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De zomer begint dit jaar in het
Magisch Theatertje met een daar bij
passende flamenco night. Ap Art Events
presenteert het

John Filmore Quartet,

feat. zanger Falu de Cadiz (Spanje)
Dit internationaal gezelschap speelt een
opzwepende mix van pure, moderne
flamenco en jazz. Zo is er een prominente
rol voor zang, palmas en gitaar weggelegd,
maar wordt er eveneens gebruik gemaakt
van instrumenten als de fretloze basgitaar,
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de cajon en sopraan saxofoon.
De muzikanten dagen elkaar continu uit om
het beste uit zichzelf te halen. De flamenco
is evenals de jazz een microbe, die soms op
de meest onwaarschijnlijke plaatsen
tevoorschijn komt en die de meest
uiteenlopende mensen blijvend in zijn greep
houdt. Dit John Fillmore Quartet gaat vol
intensiteit en overgave aan het werk maar
blijft heel introvert, met gebalde kracht,
goed luisterend naar elkaar en altijd in
dienst van het collectief. Iedereen is flexibel
in zijn rol. Alle musici doen naast hun
hoofdinstrument aan palmas, het ritmische
handgeklap, waarin gecompliceerde
patronen zijn vewerkt die de basis geven
voor de solisten om te excelleren in ritmes
die vanuit de traditie zijn gedefinieerd. De
zware, vrije sequirias – de flamencoblues –
die een podium biedt aan de gitarist en de
zanger in een vrije rol vormen het kernstuk
van dit Quartet. De zanger heeft in de
sequiria de ruimte om te improviseren of te
grasduinen in bestaande flamencopoëzie en
in een vrije vorm zijn diepste gevoelens te
uiten, ondersteund door een gitarist die alle
registers van zijn kunnen kan opentrekken.
Een hondsmoeilijke vorm, die de hoogste
eisen stelt aan de integriteit en het
doorleefde kunnen van de solist en die als
proefsteen wordt beschouwd door de
echte flamenco aficionados (liefhebbers).
Bezetting: John Fillmore (UK / gitaar &
composities), Ron van Holland (NL/cajon),
Franklin Heilijgers (NL/fretloze bas), Falu de
Cadiz (zang/Spanje) en Paul Weiling
(D/saxofoon). 

Van het Ambino ballet

Judoclub Amby
Donderdag 6 juni j.l. vonden
weer de jaarlijkse banden
examens plaats. Hier wordt
jaarlijks door de judoka’s hard
voor getraind ol.v. Leon Bours.
Het is elk jaar weer spannend
voor judoka’s en ouders om

te kijken of er een volgende slip of
band wordt gehaald. Dit jaar waren er
weer enkele uitzonderingen die haalde
b.v. een volgende band en nog een slip
van band erna erbij. Allemaal zijn ze
geslaagd voor volgende band of slip. 

niet vlotten, en lijkt zo een dag wel oneindig.
Soms is dit juist het omgekeerde, en schiet zo
een dag voorbij, alsof we nergens tijd voor
hebben. Zo zal iedereen zijn dag anders ervaren.
Ook wil ik iedereen op de hoogte brengen van
hetgeen er de afgelopen tijd allemaal is gebeurd.
We hebben een nieuw logo, en dat zal vanaf de
volgende week overal gebruikt worden. Ook
hebben we een nieuwe website,
deze zal op het moment van het
lezen van deze Amyer Praot,
misschien al gelanceerd zijn,
anders zal dat zeker een deze
dagen gebeuren. De look van
deze site, is aangepast aan de
wensen van deze tijd, en ziet er fris en mooi uit.
Met dank aan Dhr. Guido van “Studio Zodus”.
Mij rest het alleen nog om voor iedereen fijn
kijkplezier te wensen, voor ons optreden, en ons
50-jarige jubileum. Toi-toi-toi voor de kinderen
van het Ambino ballet.

Het is alweer even
geleden dat ik iets te
melden had. Maar nu
begint het echt te
spannen, en komt er veel
kijken bij het optreden. Het is deze maand
de 23 ste en zal plaats vinden in het
Amyerhoof. De zaal voor ouders en
andere belangstellende zal vanaf 15.00
open zijn. De voorstelling en ons
jubileumfeest zal om 15.30 beginnen. De
kinderen hebben ontzettend hun best
gedaan, om alles goed in te studeren, en
daarom, denk ik ook dat het zeer de
moeite waard is om te komen kijken.
Het thema van de voorstelling is “Zomer”
en die zal dan juist begonnen zijn, ook al
hebben we de eerste tropische dag gehad,
als ik dit schrijf. We zitten dan in de langste
dagen van het jaar, en dat zal voor iedereen
te merken zijn. Op zo een dag wil de tijd

Het bestuur en docente. 
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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

houdt op

dinsdag
1 NOVEMBER
dinsdag
2 JULI

Niet Juridisch
lang hellen,
Conny bellen
inloopspreekuur
Maandagmorgen
van 10.00 tot 11.00 uur
Gsm
0653130723

