die je 
kunt samenvatten in vier kernwoorden: 
Verrassend, Toegankelijk, Gezond 
en Genoeglijk. 
We noemen dit ‘het Jekerrondje’.

Het worden lichte wandelingen door het 
Jekerdal van 1 ½ uur (3 à 4 km) over goed 
begaanbare paden (weleens licht 
heuvelachtig), begeleid door één of twee 
speciaal opgeleide IVN natuur- of 
landschapsgidsen. Voor jong en oud, mét en 
zonder kinderen. Kennis van natuur is niet 
nodig. Belangstelling is voldoende. Iedereen 
mag zo vaak meegaan als men wenst, het 
hele jaar door. 
De startplek is altijd dezelfde. En de 
wandeling gaat altijd door, elke twee 
weken, ongeacht het weer.
De paden kunnen soms glad en modderig 
zijn. Stevige schoenen zijn dan aan te raden 
en een wandelstok kan nuttig zijn. 
Huisdieren mogen mee, indien aangelijnd. 
Na afloop kunnen we met elkaar iets te 
drinken in een van de horecazaken bij het 
startpunt.
Aarzel niet en wandel mee. Aanmelden is 
niet nodig. Deelname is gratis.

Voor meer informatie:
Hugo Bloksma, tel. 06-53160247,
e-mail: hbloksma@xs4all.nl

De volgende wandelingen zijn: 
Zondag 26 maart, 9 april, 23 april, 
7 mei, 21 mei, 4 juni, 18 juni, 2 juli, 16 juli, 
30 juli, 13 augustus, 27 augustus, 
10 september, 24 september, 8 oktober, 
22 oktober, 5 november, 19 november, 
3 december, 17 december.

Raadpleeg ook onze website
www.ivn.nl/maastricht 

Werken bij 
Rederij 
Stiphout, elke 
dag een andere 
koers! Ben je 
15 jaar of ouder 
en wil je werken in 
de horeca op een 

bijzondere locatie? 
Stuur dan je sollicitatie naar 
lieve@stiphout.nl Voor meer 
informatie kun je ook bellen: 
043-3515303 

In memoriam Fred Stals 
(5 oktober1953 - 7 maart 2023)

Met veel verdriet en grote verslagenheid ontvingen wij het 
bericht dat ons zeer geliefd lid Fred Stals op 7 maart 
jongstleden is overleden.

Fred was op 8 januari 2001 medeoprichter van onze 
vereniging JBC Amby en heeft zich sindsdien geheel 
belangeloos met hart en ziel ingezet. 
Met name zijn inzet voor onze leden met een beperking, 
die hij samen met andere vrijwilligers iedere vrijdagavond 
met zijn kenmerkende betrokkenheid en vrolijkheid 
wegwijs maakte in de Jeu de Boules sport, werd door hen 
en de overige leden zeer gewaardeerd.
Wij zijn dankbaar en trots dat wij Fred als lid van onze 
vereniging in ons midden hebben gehad. Wij zullen hem 
enorm missen.

Wij wensen dat de vele mooie herinneringen Myrna, Robert, Nadine, Audrey, zijn 
oogappels de kleinkinderen en de rest van de familie zullen sterken in het dragen van 
dit onvoorstelbare verlies.
Bestuur en leden JBC Amby.

IN MEMORIAM 
FRED STALS
Mèt väöl verdreet en in volle versjlagenheid 
laote veer uuch weite tot ôs zier geleef 
ierelid Fred Stals op 7 miert is euverleije.
Ôs vereiniging is in ’t hart geraak en veer 
verlere mèt Fred ’n sjtök van ozze identiteit.
45 jaor waor heer lid, boevan 23 jaor beej de 
raod van 11.
Wat heer veur ôs gedoon heit is te väöl um 
op te numme.
Dankbaar en trots zien veer tot veer häöm 
in ôs midde höbbe gehad.
Veer winsje Myrna, Robert, Nadine, Audrey 
en de res van de femilie hiel väöl krach um 
dit zwoere verlees te drage.

