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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 
 

10:00 uur H.Mis opgedragen in de Kerk. 
11:00 uur  Vertrek van de Processie.
 
Route: Kerk, Severenstraat, Arenborghoeve,
  Lovendaalhoeve, Heukelstraat, Ambyerstraat Zuid,
  Ambyerstraat Noord, Kerk. 
   
We zouden de bewoners willen vragen, om tijdens de 
sacramentsprocessie de vlag uit te hangen. 

Wij hopen u te ontmoeten 
tijdens de sacramentsprocessie.

Met vriendelijke groet,
Eric Mulkens
Voorzitter 

Organiseert grote balmiddag 
in de Amyerhoof 

op kermismaandag 4 juli 2022.
Op 4 juli, kermismaandag, organiseert de bejaarden- en 
invalidenvereniging in samenwerking met stichting "De Amyerhoof"  
een gezellige dansmiddag, speciaal voor iedereen maar zeer zeker 
voor 40 jaar en ouder. Na het succes van de vorige jaren en veler 
verzoek zal deze middag weer worden opgeluisterd door orkest "de 
Bolsterband". Dit geweldige orkest bestaande uit een aantal 
gepassioneerde accordeonisten samen met gitaristen, drums en zang  
zal dan weer  heerlijke dansmuziek voor u spelen.
Wij nodigen dan ook iedereen van harte uit,  met name ook andere 
Amiese verenigingen zoals: de Zonnebloem, Zij actief en de 
damesvereniging maar ook alle andere verenigingen en 
geïnteresseerden om naar deze zeer gezellige middag te komen.
Zij zullen voor u spelen van 15.00 uur tot ongeveer 19.00 uur.
Deze middag is gratis toegankelijk.
Namens het bestuur wens ik u allen alvast een heel gezellige middag 
toe.

A. Custers, voorzitter/secretaris 

Aan alle leden van ZijActief Amby  
                                                                                    
Beste dames,

Bent u al aangemeld voor de gezellige 
middag die wordt gehouden op 
vrijdagmiddag 17 juni a.s. van 14:00 –16:30 uur 
in het gemeenschapshuis Amyerhoof en is 
bedoeld voor alle leden van onze afdeling. 
Aanmelden bij de werkgroep kan nog tot 15 juni. 
Als u vervoer nodig heeft, laat het de werkgroep weten, dan wordt u 
opgehaald. 

Werkgroep ZijActief Limburg
Afdeling Amby.
Contactadres
Shomonstraat 19
6269 GC Margraten
Tel. 043-4582522 

ZONDAG 3 JULI 2022

SACRAMENTSPROCESSIE IN AMBY

Huiskamer De Koffiepot 
gaat definitief dicht op 1 juli 2022
De vorige keer schreven wij in deze Amyer Praot nog dat wij blij 
waren dat de Koffiepot weer open kon. 
Jammer genoeg van korte duur. Wij gaan dicht!

Waarom? Daar hebben wij twee redenen voor.
Ten eerste is waarschijnlijk door Corona het aantal bezoekers erg 
teruggelopen. Het aantal bezoekers per middag is dus al sinds wij 
weer open zijn is heel erg klein.
Ten tweede is een aantal vrijwilligers vanwege diverse redenen 
afgehaakt. Dat is jammer, maar begrijpelijk. Openhouden zonder 
bezoekers heeft geen zin en openhouden zonder voldoende 
vrijwilligers is niet verantwoord.
Die twee redenen hebben ertoe geleid, dat de stuurgroep besloten 
heeft er mee te stoppen en de Koffiepot per 1 juli te sluiten.
Wij hebben 7 jaren fijn gewerkt en wij kijken terug op een periode 
die veel mensen iets goeds en veel plezier heeft gebracht.

Heel veel dank aan iedereen voor zijn/haar inzet en de 
samenwerking.

