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Op zondag 2 juni doen deze 11 jongens en 12 meisjes hun 1st Heilige communie
De communiemis is om 10 uur in de Heilige Walburga kerk in Amby.
De mis zal worden opgeluisterd door de communicanten zelf. Tevens zal het jeugdorkest
van harmonie Walburga enkele nummers spelen.
Na de viering worden de communicanten opgewacht voor de kerk. Daar zullen ze
toegespeeld worden door de Harmonie.
Daarna lopen ze in een stoet naar de "witte boerderij" waar deze feestelijke gebeurtenis
wordt afgesloten met het oplaten van ballonnen.
We stellen de kindjes graag aan jullie voor:
Bovenste rij van links naar rechts:
Fenna van Mulken, Roggehegge 68
Robin Bastiaens,Van Slijpestraat 95
Pepijn Faashen, Drosseartstraat 7
Kyanzo Veulemans, Past Lanckohrstraat 15
Xavie Jansen, Populierweg 47
Keomi Timans, Gouv Houbenstraat 18
Noël Pluymen, Populierweg 86
Noa Paes , Acaciahoven 22
Michelle van Bogaert , Appelhegge 38
Esmee Richter, Cramer van Brienenstraat 13
Famke Souren, Schovenlaan 108
Jesper Blezer,Vlierhoven 101
Jorn Thomassen, Wagenlaan 14
Bente Verheggen, Haamhegge 21

Onderste rij van links naar rechts:
Elize Hermans, Hagenstraat 46
Jente Kerstges, Den Olieberg 84
Naomi Meessen, van Slijpestraat 25
Aaron Borgignons, Eikenhoven 41
Sascha Ramakers, Haamhegge 28
Ayden Lousberg, Kast. Petersheimstraat
Senn Weerts,Vlierhoven 110
Sten Thomassen, Wagenlaan 14
Sem Vankan , Severenplein 28

Communiefeest
op 2 juni zullen in Amby 23 jongens en
meisjes hun Eerste Heilige Communie
doen. Deze feestdag zal de
ondernemersvereniging Amby niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Zoals
gewoonlijk zullen wij die ochtend vanaf
8.00 uur een professioneel fotograaf in de
Amyerhoof installeren. In de Amyerhoof zal
er een mooie foto van de communicant
gemaakt worden. Mochten er ouders een
familiefoto willen maken, dan kan dat ook.
De foto zal op de feestdag, ingelijst en al,
bij de communicant thuis bezorgd worden
door een van de leden van de OVA.
Bent U niet thuis,
dan kunt U de foto
afhalen bij Choes.
Communicant en ouders,
de OVA wenst jullie
een mooie dag.
Proficiat
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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
4 JUNI

Niet lang
hellen,
Conny bellen
Juridisch
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
AZM
3876700
EHBO AZM
3876700
1e HartHart
hulpHulp
3877892
Eerste
3877892
Huisartsenpost
3877777
HuisartsenpostMaastricht
AZM
3877777
Huisartspraktijk
3624135
HuisartspraktijkZwietering
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
hulpmiddelen
Centraalvan
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 Maastricht
362058214043
Basisschool
Amby
3621478
Peuterspeelzaak
Ukkepuk
Woonstichting Maasvallei
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 Amby
0625642737
Buitenschoolse
opvang L’Ambyk 2 3628932
BSO De Boomhut
3631793
Verloskundige
Praktijk
06-15023157
Alexandra Wijering
Essent
0800-9009
043-3636141
Ed Sabel, gemeenteraad
WML
3090909
Albert Albers, stadsdeelleider
Henny
Willems
gemeenteraad
3621089
3505116
noordoost
Niels
Peeters
gemeenteraad
0615960400
3471837
Verloskundige Praktijk VITA
0800-6666665
Zorgpunt
Thuiszorg
Trajekt Noordoost
7630010

Slachtofferhulp
Dierenambulance

0464203500
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
en Wegens
metalen ophalen
(geen koelgrote tuinrenovatie
kasten en diepvriezen),
éénmaligewel huishoudelijke apparatuur, witgoed e.d.
UGARAGE
kunt het bij uwVERKOOP
oprit klaarzetten.
tegen
aantrekkelijke
(Graag
voor
08.00 uur) prijzen.
Variatieook
aanop
overcompleet
We komen
afspraak
tuingereedschap,
06-42124460 (John) kruiwagen,
professionele HVC hakselaar,
regenton, staande en hangende
Welke hardloopster heeft
tuinlampen,
5x2 m1vijverfolie,
interesse
om samen
of 2 keer
diverse
maten
bamboestokken
enz.
per week (avond of weekend) een
ALLEEN
rondje (ca. 45
min.) te lopen in
AmbyZATERDAG
en omgeving.MORGEN
25 mei ’19
Tel.: 06-54777411
van 09.00-12.00 uur.
Plataanhoven 42 Amby.
Tel. 0655395201

&

SNIJDERS
SNIJDERS
Heeft u last van terugkerende

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

Heeft uu puin
puin of
of iets
iets op
op te
te
Heeft
ruimen in
in of
of om
om het
het huis,
huis,
ruimen
bel dan
dan
bel
GSM
06-20164033
GSM 06-20164033
Gevraagd oude fietsen
U vindt een AED
in de kantine van RKASV,
U devindt
een AED
bij
ETOS,

bijgemeenschapshuis
Hagerpoort, Amyerhoof,
in
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 4 juni
Inzendtermijn kopie
kopie
Inzendtermijn
Woensdag
2 november
Woensdag
29 mei
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:
amyerpraot@ziggo.nl
Telefoon
3621089
www.amyerpraot.com
e-mail:
henny.willems@home.nl

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

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

28 mei
KIENMIDDAG
voor bejaarden, invaliden en

KIENMIDDAG
alleenstaanden in
voor
bejaarden,
invaliden en
CAFÉalleenstaanden
AMMEZASIE
Degene, die wenst opgehaaldinte worden,
dient
dat tijdig te melden,
DE
KARDINAAL
telefoon 3622618

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

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde
statiegeldflessen
op. Het statiegeld
komt ten goede aan het schoolkamp.
De kinderen van de groepen 8 van
basisschool Amby komen in de week van
3 juni t/m 8 juni 2019 lege statiegeldflessen
ophalen. De leerlingen zijn in het bezit van
een pasje dat zij van school krijgen. Met dit
pasje legitimeren zij zich zodat u weet dat
het om de statiegeldflessen actie gaat van
basisschool Amby.
Wij bedanken u bij voorbaat heel hartelijk
voor uw medewerking.
Leerkrachten en kinderen van
Basisschool Amby.

