
KV Maastricht 25 jaar!
Op dinsdag 30 juni 2020 bestond 
Korfbalverenging Maastricht 25 jaar! En dat 
moet natuurlijk gevierd worden! 
Het bestuur heeft alle oud-leden, waarvan de huidige adressen nog 
bekend zijn, een DDKB (clubblad) toegestuurd. Mocht je oud-lid 
zijn van onze vereniging en geen DDKB jubileumeditie ontvangen 
hebben (en wil je deze wel graag ontvangen), neem dan contact 
met ons op via bestuur@kvmaastricht.nl. 

Het bestuur van KV Maastricht nodigt alle (jeugd)leden, ouders en 
oud-leden uit om samen met ons het 25-jarig jubileum van 
KV Maastricht te vieren. Dit jubileumfeest gaat plaatsvinden op 
zaterdag 19 september vanaf 16:00 uur, op het korfbalveld en in de 
kantine in Amby (van Slijpestraat). 
Niet alleen zullen we ons jubileum vieren, maar ook op een 
interactieve manier kijken naar de toekomst van onze vereniging. 
Input van oud-leden wordt ook zeker gewaardeerd!

Aansluitend op deze interactieve bijeenkomst zal er een activiteit 
georganiseerd worden om te vieren dat we 25 jaar bestaan en 
graag nog 25 jaar willen blijven bestaan. Precieze details worden 
binnenkort bekend gemaakt op onze website www.kvmaastricht.nl. 

Korfbalseizoen 2020 - 2021 
Na de bijzondere korfballoze periode die we achter de rug hebben, 
kijken we alvast vooruit naar het nieuwe korfbalseizoen 2020 – 
2021. 
Dinsdag 11 augustus starten de selectietrainingen, deze zullen drie 
weken lang elke dinsdag en vrijdag plaatsvinden. 
Voor senioren 2 start het nieuwe seizoen vanaf vrijdag 14 augustus 
2020. Zij trainen van 19:00 - 20:15 uur. 

Een keer meetrainen? Iedereen is van harte welkom! Stuur een 
mail naar: tc@kvmaastricht.nl.
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DRINGENDE OPROEP!!
Veilig naar school gaan in Amby.
 

Ja, dat kan. Maar daar 
hebben we wel uw 
hulp bij nodig.
Enkele 
verkeersbrigadiers  
hebben aangegeven 
om te gaan stoppen 
met uw 
schoolkinderen veilig 
te laten oversteken 
aan de drukke 
Ambyerstraat Noord.

Daardoor zijn we dringend op zoek naar nieuwe 
verkeersbrigadiers. Wij vragen dan ook om uw medewerking 
om ons te komen helpen. Het kan toch niet zo zijn dat straks 
in Amby uw kinderen zonder begeleiding de drukke 
Ambyerstraat Noord moeten oversteken. 

Met ingang van het komend schooljaar zijn  op 1 ochtend, 
tijdstip 8.10 uur en 2 middagen, tijdstip 15.15 uur nieuwe 
brigadiers nodig. Ouders, opa’s en oma’s neem uw 
verantwoordelijkheid en help ons mee zodat uw kinderen 
veilig naar school kunnen gaan en en ’s middags weer veilig 
terug naar huis. Het kost een half uurtje per week.
De kinderen zullen u erg dankbaar zijn omdat ze dan veilig 
kunnen oversteken.

Doet u mee om dit mogelijk te maken?

1 ouder heeft zich al aangemeld, wie volgt?
Het kost u 20 minuten per week van uw tijd, en uw kinderen 
kunnen weer veilig van en naar school gaan.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
Mevr. Jeanny Biesheuvel tel: 043-3633154 
Mevr. Lilian de Vrede tel: 043-3633354

Bedankt alvast voor uw aanmelding namens de gehele 
brigadiersgroep. 

Huiskamer De Koffiepot voorlopig 
nog niet open!
De stuurgroep van De Koffiepot 
heeft na lang wikken en wegen 
besloten om deuren van de 
huiskamer voorlopig nog niet open 
te gooien. Wij zouden dat wel graag 
willen en wij denken dat jullie, 
bezoekers ook best behoefte hebben om samen weer eens een 
kop koffie te drinken en een kaartje te leggen. Wij denken dat de 
ruimte niet groot genoeg is en de luchtverversing niet optimaal is 
om elkaar met inachtneming van de regels om elkaar te ontmoeten. 
Erg jammer!
Wij houden jullie op de hoogte van de mogelijk veranderende 
omstandigheden. En in de tussentijd wensen wij jullie allemaal: 
HAW PIN!

Verder, en dat is zeker niet onbelangrijk, wij hebben sinds afgelopen 
week een 100-jarige in ons midden. Mevrouw Braeken, van harte 
gefeliciteerd en wij hopen dat u een fijne dag hebt gehad. Wij 
wensen u nog veel gezonde jaren!

De Stuurgroep. 

           VAKANTIE
Redactie Amyer Praot wenst iedereen 
een fijne vakantie.
Voor die mensen die weggaan, kom 
gezond terug!

De volgende Amyer Praot verschijnt op dinsdag 
1 september 

 

na de vakantie: 
 
verschijnt op  kopij    advertenties  

binnen    binnen  
uiterlijk:   uiterlijk: 
 

14 1 september 25 augustus 25 augustus 

15 15 september 9 september 11 september 

16 29 september 23 september 25 september 

17 13 oktober 7 oktober 9 oktober 

18 27 oktober 21 oktober 23 oktober 

19 10 november 4 november 6 november 

20 24 november 18 november 20 november 

21 8 december 2 december 4 december 

22 22 december 16 december 18 december 

 

na de vakantie: 
 
verschijnt op  kopij    advertenties  

binnen    binnen  
uiterlijk:   uiterlijk: 
 

14 1 september 25 augustus 25 augustus 

15 15 september 9 september 11 september 

16 29 september 23 september 25 september 

17 13 oktober 7 oktober 9 oktober 

18 27 oktober 21 oktober 23 oktober 

19 10 november 4 november 6 november 

20 24 november 18 november 20 november 

21 8 december 2 december 4 december 

22 22 december 16 december 18 december 



INLOOPSPREEKUUR 
Ambyerstraat Noord 78, 

06-36408424 

Werk en Bemiddeling 
Juridisch inloopspreekuur 

Wijkagent 
Toon Hermans Huis 

is tijdelijk vervallen 
heeft U vragen, bel dan even met het 

Buurtplatform Amby 

Het sociaal team 
donderdag van 10.00 -11.30 uur. 

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

www.sociaalteammaastricht.nl 

Buurtplatform Amby 
info@buurtplatform-amby.nl 

bellen 06-36408424
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Telefoonagenda
Alarmnummer 112
Kantoor politie 0900-8844
EHBO AZM 3876700
1e Hart hulp 3877892
Huisartsenpost AZM 3877777
Huisartspraktijk De Wit 3634964
Huisartsenpraktijk dhr. Zwietering 
en mevr. van Kleef 
Medisch Centrum Amby  3624135
voor spoed 3635637
Fysio Amby 3117540
Centraal tandartsnummer 0900-4243434
Kapelanie 0627501073
Envida  3690690
Envida zorgthuis De Zeven Bronnen 6314300
Envida zorgthuis Hagerpoort 8511160
Aandacht+Zorg 3030090
Gemeente Maastricht 14043
Woonstichting Maasvallei 3683737
Huurdersbelangenver. Woonvallei  3631311
Walburgis Uitvaartzorg 0653376435
Marc Moors Uitvaartstudio 0641286044
Gem. huis Amyerhoof 3634651
Basisschool Amby 3620582
MIK KDV Amby 3626637
MIK PSZ 0627311048
MIK BSO Amby 0625642737
BSO De Boomhut 3631793 
Essent 0800-9009
WML 3090909
Henny Willems gemeenteraad 3621089
Jack Gerats gemeenteraad 0627850396
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 1 september

Inzendtermijn kopie
Woensdag 26 augustus

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”
VOORLOPIG

GÉÉN KIENEN

ATTENTIE:
Het kienen van de 
Zonnebloem op de 

eerste dinsdag van de 
maand gaat tot 

nader order niet door 
vanwege het 
coronavirus.

