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40 Jaar 
kinder Wandelvierdaagse Amby

Voor de 40ste keer wandelen bij 
kindervakantiewerk Amby vanaf dinsdag  23 april 

t/m vrijdag 26 april 2019.
Wat een feest. Maar liefst 40 jaar wandelen de kinderen van Amby en 
omstreken in de voorjaarsvakantie gedurende 4 dagen door het limburgs 
heuvelland. Gestart in 1979 en voor de goede tellers zou dit 41 jaar 
betekenen echter ivm de hondsdolheid is er een jaar geen vierdaagse 
geweest. Het is een geweldige prestatie dat na zo veel jaren deze 
organisatie nog bestaat. 

JE LOOPT TOCH ZEKER MEE!!
De wandelvierdaagse start op dinsdag 23 april tot en 
met vrijdag 26 april. Ook dit jaar hopen wij dat veel 
kinderen uit Amby en buiten onze gemeenschap mee 
gaan lopen gedurende de 4 wandeldagen. De organisatie 
hoopt op vier mooie wandeldagen met goed weer.
Voor de kinderen is het belangrijk dat ze het naar hun zin en plezier 
hebben weer of geen weer dat mag de pret niet drukken. De organisatie 
is dit jaar weer enthousiast aan de slag gegaan en heeft haar 
voorbereidingen getroffen om de vierdaagse 2019 te doen slagen. 
Het inschrijfgeld is 10 euro, gelukkig hebben wij dit bedrag weer zo laag 
mogelijk kunnen houden als je bedenkt dat je naast het wandelen een 
medaille en een atten tie krijgt. Dus loop mee voor slechts 2,50 per dag. 

WIE KAN ER MEE LOPEN;
Evenals voorgaande jaren staat de vierdaagse open voor de kinderen 
vanaf 6 jaar en groepen 3 t/m 8 van de basisschool en voor de kinderen 
uit het voortgezet onderwijs, mits nog geen 14 jaar.

INSCHRIJVING;
Inmiddels heeft de inschrijving plaatsgevonden. Wil je alsnog mee neem 
dan contact op met onderstaand adres. Hebt U verder nog vragen dan 
kunt U bellen met Ben Dackers  Cederhoven 12 tel; 043-3638337. of 
mailen b.dackers@home.nl

Eventuele inschrijfformulieren zijn ook nog verkrijgbaar op het 
inschrijfadres. 
Bij het opgeven dient men 10 euro contant af te rekenen. Gezien het 
aantal leiding is het alleen mogelijk om je op te geven in de groep waar je 
op school bij zit. Heb je nog geen groep dan delen wij je ergens in. Denk 
er om dat veranderen van groep kan niet! Kinderen die niet in Amby op 
school zitten zijn van harte welkom. Zij kunnen meelopen met hun 
vriendjes ook neven en nichtjes van amiesche kinderen. 
Het is de bedoeling dat de kinderen alle vier de dagen meelopen pas dan 
krijgen ze een medaille. De kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 moeten de 
12 km. tocht lopen. Kinderen vanaf de groepen 6 lopen de 15 km. tocht. 

 DE VIER WANDELDAGEN.
Op dinsdag 23 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 40e vierdaagse worden gegeven door twee bekende personen 
en dit is voor dit jaar niemand minder als het prinsenpaar van de 
Sjlaaibok  prins Eugene en prinses Saskia. Onze prins weet wat wandelen 
is want hij loopt al diverse jaren zelf mee als leider. Het vertrek en 
aankomst zal iedere dag op het Severen plein plaats vinden.

VOLGENDE AMYER PRAOT VERSCHIJNT DINSDAG 7 MEI!
FIJNE SCHOOLVAKANTIE ÉN VEEL WANDELPLEZIER

 DE EERSTE DAG.
Op dinsdag 23 april lopen wij ons warm naar de Amiërheide. We starten 
dus om 10.00 uur. En wandelen door het mooie Dellen gebied. Deze 
tocht heeft geen uitleg nodig. Want elk jaar lopen we volgens traditie een 
dag naar onze eigen Amiërheide. De grote pauzeplaats is zoals elk jaar de 
Kiezelkuil.
 DE TWEEDE DAG: 
Op woensdag 24 April wandelen we via berg & Terblijt  naar Vilt. 
De pauzeplaats zal in de omgeving van voetbalvereniging Vilt zijn. 
Vandaag vertrekken wij om 10.30 uur. 
 DE DERDE DAG.
Donderdag 25 April is dus onze feestdag. Om 9.00 uur vertrekken 
alle bussen richting…..verrassing. Zorg dat je op tijd bent en wel om 
8.45 uur. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 DE VIERDE DAG.
Vrijdag 26 April, de laatste dag lopen we via Bemelen richting Cadier en 
Keer. Het vertrek is weer om 10.30 uur.
Na de grote pauze bij huize St.Joseph leggen we de laatste kilometers af 
in een grote gekleurde optocht. Via Molenweg, Peutgensweg, Schovenlaan, 
Ambyerstraat Zuid, Ambyerstraat Noord naar de Amyerhoof voor de 
huldiging. Deze intocht zal omstreeks 14.45 uur plaatsvinden.

 DE HULDIGING.
De huldiging begint natuurlijk al bij het binnenkomen van Amby, daar 
kunnen ouders, verzor gers, familieleden en belangstellenden hun 
favorie ten warm onthalen met applaus en bloemen.
Het formele gedeelte vindt plaats in de zaal van de Amyerhoof, deze is 
gereserveerd voor de deelnemers, belangstellenden kunnen natuurlijk 
terecht in het trefcentrum.
Alle deelnemers ontvangen bij aankomst een welverdiende medaille. 
Wij hopen natuurlijk op deze vrijdag veel mensen langs de route te 
mogen begroeten.

 JUBILEUM.
Naast het feit dat wij het 40 jarig jubileum vieren zijn er ook twee 
leid(st)ers die beide hun 10 jarig lustrum vieren. Het is Anjo Dols die 
ieder jaar weer een vast koppel vormt met Ber Schuimer en Masha 
Mortiaux. Samen beleven zij al vele jaren veel plezier als leiding van een 
groep. Onze Anjo is ook altijd in voor een grapje en menige WC tent 
raakte hierdoor dik bevolkt voor een teamfoto. De andere jubilaris is 
Funs Chappin. Ook hij vormt samen met Fred Stals een vast koppel. 
Samen beleven ze veel plezier in de hoogste groepen. Proficiat Funs. 
         (Vervolg op pagina 4)
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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
Verloskundige praktijk VITA 0648477770 
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 7 mei

Inzendtermijn kopie
Woensdag 24 april

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

23 en 30 april
KIENMIDDAG

voor bejaarden, invaliden en 
alleenstaanden in 

DE KARDINAAL
Degene, die wenst opgehaald te worden,

dient dat tijdig te melden,
telefoon 3623559 / 8516537.