Statiegeld voor de kinderen van
groep 8 van Basisschool Amby
Zoals elk jaar gaan ook dit jaar de kinderen
van de groepen 8 op schoolkamp. Zo’n
kamp kost geld en om dat geld bij elkaar te
krijgen vinden wij het belangrijk dat de
kinderen daar ook een kleinigheidje voor
moeten doen. Naast de eigen bijdrage van
de ouders halen de kinderen lege

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

In Maastricht aan de Dorpstraat
nr. 18A is één van de 45 winkels van
Terre des Hommes gevestigd.
U kunt hier tweedehands artikelen
van goede kwaliteit kopen.
Én brengen!

Voordeel bij Keurslager Heuts!

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

Speklappen

Biefreepjes

Beierse frikadel

VOORBEELDAANBIEDINGEN:
6
8
4
6
5
Duroc d'Olive

keuze uit diverse smaken

naturelShoarmapakket
of gepaneerd
Bij 500 gram
Biefreepjes
Cordon bleu
95
95
95
75
sucadelapjes
Duroc
d’Olive
Vlees,
broodjes
+
saus
Diverse4varianten
3 stuks
stuks
4 stuks
Shoarmapakket
Bij 500 gram
Biefreepjes
Cordon bleu 500 gram
GRATIS
sucadelapjes
Duroc d’Olive
Vlees,
broodjes + saus
Diverse
varianten
50
95 goreng
95
Barbecue-te-gek-stek
Gek.
Achterham
+
kruidenbouquet
Burger
Nasi
4
stuks
samen
500 gram
GRATIS
50
95
95
Zure Pastei samen
+
Bottle courgette
kruidenbouquet
4 stuks
500 gram
SPECIAL!
Grillworst
Saucijsjes
Zeeuws spek,
Gebakken pastei
Gevulde kippendij
SPECIAL!
95 Zeeuwsgebakken
25+Gebakken
50rozijnen
pastei
Duroc d’Olive
Metpastei
appeltjes en
Saucijsjes
spek,
elke 5e
100 gram
100 gram per soort samen
1 kilo
Gevulde kippendij
grillworst
gebakken
pastei +
Duroc d’Olive
Met appeltjes en rozijnen
50
75
50
99
100 gram grillworst
100 gramovenschotel
per soort, samen
100 gram
Babi pangang 8 stuks
Saté
Pasta-zalm
Boerengroentesoep
50
75
50
99
8 stuks

5

Hongaarse Goulash

100 gram
kant en klaar

Stamppot

1

1

5

4

1

100 gram per soort, samen

3

Stoofstukjes

3

8

8

7

100 gram

Asperge-

0

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

GRATIS
5

6

6

0

7 Diverse varianten 6 in braadjus
7 beenhamovenschotel
5
Duroc d’Olive
95
95
95
95
Duroc d’Olive
5
95 2 Tzatzikirauwkostsalade
95 4Kipfruitsalade
95
Gegrilde Spareribs955
Macaroni-vlees salade
5
2
4
5

Hongaarse
Goulash
Met GRATIS
witte rijst25Stamppot
Diverse varianten
500rijst
gram
Met GRATIS witte

500 gram

500 gram

Tomatensoep

Tomatensoep

500 gram

500 gram

500 gram

Gehaktbrood

Gehaktbrood

500 gram

50 Asperge-beenhamovenschotel
25

500 gram

Van mama Janssen 39
25Van mama
Janssen

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

500 gram

500 gram

Vleessalade
Frisse groentesalade
Vleessalade

200 gram

per stuk

1 kilo

Frisse groentesalade

7
2
129
95
09
95395
95
09
2
1
Deze
aanbiedingen
zijn
geldig
van
dinsdag
21
mei
t/m
zaterdag
25
mei
2019
3
2
1

500 gram
1 liter

500 gram

in braadjus
95 Stoofstukjes

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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250 gram
250 gram

350

2

95gram
250

295

Kerkbestuur en Scouting Amby
sluiten nieuwe overeenkomst
Dat het kerkbestuur van onze parochie, de scouting van oudsher
een warm hart toedraagt is bekend maar nu is die intentie ook
toekomstgericht onderstreept. Met ingang van 1 mei jongstleden
hebben het kerkbestuur en Scouting Amby een nieuwe langjarige
(10 plus 10 jaar) huurovereen-komst voor het bestaande
clubgebouw gesloten.
“Hiermee hebben we een belangrijke randvoorwaarde veiliggesteld
voor onze vereniging, ook al weten we dat aan het gebouw nog het
een en ander kan verbeteren om het meer bij de tijd te krijgen”,
aldus een tevreden Patrick Souren (groepsvoorzitter) en Edgar Op
den Camp (voorzitter van de stichting Scouting Amby). Beiden zijn
van mening dat het scoutinggebouw in het hart van de
gemeenschap een goede plek is en dat een goed gebouw voor
scouting een van de succesfactoren is. “De komende weken gaan
we met een petit comité voorbereidingen treffen, zodat direct na
de zomerkampen begonnen kan worden met een aantal
verbeteringen die prioriteit hebben” licht Roberto Smael toe
(gebouwbeheer scouting). Math Nulens en Piet Keijmis (parochiële
bestuursraad) vullen aan: “Wees gerust, aan de buitenkant
verandert niets aan het historisch, karakteris-tiek pand voor Amby
hoor”.
Math en Piet hebben namens het kerkbestuur het overleg met de
scouting gevoerd om tot een nieuwe overeenkomst te komen. Ze
kijken samen met Scouting Amby terug op een geslaagd proces. Al
snel werd duidelijk dat de financiën van de parochie het niet
toelieten andere investeringen te doen dan die welke strikt voor
de instandhouding noodzakelijk waren. Het kerkbestuur ziet de
relatief lage huur wel als een ondersteuning van scouting in
materiële zin en erkend werd verder dat de gewenste aanpassingen
ook noodzakelijk zijn voor het gebruik van het gebouw als clubgebouw. Toen eenmaal duidelijk werd dat ook het kerkbestuur, onder
leiding van pastoor Horsch, het gebouw weer graag opnieuw aan
scouting Amby zou willen verhuren is gekeken naar een
mogelijkheid dat toekomstig gebruik voor beide partijen goed te
regelen.

