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Op zondag 5 juni doen deze jongens en meisjes hun 1ste Heilige Communie
Wij nodigen jullie van harte uit voor de communiemis op zondag 5 juni om 10 uur in de Heilige Walburgakerk in Amby. De kinderen 
worden vanaf het Severenplein naar de kerk begeleid door Harmonie St. Walburga. De mis zal worden opgeluisterd door het 
jeugdorkest van de harmonie en door de communicantjes zelf. Na de viering lopen de kinderen in een stoet naar de “Witte 
Boerderij’, waar deze feestelijke gebeurtenis wordt afgesloten. We vinden het leuk als u langs de route de vlag uithangt. 
Wij stellen de communicantjes graag aan u voor van links naar rechts.

Bovenste rij:
Maxime Ummels
Maud Bruijnen  Westrand 142
Jivan Verhaegen  Helene Schoenmaekersstraat 1
Jessie Verhaegen Helene Schoenmaekersstraat 1
Jaydee Snijders  Gouverneur Houbenstraat 34
Timo Schins  Vlierhoven 116
Bastian de Wijs  
Mence Huisinga  Eikenhoven 73
Isabeau van Ochten Dennenhoven 21
Djesley Reniers  Kasteel Erensteinstraat 33

Amy Theunisz  Meerssenerweg 5-S
Sven Theunisz  Meerssenerweg 5-S

Onderste rij:
Aimeé van Mulekom Dennenhoven 22
Fenna Kessels  Severenplein 9
Levi Lemmens  Westrand 43
Myrthe Blezer  Vlierhoven 101
Tess Freens  Ambiorixweg 1
Xepp Jorigas  Longinastraat 41

Eerste Heilige communie
Op 5 juni 2022 zullen in Amby 18 jongens en meisjes hun eerste Heilige Communie ontvangen.
Deze feestdag zal de Ondernemers Vereniging Amby niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Zoals gewoonlijk zullen wij 
die ochtend vanaf 08.00 uur een professionele fotograaf in de Amyerhoof installeren. In de Amyerhoof zal er een 
mooie foto van de communicant gemaakt worden. Mochten er ouders een familiefoto willen, 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 
ondernemers Vereniging Amby.

Bent U niet thuis dan kunt U de foto vanaf 7 juni afhalen bij Theo Haarmode aan het Severenplein 23.
Wij wensen Communicanten, ouders en verzorgers een mooie dag.
Proficiat.
Bestuur en leden Ondernemers Vereniging Amby 



INLOOPSPREEKUUR 

Juridisch inloopspreekuur
Maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur

voor arbeidsrecht, consumentenrecht, 
uitkeringen, verblijf vergunningen etc

Wijkagent
Iedere 1ste  WOENSDAG van de maand

Tussen 10.00 – 12.00 uur

Mantelzorg Zuid
Iedere 2de maandag van de maand

tussen 11.00 tot 12.30 uur.
Telefonisch 043 321 5046. 

U kunt ook een berichtje sturen naar 
s.stevens@mantelzorgzuid.nl

Maatschappelijk werker
Dinsdag 9.30-11.00 uur

op afspraak gsm 0636408424.
mail: info@buurtplatform-amby.nl

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
Huisartsenpraktijk Severen 3634964
Huisartsenpraktijk dhr. Zwietering 
en mevr. van Kleef 
Medisch Centrum Amby  3624135
voor spoed 3635637
Fysio Amby 3117540
Centraal tandartsnummer 0900-4243434
Het Gebitscentrum 8528201
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 06-57623416

Gevraagd oude fietsen

U vindt een AED
bij Hagerpoort, (zijde Vlierhoven)
in kantoor Maasvallei, 
bij De Kardinaal, (Severenstraat)
in Amyerhoof, (Severenplein)
bij Plusmarkt, Severenplein 24A

en bij L1, (Ambyerstraat Zuid 77B, 
op de hoek van het pand)

COLOFON
Volgende uitgave: 
Dinsdag 14 juni

Inzendtermijn kopie
Woensdag 8 juni

Redactie, klachten 
en advertenties

Henny Willems
Berkenhoven 26

6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089

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

Financieel Beheer
Maria Willems

Berkenhoven 26
6225 HE Amby-Maastricht

Telefoon 3621089

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 

Houdt op 
dinsdagen 
14 en 21 juni 
een kienmiddag in 
Gemeenschapshuis 
Amyerhoof.  
De zaal gaat open om 13.00 uur en het 
kienen begint om 14.00 uur. 

 
 

BEJAARDEN – EN INVALIDENVERENIGING 

,, De Sjlaaimetten  ” 
AMBY 

 
Bejaarden- en invalidenvereniging “De Sjlaaimetten” houden feestmiddag. 
 