AMBY

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

Telefoonagenda
Apotheek
spoedgeval
3612829
Telefoonagenda
Alarm nummer
112
Kantoor Politie
0900-88-44
Alarmnummer
112
Kantoor Ambulance
3821836
Kantoor politie
0900-8844
Kantoor Brandweer
3505387
EHBO
3876700
EHBO AZM
AZM
3876700
1e
HartHart
hulpHulp
3877892
Eerste
3877892
Huisartsenpost Maastricht
3877777
Huisartsenpost
AZM
3877777
Huisartspraktijk Zwietering
3624135
Huisartspraktijk
De Wit
3634964
Huisartspraktijk Zwietering spoed 3635637
Huisartspraktijk
dhr. Zwietering 3250588
Centraal tandartsnummer
en
mevrouw
Deneer
Thuiszorg
Groene
Kruis
Medisch
Centrum Amby
3624135
3690690
Domicura
voor
spoed
3635637
Verplegen
en verzorgen (24u/dag) 3690670
3690630
Kraamzorg
Fysio
Amby(24u/dag)
3117540
3690660
Uitleen van
hulpmiddelen
Centraal
tandartsnummer
0900-4243434
3634587
Pastorie
Kapelanie
3634587
6314300
Verpleegkliniek 7 Bronnen
Envida
3690690
6314860
Amby Zorgcentrum
Envida
zorgthuis
De Zeven
Bronnen 6314300
Gemeente
Maastricht,
algemeen
3505050
toegangsnummer
Envida
zorgthuis Hagerpoort
8511160
3634651
Gem. huis Amyerhoof
VillaKeizersKroon
3683737
Woningst. Maasvallei
WoonZorgCentr. Amby 6049620/0651456702
06-53376435
Begrafenis-ond.St Walburgis
Aandacht+Zorg
3030090
3633772
Dierenarts Smeets
Gemeente
14043
3620582
Basisschool Maastricht
Amby
3621478
PeuterspeelzaakMaasvallei
Ukkepuk
Woonstichting
3683737
0800-0330
Essent klantenservice
Walburgis
Uitvaartzorg
0653376435
3255535
Stichting Vrouwenrechtswinkel
Marc
Moors
Uitvaartstudio
0641286044
3620066
Stichting Trajekt Ouderenwerk
Gem.
huis
Amyerhoof
3634651
0800-0233040
WML
046-4203500
Slachtofferhulp
Basisschool
Amby
3620582
06-23919080
Buurtzorg
Maastricht
MIK KDV Amby
3626637
3626637
Kinderdagverblijf Kastanjehof
MIK
PSZ
0627311048
Buitenschoolse opvang L’Ambyk 1 3626484
MIK
BSO Ambyopvang L’Ambyk 2 3628932
0625642737
Buitenschoolse
Verloskundige
Praktijk
BSO
De Boomhut
3631793
06-15023157
Alexandra Wijering
Essent
0800-9009
043-3636141
Ed Sabel, gemeenteraad
WML
3090909
Albert Albers, stadsdeelleider
Henny
Willems
gemeenteraad
3621089
3505116
noordoost
Niels
PeetersPraktijk
gemeenteraad
0615960400
3471837
Verloskundige
VITA
0800-6666665
ZorgpuntNoordoost
Thuiszorg
Trajekt
7630010
Slachtofferhulp
0464203500
Dierenambulance
0900-4433224

Onze medewerkers willen U
gaarne ophalen en terugbrengen.
Zij die opgehaald wensen te
worden, moeten dit vóór dinsdag
melden bij:
Mw. L. Brorens, tel. 3635951 of
Mw. J. Snijders. tel. 3633271

Elke woensdag kom ik uw oud ijzer
enPoetshulp
metalen ophalen gevaagd
(geen koelPoetshulp
gevraagd voor
2/3huisuur
kasten
en diepvriezen),
wel
houdelijke
apparatuur,
witgoed e.d.
per week:
Tel. 043-3253008.
U kunt het bij uw oprit klaarzetten.
(Graag voor 08.00 uur)
We komen ook op afspraak
06-42124460 (John)
Welke hardloopster heeft
GEEN
INLOOPSPREEKUUR
interesse
om samen 1 of 2 keer
per weekWIJKAGENT
(avond of weekend) een
rondje (ca. 45 min.) te lopen in
vakantieperiode zal er
Amby i.v.m.
en omgeving.
GEEN
inloopspreekuur wijkagent zijn
Tel.:
06-54777411
tussen woensdag 3 juli en
dinsdag 1 oktober 2019
Het volgende inloopspreekuur is :
woensdag, 2 oktober 2019 tussen
10.00 en 12.00 uur.

&

SNIJDERS
SNIJDERS
Heeft u last van terugkerende

computerproblemen
en/of een
• Voor al uw sloopwerken
steeds
tragervan
werkende
• Gratis
ophalen
al uw metaal
computer? Wij
gespecialiseerd
enzijn
ijzer
in
het verhelpen
van alle
mogelijke
• Voor
particulieren
en bedrijven
problemen
en het opnieuw
• V.I.H.B. gecertificeerd
vanvan
uwcontainers.
computer,
•optimaliseren
Gratis plaatsen
zodat
deze
weer
snel
en
W. Snijders 06-53485850
betrouwbaar
is.
Bel:043-3631435
g. Snijders 06-12157641
of www.fixxcomp.nl
J. Claessen
06-10163874

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
in de kantine van RKASV,
U
vindt
een AED
bij de
ETOS,

bij
Hagerpoort, Amyerhoof,
in gemeenschapshuis
kantoor
Maasvallei,
in kantoor
Maasvallei,
in de Cramer van Brienenstraat 16
bij
De
Kardinaal,
bij de Plusmarkt, Severenplein 24A
in gemeenschapshuis Amyerhoof,
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en bij Plusmarkt,
Severenplein 24A
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COLOFON
COLOFON

