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Statiegeld voor de kinderen van groep 8 
van Basisschool Amby
Zoals elk jaar gaan ook dit jaar 
de kinderen van de groepen 8 
op schoolkamp. Zo’n kamp 
kost geld en om dat geld bij 
elkaar te krijgen vinden wij het 
belangrijk dat de kinderen daar 
ook een kleinigheidje voor moeten doen. Naast de eigen bijdrage 
van de ouders halen de kinderen lege statiegeldflessen op. Het 
statiegeld komt ten goede aan het schoolkamp.
De kinderen van de groepen 8 van basisschool Amby komen in de 
week van 3 juni t/m 8 juni 2019 lege statiegeldflessen ophalen. De 
leerlingen zijn in het bezit van een pasje dat zij van school krijgen. 
Met dit pasje legitimeren zij zich zodat u weet dat het om de 
statiegeldflessen actie gaat van basisschool Amby. 
Wij bedanken u bij voorbaat heel hartelijk voor uw medewerking, 
Leerkrachten en kinderen van Basisschool Amby. 

Concert JONG VOOR OUD
Ook dit jaar verzorgt de Stichting 
Jong voor Oud weer een licht 
klassiek concert. Het zijn ook 
jonge, getalenteerde musici die 
hun opleiding aan het 
conservatorium bijna afgerond 
hebben, of dat net gedaan hebben. 
Zij bespelen verschillende instrumenten en zij zijn genaamd: het 
Meloduo en Yahir & Paris.
Het concert vindt plaats op:
Donderdag 20 juni van 14.00 tot 16.30 uur, in Ontmoetingscentrum  
“Aen de Wan“, Einsteinstraat 32, 6227 BZ Maastricht.
De entreeprijs bedraagt € 7,50, dit is inclusief koffie of thee en een 
stuk vlaai.
Vanwege het succes in voorgaande edities en het beperkte aantal 
plaatsen moet uw opgave snel gebeuren en wel vóór 13 juni a.s.

Opgeven bij de Hr. Tj. Dols
Hazelaarhoven 9
6225 HL Maastricht
Tel.043-3625298 

Pinksteractie  9 juni 2019
Het belang van missiewerk.
Honderden Nederlandse missionarissen 
en missionair werkers wereldwijd gaan 
elke dag opnieuw de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij 
kunnen zij rekenen op financiële ondersteuning van de Week 
Nederlandse Missionaris (WNM). 
Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met 
overgave in voor anderen. De steun van donateurs is onmisbaar.
In een jaarlijkse campagne tijdens Pinksteren brengen we 
missiewerk onder de aandacht bij Nederlandse parochies.

Wij staan op 9 juni a.s. aan de kerkdeur om uw gift in ontvangst te 
nemen.
Parochie Missie Comité Amby. 

Rotstuin Ber Slangen
Ook de komende zondagen is de 
Rotstuin Ber Slangen te Maastricht weer 
open voor publiek!

De open dagen van Rotstuin Ber Slangen 
zijn van half mei t/m half juni op 
zondagen. In 2019 is dat nog op 9 en 16 
juni tussen 10:00 -12:00 en 14:00-17:00 uur. Ambyerstraat-Noord 73, 
te Maastricht
Deze 5 meter hoge bergtuin met bijzondere planten is al meer dan 
40 jaar geopend voor publiek. U bent van harte welkom om tijdens 
de open dagen de tuin te komen bezoeken.
Ook kunt u informatie vinden op http://www.berslangen.nl 

Grote ZOMERBRADERIE in AMBY     
Misschien heeft u de aankondigingsborden aan 
de dorpsrand al zien staan. Op zondag 16 juni 
a.s. wordt voor de 26e keer de Zomerbraderie 
Amby gehouden. Dit jaar wordt de Markt ook 
weer gehouden op het Severenplein en een 
gedeelte van de Ambyerstraat-Noord, waarbij 
gestart wordt vanaf kapper Wintjes. De braderie 
zal duren van 11:00 tot 17:30.  In navolging van 
vorig jaar is ook dit  jaar de entree weer gratis, 
dit dankzij de medewerking van de 
Ondernemers Vereniging Amby (OVA).  
De plaatselijke verenigingen Harmonie St. Walburga, 
Carnavalsvereniging de Sjlaaibök en de Scouting zetten alles in het 
werk om er weer een geslaagde dag van te maken.
Bereikbaarheid
De auto’s kunnen geparkeerd worden op het Severenplein tussen de 
Cramer van Brienenstraat en de Ambyerstraat-Noord aan de kant 
van de Plus, op dit gedeelte zowel in- als uitrijden. Op het resterende 
gedeelte van het Severenplein en een groot gedeelte van de 
Ambyerstraat-Noord zal er geen parkeermogelijkheid zijn, hier vindt 
namelijk de markt plaats.
Attracties
Net zoals voorafgaande jaren is er gezorgd voor entertainment voor 
jong en oud. Met optredens van onder anderen; Beats en Bars, 
Jerome Gelissen, Get Aanders, coverband VanDattum en Tante Agaath. 
Verder zullen er voor de kinderen verschillende attracties aanwezig 
zijn zoals een draaimolen en trampolines. Ook wordt er op het 
Severenplein weer geschminkt. In de Amyerhoof zal ModelBouwClub 
ZuidLimburg (MBCZL) zich weer presenteren met een prachtige 
collectie.  
Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u van dit alles 
genieten. Voor meer informatie kunt u terecht op de website.
Inschrijven
Ook dit jaar kan de schoolgaande jeugd van  groep 3 t/m 8 (in de 
leeftijd van 6 tot 12 jaar) eigen spulletjes te koop aanbieden. Hierbij 
kun je denken aan spelletjes, leesboekjes, CD ‘s, Dvd’s, speelgoed of 
andere leuke dingen waar iemand anders nog plezier aan kan hebben. 
Wil je de regels weten of je inschrijven kijk dan op onze website of in 
de vorige uitgave van de Amyerpraot (http://amyerpraot.com/) 
Voor meer informatie betreffende inschrijving op de braderie, 
bijvoorbeeld een met marktkraam of grondplaats kunt u terecht op 
www.zomerbraderieamby.nl   
Ben er op tijd bij want VOL=VOL 
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Telefoonagenda
Alarmnummer 112
Kantoor politie 0900-8844
EHBO AZM 3876700
1e Hart hulp 3877892
Huisartsenpost AZM 3877777
Huisartspraktijk De Wit 3634964