COLOFON

Volgende uitgave: 
Dinsdag 8 november

Inzendtermijn kopie
Woensdag 2 november

Redactie, financieel beheer,
klachten en advertenties

Henny Willems
Berkenhoven 26

6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089

e-mail: henny.willems@home.nl

Bankrekening 
13.13.22 540

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 / fax 3614378
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
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Telefoonagenda
Apotheek spoedgeval
Alarm nummer
Kantoor Politie
Kantoor Ambulance
Kantoor Brandweer
EHBO AZM
Eerste Hart Hulp
Huisartsenpost Maastricht
Huisartspraktijk Zwietering
Huisartspraktijk Zwietering spoed
Centraal tandartsnummer
Thuiszorg Groene Kruis

Domicura
Verplegen en verzorgen (24u/dag)
Kraamzorg (24u/dag)
Uitleen van hulpmiddelen
Pastorie
Verpleegkliniek 7 Bronnen
Amby Zorgcentrum
Gemeente Maastricht, algemeen
toegangsnummer
Gem. huis Amyerhoof
Woningst.  Maasvallei
Begrafenis-ond.St Walburgis
Dierenarts Smeets
Basisschool Amby
Peuterspeelzaak Ukkepuk
Essent klantenservice
Stichting Vrouwenrechtswinkel 
Stichting Trajekt Ouderenwerk
WML
Slachtofferhulp
Buurtzorg Maastricht
Kinderdagverblijf Kastanjehof
Buitenschoolse opvang L’Ambyk 1
Buitenschoolse opvang L’Ambyk 2
Verloskundige Praktijk 

Alexandra Wijering
Ed Sabel, gemeenteraad
Albert Albers, stadsdeelleider 

noordoost
Verloskundige Praktijk VITA
Zorgpunt Thuiszorg

3612829
112
0900-88-44
3821836
3505387
3876700
3877892
3877777
3624135
3635637
3250588

3690690
3690670
3690630
3690660
3634587
6314300
6314860

3505050
3634651
3683737
06-53376435
3633772
3620582
3621478
0800-0330
3255535
3620066
0800-0233040
046-4203500
06-23919080
3626637
3626484
3628932

06-15023157
043-3636141

3505116
3471837
0800-6666665

Bejaarden- en Invalidenvereniging

“De Sjlaaimetten”
houdt op dinsdag

8 november
KIENMIDDAG

voor bejaarden, invaliden en
alleenstaanden in 

CAFÉ AMMEZASIE
Degene, die wenst opgehaald te worden,

dient dat tijdig te melden,
telefoon 3622618

Niet lang hellen, Conny bellen
Gsm 0653130723

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

bel dan 
GSM 06-20164033

U vindt een AED
in de kantine van RKASV, 
bij de ETOS, 
in gemeenschapshuis Amyerhoof, 
kantoor Maasvallei, 
in de Cramer van Brienenstraat 16
bij de Plusmarkt, Severenplein 24A

dinsdag 1 NOVeMBer

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

• Voor al uw sloopwerken
• Gratis ophalen van al uw metaal

en ijzer
• Voor particulieren en bedrijven

• V.I.H.B. gecertificeerd
• Gratis plaatsen van containers.

&SNIJDERS
SNIJDERS

W. Snijders 06-53485850
G. Snijders 06-12157641
J. Claessen 06-10163874

Elke woensdag kom ik uw oud ijzer
en metalen ophalen (geen koel-
kasten en diepvriezen), wel huis-
houdelijke apparatuur, witgoed e.d. 
U kunt het bij uw oprit klaarzetten.
(Graag voor 08.00 uur) 
We komen ook op afspraak 
06-42124460 (John)

Welke hardloopster heeft
interesse om samen 1 of 2 keer
per week (avond of weekend) een
rondje (ca. 45 min.) te lopen in
Amby en omgeving.
Tel.: 06-54777411

houdt op
dinsdag 7 MEI

Volkstuinders vereniging Amby heeft 
weer enkele tuinen vrij liggen.  De tuinen 
liggen aan de Hooverenweg te Amby. 
Op deze grond kunt u zelf uw groenten en 
fruit telen en niet te vergeten uw bloemen. 
De tuinen hebben diverse afmetingen. Als u 
interesse heeft kunt U contact opnemen 
met Dhr. Smeets, tel. 06 28780706 
email jm.smeets@home.nl 
of dhr van Golde tel. 3636127
e-mail w.van.golde1@kpnplanet.nl.
Mvg. Wil van Golde 

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

GEVRAAGD:
Hulp in de huishouding voor 

twee/drie uur in de week.
Informatie. Telefoon nummer

043 3540819



Wij nodigen onze leden 
uit voor de ledenavond 
op woensdag 17 april 
2019 in de Amyerhoof 
om 19.45 uur. Deze 
keer een presentatie 
van Paul van Hoof over brandpreventie/
veiligheidsplan. “Hoe maak ik mijn huis 
brandveilig en waar moet ik op letten.”
Wij verwachten u allen om 19.45 uur in 
de Amyerhoof.

Bestuur 
ZijActief Limburg, Afdeling Amby 
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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:

Contra filet
naturel of gemarineerd

Katen-Paashaasjes

3 stuks 795

Kalfsoesters

250 gram 825

Lamsfilet of 
Lamskroon

Kings Ball

per stuk 185

Provencaalse fricandeau + 
Zure pastei +
Geb. pastei

100 gram per soort samen 425

Paté
keuze uit diverse smaken

100 gram vanaf  139

Kalkoenreepjes
in Limburgse mosterdsaus

500 gram 725

Kippenragout

1 kilo 1250

Konijnenbouten
kant en klaar zoet zuur

1 kilo 1290

Asperge-
beenhamovenschotel 

500 gram 725

Champignonroomsoep

1 kilo 525

Pasta fantasiasalade

200 gram 239

Voorjaars-
rauwkostsalade

100 gram 129

Kipfruitsalade

250 gram 350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 16 april t/m zaterdag 20 april 2019

Gourmetschotel
keuze uit diverse soorten

vanaf 650

250 gram 845

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

100 gram 245

www.airport-servicelimburg.nl     www.taxiapp.nl

Gemengde 
Zangvereniging 
Crescendo
Voor ons koor belooft 2019 een bijzonder jaar te 
gaan worden. Op zondag 26 mei zingen we samen 
met andere koren uit Amby tijdens het concert 
“Samen Zingen” (vanaf 15:00 uur in de 
Amyerhoof).Op zondag 13 en 20 oktober vanaf 
14:30 uur staat er een optreden op het 
programma waarvan de opbrengst bestemd is voor 
een goed doel. Dit bijzondere goede-doel-concert 
verbindt Crescendo aan het Toon Hermans Huis in 
Maastricht, een gastvrij inloophuis voor (ex-)

kankerpatiënten, naasten en nabestaanden.
Houdt een van deze middagen vrij, want het 
wordt een prachtige muzikale beleving! Behalve 
ons eigen repertoire zingen we Nederlandse 
liedjes van Toon Hermans en anderen, en er is 
een optreden van het eigen koor van het Toon 
Hermans Huis Maastricht,  Zingen voor je leven 
o.l.v. Tonny van der Beesen. Het belooft een 
vrolijk, gevoelig en spannend concert te 
worden, met mooie muziek waarmee we al 
druk aan het oefenen zijn! 
Kijk ook eens op onze website voor meer info 
over ons koor: www.crescendo-amby.nl
Secretariaat: Sita van Riet, tel. 043-3643971, 
email fvanriet@xs4all.nl 
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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.

De mooiste vakanties beginnen in Amby! 

Wereldwijde keuze uit 
rondreizen, strandvakanties, 

cruises, stedentrips, enz.
Vrijblijvend advies bij Raymond in Amby.