Beste leden op zaterdag 31 oktober a.s. wordt er weer een gezellige feestmiddag gehouden door de bejaardenvereniging. 
Namens het bestuur nodig ik alle leden uit voor deze gezellige middag die zal worden gehouden in de Amyerhoof aanvang 14.00 uur (zaal open 
vanaf 13.30 uur). 
Kosten voor deze middag zijn €5,- p/p en daarvoor krijgt u enkele consumpties en lekker eten. 
Er is voor prima dans- en stemmingsmuziek gezorgd door orkest "Gonny en Nico". 
Natuurlijk is er weer de welbekende tombola. 
U kunt zich opgeven bij de penningmeester Jef Noben, tel:043-3622618 of de voorzitter Arno Custers, tel:043-3636947 tot 26 oktober a.s. 
Ik wens U namens het bestuur allen alvast een heel gezellige feestmiddag toe. 
 
A. Custers 
Voorzitter/Secretaris 
 

ZONNEBLOEM 
AFDELING AMBY

KIENEN

De eerstvolgende 
mogelijkheid 
om mee te doen 
aan het 
Zonnebloemkienen 
is dinsdag 7 juni. 

Contactpersoon is 
Annie Overmans, 
tel. 043- 3623816. 

Wegens verhuizing houden wij 

uitverkoop op 
Tweede Pinksterdag 

maandag 6 juni 
van 11.00-18.00 uur op de 
Hagenstraat 42 in Amby. 

De spullen zijn nieuw of in goede 
staat en verkrijgbaar tegen zéér 
kleine prijsjes en/of voor een 

vrijwillige bijdrage. 
Sla je slag! 

Graag tot ziens op de 
Hagenstraat 42!
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Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

Beste leden van de damesvereniging,
Graag nodigen wij jullie allen uit voor 
onze maandelijkse bijeenkomst op:  
Woensdag 08 juni a.s. om 20:00 uur
in de Amyerhoof.

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:

Barbecue worst
diverse smaken

4 stuks 400

Duroc hamburger

4 stuks 400

Cordon bleu

Kip-rucola rolletje

100 gram 295

Gek. Achterham + 
Boterhamworst +
Geb. Pastei

100 gram per soort samen  475

4-jaargetijden
ovenschotel

500 gram 725

Duroc sucade
in braadjus

500 gram 725

Nasi goreng

500 gram 495

Sjaander 
Duvelkesschotel

500 gram 725

Uiensoep

1 liter 595

Vitello Tonato

per stuk 650

Pasta asperge rauwkost

200 gram 259

Mestreechter rauwkost

100 gram  139

Tonijnsalade 
van het huis

250 gram 425

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 31 mei t/m zaterdag 4 juni 2022.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL en haal uw bestelling snel en gemakkelijk af bij het pick-up point.

Runderspiezen

elke 5e GRATIS

4 stuks 880

Houthakkersteaks

4 stuks 795

Onze openingstijden zijn:
- Dinsdag-vrijdag 09:00-18:00 uur
- Zaterdag 08:00-15:00 uur
- Maandag gesloten

 

Pijnklachten? 
Onze experts helpen u graag! 
Fysiotherapie • Manuele Therapie • Dry Needling 
Echografie • Shockwave therapie 
 

Laurierhoven 30, Amby  
www.fysioamby.nl 
 
 

 

Maak nu een afspraak: 043 311 75 40 
NU OOK OP ZATERDAG OPEN! 
 

Contracten en 100% vergoeding bij alle zorgverzekeraars.   
     

 
 
 
 
 
 
 
 

TE KOOP 
Z.g.a.n. eenpersoons bed, 
geheel eiken white-wash, 

met lattenbodem, 
Auping look-alike voor 50,00. 

Kleine Ikea Aneboda 2-deurs 
kleerkast voor 10,00.

Afhalen op Hagenstraat 42 
Maastricht

Vanavond komt als gast: Mevr. Markus uit 
Nuth. Zij verkoopt sjaals, tassen, beurzen, 
sieraden ect.
Bij eventuele aankoop mag en kan er 
gepind worden.
Er wordt ook een loterij gehouden met 
leuke prijsjes.
Wij hopen u allen te verwelkomen, ook 
introducés zijn welkom tegen een 
vergoeding van € 4,00 inclusief een kop 
koffie/thee.