 

de hele maand juli GEEN 
kienmiddag Café de Kardinaal 

 

 

 

 

in augustus is er GEEN kienen 

10 JAAR JUBILEUM 
OP DE SOLOTOER 
MET ZINGEN VAN 
JEROME GELISSEN 
IN OKTOBER 2020

Na de release van mijn jubileum cd-single 
Geneet en Leef is het na de zomervakantie 
tijd voor het 10-jarig jubileum. 
Op zaterdag 31 oktober 2020 wordt mijn 
10-jarig jubileum feest gevierd in 
Gemeenschapshuis Amyerhoof te Amby.
Het wordt een verrassende avond voor 
jong en oud met bekende liedjes, maar ook 
met een aantal nieuwe liedjes.
Naast mezelf treden er ook diverse 
gastartiesten op en wordt mijn speciale 
jubileum cd-album gepresenteerd.
De opbrengst van deze cd gaat gedeeltelijk 
naar een goed doel dat binnenkort nog 
bekend wordt gemaakt.
Mocht er in deze crisistijd in oktober iets 
veranderen, dan kom ik daar binnenkort 
nog op terug.
Met vriendelijke en muzikale groeten, 
Jérôme Gelissen. 
Voor meer info: www.jeromegelissen.nl 



Beste lezers en Fans,
WE MOGEN WEER!!!
Vanaf 1 juni werd de deur op een kier open 
gezet om met max.10 personen op gepaste 
afstand elkaar weer te ontmoeten.
Dat was niet aan dovenmansoren  gezegd en 
samen met bestuur en spelende leden grepen we deze kans dan 
ook meteen aan om op donderdag 11 juni elkaar weer op onze 
vertrouwde plek, Amyerhoof, te ontmoeten.
Ondanks alle digitale hulpmiddelen die ons ter beschikking 
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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:

Schouderkarbonade
gemarineerd

Kipspiesen
keuze uit diverse smaken

5 stuks 625

Entrecote
naturel of gemarineerd

250 gram  625

Kipfilet
naturel of gemarineerd

BBQ mixed-bite

per stuk  295

Gek. Achterham + 
Grillworst +
Zeeuws Spek

100 gram per soort samen  450

Saté
kant en klaar

500 gram  725

Ratjetoe
met kip

500 gram  550

Luikse balletjes

500 gram 550

Lasagne bolognese
ovenschotel

500 gram  725

Kippeling

250 gram 375

Boeren 
groentensoep

pot 1 liter 595

Pasta-asperge salade

200 gram 249

Tzaziki 
rauwkostsalade

100 gram  129

Bergerkipsalade

250 gram 350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 7 juli t/m zaterdag 11 juli 2020.

Om de wachtrijen te verkleinen kunt u uw bestelling minimaal 24 uur van tevoren doormailen naar bestel@heuts.keurslager.nl 
U kunt uw bestelling dan afhalen op ons afhaalpunt. Betalen contactloos of met pin. "Samen krijgen we corona onder controle".

Hamburgers

4 stuks  400

4 stuks 550

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

5 stuks 650

stonden ( groepsapp, emails, bellen etc.) gaat er toch echt niets 
boven elkaar live te zien, te horen en vooral plezier met elkaar te 
hebben. 
We gaan ervoor dat we jullie, onze fans, in maart 2021 volgens 
planning mogen welkom heten bij ons nieuw klucht. Mocht het 
zijn dat u ons wilt benaderen en het lukt niet via onze website, 
welke op dit moment een facelift ondergaat, stuur een mailtje 
naar vriendenkringamby@gmail.com en we nemen z.s.m. contact 
met u op.
Als bestuur en leden zeggen we onze bevriende verenigingen die 
nog niet kunnen beginnen Haw Pin! 



Harmonieuws
Terugblik op een bewogen 1e halfjaar
Vol ambitie begon onze vereniging aan het jaar 
2020. Er werden plannen gesmeed voor concerten 
met andere muziekkorpsen en er werd flink 

geoefend voor het Carnavalsconcert van 14 februari. Het 
Jeugdorkest trof voorbereidingen voor een concert met andere 
jeugdorkesten op 9 maart. Om een lang verhaal kort te maken; het 
waren de enige en laatste optredens tot het verschijnen van deze 
Amyer Praot. Het uitbreken van de Coronacrisis haalde een dikke 
streep door alle activiteiten incl. de huldiging van 16 jubilarissen op 
9 mei. 
Ook de jaarvergadering op 29 maart vond geen doorgang en we 
waren niet in de gelegenheid om in Amby huis aan huis aan te 
bellen voor de verkoop van Donateursloten. 

Toen begin juni duidelijk werd dat er onder strikte voorwaarden 
gerepeteerd mocht worden, besloten de Drumband en het 
Jeugdorkest de draad weer op te pakken. 
Het Harmonieorkest kwam al snel tot de conclusie dat repeteren 
geen optie was gezien het max. aantal deelnemers van 30. Daarom 
is besloten om vanaf begin september a.s. de repetities te 
hervatten.
De laatste activiteiten voor aanvang van de zomervakantie zijn 
traditioneel het Zomeravondconcert en de muzikale begeleiding 
van de H. Sacramentsprocessie. 
Het Zomeravondconcert is noodgedwongen geannuleerd en de 
Processie trekt dit jaar door Amby met max. 10 personen en 
zonder Harmonie.

Wat wel gedurende de Coronacrisis is doorgegaan, zijn de 
muzieklessen aan de leerlingen van onze eigen Muziekschool d.m.v. 
beeldverbindingen met de docenten. De leerlingen hebben 
recentelijk theorie-examen gedaan voor HAFA A, B en C. Op de 
foto zien we onze docent Stan Beckers één van de examens 
afnemen. 
 

Op 23 juni bracht een afvaardiging van de Harmonie, na afloop van 
de Plechtige Uitvaartdienst in de H. Walburgakerk, een laatste 
muzikale groet aan ons overleden Erelid, de heer Pieke Aarts. 

Hierboven hebben we een beeld geschetst van een vereniging in 
Coronatijd met annulering van veel activiteiten maar met 
muziekopleidingen die gelukkig wel konden doorgaan.
We hopen voor het 2e halfjaar van 2020 op verbetering van de 
situatie en op een spoedige terugkeer van onze en alle andere 
verenigingen in het gemeenschapsleven van Amby.
Wij wensen alle lezers van de Amyer Praot een fijne en gezonde 
zomervakantie, dichtbij huis of wellicht verder weg. 
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!! CV DE SJLAAIBÖK !!
HANDJES HULP GEVRAAGD
Wij van carnavalsvereniging de Sjlaaibök 
organiseren tijdens maar ook buiten de 
carnavalsperiode ontzettend veel activiteiten voor jong en oud.