MOND  
 ZO &

Algemene tandheelkunde

Kindertandheelkunde

Kaakchirurgie & implantologie

Preventieve tandheelkunde

Prothetiek

Tandtechniek

www.mondenzo.nl

Algemene
tandheelkunde

Kinder
tandheelkunde

Kaakchirurgie &
implantologie

Preventieve
tandheelkunde

Prothetiek Tandtechniek
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Nieuwe tandartsen praktijk 
in Zorgpark Scharn

(Vervolg van pagina 1)
 PRIJZEN.
Er is voor de groepen die het mooist lopen en het hardst zingen een 
wisselbeker en voor iedereen een oorkonde. Verder is er sinds enkele 
jaren een grote milieu beker en deze wordt toegekend aan de groep die 
onderweg niets vernield, niks in de natuur laat slingeren, het beste 
opruimt op de pauzeplaats en natuurlijk geen ruzie maakt.
 HET WEER.
Zoals elk jaar de moeilijkste factor. De beslissing, al of niet door gaan, 
wordt elke dag vlak voor het vertrek door de hoofdleiding genomen.
We kunnen dan iedereen bereiken en eerder kan dit dus niet. Deze 
beslis sing blijft een moeilijke zaak die soms, achteraf niet juist blijkt. 
Mocht dit zich voordoen, rekenen wij op uw begrip.

TOT SLOT UW MEDEWERKING.
De triomf tocht op donderdag slaagt voor uw kind wanneer U 
belangstel ling toont en hem of haar op feestelijke wijze inhaalt tijdens de 
laatste km.

WAT OOK BELANGRIJK IS.
 - de spelregels met de kinderen doornemen.
 - Zorg dat U in geval van nood bereikbaar bent.
 - Zorg voor eten, drinken, geschikte kleding en goed schoeisel.
 - Heeft u kind speciale (medische) aandacht nodig, laat het ons op tijd 
  weten.
 - Vragen en/of problemen? neem contact op met iemand van de 
  hoofdleiding;
  - Bep Thors achter de Hoven 61 tel; 3635947
  - Serve Dreesen Cramer van Brienenstraat 19 
   tel; 3631202
  - Ben Dackers Cederhoven 12, tel; 3638337.
  - Gonnie Kuipers - Goyen Cramer van Brienenstraat 33 
   tel; 3112244
- In principe zijn we elke dag rond 15.00 uur terug behalve de donderdag 
zal dit zeker later dan 16.00 uur zijn. Bij slecht weer kan er besloten 
worden om eerder terug te lopen. 

Volgende keer staan we ook stil bij onze jubilarissen van dit jaar. 
Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen aan de 40e WANDEL-
VIERDAAGSE met plezier kunnen terug denken.

Hoofdleiding wandelvierdaagse 2019 
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Vocalgroup Mes Amie
is met passie muziek maken 
is het wij-gevoel en gezelligheid
is streven naar uitdagingen
is samen durven groeien

Geslaagde Paas kienavond
Het koor kan weer terugkijken op een 
geslaagde verenigingskienavond. Zo’n 150 
enthousiasten kieners hebben weer een 
gezellige verenigingsavond mogen meemaken 
met leuke en mooie paasprijzen. Op woensdag 
27 november zal er een sinterklaas 
verenigingskien avond plaatsvinden. Noteren 
dus in de agenda. 

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

 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: 
 

CD MAAK VAN JE LEVEN EEN 
FEEST + CD-PRESENTATIE 
JEROME GELISSEN OP 
ZO. 28 APRIL 2019
Op zo. 28 april 2019 is mijn CD-presentatie 
van mijn Nederlands feestalbum Maak van je 
leven een feest! Bij Café 't Amsterdammertje 
(bij Tonnie en Sjenien), Wielewaalstraat 2 te 
Sittard van 14:00 uur tot 20.00 uur Op het 
nieuwe feestalbum staat 20 Nederlandse 
feestliedjes, incl. 2 Nederlandse medleys. 
Tijdens de presentatie zijn mijn nieuwe 
liedjes te horen en zijn er optredens van 10 
gastartiesten. Er zijn optredens van Mike 
Kanders, JimmyKe, Nick Gilissen, Patrick 
Gerets, Henrico Aquilini, Gabe Kruse, Marvin 
Rosier, Georgy van Golde, Ron Gilissen en 
Yassine Dupont. De entree is gratis.
Onder de liedjes de NL-versie van Loco 
Loco, Toedeloe, Kastelein, en Ik ga een feestje 
bouwen. Natuurlijk ontbreken Tijd voor de 
Polonaise en Nooit wil ik mijn pilsje kwijt 
ook niet op de CD. Na de CD-presentatie is 
mijn Nederlands feestalbum te koop in de 
winkel en bij mezelf voor € 10,-.

Koor Sancta Walburga viert zondag 28 april 
Walburgadag. Om 11.00 uur zingt ons koor, 
met ondersteuning van een aantal leden van 
het Kerkelijk Zangkoor Sint Caecilia, de 
Missa  Quarta van A.Moortgat 
Tevens vieren wij dat
mw. Annie Mommers en 
mw. Jos Kunen hun zilveren jubileum als 
kerkzanger vieren. Hiervoor ontvangen zij 
na de misviering uit handen van kapelaan 
Anu de bij dit jubileum behorende 
onderscheiding in zilver. 

16.00-17.45 uur: vrij te besteden 
18.00 uur:  terugreis naar Amby 
Het belooft dus een mooie dag te worden en 
het bijzondere aan deze concertreis is dat 
het bestuur deze dag niet heeft georganiseerd 
maar alle mannen van het koor en in ’t 
bijzonder Henny. Chapeau hiervoor heren. 
Nieuwe leden welkom.
Nu het nieuwe jaar gestart is het een goed 
moment om lid te worden van onze 
vereniging. We starten met het instuderen 
van een nieuw repertoire. Ben je 
geïnteresseerd dan nodigen wij je van harte 
uit tot het bijwonen van een repetitieavond. 
Heb je vragen dan mail ons via 
vocalgroupmesamie@gmail.com

Vrienden van VGMA
Inmiddels zijn wij gestart  met de jaarlijkse 
actie “vriend van VGMA”. Reeds meer dan 
100 vrienden zijn al lid van deze groepering 
van het koor. Heb je interesse, laat het ons 
dan even weten via bovenstaand mail adres. Je 
ontvangt geregeld een nieuwsbrief en 
deelname aan diverse activiteiten. Voor 5 
euro per jaar ben je al lid van onze 
vriendengroep. 

Plus actie
Zoals u wellicht al heeft kunnen lezen is de 
PLUS een actie gestart voor verenigingen. 
Door het kopen van boodschappen kunt u bij 
iedere 10 euro een stempel ontvangen. De 
stempelkaart bevat 30 vakjes. Is deze vol dan 
is deze kaart 3 euro waard. Wij hopen dat 
vele leden en vrienden gaan sparen voor ons 
koor. Heeft u interesse in een kaart dan 
melden via bovenstaand mailadres. 

Aankondiging bijzonder moment
Winterconcert Harmonie Heer Vooruit en 
Vocalgroup Mes Amie. 
Vers van de pers kunnen wij aankondigen dat 
wij gaan meedoen aan het Winterconcert van 
Harmonie Heer Vooruit op zondagmiddag 15 

december 2019. Samen met de harmonie gaan 
wij naast kerstnummers ook vanuit ons 
project Journey of Dreams ten gehore 
brengen. Dit concert zal in de Mercedes Benz 
zaal gaan plaatsvinden. 