Volgende uitgave:
Volgende
uitgave:
Dinsdag
8 november
Dinsdag 2 juli
Inzendtermijn kopie
kopie
Inzendtermijn
Woensdag
2 november
Woensdag
26 juni
Redactie, financieel beheer,
klachten en advertenties
Redactie, financieel beheer,
Henny
klachten
enWillems
advertenties
Berkenhoven
26
Henny Willems
6225 Berkenhoven
HE Amby-Maastricht
26
3621089
6225Telefoon
HE Amby-Maastricht
e-mail:Telefoon
amyerpraot@ziggo.nl
3621089
www.amyerpraot.com
e-mail:
henny.willems@home.nl

Bankrekening
Bankrekening
NL 59 RABO
0131322540
13.13.22
540
Amyer Praot
Praot Maastricht
Maastricht
t.n.v. Amyer
Secretariaat
Secretariaat en
en advertenties
advertenties
Thera
Thera Lahaye
Lahaye
Iepenhoven
Iepenhoven 31
31
Amby Maastricht
Maastricht
6225 GW Amby
Telefoon 3112178
3112178
Telefoon
Oplage
Oplage en
en verspreiding
verspreiding
Oplage
Oplage 3000
3000 stuks
stuks
verspreiding binnen
binnen postcode
postcode 6225
6225
verspreiding
Druk
Druk
Drukkerij
Drukkerij De
De Heeg
Heeg
Rijksweg 76
76,
6228 XZ
XZ De
De Heeg-Maastricht
Heeg-Maastricht
6228
telefoon
3611392
/ fax 3614378
Telefoon
3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
Bejaarden- en
en Invalidenvereniging
Invalidenvereniging
Bejaarden-

“De Sjlaaimetten”
Sjlaaimetten”
“De
houdt op dinsdag
houdt
op dinsdag
8 november

25 juni
KIENMIDDAG
voor bejaarden, invaliden en

KIENMIDDAG
alleenstaanden in
voor bejaarden, invaliden en
inte worden,
Degene, diealleenstaanden
wenst opgehaald

CAFÉ AMMEZASIE
dient
dat tijdig te melden,
DE
KARDINAAL
telefoon 3622618

Degene, die wenst opgehaald te worden,
dient dat tijdig te melden,
telefoon 3623559 / 8516537.

Bevrijdings Festival Heer
Kom zaterdag 28 september naar Bevrijdings Festival Heer.
Locatie: Theater La Bonbonnière, Achter de Comedie 1,
6211 GZ Maastricht.
Op 13 september 1944 werd Heer door
de geallieerden bevrijd. Dat vieren we met
gepaste trots en daarom organiseert de
Koninklijke Harmonie van Heer dit met
een speciaal Bevrijdings Festival.
In het avondprogramma kun je optredens
verwachten van het Koninklijk Sint
Caeciliakoor Heer, de Maastrichtse zanger
Batteraof, uiteraard de Koninklijke
Harmonie van Heer en nog veel meer
moois van diverse uitvoerenden.
Meidoornlaan 14A
Gsm : 06-21855059
Het festival biedt niet alleen veel muziek en entertainment, maar
ook een stuk educatie en bewustwording. Leerlingen van 4VWO van
6241
BP
Bunde
Gsm : 06-21855060
de Bernard Lievegoedschool verzorgen het informatieve en
kunstzinnige programma met een tentoonstelling en andere
creatieve uitingen.
Van 13 juni t/m 7 juli ben ik alleen
Zo straalt het hele festival uit wat vrijheid voor ons betekent, zowel
bereikbaar voor mijn familie. Ik heb dan
toen als nu en voor de toekomst. De zaal is open vanaf 18.30 uur,
namelijk zomervakantie.
zodat je de tentoonstelling kan doorlopen en de sfeer proeven.
Vanaf 7 juli wil ik u weer graag te woord
Het concert begint om 19.00 uur en zal rond 21.30 uur afgelopen
staan.
zijn.
Mocht u tijdens mijn afwezigheid toch een wijkagent willen spreken dan
De vintage meidengroep Freakin Awesom3 sluit het festival swingend kunt u dit aanvragen via het algemeen
en in 40's stijl af.
telefoonnummer 0900-8844 of via het
contactformulier www.politie.nl. Mijn collegawijkagenten zullen u dan graag te woord
staan.
Hub Smeets wijkagent
Facebook : @wijkagent.Hub.Smeets
Twitter : @wijkagentSmeets 

In samenwerking met Wapenbroeders Geheim Leger (B), Stichting
Heemkunde Heer en de Bernard Lievegoedschool.
Kaarten verkrijgbaar via tickets@khvh.nl.
Bestel je vóór 7 juli dan kosten ze €12,50 in plaats van €15 en dat is
inclusief een pauze-consumptie. 

Voordeel bij Keurslager Heuts!

VoordeelLEKKER
bij Keurslager
Heuts!
VOORDEEL:
VoordeelVOORBEELDAANBIEDINGEN:
bij Keurslager Heuts!
Kipfilet

Rib eye steak

Rib roast of bacon

Gehaktballen

panklaar
Duroc d'Olive
VOORBEELDAANBIEDINGEN:
Shoarmapakket
Bij 500 gram
Biefreepjes
Cordon bleu
50
95
95
50
sucadelapjes
Duroc
d’Olive
Vlees,
broodjes
+
saus
Diverse5varianten
250 gram 8
stuks 6
4 stuks 5 Cordon bleu 500 gram 6
Shoarmapakket
Bij 500 gram
Biefreepjes
GRATIS
sucadelapjes
Duroc d’Olive
Vlees,
broodjes + saus
Diverse
50
95 varianten
95
Duroc
burgers
Gebr.
Varkensfilet
+
kruidenbouquet
Meatloaf
Texmex
Lente
stamppot 500 gram 8
4
stuks
6
samen
5
GRATIS
50
95
Boterhamworst + 95
naturel of gemarineerd

kruidenbouquet

4 stuks
SPECIAL!