Vaak horen wij van mensen dat ze geen lid willen worden van 
de vereniging, maar waar nodig wel graag zouden helpen als wij 
dit nodig hebben.

Bij deze de oproep voor de mensen die ons graag een handje 
willen helpen.
Meld je bij ons aan, dan nemen wij na aanmelding contact met u 
op.

  WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:

•	 	 Versterking	van	onze	Jeugdcommissie
  Voor en tijdens het carnavalsseizoen onze jaarlijkse 
  jeugdgroep begeleiden tijdens hun activiteiten

•	 	 Hulp	bij	Carnavalsactiviteiten
  Opbouwen en opruimen van voornamelijk de Amyerhoof
  tijdens Prins uitroepen, zittingen, bals, enz.
  Bemannen van de garderobe
  Meewerken tijdens zittingen: bedienen spot, camera, 
  bühne ploeg

•	 	 Hulp	bij	Nevenactiviteiten
  Helpen bij o.a. de wandeltocht (september), violenactie 
  (oktober), Braderie (Juni)

Interesse?? Meld je aan via info@sjlaaibok.nl of spreek iemand 
van ons bestuur of raad van 11 aan. 
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Passie voor goed eten is als een zaadje; het moet 
iedere dag water krijgen om te kunnen groeien.
Mijn naam is Federica, geboren en getogen in Italie. 
Mijn passie voor eten begon toen ik nog een kind
was en toekeek hoe mijn grootmoeder Odilla de 
pasta met haar handen kneedde en te drogen hing
aan een houten paal, met op de achtergrond de 
geur van haar heerlijke saus die langzaam kookte.
Bij Comme da Nonna Odilla koken we dagelijks vol 
passie gezonde en lekkere recepten, typisch volgens
de Italiaanse culinaire traditie. We geloven in de 
filosofie dat je bent wat je eet en dat eten één van
de geneugten van het leven is.
BUON APPETITO!!!

I T A L I A A N S E  K E U K E N
O P E N I N G
9-7-2020    12.00 UUR

Ambyerstraat-Zuid 150, 6225 AK Maastricht
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NEWSLETTER SUMMER 2020
Op het World Performing Arts Festival in 
Lahore / Pakistan, een immens festival waar 
500 artiesten uit meer dan 30 landen 
optraden en één van de grootste in Zuid-
Azië, ontploften de laatste keer dat wij 
daar optraden drie bommen. Nadat de 
rookwolken opgetrokken waren en bleek 
dat er slechts lichtgewonden waren werd 
er door de festivalbazen, de Peerzada 
Brothers, de dag later een persconferentie 
gehouden en hun boodschap was duidelijk..

…’ if those bloody fools are thinking they 
can stop this festival they are wrong  !!

the Peerzada Brothers on the 
pressconference…see their faces and you 
believe them

Wij konden ons toen helemaal in die 
reactie vinden en hebben verder in het 
festival gespeeld. We hebben vaker voor 
hete vuren gestaan en bijvoorbeeld in 
Bolivia tijdens een revolutie gespeeld. 
Ook nu tijdens de corona-crises is onze 
boodschap helder…’ wij blijven het 
belangrijk vinden te blijven spelen en dat 
de invloed van de kunsten, ook in deze 
periode, niet onderschat moet worden…
nobody can stop us doing this ‘
_____________________
Zomer agenda 2020
Op Zaterdag 18 Juli om 20.30 uur                                           
Magic Theatre Night
TRANSIT
door Ananda Puijk & Charlotte Puijk-
Joolen

Een voorstelling over het afscheid nemen 
van een fase; de strijd tussen kunnen en 
willen en opnieuw je zelfvertrouwen 
terugwinnen in een veranderend lichaam.

Ananda Puijk speelde met veel succes op 
Internationale Festivals in Nederland en 
België, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, 
Tsjechië, 
Roemenië en 
zelfs in  
Turkije, 
Tunesië en 
Iran.
Haar eerste 
voorstelling ‘ 
Momentum’ 
won al twee 
internationale 
Awards.
Haar 
volgende 
voorstelling ‘ 
TRANSIT’ is 

met veel enthousiasme ontvangen op 
internationale festivals. 
Ook speelde ‘TRANSIT ’ op het prestigieuze 
wereldfestival in Charleville-Mézières in 
Frankrijk met uitverkochte zalen.

Een inter-disciplinaire voorstelling met 
poppen- maskerspel, bewegingstheater en 
muziek

INTERNATIONAL VISUAL THEATER FOR 
ADULTS – NO WORDS
Toegangsprijs: € 17,50  / studenten € 10
________________
Op Zondag 19 Juli om 11.00 uur                             
Floor & Ferdinand
door Charlotte Puijk-Joolen
Een intieme voorstelling voor de 
allerkleinsten van 3 tot 6 jaar
 
Tussen de 
bomen in de 
wei bij 
't Magisch 
Theatertje 
kunnen 
ouders met 
hun kinderen 
genieten van 
de bijzondere 
avonturen van Floor en Ferdinand. Twee 
kleine muizen die ontdekken dat dromen je 
heel ver kunnen brengen!
Bij slecht weer kan de voorstelling binnen 
gewoon doorgaan.

Toegangsprijs € 9 
________________ 
Op Zaterdag 22 Augustus om 
20.30 uur
Magic Theatre Night
Panta Rhei II
door Charlotte Puijk-Joolen en Ananda Puijk

Deze voorstelling met poppen en maskers 
voor volwassenen is een mysteriespel, 
waarbij het 
thema ‘Panta 
Rhei’, alles 
stroomt en 
vloeit eeuwig 
door, als een 
rode draad de 
reeks korte 
scènes op een 
poëtische 
wijze met 
elkaar verbindt. In een bijna ritueel-magische 
spanning wordt de toeschouwer 
meegenomen in een wereld van mysterie en 
dromen.
 
Een inter-disciplinaire voorstelling met 
poppen- maskerspel, bewegingstheater en 
muziek die in meer dan 40 landen op 
internationale festivals gespeeld heeft en 
vele prijzen heeft gewonnen.
INTERNATIONAL VISUAL THEATER FOR 
ADULTS – NO WORDS
Toegangsprijs: € 17,50 / students € 10,-

_____________________
Op Zondag 23 Augustus om 
14.00 uur                
Voorstelling “NYX”4+,  
door Ananda Puijk en Charlotte Puijk-Joolen
Tijd om te gaan slapen, ik wil nog niet naar 
bed! Misschien gaat het vanavond toch goed 
en is er niets aan de hand. 
Een meisje komt haar kamer in, aarzelend, 

zit er nou iets onder m'n bed? Niet kijken! 
Gauw springt ze in bed, daar kan ze samen 
met haar lievelingsknuffel de hele wereld 
aan! Oogjes dicht en voeten binnenboord, 
raak de grond niet aan want anders...

Een woordeloze voorstelling waarin 
bewegingstheater en poppenspel worden 
gecombineerd voor iedereen die ooit heel 
klein is geweest of het nog is. 
Voor fantasten, helden op sokken en 
iedereen die durft toe te geven wel eens 
bang te zijn in het donker.