Oproep projectzangers
concert oktober 2019
Gemengde Zangvereniging Crescendo uit Amby
Maastricht, zoekt projectzangers voor een concert
i.s.m. het Toon Hermans Huis te Maastricht.
Data: zondag 13 en 20 oktober 2019.
Zing je graag en heb je al enige ervaring met zingen in een koor als
(sopraan, alt, tenor of bas) dan ben je welkom om mee te zingen in
ons koor aan een bijzonder concert dat in oktober twee maal
wordt uitgevoerd. Het gaat om bekende liedjes waarbij we je stem
goed kunnen gebruiken: “Mag ik dan bij jou…”van Claudia de Breij,
“Opzij, opzij, opzij…”van Herman van Veen, Ramses Shaffy Medley,
“We zullen doorgaan…”en enkele meezingliedjes.
Repetities (in totaal 9 keer) vanaf 20 augustus 2019 elke dinsdag
van 20.00 tot 22.00 uur in Gemeenschapshuis Amyerhoof,
Severenplein 27 te Amby, Maastricht. Op zaterdag 21 september
hebben we een werkdag van 10.00 tot 16.00 uur. We vragen van
jou de inzet om elke repetitie, en tijdens de twee concertdagen
aanwezig te kunnen zijn. Wat we te bieden hebben is heerlijk zingen
in een gezellig koor met twee spetterende concerten als afsluiting!

Scouting zag daarbij wel mogelijkheden om het gebouw aan te
pakken mits er voldoende vrijheid en tijd zou zijn om dit ook zelf
te kunnen realise-ren met vrijwilligers, sponsoring in natura en
wellicht fondsenwerving bij derden. Randvoorwaardelijk voor een
dergelijke aanpak is dan een lang-jarige overeenkomst met
duidelijkheid over de rolverdeling en verantwoordelijkheden. En
dat is nu precies hoe een en ander is geregeld. Win-win dus voor
het kerkbestuur en de scouting.
Scouting Amby heeft ca. 100 jeugdleden en een enthousiaste staf.
Het is een bloeiende vereniging die veel betekent voor haar leden
maar ook een positieve rol speelt in onze gemeenschap en de
sociale structuur van ons dorp. Jeugdleden leren er immers ook
om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun activiteiten en
de vereniging als geheel. Hoe ouder de leden, hoe meer
verantwoording en vrijheid. “Vrijwilligers en stafleden steken veel
tijd en energie in Scouting, ook zij verdienen een goed clubhuis”,
daar zijn alle aanwezigen het roerend over eens.

Informatie over ons koor en de koordirectie is te vinden op onze
website, www.crescendo-amby.nl.
Voor deze muzikale uitdaging kunt zich aanmelden bij: Peter Aerts,
tel.043-3624224 mailadres phmaerts@home.nl 

Wegens grote tuinrenovatie éénmalige

GARAGE VERKOOP
tegen aantrekkelijke prijzen.

Variatie aan overcompleet tuingereedschap, kruiwagen,
professionele HVC hakselaar, regenton, staande en hangende
tuinlampen, 5x2 m vijverfolie, diverse maten bamboestokken enz.
ALLEEN ZATERDAG MORGEN 25 mei ’19
van 09.00-12.00 uur.
Plataanhoven 42 Amby. Tel. 0655395201

Foto: Edgar Op den Camp en Patrick Souren overhandigen namens
Scouting Amby de getekende overeenkomst aan Math Nulens en
Piet Keijmis voor het kerkbestuur.
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Collecte ten bate van het
Nationaal Epilepsie Fonds
In Amby zal van maandag 3 juni tot en
met zaterdag 8 juni de jaarlijkse
collecte voor de epilepsiebestrijding
worden gehouden. In heel Nederland
gaan meer dan 25.000 collectanten de
straat op om een ieder in de
gelegenheid te stellen een bijdrage
aan dit belangrijk werk te geven. Ik
weet zeker dat al die mensen met
epilepsie, zoals mijn zoon, u heel
dankbaar zullen zijn.
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.
120.000 mensen met epilepsie
In Nederland leven 120.000 mensen met
epilepsie. Jaarlijks krijgen 2.000 kinderen
deze diagnose. 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 durven wij een beroep op u
te doen 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.
Voor meer informatie over de collecte of
als u zich als collectant zou willen
aanmelden, kunt u contact opnemen met:
Wiel Claessen, Frans Halsstraat 5
(tel 3621563). e-mail: wielc@xs4all.nl

Kom naar onze 3de zonnepanelen bijeenkomst!
De avond start om 19:00 uur
Woensdag 29 mei Amyerhoof,
Severenplein 27 te Maastricht..
De belangstelling voor zonnepanelen neemt steeds meer toe. Niet zo gek, want ze zijn
goed voor het milieu én uw portemonnee! Ook u kunt profiteren van de voordelen van
zonne-energie.
Volta Limburg en gemeente Maastricht bieden een service voor huiseigenaren die aan de
slag willen met energiebesparing en duurzame energieopwekking onder de naam
PlusJeHuis.
Tijdens de bijeenkomst wordt speciale aandacht besteed aan zonnepanelen. U krijgt uitleg
over het project en de investering. Ook vragen over de terugverdientijd van
zonnepanelen, installatie, onderhoud of wat de btw-teruggave inhoudt.
U bent van harte uitgenodigd door Volta Limburg en gemeente Maastricht op woensdag
29 mei bij De Amyerhoof, Severenplein 27 te Maastricht. De avond start om 19:00 uur.
Meld u aan voor deze bijeenkomst via https://www.voltalimburg.nl/plusjehuismaastricht.
Wilt u weten hoeveel u kunt besparen? Vraag gratis online besparingsadvies aan via
www.voltalimburg.nl/plusjehuismaastricht.

Heeft u misschien mijn
chimpansee knuffel gevonden?
Hij ziet eruit als die op de foto.
ik mis hem heel erg.
Bel me aub: 0612 70 65 41.
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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

Loterij Zonnebloem 2019
Vanaf de maand mei tot september zijn
weer vrijwilligers van de Zonnebloem Amby
op pad om loten te verkopen. Deze loten
kosten € 2,- p.st.
De Zonnebloem is een landelijke vereniging,
dus een gedeelte van de opbrengst is daar
ook voor bedoeld, maar ook de afdeling van
Amby ontvangt een groot deel er van om
de activiteiten te bekostigen.