Met vriendelijke groet,
Stuurgroep Huiskamer De Koffiepot 



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 28 juni

Inzendtermijn kopie
Woensdag 22 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 
dinsdag 21 juni 
een kienmiddag in 
Gemeenschapshuis 
Amyerhoof.  
De zaal gaat open om 13.00 uur en het 
kienen begint om 14.00 uur. 
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BEZORGERS GEZOCHT 
BEZORGERS GEZOCHT
Soms raakt de reservelijst met bezorgers 
voor de Amyer Praot snel leeg en er niks zo 
vervelend als ’’geen bezorgers achter de 
hand hebben als je ze nodig hebt!!’’
Daarom: we zijn op zoek naar mensen die 
elke 2 weken op dinsdag en/of woensdag één 
tot anderhalf 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 amyerpraot@ziggo.nl 

Wij nemen dan contact met je op voor meer 
informatie 

Kienen met de zonnebloem

Dinsdag 2 juli 14.00u in de Amyerhoof. 
Ophalen? 
Bel Annie Overmans 043-3623816
In augustus is er geen kienen i.v.m. 
vakantie. 
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Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

Oproep voor prinsenpaar en 
jeugdgroep CV de Sjlaaibök

Hallo jongens en meisjes van Amby,

Het afgelopen seizoen hebben we, na een 
spannende tijd, gelukkig weer carnaval kunnen 
vieren op de manier waarop we dit het liefste 
doen. Ook komend seizoen willen we weer 

onvergetelijk maken, vandaar dit eerste bericht weer van ons!
Jullie zullen wel denken, wat een raar moment om te horen van 
de Jeugdcommissie van CV de Sjlaaibök. En ja, dat klopt! Net 
zoals afgelopen jaar willen we ons seizoen starten in november 
met de Kinderzitting, zodat ons Jeugdprinsenpaar weer een heel 
seizoen met hun eigen groep kan meedraaien. En november 
komt sneller dan je denkt, dus moeten we er vroeg bij zijn!

Vandaar deze oproep:

Wil jij onze jeugdgroep 2022 - 2023 van 
CV de Sjlaaibök versterken?
Wie zoeken wij? Enthousiaste kinderen die komend schooljaar 
in groep 7 zitten. Ben je woonachtig in Amby en zou je graag 
deel willen gaan uitmaken van deze jeugdgroep? Of wil je 
misschien wel Jeugdpins of Jeugdprinses worden? 
Geef je dan snel op; uiterlijk vóór vrijdag 15 juli 2022!
Dit kun je doen via het email-adres: 
jeugdcommissie@sjlaaibok.nl
Geef in je aanmelding de volgende gegevens:
Naam, adres en telefoonnummer;
Of je mee wilt loten voor Jeugdprinsenpaar.

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:

Zwitserse braadworst

4 stuks 600

Varkens ribstuk

100 gram 175

Kipreepjes
diverse smaken

Bella Bello

per stuk 315

Sjaandergehakt + 
Boterhamworst +
Gebr. Varkensfilet

100 gram per soort samen  475

Pasta scampi

per portie 725

Asperge beenham 
ovenschotel

500 gram 795

Kip pilav

500 gram 825

Runderrollade
in braadjus

500 gram 825

Boeren groentensoep

1 liter 595

Pittige belkes

250 gram 395

Couscous kip salade

200 gram 259

Mestreechter rauwkost

100 gram  139

Vleessalade 

250 gram 375

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 14 juni t/m zaterdag 18 juni 2022.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL en haal uw bestelling snel en gemakkelijk af bij het pick-up point.

Hamburgers

4 stuks 600

250 gram 395

Varkensfiletlapjes

4 stuks 800

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

De reden waarom je graag Jeugdprins of Jeugdprinses zou willen 
worden.
Op vrijdag 15 juli zal de loting plaats vinden van 12 jongens en 
12 meisjes die deel gaan uitmaken van onze nieuwe jeugdgroep.
Wil je graag meer informatie of heb je een vraag, dan kun je altijd 
contact opnemen met Monique Lamberty: 06-15327565. Natuurlijk 
kun je ook een kijkje nemen op de site: www.sjlaaibok.nl of onze 
Facebookpagina. 
Geef je op, want het is een leuke en onvergetelijke tijd om nooit 
te vergeten!!