Programma
Zaterdag 25 mei opluistering 50 jarig 
 huwelijk Meerssen
Zondag 26 mei Samen Zingen in 
 Amyerhoof
Zondag 23 juni  concertreis naar 
 Leuven
Zondag 15 december Winterconcert met 
 Harmonie 
 Heer Vooruit 



winkeliers vereniging ( OVA) en het 
buurtplatform Amby van mening dat de 
aanwezige vijver zijn beste tijd gehad heeft, 
geld kost en enkel een verzamelplek van 
afval is.
Het severenplein met het huidige 
parkeerbeleid zouden wij ook graag 
aangepast zien aan de nieuwe situatie die 
wij voor ogen hebben. De ontwikkeling van 
het winkelgebied als ontmoetingsplek. 
Hiervoor is met de gemeente overeen 
gekomen dit jaar nog een proef te doen 
met gratis parkeren voor de duur van 6 
maanden voor het severenplein.
In meerdere winkels in Amby kunt u 
hiervoor u keuze middels een petitie 
kenbaar maken. Voor alle duidelijkheid is er 
een kopie van deze petitie in deze uitgave 
van de Amyer Praot gedrukt.
Op vrijdag en zaterdag , 10 en 11 mei zal 
er in het winkelgebied van Amby een stand 
staan waar u deze petitie kunt 
ondertekenen en inleveren.
Heeft u vragen, stuur mail naar : 
info@buurtplatform-amby.nl

Het buurtplatform-Amby en
Resto Van Harte

Nieuw: snel en makkelijk reserveren
 

Nieuw bij Resto Van Harte! U kunt nu snel 
en makkelijk online reserveren in ons 
nieuwe reserveringssysteem. Ga naar de 
homepage van www.restovanharte en klik 
op de rode reserveringsknop. Of klik hier. / 
https://reserveren.restovanharte.nl/
Om uw reservering in ons nieuwe systeem 
te kunnen maken vragen wij nieuwe en 
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Belangrijke data :
1, 8, 15, 22, 29 april :
juridisch inloopspreekuur 10.00-12.00
4, 11, 18, 25 april :
sociaal team inloopspreekuur 10.00 -12.00
3 april: 
inloopspreekuur wijkagent van 10.00-12.00
1, 8, 15, 22, 29 april :
sociale zaken inloopspreekuur 10.00 -12.00
14 april: wandelclub de vrolijke lopers. 
13.30 verzamelen bij de Kardinaal in Amby
18 april: Resto van harte, lekker uit eten/ 
Zevenbronnen 18.00- 21.00

Het buurtplatform Amby 
met inloopspreekuur 
werk en bemiddeling
Wist u dat.... 
U met uw vragen over werk, inkomen en 
opleiding terecht kunt bij het 
Buurtplatform Amby.
Tijdens mijn gratis en open 
inloopspreekuur op maandag tussen 10.00 
en 12.00 uur help ik inwoners van Amby bij 
het vinden en verkrijgen van betaald of 
onbetaald werk; en we hebben al een aantal 
buurtgenoten aan werk kunnen helpen.
Ik probeer hierbij zoveel mogelijk de lokale 
werkgevers te bedienen en gebruik te 
maken van de lokale netwerken.
Een aantal actuele en doorlopende 
vacatures zijn te bekijken op onze locatie 
bij het buurtplatform Amby, en worden 
regelmatig ververst.
Maar ook als u alleen een vraag heeft over 
uw inkomen, uitkering, of andere zaken of 
heeft u hulp nodig bij het invullen van 
formulieren dan bent u uiteraard bij ons 
van harte welkom.
En heeft u tips voor ons, laat het ons 
weten!
Armand Decker
Servicepunt Werk en Bemiddeling
Sociale Zaken Maastricht-
Heuvelland
Inloopspreekuur: Ambyerstraat- 
Noord 78, 6225 EG Maastricht
Adres:  Ambyerstraat-Noord 78 / 
Aandacht Plus Zorg / 
Informatiecentrum Buurtplatform 
Amby
Voor vragen of het maken van een 
afspraak voor spreekuur  kunt u 
Jonas van de Wiel bereiken  via : 
info@buurtplatform-amby.nl  en  
onder  telefoonnummer : 
06-36408424

Het buurtplatform-Amby
Kern met Pit.
Onlangs is in samenwerking met 
het OVA een volgende stap 
ondernomen om het 
winkelcentrum van Amby meer 
body te geven en gaan we samen 
het kerngebied aankleden. 
 Om het severenplein meer 
uitstraling te geven, meer een 
ontmoetingsplek te maken, is de 

vaste gasten éénmalig opnieuw de gegevens 
in te voeren.
Door een stad te kiezen of een datum te 
selecteren ziet u meteen wat de  
mogelijkheden zijn. Klik de locatie aan en 
reserveer. Door uw eigen account aan te 
maken (niet verplicht!) kunt u meerdere 
reserveringen maken voor meerdere dagen, 
meerdere Resto’s en personen. En u kunt 
ook reserveringen makkelijk annuleren. 
Het is misschien in het begin even wennen 
maar het wordt moderner en vriendelijker, 
vindt u ook niet? 
Wij hopen dat wij het u hiermee 
gemakkelijk hebben gemaakt.
Liever telefonisch reserveren? 
Dat kan nog steeds. Bel 0900 900 3030 van 
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.30 
uur (25 ct/min).

Het buurtplatform-Amby en
de wijkbibliotheek.
Door een gift van een enorm aantal boeken 
door een inwoner van Amby  zijn wijn 
eerder dan gepland kunnen starten met 
onze wijkbibliotheek. Vijf dagen per week 
kunt u gratis gebruik maken van de uitleen 
van deze boeken. 
U bent welkom elke dag van 9.30-12.00 uur.  
Twee gemakkelijke stoelen zorgen ervoor 
dat u zelfs een stukje kunt lezen alvorens u 
het boek meeneemt.
Wij stellen het op prijs als u het boek wel 
weer retourneert 
Adres : Ambyerstraat Noord 78 / informatie 
punt Buurtplatform Amby / gebouw 
Aandacht Plus Zorg

Volgende vergadering buurtplatform;
23 april, 21 mei , 25 juni, 24 sept, 22 okt, 26 
nov, 17 dec 2019

Contact
Stichting Buurtplatform Amby
Postadres: Westrand 35, 6225 AT Maastricht;
Bezoekadres : Ambyerstraat Noord 78
Telefoon 0636408424
Website: www.buurtplatform-amby.nl 
E-mailadres:  info@buurtplatform-amby.nl 
 



GROTE 
ZOMERBRADERIE IN 
AMBY      

Noteer alvast in 
uw agenda:

Op zondag 16 juni 
a.s. is er weer een 
spetterende en 
gezellige 
zomerbraderie in 
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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 17 april tot en met dinsdag 14 mei

4 Kipkrokant
+ 1/2 kg Gehakt

€ 9.45samen voor

VARKENSFILET
vrijdag 19 april en
zaterdag 20 aprilWEEKENDRECLAME 

per kilo € 10.90

Goulash
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.09
Hamspek
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.85

Jong belegen kaas

100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.40

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

Het kerkhof, midden in ons 
dorp, is toe aan groot 
onderhoud. 
Door het niet verlengen van grafrechten 
en het verwijderen van grafstenen zijn er 
grote lege, kale plekken ontstaan. 
Het Kerkbestuur en de 
ParochiëleBestuursraad hebben besloten 
dat groot onderhoud moet plaatsvinden. 
Na de vernieuwing van de bestrating van 
het kerkplein en de afscheidsplek op het 
kerkhof, zijn nu het kerkhof en de 
kerkmuur toe aan een opknapbeurt. 