6

gemarineerd

samen

5

500 gram

8

Grillworst
Zeeuws spek,
Gebakken pastei
Gevulde kippendij
50SPECIAL!
85 Zeeuwsgebakken
25+Gebakken
75rozijnen
pastei
Metpastei
appeltjes en
spek,
100 gram
100 gram per soort samen
500 gram
Gevulde kippendij
grillworst
gebakken
pastei +
Duroc d’Olive
Met appeltjes en rozijnen
50
75
50
99
grillworst
8 stuks
100 gramgoulash
per soort, samen
100 gram
Spaghetti carbonara
Coq au vin 100 gram
Hongaarse
4-Jaargetijden
50
75
50
99
8 stuks
100 gram
100met
gramgratis
per soort,
samen
100 gram
met krieltjes
witte
rijst
ovenschotel
Stoofstukjes
Hongaarse Goulash
AspergeStamppot
Hongaarse
Goulash
in braadjus
Met GRATIS
witte rijst50Stamppot
Diverse varianten 95 Stoofstukjes
95 Asperge-beenhamovenschotel
25
500rijst
gram
500 gram
500 gram
in braadjus
beenhamovenschotel
Met GRATIS witte
Diverse varianten500 gram
Duroc d’Olive

5

3
5

1

5
95
955 Kipsaté
5

Hongaarse 500 gram
500 gram
goulashsoep
Tomatensoep
Tomatensoep

5

4

1

3

6

2 2

500 gram
95
500 gram

snackballetjes
Gehaktbrood
Gehaktbrood
Van mama Janssen

95 d’Olive
Duroc

4

1 liter

Heuts,
keurslager
Heuts,
keurslager
Bergerstraat
52, Maastricht
Bergerstraat
52, Maastricht
Tel. 043-362
Tel. 043-362
52 26 52 26
www.heuts.keurslager.nl
www.heuts.keurslager.nl

0

7

4

95

5

50095
gram
500
95gram
Tzatziki
Koude schotel
500 gram
500 gram
rauwkostsalade
Vleessalade
Frisse groentesalade
Vleessalade
Frisse groentesalade

250 gram

per stuk

4

3

525Van mama Janssen 325
129
95
09
95395
95
09
2
1
Deze
aanbiedingen
zijn
geldig
van
dinsdag
18
juni
t/m
zaterdag
22
juni
2019
3
2
1

1 kilo
1 liter

1

Deze aanbiedingen zijn geldig van xx t/m xx 2014.

Saucijsjes
Duroc d’Olive
Saucijsjes
4 stuks

per stuk

100 gram

100 gram

100 gram

Wij zijnop:
geopend op:
Wij zijn geopend
Dinsdag-vrijdag
uur
Dinsdag-vrijdag
9.00-18.009.00-18.00
uur
Zaterdag 8.00-16.00
uur
Zaterdag 8.00-16.00
uur
Maandag Maandag
gesloten gesloten
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1 kilo
250 gram

750

2

95gram
250

0

595

295

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak

Tijdens de Laurentiusmarkt: Zondag 23 juni zijn we geopend

Nieuwe oogst ST.Pieter aardappelen 5 kg

€ 4,99

De laatste week Limburgse witte Asperges.
Vers geschrapte nieuwe oogst st. pieter krielen
Gemengde sla gewassen ons € 0,99 + gratis dressing.

Geldig van 18-6 tot 23-6

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

De collecte t.b.v. het Nationaal Epilepsie Fonds,

die heeft plaatsgevonden in de week van 3 juni t/m 8 juni, heeft in
Amby het mooie bedrag van € 1.728,88 opgebracht.
Mensen met epilepsie hebben momenten in hun leven die ze
letterlijk missen doordat ze een epileptische aanval hebben.
Dit kan consequenties hebben voor het volgen van onderwijs, het
vinden of uitoefenen van een baan, bij sport en spel, de
rijvaardigheid enzovoort.
Het Nationaal Epilepsie Fonds helpt mensen met epilepsie op vele

terreinen. Bijvoorbeeld door financiering van wetenschappelijk
onderzoek en het geven van voorlichting voor een beter begrip en
omgaan met epilepsie. Daarnaast gaat veel geld naar individuele
hulpverlening en speciaal onderwijs.
Om deze activiteiten blijvend te kunnen uitvoeren zijn wij volledig
afhankelijk van giften. Daarom deden wij een beroep op u voor een
bijdrage aan de epilepsiebestrijding. Als volkomen onverwacht het
noodlot toeslaat en iemand geconfronteerd wordt met epilepsie,
dan is het goed te weten dat men op zijn medemens kan rekenen.
Het Nationaal Epilepsie Fonds dankt alle gulle gevers voor hun
bijdrage en de collectanten voor hun enthousiaste inzet.
Voor meer informatie over de collecte kunt u contact opnemen
met Wiel Claessen, Frans Halsstraat 5,
tel. 3621563, email: wielc@xs4all.nl 

Nog op zoek naar een
zomervakantie?
Neem vrijblijvend contact op met Raymond in Amby.

Service aan huis zonder meerprijs!