Fred, bedank veur alles !!
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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 22 maart tot en met dinsdag 4 april

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

Belegen kaas

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

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

4 Hamburgers
+ 1/2 kg Gehakt

samen € 8.95

RUNDERPOULET
WEEKENDRECLAME: vrijdag 24 maart en zaterdag 25 maart

per kg € 17.90
Tweede editie 

Burgerbegroting Maastricht
Binnenkort is het zover: de tweede editie Burgerbegroting van 
Maastricht gaat van start. Bij de burgerbegroting zijn inwoners van de 
stad aan zet: zij bepalen aan welke eigen projecten het budget van 
€750.000 besteed wordt. Eind april start ronde 1.  Tijdens ronde 1 
kiezen de deelnemers de belangrijkste thema’s voor de eigen wijk en 
de stad. Uit 26 mogelijke thema’s worden er uiteindelijk 10 gekozen. 
Deze gaan door naar ronde 2. 
De thema’s waaruit gekozen kan worden:
• Buurtevenementen (concerten, festivals en markten)
• Cursussen en vorming
• Ondernemerschap stimuleren
• Ondersteuning buurtcultuurplekken, broedplaatsen, ateliers
• Vergroenen van parken en straten
• Sport- en speelplekken in eigen buurt
• Het verleden van de buurt zichtbaar maken
• Activiteiten voor verbinden en ontmoeten in de buurt
• Deel-, geef- en ruilinitiatieven
• Iedereen doet mee
• Zorg voor elkaar
• Projecten die bijdragen aan de veiligheid in de buurt
• Integratie
• Samen kunst maken
• Fiets- en loopvriendelijke straten
• Aantrekkelijke straten en pleinen
• Projecten gericht op deelmobiliteit (fiets, auto etcetera)
• Kunst en cultuur op straat en pleinen
• Monumenten en archeologische terreinen
• Stadslandbouw en volkstuinieren
• Klimaatveranderingen
• Toekomstbestendig verenigingsleven
• Verduurzaming
• Digitale innovatie
• Bewoners met talent
• Zet je buurt in beweging

Waar en wanneer
De eerste ronde van de Burgerbegroting start met vier 
bijeenkomsten, verdeeld over de stad: 
Donderdag 20 april 
  19:00-21:00 uur:  Amyerhoof, Severenplein 27
Zondag 23 april: 
  14:00-16:00 uur: Buurtcentrum De Boeckel, Roserije 410
Dinsdag 25 april: 
  19:00-21:00 uur: Het Ruweel, Malbergsingel 62
Woensdag 26 april: 
  18:30-21:00 uur: Ipanema, Avenue Ceramique 250
Deelnemers kunt tijdens deze bijeenkomsten aangeven welke 
thema’s er voor hen echt toe doen. Inwoners die willen meedoen 
kunnen zich vanaf 27 maart inschrijven voor een van de 
bijeenkomsten via https://www.burgerbegrotingmaastricht.nl