Op de lege plekken zullen struiken en 
bomen worden geplant, zodat het kerkhof 
weer een mooie laatste rustplaats wordt 
voor de overledenen van onze 
gemeenschap Amby. 
De werkgroep van vrijwilligers die de 
restauratie van het kerkgebouw voor hun 
rekening hebben genomen, is bereid om 
ook dit werk uit te voeren. Voor de 
groene aanplant is gekozen voor Smaragd 

coniferen, Hulst, Rododendron en 
Vibernum Tinus (sneeuwbalstruik). In 
totaal 40 stuks.
Dat het een en ander geld gaat kosten, zal 
u niet verbazen. De kosten van 
dezegroene aanplant zijn geschat op € 
2.500. Op dit moment hebben al diverse 
organisaties, verenigingen en particulieren 
een donatie toegezegd, waarvoor onze 
grote dank. Maar wij zijn er nog lang niet. 
Als dit initiatief u aanspreekt, kunt u 
hieraan een bijdrage leveren, groot of 
klein. Alles is welkom.
U kunt een bijdrage overmaken op 
rekening NL 37 SNSB 0858 0216 25 t.n.v. 
Parochie H. Walburga Amby, onder 
vermelding van: groen kerkhof.
 Hebt u vragen of wilt u meer weten, 
neem dan contact op met Piet Keijmis: 
pmjkeijmis@telfort.nl 

Amby.  Ook dit jaar wordt de braderie 
gehouden op 
een deel van de Ambyerstraat-Noord en 
het Severenplein. De entree is wederom 
gratis, dit dankzij de medewerking van de 
Ondernemers Vereniging Amby (OVA). 
We verwachten meer dan 4000 
bezoekers op onze braderie, die bestaat 
uit 100 kramen en verschillende attracties 
voor jong en oud.

SAME, bestaande uit Harmonie Sint  
Walburga, Carnavalsvereniging de 
Sjlaaibök en Scouting Amby  zijn weer 
volop bezig met de organisatie van deze 
jaarlijkse Zomerbraderie.
Om de braderie een impuls te geven, is 
SAME in zee gegaan met Elroco 
jaarmarkten, een gerenommeerd bedrijf in 
het organiseren van markten en 
braderieën.  Voor meer info  kunt u 
terecht op de volgende websites:
Over de braderie:www.
zomerbraderieamby.nl.  
Voor inschrijvingen ga naar  www.elroco-
jaarmarkten.nl

In de komende edities van de Amyer 
Praot meer informatie over de Markt en 
de attracties. Wenst u te woord gestaan 
te worden door een medewerker bel dan 
met Breur Kostons 043-3623962 of Tum 
Pilet 06-19462126. 

16 JUNI 2019 
'ZOMERBRADERIE IN AMIE'

Mei-VakaNtie: ONZe Zaak iS geSlOteN VaN MaaNDag 29 april tOt eN Met MaaNDag 6 Mei 2019.
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H. MISSEN in Amby

ZATERDAG 20aprilPAASZATERDAG
21.00 uur PAASWAKE, aansteken van het paasvuur en de paaskaars;
Koor: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia
Tiny Aerts-Braeken, c.u.
ouders Jeu en Mia Slangen Heijnen

ZONDAG21april PAASZONDAG
11.30 uur Koor: Sancta Walburga
Jaardienst Mia en Sjo Tillie-Brouwers
Rita van Herten-Kempers  /  Echtpaar Lexis-Lousberg
Overleden ouders Koenen-Gijselaers
Mia Keulen-Overhof  /  Willy Immink
Lieske Kersten-Janssen, c.u.  /  Pierre Cox, c.u.

MAANDAG 22 april PAASMAANDAG
11.00 uur Gelegenheidskoor
Jaardienst echtpaar Sledsens-Schols
Berta Limpens-Dolmans  /  José Linders-Poppeliers, c.u.

Dinsdag 24 april 09.00 uur: voor de zieken

Donderdag 26 april 09.00 uur in de dagkapel: voor de eenzamen

ZONDAG 28 april Tweede zondag van Pasen – WALBURGADAG
Ter ere van de geboortedag van H. Walburga
11.00 uur Koor: Sancta Walburga en Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia
Jaardienst Miny Creuwels
Mia Ackermans-Gilissen
Marieke Alberts-Rompelberg, c.u. / Ad de Witte c.u.

Dinsdag 30 april 09.00 uur: voor de wereldvrede

Donderdag 2 mei 09.00 uur in de dagkapel: voor de jarigen in de maand mei

Vrijdag 3 mei: Ziekencommunie

ZATERDAG 4 mei DODENHERDENKING
19.00 uur: Volkszang en Solist  - Voor alle slachtoffers van oorlog en geweld
Na de H. Mis dodenherdenking bij het oorlogsmonument op het kerkhof

ZONDAG 5 meiDerde zondag van Pasen
11.00 uur Koor: Gelegenheidskoor
Jaardienst E.H. Jan-Willem Lanckohr, oud-pastoor Amby
Bèr Willems, c.u.
Mila van de Berg, die gedoopt wordt
Na de H. Mis kerkdeurcollecte voor de verwarming

Dinsdag 7 mei 09.00 uur: voor de parochiegemeenschap

Donderdag 9 mei 09.00 uur in de dagkapel: voor priesterroepingen

OVERLEDEN
Toos Cox-Kramer, 90 jaar
Moge zij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming.

GEDOOPT
Fieke Stroucken
Wij wensen de dopelinge en haar ouders van harte proficiat.

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.
LET OP: op Goede Vrijdag 19 april is het parochiebureau gesloten!

Vermelding in de volgende kerkklok: misintenties: uiterlijk maandag 
29 april in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 30 april vóór 16.00 uur in het 
parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s:www.parochiewalburga.nl.

Zalig  Pasen
Jezus leeft midden onder ons. ‘’De 
gekruisigde; Hij Leeft’’. We vieren dat 
God met ons mee trekt in ons leven en dat 
Hij ons opneemt in zijn liefde. In ons 
dagelijks leven mogen we Jezus 
verrijzenis ervaren dag in dag uit, in 
kleine en grote momenten. We hoeven in 
ons eigen leven slechts terug te kijken om 
die momenten te zien, waar Hij ons 
oprichtte, ons deed opstaan en deed 
doorgaan, ons losmaakte uit de boeien 
van een doods bestaan.

De verrijzenis van christus vraagt om de 
verrijzenis van alle mensen uit dodelijke 
situaties, zich in te zetten voor de 
verrijzenis en het herleven van de hele 
wereld. Dit rijk van licht en leven, dat met 
Jezus in de wereld kwam,. Moet verder 
worden uitgebouwd. Waar mensen echt 
onbaatzuchtig elkaar liefhebben, waar 
mensen echt bezorgd zijn voor elkaar, 
zoals bij de zorg en mantelzorg, bij de 
vrijwilligers van onze parochie, bij de 
vrijwilligers van verschillende 
verengingen, daar breekt iets door van 
het nieuwe leven dat ons gegeven is.

 Pasen maakt ons blij, want we worden er 
in deze tijd herinnerd dat het leven sterker 
is dan de dood: de bomen worden weer 
groen, de bloembollen bloeien, zaadjes 
ontkiemen en het wordt warmer. 

Het moet aan onze handel en wandel te 
zien zijn dat Jezus midden onder ons 
aanwezig is als de Levende. Hij moet 
herleven door u en door mij. 
Een zalig Paasfeest wens ik u toe. 
Kapelaan Anu

6 3 4  j a a r g a n g
 n r .  7  -  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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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.