Het bestuur Damesvereniging 
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Ingang: Kersenwei Bemelen  Ma.9.00-18.00  Di. t/m Vr. 8.-18.00 Za. 8.00- 17.00     

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak 

 Verse asperges ook geschild met gratis peterselie 

Heerlijke nieuwe oogst krieltjes geschrapt 500 gr € 1,50 
Bijzonder lekkere  Salade compleet ons € 0,89 

Gemengde sla 100 gr € 0,79 
Veld sla gewassen 100 gr € 0,79 

Aan alle leden van ZijActief Amby,  
                                                                                    
Beste dames,
Op vrijdagmiddag 17 juni 2022 houden we een 
gezellige middag voor alle leden van onze afdeling. Er is 
bewust voor de middag gekozen, om de dames die niet meer naar de 
ledenavonden komen, ook de gelegenheid te geven aanwezig te zijn.
U bent van harte welkom van 14:00 –16:30 uur in de Amyerhoof. Als u 
vervoer nodig heeft, laat het de werkgroep weten, dan wordt u 
opgehaald. 
Graag aanmelden voor 12 juni, dit in verband met traktatie.

De vakantie staat voor de deur, ZijActief en ook ander organisaties 
hebben geen activiteiten, waardoor de contacten worden gemist. Maar 
dames, weet u dat op donderdagmiddag van 13:30-16:30 uur van harte 
welkom bent in de huiskamer De Koffiepot voor een praatje en een kop 
koffie. 
Werkgroep ZijActief Limburg, afdeling Amby. 

!! VRIJWILLIGERS GEZOCH !!
Veer es CV de Sjlaaibök höbbe in `t karnevalssezoen, mèh 
zeker ouch dao boete väöl aktiviteite boe veer de nudige 
höllep beej kinne gebruuke. 

Eeder jaor huure veer van luij in `t dörp tot ze ôs hiel geir wèlle hellepe 
es veer dat nudig höbbe.
Beej deze rope veer uuch op, um ôs te laote weite of geer ôs welt 
hellepe beej ein van ôs activiteite. 
Geer kint uuch aanmèlle via info@sjlaaibok.nl mèt eure naam en 
telefoonnummer. Veer zalle uuch dan kontaktere es veer uuch höllep 
good kinne gebruuke.
Geer moot heej beej dinke aan de volgende activiteite:
- Braderie (juni)
- Ôs jaorlijkse wandeltochte (september)
- De Vioele aktie (oktober)
- Hellepe beej de Iron man (augustus)
- Opbouwe van aktiviteite tijdens `t sezoen
Veer kieke oet naor eur reakties !! 

Tijdens de coronaperiode mochten wij geen actieve aandacht vragen voor 
de garagesale. Wij zetten daarom dit jaar extra media in om ons 
evenement de volle aandacht te geven!!!!!!!

Website Uittips: Garage Sale Amby (wijk 6225 in Maastricht) - 
UitTipsLimburg.nl
Website: Visit Ziuid-Limburg digitaal Garage Sale Amby - Visit Zuid-
Limburg (visitzuidlimburg.nl)
In de Geulbode Drukkerij Maenen | Geulbode
Wijkblad van Nazareth 
Op de Fb pagina van: GARAGE SALE RUILEN EN MEER MAASTRICHT | 
Facebook
Op de Fb pagina van Rommelmarkten, Braderieën en meer in Zuid 
-Limburg en grensstreek | Facebook
Via Falcon radio in september
Op onze eigen FB groep en instagram 
Amyer praot

Vragen? Mail naar Garagesaleamby@gmail.com
Kun je niet wachten? Inschrijven kan.Wij reageren vanaf 5 juli.
Susan en Karin 

zondag 11 september 2022



Harmonieuws
Walburgadag 2022
Na een door de coronacrisis gedwongen onderbreking van twee jaar konden 
we op 14 mei jl. eindelijk onze jaarlijkse Walburgadag vieren.
Om 19.00 uur was er de H. Mis in onze Walburgakerk, opgeluisterd door de 
Harmonie, en hierna werden in de Amyerhoof de jubilarissen gehuldigd.
Steffie Moonen, hoboïste, 25 jaar lid 
Roland Walthie, slagwerker, 10 jaar lid 

Enrique Heugen, klarinettist, 10 jaar lid.
Bert Huben, klarinettist en inmiddels 52 jaar lid, werd benoemd tot Erelid.
Dirigent Jhon Willems ontving de felicitaties omdat hij 10 jaar op de bok staat.
Roy van Wersch is 10 jaar instructeur van de Drumband. Helaas kon hij niet aanwezig zijn 
op de Walburgadag en ontvangt hij de felicitaties op een later tijdstip. Na de huldiging en 
felicitaties volgde de feestavond en bleef het nog lang gezellig in de Amyerhoof.