Groetjes, Jeugdcommissie CV de Sjlaaibök. 
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Draag bij aan een toekomst 
zonder MS
Collecte Nationaal MS Fonds 
van 27 juni t/m 2 juli
Van 27 juni t/m 2 juli 2022 is de landelijke 
huis-aan-huis collecte van het Nationaal MS 
Fonds. Duizenden collectevrijwilligers gaan 
langs de deuren of komen online in actie 
voor de strijd tegen MS (multiple sclerose). 
Draag bij aan onderzoek naar deze 
zenuwslopende ziekte en geef aan de 
collectant!

MS is zenuwslopend
Dat MS een enorme impact heeft op (jonge) 
levens én veel verschillende gezichten kent, 
maakt het MS Fonds momenteel duidelijk in 
de campagne ‘Face it. MS is zenuwslopend’. In 
de campagne zijn Benno, Gwen, Eric, Najat en 
Wil te zien. Zij verschillen in leeftijd en zitten 
ieder in een andere levensfase, maar hebben 
één ding gemeen: ze hebben alle vijf MS.

De MS van Eric (27) brengt onzekerheid met 
zich mee. “Ben ik de rest van mijn leven 
patiënt? Hoe ziet de toekomst eruit? Kunnen 
we wel aan kinderen denken?” En Najat (43) 
liep voor haar diagnose vier keer per week 
hard. Momenteel is haar been zo 
verslechterd, dat het niet meer kan. “Ik 
probeer wel veel te wandelen met 
ondersteuning van een wandelstok of mijn 
man.” Op www.nationaalmsfonds.nl/faceit 
laten de vijf op indringende wijze zien wat er 
met hen gebeurd is sinds ze de diagnose MS 
kregen.

Opbrengst is hard nodig
Over de ziekte MS is nog veel onbekend. 
Onderzoekers weten nog niet waardoor MS 
veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan 
worden. Met de opbrengst van de collecte 
investeert het MS Fonds onder andere in 
innovatieve onderzoeken om betere 
behandelmethoden te kunnen vinden. Maar 
ook coacht zij mensen om de kwaliteit van 
hun leven te kunnen verbeteren. Naar 
verwachting zullen zo’n 10.000 collectanten 
in hun buurt langs de deuren gaan. Daarnaast 
zullen vele honderden online gaan 
collecteren.

Collectant gemist?
Doneer online via www.nationaalmsfonds.nl 
of maak je donatie over op NL 92 INGB 
000000 5057. Wil je zelf in actie komen? 
Maak dan een digitale collectebus aan op 
www.digicollect.nationaalmsfonds.nl en begin 
direct met online collecteren. 

Crescendo nieuws
Op zaterdag 28 mei kreeg 
de Rotstuin Bèr Slangen 
aan de Ambyerstraat 
Noord 73 een invasie te 
verwerken van Crescendo-leden. Even een 
frisse neus halen tijdens een intensieve 
werkmiddag in de Amyerhoof, waar oud en 
nieuw repertoire de revue passeerde ter 
voorbereiding op 
komende optredens. 
Onze tenor Michel 
Tillie vertelde over de 
ontstaansgeschiedenis 
van deze tuin, een 
waar paradijsje in ons 
aller Amby. We 
hebben met zijn allen 
in canon een 
toepasselijk lied 
gezongen: I like the 
flowers.

Wilt u eens meezingen? Wij repeteren elke 
dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in de 
Amyerhoof, Severenplein 27 te Amby-
Maastricht.