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

Zorgeloos en goed geregeld
voor slechts € 6.672,88

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

vraag naar de Galerijgraf Inkooppolis

Gerard Walravenstraat 65, 6227 TA  Heer-Maastricht  043-3612566
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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! 

Monique Waltmans, Praktijk 
voor Gewichtsbeheersing, 
start de campagne afslanken 
met een feestje op je bord
Afvallen. Niet het leukste 
werkwoord wat er is. Toch 
zijn velen er alweer mee bezig 
met het oog op de komende 
zomer. Gewichtsconsulent 
Monique Waltmans  van de 
gelijknamige praktijk gelooft 
niet in poedermaaltijden of met honger naar 
bed. Met de campagne ‘Feestje op je bord’, 
die Monique Waltmans  voert met de 
overkoepelende beroepsvereniging, laat  zij 
zien dat afslanken op een gezonde, 
verantwoorde en leuke manier mogelijk is. 
Negen uitdagingen om gezonder te eten
Gewichtsconsulent Monique Waltmans van 
de gelijknamige praktijk zegt:  “Feestje op je 
bord is een tropische, vrolijke campagne die 
gaat over variëren met gezonde voeding. 
Iedere week staat er een nieuwe uitdaging 
centraal, gericht op een gezonder ontbijt, 
lunch of diner. Ik inspireer mensen tijdens 
deze campagne met vrolijke gerechten en 
gemakkelijke recepten, allemaal met de 
focus op méér groente en méér fruit eten”. 
Dat doet de gewichtsconsulent onder 
andere via  haar  facebookpagina: www.
facebook.com/Monique Waltmans, Prakt. 
voor Gewichtsbeheersing en Voedingsadvies 
.
Bezoek de BGN-gewichtsconsulent op de 
Libelle Zomerweek
De overkoepelende beroepsvereniging 
neemt, als onderdeel van de campagne, deel 
aan de Libelle Zomerweek. Zij is daar van 
23 t/m 29 mei aanwezig met een stand en 
een team enthousiaste gewichtsconsulenten 
om mensen te inspireren een stap te zetten 
naar een gezondere leefstijl. Gedurende de 
beursdagen worden bezoekers uitgedaagd 
deel te nemen aan een swingende stand-
actie waarmee zomerse prijzen te winnen 
zijn. 
Persoonlijk advies
Gewichtsconsulent Monique Waltmans  
biedt ook individuele begeleiding aan om af 
te vallen of verbetering in leefstijl te 

realiseren. In het kader 
van de campagne 
‘Feestje op je bord’ 
heeft zij op dit 
moment een speciaal 
aanbod. 

Kijk voor meer informatie op de website 
van de praktijk: www.moniquewaltmans.nl 

Judoclub Amby
24 maart j.l. werd in Houthem 
het Heuvellandtoernooi 
gehouden. Een aantal judoka’s 
deden voor eerst aan een 
toernooi mee, dus voor hun 
was het erg spannend.
Er waren mooie wedstrijden 
te zien  met verrassende 
uitslagen, onder leiding van 
onze coach Leon Bours.
1e werden: Riku Kondo en Daniel Lokshin.
2e werden:  Ruan Rijks en Keano Rijks
3e werden:  Jaden Candel, Shanice Coolen 
 en Jochem Heijnen
5e werd: Eden Schoenmaeckers

Allen gefeliciteerd met jullie behaalde 
resultaat. 



Amyer Praot - 11 - Amyer Praot



Amyer Praot - 12 - Amyer Praot

RKASV 
NIEUWS

 
Uitslag extra Ledenvergadering.
De uitslag van de extra ledenvergadering 12 
April jl, is bij het inleveren van dit artikel 
nog niet bekend. In de volgende AP zullen 
we hierover berichten.

Wedstrijden RKASV 1
22-04  paasmaandag  SCG - RKASV 14:30  
28-04   Daalhof - RKASV         14:30   
12-05   RKASV - Schimmert     14:30
19-05   RKASV - Keer    14:30
26-05   DBSV - RKASV       14:30   

Historie Daalhof - RKASV
Als je dit leest denk je snel deze wedstrijd 
word toch jaarlijks gespeeld.  Maar niks is 
minder waard, want deze wedstrijd is de 
afgelopen 8 seizoenen maar twee maal 
gespeeld. Tijdens het seizoen 2016-2017 
speelde Daalhof in de 5e klasse, en dat was 
ook in het seizoen 2014-2015 het geval. 
Hiervoor speelde RKASV drie seizoenen in 
de 3e klasse.
19-04-2018 4e Klasse Daalhof - RKASV 2- 1
21-02-2016 4e Klasse Daalhof - RKASV 2- 4
Dit jaar heeft Daalhof het erg zwaar in de 
4e klasse A, en zal dan ook na dit seizoen 
degraderen naar de 5e klasse. Ze hebben 
namelijk pas 1 punt uit de reeds 17 
gespeelde wedstrijden dit seizoen. Vorig jaar 
wist Daalhof zich nog via de nacompetitie 
veilig te spelen, mede hierdoor spelen ze nu 
voor het tweede achtereen volgend jaar in 
de 4e klasse A.
Deze wedstrijd is erg belangrijk voor “us” 
RKASV, want bij een eventuele winst lijken 
de blauw -witten ook volgend seizoen 
verzekerd van een plek in de 4e klasse A. De 
mannen van Dave Schmitz hebben nog 6 
punten nodig, om zich definitief veilig te 
spelen dit seizoen.

Guido Stals Trofee 2019
Ook dit jaar lijkt Ut 3e voor de 3x in 
successie de Guido Stals Trofee binnen te 
slepen. Ze staan momenteel soeverein aan 
de leiding in de GST- stand. De enige 
concurrent Ut 4e verloor zijn vijfde 
wedstrijd. Ut 3e  heeft met nog 2 
wedstrijden te spelen, een voorsprong van 
vijf punten op Ut 4e. Deze GST -competitie 
gaat over 7 wedstrijden. In de volgende AP 
zullen we verslag doen van deze ontknoping.

STAND  GST 2019   ( stand 10-04-2019 )
Ut 3e  5-12      15- 5
Ut 1e   7- 8      12- 17
Ut 4e   5- 7      18- 9
Via onze site www.rkasv.nl kunnen jullie dit 
wekelijks volgen.

Jeugdafdeling RKASV
Wil jij ook komen voetballen volgend 
seizoen bij RKASV. Meld je dan aan voor 
1 mei 2019, want dan ben je ook verzekerd 
van een team.
En weet je zeker dat jij ook 
competitiewedstrijden zal spelen in het 
seizoen 2019-2020. Dit kan makkelijk door 
een mail te sturen naar; 
secretariaatrkasv@gmail.com

Jeugd-Programma Zaterdag 4 Mei. 
13:30 ST RKASV/GS JO19-1 Leonidas - W JO19-1
11:30 ST RKASV/GS JO17-1 Caesar JO17-2
9:30 ST RKASV/GS JO15-1 SJO BMR/SNC'14  
   JO15-1
11:30 RKASV JO13-1 SV Hulsberg JO13-2
13:15 RKASV JO12-1 Scharn JO12-1
13:15 RKASV JO12-2 ST SV Meerssen/RVU  
   JO12-2
11:45 RKASV JO11-1 RKVVL/Polaris JO11-1
11:45 RKASV JO10-1 Walram JO10-1
10:30 RKASV JO10-2 Eijsden JO10-1G
9:30 RKASV JO10-3 Keer JO10-1
10:30 RKASV JO9-1 ST Schimmert/GSV'28  
   JO9-1
9:30 RKASV JO9-2 Berg'28 JO9-1
11:30 RKASV JO8-1 Leonidas - W JO8-1
10:30 RKASV JO8-2 ST Voerendaal/RKSVB  
   JO8-2
12:30 RKASV JO8-3 SJO Krijtland JO8-2
9:30 RKASV JO7-1 Berg'28 JO7-1/JO7-2
Wilt u eens komen kijken kan dat, 
programma staat ook op onze site 
www.rkasv.nl

RKASV zoekt vrijwilligers
Wij zoeken nog vrijwilligers voor onze 
mooie vereniging. Bent u geïnteresseerd, en 
wilt u een gesprek? Neem dan 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/
Via de APP in de wandelgangen kunt u ook 
live de tussenstanden van RKASV 1 volgen.