Foto uit de voorstelling NYX
Entree: € 9,-

I.v.m. de Corona protocollen is het 
noodzakelijk vooraf te reserveren via
 info@magisch-theatertje.nl U krijgt dan 
van ons te horen hoe e.e. ander volgens de 
protocollen afgehandeld gaat worden.
Vrije inloop is dus niet mogelijk
Voor info en/of reserveringen mail naar: 
info@magisch-theatertje.nl / tel. 043-
3630826

_____________________
En dan nog een bijzonder 
zomerproject voor de jeugd

Deze zomer zal KunstKriebel samen met 
kinderen van 8 t/m 13 jaar in drie dagen 
een speciale KunstKriebelRoute maken.
Als KunstKriebelaar ga je, onder 
begeleiding van twee theatermakers en een 
theatervormgever, op je eigen manier je 
verhaal vormgeven en vertellen. 
Een verhaal waarin je het publiek 
meeneemt in jouw gedachtewereld. 
Op de laatste dag zullen al deze verhalen in 
een theaterwandelroute worden vertoond. 

Wil je meedoen aan deze 
KunstKriebelRoute? Meld je dan aan bij 
kunstkriebel@gmail.com
Data: 8, 15 aug van 10.00 - 16.00 en 22 aug 
van 10.00 -19.00 incl de wandelroute
Kosten: €120,-
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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 8 juli tot en met zaterdag 25 juli

4 Braadworstjes
+ 1/2 kg Gehakt

€ 8.45samen voor

BIEFSTUKKEN

vrijdag 10 juli en
zaterdag 11 juliWeeKenDReCLAMe 

3 stuks € 8.95

Malse

Zuurvlees
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.09
Ardennerham
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 2.05

Jonge kaas

100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.20

Gebakken Pastei
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.09

Om onze klanten in Amby tegemoet te komen die ivm de toestand rond het "Corona-virus" niet in staat zijn om onze slagerij te 
bezoeken, willen wij komende tijd en 1 maal wekelijks op vrijdag gratis aan huis leveren. U kunt uw bestelling dan 
op donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur telefonisch aan ons doorgeven en dan leveren wij deze vrijdag tussen 13.00 en 17.00 uur 

bij u af. Op overige dagen is dit niet mogelijk.  Dit geldt voor bestellingen vanaf 20 euro. Mobiel pinnen is mogelijk.
VAKANTIE VAN MAANDAg 27 JULI TOT EN MET MAANDAg 17 AUgUSTUS.

Wandeltochten Amby
Traditiegetrouw 
worden in Amby op 
de eerste zondag 
van september 
weer de 
wandeltochten 
georganiseerd door 
Wandel Comité 
Amby, namens 
carnavalsvereniging 
De Sjlaaibök. Vanwege het Coronavirus is 
het lange tijd onzeker geweest of het 
evenement dit jaar wel kon plaatsvinden. 
Echter met de aangekondigde 
versoepelingen mogen we, op moment van 
dit schrijven, stellen dat op zondag 6 
september, de 35ste editie van de 
wandeltochten zal plaatsvinden.
Ook voor deze editie zijn er vanuit Amby 
weer mooie routes uitgezet van 7, 14, 22 en 
28km. Vanaf 7:00uur kan er gestart worden 
vanuit de Amyerhoof. Voor de lange 
afstanden (22 en 28km) kan men starten tot 
12:00uur, voor de korte afstanden (7 en 
14km) tot 14:00uur. De finish wordt om 
17:00uur gesloten.
De kortste afstand loopt vanuit Amby 
richting het Dellengebied en via het WML 
terrein terug naar Amby. Onderweg is er 
een kleine rustpauze voorzien. De 14km 
route loopt grotendeels hetzelfde en maakt 

via het Geuldal een uitstapje naar Meerssen 
waar bij sporthal Marsana dit jaar de grote 
pauzelocatie is. De 22km lopers lopen van 
hieruit een lus via de Kruisberg en Waterval. 
De 28km lopers plakken er vervolgens nog 
een mooie lus door het Geuldal aan.

Kortom mooie routes zijn voorzien in het 
Zuid-Limburgse landschap. Reserveer dus 
alvast zondag 6 september in uw agenda en 
loop mee met de 35ste wandeltochten van 
W.C. Amby. Met uw deelname steunt u 
tevens de Amiesche Vastelaovend. 
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H. MISSEN in Amby

ZONDAG 12 juli, vijftiende zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis
Overleden ouders Mulders-Lahaut
Echtpaar Lexis-Lousberg
Voor Finn Muijs en Quinn Ritzervelt die gedoopt zijn

Dinsdag 14 juli: 09.00 uur in de kerk
To Blankendaal en pastoor Guus Moonen

Donderdag 16 juli: 09.00 uur in de kerk
Berta Limpens-Dolmans

ZONDAG 19 juli, zestiende zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis
Mieke van de Vall-Retz, c.u.

Dinsdag 21 juli: 09.00 uur in de kerk
François Debougnoux

Donderdag 23 juli: 09.00 uur in de kerk
Voor een goede en veilige vakantieperiode

ZONDAG 26 juli, zeventiende zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis
1e jaardienst Gonny Mulkens-Curfs
Sjef Souren
Ursula Ubachs-Schiepers, c.u.
Mia Lustermans-Schmeits, c.u.

Dinsdag 28 juli: 09.00 uur in de kerk
To Blankendaal, c.u.

Donderdag 30 juli: 09.00 uur in de kerk
Voor de zieken

ZONDAG 2 augustus, achttiende zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis
Sjef Lousberg, c.u.

Dinsdag 4 augustus: 09.00 uur in de kerk
Voor de jarigen in de maand augustus

Donderdag 6 augustus: 09.00 uur in de kerk
Voor de eenzamen en alleenstaanden

ZONDAG 9 augustus, negentiende zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis
Zeswekendienst Jeanne Claessen-Moonen

Dinsdag 11 augustus: 09.00 uur in de kerk
François Debougnoux

6 5 e  j a a r g a n g  n r .  1 4  -  2 0 2 0

De zomervakantie! Eindelijk! 

Waarschijnlijk zijn we nu bezig om ons op 
onze vakantie voor te bereiden. Dit jaar is 
het extra moeilijk vanwege de 
verschillende corona¬maatregelen. Wij 
zijn misschien nog steeds aan het 
worstelen met de vraag: “Zal ik toch 
ergens naartoe gaan of juist niet? Zal alles 
tijdens mijn vakantie goed lopen?” 
Daarom hebben sommigen van ons al de 
beslissing genomen om thuis te blijven. 
Anderen gaan toch ergens naar toe om 
hun “batterijen” op te laden. Dat is 
natuurlijk voor ons ontzettend belangrijk! 
Dat doen wij een paar keer per jaar, zoals 
met de kerstvakantie, de zomervakantie en 
met carnaval. Maar na de vakantie 
merken wij soms toch dat wij nog meer 
vakantie nodig hebben, want onze 
“batterijen” zijn nog niet voldoende 
opgeladen. Wat moeten wij dan doen? 
Moeten wij nog verder reizen? Moeten wij 
nog meer geld uitgeven? Gelukkig hebben 
wij in onze wijk Amby een bijzondere 
plaats waar u uw “batterijen” altijd kunt 
opladen om echte rust en tevreden¬heid te 
hebben. Het is trouwens helemaal gratis en 
voor iedereen, oud of jong! In onze 
Walburga parochie kunt u Jezus Christus 
elke dinsdag en
donderdag om 09.00 uur en elke zondag 
om 11.00 uur persoonlijk ontmoeten! U 
kunt ons, pastoraal team, altijd bellen als u 
daar behoefte aan hebt. Onze dagkapel is 
de hele dag voor u open, ook hier kunt u 
met God spreken. Want God gaat tijdens 
de vakantie nergens naar toe! Hij blijft 
altijd bij u, iedere dag, om u te vertroosten 
en zijn onvoorwaardelijke liefde aan u te 
schenken!

