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Wandeltochten Amby
Traditiegetrouw worden in Amby op de eerste zondag van 
september weer de wandeltochten georganiseerd door Wandel 
Comité Amby, namens carnavalsvereniging De Sjlaaibök. Dit jaar zal 
dit inmiddels voor de 37ste keer gaan plaatsvinden en wel op 
zondag 4 september.
Reeds 37 jaar staat W.C. Amby garant voor mooie wandeltochten 
vanuit Amby. Er is voor elk wat wils, er zijn routes uitgezet van ca. 7, 
14, 21 en 28km. Alle routes worden duidelijk aangegeven middels 
pijlen en linten. Bij de start zal tevens een routebeschrijving 
beschikbaar zijn. Het Wandel Comité is aangesloten bij de 
coöperatieve wandelfederatie FLOW (Federatie Limburgse 
Onafhankelijke Wandelverenigingen). Vanaf 7:00uur kan er gestart 
worden vanuit de Amyerhoof. Voor de lange afstanden (21 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.
Start- en finishlocatie is ook dit jaar weer in gemeenschapshuis De 
Amyerhoof, Severenplein 27, 6225 AZ Maastricht. De kosten voor 
deelname bedragen € 2.50 per persoon. Op vertoon van hun 
lidmaatschapspas genieten leden van een wandelbond, € 1.= korting. 
Kinderen tot 12 jaar (onder begeleiding van een volwassene) mogen 
gratis deelnemen en herinnering stickers zijn verkrijgbaar voor 
€ 0.25. 
De kortste afstand lopers gaan vanuit de 
Amyerhoof op weg voor een route van 
ca. 7km in de directe omgeving van Amby. 
Onderweg is er een kleine rustpauze 
voorzien. De overige afstanden komen op 
de terugweg ook langs deze pauzeplaats 
maar komen ook bij de grote 
pauzelocatie welke dit jaar zal zijn in de 
sporthal van Meerssen. Op beide 
rustlocaties is voldoende voor de 
inwendige mens beschikbaar, zoals warme 
en koude dranken, belegde broodjes, soep en heerlijke vers gebakken 
wafels. Ook op de start- en finishlocatie in de Amyerhoof is alles 
tegen schappelijke prijzen beschikbaar.
Kortom mooie routes zijn voorzien in het Zuid-Limburgse 
landschap. Hopelijk mogen wij u op zondag 4 september begroeten 
en loopt u mee met de wandeltochten van W.C. Amby. Meelopen 
betekent sportief ontspannen en genieten van de mooie omgeving. 
Tevens steunt u door uw deelname de Amiese vastelaovend. 

Harmonieuws
Twee dagen Harmoniemuziek in Amby
Zaterdag 2 juli bracht de Harmonie een serenade ter 
gelegenheid van de officiële opening van de 
nieuwbouw Lindenhoven bij het Woonzorgcentrum 
Hagerpoort. Op zondag 3 juli nam de Harmonie deel 
aan de Sacramentsprocessie en bracht 
Processiemarsen ten gehore.

Zomeravondconcert op vrijdag 15 juli
Op vrijdagavond 15 juli is het Zomeravondconcert van de Harmonie op 
het binnenterrein van Woonzorgcentrum Hagerpoort, Laurierhoven 30. 
De aanvang is om 19..00 uur en er zijn optredens van de Drumband 
o.l.v. Roy van Wersch, het Jeugdorkest o.l.v. Edwin van der Mullen en het 
Harmonieorkest o.l.v. Jhon Willems. Het is voor het eerst in meer dan 2
 jaar dat we een concert kunnen geven en wij nodigen de lezers van de 
Amyer Praot van harte uit om te komen luisteren.
Mocht het deze avond onverhoopt pijpenstelen regenen, dan verplaatsen 
we het concert naar de Amyerhoof.

Hiermee komt een einde aan een muzikaal jaar. Kijken we terug, dan 
mochten we o.a. tweemaal de Communicanten van Amby begeleiden en 
speelde het Jeugdorkest tijdens de H. Mis. Helaas moesten we voor het 
tweede jaar op rij het Carnavalsconcert annuleren. 
Kijken we vooruit, dan stevenen we af op ons 125-jarige bestaan in 2023. 
Na het Zomeravondconcert gaan onze leden genieten van een 
welverdiende vakantie. We pakken de draad weer op tijdens het 
Preuvenemint om twee dagen hand- en spandiensten te verlenen.
Wij wensen de lezers van de Amyer Praot een zonnige vakantie! 



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 6 september

Inzendtermijn kopie
Woensdag 31 augustus

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 19 juli, 
9 en 16 augutus 
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 
 

Kienen met de zonnebloem

Dinsdag 2 augustus 
is er WEL kienen 
ondanks eerdere 
berichten.
Ook dan om 14.00 uur 
in de Amyerhoof.