Huisartspraktijk dhr. Zwietering 
en mevrouw Deneer 
Medisch Centrum Amby  3624135
voor spoed 3635637
Fysio Amby 3117540
Centraal tandartsnummer 0900-4243434
Kapelanie 3634587
Envida  3690690
Envida zorgthuis De Zeven Bronnen 6314300
Envida zorgthuis Hagerpoort 8511160

VillaKeizersKroon 
WoonZorgCentr.  Amby 6049620/0651456702
Aandacht+Zorg 3030090
Gemeente Maastricht 14043
Woonstichting Maasvallei 3683737
Walburgis Uitvaartzorg 0653376435
Marc Moors Uitvaartstudio 0641286044
Gem. huis Amyerhoof 3634651
Basisschool Amby 3620582
MIK KDV Amby 3626637
MIK PSZ 0627311048
MIK BSO Amby 0625642737
BSO De Boomhut 3631793 
Essent 0800-9009
WML 3090909
Henny Willems gemeenteraad 3621089
Niels Peeters gemeenteraad 0615960400
Trajekt Noordoost 7630010
Slachtofferhulp 0464203500
Dierenambulance 0900-4433224

Heeft u puin of iets op te 
ruimen in of om het huis,

bel dan 
GSM 06-20164033

Gevraagd oude fietsen

U vindt een AED
bij Hagerpoort, 
in kantoor Maasvallei,
bij De Kardinaal,
in gemeenschapshuis Amyerhoof, 
en bij Plusmarkt, Severenplein 24A

COLOFON
Volgende uitgave: 
Dinsdag 18 juni

Inzendtermijn kopie
Woensdag 12 juni

Redactie, financieel beheer,
klachten en advertenties

Henny Willems
Berkenhoven 26

6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089

e-mail: amyerpraot@ziggo.nl
www.amyerpraot.com

Bankrekening 
NL 59 RABO 0131322540

t.n.v. Amyer Praot Maastricht

Secretariaat en advertenties
Thera Lahaye
Iepenhoven 31

6225 GW Amby Maastricht
Telefoon 3112178

Oplage en verspreiding
Oplage 3000 stuks

verspreiding binnen postcode 6225

Druk
Drukkerij De Heeg

Rijksweg 76
6228 XZ De Heeg-Maastricht

Telefoon 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl

Heeft u last van terugkerende 
computerproblemen en/of een 

steeds trager werkende 
computer? Wij zijn gespecialiseerd 
in het verhelpen van alle mogelijke 

problemen en het opnieuw 
optimaliseren van uw computer, 

zodat deze weer snel en 
betrouwbaar is. Bel:043-3631435 

of www.fixxcomp.nl

   
AMBY 

Bejaarden- en Invalidenvereniging

“De Sjlaaimetten”
houdt op dinsdag

11 en 18 juni
KIENMIDDAG

INLOOPSPREEKUUR 

Werk en Bemiddeling
maandagochtend van 10.00 – 12.00 uur

Voor vragen of het maken van een afspraak 
kunt U ook bellen 06-27850805 of per mail: 

armand.decker@maastricht.nl

Juridisch inloopspreekuur
Maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur

voor arbeidsrecht, consumentenrecht, 
uitkeringen, verblijf vergunningen etc

Wijkagent
Iedere 1e WOENSDAG van de maand

Tussen 10.00 – 12.00 uur

Huurderszaken
elke woensdag van 1200-1300 uur                          

vragen mbt huurderszaken, huurdersrecht, 
bouwtechnische zaken, huurcontracten etc.

Het sociaal team
donderdag  van 10.30 -11.30 uur.

Telefonisch 06-27850504. U kunt ook een 
berichtje sturen naar 

www.sociaalteammaastricht.nl

Buurtplatform Amby
Ambyerstraat Noord 78

 info@buurtplatform-amby.nl
bellen 06-36408424

voor bejaarden, invaliden en 
alleenstaanden in 

DE KARDINAAL
Degene, die wenst opgehaald te worden,

dient dat tijdig te melden,
telefoon 3623559 / 8516537.