kapelaan Pawel

tel. nr. pastoor de Jong 06-51177061, 
kapelaan Slaven 06-27501073, kapelaan 
Pawel 06-17971718
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Redactie en administratie:
Kapelanie
Severenstraat 7
6225 AR Amby-Maastricht
Tel.: 043-3634587

Dringend: 06-27501073

Wachtdienst tel: 043-3690670

Bankrekeningnummers ten name van 
de Parochie H. Walburga, Amby:
Kerkbijdrage: 

NL81 SNSB 0858 0216 09

Kerkhof:
NL59 SNSB 0851 4912 86

Betaalrekening (van missen e.d.):
NL37 SNSB 0858 0216 25

MISSTIPENDIA: 
Door de week: € 12,50
Zondag: € 27,50

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

6 5 e  j a a r g a n g  n r .  1 4  -  2 0 2 0

Donderdag 13 augustus: 09.00 uur in de kerk
Voor de zielen in het vagevuur

ZATERDAG 15 augustus, Maria ten Hemelopneming
10.00 uur H. Mis bij Lourdesgrot in het Severenpark met zegening van 
de Kroedwusj
Jaardienst overledenen van de familie Claessen-Bruls
Maria Hermens en Gerard Burgers
Na de viering uitdelen Kroedwusj
 
 
ZONDAG 16 augustus, twintigste zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis
Zeswekendienst Pieke Aarts
Jaardienst eerwaarde heer J. van den Asdonk, oud-pastoor Amby
To Blankendaal en pastoor Guus Moonen
Maria Piëtte-Mordang, c.u.

Dinsdag 18 augustus: 09.00 uur in de kerk
Voor een behouden thuiskomst van de vakantiegangers

Donderdag 20 augustus: 09.00 uur in de kerk
Voor priesterroepingen

ZONDAG 23 augustus, een-en-twintigste zondag door het jaar, 
Vrijwilligersdag
11.00 uur H. Mis
Voor de vrijwilligers van onze parochie
Mieke van de Vall-Retz, c.u.
Margo Janssen-s’Gravemade, c.u.

Dinsdag 25 augustus: 09.00 uur in de kerk
Voor een goed begin van het nieuwe schooljaar

Donderdag 27 augustus: 09.00 uur in de kerk
To Blankendaal, c.u.

Zaterdag 29 augustus: 11.00 uur
Herdenkingsdienst Marianne te Mey-van der Beelen

ZONDAG 30 augustus, twee-en-twintigste zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis
Jaardienst Jef Lücker
Ursula Ubachs-Schiepers, c.u.

Dinsdag 1 september: 09.00 uur in de kerk
Voor de jarigen in de maand september

Donderdag 3 september: 09.00 uur in de kerk
Voor alle slachtoffers van de coronapandemie

OVERLEDEN
Pie Aarts, 84 jaar
Moge hij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming.

Misintenties opgeven: In de kapelanie (Severenstr. 7), tel. 06-27501073. Of in het 
parochiebureau elke dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur en vrijdag van 14.00 - 15.00 uur: 
Ambyerstraat Zuid 90ª, tel. 043-3520100, of via e-mail: parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
Vanwege de vakantie zal het parochiebureau gesloten zijn op vrijdag, van 
10 juli tot en met 14 augustus. Op dinsdag blijft het bureau gewoon open.
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: uiterlijk maandag 24 
augustus in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 25 augustus vóór 12.00 uur 
in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.

 MISSTIPENDIA: 
 door de week: 

€ 12.50
 zondag: 

€ 27.50

 H. MISSEN AMBY:
 Dinsdag: 09.00 uur
 Donderdag: 09.00 uur  
 Zondag: 11.00 uur
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Mooi  vitaal haar. 
   gebak.

 Dames, heren, kinderen 
 Curlsys
 L’ANZA haarproducten
 Great Lengths hairextensions

 

Ambyerstraat Noord 102, Maastricht

Tijdens de zomervakantie  

zijn wij gesloten op maandag,  

dinsdag en zondag.

MOVAKA V.O.F. 

       0646376593 www.movaka.nl 

 

Gronsvelderweg 29, Gronsveld 

 Rolluiken 

 Zonwering 

 Overkappingen 

 Tuinkamers 

 Glaswanden 

 Veranda-zonwering 

 Sectionale poorten 

 Binnen-zonwering 

 Horren 

 Reparatie’s 

Scouting juli 2020
Het scoutingseizoen is inmiddels voorbij. Wat een bewogen seizoen. Abrupt 
afgebroken door een virus. Zelfs de zomerkampen hebben we geannuleerd. 
Maar ondanks de crisis zijn er natuurlijk ook bijzondere nieuwe dingen 
gebeurd. Zo hebben wij met de leiding voor het eerst online vergaderd en 
hebben de leden veel online programma’s aangeboden gekregen. Ook dat is 
scouting ! Gelukkig hebben we de laatste weken de draad weer wat kunnen 
oppakken, mede door het goede weer, en zijn we veel met de leden buiten 
geweest. Heerlijk ravotten op de Amierheij of het Severenpark of toch 
gezellig aan het kampvuur bij ons eigen clubgebouw. 

We hopen dat we in september bij aanvang van het nieuwe seizoen weer als vanouds 
kunnen clubdraaien. Want het wordt namelijk een bijzonder seizoen voor Scouting Amby. 
In 2021 bestaat onze vereniging 75 jaar. En dat gaan we natuurlijk uitbundig vieren met 
diverse activiteiten voor onze (staf)leden, scoutinggroepen uit de regio en de Amiese 
gemeenschap. Meer hierover in de Amyer Praot na de vakantie.
Vanaf deze plaats willen wij iedereen een fijne zomervakantie wensen.
 
ZOEKERTJE
In 2021 bestaat Scouting Amby 75 jaar. Wij zijn nog op zoek naar oude scoutinginsignes, 
die we gezamenlijk een mooie plaats in ons gebouw willen geven.
Dus heeft u nog (oude) scoutinginsignes ? Neem even contact met ons op via 
info@scoutingamby.nl 

!! CV DE SJLAAIBÖK !!
VIOLENACTIE 2020

Ook dit jaar organiseert 
CV de Sjlaaibök weer de 
jaarlijkse violenactie

Dit jaar vind deze plaats 
op vrijdag 2 en 
zaterdag 3 oktober i.v.m. de steeds 
veranderende maatregelen omtrent het 
coronavirus kunnen wij u nog niet zeggen 
in welke vorm wij dit gaan organiseren.
In de volgende Amyerpraot (na de 
vakantie) zullen we u hierover informeren. 
Ook hoe u ze weer vooraf kunt bestellen.
Één ding is zeker!!!! De violen zijn besteld 
en de actie gaat DOOR !!

Dus wacht met het kopen van uw violen 
dit jaar tot 2 en 3 oktober, dan voorzien 
wij u van kwalitatief zeer goede violen.

Wee sjrijf de 
sjlager 

veur karnaval 
2021 ?

’t liek nog wiet weg, en wat mèt corona 
geit gebeure is nog neet zeker, meh de 
echte karnavalisten hope uiteraard dat 
karnaval 2021 door kint goon en dao 
huurt natuurlek eine sjlager beej. Um 
goot veurbereijt te zien vraoge veer uuch 
noe al te sjtarte mèt sjrieve van de nuije 
sjlager veur de karnaval 2021 veur cv de 
Sjlaaibök. Wie geer allemaol weit is dit `n 
Zjubileij jaor – en is de sjlager neet veur 
unne Prins meh veur unne Vorsj.