RKASV -Einddag 2019
Noteer alvast in u drukke agenda.           
Vrijdag 7 Juni             
20:00 Feestavond met DJ Nando
Met o.a. huldiging van onze jubilarissen.
Zaterdag 8 Juni 
11:00 Einddag 2019 
voor de jeugdafdeling Voetbalclinic verzorgd 
door Voetbalschool De Voetbaltalenten. 

K e u n i n g s f i e s  M V V

m e t  m e d e w e r k i n g  v a n  C . V .  D e  S j l a a i b ö k

nodigt MVV Maastricht u uit om in de Rabobank Maastricht Business Lounge
te komen genieten van het MVV Maastricht "Keuningsfies"

met topartiesten o.a.:



Concert “Samen Zingen”
Zondagmiddag 26 mei 
a.s. zal de tweede editie 
van “Samen Zingen” 
plaatsvinden. Gemengd 
Seniorenkoor Ambitie, 
Gemengde 
Zangvereniging 
Crescendo, Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia 

en Vocalgroup Mes Amie 
geven gezamenlijk een 
concert in 
Gemeenschapshuis 
Amyerhoof. Het concert 
begint om 15.00 uur en 

duurt tot ongeveer 17.30 uur. 
Alle koren zullen deze middag 
een aantal liederen ten gehore 
brengen en het concert wordt 
afgesloten met een gezamenlijk 
slotlied. Aangezien het vier 
totaal verschillende koren zijn, 
wordt het een middag met een zeer 
gevarieerd muziekprogramma: voor ieder 
wat wils.

De entree voor 
dit concert 
bedraagt 
€ 3,50 per 
persoon, 

kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang.
Kaarten zijn te bestellen via: 
concertsamenzingen@gmail.com, via de 
deelnemende koren of aan de zaal op 
zondag 26 mei. VOL=VOL!!! 

GEEF UW SPULLEN EEN TWEEDE LEVEN
In de Terre des Hommes winkel in 
Maastricht (Dorpstraat 18A) kunt u 
dames-, heren- en kinderkleding, schoenen, 
tassen, sieraden, speelgoed, boeken, lp's, 
dvd’s, servies, kleine huishoudelijke 
artikelen en bric à brac doneren. 
Alles s.v.p. in goede staat én schoon!

Dankzij het afstaan van uw product levert 
u een bijdrage aan Terre des Hommes. U 
bent bij ons ook aan het juiste adres voor 
de aankoop van tweedehands artikelen van 
goede kwaliteit. Wist u dat …
U met elke donatie én aankoop een kind in 
nood helpt: de opbrengst van de winkel 
komt nl. geheel ten goede aan de projecten 
van Terre des Hommes.
U bijdraagt aan een beter milieu, want u 
geeft uw spullen een tweede leven.
U iemand anders blij maakt met iets moois 
waarop u misschien bent uitgekeken.
Wilt u op de hoogte blijven van o.a. de 
kortingsacties, volg ons dan op Facebook:  
www.facebook.com/tdhmaastricht  
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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 

BEJAARDEN – EN 
INVALIDENVERENIGING

AMBY

FEESTMIDDAG
Beste leden op zaterdag 18 mei a.s. wordt 
er weer een gezellige feestmiddag 
gehouden door de bejaardenvereniging.
Namens het bestuur nodig ik alle leden 
uit voor deze gezellige middag die zal 
worden gehouden in de Amyerhoof 
aanvang 14.00 uur (zaal open vanaf 
13.30 uur).
Kosten voor deze middag zijn €6,- p/p  en 
daarvoor krijgt u enkele consumpties en 
lekker eten rond een uur of 5.
Er is voor prima dans- en 
stemmingsmuziek gezorgd door “Howling 
Mad Peter".
U kunt zich opgeven bij de voorzitter 
Arno Custers of bij Helga Crijns tot 
11 mei  a.s.
Bij het opgeven kunt u dan ook gelijk 
betalen.
Ik wens U namens het bestuur allen alvast 
een heel gezellige feestmiddag toe.

A. Custers
Voorzitter/Secretaris 
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Persoonlijke aandacht, service en bekwaamheid staan 
bij mij hoog in het vaandel. Uw persoonlijke reisagent 
wanneer en waar het U uitkomt.

Ik zoek graag met u mee naar die ene speciale vakantie

�   06 37 37 46 60

Anouk van Bogaert-Hageman,
de reisagent die met u meedenkt maakt van 
reizen een beleving.

�

� 

www.dimension-experts.com

0200172.pdf   1 25-10-2017   15:20:22

Harmonieuws
Voorspeelmiddag 
op zondag 7 april j.l.
We kijken terug op een 
geslaagde Voorspeelmiddag 

en onze leerlingen hebben laten horen en 
zien waartoe zij muzikaal in staat zijn. Een 
echte jury, bestaande uit de dirigent van 
de Harmonie, Jhon Willems en de dirigent 
van het Jeugdorkest, Edwin van der 
Mullen, beoordeelden de optredens.

Uit de blije gezichten bij de 
rapportuitreiking kon het vele publiek 
opmaken, dat de leerlingen een prima 
prestatie hadden geleverd. We zijn trots 
om zoveel jong talent in onze vereniging 
te hebben. Op onze website www.
walburga.nl staat een fotoreportage.

Bijzonder concert op woensdag 
8 mei a.s. in de St. Janskerk.
Op woensdag 8 mei a.s. concerteren voor 
u Harmonie St. Walburga o.l.v. Jhon 
Willems,  R.K. Harmonie St. Caecilia “De 
Gele Rijders” o.l.v. Thijs Zenden en The 
Fort Saskatchewan Ambassador Band o.l.v. 
Guy Palmer.
Deze Canadese Band maakt een tournee 
door Nederland en doet hierbij ook 
Maastricht aan. Zij zochten samenwerking 
met Maastrichtse orkesten; De Gele 

Rijders en onze 
Harmonie hebben 
hierop positief 
gereageerd.
De locatie is de 
St. Janskerk, Henric 
van Veldekeplein, 
nabij het Vrijthof. 

Het concert begint om 20.00 uur en niet 
om 19.30 uur, zoals in de vorige Amyer 
Praot werd vermeld.. De toegang is gratis.