Op dinsdag 
6 september is er 
óók kienen om 14.00 uur in de 
Amyerhoof

Ophalen? 
Bel Annie Overmans 043-3623816 
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Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

RKASV Nieuws
In deze laatste uitgave van de Amyer Praot voor de 
zomervakantie, willen we iedereen nog even 
inlichten over de stand van zaken.

De selectie van RKASV zal zondag 31-07-2022 11:00 uur weer 
gaan starten met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.
Na de degradatie naar de 5e klasse, is er veel gebeurd binnen onze 
vereniging. Onze nieuwe trainer Yoël Bronckers, zal met zijn 
technische staf starten met maar liefst 44 selectiespelers. Wij zijn 
dan ook zeer trots, om met zo’n brede selectie de weg naar boven 
te kunnen inzetten.

Voor de RKASV-supporters hieronder een overzicht van onze 
voorbereidingswedstrijden in Augustus.
Dinsdag 09-08-2022 20:00 RKASV - Geusselt sport  
   (Oefenwedstrijd) 
Zondag 14-08-2022 14:30 RKASV - Maastricht West 
   (Maastricht Champions Trophy) 
Maandag 22-08-2022 19:00 Daalhof - RKASV 
   (Maastricht Champions Trophy)
Dinsdag 30-08-2022 20:00 RKASV - Geulsche boys
   (Oefenwedstrijd)

Buiten onze selectie RKASV 1 en RKASV 2, hebben we nog vijf 
seniorenteams die volgend jaar de kleuren van RKASV 
vertegenwoordigen.
Dit is heel lang geleden dat we bij RKASV 7 seniorenteams hadden.
Mooi om te zien dat de club leeft.

Daarnaast zien we ook, dat er bij de juniorenteams spelers 
stoppen. En de redens zijn zeer verschillend waarom de jeugd 
stopt met voetballen.

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:

Feestelijke 
kip roerbakschotel

250 gram 395

Gemalen biefstuk

4 stuks 700

Varkenssaté spiezen

Zomerse curryburger

100 gram 195

Gek. Achterham + 
Geb. Pastei +
Grillworst

100 gram per soort samen  475

Taco pizza

per stuk 550

Döpkes snackballetjes

250 gram 395

Zuurvlees
kant en klaar

500 gram 725

Saté
in pindasaus

500 gram 775

Duroc sucade
in braadjus

500 gram 725

Asperge beenham
ovenschotel

500 gram 795

Couscous kipsalade

200 gram 259

Lente rauwkostsalade

100 gram  139

Eiersalade 

250 gram 395

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 12 juli t/m zaterdag 16 juli 2022.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL en haal uw bestelling snel en gemakkelijk af bij het pick-up point.

Schouderkarbonade
gemarineerd

5 stuks 895

5 stuks 750

Shoarma pakket
3-delig

per stuk 890

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

Hierdoor is er komend seizoen geen Jo19 en Jo17 team binnen 
onze jeugdafdeling te bewonderen. Maar vanaf de Jo15 t/m de 
kabouters (onder 6 jaar) zijn alle teams weer goed 
vertegenwoordigd.

Zo nu gaan we iedereen een fijne zomervakantie wensen.
En wij als bestuur hopen dat iedereen weer met een volle accu 
terugkomt naar het voetbalveld. In de AP na de vakantie, zullen we 
iedereen weer op de hoogte houden over de ontwikkelingen 
binnen onze vereniging RKASV.

Met vriendelijke groet,
Bestuur RKASV 
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AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!

Geachte lezer.
Voor u ligt de laatste Amyer Praot van dit seizoen. 
Dat houdt in dat wij u de komende weken niet op de hoogte 
kunnen brengen van wat er op amiepedia.nl verschenen is of gaat 
verschijnen. Echt erg zal dat niet zijn. U kunt gewoon op eigen 
initiatief af en toe de site bezoeken en u laten verrassen door 
nieuwe verhalen. Alhoewel...ook voor de redactie van amiepedia 
is het een vakantieperiode. Verschillende leden van de redactie 
zijn op gezette tijden op vakantie, terwijl andere leden gestaag 
doorwroeten in de informatie die u ons de afgelopen tijd heeft 
toegezonden. Wie weet welke leuke verhalen het licht zien, juist 
in deze zgn. “komkommertijd” zoals dat zo mooi heet in de 
journalistiek.
De afgelopen weken zijn er nog twee erg mooie artikelen 
geplaatst die ook nog eens goed aansluiten bij de actualiteit. 

Indische Nederlanders in Amby.
Deze bijdrage brengt de lotgevallen van de "Indische 
Nederlanders" die in de naoorlogse jaren naar Amby zijn 
gekomen, voor het voetlicht. De familie Remmert is bijvoorbeeld 

een van de families die 
uit het toenmalige 
Nederlands- Indië naar 
Nederland emigreerde 
en in Amby kwam 
wonen. Dochter Sonja 
Remmert vertelt 
openhartig over haar 
familie, het wennen in 
een nieuwe omgeving en 
hoe het de familie 
verder is vergaan. 
Amiepedia dankt Sonja, 
en haar jongere zus, 
voor dit prachtige 
artikel! 