 

Boekenbeurs op zaterdag 21 en zondag 22 mei jl.
Ook de Boekenbeurs werd een aantal jaren uitgesteld vanwege de coronacrisis. De oproep 
om boeken in te leveren, zorgde voor een enorm aanbod, waarvoor onze dank. De kopers 
wisten in groten getale de Boekenbeurs te vinden en hierdoor mochten we een mooi bedrag 
bijschrijven, dat besteed gaat worden aan de Jeugdopleiding van onze Harmonie. 
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Openingstijden: 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 1 juni tot en met dinsdag 14 juni

Zuurvlees
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.29
Hamspek
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.25

Jonge kaas

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

Gebakken Pastei
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.29

4 Braadworstjes
+ 1/2 kg Gehakt

samen € 9.45

Niet alleen maar een kopje koffie

De Koffiepot in Amby is de soos voor 55+ 
dames en heren.  Net als toen we tieners 
waren, kunnen we nu weer naar de soos.
Voor 50 cent drinkt u een lekker kopje 
koffie dat geserveerd wordt door onze 
vrijwilligers.

Maar, niet alleen een kopje koffie, u kunt er 
ook samen kaarten of samen een spelletje 
spelen. Of gewoonweg samen praten over 
de dingen van alledag.
U kunt in de Koffiepot ook een boek lenen 
om thuis gezellig te lezen.

U ziet, het is de moeite waard om op 
donderdag van 13.30 tot 16.30 uur eens 
binnen te lopen voor een gezellige middag.
Heeft u geen vervoer of bent u slecht ter 
been: neem dan contact op met 043-
3112244. Wij halen u op en brengen u ook 
weer netjes thuis.

Vrijwilligers gezocht!
Door ziekte zijn enkele vrijwilligers 
uitgevallen. Vindt u het leuk om met ons 
mee te doen als gastvrouw of gastheer, 
meldt u dan aan via 043-3625298. 

RUNDERPOULET
WEEKENDRECLAME: vrijdag 3 juni en zaterdag 4 juni

per kg € 13.90
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 MISSTIPENDIA: 
 door de week: 

€ 12.50
 zondag: 

€ 27.50

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

Redactie en administratie: 
Kapelanie 

Severenstraat 7, 6225 AR Amby-Maastricht
Tel. (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

Misschien kijken wij met verbazing door 
de ramen van onze huizen en zien wij 
dan hoe mooi het weer buiten is! Het 
wordt steeds warmer, hopelijk wordt het 
niet bloedheet. Twee maanden geleden is 
de lente begonnen en nu hebben wij 
bijna zomer! 
In onze parochies zien wij dat, na een 
moeilijke periode van de corona-
pandemie, de lente ook begonnen is: de 
harmonies gaan weer spelen, de koren 
mogen weer zingen, de vieringen van de 
Eerste Communie en Vormsel kunnen 
doorgaan en vooral veel mensen vragen 
om hun kinderen te laten dopen. Wij 
hopen dus dat steeds meer mensen Jezus 
gaan ontmoeten en kunnen ervaren dat 
Hij iedere dag met ons is! 
5 juni is Pinksteren. Laten wij ook in deze 
tijd de Heilige Geest vragen dat Hij ons 
begeleidt bij onze dagelijkse problemen. 
Een gebed tot de Heilige Geest mag ons 
daarbij helpen:
"Heilige Geest, laat ons merken dat U 
van ons houdt. Dan voelen wij ons niet 
eenzaam. Laat ons de liefde van Jezus 
brengen onder alle mensen. Heilige 
Geest, open steeds weer onze mond om 
met een dankbaar hart U te loven en te 
prijzen. Amen."

Kapelaan Pawel Zelazny.

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 5 juni, PINKSTERZONDAG
10.00 uur: EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Leerlingenorkest Harmonie
Voor de communicanten
Jaardienst overleden ouders Merk-Winkens en kinderen
Jaardienst overleden ouders Koenen-Gijselaers
Frans Evers, c.u.
Bets Evers-Baats, c.u.

Na de H. Mis kerkdeurcollecte tbv Pinksteractie

MAANDAG 6 juni, TWEEDE PINKSTERDAG  -  VRIJWILLIGERSDAG
11.00 uur koor: Gelegenheidskoor 
Voor de vrijwilligers in onze parochie

Na de H. Mis kerkdeurcollecte tbv Pinksteractie

Dinsdag 7 juni: 09.00 uur in de kerk
Voor de jarigen in de maand juni

Donderdag 9 juni: 09.00 uur in de kerk
Voor de zieken

ZONDAG 12 juni, H. DRIE-EENHEID  -  VADERDAG
11.00 uur koor: Gelegenheidskoor
Zeswekendienst Lien Beurskens-Verstappen
Court Franssen, c.u.
Jo Sour, c.u.
Frans Debie, c.u.