Oproep 
projectzangers 

concert 
oktober 2019

Gemengde Zangvereniging Crescendo uit 
Amby Maastricht, zoekt projectzangers 
voor een concert  i.s.m. het Toon Hermans 
Huis te Maastricht.
Data: zondag 13 en 20 oktober 2019. 

Zing je graag en heb je al enige ervaring 
met zingen in een koor als (sopraan, alt, 
tenor of bas) dan ben je welkom om mee 
te zingen in ons koor aan een bijzonder 
concert dat in oktober twee maal wordt 
uitgevoerd. Het gaat om bekende liedjes 
waarbij we je stem goed kunnen gebruiken: 
“Mag ik dan bij jou…”van Claudia de Breij, 
“Opzij, opzij, opzij…”van Herman van Veen, 
Ramses Shaffy Medley, “We zullen 
doorgaan…”en enkele meezingliedjes.
Repetities (in totaal 9 keer) vanaf 20 
augustus 2019 elke dinsdag van 20.00 tot 
22.00 uur in Gemeenschapshuis 
Amyerhoof, Severenplein 27 te Amby, 
Maastricht. Op zaterdag 21 september 
hebben we een werkdag van 10.00 tot 
16.00 uur. We vragen van jou de inzet om 
elke repetitie, en tijdens de twee 
concertdagen aanwezig te kunnen zijn. Wat 
we te bieden hebben is heerlijk zingen in 
een gezellig koor met twee spetterende 
concerten als afsluiting!

Informatie over ons koor en de 
koordirectie is te vinden op onze website,  
www.crescendo-amby.nl.

Voor deze muzikale uitdaging kunt zich 
aanmelden bij: Peter Aerts, tel.043-3624224  
mailadres phmaerts@home.nl 
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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:

Kruidenbotersteaks Kipbrochettes
keuze uit diverse smaken

4 stuks 495

Lente filetlapjes

4 stuks 795

Souvlakisteaks

Italiaanse 
Pinksterhaasje

100 gram 225

Gek. Achterham + 
Grillworst +
Sjaandergehakt

100 gram per soort samen 425

Konijnenbouten
Kant en klaar
zoet zuur

1 kilo 1290

Kippenragout

1 kilo 1250

Kalkoenreepjes 
in Limburgse mosterdsaus

500 gram 750

Asperge-beenham 
ovenschotel

500 gram 725

Kippensoep

1 kilo 525

Saucijzenbroodjes

4 stuks 550

Pasta asperge salade

200 gram 249

Mestreechter
rauwkostsalade

100 gram 129

Zalmsalade

250 gram 450

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 4 juni t/m zaterdag 8 juni 2019

Hamburgers

4 stuks 400

4 stuks 650

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

4 stuks 875

 

Hooikoorts? 

Wij plakken de hooikoortstape! 
Kosten €10,- incl tape. 
Laurierhoven 30, Amby  
www.fysioamby.nl 

 
Maak nu een afspraak: 043 311 75 40 
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Gemengde Zangvereniging 
Crescendo
Op zondag 26 mei heeft ons 
koor in de Amyerhoof, aan de 
tweede editie van het concert 
“Samen Zingen” meegedaan. 
Een concert waarbij alle Ambysche koren zich 
met hun eigen repertoire en identiteit 
presenteerden. Een gezellige middag vol 
muzikaliteit die gezamenlijk werd beëindigd met 
het Amies Volleksleed.
Vanaf nu kunnen we ons volledig richten op het 
repertoire voor het goede – doel - concert van 

13 en 20 oktober 2019 waarvan de opbrengst 
bestemd is voor het Toon Hermans Huis in 
Maastricht. Ook het eigen Toon Hermans 
koor is inmiddels volop bezig met het 
instuderen van hun repertoire voor dit 
concert.
In de vorige Amyer Praot plaatsten wij een 
oproep voor projectzangers, daar is al door 
verschillende zangers positief op gereageerd. 
Wij hopen echter dat zich nog meer zangers 
zullen aanmelden, vandaar dat wij de oproep 
nog eens geplaatst hebben in deze uitgave. 
Verder vinden wij het fijn te vermelden dat wij 
vorderingen maken met de organisatie van dit 

unieke concert. Kijk ook eens op onze 
website voor meer informatie over ons koor:
www.crescendo-amby.nl 



Loterij Zonnebloem 2019
Vanaf de maand mei tot 
september zijn weer 
vrijwilligers van de 

Zonnebloem Amby op pad om loten te 
verkopen. Deze loten kosten € 2,- p.st.
De Zonnebloem is een landelijke vereniging, 
dus een gedeelte van de opbrengst is daar 
ook voor bedoeld, maar ook de afdeling van 
Amby ontvangt een groot deel er van om 
de activiteiten te bekostigen.
De Zonnebloem brengt bezoeken aan 
mensen die dreigen in de Maatschappij 
door ouderdom of een handicap achterop 
te raken. Ook organiseert ze  activiteiten 
als Paas- en Kerstviering , feestmiddag, 
busreis, vakantie, boottocht.
Dit alles kost uiteraard geld en de 
lotenverkoop helpt voor een deel om dit te 
kunnen blijven doen. Wij hebben uiteraard 
een aantal vrijwilligers, die dit werk op zich 
nemen, maar als Zonnebloem staan wij nog 
steeds open voor nieuwe vrijwilligers, die 
hun bijdrage willen leveren aan dit mooie 
werk.
Hopelijk wilt u  als inwoner van Amby weer 
onze actie ondersteunen door het kopen 
van een lot.
Wij zijn u bij voorbaat dankbaar!