Vervolg
Nadat in ronde 1 de 10 thema’s zijn gekozen, wordt tijdens ronde 2 
het beschikbare budget (€750.000) over de 10 gekozen thema’s 
verdeeld. Dit gebeurt tijdens twee events op verschillende plekken 
in de stad. In ronde 3 kunnen inwoners projecten indienen. Alle 
ingediende projecten worden individueel beoordeeld en ontvangen 
een advies. De projecten die positief beoordeeld worden, gaan 
door naar ronde 4. Tijdens het feestelijke slotevent bepalen de 
deelnemers welke projecten daadwerkelijk in 2024 uitgevoerd gaan 
worden.  Meer informatie volgt o.a. via
https://www.burgerbegrotingmaastricht.nl  
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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 13 maart is het 10 jaar geleden dat de 
Argentijnse kardinaal Jorge Mario Bergoglio 
gekozen werd als nieuwe paus.  Hij was de 
eerste Latijns-Amerikaan en de eerste jezuïet in 
die functie die bovendien als eerste ooit koos 
voor de naam Franciscus.
De Vaticaanse media presenteerden eerder deze 
week een "Popecast", een podcast waarin de 
paus een blik werpt op deze tien jaar 
pontificaat.
"Het eerste woord dat in mij opkomt is 
dat het gisteren lijkt...".
“De tijd raast, het heeft haast. En als je het 
heden wilt grijpen, dan is het al gisteren. En als 
je de dag van morgen wilt vangen, dan is het 
nog niet gekomen. Leven is iets nieuws. Ik denk 
dat deze tien jaar zó zijn geweest... vandaag 
denkend aan mijn tien jaar: ja, het is deze staat, 
een spanning, leven in spanning”.
Van de duizenden toehoorders, de honderden 
bezoeken aan bisdommen en parochies, en de 
veertig apostolische reizen naar alle uithoeken 
van de planeet, bewaart de paus een mooie 
herinnering in zijn hart. Hij identificeert het als 
"het mooiste moment": 
"De ontmoeting op het Sint-Pietersplein met de 
bejaarden", de toehoorders, dat wil zeggen, 
met de grootouders van de hele wereld op 28 
september 2014.
“De bejaarden zijn wijs en ze helpen me veel. 
Ik ben ook oud, toch? Maar ouderen zijn als de 
goede wijn met die oude geschiedenis. 
Ontmoetingen met ouderen vernieuwen en 
verjongen mij, ik weet niet waarom... Het zijn 
mooie, kostbare momenten”.
Er zijn echter verschillende pijnlijke momenten 
geweest, die allemaal verband hielden met de 
gruwel van oorlog. Eerst de bezoeken aan de 
militaire begraafplaatsen van Redipuglia en 
Anzio, de herdenking van de landing in 
Normandië, daarna de wake om de oorlog in 
Syrië te vermijden en nu de barbaarsheid die al 
meer dan een jaar in Oekraïne heerst. 
“Achter de oorlogen zit de wapenindustrie, dit is 
duivels”, zegt Franciscus.
“Ik had niet verwacht dat hij, een bisschop 
vanuit het einde van de wereld, de paus zou zijn 
die de universele Kerk zou leiden ten tijde van 

de Derde Wereldoorlog. Ik dacht dat Syrië iets unieks was, toen kwamen de anderen.”
“Het doet me pijn om de doden te zien, jonge mensen - of ze nu Russisch of Oekraïens zijn, maakt mij 
niet uit - die niet terugkomen. Het is moeilijk.”
Jorge Mario Bergoglio twijfelt er daarom niet aan wat hij de wereld moet vragen als cadeau voor deze 
belangrijke verjaardag:
“Vrede, we hebben vrede nodig.”
Vervolgens deelt hij drie woorden die overeenkomen met de "drie dromen" van de paus voor de Kerk, 
voor de wereld en voor degenen die de wereld regeren, voor de mensheid.
“Drie woorden: broederschap, huilen, glimlach... Menselijke broederschap, we zijn allemaal broeders, 
de broederschap te herbouwen. Leren om niet bang te zijn om te huilen en te glimlachen: wanneer een 
persoon bang is om te huilen en te glimlachen, is die een persoon die met de voeten op de grond staat 
en de ogen gericht heeft op de horizon van de toekomst. Als iemand vergeet te huilen, dan is er iets 
mis. En als je vergeet te glimlachen, is het nog erger.”

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 26 maart, Vijfde zondag van de veertigdagentijd
11.00 uur H. Mis: koor:  Gelegenheidskoor
Trees Delrock-Verstappen c.u.

Dinsdag 28 maart: 09.00 uur in de dagkapel: Uit dankbaarheid
Donderdag 30 maart: 09.00 uur in de dagkapel: Voor de daklozen

ZONDAG 2 april, Palmzondag  
11.15 uur H. Mis: koor: Kerkelijk Zangkoor St Caecilia Amby 
Marianne te Meij-van der Beelen
Na de H. Mis uitdelen gezegende palmtakjes
Huwelijksaankondiging van Ernique Bisscheroux en Dustin Steens op 22 april a.s.

Dinsdag 4 april: 09.00 uur in de kerk: Voor de jarigen in de maand april
Na de mis boeteviering en gelegenheid tot persoonlijke biecht
Woensdag 5 april: 14.00 uur Amyer Hoof: Paasviering Zonnebloem

DONDERDAG 6 april, Witte Donderdag
19.00 uur H. Mis: koor: Schola: Voor vrede in de wereld 
Nadien aanbidding

VRIJDAG 7 april, Goede Vrijdag
15.00 uur: kruisweg
19.00 uur: Viering van het lijden en sterven van de Heer

ZATERDAG 8 april, Paaszaterdag
21.00 uur H Mis: koor: Schola: Voor de parochiegemeenschap

ZONDAG 9 april, Paaszondag
11.30 uur H Mis: koor: Kerkelijk Zangkoor St Caecilia Amby
Overledenen van de familie Koenen-Gijselaers
Overleden echtpaar Lexis-Lousberg

KERKPOETS PASEN: maandag 3 april van 9.00 uur tot 12.00 uur. Iedereen is 
welkom.