Gemengde Zangvereniging Crescendo
Website www.crescendo-amby.nl
E-mail info@crescendo-amby.nl 

Namens 
 
Jeanne, Christian, Marcel, en de kleinkinderen Bouvrie, 
willen we jullie bedanken voor de lieve kaarten en mooie bloemen,  
bij het overlijden van mijn lieve man, pap en ampa 
 

Sjo Bouvrie 
 
Het gaf een fijn gevoel 
 

Jeanne Bouvrie 
Haverhegge 14 

BOOTTOCHT MET DE 
ZONNEBLOEM
Op woensdag 5 juni was er 
een boottocht op de Maas 
georganiseerd door de regio 
Maastricht. In de stromende 
regen kwamen vele 
taxibusjes samen bij Stiphout 
om gasten van de 
zonnebloem uit verschillende 
wijken van Maastricht af te 
leveren bij de boot. Na even in de regen te 
hebben moeten wachten had iedereen een 
plaatsje gevonden op de boot en werd er 
na de afvaart eerst genoten van een lekker 
stuk vlaai en de verwarmende koffie of 
thee. De sfeer was meteen heel gezellig en 
er werd volop gekletst. Iedereen was blij 
om eindelijk weer eens samen een 
uitstapje te kunnen maken. Onderweg 
werden we door een zeer vrolijke kapitein 
op de hoogte gehouden waar we 
langskwamen. Helaas hebben we geen sluis 
van Ternaaien gezien omdat het daar te 
druk was om op tijd geschut te worden 
maar dat mocht de  pret niet drukken. Met 
een drankje erbij werd er genoten van de 
tocht. Rond 16.00u waren we terug aan de 
aanlegsteiger. En door de nog steeds 
stromende regen ging men op zoek naar 
de taxi voor de rit huiswaarts.
Bent u alleen en zou u ook eens op stap 
willen met de zonnebloem (een handicap 
is geen probleem want u wordt altijd goed 
verzorgt door een van onze vele 
vrijwilligers), aarzel dan niet en wordt lid. 
Het kost u geen contributie, er wordt 
alleen soms een kleine bijdrage gevraagd 
voor een activiteit of uitstapje. U kunt 
altijd vrijblijvend contact opnemen met 
Annie Overmans tel. 043-3623816 
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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 15 juni tot en met dinsdag 28 juni

Goulash
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.29
Achterham
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.45

Jong belegen kaas

100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.60

Droogworst
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.49RUNDERSTOOFLAPPEN

WEEKENDRECLAME: vrijdag 17 juni en zaterdag 18 juni

per kg € 13.90

Magere

SCHNITZELS
4e GRATIS

Geachte inwoners van Amby
 
Buurtnetwerk Amby zet zich in voor het 
bevorderen van de leefbaarheid en 
vitaliteit in Amby. 
Wij doen dit door het verbinden van bewoners, instellingen en 
organisaties. Om hier nog beter toe in staat te zijn, willen wij u 
vragen om uw ideeën met ons delen hoe onze wijk aantrekkelijker 
gemaakt zou kunnen worden om te wonen en te werken. 
Vertel ons wat u mist, waar u behoefte aan heeft of wat volgens u 
verbeterd kan worden. U kunt ons bereiken:
 
Via e-mail: 
* info@buurtplatform-amby.nl
* In ons kantoor: dagelijks tussen 09.00 en 11.00 uur op de hoek 
Lovendaalhoeve/Arenborghoeve
* Via Facebook
* Via Nextdoor Amby
* Via onze website: https://www.buurtplatform-amby.nl
 
Graag horen wij van u! 
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6 7 e  j a a r g a n g
 n r .  1 1  -  2 0 2 2

 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

Een sacramentsprocessie of bronkprocessie 
is in de Rooms-Katholieke Kerk een 
processie waarbij een geconsacreerde 
hostie (het "Heilig Sacrament" of 
"Allerheiligste") in een monstrans op 
plechtige wijze door een priester door de 
straten van een stad of dorp gedragen 
wordt. De priester draagt daarbij een 
koorkap en loopt onder een 
processiehemel. Veel sacramentsprocessies 
trekken op de tweede zondag na 
Pinksteren, de officiële viering van 
sacramentsdag (Corpus Christi). Vroeger 
was het gebruikelijk dat bewoners langs 
de route processievaantjes plaatsten. Als 
de pastoor met het Allerheiligste voorbij 
kwam, knielde men uit eerbied. Mannen 
namen hun hoed af.