Muziekschool naar Centre 
Céramique 
De gemeenteraad van Maastricht heeft 
afgelopen week het besluit genomen om het 
Centre Céramique grondig te verbouwen. 
Hiervoor wordt 9,5 miljoen euro uitgetrokken 
om deze toekomstbestendig te maken. Voor 
de toekomstbestendigheid wordt een 
investering gedaan voor de bereikbaarheid, 
toegankelijkheid, werkplekken en 
duurzaamheid. Ook zijn er voorzieningen 
opgenomen voor het inpassen van 
verenigingen. Wat gaat er gebeuren?
Allereerst zal Kumulus Muziekschool, dat nu is 
gehuisvest aan de locatie St.Maartenspoort 2, 
worden ingepast in het souterrain van het 
Centre Céramique. Het CDA is van mening 
dat de muziekschool toegankelijk dient te 
blijven voor verenigingen zowel qua ruimtes 
als qua kosten. Daarom zijn wij verheugd dat 
de gebruikerswensen van de verenigingen, 
zoals de Mestreechter Staar en de Wycker 
Fanfare, meegenomen worden. 
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MOVAKA V.O.F. 

0646376593 www.movaka.nl 

30 jaar ervaring! 

 Overkappingen  
 Tuinkamers 
 Rolluiken 
 Zonweringen 
 Horren 

 Gronsvelderweg 29, Gronsveld 

Maak kennis met onze nieuwe  
uitgebreide showroom  
met veel nieuwe producten! 

De bibliotheek verhuist straks naar de 2e, 3e 
en 4e verdieping. Deze concentratie van 
faciliteiten is straks goed bereikbaar met 
liften en roltrappen.   
De kantoorruimtes op de lagere etages 
verhuizen naar de bovenste verdiepingen (5 
en 6), zodat alle centrale ruimtes in het 
gebouw maximaal kunnen worden benut 
voor publieksfuncties. Meer ruimte voor 
exposities, evenementen en culturele 
bijeenkomsten.
Verder zal de hoofdingang worden verplaatst 
richting Plein 1992 en zal het uiterlijk van het 
gebouw op een aantal plaatsen worden 
aangepast. Niet alleen het gebouw zelf zal 
worden aangepakt. Een kiss&ride strook zal 
worden ingericht aan de zijkant van Centre 
Céramique (Sonnevillelunet) en het aantal 
fietsenstallingen wordt flink uitgebreid. Een 
punt wat wij betreuren is dat de hellingbaan 
aan de voorzijde van het gebouw aan de 
Avenue Céramique niet wordt meegenomen. 
Deze hellingbaan vormt een bottelnek in 
opgaande en neergaande richting van en naar 

Plein 1992. De gemeenteraad steunt in 
meerderheid het CDA-voorstel om te 
onderzoeken of de hellingbaan gelijktijdig 
met de verbouwing van het Centre 
Céramique te verbreden en te verbeteren is. 
Op deze manier kan het Centre Céramique 
en Plein 1992 beter toegankelijk worden 
gemaakt voor iedereen!

Licht in het duister
Zoals u wellicht weet krijgt Minckeleers zijn 
vlam weer terug. Maar er is ook goed nieuws 
over de belichting van de ‘nieuwe Engel van 
Maastricht’ op de rotonde van de Groene 
Loper. Na een oproep van oud-voetballer 
Reginald Thal en een open brief van het CDA 
heeft het stadsbestuur aangegeven het beeld 
over te willen nemen van Projectbureau A2 
om het vervolgens te gaan belichten. Met de 
overdracht komt de realisatie van een veel 
gehoorde wens een grote stap dichterbij.

Ontwikkelingen aan de randen van Amby
Een goed jaar geleden heb ik u op de hoogte 
gebracht over twee 
herontwikkelingsgebieden in Amby. Het gaat 
om het oude IVOO-schoolgebouw aan de 
Severenstraat 18 en het voormalig 
parkeerterrein van voetbalclub RKASV. 
Ondanks de toezegging dat het oude 
schoolgebouw zou gesloopt worden en het 
voormalig parkeerterrein zou worden 
vergroend, is dit tot op heden nog niet 
gebeurd. Reden voor het CDA om het 
college van B&W te vragen naar de stand 
van zaken en een oproep te doen voor 
versnelling in de herontwikkeling. Daarnaast 
hebben wij uitdrukkelijk gevraagd de 
omwonenden van het voormalig 
parkeerterrein nader te informeren over de 
herontwikkeling. Wordt dus vervolgd. 

Niels Peeters, 
Fractievoorzitter, CDA 
Maastricht
06-15960400 
npeeters@live.nl;
www.cdamaastricht.nl
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Openingstijden: Di-Wo-Vr 8.30 uur tot 18.00 uur | Do 8.30 uur tot 13.00 uur | Za 8.30 uur tot 15.00 uur

Reclame van woensdag 5 juni tot en met dinsdag 18 juni

4 Varkensfiletlapjes
+ 1/2 kg Gehakt

€ 9.45samen voor

ENTRE-COTES

vrijdag 7 juni en
zaterdag 8 juniWEEKENDRECLAME 

2 stuks € 7.95

Lasagne
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.09
Droogworst
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.09

Belegen Kaas

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

Boterhamworst
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.09

Nelissen Bouwadvies biedt diensten aan op het gebied van bouwkundig tekenwerk en –advies en begeleiding. 