GEDOOPT
Greetje van den Bunder Wij wensen de dopelinge en haar ouders van harte proficiat.

OVERLEDEN
Fred Stals, 69 jaar Moge hij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming.

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 maart in 
de kapelanie en uiterlijk dinsdag 28 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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ete & genete 
 

Een heerlijke buurtmaaltijd: 
- driegangen diner 
- mooie muziek 
- goed gezelschap 
 
Ieder welkom!! Dinsdag 4 april 19.00-21.00 uur 
Aanmelden (pp 6 euro): jowan104@gmail.com 
 
Amiecitia: Beukenhoven 50 
6225 GR  - Maastricht 
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Harmonie St. Walburga zoekt 
bestuursleden!
Wij zijn een gezellige 
vereniging, met enthousiaste 
en betrokken leden waarbij 
muziek een bindende factor is. 
Door een continue instroom 
van nieuwe leden kijken we positief naar 
de toekomst. Ter uitbreiding van ons 
bestuur zijn we op zoek naar enthousiaste 
personen die ons willen ondersteunen 
binnen verschillende aandachtsgebieden. 
Jij houdt van:
• muziek
• organiseren
• verbinden
• out-of-the-box denken
Herken je jezelf hierin? Stuur dan een mail 
naar vacature@walburga.nl zodat we 
kunnen kennismaken met elkaar! Ben jij 
liever bezig met kleinere taken rondom 
verschillende projecten? Laat het ons dan 
ook weten! We gaan graag met je in 
gesprek om te kijken wat wij voor elkaar 
kunnen betekenen. 
Op onze website www.walburga.nl is een 
uitgebreide tekst te vinden met meer 
informatie. 

De witte Jubileumwijn van de 
Harmonie is nu in de verkoop!
Bent u een liefhebber van witte wijn? Dan 
hebben we goed nieuws voor u. Vanaf nu is 
de witte Jubileumwijn in de verkoop. Het is 

een San Marzano TR3 
Pumi Bianco uit Italië, 
één van de mooiste 
wijnen van San 
Marzano. 
De wijn heeft een 
strogele kleur met 
gouden reflecties; 
intense aroma's van 
witte bloemen en geel 

fruit, evenals vanille hints. De smaak is fris, 
knapperig en mineraal met een aangename 
afdronk. 
De wijn laat zich prima combineren met 
zeevruchten, schelpdieren en gekookte vis 
met lichte sauzen.
Bestellen kan eenvoudig door de QR-code 
te scannen.
De wijn kost € 12,50 per fles en bij 
bestelling van 6 flessen betaalt u voor 
5 flessen.
Binnen een straal van 5 km wordt de wijn 
gratis bij u thuisbezorgd.
Ook de rode Jubileumwijn, de TR 3 Pumi 
Rosso, is nog te bestellen. 
Met het kopen van deze wijnen wordt het 
125-jarig jubileum van Harmonie 
St. Walburga financieel ondersteund.
 
Kijk regelmatig op de website van de 
Harmonie www.walburga.nl
Op de vernieuwde website staat veel 
informatie over onze vereniging, zoals de 
agenda, fotoreportages van onze 
activiteiten en, niet te vergeten, informatie 
over het concert en de kaartverkoop van 
A-FEVER, the ultimate ABBA Tribute Band 
die optreedt op zaterdag 7 oktober a.s. in 
de Amyerhoof. 
Wat de sociale media betreft; we zijn actief 
op Facebook en Instagram. 