De oudst bekende sacramentsprocessie 
trok in 1277 in Keulen. In 1300 trok er 
een in Luik, de bakermat van het 
sacramentsfeest, en in 1328 in Maastricht. 
In de middeleeuwse steden was deelname 
verplicht; de stedelijke gemeenschap 
betoonde onderdanigheid aan het Heilig 
Sacrament en stelde zich daarmee onder 
goddelijke bescherming. Het stadsbestuur, 
de broederschappen en de gilden (of 
ambachten) waren alle in de processie 
vertegenwoordigd. In de Maastrichtse 
sacramentsprocessie droegen jongelingen 
te paard de ambachtsschilden.

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 19 juni, SACRAMENTSDAG - VADERDAG
11.00 uur koor: Gemengd Kerkelijk Zangkoor
Zeswekendienst Bep Spauwen-Beumer
Overleden echtpaar Lexis-Lousberg
Annie de Baar-van den Broeck, c.u.
Jef Willems, c.u.

17.00 uur Poolse Mis 

Dinsdag 21 juni: 09.00 uur in de kerk
Voor de eenzamen

Donderdag 23 juni: 09.00 uur in de kerk
Voor de wereldvrede

ZONDAG 26 juni, Dertiende zondag door het jaar 
11.00 uur koor: Vocal Group Joy (koor uit Berg & Terblijt)
Jaardienst ouders Claessen-Moonen en zoon Jo

Dinsdag 28 juni: 09.00 uur in de kerk
Voor onze parochiegemeenschap

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

KERKPOETS MAANDAG 27 JUNI VAN 9.00 TOT 12.00 UUR

OVERLEDEN
Sjo Bouvrie, 82 jaar
Moge hij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming.

Collecte Pinksteractie
De kerkdeurcollecte in het kader van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) tijdens het 
Pinksterweekend 2022 heeft € 212,31 opgebracht.
Veel dank aan de mensen die een bijdrage hebben gedaan.
Parochie Missie Comité Amby.

PROCESSIE
Hallo jongens en meisjes van Amby.
Zondag 3 juli is de jaarlijkse processie! Vind je het leuk of sjiek om mee te lopen, 
geef je dan op vóór 28 juni a.s. bij:
Gonny Kuipers-Goyen, tel. 043-3112244
of Annie van Lijf, tel. 06-13246404

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 20 juni 
in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 21 juni vóór 12.00 uur in het 
parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: www.parochiewalburga.nl

In Amby houden wij de processie op de eerste zondag van juli. Na 2 jaar corona kan 
dit jaar de processie weer in volle glorie uittrekken.  Vanaf de kerk lopen we via de 
Severenstraat, Arenborghoeve, Lovendaalhoeve, Heukelstraat en ambyerstraat Zuid 
terug naar de kerk.



Komend seizoen gaan we helemaal in het nieuw.
We hebben een 3-jarig contract met onze kledingleverancier Stanno, 
bekend van Go Ahead en RKC. Met Retail schop ROVI in Meerssen 
hebben we ook een 3-jarig contract getekend. Hier kunnen vanaf 
komend seizoen alle RKASV-kleding gekocht worden.
 
Om het seizoen goed af te sluiten, is Breur Naus vrijdag 3 juni 
benoemd tot Erelid van onze vereniging RKASV.
 