Dinsdag 14 juni: 09.00 uur in de kerk
Voor de zielen in het vagevuur

Donderdag 16 juni: 09.00 uur in de kerk
Voor priesterroepingen

GEDOOPT
Yavi Werst
Wij wensen de dopeling en zijn ouders van harte proficiat.

Bereikbaarheid priesterteam
Pastoor Mgr EJ de Jong: 06-51177061
Kapelaan Slaven Brajkovic: 06-27501073
Kapelaan Pawel Zelazny: 06-17971718

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 tot 
15.00 uur: Ambyerstraat Zuid 90ª, tel. 043-3520100, of via e ¬mail: 
parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: uiterlijk 
maandag 6 juni in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 7 juni vóór 
12.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.
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Vocalgroup Mes Amie
is met passie muziek maken 
is het wij-gevoel en gezelligheid
is streven naar uitdagingen
is samen durven groeien

Eerste uitvoering na 2 jaar
Afgelopen zondag 22 mei heeft het koor 
na 2 jaar en 3 maanden weer zijn 
opwachting gemaakt in de Walburgakerk. 
Als vanouds was er een groot 
enthousiasme onder zowel de leden als de 
aanwezige parochianen. Vele complimenten 
volgde over de grote van het koor en de 
mooie klanken die eenieder zolang gemist 
had. 
Geslaagde open repetitie op 
maandag 23 mei
De open repetitie op maandag 23 mei 
heeft onze stoutste dromen overtroffen 
maar liefst 13 potentiële nieuwe leden / 
luisteraars waren aanwezig. Inmiddels 
hebben zich al een aantal kandidaten 
definitief aangemeld waaronder zelfs 
2 mannen. 
Iedereen welkom bij onze VGMA familie. 
 
Programma 2022
Zondag 12 juni: Déjeuner en chantant!  
 (lunchconcert) 
Zondag 10 juli: Dagtocht / concert  
 uitvoering 
Zondag 17 juli: uitvoering met 
 seizoensafsluiting BBQ
Woensdag 23 nov.: Kienen
16-17-18 dec.: Kerstwandelingen 



Hof van Huntjens Als u deze Amyer Praot voor u hebt, is deel 3, 
het slotstuk over de Hof van 
Huntjens,  waarschijnlijk ook al 
gepubliceerd. Dit derde deel  
beschrijft het wel en wee van de 
familie Huntjens, en de verkoop, 
verbouwing en transformatie van de 
boerderij tot Brasserie en 
restaurant “Hof van Huntjens”. 
Ode aan de melkboer, boven de 
ingang van het restaurant.

Sterrenkijken boven Amby
In een tweetal eerder verschenen artikelen heeft plaatsgenoot Gian 
Kersgens u meegenomen naar het uitspansel, het firmament...de 
sterrenhemel die zich elke nacht boven Amby ontvouwt.
Niet alleen sterren, maar ook planeten zijn dan vaak zichtbaar. 
Op 1oktober, met als reservedatum 7 oktober 2022, wordt u 
uitgenodigd door amiepedia.nl om u door Gian te laten inwijden in 
de astronomie en  die sterrenhemel, zelf nader te bekijken en te 
bestuderen met behulp van professionele telescopen vanaf de 
Ambyerheide. We hopen een groep tussen de 10 en 30 deelnemers 
(kinderen onder begeleiding) te kunnen verwelkomen, die 
enthousiast en onder het genot van een verse kom soep met 
pannenkoek zich stort in de geheimen van het heelal.Houd daarvoor 
facebook, maar ook de Amyer Praot komende weken in de gaten 
over preciese programma en informatie, minimale kosten en hoe aan 
te melden.

Inloopuurtje.
U kunt de redactie digitaal voorzien van materiaal via redactie@
amiepedia.nl , of spullen en verhalen afgeven bij een van de 
redactieleden (te vinden op amiepedia.nl), of zelf komen aanreiken.
Op 14 juni aanstaande kunt u ons weer zelf “in levende lijve” 
ontmoeten in de Amyerhoof. Tussen 20.30 tot 21.30 uur heten wij u 
welkom en ontvangen wij graag nieuwe tips, suggesties, foto’s en 
vooral uw eigen verhalen. Wij, of samen met u,  bewerken dit alles 
tot mooie verhalen over Amby. Want u weet het:
Amiepedia: van, voor en door de mensen van Amby. 

AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!
beste lezer.
Afgelopen periode is er niet echt een nieuw verhaal 
verschenen op de site amiepedia.nl.
Het voorbereiden van nieuwe artikelen neemt soms  zoveel tijd in 
beslag, dat het niet verantwoord is om zonder al te veel fouten de 
verhalen met u te delen. We kiezen er liever voor om zo correct 
mogelijke informatie aan te dragen, die feitelijk gewoon klopt.