0646376593
De Zonnebloem brengt bezoeken aan
mensen die dreigen in de Maatschappij
door ouderdom of een handicap achterop
te raken. Ook organiseert ze activiteiten
als Paas- en Kerstviering , feestmiddag,
busreis, vakantie, boottocht.
Dit alles kost uiteraard geld en de
lotenverkoop helpt voor een deel om dit
te kunnen blijven doen. Wij hebben
uiteraard een aantal vrijwilligers, die dit
werk op zich nemen, maar als Zonnebloem
staan wij nog steeds open voor nieuwe
vrijwilligers, die hun bijdrage willen leveren
aan dit mooie werk.
Hopelijk wilt u als inwoner van Amby
weer onze actie ondersteunen door het
kopen van een lot.

Wij zijn u bij voorbaat dankbaar! 

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:
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Alzheimercafé
Maastricht
Op 5 juni as. is er weer
een bijeenkomst van het
Alzheimercafé Maastricht.
Het thema deze avond is
“Dementie en de notaris”.
Gastspreker is Reinier
Thissen van Team
Notarissen te Maastricht.
Wat kan de notaris betekenen voor
mensen met dementie en hun naasten?
Welke zaken zijn belangrijk om te
regelen? De notaris zal vertellen over zijn
rol en allerlei juridische zaken waar u mee
te maken kunt krijgen.
Aanmelden is niet nodig. Toegang is gratis
U bent allen van harte welkom bij
Athos Eet- Maakt- Doet, Athoslaan 12A,
Maastricht. De zaal is open vanaf 19.00u
en het programma start om 19.30u.
Aanmelden is niet nodig. Toegang is gratis.
Voor meer informatie ( 06-12255124 *
alzheimercafemaastricht@gmail.com
U kunt voorafgaand aan de avond een
gezonde en goedkope maaltijd gebruiken
bij Athos Eet. Reserveren via:
(Athos Eet 088-3505063
info@athos-maastricht.nl 

TOON HERMANS HUIS
MAASTRICHT
Meet & Greet avond in het Toon Hermans
Huis Maastricht.
In samenwerking met
B-actief onderdeel van
Borstkankervereniging
Nederland organiseert
het Toon Hermans Huis
Maastricht op 20 mei
2019 een Meet & Greet avond voor
vrouwen met borstkanker en/of genezen
zijn. Programma: 18.30 -19.00 uur inloop
met koffie/thee, 19.00- 20.00 uur lezing
leven na borstkanker “rewrite your story”
door Pascalle Renée Cohen. Daarna tot
21.00 uur gezellig samenzijn met tapas en
leuke standjes, Make up, sieraden van glas,
tassen, sjaals en bijouterie. Aanmelden via
e-mail info@toonhermanshuismaastricht.nl
of telefonisch 043-3261000.
Café Doodgewoon in het Toon Hermans
Huis Maastricht,
Op dinsdag 21 mei 2019 van 19.00 tot
21.00 uur is er een informatie en
uitwisseling bijeenkomst over
onderwerpen rondom de laatste
levensfase.
De fotovakvrouw Petra Niessen over
rouwfotografie. Zij gaat in op de nieuwe
trends en mogelijkheden rondom
fotografie bij sterven en uitvaart.
Gerrie Siebels, de Rouwclown
ondersteunt naasten in het uiten van
emoties rondom het verwerkingsproces bij
het verlies van een dierbare.Voor deze
sessie wordt aan de deelnemers gevraagd
om een klein hebbedingetje van thuis mee
te brengen.
Gratis en voor iedereen! Geen aanmelding
nodig. 

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 22 mei tot en met dinsdag 12 juni

4 Braadworstjes
+ 1/2 kg Gehakt

Achterham

samen voor

100 gram

€ 8.45

WEEKENDRECLAME

vrijdag 24 mei en
zaterdag 25 mei

KOPHAASJES

4e GRATIS

Concert
“Samen Zingen”

Zuurvlees
100 gram
€ 1.09
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

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

€ 2.05

Boterhamworst
100 gram

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

€ 1.09

Jonge Kaas

100 gram

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

€ 1.20

PICKNICK MET DE ZONNEBLOEM AMBY

Op zaterdag 1 juni a.s. houdt de Zonnebloem weer een picknick.
Wie het ooit heeft meegemaakt, weet uit ervaring hoe gezellig en
Zondagmiddag 26 mei a.s. zal de tweede editie van “Samen
feestelijk zo’n happening met de Zonnebloem is.
We doen het dit jaar samen met Verpleegkliniek de Zeven Bronnen
Zingen” plaatsvinden. Gemengd Seniorenkoor Ambitie,
en dat betekent dat er van onze Zonnebloemgasten 25 personen
Gemengde Zangvereniging Crescendo, Kerkelijk Zangkoor St.
kunnen deelnemen. Daarom is het natuurlijk noodzakelijk om u zo
Caecilia en Vocalgroup Mes Amie geven gezamenlijk een concert vlug mogelijk op te geven want vol is vol! Er doen nl. ook
in Gemeenschapshuis Amyerhoof. Het concert begint om 15.00 25 personen van Zeven Bronnen mee aan deze picknick.
Tijdens de middag is er natuurlijk ook muzikaal entertainment en
uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur. Alle koren zullen deze
wel door het dansorkest dat ons ook vorig jaar met hun gezellige
middag een aantal liederen ten gehore brengen en het concert
stemmingsmuziek een prettige middag heeft bezorgd. Wat er zeker
wordt afgesloten met een gezamenlijk slotlied. Aangezien het
ook niet zal ontbreken is de zorg voor het inwendige.
vier totaal verschillende koren zijn, wordt het een middag met
Zoals altijd zal er een heerlijk buffet klaar staan, dat door een van
onze eigen vrijwilligers is klaar gemaakt. Daarna is er nog vlaai en
een zeer gevarieerd muziekprogramma: voor ieder wat wils.
vanzelfsprekend de nodige drankjes.
Plaats: Zeven Bronnen | Aanvang: 12.00 u. | Eind ca 15.30 u
De entree voor dit concert bedraagt € 3,50 per persoon,
Deelname: € 5,-- p.p.
kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang.
Opgave vóór 23 mei bij de Heer Tj. Dols, Hazelaarhoven 9,
Kaarten zijn te bestellen via: concertsamenzingen@gmail.com,
Tel. 3625298.
via de deelnemende koren of aan de zaal op zondag 26 mei.
We hopen u welkom te kunnen heten
onder mooie zonnige sferen. 
VOL=VOL!!! 
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634 jaargang
n r. 9 - 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