Harmonieuws
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Speelgoedbank De Hoelahoep 
Maastricht Heuvelland 
zoekt goed herbruikbaar speelgoed

Speelgoedbank De Hoelahoep, een initiatief 
van welzijnsorganisatie Trajekt, wil goed 
herbruikbaar speelgoed doorgeven aan 

kinderen en hun 
ouders. Het gaat 
om gezinnen die 
het hard nodig 
hebben, maar dit 
zelf niet kunnen 
betalen. 
Heeft u bruikbaar 

speelgoed over? Dan kunt u dit bij afgeven 
tijdens een van onze inzamelochtenden. 
Wij kunnen bijna al het speelgoed goed 
gebruiken en doorgeven. Denk aan lego, 
Playmobil, buitenspeelgoed, 
constructiemateriaal, knutselmateriaal, 
spelletjes, babyspeelgoed, enzovoort.
Alles is welkom, behalve: knuffels, 
computergames, puzzels boven de 500 
stuks, oude vergeelde boeken, reclame 
speelgoed van bijvoorbeeld Mc Donalds 
en dvd’s en cd’s.

U kunt uw speelgoed brengen naar Speelpan 
West. Het adres is: Sproetepad 20 in 
Malpertuis te Maastricht. Met de auto kunt u 
aan de achterzijde van het pand parkeren. 

Wij zijn open voor het brengen van 
speelgoed iedere woensdag van 9.30 uur tot 
12.00 uur en op vrijdag van 9.30 uur tot 
11.30 uur. 

Elke gemeente stelt eigen afvalbeleid vast. In dit 
beleid staat wat de gemeente belangrijk vindt 
als het gaat om huishoudelijk afval en op welke 
manier zij haar doelen wil bereiken. 
Dan gaat het bijvoorbeeld over het 
serviceniveau en de inzet van communicatie en 
handhaving, maar ook over kosten en de 
afvalstoffenheffing. 
Met de gemeenteraad is afgesproken dat we 
het huidige afvalbeleid van Maastricht opnieuw 
bekijken. 
Je mening geven
De komende jaren bepalen we of het huidige 
afvalbeleid voor Maastricht aangepast moet 
worden en op welke manier. 

 
 
25 maart is Landelijke Compostdag 
Op zaterdag 25 maart 2023 kunt u op 
verschillende plekken bij u in de buurt gratis 
compost ophalen tijdens 

de Landelijke Compostdag.  
U Kunt tussen 10.00 en 17.00 uur terecht bij 
verschillende volkstuinen, buurttuinen of 
kinderboerderijen.  Let op: op = op. 
In Amby:Locatie Hooverenweg 
Volkstuin Amby en Eerste Maastrichtse Dahlia 
Vereniging. Zelf scheppen!! (dus denk aan een 
zak voor het compost) 
 
 
 
 

We staan aan het begin van dit proces en 
starten met het ophalen van meningen. 
Hoe (on)tevreden ben je over het huidige 
afvalbeleid? En hoe denk je over het 
voorkomen, scheiden en hergebruiken van 
afval? We luisteren graag.  
Daarom organiseren wij in de maand april van 
2023 4 wijkbijeenkomsten.
Locaties en datums
De wijkbijeenkomsten vinden plaats op:
 • Maandag 3 april 
  in Buurtcentrum Daalhof
 • Donderdag 6 april 
  in Buurtcentrum Nazareth
 • Maandag 17 april 
 • Donderdag 20 april 
  in Stayokay hostel Maastricht
Je bent telkens vanaf 18.30 uur welkom. 
Om 19.00 uur begint het programma. 
We zorgen voor koffie, thee en vlaai. Om 
uiterlijk 21.15 uur sluiten we de avond af.
Even aanmelden als je wilt komen:
https://www.thuisinmaastricht.nl/doe-mee/
afvalbeleid/meld-je-aan-voor-de-
wijkbijeenkomsten-over-afvalbeleid 

Kapot of niet compleet speelgoed kunnen 
we niet aannemen en wordt teruggegeven.

Voor meer informatie over de 
Speelgoedbank kunt u terecht op de website 
van Trajekt: www.trajekt.nl onder het item 
Speelgoedbank. Of ga rechtstreeks naar: 
https://www.trajekt.nl/initiatief/
speelgoedbank-de-hoelahoep. 

Afvalbeleid
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NIEUWSBRIEF WALBURGIS UITVAARTZORG

Walburgis Uitvaartzorg: een traditie en ook een begrip in Amby.