Respons
Stilzitten is er nooit bij. Verheugend is, dat we afgelopen periode veel 
nieuw materiaal gekregen hebben dat binnenkort gaat leiden tot 
nieuwe mooie verhalen. Het eerder genoemde bezoek aan de 
Hagerpoort en de introductie van amiepedia aan enkele oudere 
bewoners of bezoekers heeft wel wat los gemaakt. Zo kregen wij 
enkele dozen vol oude foto’s te leen met als doel die te scannen en 
te plaatsen op de pagina “Amby in Beeld”. Daar staan al honderden 
afbeeldingen gerangschikt in periodes van telkens tien jaar vanaf 1900 
tot nu en daar worden die afbeeldingen binnenkort aan toegevoegd.
Sinds kort staan enkele van die nieuwe foto’s op facebook  en 
instagram. Nu  plaatsen we die foto’s ook hier.
Het zijn  twee klassefoto's. Eentje uit 1946-1947 en eentje uit 1950-
1951. Veel namen van de personen die erop staan afgebeeld zijn al 
bekend en zijn terug te vinden via de links op  amiepedia.nl. Maar nog 
niet alle namen zijn bekend. Omdat we weten dat er vele trouwe 
Amyer Praot lezers zijn, die niet of nauwelijks de site amiepedia.nl 
bezoeken, vragen we ook hier: Help mee! Wie herkent zichzelf of 
vader, moeder, oom, tante etc, op de foto? Deel het met ons en de 
mensen uit Amby.

https://amiepedia.nl/.../Bestand:Kleuterschool_1946...

https://amiepedia.nl/.../Bestand:Kleuterschool_1950-51.jpg

Wij bedanken de familie Claessen voor het beschikbaar stellen van 
deze juweeltjes!
Café Ummels
In de stapel foto’s ook enkele afbeeldingen van het voormalige café 
Ummels, indertijd gelegen aan de huidige Ambyerstraat Noord, 
tegenover bakkerij van de Weerdt. Over dit café gaan we nog in 
gesprek met een bewoner van de Hagerpoort. Inmiddels is daar 
verder nog zoveel informatie over naar voren gekomen dat dit alles 
binnenkort met u gedeeld wordt op amiepedia.nl.
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Ontdek padel 
bij Ready 
Maastricht!
 
Padel is een nieuwe, 
snelgroeiende racketsport. 

Het is een mix van tennis en squash. Je 
speelt twee tegen twee, op een baan met 
glazen wanden. Door de wanden blijft de 
bal langer in het spel. Tactiek is belangrijker 
dan kracht, aangezien de bal steeds kan 
terugkeren.
 
Onze tennis- en padelvereniging Ready 
Maastricht beschikt over twee padelbanen. 
Wij organiseren elke maand een inloop-
clinic. Die vindt plaats op de 1e zaterdag 
van de maand van 10h30 tot 12h00. Ons 
park ligt aan de Severenstraat 215, in 
sportpark De Geusselt. Een enthousiaste 
padeller van onze club legt alles uit. 
Rackets en ballen worden door de club 
beschikbaar gesteld. Aanmelden is gratis, en 
kan via het email-adres 
padel@readymaastricht.nl. 
 
Desgewenst organiseren wij ook clinics 
voor groepen of voor bedrijven. 
Meer informatie hierover vind je op onze 
website: www.readymaastricht.nl.  
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• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions

Ambyerstraat Noord 102, Maastricht   |   043 362 52 30   |   hairz-more.nl

Be you.  
Be beautiful.

MOVAKA VOF 

www.movaka.nl / info@movaka.nl / 0646376593 

 

Schutteboendersweg 3, 6247 EM Gronsveld 

  Rolluiken 

  Zonwering 

  Overkappingen  

      Tuinkamers 

      Glaswanden 

      Verandazonwering  

      Sectionale poorten 

     Binnenzonwering 

 

Collecte Vastenactie 2022
Je land is je leven en Oekraïne.
De collecte inzake de Vastenactie heeft dit 
jaar plaatsgevonden via de kerk, kapelanie, 
de zusters, een paar adressen van de 
collectanten.
Het totaal bedrag is € 700,00, inbegrepen 
€ 50,00 voor Oekraïne.
Wij danken de gevers voor hun bijdrage, 
zo ook diegenen welke een bedrag 
rechtstreeks naar de Vastenactie hebben 
overgemaakt.

Pinksteractie 2022.
Geloven in de ander. 
Geïnspireerd door hun geloof zetten 
missionarissen en missionair werkers zich 
overal ter wereld in voor anderen, Eén 
keer per jaar zetten wij hen zelf in het 
middelpunt. Dat doen we tijdens de 
Pinksteractie van de Week Nederlandse 
Missionaris (WNM). Met Pinksteren voert 
WNM campagne voor het werk en welzijn 
van deze bevlogen en bezielde mannen en 
vrouwen, zodat zij zich kunnen blijven 
inzetten voor de ander. Uw steun is daarbij 
onmisbaar!  Al vragen missionarissen zelf 
weinig, een steuntje in de rug kunnen zij 
heel goed gebruiken.