REEDS EN NOG NIET
Mensen die als christen willen leven,
hebben veel vóór op anderen. Ik heb
het wel eens zo horen zeggen: “Wij
staan met beide voeten in de klei en met
ons hoofd in de wolken”. En: “Ons
leven kun je vergelijken met een wiel:
het is voortdurend in beweging maar de
as is het vaste punt dat in rust is en
stabiliteit geeft”.
Het is de levenskunst van een christen
om twee werelden bij elkaar te houden:
die van het dagelijks leven met zijn
activiteiten, verplichtingen, zorgen en
kruisen én die van de innerlijke vrede,
de voorsmaak van het
eeuwigheidsgeluk en de innerlijke
zekerheid.
Wij zijn weliswaar nog niet in de
hemel, maar op de weg daar naar toe
krijgen we vaak al kleine cadeautjes
van Onze Lieve Heer, die “van boven”
afkomstig zijn om ons te bemoedigen
en te troosten. Het geloof is een anker
dat stabiliteit geeft op de woelige
golven van de levenszee. Daar mogen
wij blij en dankbaar voor zijn en dat
licht mogen wij ook voor anderen laten
schijnen.
Pastoor P. Horsch
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 26 mei Zesde zondag van Pasen
11.00 uur: De viering wordt opgeluisterd door een ensemble van
Harmonie St. Walburga. Uitgevoerd wordt “Die Deutsche Messe” van
Michaël Haydn.
Dankviering gouden huwelijk Tiny en Piet Keijmis
1e jaardienst Frans Hermens
1e jaardienst They Vreuls
Jaardienst Anny Janssen-Lousberg
Charles Huben
Bèr Willems, c.u.
José Linders-Poppeliers, c.u.
Gerda Daemen-Op den Camp, c.u.
Dinsdag 28 mei 09.00 uur
Voor priesterroepingen
DONDERDAG 30 mei HEMELVAARTSDAG
11.00 uur: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia
Sjef Souren
ZONDAG 2 juni Zevende zondag van Pasen
10.00 uur EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Jeugdorkest Harmonie en de kinderen zingen samen
Annie Corstjens-Brok, c.u.
Voor de communicanten
Na de H. Mis kerkdeurcollecte voor de verwarming
Dinsdag 4 juni 09.00 uur
Willy Spauwen
Donderdag 6 juni 09.00 uur in de dagkapel
Ouders Mateijsen-de Kort
Ouders van der Beek-Gennotte
Vrijdag 7 juni Ziekencommunie
OVERLEDEN
Mieke van de Vall-Retz, 88 jaar
GEDOOPT
Mila van de Berg
Wij wensen de dopeling en haar ouders van harte proficiat.
KERKPOETS
Maandag 27 mei wordt onze kerk weer gepoetst vanwege de viering van de
eerste heilige communie. Wilt u ons komen helpen?
U bent van harte welkom van 09.00 tot 12.00 uur.
Voor koffie en thee wordt gezorgd.
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
27 mei in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 28 mei 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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BEN VOORAL JEZELF. OOK STRAKS.
Hoe jĳ de wereld ziet en je daarin laat zien, is wat jou maakt tot wie je bent. Je leeft het leven
op jouw manier en wil er zo ook afscheid van nemen. Bĳ ons krĳg je er letterlĳk en figuurlĳk de
ruimte voor in het Lourdes-Paviljoen. Een mooie, voordelige uitvaart, geheel naar jouw wens.

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

met gratis gebruik van het Lourdes-Paviljoen

Zorgeloos en goed geregeld
vanaf slechts

€ 6.246,82

INFORMEER OOK EENS NAAR DE OVERIGE MOGELIJKHEDEN BIJ BOVENS:
ZELF ALLES REGELEN • VOORDELIG INKOPEN • VOORDELIG VERZEKEREN

Gerard Walravenstraat 65, 6227 TA Heer-Maastricht 043-3612566
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Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak

Gratis peterselie bij Limburgse witte asperges, ook geschild.
Deze week

5 kg Asperges kl 2 € 11,00 op = op

Ze zijn er weer, de hele goede Aspergeschillers nu van € 3,98 voor €

Galantine krielen nieuwe oogst.
Gemengde sla gewassen ons € 0,99 + gratis dressing.

1,98

Vers geschrapte heerlijke

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

Inloop vanaf 19.15 uur
Gemeenschapshuis de Amyerhoof
Inloop vanaf 19.15 uur

Severenplein 22 Maastricht

Gemeenschapshuis de Amyerhoof
Severenplein 22 Maastricht

maandag 17 juni 2019
maandag 17 juni 2019

Heb jij altijd al willen zingen in
jij altijd
willen
zingen in
een Heb
koor?
Kom aldan
tijdens
een koor? Kom dan tijdens
deze open repetitie luisteren
deze open repetitie luisteren
en meezingen.
en meezingen.
Onder
leiding
van
onze
Onder
leiding
van
onze
dirigent
Paul
Lemmensen
en
dirigent
Paul
Lemmens
instrumentale
begeleidingvan
van
instrumentale
begeleiding
combo
zing
meteen
een
een een
combo
zing
je je
met
gezellige groep een leuke en
gezellige groep een leuke en
gevarieerd repertoire.
gevarieerd repertoire.
Voor meer info over ons koor,

Voorgameer
info over ons koor,
je naar
ga je naar
www. vocalgroupmesamie.nl

www. vocalgroupmesamie.nl

Voor al uw administratie- en belastingzaken
Ook voor uw particuliere belastingaangifte
Ambyerstraat Noord 74 A
6225 EG Maastricht
T 043 - 3638563
info@raadmaastricht.nl
www.raadmaastricht.nl
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De meest gestelde
vragen over
mantelzorg
Zorg je voor een partner, kind, ouder, familielid, vriendin of buur?
Heeft hij/zij deze zorg nodig vanwege een ziekte, beperking,
ouderdom of verslaving? Dan ben je mantelzorger.Vaak word je dit
van de ene op de andere dag. Het overkomt je en opeens zit je met
een heleboel vragen.Vragen over zorg en praktische hulp,
dagbesteding, onderwijs, wet- en regelgeving, hulpmiddelen, etc. Bij
wie kun je terecht met deze vragen en waar ontvang je als
mantelzorger deskundig advies en begeleiding?
Tanja Goessen, mantelzorgconsulent bij Steunpunt Mantelzorg
Zuid, verzorgt op dinsdag 28 mei, een informatieve bijeenkomst
over ‘Mantelzorg’ en wat het steunpunt voor u en uw naaste kan
betekenen. U bent van harte welkom en hoeft zich niet aan te
melden. De toegang is gratis.
Heeft u vragen? Bel of mail ons even: 043 – 321 50 46 of
info@mantelzorgzuid.nl.
Di 28 mei | 14.00 – 15.30 u | Wijkservicepunt Noord-Oost |
Voltastraat 50 | Maastricht 