Ervaar de voordelen van uw eigen mobiele reisadviseur:
• Persoonlijke service zonder
meerprijs.
• Ik kom graag op afspraak
bij u thuis.
Als ervaren reisadviseur help
ik u graag met het realiseren
van uw favoriete vakantie.

• 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
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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 19 juni tot en met dinsdag 2 juli

Varkenspoulet
+ 1/2 kg Gehakt
samen voor € 8.45
/

1 2 kg

WEEKENDRECLAME
Malse

vrijdag 21 juni en
zaterdag 22 juni

BIEFSTUKKEN

3 stuks

€ 8.95

BEJAARDEN – EN
INVALIDENVERENIGING

AMBY
6e grote balmiddag
in de Amyerhoof
op kermismaandag
8 juli 2019

Goulash
100 gram

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

€ 1.09

Ardennerham
100 gram

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

€ 2.05

Gebraden gehakt
100 gram

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

€ 1.09

Jong Belegen Kaas

100 gram

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Harmonieuws
Afscheid van
dwarsfluitdocente
Nina Achten.
Zaterdag 8 juni jl. hebben
Femke Hermans, Evi Debie
en Bente Jansen in de Cellebroederskapel
opgetreden op het afscheidsconcert van
onze dwarsfluitdocente Nina Achten.
Vanwege haar verhuizing voor haar werk
stopt Nina met lesgeven bij onze harmonie.

Op 8 juli, kermismaandag, organiseert de
bejaarden- en invalidenvereniging in
samenwerking met stichting "De Amyerhoof"
voor de zesde keer een gezellige dansmiddag,
speciaal voor iedereen maar zeer zeker voor
40 jaar en ouder. Na het succes van de
vorige jaren en veler verzoek zal deze
middag weer worden opgeluisterd door
orkest "de Bolsterband". Dit geweldige
orkest bestaande uit een aantal
gepassioneerde accordeonisten samen met
gitaristen, drums en zang zal dan weer
heerlijke dansmuziek voor u spelen.
Wij nodigen dan ook iedereen van harte uit,
met name ook andere Amiese verenigingen
zoals : de Zonnebloem, Zij actief en de
damesvereniging maar ook alle andere
verenigingen en geïnteresseerden om naar
deze zeer gezellige middag te komen.
Zij zullen voor u spelen van 15.00 uur tot
ongeveer 19.00 uur.
Deze middag is gratis toegankelijk.
Namens het bestuur wens ik u allen alvast
een heel gezellige middag toe.
A. Custers (Voorzitter/Secretaris) 

€ 1.40

We zijn Nina veel dank verschuldigd voor
haar inzet op onze muziekschool. Maarten
Reumkens volgt Nina op als dwarsfluitdocent
bij onze Muziekschool.
Rabobank Zomeravondconcert op
vrijdag 28 juni a.s.
Vorig jaar was de tuin van De Amyerhoof het
decor voor het Zomeravondconcert en dit
jaar hebben we opnieuw voor deze locatie
gekozen.
Vanaf 19.30 uur trakteren wij u op een
gevarieerd muziekprogramma.
Achtereenvolgens treden op de Drumband
o.l.v. Roy van Wersch, het Jeugdorkest o.l.v.
Edwin van der Mullen en de Harmonie o.l.v.
Jhon Willems.
Het concert wordt gesponsord door de
Rabobank Maastricht en is gratis toegankelijk.
Bij slecht weer vindt het concert plaats in de
zaal van De Amyerhoof.
H. Sacramentsprocessie op zondag
7 juli a.s.
De Harmonie verzorgt met Processiemarsen
de muzikale begeleiding van de H.
Sacramentsprocessie op zondag 7 juli a.s. In
Amby.
Hiermee eindigt het muzikale seizoen
2018/2019 en gaan onze muzikanten
genieten van een welverdiende vakantie.
Begin september hervatten we de repetities
voor o.a. het Reünieconcert op 30 november
a.s. Wij wensen de lezers van de Amyer
Praot een fijne en zorgeloze vakantie!
Voor actuele informatie kijkt u op
www.walburga.nl en u kunt ons volgen op
Facebook en Instagram. 
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634 jaargang
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MISSTIPENDIA:
door de week:
€ 12.50
zondag:
€ 27.50

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

Met Pinksteren werd de Paastijd
afgesloten.
De naam 'Pinksteren' komt van het
Griekse pentèkostè, dat 'vijftigste'
betekent. Het is de laatste dag van de
vijftigdaagse Paastijd, die aanvangt op
Paaszondag. De Kerk viert met
Pinksteren de voltooiing van Pasen door
de uitstorting van de Heilige Geest over
de apostelen.
Jezus belooft zijn apostelen op de
avond vóór zijn lijden en dood dat Hij
hen de Geest zal zenden. Volgens de
Handelingen der Apostelen daalde de
Geest uiteindelijk inderdaad op de
apostelen neer. Dat gebeurde tijdens het
joodse pinksterfeest, zeven weken na
Pesach.
Bij de christenen is, net als bij de joden,
Pinksteren de bekroning van Pasen: de
uittocht van Christus uit het dodenrijk,
die met Pasen gevierd wordt, wordt met
Pinksteren bekrachtigd door het
goddelijk geschenk van de Heilige
Geest, een nieuw altijddurend
Verbond.
Gods adem is leven. De Heer wil in
onze ziel de nieuwe levensadem, de
Heilige Geest blazen, Zijn meest innige
wezen, om zo ons op te nemen in Gods
familie. God geeft ons altijd grotere
geschenken, Zijn liefde, en dat is wat
de Heilige Geest ons op het
Pinksterfeest innerlijk wil vertellen.
Kapelaan Slaven.
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