Ik adviseer en begeleid jullie graag middels een persoonlijke benadering bij het realiseren van jullie 
bouwplannen en (indien vergunningsplichtig) het aanvragen van de bouwvergunning.  
Verder kan jullie bouwplan compleet worden opgeleverd in samenwerking met een aannemer.  

Interesse? Neem dan gerust contact met mij op.

+31 (0)6 160 766 31 www.nelissenbouwadvies.nlinfo@nelissenbouwadvies.nlLonginastraat 97, 6225 AN Maastricht

Amby Mededelingen Zonnebloem

Naast de activiteiten die de Zonnebloem 
organiseert voor haar gasten zijn er ook nog 
enkele bijzonderheden die vermeld moeten 
worden.
1. De Zonnebloemauto.
 Dit is een auto, speciaal voor vervoer van gasten. Er zijn beslist 
 in de familie- of kennissenkring mensen, die moeilijk ter been 
 zijn of zelfs in een rolstoel zitten.  Ook zij zouden graag eens 
 er op uit trekken voor enkele uurtjes of een hele dag. Deze 
 auto biedt de mogelijkheid.
 Hij is te huur bij de Zonnebloem voor € 40,-- p.d. U kunt uw 
 eigen chauffeur de auto laten rijden.
 Nadere informatie is te verkrijgen bij de Hr. Tj. Dols

2. Film van het Concert van Andre Rieu in de Euroscoop 
 27 juli om 19.00 u en 28 juli om 15.00 u. Entreeprijs € 14,50
3. Muziekdrama “In het zicht van de Vrijheid”
 Handelend over de laatste uren van twee verzetsstrijders. 
 Vrijdagavond 6 september in het Openluchttheater. 
 Zaterdagavond 7 september en Zondag 8 september in de 
 Gemeentegrot Valkenburg 
4. Het is nog niet zover, maar men is toch al bezig met een 
 mogelijke planning van vakantie met de Zonnebloem, een 
 week verzorgde vakantie ergens in Nederland. Indien u als gast 
 van de Zonnebloem interesse heeft, kunt u zich alvast opgeven. 

Alle nadere informatie te verkrijgen bij de Hr. Tj. Dols, 
Hazelaarhoven 9, 6225 HL Maastricht, Tel. 043-3625298 

IN VERBAND MET PINKSTEREN ZIJN WIJ DINSDAG 11 JUNI GESLOTEN.
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H. MISSEN in Amby

ZONDAG 9 juni PINKSTEREN
11.30 uur: Kerkelijk zangkoor St. Caecilia
Jaardienst Eerwaarde Heer Arnold Wolfs, oud-kapelaan Amby
Jaardienst overleden ouders Koenen-Gijselaers
Ad de Witte, c.u.

Na de H. Mis kerkdeurcollecte tbv Pinksteractie

MAANDAG 10 juni, Tweede Pinksterdag: Géén H. Mis

Dinsdag 11 juni 09.00 uur
Voor allen die het leven lieten voor onze vrijheid

Donderdag 13 juni 09.00 uur in de dagkapel
Voor de jarigen van de maand juni

ZONDAG 16 juni H. Drie-Eenheid  –  Vaderdag 
11.00 uur: Dankviering communicanten
Koor: Sancta Walburga en kinderen zingen
Echtpaar Lexis-Lousberg
Ouders Paulissen-Lagro
Pierre Cox, c.u.
Toos Cox-Kramer, c.u.
Tiny Aerts-Braeken, c.u.
Gerda Daemen-Op den Camp, c.u.
Jef Goessen, c.u.

Dinsdag 18 juni 09.00 uur
Voor onze parochiegemeenschap

Donderdag 20 juni 09.00 uur in de dagkapel
Voor de eenzamen

Vrijdag 7 juni Ziekencommunie

OVERLEDEN
Mia Lustermans-Schmeits, 88 jaar

Misintenties: opgeven: In de kapelanie (Severenstr. 7). In het parochiebureau elke  
dinsdag van 14.00 -16.00 uur en vrijdag van 18.30 -20.00 uur. Ambyerstr. Zuid 
90ª tel. 043-3520100 of via e-mail: parochiewalburga@kpnplanet.nl
Vermelding in de volgende kerkklok: misintenties: uiterlijk maandag 
10 juni in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 11 juni vóór 16.00 uur in 
het parochiebureau. Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en 
foto’s: www.parochiewalburga.nl

H E E R

Daarnet had ik een moment
Waarop ik zachtjes in mijzelf 

Met U stond te praten

Ik was al een poosje bezig 
Toen ik het bemerkte

Het was mooi
Een goed gevoel

Laat mij zo bidden, Heer,
Helemaal van binnenuit

Als mijn gebed zo echt is en 
Zo van binnenuit

Dan voel ik Uw warmte
Uw licht en Uw liefde

Ik dank U, Heer

6 3 4  j a a r g a n g
 n r .  1 0  -  2 0 1 9

 MISSTIPENDIA: 
 door de week: 