Walburgis Uitvaartzorg is sinds 1929 actief in de toenmalige  
gemeente Amby. 
Bij een sterfgeval in die jaren, was het gebruikelijk dat niet alleen de 
familie, maar ook de buurtbewoners ervoor zorgden dat de 
overledene op een waardige manier begraven werd. Cremeren 
bestond in die tijd nog niet.
Het hield ook in, dat de buurtbewoners meedeelden in de kosten 
van de uitvaart. Dat werd echter steeds vaker een probleem en op 
initiatief van de toenmalige kapelaan die ervaring had met 
begrafenisverenigingen in de oostelijke mijnstreek werd in Amby in 
1929 de Begrafenisvereniging St.Walburgis opgericht. De huidige 
naam is Walburgis Uitvaartzorg en inmiddels een begrip geworden in 
Amby.
Als je lid werd van de begrafenisvereniging werden de kosten van 
een eenvoudige begrafenis en eredienst door de vereniging betaald 
uit de contributie die de leden betaalden.

Waarom deze nieuwsbrief?  
Onze vereniging draait geheel op vrijwilligers; zowel het bestuur als 
de uitvaartleider en de dragers, die daarvoor een 
vrijwilligersvergoeding krijgen. 
Tot nu toe hebben wij steeds vacatures bij de dragers kunnen 
invullen, maar het aantal dragers is nu erg krap geworden. Daarom 
zijn wij op zoek naar personen – zowel mannen als vrouwen – die 
wij als drager kunnen inzetten.

Indien u interesse heeft in een taak als drager en/of meer wilt weten 
over de inhoud van de werkzaamheden, dan kunt u contact met ons 
opnemen. Dit kan telefonisch 06-53376435 of via mail 
info@stwalburgis.nl

Het bestuur van 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 

PAAS - Verenigingskienavond 
Op Woensdagavond 5 april a.s.  
gaan we weer kienen in 
gemeenschapshuis De Amyerhoof. 
Het beloofd weer een superleuke 
avond te worden met wederom zeer mooie prijzen en een 
fantastische tombola. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Het 
begint om 19.30 uur en de zaal gaat open om 18.30 uur. Iedereen 
die Vocalgroup Mes Amie een warm hart toedraagt is welkom. Het 
is paaskienen dus veel prijzen zullen in het teken van de Pasen 
staan. 

Jaarvergadering op 3 april a.s. 
Op maandag 3 april is onze jaarlijkse jaarvergadering. Naast de 
gebruikelijke agendapunten zoals het secretariaatsverslag, financieel 
verslag, bestuursverkiezing zijn er ook andere bijzonderheden. Een 
belangrijk aspect is het bespreken van de onlangs gehouden 
enquête over korte en langere termijn doelen van onze vereniging. 
Op deze avond nemen we ook afscheid van twee bestuursleden 
namelijk Nancy van de Boorn en Marije Blok. Wij bedanken beide 
dames voor hun inzet van onze vereniging en hopen dat zij nog 
lang blijven zingen bij ons koor.
Verder is er ook feest want namelijk naast de verkiezing va het lid 
van verdienste zijn er ook twee leden jubilaris. Een 40 jarig lid van 
onze vereniging en tevens voorzitter al vele jaren Ben Dackers en 
een 25 jarig eveneens zingend lid Tanja Hermans. Beide zullen op 
deze avond in de bloemetjes gezet worden. 

Speur & wandeltocht 16 april 2023
Op zondag 16 april heeft onze 
activiteitencommissie een speur & 
wandeltocht op het programma staan 
voor onze leden en introducees. Zij 
hebben een leuke tocht samengesteld 

die start bij “Ut Weike” Onderweg is het speuren en het doen van 
leuke activiteiten voor jong en oud. 