Nieuwe tandartsen praktijk
in Zorgpark Scharn
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Kindertandheelkunde

Algemene
tandheelkunde

Ben jij op zoek naar een leuke bijbaan?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Algemene
tandheelkunde

Kinder
tandheelkunde

Stuur jouw sollicitatie met CV naar
efranssen@plussupermarkt.nl
of vraag een sollicitatieformulier
aan de kassa.
Algemene
Kinder
Kaakchirurgie &
tandheelkunde

tandheelkunde

Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen
Severenplein 24a, Maastricht
043-3634781
www.facebook.com/plusfranssen
Instagram:
Algemene
Kinder plusfranssen Kaakchirurgie &
tandheelkunde
tandheelkunde
implantologie

Skillslab voor
mantelzorgers
Kinder
Kaakchirurgie &

implantologie
Praktische tips
rondom
de verzorging

tandheelkunde

Preventieve
tandheelkunde

implantologie

MOND
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vanaf
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Kaakchirurgie
& implantologie
vanaf 18 augustus
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Prothetiek

Tan

Nieuwe tandartsen praktijk in Zorgpark Scharn
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Preventieve
Prothetiek
Nieuwe
praktijk in
Zorgpark Scharn
implantologietandartsen
tandheelkunde

www.mondenzo.nl

Preventieve
tandheelkunde
www.mondenzo.nl
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Kindertandheelkunde
Tandtechniek

Algemene
tandheelkunde

Kinder
tandheelkunde
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Hoe kun je het beste iemand tillen of verplaatsen in bed? Hoe kun
je iemand van de rolstoel in de stoel helpen of op het toilet? En
Flyer MondenZo-DEF.indd 1
hoe help je iemand in de badkamer? Verpleegkundige
Robert
BoonKaakchirurgie &
Algemene
Kinder
tandheelkunde
tandheelkunde
van Thuiszorg Groot-Limburg geeft u praktische tips in
hun nieuweimplantologie
skillslab! Graag nodigt Steunpunt Mantelzorg Zuid u uit voor deze
workshop.
Algemene
Kinder
Kaakchirurgie &
Preventieve
Meer informatie en aanmelden
tandheelkunde
tandheelkunde
implantologie
tandheelkunde
Di 18 juni | 13.00 – 15.00 u. | Thuiszorg Groot-Limburg |
Duitse Poort 13 | Maastricht.
Deelname is gratis, maar u moet zich wel even aanmelden bij het
Algemene
Kinder
Kaakchirurgie &
Preventieve
Prothetiek
steunpunt per tandheelkunde
telefoon
043-3215046,
tandheelkunde
implantologie
tandheelkunde
per e-mail info@mantelzorgzuid.nl of via onze website
www.mantelzorgzuid.nl/voor-mantelzorgers/activiteiten. 
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Zaterdag 8 Juni
11:00
Einddag 2019 voor de jeugdafdeling
Voetbalclinic verzorgd door Voetbalschool
De Voetbaltalenten. Alle jeugdleden kunnen
zich opgeven bij de leiders.

Vervoer voor en naar uw zakelijke
en vakantiebestemmingen

Jeugdafdeling RKASV

TEL: 06 55904543

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

Airport-ServiceLimburg.nl
TaxiApp.nl

“Vaak gekopieerd, nooit geëvenaard“

RKASV
NIEUWS
RKASV is al volop bezig,
met de voorbereiding op
het nieuwe seizoen 20192020. En een van de taken
is dat Amby weer trots is op zijn RKASV.
Zo hebben we oud eerste elftal speler Andy
Geraerds als nieuwe assistent Trainer van
RKASV 1 weten te strikken. Ook Jimmy
Kusters keert na 1 seizoen weer terug op
het oude nest, en zal weer voor RKASV 1
gaan spelen. Meer info omtrent RKASV 1 zie
ook onze website.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Daarom zal RKASV de komende jaren, meer
de jeugd van Amby gaan inpassen. Meer info
hierover in de volgende AP.

2017-2018
2016-2017
2014-2015
2012-2013

4A
4A
4A
3A

DBSV -RKASV
DBSV -RKASV
DBSV- RKASV
DBSV- RKASV

3-1
0-1
2-2
0-4

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

Wedstrijden RKASV 1 2018-2019
26-05 DBSV – RKASV
14:30
Laatste wedstrijd van het seizoen.
Historie DBSV – RKASV
De laatste 8 seizoenen speelde beiden teams
4x tegen mekaar. Dat was 1x in de 3e klasse
A, en 3x in de 4e klasse A. Afgelopen seizoen
verloren wij met 3- 1 van DBSV. Dit seizoen
wist RKASV thuis nog met 3- 2 te winnen.
Maar DBSV is nog volop in de strijd
verwikkeld, om een plek in de nacompetitie.
Dus zal DBSV alles in het werk stellen, om
de 3 punten in Heugem te houden. RKASV is
uitgespeeld dit seizoen, en zal deze wedstrijd
ook weer de jeugd een kans geven.

Restprogramma RKASV 2018-2019
25 mei
14:30 SJO UBC JO19-1
- ST RKASV/GS JO19-1
14:30 Berg'28 JO17-1
- ST RKASV/GS JO17-1
11:15 Scharn JO15-3
- ST RKASV/GS JO15-1
12:00 RKUVC JO13-1
- RKASV JO13-1
12:30 FC Kerkrade - West JO12-1
- RKASV JO12-1
10:30 ST RKSV Minor/Wijnandia JO12-1
- RKASV JO12-2
10:30 Caesar JO11-1
- RKASV JO11-1
10:30 Bunde JO10-1G
- RKASV JO10-1
10:00 Rood Groen LVC'01 JO10-1
- RKASV JO10-2
10:30 Leonidas - W JO10-2
- RKASV JO10-3
10:00 SV Geuldal JO9-1
- RKASV JO9-2
9:30
Leonidas - W JO8-2
- RKASV JO8-2
9:30
RKHSV JO8-1
- RKASV JO8-3
9:00
Daalhof JO7-1/JO7-2
- RKASV JO7-1
			