H. MISSEN in Amby
ZONDAG 23 juni SACRAMENTSDAG
11.00 uur: Kerkelijk zangkoor St. Caecilia
Jaardienst Harrie Broers
José Linders-Poppeliers, c.u.
En voor Milan Huijts, die vandaag gedoopt wordt
Dinsdag 25 juni 09.00 uur
Voor de parochiegemeenschap
Donderdag 27 juni 09.00 uur in de dagkapel
Voor de zieken
VRIJDAG 28 JUNI 19.00 UUR
Taizé viering in onze parochiekerk
ZONDAG 30 juni Dertiende Zondag door het jaar
11.00 uur: Gelegenheidskoor
Zeswekendienst Mia Lustermans-Schmeits
Jaardienst ouders Hermens-Waelen en overleden kinderen
Jaardienst ouders Costongs-Koekelkoren
Annie Overhof-Kostons
Dinsdag 2 juli 09.00 uur
Voor priesterroepingen
Donderdag 4 juli 09.00 uur in de dagkapel
Voor de jarigen van de maand juli
Vrijdag 5 juli Ziekencommunie
Bisschop Harrie Smeets heeft Kapelaan Anu benoemd tot pastoor
van de parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld.
De installatie van pastoor Anu Antony zal plaatsvinden op zondag
1 september 2019 om 10.30 uur in de Sint Martinuskerk te Tegelen.
KERKPOETS
Maandag 1 juli wordt onze kerk weer gepoetst vanwege de processie. Wilt u
ons komen helpen? U bent van harte welkom van 09.00 tot 12.00 uur.
Voor koffie en thee wordt gezorgd.
OPGEVEN MISINTENTIES VAKANTIEPERIODE
In verband met de grote vakantie van Amyer Praot: Misintenties t/m
29 augustus opgeven: uiterlijk dinsdag 25 juni vóór 16.00 uur.
Na 25 juni kunnen natuurlijk nog misintenties opgegeven worden;
ze kunnen dan echter niet vermeld worden in de kerkklok, maar ze
worden wél afgeroepen tijdens de Mis.
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
24 juni in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 25 juni vóór 16.00 uur in
het parochiebureau. Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en
foto’s: www.parochiewalburga.nl.
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ZO VER WEG EN TOCH DICHTBIJ…
Wanneer iemand om wie je veel geeft er niet meer is, voelt dat als een immense afstand.
Een simpel gebaar maakt dat bij een galerijgraf heel anders: je blijft dicht bij je dierbaren.
Een flink verschil met een normaal graf of de leegte die vaak wordt ervaren na crematie.

All-in uitvaart + galerijgraf + eerlijke en voordelige prijs:

vraag naar de Galerijgraf Inkooppolis

Zorgeloos en goed geregeld
voor slechts

€ 6.672,88

ONTDEK OOK DE OVERIGE VOORDELEN VAN BOVENGRONDS BEGRAVEN:
VOORDELIG IN PRIJS • GEHEEL ONDERHOUDSVRIJ • MILIEUVRIENDELIJK

Gerard Walravenstraat 65, 6227 TA Heer-Maastricht 043-3612566
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vinden als alle bewoners de vlag willen
uithangen voor deze rondgang. Om deze
processie goed te laten verlopen, zijn we
op zoek naar vrijwilligers. En wel om
zaterdagmiddag en zondagochtend ons te
helpen met de versieringen langs de route.
Sacramentsroute:
Ambyerstraat Noord, Severenstraat,
Arenborghoeve, Lovendaalhoeve,

Heukelstraat en Ambyerstraat Zuid,
(ontbinding) Kerk.
Hebben we u interesse gewekt, neem
dan contact met ons op. Alvast bedankt
voor u medewerking.
Met vriendelijke groet,
Eric Mulkens,Voorzitter Processie Comité,
06-52027831

Zondag 7 juli 2019
Sacramentsprocessie in
Amby
10:00 uur H.Mis opgedragen in de Kerk.
11:00 uur Vertrek van de Processie.
Opstellen Ambyerstraat Noord
( Witte Boerderij)
Bij het rustaltaar (zie foto)
en in de kerk wordt de
zegen gegeven met het
Allerheiligste.

Beste bewoners,
Ambyerstraat Noord,
Severenstraat,
Arenborghoeve,
Lovendaalhoeve,
Heukelstraat en Ambyerstraat Zuid
Graag willen we uw informeren dat
zondag 7 juli de sacramentsprocessie bij u
langs komt. Dit zal allemaal plaatsvinden
tussen 11:00 en 13:00 uur.
Wij als processie-comité zouden het dan
ook zeer waarderen, als alle wegen dan
autovrij zijn. Tevens zouden we het fijn

Désiré Leesensstraat 50
6227 TZ Heer – Maastricht
043-3218440
www.loodgietersbedrijfhub.nl
info@loodgietersbedrijfhub.nl

*COMPLETE BADKAMERS *LOODGIETERSWERK
*KLEINE VERBOUWINGEN
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ÉCHT VRIJE KEUS
EERLIJKE PRIJS
Meer mogelijk dan u denkt, ook als u
Uw uitvaartregisseur Marc Moors
Dr. Goossensstraat 2, Berg en Terblijt
www.uitvaartstudio.com (043) 852 3 258