Collectanten van het Missie Comité 
zullen op Pinksterzondag 5 juni en 
Pinkstermaandag 6 juni 2022 aan de kerk 
deur staan na de H. Mis om uw gift in 
ontvangst te nemen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw 
donatie.
Met vriendelijke groet,
Parochie  Missie Comité  Amby. 
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HEEFT U EEN PAAR UURTJES 
PER WEEK TIJD?

STICHTING OUDERENPROJECT  
“GEINEN DAANK” ZOEKT 
VRIJWILLIGERS/STERS EN 

CLIËNTEN.

Stichting  Ouderenproject “Geinen Daank” 
heeft als doel eenzame ouderen in 
Maastricht éénmaal per week te bezoeken, 
om zodoende de eenzaamheid onder 
ouderen enigszins te verlichten. Dit doet zij 
d.m.v. vrijwilligers.
Een vaste en passende vrijwilliger zorgt voor 
een beetje gezelligheid, een praatje,
sociaal contact etc., zodat de persoon in 
kwestie ook langer zelfstandig kan blijven 
wonen.
Volledige reiskosten v.d. vrijwilliger zullen 
door de stichting vergoed worden.
Voelt u zich door het bovenstaande 
aangesproken, heeft u een paar uurtjes per 
week tijd en denkt u: dit is iets voor mij, 
aarzel dan niet, we hebben u nodig  en neem 
contact op met
Stichting Ouderenproject “Geinen Daank”
Tel: 06-10513441 of tel: 043-3218989.
Een briefje sturen kan ook naar:
Stichting Ouderenproject “Geinen Daank”  
Bontwerkersdreef 14e, 6216 SH Maastricht. 
Of mailen naar: hans@bindels.demon.nl
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact 
met u op.
Zie ook onze website: www.geinendaank.nl

Bent u wel eens eenzaam en lijkt het u leuk 
om 1 x per week bezoek te ontvangen van 
een vaste en passende vrijwilliger? 
Dan zoeken wij u! Neem a.u.b. contact met 
ons op en word cliënt bij ons en neem met 
uw vrijwilliger deel aan onze activiteiten. 

Statiegeld voor de 
kinderen van groep 8 
van Basisschool Amby
Eindelijk na 2 jaar kunnen de kinderen van 
de groepen 8 weer op schoolkamp. Zo’n 
kamp kost geld en om dat geld bij elkaar te 
krijgen vinden wij het belangrijk dat de 
kinderen daar ook een kleinigheidje voor 
moeten doen. Naast de eigen bijdrage van 
de ouders halen de kinderen lege 
statiegeldflessen op. Het statiegeld komt ten 
goede aan het schoolkamp.  De kinderen van 
de groepen 8 van basisschool Amby komen 
van 1 juni t/m 12 juni 2022 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. 

Euver de brögk: 
muzikaal flaneren, 
ontmoeten en genieten!  
Een unieke muzikale voorstelling voor 
liefhebbers van zang en humor in onvervalst 
Mestreechs. Op zaterdag 18 juni en zondag 
19 juni komen twee oer-Mestreechse 
gezelschappen over de brug voor het 
Maastrichtse publiek. In ‘Euver de brögk’ 
presenteren Maos & Neker en de 
Mestreechter Operétte Vereiniging  zich 
tijdens een wervelende muzikale voorstelling. 
Ze laten Maastricht zien en vooral horen wie 
ze zijn en dat muzikale ontmoeting én 
samenwerking leiden tot mooie dingen en 
samen genieten.  
Mestreechter Geis verbindt  
Maos & Neker en Mestreechter Operétte 
Vereiniging (MOV) bestaan al heel lang. Met 
hun geheel eigen repertoire, insteek en 
identiteit. Maar hun liefde voor zang, muziek 
en niet te vergeten een uniek stuk 
Mestreechter volkscultuur én de 
‘Mestreechter Geis’ delen ze, verbindt hen 
en dragen ze samen uit. Of beter gezegd: 
zingen en spelen ze uit in de voorstelling 
‘Euver de brögk’ voor het Maastrichtse 
publiek op 18 en 19 juni om 20.00 uur in het 
Kapelaan Lochtmanhuis aan de Populierweg 
36 Limmel-Maastricht.  
Samen maken we een andere klank  
Dat de amateur-gezelschappen niet alleen  