26 mei
14:30 DBSV 1
- RKASV 1
10:00 Willem I 4 - RKASV 3
10:30 RKASV 4
- SCG 4
			
29 mei
18:45 RKASV JO9-2 - Bunde JO9-1
			
30 mei
10:30 RKASV 4
- SVME 3
			
1 juni
9:00
ST Meerssen/ RVU JO8-2
- RKASV JO8-3
9:30
SVME JO8-3 RKASV JO8-2
11:00 Leonidas W JO11-1
- RKASV JO11-1
12:30 SV Geuldal JO17-1 ST
- RKASV/ GS JO17-1
11:00 SV Geuldal JO13-1
- RKASV JO13-1
			
2 juni
11:00 SCM 6
- RKASV 3
Wilt u eens komen kijken? Het programma
staat ook op onze site www.rkasv.nl
RKASV zoekt vrijwilligers
Wij zoeken nog vrijwilligers voor onze
mooie vereniging RKASV. Bent u
geïnteresseerd, en wilt u een gesprek ?
Neem dan eens vrijblijvend contact op met
mij. Eric Mulkens, 06-52027831.
RKASV is op sociale media goed te volgen.
Internet; www.rkasv.nl
Twitter; RKASV Amby
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/
RKASV/
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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
Harmonieuws
Donateursloterij 2019 gaat van start

Koor
Sancta Walburga
vierde zondag
28 april jl.
Walburgadag.
Annie Mommers en Jos Kunen
vierden hun 25- jarig jubileum als
kerkkoor zanger.
Na afloop van de feestelijke
misviering, met ondersteuning
door leden van K.Z.K., ontvingen
zij uit handen van Kapelaan Anu de
zilveren Gregorius onderscheiding.
De feestelijkheden werden
afgesloten met een lunch en
gezellig samenzijn in
Hof van Huntjens.

Vanaf 27 mei komen de leden van Harmonie
St. Walburga bij u aan de deur met
Donateursloten.
Ze kosten € 1 per stuk en met het kopen
ervan maakt u kans op een mooie geldprijs.
Het lot heeft ook een sportieve zijde. Op de achterkant
staat een voucher van Anytime Fitness Amby. Als u deze
verzilvert voor 31 juli a.s. betaalt u geen inschrijfgeld.
Kans op een geldprijs en altijd prijs bij Anytime Fitness.
Zo’n lot laat je niet lopen!
De opbrengst van de Donateursloterij is geheel bestemd
voor de jeugdopleiding, instrumenten en uniformen.

Zondag 2 juni H. Communie in Amby

De Communicanten van Amby doen op 2 juni a.s. hun eerste
Heilige Communie. De H. Mis wordt opgeluisterd door ons
Jeugdorkest onder leiding van Edwin van der Mullen.
De Harmonie begeleidt de kinderen naar de
H. Walburgakerk en brengt na afloop van de H. Mis een
serenade bij de Witte Boerderij.
Voor actuele informatie kijkt u op www.walburga.nl en u
kunt ons volgen op Facebook.

Leden Koor Sancta Walburga 

Op donderdag 23 mei vinden de
verkiezingen plaats van de leden
van het Europees Parlement.
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Amby 26 mei 2019

Grote ZOMERBRADERIE
IN AMBY
Op zondag 16 juni a.s. wordt voor de 26e
keer de Zomerbraderie Amby gehouden.
Dit jaar wordt de Markt ook weer gehouden
op het Severenplein en een gedeelte van de
Ambyerstraat-Noord, waarbij gestart wordt
vanaf kapper Wintjes. In navolging van vorig
jaar is ook dit jaar de entree weer gratis, dit
dankzij de medewerking van de
Ondernemers Vereniging Amby (OVA).
De plaatselijke verenigingen Harmonie
St. Walburga, Carnavalsvereniging de Sjlaaibök en de Scouting zetten
alles in het werk om er weer een geslaagde dag van te maken.
De zomerbraderie wordt gehouden op de Ambyerstraat-Noord en
het Severenplein en zal duren van 11.00 tot 17.30 uur.
Net zoals voorafgaande jaren is er gezorgd voor entertainment voor
jong en oud. Met optredens van onder anderen; Beats en Bars,
Jerome Gelissen, Get Aanders en coverband VanDattum.Verder zullen
er voor de kinderen verschillende attracties aanwezig zijn.
Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u van dit alles
genieten.Voor meer informatie kunt u terecht op de website, tevens
kunt u hier het inschrijfadres vinden voor een marktkraam.
www.zomerbraderieamby.nl.

Betreffende de kindermarkt:
Ook dit jaar kan de schoolgaande jeugd van groep 3 t/m 8 (in de
leeftijd van 6 tot 12 jaar) eigen spulletjes te koop aanbieden. Hierbij
kun je denken aan spelletjes, leesboekjes, CD ‘s, Dvd’s, speelgoed of
andere leuke dingen waar iemand anders nog plezier aan kan hebben.
Op een apart stukje van de markt kun je je eigen marktplaatsje
reserveren, in de vorm van een kinderkraam (2m breed) voor €10,of een grondplek die gratis is. Deze plek van 1 vierkante meter, kun
je dan als verkooppunt inrichten. De enige voorwaarde is dat het om
kinderspullen van jezelf of jouw familie gaat en die je voor hooguit
€5,00 per stuk mag verkopen.
Als je mee wilt doen, meld je dan vóór donderdag 13 juni a.s. aan.
Hoe moet je dat doen? Vul het bijgaand inschrijvingsformulier volledig
in en geef dit formulier persoonlijk af bij Wintjens Createurs
Kapsalon, Ambyerstraat Zuid 146 te Amby, telefoon 043-3625243.
Dus niet in de brievenbus stoppen, maar persoonlijk afgeven. Je krijgt
bij inlevering van het formulier direct een deelnemersbewijs voor
jezelf en 1 begeleider. De betaling van de kinderkraam zal
plaatsvinden bij de contactpersoon (Fred Stals) op de dag van de
braderie zelf, informatie hierover volgt nog. 

CONCERT “SAMEN ZINGEN”
Tijd: 15.00 uur – 17.30 uur
Loca�e: Gemeenschapshuis Amyerhoof,
Severenplein 27, 6225 AZ Maastricht.
Entree: € 3,50 per persoon.

Kaarten kunt u bestellen via e-mail:
concertsamenzingen@gmail.com
of via een van de deelnemende koren, maar zijn ook verkrijgbaar
vóór aanvang van het concert
in de Amyerhoof. Let op: VOL = VOL!

Voor eventuele vragen of meer informa�e
kunt u een e-mail sturen naar bovenvermeld e-mailadres.