 
Wij feliciteren Breur en de Familie Naus met deze benoeming. 
Tot zover de terugblik op het afgelopen seizoen. Wij als bestuur willen 
iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd voor onze 
vereniging RKASV. Want we weten een ding zeker, RKASV leeft en gaat 
een mooie toekomst tegemoet. 
Bestuur RKASV. 
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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 

Limburgse Kersen 500 gr € 2,49 
Nieuwe oogst Aardappelen van St Pieter  3 kg € 3,99 

Heerlijke nieuwe oogst Krieltjes geschrapt 500 gr € 1,50 
Aardappelsalade nieuwe oogst 500 gr € 1.95 

Veld sla gewassen 100 gr € 0,99 
 

RKASV Nieuws,
 
Het voetbalseizoen 2021-2022 zit erop. Als we 
alleen naar ons 1e elftal kijken, was het geen 
goed seizoen voor onze vereniging.
Maar dan gaan we te kort door de bocht met 
deze analyse. Na 20 jaar is RKASV weer 
gedegradeerd uit de 4e klasse.
En zullen we volgend jaar weer opnieuw gaan 

bouwen, aan een nieuw eerste elftal in de 5e klasse. Er ligt al een plan 
van aanpak, om weer terug te keren naar de 4e klasse. Maar eerst de 
degradatie laten bezinken, en dan gaan we met volle moed starten in 
Augustus. 
 
Zoals we al eerder zeiden is het niet allemaal slecht geweest dit 
seizoen. De seniorenteams 4e en 5e hebben lang meegespeeld om de 
titel. Het 5e elftal werd op 1 punt geen kampioen, maar kon 
terugkijken op een mooi seizoen.
 
Ook de veteranen hadden een goed (gevuld) programma gedraaid 
afgelopen seizoen. Waar de 3e helft ook heel belangrijk was. Dit werd 
allemaal geregeld door Willy Aarts.
 
Bij de jeugdafdeling waren dan wel geen kampioenen, maar we zagen 
wel dat veel jeugdteams grote stappen zetten. En dat mede door het 
enthousiasme van onze jeugdleiders, die samen met de voetbalschool 
EMS de trainingen verzorgen voor onze voetbaltalenten. Want na dit 
seizoen gaat Kaj Stevens ons verlaten, om bij MVV Academie zijn 
talenten te laten zien. Hij is trouwens de enige Maastrichtse jongen die 
hiervoor geselecteerd is. Ook Dani Huydts is gescout, en mag zijn 
geluk gaan beproeven bij Fortuna Sittard.
Wij wensen beide spelers veel succes bij deze BVO’s.
We zijn ook trots op het succes van het kaboutervoetbal. De 
afgelopen drie seizoenen zien we steeds meer kinderen van 4 en 5 
jaar zich aanmelden. Ze trainen dan 10 á 12 keer, om spelenderwijs 
met een bal bezig te zijn.
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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

RADEMO
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RADEMO

GEVONDEN
Naast de kerk, een broche, groen/blauw. Info: 0643596070.

BEZORGERS GEZOCHT BEZORGERS GEZOCHT 
BEZORGERS GEZOCHT BEZORGERS GEZOCHT
Soms raakt de reservelijst met bezorgers voor de Amyer Praot snel leeg 
en er niks zo vervelend als ’’geen bezorgers achter de hand 
hebben als je ze nodig hebt!!’’
Daarom: we zijn op zoek naar mensen die elke 2 weken op dinsdag 
en/of woensdag één tot anderhalf 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 
amyerpraot@ziggo.nl 

Wij nemen dan contact met je op voor meer informatie 

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 2022-2023. Belangrijk daarbij is om te 
weten hoeveel kinderen vanaf 5 september 2022 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 bent van harte welkom voor een gesprekje en een rondleiding.

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

 

Ruim twee maanden geleden waren 
de gemeenteraadsverkiezingen in 
onze stad. De uitslag laat duidelijk zien 
dat we als stad de komende vier jaar 
meer dan eens moeten inzetten op 
samen. Samen met onze inwoners, 
maar ook samen met elkaar als raads-
fracties. Samen Maastricht maken: dat 
betekent dat iedere inwoner moet 
kunnen meedenken en meedoen, over 
thema’s die hem bezig houden of over 
situaties die letterlijk voor de voordeur 
plaatsvinden. De lage opkomst bij de 
verkiezingen in maart laat zien dat we 
als stad véél meer moeten doen om 
inwoners écht te betrekken bij wat er 
speelt. Daarnaast vraagt het aantal van 
zestien raadsfracties om samenwerking 
op inhoud en het ontwikkelen van 
gezamenlijke initiatieven en voorstellen: 
we hebben elkaar nodig om het beste 
voor onze inwoners te bereiken.  