Vocalgroup Mes Amie
is met passie muziek maken
is het wij-gevoel en gezelligheid
is streven naar uitdagingen
is samen durven groeien
Vocalgroup Mes
Amie wederom in
top 5 van de
“Vereniging van het
jaar” in Maastricht
en in de Provincie Limburg.
Ontzettend trots zijn wij dat naast de
tweede plaats in Maastricht wij ook hoge
ogen hebben gescoord op de derde plaats in
de Provincie Limburg als Vereniging van het
jaar.
De afgelopen tijd kon eenieder weer een
stem uitbrengen op hun favoriete vereniging.
In de categorie cultuur wisten we als
Vocalgroup weer hoge ogen te gooien.
Fantastisch dat we naast de eerste plek van
2018 nu in 2019 een mooie tweede plek in
Maastricht mogen bezetten. Opvallend is
zeker om als derde vereniging in de
provincie te eindigen.
Dank aan iedereen die onze vereniging een
warm hart toedraagt.
Door dit mooi eindresultaat is onze
vereniging weer mooi in de schijnwerpers
komen te staan.

Werkgroep project 2022
U leest het goed ons koor is gestart met de
eerste voorbereidingen van een nieuw
project. De eerste contouren zijn al zichtbaar.
Het koor heeft meegedacht over het juiste
genre 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 enthousiast om
te beginnen aan het nieuwe project.
Programma
Zondag 23 juni 			
Concertreis naar Leuven België
Zaterdag 07 september
Heidag koor
Zondag 15 december
Winterconcert met
Harmonie Heer Vooruit
Zaterdag 14 september
Opluistering huwelijk koorlid
Cellebroederskapel
Zondag 22 september
Opluistering viering
Walburgakerk
Zondag 27 oktober
Opluistering viering
Mondriaan/Grubbeveld
Woensdag 27 november
Sinter-kerst vereniging kienen 
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Busreis Zonnebloem Amby

Op woensdag
4 september
organiseert de
Zonnebloem Amby
weer haar jaarlijkse
busreis. We gaan dit jaar ook weer even de grens
over, nl. richting Waldfeucht.
Vanuit Amby gaan we naar Heer en zo verder
naar Margraten en Nijswiller. Om zo ook
oostelijk Limburg eens wat beter te bekijken,
komen we via Avantis en een nieuwe rondweg
langs Amstenrade naar Windraak.
Bekende plaatsjes als Tüddern en Höngen
brengen ons via Koningsbosch naar Waldfeucht.
In Waldfeucht ligt “Café Zur Klus“ waar we
getrakteerd worden op koffie met gebak. Nadat
we in deze mooie omgeving wat uitgerust zijn,
vervolgen wij onze route door Limburg.
Via een deel van het Schwalmtal gaan we verder
langs Koningsbosch en Herkenbosch richting
Roermond.Van daaruit zakken we weer af naar
het zuiden, via Roosteren, Berg aan de Maas om
uiteindelijk in Stein te stoppen.
Daar schuiven we aan in Brasserie Merode voor
een heerlijk diner. Na het diner gaat de reis terug
naar Amby.
Programma:
12.30 u opstappen in bus
1ste bus is rolstoelbus staat eerst bij
Hagerpoort.
2de bus staat bij Amyerhoof
13.00 u vertrek uit Amby
15.00 u aankomst bij Cafe zur Klus
18.00 u aankomst bij Brasserie Merode
21.00 u terug in Amby
Prijs: € 33,-- p.p.
Aanmelden vóór 15 augustus bij:
Mw. A. Kusters Vlierhoven 80B tel. 3623984
Hr. J. Soudant Walburg 33 tel. 3636055 

Coöperatieve zelfoogsttuin

Aan de Molenweg in Maastricht-Oost wordt
gezond en eerlijk voedsel verbouwd.
LOCOtuinen is een grootschalig biologischecologisch tuinbouwbedrijf, dat op 3 hectare
grond samen met haar 130 leden zorgt voor een
seizoen vol gezonde groentes, kruiden en
bloemen.
Een professionele boer
en burgers werken
samen in de coöperatie,
opgericht in 2014. Een
lid kan een
oogstdeelabonnement
(ODA) aangaan en
daarmee iedere week (9
maanden per jaar) op de
akker zelf haar groente
naar keuze oogsten.Voor
omgerekend zo’n 5-6
euro per week per
persoon krijgen leden dan iedere dag verse en
gezonde groente op hun bord of een vaas vol
met eerlijke bloemen.

CSA

MOVAKA V.O.F.
30 jaar ervaring!



Overkappingen



Tuinkamers



Rolluiken



Zonweringen



Horren

Maak kennis met onze nieuwe
uitgebreide showroom
met veel nieuwe producten!
Gronsvelderweg 29, Gronsveld

www.movaka.nl

0646376593
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LOCOtuinen is een CSA (Community
Supported Agriculture), wat betekent dat de
leden samen met de boer zorgen voor het
bedrijf. Leden brengen hun talenten in en
organiseren mee in werkgroepen. Zo ontstaat
betrokkenheid op elkaar en op de groenten in
de zelfoogsttuin. Een gezamenlijke
bewustwording en verantwoordelijkheid voor
het voedsel en de bodem staat bij LOCOtuinen
voorop. Naast het
produceren van gezond
voedsel wil
LOCOtuinen ook een
korte lijn maken tussen
producent en
consument en de relatie
tussen mens en natuur
versterken. De boer,
Freek, die biologischdynamische landbouw
heeft gestudeerd, is
hoofdverantwoordelijk
voor de tuin, het leven in en op de bodem; een
gezonde, levende bodem, levert vitale, smaakvolle
groenten zonder noodzaak voor kunstmest of
bestrijdingsmiddelen. De teelt beweegt mee met
de seizoenen, dus het aanbod van diverse
groenten varieert door het jaar heen.