Deelnemende koren:
Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Amby
Gemengde Zangvereniging Crescendo
Gemengd Seniorenkoor Ambi�e
Vocalgroup Mes Amie

De mooiste vakanties beginnen in Amby!
Wereldwijde keuze uit
rondreizen, strandvakanties,
cruises, stedentrips, enz.
Vrijblijvend advies bij Raymond in Amby.

Ervaar de voordelen van uw eigen mobiele reisadviseur:
• Persoonlijke service zonder
meerprijs.

INSCHRIJFFORMULIER
Ik wil meedoen met de kindermarkt op 16 juni 2019
Grondplaats

• Ik kom graag op afspraak
bij u thuis.

Kinderkraam (€10,-)

NAAM:……………………………………………………………… LEEFTIJD……

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

VOORNAAM:……………………………………………………
MAILADRES (van
ouder/verzorger):.....……………………………………………………………..

• Onafhankelijk reisadvies.
• Prijsvergelijking tussen
Nederlandse, Belgische en
Duitse reisorganisaties.
• Bijna 30 jaar werk- en
reiservaring.

STRAAT EN
HUISNUMMER:………………………………………………………………………………………
WOONPLAATS EN
POSTCODE:………………………………………………………………………………………….

Raymond Frints

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

NAAM
SCHOOL……………………………………………………………………………………………….
HANDTEKENING VAN OUDER OF VERZORGER:
………………………………………………………………………..

Uw vakantie is in vertrouwde en ervaren handen
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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.

Vocalgroup Mes Amie
is met passie muziek maken
is het wij-gevoel en gezelligheid
is streven naar uitdagingen
is samen durven groeien
Concertreis naar Leuven
Op zondag 23 juni vertrekken we, rond 09.00 uur, vanaf het
Severenplein in Amby met de bus van Slangen Tours naar Leuven.
Daar hebben we om 10.15 uur afspraak met de gidsen/begijntjes op
de trappen van het stadhuis. Zij verzorgen voor ons een
themawandeling:
“Op stap met de begijn”
Deze wandeling gaat langs een aantal belangrijke
bezienswaardigheden. We bezoeken het prachtige Groot Begijnhof.
Een Leuvense begijn neemt ons mee op een wandeling door het
Groot Begijnhof en vertelt over haar dagelijkse leven in de 17de
eeuw.Volgden de begijnen toen nog de oorspronkelijke idealen van
soberheid, deemoed en kuisheid of namen ze het niet zo nauw met
hun beloften, genoten ze van de overvloedig gedekte tafels en
dronken en dansten zij naar hartenlust?
Vervolg programma:
12.30 uur:
lunch in restaurant Mykene
14.00 uur:
einde lunch
15.00 uur:
Optreden op de trappen van het Stadhuis
16.00-17.45 uur: vrij te besteden
18.00 uur:
terugreis naar Amby
Samen zingen op 26 mei
Op zondagmiddag 26 mei zal ons koor deelnamen aan het samen
zingen project met alle koren van Amby. Het koor zal nog een keer
een groot gedeelte van de projectliederen ten gehore brengen.
Heeft u Journey of dreams gemist dan is nu de kans om nog eens
deze liederen te beluisteren.

Club van het jaar.
Ook dit jaar kunt u ons koor ondersteunen door te stemmen via
https://www.clubvanhetjaar.nl. Tot 5 juni kunt u een stem op ons koor
uitbrengen. De inzet is natuurlijk deze mooie titel “club van het jaar”
maar vooral ook omdat er allerlei workshops voor het koor zijn te
winnen.
Alvast bedankt voor uw stem.
Werkgroep project 2022
U leest het goed want ons koor is gestart met de eerste
voorbereidingen van een nieuw project. De eerste contouren zijn al
zichtbaar. Het gehele koor heeft meegedacht over de soort liederen
en de projectgroep is gestart met het vormen van taakgroepen.
De regie voor het komend project zal verzorgd worden door Pim
Horio. Het koor is bijzonder blij dat Pim wederom de regie op zich
zal nemen na zijn eindregie bij de vorige productie.
Programma

Zaterdag
25 mei
		
Zondag
26 mei
Zaterdag
15 juni
Maandag
17 juni
Zondag
23 juni
Zondag
15 december
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opluistering 50-jarig huwelijk
Meerssen
Samen Zingen in Amyerhoof
Opluistering H. Mis Scharn
Open repetitie
concertreis naar Leuven België
Winterconcert met
Harmonie Heer Vooruit 

Mestreechter cheque
Heeft u er al van gehoord?
Sparen voor voordeel én lokale ondernemers
steunen? Het kan vanaf nu bij de 5 PLUS
supermarkten in Maastricht. U kunt met
(de reeds bekende) PLUSpunten sparen voor
een 'voordeelcheque' die u kunt besteden bij
verschillende winkels en restaurants in
Maastricht. De waarde van de cheque
is maar liefst €8,- terwijl uw
investering maar €4,- bedraagt.
Een rendement dus van 100%!
Wellicht kent u onze PLUSpunten al?
Bij elke euro aan boodschappen kunt u voor 2 cent een koopzegel kopen. Een koopzegelboekje is
vol met 200 zegels, het volle boekje heeft dan dus €4,- gekost. Wanneer u dit boekje inlevert in
de winkel ontvangt u er €6,- voor, een spaarwinst van 50% dus.
Hiermee heeft PLUS het meest renderende spaarsysteem van Nederland.
Omdat lokaal ondernemerschap bij ons hoog in het vaandel staat introduceren wij, als 5 PLUS
ondernemers in Maastricht, de 'Mestreechter cheque'. Vanaf nu is uw volle spaarzegelboekje
nóg meer waard, u kunt het namelijk ook inwisselen voor een Mestreechter cheque!
Deze Mestreechter cheque heeft een waarde van €8,- (i.p.v. de €6,- die u krijgt als u uw
boekje inwisselt voor contanten). De cheque is in te wisselen bij de verschillende winkels
en restaurants in Maastricht die met ons meedoen aan dit initiatief. Op deze wijze heeft u dus een
spaarwinst van maar liefst 100%, wie wil dat nou niet?!?
Wilt u meer informatie over dit nieuwe initiatief, vraag er dan naar in onze winkel. De optie om uw
volle spaarzegelboekje te blijven inwisselen voor contant geld (€6,-) blijft gewoon bestaan!
Wilt u weten welke winkels allemaal meedoen aan dit initiatief?
Kijk dan op de gezamenlijke Facebookpagina:
https://www.facebook.com/PLUS-Mestreechter-cheque-831456720563295

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