Naast het bevorderen van burger-
participatie – die in vele vormen kan 
plaatsvinden – zullen we komende jaren 
moeten gebruiken om te strijden tegen 
kansenongelijkheid in Maastricht. Het 
bevorderen van kansengelijkheid voor 
kinderen en jongeren in onze stad moet 
hoog op de agenda staan, maar er is 
meer nodig: kansengelijkheid is óók dat 
je een voor jou passende en betaalbare 
woning kunt vinden, dat je kunt 
deelnemen aan sport, cultuur of sociale 
initiatieven. Dat het Maastricht van de 
toekomst niet alleen voor beleggers of 

grote bedrijven is, maar júist voor de 
mensen die Maastricht maken: van 
Amby tot Caberg en van Witte-
vrouwenveld tot Biesland, allemaal 
unieke inwoners.  

De fractie van de Partij van de Arbeid 
Maastricht vindt het belangrijk om ook 
de komende jaren te horen en zien wat 
er in jouw wijk speelt: we gaan daarom 
opnieuw de wijk in om kennis te maken 
met inwoners en organisaties. Mogen 
we bij jou/jullie op bezoek komen? Wil je 
ons jouw wijk of straat laten zien door 
jouw ogen? Laat het ons weten! Veer 
zien us!  

Wil je meer informatie of reageren? 
Neem dan contact op met je lokale 
raadslid, Anita van Ham  

E-mail: 
anita.vanham@gemeenteraadmaastricht.nl   
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Beste bewoners, Severenstraat, 
Arenborghoeve, Lovendaalhoeve, 
Heukelstraat,  Ambyerstraat Zuid,  
Ambyerstraat Noord.

Graag willen we uw informeren dat zondag 
3 juli de sacramentsprocessie bij u langs 
komt.  Dit zal allemaal plaatsvinden tussen 
11:00 en 12:00 uur. 
Wij als processie-comité zouden het dan 
ook zeer waarderen, als alle wegen dan 
autovrij zijn.
Tevens zouden we het fijn vinden als alle 
bewoners de vlag willen uithangen voor deze 
rondgang.

Sacraments processieroute: 
Kerk, Severenstraat, Arenborghoeve, 
Lovendaalhoeve, Heukelstraat, 
Ambyerstraat Zuid, Ambyerstraat 
Noord, Kerk 

Alvast bedankt voor u medewerking.
Met vriendelijke groet,
Eric Mulkens
Voorzitter Processie Comité 

Harmonieuws
Harmonie begeleidde 
de Communicanten 
Zondag 5 juni jl. deden 
achttien kinderen hun eerst 
Heilige Communie en de 
Harmonie zorgde voor de 

muzikale begeleiding van de Amyerhoof naar 
de H. Walburgakerk. Tijdens de H. Mis 
speelde een ensemble van harmonieleden 
onder leiding van Edwin van der Mullen. Na 
de H. Mis bracht de Harmonie een feestelijke 
serenade aan de Communicanten; ditmaal 
niet bij de Witte Boerderij, maar als gevolg 
van hevige regenval, in de kerk. 
Op zondag 12 juni jl. heeft de Harmonie de 
Communiekinderen van de Tyltylschool 
Maasgouw muzikaal begeleid naar de 
H. Paduakerk in Scharn. 