Programma voorjaar 2023
Maandag 3 april Jaarvergadering VGMA
Woensdag 5 april paas verenigings-kienen
Zondag 16 april Speur & wandeltocht 
Zaterdag 15 april Kleding actie in samenwerking met Actie-68 ovb
Zondag 25 juni dagtocht 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

Paasviering 5 april
Herinnert u zich nog de  gezellige middag die we 
gehad hebben met Kerstmis? Langzaam gaan we op 
weg naar Pasen en dat geeft ons de kans om u een 
mooie paasviering aan te bieden. We beginnen met 
zoals altijd met een gezamenlijke mis opgedragen 
door een van onze geestelijken uit onze 
gemeenschap. Waarna we de middag vervolgen 
met koffie en vlaai. Daarna volgt een gezellig 
samenzijn waarbij we weer eens lekker kunnen 
bijpraten onder het genot van een drankje. De 

muziek tijdens deze middag wordt verzorgd door Hanneke 
Scheffers met zang. En wie weet wordt er ook nog een dansje 
gewaagd. 
Deze middag zal plaatsvinden op woensdag 5 april in de 
Amyerhoof , begint om 14.00u en zal duren tot ongeveer 17.00u. 
U hoeft zich niet aan te melden voor deze middag. 
Bestuur en vrijwilligers zonnebloem Amby 
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vertrek uit Amby, en hun band met Amby, wilden zij daar uiteraard van 
harte aan meewerken. We laten John en Jeanne Mullers – Rompelberg 
op amiepedia zelf aan het woord in een van onze nieuwe bijdragen.
Rembrandtstraat.
Over enkele maanden begint de sloop van delen van de 
Rembrandtstraat. Met name de  36 duplexwoningen in de 

Rembrandtstraat in de 
wijk Amby gaan 
verdwijnen. Hiervoor 
komt vervangende 
nieuwbouw in de plaats 
bestaande uit 17 
appartementen en 12 
grondgebonden 
woningen. Deze sluiten 
beter aan bij de huidige 
kwaliteitsstandaard en 
woonbehoeften. 

Schets van de nieuwe Rembrandtstraat...

AMIEPEDIA        
amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!

Goededag beste lezer,
Sommige mensen verhuizen om de paar jaar. Anderen 

blijven altijd in dezelfde woonplaats, waar ze zich omringen met familie 
en vrienden. Als je een baan in een andere stad krijgt aangeboden - of 
je huidige werkgever vraagt je om te verhuizen – dan wordt die 
overstap vaak gemaakt.
Sommigen zouden in een oogwenk ja zeggen, terwijl anderen misschien 
worstelen met de onzekerheid die gepaard gaat met zo'n grote 
verandering.
Beslissen om te verhuizen is een persoonlijke beslissing en is voor 
iedereen anders omdat niet iedere situatie hetzelfde is. Op een of 
andere manier blijven de meeste toch verbonden met de plek “de 
roots” waar ze vandaan komen.
Toen de redactie van Amiepedia.nl  aan twee echte “ex-Ambynezen” 
vroeg om medewerking te verlenen aan een artikel omtrent hun 

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

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

Voor verkoop 
én inname van 
gebruikte spullen 
van goede kwaliteit.

Kleding, speelgoed, boeken, 
sieraden, schoenen, tassen, 
serviesgoed en 
woningdecoraties.

De opbrengst gaat naar 
hulpprojecten voor 
kinderen van Terre des Hommes.

Tijd over? 
Vrijwilligers 
zijn welkom!
Meer info op: 
www.facebook.com/TdHMaastricht 
en Instagram.
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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

De duplex-woningen in de Rembrandtstraat, behoren tot de 
nieuwbouw uit de vroege jaren 70 van de vorige eeuw en voldoen al 
langer niet meer aan de eisen van deze tijd.
De oude portiekflatjes gaan plaats maken voor een 
appartementsgebouw met enkele grondgebonden woningen. Deze 
nieuwe en zeer compacte bebouwing moet ruimte geven aan een 
sterkere vergroening en 
moet passen binnen de 
omliggende 
wederopbouwarchitectuur 
uit de jaren 70.
Amiepedia publiceert 
binnenkort een aantal 
foto’s van de huidige 
straat, nu alle bewoners 
verdwenen zijn. 

De Rembrandtstraat 
zoals we ze nu 
kennen..

Waar wij op zoek naar zijn, zijn verhalen en herinneringen, graag met 
beeldmateriaal, van u, als voormalige bewoner van die straat en wat 
wonen in deze straat voor u betekent heeft. Zo krijgt deze straat, die 
langer dan vijftig jaar hetzelfde uitzag en waar menig lief en leed 
gedeeld is,  een monumentaal plekje op amiepedia en ligt de 
herinnering voor altijd vast.
Beeldmateriaal. 
Hebt u inmiddels genoten van de scherpe beelden van de film van het 
Amby van 1953? Nu te vinden op de site van amiepedia.nl.