Ledenbetrokkenheid

Oogsten doen de leden zelf, de tuin
onderhouden doet Freek samen met enkele
vrijwilligers.
Een paar keer per jaar worden er
ledenbijeenkomsten georganiseerd rond thema’s
zoals bodemleven, verhalen van andere
coöperaties en hun boeren, en worden films
vertoond. Ook vieren we samen de wisseling van
de seizoenen, zoals het midzomerfeest of maken
we een mooie herfstwandeling naar interessante
initiatieven in de omgeving.
Soms wordt er een “weed-exit” georganiseerd
en helpen leden mee om de onkruiddruk in de
tuin te beheersen. Wie niet wil of niet kan, hoeft
het niet te doen. Maar het is wel een gezonde en
gezellige bezigheid en de verbinding met de
natuur en het voedsel op je bord groeit.
Voor meer informatie zie www.locotuinen.nl 

RKASV NIEUWS
Onze Voorzitter Carlo Heinemans heeft na 6 jaar
het stokje overgedragen, aan onze nieuwe
voorzitter Eric Mulkens. Ook was Carlo van
mening dat na zo’n periode het goed is, voor een
nieuwe frisse wind binnen onze vereniging. Sinds
we met RKASV verhuist zijn van de Heukel naar
Sportpark Geusselt Noord was Carlo voorzitter. Carlo stond voor
iedereen altijd klaar, en zullen hem dan ook zeker missen in het
Bestuur. Nogmaals bedankt Carlo, voor al die jaren leiderschap
binnen onze vereniging.
De nieuwe voorzitter Eric Mulkens is geen onbekende voor RKASV.
Hij is een echte clubman, en zal dan ook het beste voorhebben met
onze vereniging. RKASV wenst Eric veel succes met deze nieuwe
functie. Daarnaast heeft ook ons financieel bestuurslid Robert
Habets aangekondigd te gaan stoppen na 6 jaar. Robert was de
persoon die heel kritisch keek naar de uitgaven bij RKASV. En het
Bestuur moest hem altijd overtuigen of uitgaves ook daadwerkelijk
nodig waren. Maar mede hierdoor is RKASV weer een gezonde
vereniging geworden. Wij zullen ook Robert gaan missen, maar willen
hem vooral bedanken wat hij allemaal voor de club heeft gedaan.
De nieuwe penningmeester is met ingang van het komend seizoen
Dennis Keerssemeeckers. Zo blijft ook RKASV achter de schermen
werken aan een nieuw Bestuur. Nu is het tijd dat iedereen zijn accu
weer gaat opladen. Want dan kunnen we in Augustus weer starten
met het nieuwe seizoen. Wij wensen dan ook iedereen een fijne
zomervakantie toe.

Nieuwe tandartsen praktijk
in Zorgpark Scharn
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Kindertandheelkunde

Algemene
tandheelkunde

V.L.N.R. Dhr. J. Noben, Dhr. H Aerts, Dhr. D. Dassen, Dhr. B, Naus,
Dhr. H. Braeken, Dhr. R. Prickaerts, Dhr. S. v/d Weijer.
Algemene
tandheelkunde

SEIZOENSAFSLUITING Zaterdag 8 Juni
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RKASV zoekt vrijwilligers Wij zoeken nogtandheelkunde
vrijwilligers voor
onze
mooie vereniging RKASV. Bent u geïnteresseerd, en wilt u een
gesprek?
Neem dan eens vrijblijvend contact
mij.
Algemene op met Kinder
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Preventieve
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Eric Mulkens, 06-52027831. tandheelkunde
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Wil jij ook komen voetballen volgend seizoen bij RKASV. Meld je dan
Algemene
Kinder
aan, door een mail te sturen naar; secretariaatrkasv@gmail.com
tandheelkunde
tandheelkunde
En wij nemen dan contact met u op.

RKASV is op sociale media goed te volgen.
Algemene
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Kaakchirurgie &
Internet;
www.rkasv.nl
tandheelkunde
tandheelkunde
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Twitter;
RKASV Amby
Facebook:
https://nl-nl.facebook.com/RKASV/
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Spaart u al mee voor Tupperware?
U kunt nog t/m 27 juli sparen voor de 7 speciaal
geselecteerde artikelen die ervoor zorgen
dat uw eten langer vers blijft.
Want wat goed is, wil je vers houden!
Meer informatie over deze spaaractie
vindt u in onze winkel of op
www.plus.nl/info-tupperware

Sinds kort kunt u meer
met uw PLUSpunten…
U kunt een vol zegelboekje nu
namelijk ook inleveren voor de
PLUS Mestreechter cheque.
U spaart dan zelf voor
€ 4,- aan zegels en kunt die
inwisselen voor de cheque
die € 8,- aan korting waard
is bij de deelnemende
bedrijven!
Natuurlijk kunt u uw volle
zegelboekje ook nog altijd
inwisselen voor € 6,- contant.
Wat u ook kiest,
u heeft altijd winst! 
Meer informatie over deze
actie vindt u in onze winkel en
op facebook.

Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen
Severenplein 24a, Maastricht
043-3634781
www.facebook.com/plusfranssen
en instagram: plusfranssen
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