verschillen, maar ook een 
brug slaan en samen een 
Maastrichtse voorstelling 
kunnen neerzetten  
kunnen bezoekers van 
‘Euver de brögk’ zelf 
ervaren. Naast zang en 
een touch van toneel die 
typerend zijn voor de 
twee gezelschappen zullen 
ze die avond 
vanzelfsprekend ook 
samen zingen en samen 
spelen.  ‘Veer make same 
toch 'nen aandere klaank’, 
zoals treffend wordt 
verwoord in een van de 
vele liedteksten die 
speciaal voor deze 
voorstelling zijn 

geschreven door tekstschrijvers van beide 
gezelschappen. Een van de vele voorbeelden 
waarin de twee groepen samenwerken en 
elkaar inspireren.  
Inspiratie om zelf mee te doen  
Samen zingen en samen genieten verbindt 
mensen. De voorstelling is ook een mooie 
gelegenheid voor bezoekers om kennis te 
maken met beide gezelschappen die nieuwe 
leden graag van harte welkom heten. Iets 
doen waarvan je blij wordt bij een gezelschap 
dat bij je past. Dat gun je jezelf en dat gunnen 
Maos & Neker en MOV u vooral ook. Deze 
voorstelling inspireert bezoekers misschien 
om over de brug te komen als nieuw lid.  
Meedoen in de maatschappij en ontmoeting 
is niet vanzelfsprekend voor iedereen. MOV 
en Maos & Neker weten dat en tonen hun 
maatschappelijke betrokkenheid door een 
aantal kaarten voor  ‘Euver de brögk’ te 
geven aan het Levanto-maatjesproject voor 
eenzame medemensen (voorheen Stichting 
Horizon genaamd) en hun vrijwillig maatje. 
En er is zelfs de mogelijkheid om na de 
voorstelling meer informatie te krijgen over 
dit project.  
Kaarten  
Kaarten voor ‘Euver de brögk’ 
(incl. 1 consumptie) zijn verkrijgbaar voor 
10 euro per stuk bij:  
- Tapperij en Stadsherberg de Poshoorn: 
 Stationsstraat 47 Maastricht  
- Primera Kalimero (Brusselsepoort) en 
- Primera Keulen (Heugem en Heer) 
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Bezoek onze showroom 
Karveelweg 10 Maastricht
Geopend op vrijdag van              
9:30  t/m 16:30
Ma t/m do  volgens afspraak

Kunststof en aluminium kozijnen
Terrasoverkappingen
Garagepoorten
Rolluiken
Zonwering
Binnen zonwering
Horren enz.

www.rademo.nl / info@rademo.nl
043-3628351 / 06-22384333
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RADEMO

Terre des Hommes Winkel  
Dorpstraat 18A  
6227 BN  Heer-Maastricht 
tel.: 06 27278934

Openingstijden:
Ma: 13.30 uur – 17.00 uur
Di t/m vr: 10.00 uur – 17.00 uur
Za: 12.00 uur – 16.00 uur

Voor verkoop én inname van 
gebruikte spullen 
van goede kwaliteit.
Kleding, speelgoed, boeken, sieraden, schoenen, 
tassen, serviesgoed en woningdecoraties.

De opbrengst gaat naar hulpprojecten voor 
kinderen van Terre des Hommes.

Tijd over? 
Vrijwilligers zijn welkom!
Meer info op: 
www.facebook.com/TdHMaastricht 
en Instagram.

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 

Bezorgers gezocht!
de reservelijst met bezorgers voor de 
Amyer Praot raakt aardig leeg! 
Daarom zijn we op zoek naar mensen 
die elke twee weken op dinsdag en/of 
woensdag 1 tot 1 ½ uur vrij hebben en 
die tijd willen gebruiken om de Amyer 
Praot te bezorgen.

Voel je je aangesproken of heb je 
interesse, mail dan met 
amyerproat@ziggo.nl

Wij nemen dan contact met je op
voor meer informatie. 

Hiermede geven wij u kennis van het overlijden op 81-jarige leeftijd van

Mia Nulens-Snackers
Wij hebben haar mogen begeleiden tijdens haar laatste levensdagen.
Het was goed om dit samen met haar te doen.

Amby, 25 mei 2022.
Kinderen en kleinkinderen Nulens-Snackers.

Corr.adres: Vonkendaal 115, 6228 JP Maastricht.
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Plus Quaedvlieg Amby 
Openingstijden Pinksteren 

1ste Pinksterdag GESLOTEN 

2de Pinksterdag GEOPEND van 12.00 – 18.00 uur. 

 

Uitgifte perkplantjes op a.s. zaterdag 4 juni. 

 

Wij wensen u fijne Pinksterdagen! 

Team Plus Quaedvlieg Amby 
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