65+

In beweging in Amby
Op maandagmorgen om 9 uur en om 
10 uur zijn er 2 groepen 65+, die op relax 
tempo gymmen. Wij doen GEEN 
grondoefeningen. Lekker de spieren 
losmaken.
Er zijn geen kosten aan verbonden, het gaat 
uit van Maastricht Sport.
Aarzel niet en kom eens binnenlopen.
Hopelijk tot ziens in 
gemeenschapshuis Amyerhoof.
Wilt U eerst meer informatie, dat kan. 
Bel vrijblijvend 043-3622902 

MOVAKA VOF 

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

 

Schutteboendersweg 3, 6247 EM Gronsveld 

  Rolluiken 

  Zonwering 

  Overkappingen  

      Tuinkamers 

      Glaswanden 

      Verandazonwering  

      Sectionale poorten 

     Binnenzonwering 

 



 
 

Op zondag 3 juli houden een aantal Maastrichtse 
Volkstuinen hun open dag. 
Ook Volkstuindersvereniging Amby doet dit jaar 
weer mee.  
 
Wij nodigen alle belangstellenden van harte uit om die dag 
ons mooie volkstuincomplex te komen bezoeken om te zien 
hoe de tuinders met veel 
liefde en plezier hun groenten, bloemen, fruit en kruiden 
kweken. 
 
Tot ziens op zondag 3 juli aanstaande van 13.00 tot 18.00 
uur op ons volkstuincomplex aan de Hooverenweg 35 
(naast de tuin van de Dahliavereniging) 
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BEZORGERS GEZOCHT 
BEZORGERS GEZOCHT
Soms raakt de reservelijst met bezorgers 
voor de Amyer Praot snel leeg en er niks zo 
vervelend als ’’geen bezorgers achter de 
hand hebben als je ze nodig hebt!!’’
Daarom: we zijn op zoek naar mensen die 
elke 2 weken op dinsdag en/of woensdag één 
tot anderhalf 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 amyerpraot@ziggo.nl 

Wij nemen dan contact met je op voor meer 
informatie 

• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions

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

Be you.  
Be beautiful.

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 

Ontmoeten in de wijk
De Senioren Stadspartij Maastricht wil  met 
mensen van buurtnetwerken en 
hoeskamers in gesprek gaan en horen welke 
activiteiten gehouden worden,  welke 
activiteiten gewenst zijn, (maar zeker ook) 
wat er ontbreekt, wat verbetering behoeft, 
wat goed gaat, voor welke doelgroep er nu 
al ontmoetingen zijn en welke doelgroepen 
nog meer bereikt willen worden.

We willen deze bijeenkomst houden 
op zaterdag 25 juni van 14.00-16.00 
uur, graag noteren  in jullie agenda 
voor wie op die middag kan.

De bijeenkomst zal plaatsvinden in 
restaurant Manjefiek, gelegen aan de 
Rijksweg 80, 6228 XX Maastricht.

Wilt U aan deze ontmoetingsmiddag 
deelnemen, neem dan 
via mail contact op met 
ria.makatita@gemeenteraadmaastricht.nl

Wilt U eerst meer informatie over deze 
bijeenkomst, neem contact op het 
henny.willems@gemeenteraadmaastricht.nl 
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Plus Quaedvlieg Amby 
Éch vaan us! 

Ons eigen label, speciaal geselecteerd voor u.  6 
soorten speciaalbier, voor ieder wat wils! 

Vaderdagactie: 6 flesjes voor €10,00 

 

Vaderdagkado tip: groot assortiment luxe 
bierpakketten en grote flessen speciaalbier.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Examenfeestje?!  

Bij Plus Quaedvlieg Amby kunt u terecht voor al uw boodschappen om uw 
examenfeest extra gezellig te maken. Ook wij willen deze heugelijke 
gebeurtenis niet zomaar voorbij laten gaan, daarom bezorgen wij bij alle 
geslaagden de online bestelling gratis!  

Heeft u bij deze bestelling artikelen te veel gekocht? Deze kunnen, ongeopend, retour. 
(uitzondering op vers en diepvries). Geef dit van te voren aan en/of mail gerust mocht u extra 
informatie willen.  

 

 

 

 

Wij feliciteren alle geslaagden met het behalen van jullie diploma en wensen 
alle papa’s alvast een mooie Vaderdag toe! 

Team Plus Quaedvlieg Amby 
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