€ 12.50
 zondag: 

€ 27.50

 H. MISSEN AMBY:
 Dinsdag: 09.00 uur
 Donderdag: 09.00 uur  
 Zondag: 11.00 uur

Redactie en administratie: 
Kapelanie 

Severenstraat 7, 6225 AR Amby-Maastricht
Tel.: 043-3634587 / Dringend: 06-34322362 

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
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PA’S UITVAART. ZELF GEREGELD.
En dat voelt goéd. Natuurlĳk mis ik pa nog enorm, maar toch merk ik dat het flink scheelt dat 
ik hem zelf een mooi afscheid heb kunnen geven. Een soort ‘laatste dank-je-wel‘, zeg maar, 
voor alles wat hĳ voor me heeft betekend. En heel eerlĳk: ja, een stuk voordeliger was het ook. 

INFORMEER OOK EENS NAAR DE OVERIGE MOGELIJKHEDEN BIJ BOVENS: 
BOVENGRONDS BEGRAVEN • UITVAARTPAVILJOEN • VOORDELIG VERZEKEREN

 
vanaf slechts € 6.246,82

All-in uitvaart + bovengronds/uniform graf + voordelige prijs. 

Regel zelf wat kan, krijg hulp waar het moet!

Gerard Walravenstraat 65, 6227 TA  Heer-Maastricht  043-3612566
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Désiré Leesensstraat 50 
6227 TZ Heer – Maastricht 
043-3218440 
www.loodgietersbedrijfhub.nl 
info@loodgietersbedrijfhub.nl 
 
*COMPLETE BADKAMERS *LOODGIETERSWERK 
*KLEINE VERBOUWINGEN 

 

Open repetitie 17 juni 2019 
Tijdens het “samen zingen” waren er 

weer diverse signalen dat 
muziekbeoefenaars de stap willen maken 

naar ons koor.  
Ook buiten onze gemeenschap is er veel 

vraag of je lid kunt worden. Dat kan zeker 
maar je krijgt de gelegenheid om op 

maandag 17 juni aan te sluiten bij onze 
open repetitie.  

Het is de generale repetitie voor onze 
concertreis dus mooie liederen om naar 

te luisteren of zelfs mee te doen.  
De open repetitie start om 19.30 uur. 
Wil je ook proeven aan het Mes Amie 
gevoel dan ben je van harte welkom. 

 
 

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

Concertreis naar Leuven
Op zondag 23 juni 
vertrekken we, rond 
09.00 uur, vanaf het 
Severenplein in Amby 
met de bus van Slangen 
Tours naar Leuven. Daar hebben we om 
10.15 uur afspraak met de gidsen/begijntjes 
op de trappen van het stadhuis. Zij 
verzorgen voor ons een themawandeling:  

“Op stap met de begijn”
Deze wandeling gaat langs een aantal 
belangrijke bezienswaardigheden. We 
bezoeken het prachtige Groot Begijnhof. 
Een Leuvense begijn neemt ons mee op een 
wandeling door het Groot Begijnhof en 
vertelt over haar dagelijkse leven in de 17de 
eeuw. Volgden de begijnen toen nog de 
oorspronkelijke idealen van soberheid, 
deemoed en kuisheid of namen ze het niet 
zo nauw met hun beloften, genoten ze van 
de overvloedig gedekte tafels en dronken en 
dansten zij naar hartenlust? 
Vervolg programma: 
12.30 uur: lunch in restaurant Mykene 
14.00 uur:  einde lunch 
15.00 uur:  Optreden op de trappen van het 
 Stadhuis
16.00-17.45 uur: vrij te besteden 
18.00 uur:  terugreis naar Amby 

Samen zingen op 26 mei 
Op zondag 26 mei hebben weer veel 
muziekliefhebbers kunnen genieten van de 4 
Amiesche koren. Een grote variatie in 
liederen en koren. Ook ons koor heeft met 
een knipoog naar Journey of dreams 
nogmaals diverse liederen van dit 
theaterconcert ten gehore gebracht. De 
luisteraars waren zeer enthousiast en al snel 
sloeg het Mes Amie gevoel naar de zaal over. 
Bijzonder was de spontane afsluiting want 
na de mooie samenzang door alle koren 
zette de dirigent van mes Amie het lied 
“leef” in en alle leden van de koren zongen 

het lied spontaan mee. Een mooier slot was 
niet denkbaar. De muziek in Amie leeft. 

Club van het jaar.
Bij het verschijnen van de AP is het termijn 
van stemmen betreffende “club van het jaar” 
voorbij. Wij hopen allen dat wij weer hoge 
ogen gooien. Wij houden u op de hoogte.  in 
Alvast bedankt voor uw stem. 

Werkgroep project 2022
U leest het goed want ons koor is gestart 
met de eerste voorbereidingen van een 
nieuw project. De eerste contouren zijn al 
zichtbaar. Het gehele koor heeft meegedacht 
over de soort liederen en de projectgroep 
is gestart met het vormen van taakgroepen. 
De regie voor het komend project zal 
verzorgd worden door Pim Horio. Het koor 
is bijzonder blij dat Pim wederom de regie 
op zich zal nemen na zijn eindregie bij de 
vorige productie. De muziekcommissie heeft 
de opdracht gekregen om op wens van de 
leden een bepaalde muzieksoort te gaan 
uitzoeken. Iedereen is nieuwsgierig en weer 
een spannende stap voorwaarts in de 
ontwikkeling van het nieuwe project. 