Sponsoring van de Harmonie
U kunt ons op vele manieren financieel 
steunen door en wij brengen deze drie 
onder uw aandacht:
 1. Door uw boodschappen te doen bij 
  Plus Franssen met een stempelkaart 
  van de Harmonie 
 
 2. Door uw online boodschappen te 
  doen via Sponsorkliks

 3. Door deel te nemen aan de 
 Vriendenloterij en de Harmonie als
 Goed Doel aan te wijzen

Informatie hierover vindt u op onze 
website www.walburga.nl 

UITNODIGING 
JAARVERGADERING 2019

Maandag 13 mei 2019 om 20.00 uur houden wij onze 
jaarvergadering in het Gemeenschapshuis “Amyerhoof” aan 
het Severenplein 27 te  Amby-Maastricht. De agenda en het 
financieel jaarverslag 2018 liggen een half uur voor aanvang van 
de vergadering ter inzage.

Agenda:
 1. Opening.                                                 
 2. Ingekomen stukken.                                  
 3. Verslag vorige ledenvergadering.            
 4. Jaarverslag 2018.                                                        
 5. Verslag financiële commissie van toezicht.                                            
 6. Bestuursverkiezingen:
  Dhr. A. Timans is aftredend en herkiesbaar
  Dhr. P. Rikers is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar
 7. Mededelingen
 8. Rondvraag.

Namens Walburgis Uitvaartzorg Guus Gabbano, Secretaris
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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 

Gratis peterselie bij  Limburgse witte asperges, ook geschild. 
Vers geschrapte heerlijke  Galantine krielen nieuwe oogst 

Veldsla of Gemengde sla gewassen ons € 0,99 + gratis dressing 
Huis gemarineerde Olijven ons € 0,79  

 In al onze vers gesneden producten gebruiken we geen conserveermiddelen of ander toevoegingen  

Voor al uw administratie- en belastingzaken

Ambyerstraat Noord 74 A

6225 EG Maastricht

T 043 - 3638563

info@raadmaastricht.nl

www.raadmaastricht.nl

Ook voor uw particuliere belastingaangifte

Raad van Kerken Maastricht
Secretariaat: Peppelhoven 15, 6225 GX Maastricht
 043 3624240    dehaan-verduyn@freeler.nl

De Raad van Kerken Maastricht nodigt u 
van harte uit voor:

de oecumenische viering ter gelegenheid 
van Koningsdag zaterdag 27 april 2019 om 

10.00 uur in de 
St. Jan aan het Vrijthof.

In deze viering gaan voor mw. drs. M Bijleveld 
(Protestantse Kerk) en pastoor G.H.J. Honings 
(parochie Wolder - Daalhof).
Tevens verlenen in deze dienst medewerking het 
Koninklijk St. Caeciliakoor Heer te Maastricht 
o.l.v. Emmanuël Pleijers en de Koninklijke 
Harmonie Ster van Maastricht o.l.v. Tim Aerdts.
Organist is de heer Klaas Remerie.
en de

de oecumenische gebedsviering ter 
gelegenheid van de jaarlijkse 

dodenherdenking 
waarbij wij in Nederland alle slachtoffers van 
oorlogsgeweld en discriminatie gedenken 
zaterdag 4 mei 2019 om 18.30 uur in de 
St. Servaasbasiliek.
In deze viering gaan voor pastoor-deken J.J.H. 
Dautzenberg en ds. P.B. van Reenen 

Geachte inwoner van Amby,
De winkeliersvereniging is, in samenwerking 
met het buurtplatform Amby, een initiatief 
gestart om het Severenplein 
gebruiksvriendelijker te maken.
Hiervoor is een aantal doelstellingen 
geformuleerd. 
Te weten:
- Het parkeertarief moet 
aangepast worden naar gratis parkeren      
 Ja O  Nee O

- De vijver dient verwijderd te 
worden ivm zwerfvuil                            
 ja O  Nee O

Mocht u, als inwoner van Amby, zich kunnen 
vinden in genoemde doelen vragen wij u dit 
kenbaar te maken door op dit formulier uw 
naam met handtekening te vermelden. 
Ook graag het bolletje bij Ja of Nee 
inkleuren!

Naam ….......................……………………

Postcode :…………..................

Handtekening:……................…………

Inleveren is mogelijk bij alle winkeliers en of 
het informatiecentrum van het 
buurtplatform Amby. 

TENNISSEN BIJ 
M.L.T.C. Ready.

Wil jij uitproberen of 
tennis iets voor jou is?
bij tennisclub Ready, Severenstraat 215 in 
Maastricht?
Heb je interesse in meerdere proeflessen, 
dan kun je voor slechts 5  euro per keer 
proeflessen volgen
op woensdag 17 april, 8 mei en 15 mei 
14.00 – 15.00 uur.
én op zaterdag 20 april, 11 mei en 18 mei 
van 10.00 – 11.00 uur

Geef van te voren even je naam en leeftijd 
door via susaneggen@setenmatch.nl

Sportieve groeten
Susan Eggen, 06-20392551 

(Protestantse Kerk). De Cappella Sancti Servatii 
o.l.v. Hans Heykers zal haar medewerking 
verlenen. Marcel Verheggen bespeelt het orgel.

Aansluitend aan deze gebedsviering lopen wij in 
een stille tocht van de St. Servaas naar het 
Herdenkingsplein waar de officiële herdenking 
zal plaatsvinden. Leden van de Raad leggen 
namens de aangesloten kerken bloemen bij het 
monument op het Herdenkingsplein.

Voor beide vieringen bent u van harte 
uitgenodigd. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

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

 

 
 

 

I.v.m. Pasen zijn onze openingstijden gewijzigd: 
 
Do. 18 april     08.00-20.00 uur 
Vrij. 19 april   08.00-19.00 uur 
Za. 20 april     08.00-20.00 uur 
Zo. 21 april     Gesloten 
Ma. 22 april    12.00-18.00 uur 
Di. 23 april     08.00-20.00 uur 
 
 

 
Vrolijk Pasen!  

Onze spaaractie van de Fabeltjeskrant 
loopt bijna ten einde…  

Tot en met komende zaterdag (de 20e) 
ontvangt u nog spaarzegels.  

Volle spaarkaarten kunt u inleveren  
t/m zaterdag 4 mei, maar let op: voor  

alle handpoppen geldt op = op! 
 

Vanaf komende zondag kunt u gaan 
sparen voor 7 verschillende Tupperware 
artikelen die speciaal ontworpen zijn om 

vers eten nog langer vers te houden. 
Want wat goed is, wil je vers houden! 
Wij wensen u alvast veel spaarplezier!  

 
 
 

Meer informatie over deze actie vindt  
u in onze winkel, op www.plus.nl en  

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

 

 
 

 

I.v.m. Pasen zijn onze openingstijden gewijzigd: 
 
Do. 18 april     08.00-20.00 uur 
Vrij. 19 april   08.00-19.00 uur 
Za. 20 april     08.00-20.00 uur 
Zo. 21 april     Gesloten 
Ma. 22 april    12.00-18.00 uur 
Di. 23 april     08.00-20.00 uur 
 
 

 
Vrolijk Pasen!  

Onze spaaractie van de Fabeltjeskrant 
loopt bijna ten einde…  

Tot en met komende zaterdag (de 20e) 
ontvangt u nog spaarzegels.  

Volle spaarkaarten kunt u inleveren  
t/m zaterdag 4 mei, maar let op: voor  

alle handpoppen geldt op = op! 
 

Vanaf komende zondag kunt u gaan 
sparen voor 7 verschillende Tupperware 
artikelen die speciaal ontworpen zijn om 

vers eten nog langer vers te houden. 
Want wat goed is, wil je vers houden! 
Wij wensen u alvast veel spaarplezier!  

 
 
 

Meer informatie over deze actie vindt  
u in onze winkel, op www.plus.nl en  

op onze facebookpagina. 

 

 