Wij hopen het ten zeerste en nog meer hopen we dat het u motiveert 
om ons te vereren met nog meer film en foto materiaal, om dan weer 
te delen met iedereen in onze gemeenschap..

Informatie.
Blijf de redactie voeden.  Digitaal met materiaal via 
redactie@amiepedia.nl, of met spullen, foto’s  en 
verhalen af te geven bij een van de redactieleden (te 
vinden op amiepedia.nl). 

Amiepedia: van, voor en door de mensen van Amby. 
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Spaar mee voor tuingroeiers! 
De lekker ruikende lavendel, het kleurrijke Strandkruid en het vrolijke Duifkruid zorgen samen voor een tuin waar 

iedereen een goed humeur van krijgt! 

• Van zondag 5 maart (week 10) tot en met zaterdag 15 april (week 15) 
2023 ontvangt u bij elke €10.- boodschappen* 1 zegel. Bij 
actieproducten 1 of meer zegel(s) extra.  

• Bij 35 zegels is de kaart vol, maar we geven de eerste 3 zegels op de 
spaarkaart cadeau! Op de fysieke spaarkaart is dus ruimte voor 35 
zegels, maar de eerste 3 zijn voorbedrukt.  

• Wanneer u digitaal spaart ontvangen zij de eerste 5 zegels gratis. 
• Spaarkaart inleveren kan uiterlijk zaterdag 22 april 2023 (week 16), er 

is dus één uitloopweek waarin u nog een tegoedbon kan verkrijgen.  
• Een volle spaarkaart + bijbetaling van € 0,99 geeft recht op een 

tegoedbon die verzilverd kan worden voor een tray met 3 tuinplanten 
ter waarde van €14,99.  

• De tegoedbon kan op donderdag 11 mei, vrijdag 12 mei en zaterdag 
13 mei worden verzilverd. Dit is voorafgaand aan Moederdag op 
zondag 14 mei.  

Spaar mee voor Forest Friends! 
• Bij besteding van €10,-* ontvang je een gratis spaarzegel 
▪ Met 5 zegels is jouw spaarkaart vol en ontvang je hoge kortingen op de     
spaaritems 
• Deze actie loopt t/m zaterdag 6 mei 
• Volle spaarkaarten kunnen ingeleverd worden t/m zaterdag 13 mei 
• Je kunt sparen voor de 6 verschillende knuffels, leuke en leerzame boekjes, een 
drinkbeker en/of een dekbedovertrek 
• Wij wensen je heel veel spaarplezier! 

 

 

 

Aangepaste openingstijden Pasen: 

1ste Paasdag GESLOTEN 

2de Paasdag GEOPEND van 12.00-18.00 u 
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Maastricht.
Ambyerstraat-Noord 44 A01
6225 EE Maastricht

Margaten. 
Pastoor Brouwersstraat 6A 
6269 BP Margraten

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

Stan.fysio staat voor een praktijk met 
een persoonlijke aanpak, individuele 
aandacht  en een vriendelijk gezicht. 
Voor vakkundige zorg en een uitgebreid 
aanbod aan behandelingen. Een happy 
life: lekker in uw vel zonder klachten en 
met een gezonde leefstijl.  

Onze no-nonsense benadering en de 
vertrouwensrelatie met onze klanten 
staan altijd centraal. Dat is Stan.fysio 
ten voeten uit! 

Onder onze nieuwe naam Stan.fysio 
hopen we onze cliënten nog lang onze 
persoonlijke aandacht en zorg te kunnen 
bieden. Naast onze expertise in fysio-
therapie zijn wij ook gespecialiseerd 
in personal training, leefstijlcoaching, 
sportmassage en hardloopanalyse.

Nieuwsgierig? Neem ook de volgende 
stap en loop eens bij ons naar binnen 
voor meer informatie of advies over een 
happy life zonder klachten. Stan.fysio  
maakt graag persoonlijk met u kennis.

Bmetric
gaat per 1 april 2023  

verder onder de naam 

Stan.fysio

Wij nemen 
de volgende stap