Programma
Zaterdag 15 juni Opluistering H. Mis 
 Scharn
Maandag 17 juni Open repetitie
Zondag 23 juni Concertreis naar 
 Leuven België
Zondag 15 december Winterconcert met 
 Harmonie 
 Heer Vooruit 
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Welkom! 
Loop vrijblijvend binnen of bel 
voor een afspraak, en maak 

kennis met Uw tandarts!

vanaf 18 augustus 
Nieuwe tandartsen praktijk in Zorgpark Scharn
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Mond&Zo Scharn 
Vijverdalseweg 4A 03 

Maastricht
 043-363 63 92
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Nieuwe tandartsen praktijk 
in Zorgpark Scharn

Ervaar de voordelen van uw eigen mobiele reisadviseur:

•	 Persoonlijke service zonder 
 meerprijs.

•	 Ik	kom	graag	op	afspraak	
	 bij	u	thuis.

•	 Onafhankelijk	reisadvies.

•	 Prijsvergelijking	tussen
	 Nederlandse,	Belgische	en	
	 Duitse	reisorganisaties.

•	 Bijna	30	jaar	werk-	en
	 reiservaring.

Raymond Frints
Achter de Hoven 12, 6225 EK Maastricht
T: 06-29 566 722
E: raymond@globusaanhuis.nl
www.globusaanhuis.nl/raymondfrints

Uw vakantie is in vertrouwde en ervaren handen

Als ervaren reisadviseur help 
ik u graag met het realiseren 
van uw favoriete vakantie.

Vakantieplannen?
Neem vrijblijvend contact op 

met Raymond in Amby.

Service aan huis zonder meerprijs!



Amyer Praot - 10 - Amyer Praot

                       Feestje op je bord! 
 
 

- Je wilt afvallen? 
- Je vindt het moeilijk om gezonde maaltijden te bedenken? 
- Die ook nog eens gezond zijn? 
- Snel op tafel staan? 
- En makkelijke ingrediënten bevatten? 

 

Meld je nu aan voor het Stappenplan en ontvang, tijdens de campagne Feestje 
op je bord, een gratis maandmenu met makkelijke en snelle maaltijden! 
 

Bel 043-3626882 of mail info@moniquewaltmans.nl voor een gratis kennismakingsgesprek  
 

De consulten door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed, dit gaat niet ten koste van uw 
eigen risico! Raadpleeg de polisvoorwaarden. 
 
Karposthegge 45 Maastricht  | www.moniquewaltmans.nl | 043-3626882 | 
info@moniquewaltmans.nl 
 
Aangesloten bij: 
 

RKASV 
NIEUWS
Het voetbalseizoen 2018-
2019 zit erop voor alle 
teams van RKASV. We 
hadden dit seizoen geen 
kampioenschappen in Amby.
En ons vlaggenschip het 1e  heeft de 
doelstelling behaald, door zich te handhaven 
in de 4e klasse A. Ze werden dit seizoen 
10e met 29 punten uit 26 wedstrijden. Maar 
nu gaan we de accu eerst opladen voor het 
volgend seizoen.
Wij als bestuur willen dan ook iedereen 
bedanken, die zich heeft ingezet voor onze 
vereniging.
Want samen zullen we verenigen.

RKASV Jubilarissen 2019
Vrijdag 7 juni zal RKASV, 9 jubilarissen in het 
zonnetje zetten. Hierna is iedereen welkom, 
om vanaf 20:00 uur de jubilarissen 
persoonlijk te komen feliciteren in de 
kantine. Deze avond zal DJ Nando zorgen 
voor de muziek.
50 jaar Lid H. Braeken, B. Naus, J. Noben.    
40 jaar Lid H. Aerts, D. Dassen, 
 R.Wintjens.
25 jaar Lid G. v/d loop, R. Prickaerts, 
 S. van de Weijer

Zaterdag 8 Juni          11:00     
Einddag 2019 voor de jeugdafdeling 
Voetbalclinic verzorgd door Voetbalschool 
De Voetbaltalenten.

Jeugdafdeling RKASV
Wil jij ook komen voetballen volgend 
seizoen bij RKASV. Meld je dan aan, door 
een mail te sturen naar; 
secretariaatrkasv@gmail.com
en wij nemen dan contact met u op.

RKASV zoekt vrijwilligers
Wij zoeken nog vrijwilligers voor onze 
mooie vereniging RKASV. Bent u 
geïnteresseerd, en wilt u een gesprek ? 
Neem dan eens vrijblijvend contact op met 
mij: Eric Mulkens, 06-52027831.

RKASV is op sociale media goed te volgen.
Internet;  www.rkasv.nl
Twitter;  RKASV Amby
Facebook:  https://nl-nl.facebook.com/
 RKASV/ 
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Oude akerstraat 4 a Bemelen  Ma.13.0018.00 Di. t/m Do. 10.30 Vr. 8.00 tot 18.00 Za. 8.00 tot 17.00 

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak 

Nieuwe oogst ST.Pieter aardappelen 5 kg € 4,99. 