Zeet geer nog neet begonnen, kroep dan 
sjnel in de pen en verzin un leuke melodie 
!!
Wienie de sjlagerverkezing door kint 
goon is nog neet zeker , meh v’r goon oet 
van 14 November es veer teminste `t Ajd 
Prinsebal ter iere van Prins Jean II en 
Prinses Nancy maoge organizere.

`t Regelemint en de akkoordverklaring 
veur deilname sjteit op de website www.
sjlaaibok.nl en kint geer zelf oetprinte en 
invulle. Zoonder ein ingevulde 
akkoordverklaring is eure deilname helaas 
neet geldig. Hopelek zien v`r väöl bekinde 
inzenders van de aafgeloupe jaore, meh 
veer vinde `t natuurlek ouch leuk um nuij 
talent te maoge begroete beej oos 
verkezing.

Laote veer d’r same veur zörge dat veer 
weer `n echte verkezing kriege.

Geer kint eur sjlager t/m 30 september 
24.00 oor inlievere beej de 
Regenboogschotel 8

Sjtart dus noe mèt sjrieve en maak d`r 
eine geweldige sjlager van.

Hiel väöl sukses en netuurlek väöl sjrief 
plezeer

Meziek kommissie C.V. de Sjlaaibök 
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AMIEPEDIA        
amiepedia.nl: Verleden, heden en toekomst!

Annexatie van Amby. 1 juli 1970. 
50 jaar geleden, 2 juli 1970 Schrijft Servé 
Overhof in het Limburgsch Dagblad 
onderstaand artikel naar aanleiding van de 
Annexatie van Amby, Heer, Borgharen en Itteren 
door Maastricht.

Heer treurend, Amby feestend de stad in.
GROOT-MAASTRICHT, 2 juli — Met het vers afgescheurde 
kalenderblaadje van 30 juni nog in de hand
maakte mr. G. Spauwen gisternacht om vijf over twaalf het laatste 

besluit bekend van b 
en w van Amby: „Een 
rondje voor de hele 
zaak". 

De honderden in het 
gemeenschapshuis van 
Amby juichten. „Zoene 
gooje höbbe veer nog 
noets gehad", dicteerde 
de blazerssectie van de 
plaatselijke harmonie 
en de overvolle zaal 

met aanbouw van de tent nam het spontaan over.
Amby had het hoogtepunt bereikt van een vierdaags feest waarmee het 
de beëindiging van zijn gemeentelijke zelfstandigheid vierde.
Dat het om een afscheid ging was men na zoveel dagen en nachten 
van feestvieren glad vergeten. Hel leek eerder een zomercarnaval en 
daar droeg de aanwezigheid van de raad van elf van de Sjlaaibök met 
prins Henk en prinses Rina in niet geringe mate toe bij. „Op de maon is 
de lol nog neet ontdek !'". zong en hoste de laatste lichting zelfstandige 
Ambynezen, maar toen het eenmaal middernacht had geslagen, stapte 
men met groot gemak op het Maastrichtse carnavalsrepertoire over: 
„Noonk- Haarie dee is knatsj" en „Meer kom oet de zeedeleer “! '.

gEEN POTVERTEREN in Heer.
Amby nam het feit van zijn „naasting" door grote broer Maastricht 
meer met een lach dan met een traan. 
Anders was het in Heer gestemd. De hele avond zocht men daar 
tevergeefs naar iemand van gemeentebestuur, raad of 
gemeentepersoneel. Een enkeling wist het gezelschap en masse op te 
sporen in de achterzaal van een Chinees restaurant in... Wyck. Men 
verkeerde er bepaald niet in juichstemming. Burgemeester mr. L. Corten, 
zijn wethouders, raadsleden en ambtelijke medewerkers hadden de 
eetgelegenheid omgetoverd in een ‘Chapelle Ardente’. Niettemin deden
zij de opgediende rijstgerechten alle eer aan.
De laatste burgemeester van Heer wilde op voorhand een misverstand 
uit de wereld helpen: „We zitten hier 'ieder voor eigen rekening. We zijn 
beslist niet aan het potverteren !". Tegen het scheiden van de markt 
werd aan enkele tafeltjes nog een glas bier besteld. Omdat de sambal 
zo pittig was geweest en voor een deel ook om het verdriet te 
verdrinken.

De burgerij van Heer had voor het grootste deel op het normale uur 
het bed opgezocht. Degenen die met het naderend einde van Heer de 
meeste moeite hadden, waren bijeengekomen in cafés aan Dorps- en 
Schoolstraat. In het lokaal van de Koninklijke Harmonie van Heer 
kwamen de instrumenten uit het foudraal. Plots waren er ook zwarte 
vlaggen en wisten enkele Heerder dames zich in no-time te 
transformeren tot wenende vrouwen. Zij maakten daarbij een gretig 
gebruik van meegebrachte zwarte sjaals. Zo trok men de straat op: de 
Maastrichtse Schoolstraat !

Dat er twintig minuten later al een patrouillewagen van de 
Maastrichtse gemeentepolitie in de kom van Heer werd gesignaleerd, 
werd niet door iedereen even hoog gewaardeerd.

Borgharen en Itteren.
In alle opzichten doods was het die avond in Borgharen en Itteren. Men 
was er vroeg naar bed gegaan en in het handjevol dorpscafés werd van 
de tapkranen niet veel meer activiteit verlangd dan op een andere 
doordeweekse avond. Aan de lantaarnpalen glommen de gloednieuwe 
haltebordjes van het Maastrichtse Gemeentelijk Aulobussenbedrijf. Zij 
waren de enige aanwijzingen voor de annexatie die klokke twaalf een 
feit was geworden.

Amby.
Wie per se de 
overstap van dorp 
naar stad van nabij 
wilde meemaken, 
werd op zijn 
rondtocht steeds weer 
naar Amby getrokken. 
Daar scheen geen 
eind te komen aan 
het feestvieren. 
Naarmate het later 
werd, nam het aantal 
gasten van buiten toe. Men kon er zelfs Maastrichtse raadsleden uit 
ver verwijderde wijken ontmoeten en ook de directeur van een 
Maastrichtse gemeentelijke dienst.

Meer over de annexatie en andere verwante artikelen: Amiepedia/
Geschiedenis/Wijk/Gemeente.
   
De vrije encyclopedie over Amby, waaraan iedereen kan 
meehelpen."

Een initiatief van de Joonkheid Amie
Dit project heeft tot doel een complete encyclopedie over 
(cultuur-historische) onderwerpen, over de mensen en de natuur 
van de huidige wijk Amby cq de voormalige gemeente Amby op 
internet te maken. Amiepedia is gratis te gebruiken om informatie 
te zoeken en om (zelf) informatie toe te voegen.
         
Heb je een vraag, weet je niet precies hoe je iets kunt plaatsen of 
twijfel je over een oude foto, loop dan gerust even binnen tijdens 
ons structureel inloopuurtje in de Amyerhoof.  De eerst volgende 
keer is dinsdag 8 september om 20.00 uur, natuurlijk afhankelijk 
van de ontwikkelingen rondom corona. Te zijner tijd zal hierover 
meer geïnformeerd worden via onze Facebook-pagina.
Je kunt je bijdrage ook mailen naar:  Redactie@Amiepedia.nl. 

www.amiepedia.nl
Van - voor en door de mensen van Amby! 