Vers geschrapte heerlijke nieuwe oogst St pieter krielen . 
Gratis peterselie bij  Limburgse witte Asperges, ook geschild 

Gemengde sla gewassen ons € 0,99 + gratis dressing. 
Limburgse Aardbeien, lekker zoet. 

Geldig van 4-6 tot 11-6 

ÉCHT VRIJE KEUS
EERLIJKE PRIJS

Uw uitvaartregisseur Marc Moors 
Dr. Goossensstraat 2, Berg en Terblijt
www.uitvaartstudio.com   (043) 852 3 258

Meer mogelijk dan u denkt, ook als u 

Harmonieuws
Donateursloterij 2019 
gaat van start
Vanaf 27 mei komen de 
leden van Harmonie 
St. Walburga bij u aan de 

deur met Donateursloten. Ze kosten € 1 
per stuk en met het kopen ervan maakt u 
kans op een mooie geldprijs. Het lot heeft 
ook een sportieve zijde. Op de achterkant 
staat een voucher van Anytime Fitness 
Amby.  Als u deze verzilvert voor 31 juli a.s. 
betaalt u geen inschrijfgeld.  Kans op een 
geldprijs en altijd prijs bij Anytime Fitness. 
Zo’n lot laat je niet lopen!
De opbrengst van de Donateursloterij is 
geheel bestemd voor de jeugdopleiding, 
instrumenten en uniformen.  

Rabobank 
Zomeravondconcert op 
vrijdag 28 juni a.s.
Noteer alvast in uw agenda; op 
vrijdagavond 28 juni a.s. is het Rabobank 
Zomeravondconcert in de tuin van het 
Gemeenschapshuis Amyerhoof. Verdere 
bijzonderheden leest u in de Amyer Praot 
die op dinsdag 18 juni a.s. verschijnt.

Voor actuele informatie kijkt u op 
www.walburga.nl en u kunt ons volgen op 
Facebook en Instagram. 

Scouting Amby 
75 jaar jong!

Scouting Amby viert in 
2021 haar 75-jarig 

jubileum. Nu zult u wellicht 
denken “2021 dat is nog ver 

weg”, maar voor een actieve 
vereniging met zo’n kleine 100 

jeugdleden, 20 stafleden en een 20-tal 
vrijwilligers in bestuurs- en 
ondersteunende rollen, komt er heel wat 
bij kijken om een dergelijk jubileumjaar 
waardig gestalte te geven. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een grote reünie en een 
gezamenlijk zomerkamp.

Feestavond
Een aantal oud-leden hebben zich 
georganiseerd en als “De Vrienden van 
Scouting Amby” de handen ineengeslagen 
om vooruitlopend op het jubileumjaar en 
de reünie, op zaterdag 28 september een 
gezellige feestavond te organiseren in de 
Amyerhoof. Het doel van deze avond is 
enerzijds een gezellige avond, maar 
anderzijds om zoveel mogelijk geld bij 
elkaar te krijgen voor Scouting Amby, zodat 
zij ook daadwerkelijk alle activiteiten voor 
de jeugdleden in het jubileumjaar 2021 
kunnen financieren.
De Janse Bagge Bend die dit jaar met hun 
40-jarig jubileumtournee onderweg is heeft 
het tourschema aangepast om op deze 

feestavond in Amby aanwezig te kunnen 
zijn. Verder zullen ook Vivelevink en DJ 
Michel (bekend van de Fessa) hun 
opwachting maken.

Sponsoren
Voor ondernemers en andere 
geïnteresseerden die net als De Vrienden 
van Scouting Amby de vereniging een warm 
hart toedragen en het jubileumjaar willen 
steunen, hebben we een aantal zeer 
interessante sponsorpakketten inclusief 
entreekaarten samengesteld. Neem 
contact met ons op via sponsoring@
scoutingamby.nl voor meer gedetailleerde 
informatie.

Kaartverkoop feestavond
De online kaartverkoop voor deze avond 
op zaterdag 28 september is inmiddels 
gestart.
Er zijn een aantal mogelijkheden om aan 
tickets te komen:
•	 Via	de	website	van	Scouting	Amby	
 (www.scoutingamby.nl)
•	 Via	de	website	van	TicketView:	
 (www.ticketview.nl/shop/scam)
•	 Via	de	QR-code	bij	dit	artikel
De online gekochte 
kaarten ontvang u 
per e-mail.

De Vrienden van 
Scouting Amby 
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Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen 
Severenplein 24a, Maastricht  

043-3634781 
www.facebook.com/plusfranssen  

en instagram: plusfranssen 
  

  

 

 
 

 

Heeft u onze nieuwe  
aanwinst al gezien? 

 

Sinds 2 weken hebben wij niet 
alleen een AED beschikbaar ín  

de winkel, maar ook buiten  
hangt nu een AED! 

 

De AED buiten is 24/7 beschikbaar 
voor buurtbewoners in nood en 

staat ook geregistreerd  
bij de hartstichting.  

De AED hangt links van onze  
laad- en lospoort. 

 
Het inzetten van een AED binnen 
6 minuten na een hartstilstand 

vergroot de kans op  
overleving aanzienlijk! 

Wij hopen hiermee een extra 
steentje bij te dragen aan  
het welzijn van de mensen  

in onze buurt! 
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