Amyer Praot - 12 - Amyer Praot

KOM JIJ OOK BIJ ONS OP SCHOOL!!!!!
WELKOM

Beste ouders/ 
verzorgers,

Het schooljaar vliegt 
voorbij en wij zijn al 
druk bezig met de 
organisatie van 
schooljaar 2020-
2021. Belangrijk 
daarbij is om te 
weten hoeveel kinderen vanaf 
24 augustus 2020 gaan starten of instromen. Heeft u een zoon 
of dochter, die in het komende schooljaar vier jaar wordt en 
nog niet is aangemeld, of heeft u een zoon of dochter die 
reeds de peuterspeelzaal of 
KDV bezoekt, neem dan gerust contact met ons op. 

Voor aanmelding 
op de 
basisschool 
moet een 
aparte afspraak 
gemaakt worden.
U kunt hiervoor 
op elk moment 
van de dag 
terecht voor een 
gesprekje en een 
rondleiding.

Dit kan via telefonisch: 043-3620582 
of via de mail naar: info@bsamby.nl.

We heten u en uw kind van harte welkom. 

De Zonnebloemloterij, help ons!
De verkoop van Zonnebloem loten gaat dit jaar niet 
op de gebruikelijke wijze deur aan deur. We willen ook 
niet dat iemand van onze vrijwilligers dit gaat doen. De 
meeste vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Amby 
behoren tot de kwetsbare groep. We proberen nu bij 

familie of kennissen, waarmee we contact hebben, toch een aantal 
loten te slijten. Vrijwilligers van onze afdeling kunnen zelf beslissen 
of ze dit willen doen. Verder bestaat de mogelijkheid om een aantal 
loten telefonisch of per e-mail te bestellen bij de penningmeester 
van de Zonnebloem afdeling Amby, de heer Tjeu Dols. Tel. 043-36 
25 298, of per e-mail: doru@freeler.nl. Ook bij bestuurslid Annie 
Overmans kunt u een of meerdere loten bestellen. Tel. 043-
3623816 of per e-mail: annie.overmans@hotmail.com.
Een lot kost € 2,- per stuk. Door mee te spelen maakt u kans op 
een van de vele prijzen waaronder een elektrische fiets, leuke 
cadeaubon of zelfs € 15.000,-.  
Met de opbrengst van de loterij kunnen we straks weer veel 
activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking 
organiseren. De opbrengst van de loten komt voor een groot deel 
ten goede aan de afdeling Amby. Wij hopen dat, ondanks de 
moeilijke omstandigheden, onze vaste en incidentele lotenkopers 
ook nu loten zullen afnemen
Blijf gezond. 
Hartelijke groet van het bestuur en vrijwilligers van de 
Zonnebloem afdeling Amby. 

Verruimde openingstijden
Na de Corona sluiting hebben veel klanten de Terre des Hommes 
winkel in Heer (Dorpstraat 18A) gelukkig weer gevonden. Dé plek 
voor gebruikte kleding, schoenen, tassen, speelgoed, boeken en 
serviesgoed van goede kwaliteit. 
En u weet het … door het kopen én geven van artikelen en kleding 
steunt u de hulpprojecten van TdH wereldwijd.
De openingstijden zijn inmiddels verruimd, u bent van harte 
welkom op:
Dinsdag: 10.00 -14.00 uur
Donderdag: 10.00 - 17.00 uur
Vrijdag: 10.00 - 14.00 uur
Zaterdag: van 10.00 - 17.00 uur
Zie ook Facebook: www.facebook.com/TdHMaastricht 

Judoclub Amby
We willens namens bestuur iedereen fijne vakantie 
toewensen.
Blijf allemaal gezond.
Wij starten per 1 september weer 
met de judotrainingen.
Tot dan.

  Bestuur judoclub Amby 

Beste leden van de Damesvereniging
Wij hebben elkaar al héél lang niet gezien. 
Op woensdag 9 september a.s. mogen we weer starten met 
onze bijeenkomst. 
Deze ledenavond beginnen we met kienen. 
Het bestuur hoopt dat iedereen in goede gezondheid blijft en dan 
zien we ons op 9 september. 
Houd de moed erin en Haw Pin.

Groetjes het Bestuur. 
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Gemengde Zangvereniging 
Crescendo
Beginnen of niet beginnen 
dat blijft de vraag.
Samen zingen is 
weliswaar vanaf 
1 juni niet meer 
verboden maar het 
RIVM. adviseert om 
de activiteiten nog 
niet te hervatten, in 
afwachting van nader onderzoek inzake de 
verspreiding van aerosolen die bij zangers  
vrijkomen tijdens het zingen en zich in de 
ruimte kunnen verspreiden,
Op dit moment is het zo dat als de koren 
weer mogen gaan repeteren de onderlinge 
afstand tussen de zangers tijdens het 
repeteren 3 mtr. dient te zijn i.p.v. 1.5 mtr. 
We zullen voorlopig niet met het voltallige 
koor kunnen repeteren, waardoor het 
moeilijk wordt ons voor te bereiden op 
uitvoeringen. Dit zal pas weer kunnen als 
een vaccin beschikbaar is.
Voorlopig beperkt het koor zich tot  
zingen op afstand, hiervoor zijn door de 
koordirectie oefenbestandjes aangemaakt.  
Op deze manier wordt de stem toch nog 
geoefend.
De inzet is dat het RIVM en Rijksoverheid 
zich zo snel mogelijk en voor 1 september 
uitspreken onder welke richtlijnen samen 
zingen weer mag. Dus het is nog even 
afwachten wat wel/niet mag als het koor 
een herstart maakt..
Het bestuur heeft dan ook besloten 
vanwege alle onzekerheden en twijfels, het 
niet verantwoord is om onze geplande 
activiteiten nog te laten doorgaan.
Dit betekent dat de volgende  
onderstaande Crescendo activiteiten 
komen te vervallen:
Opluisteringen en concerten:
•	 Zondag	13	september	Opluistering		
 H. Mis in de Koepelkerk
•	 Zondag		20	september	Concert		
 Zorgcentrum Croonenhof
•	 Donderdag	17	december	concert	
 Ouderenbeweging St. Michael Heugem.
Overige activiteiten:
•	 Zondag		4	oktober		BBQ		Amyerhoof
•	 Zaterdag	7	november	Ceaciliafeest
•	 Zondag	13	december	Kerstmarkt
De reden voor het schrappen van onze 
overige activiteiten heeft er mee te maken 
dat dit druk bezochte activiteiten zijn en 
het daardoor praktisch onmogelijk wordt 
de anderhalve meter regel aan te houden.

 Wij betreuren het ten zeerste echter de 
gezondheid van ons allen staat hierin 
voorop!
Verder hopen wij dat als in september de 
richtlijnen van het RIVM duidelijk zijn en 
worden vrij gegeven, Crescendo misschien  
toch een mogelijkheid ziet om, hetzij met 
een aangepast muziekprogramma  25 
december de H. Mis op te luisteren in de 
Walburga Kerk.
Dat is dus nog even afwachten?

Tot slot wensen wij allen een goede 
gezondheid  toe en hopen als het 
coronavirus onder controle is,  Crescendo 
zich weer snel van haar muzikale kant kan 
laten horen. 

In Memoriam Pieke Aarts

Als CV de Sjlaaibök hebben wij kennis 
genomen van het overlijden van
Pieke Aarts

Pieke was in het verleden zeer actief binnen onze 
vereniging, waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn.

Wij wensen zijn echtgenote Anny, kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte met dit grote verlies.

CV de Sjlaaibök
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Oude akerstraat 4 a Bemelen  Ma.11.00-18.00  Di. t/m Do. 8.30-18.00 Vr. 8.00- 18.00 Za. 8.00- 17.00 

I.v.m. corona zijn er vervroegde openingstijden en een aangepaste bedrijfsvoering 

Nieuwe oogst St pieter aardappelen 5 kg. €3,75 
Trostomaten 500 gr € 0,49 

Salade to go of gemengde sla per ons € 0,79 
Steun onze lokale boeren, bij ons verkrijgbaar: 

 Zuivel van De Vrolijke Koe –Boerenkaas van Kaasboerderij Mertens                 -
Vlees van ‘t Gasthoes en Fromberg - Eieren van Mergellandei                                      

–Meel van Commandeursmolen en De Bakwinkel  
 Brood van Geurten, Honing van Heiland  

 
wij staan 52 weken voor u klaar 

Geldig tot 14 juli 

Communie 2020
Zoals bekend kon de 1e Heilige Communie vanwege Covid-19 
helaas niet in juni plaatsvinden. Dankzij versoepelde Covid-19 
maatregelen is het mogelijk geworden een nieuwe datum te 
prikken.
Zondag 6 september zullen de Communicantjes in Amby alsnog 
hun eerste Heilige Communie vieren. Vanwege alle maatregelen 
rondom Covid-19 zullen er 2 missen plaatsvinden die alleen 
toegankelijk zijn voor genodigden.   
In de eerste Amyer Praot na de zomervakantie zullen wij de 
Communicantjes aan u voorstellen.

Werkgroep Communie 2020 

geslaagde kleding actie
Op zaterdag 13 juni was er de eerste geplande kleding actie. We 
kunnen terugkijken op een fantastisch verlopen actie. Er moesten 
maar liefst 2 vrachtauto’s aan te pas komen om alle kleding af te 
voeren. Veel mensen uit Amby hadden  zakken vol met kleding 
opgespaard voor onze vereniging en het goede doel. In 4 uur tijd 
telde de weegschaal bijna 4000 kg. Aan kleding. Heeft u de actie 
gemist dan is er na de zomervakantie een nieuwe kans en wel op 
zaterdag 31 oktober om uw kleding kwijt te kunnen. Nogmaals 
dank voor uw deelname. Heeft u tussendoor kledingzakken dan 

gelieve via onderstaand mail adres contact op te nemen dan komen 
wij deze ophalen. 

Stichting Aktie ’68 bestaat ruim 50 jaar en 
zet zich onder andere in om – met name 
kinderen en mensen met een beperking – 
een fijn uitstapje te bieden. 
Vocalgroup Mes Amie gaat voor deze 

stichting komende 2 jaar kleding inzamelen. 
Meer info: vocalgroupmesamie@gmail.com 

Meet and greet avond 
Op maandag 6 juli heeft Vocal group 
Mes Amie een meet to greet avond 
gehouden voor alle leden. Maar liefst 45 
leden waren vooraf aangemeld. Op deze 
manier kon men toch voor de 
zomervakantie elkaar ontmoeten en  
bijpraten. Het bestuur kon de leden informeren  over de komende 
repetities na de zomervakantie. Verder wat de stand van zaken 
betreffende het project. Een gezellige en mooie avond. 

Vocalgroup Mes Amie gaat weer starten
Op maandag 24 augustus zal ons koor weer starten. Met 
inachtneming van alle richtlijnen van zowel het RIVM als ook de 
koorbonden zullen we starten met kleine groepen. De partij 
repetities zullen allen in het teken staan van ons project Music at 
the museum. Maar ook eerst gewoon weer het lekker zingen van 
bekende liederen. Het is natuurlijk moeilijk om vooruit te kijken 
maar ook niet bij de pakken neer gaan zitten en met frisse moed 
starten.
Het koor zelf heeft ook strikte regels waar koorleden zich aan 
dienen te houden. Dit vraagt vooraf, tijdens en na de repetitie 
discipline. Deze discipline verwachten wij van ieder lid. 

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

 

 

     

 

Gewoon Vocalgroup Mes Amie 
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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 

RKASV NIEUWS 
Wij als bestuur RKASV willen 
iedereen alvast een fijne 
zomervakantie wensen.
Het komend seizoen 
2020/2021 zullen we starten 

op zondagochtend 2 augustus. 
Dan gaat de gehele selectie zich voorbereiden 
op het nieuwe seizoen 2020-2021.

De overige seniorenteams starten op dinsdag 
11 augustus met de trainingen.

Bij de jeugdafdeling gaan de junioren 
(Jo19-Jo17 en Jo15) starten op maandag 
17 augustus.
De pupillenteams starten met trainen op 
maandag 24 augustus.

Houd ook de RKASV -site in de gaten voor 
nieuwe ontwikkelingen.
Want hier zullen we ook de poule-indelingen 
van de KNVB bekend maken.

RKASV zoekt…….

Wij zoeken een vlagger voor de 
zondagen.
Dus wil jij een wedstrijd vlaggen van de 
selectie, en erna gezellig met de spelers een 
3e helft beleven.
Dan ben jij de persoon die we zoeken.
Ben jij de persoon die we zoeken meld je dan 
aan.

Wij zoeken een fysio/verzorger voor de 
zondag.
Voor komend seizoen zijn we op zoek naar 
een verzorger voor ons 1e elftal.
Ben jij bereid om iedere wedstrijd van 
RKASV 1 mee te gaan om de spelers te 
verzorgen.
Dan ben jij de persoon die we zoeken. Voor 
meer info neem gerust contact met ons op.

Eric Mulkens 06-52027831

RKASV is op sociale media goed te volgen. 

 MS collecteweek 
(16-21 november 2020): collectanten gezocht in MAASTRICHT!

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-
huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op 
zoek naar collectanten in de gemeente  MAASTRICHT. Help jij 
ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?

MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Het is een ziekte van het 
centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om 
de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de 
hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. 
In Nederland hebben 17.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1.000 mensen 
bij. De eerste symptomen treden meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar. 

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe 
de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Nationaal MS Fonds 
investeert de opbrengst uit de MS collecte in innovatieve onderzoeken naar MS.

Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote impact, ook op het Nationaal MS Fonds. 
Door de maatregelen hebben we onze fondsenwervende evenementen moeten 
uitstellen of afgelasten. Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS staat helaas niet stil. 
Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet doorgaan. 

Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar MS. Collecteren is niet moeilijk 
en kost maar twee uur van je tijd. En het is nog leuk ook.

Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren 
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Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen 
Severenplein 24a, Maastricht  
043-3634781 
www.facebook.com/plusfranssen 
Instagram: plusfranssen 
 

  

 

 

 

 

Geniet van de zomer! 
 

Zonnige groet, team PLUS Franssen 
 

 

Sparen voor de superhandige 
keukenhulpjes kan  
nog t/m za. 11 juli.  

Volle spaarkaarten kun je 
inleveren t/m za. 18 juli. 

 

De volle spaarkaarten voor het 
Van der Valk servies kunnen 

alleen deze week nog ingeleverd 
worden (t/m zo. 12 juli). 

 

Let op: vanaf week 30 starten 
wij weer met een leuke 

kinderspaaractie!   
 

 