Familie Remmert: foto genomen in de achtertuin van de woning aan de 
Jan Petersstraat.

 
Processie in Amby.
Vorige week vond weer de jaarlijkse processie plaats in Amby. Een 
oude kerkelijke traditie met een grote impact op het dorp, zeker 
in vroeger jaren. Het 
maken van 
zandtapijten en 
strooien van 
bloemblaadjes, het 
witten van de de 
boerderijen, 
kamerschieten, etc. En 
achteraf met z'n allen 
naar de kermis of het 
café en natuurlijk 
lekker eten! Op 
amiepedia.nl kunt u 
meer lezen over het 
fenomeen processie 
in Amby.

Lagere schooljeugd tijdens 
de processie rond 1964.

Vakantie.
In de komende vakantieperiode maakt de redactie, met name op 
basis van de door u volop aangeleverde suggesties en informatie 
de planning voor de komende artikelen en verhalen. In de vorige 
Amyer Praot is al aangegeven wat er komend jaar in het vat zit.
De harmonie bijvoorbeeld, viert in 2023 haar 125e verjaardag. 
Dat zal op amiepedia niet onopgemerkt voorbijgaan. Mocht u, 
lezer, over deze vereniging nog leuke informatie, anekdotes, 
roddels, en vooral fotomateriaal hebben, dan mag u dat ons ter 
beschikking stellen. Wellicht is het nu de tijd om voor eens en 
altijd een definitieve geschiedenis van deze vereniging te schrijven.

Zusters Reparatricen verlaten Amby
“Er is een tijd van komen,
                           en een tijd van gaan…..”
In oktober 1988 werd het klooster van de zusters Reparatricen, 
Kapoenstraat te Maastricht opgeheven.
Een kleine communiteit van vier zusters kwam wonen in het 
Severenpark te Amby.
In juli 1995 verhuisden wij naar een nieuw pand aan de 
Baanderthoeve tegenover de kerk.
Zuster Christine vernieuwde o.a. veel administratief werk bij 
pastoor v.d.Asdonk en leidde het koor: Ambitie.
Zr. Marieke zat in het bestuur van het dameskoor en bezocht veel 
oudere mensen.
Vervolgens deed men vrijwilligerswerk o.a.  in de Zeven Bronnen; 
activiteiten in het Buurthuis van het Wittevrouwenveld;
Nederlandse taal aan vluchtelingen thuis; groepen thuis ontvangen;
 mede zorgdragen voor de communiteiten in de Beyart, Boxmeer 
en Brussel;
en verder administratief en huishoudelijk werk thuis. Dit alles 
omgeven door het koorgebed en aanbidding, ’s morgens en 
’s avonds.
De eerste jaren waren ’s winters de door-de-weekse vieringen in 
onze kapel.
Van tijd tot tijd was er ook een Afrikaanse eucharistieviering o.l.v. 
een montfortaan uit Schimmert.
Gezinnen met kinderen met veel tam-tam konden zich vinden in 
deze wijze van vieren; daarna samen genieten van een maaltijd.
Ook werd een liturgiegroep  gevormd om  gebedsdiensten  te 
leiden, waarvan men  diverse jaren  gebruik  heeft gemaakt, en nu 
nog steeds.
Gezien de leeftijd en kleiner worden van de communiteit is onze 
kapel de laatste jaren “herschapen” in een mooi en stemmig 
Mortuarium.
Een waardige en warme plek waar men met eerbied ontvangen 
wordt om afscheid te nemen van de overledene.
Gunstig gelegen dichtbij de kerk.
In dankbaarheid denken wij nu terug aan de jaren hier in Amby, een 
levendige parochie, waar wij ons geaccepteerd en thuis voelden.
Moge er zegen rusten op de taak van pastoor mgr. E. de Jong, beide 
kapelaans Slaven en Pawel en de hele gemeenschap,
daarvoor ons gebed.

Namens de zusters Reparatricen: zr. Lies en zr. Truus 

Heeft u altijd al willen aquarelleren 
tekenen of schilderen en is dat door 
corona op een laag pitje komen te staan, 
misschien is dit dan uw kans om iets 
nieuws te proberen want bij het 
Gilde zijn nog plaatsen vrij op de cursus 
aquarelleren/tekenen/en Schilderen. 

De cursus wordt gegeven in het Gildegebouw, 
Pastoor Jacobsstraat42, 6217 KM In Maastricht
Tel. 043 - 344 09 10.

We beginnen het nieuwe seizoen op donderdag 1 September 
en verder iedere Donderdag van 12u30 tot 14u30.

O.l.v. Fransje de Bree: 0615886563.

U bent van harte welkom. Ik kijk er naar uit! 

Rest ons u allen een bijzonder mooie en vooral corona-vrije 
zomervakantie te wensen. Gaat u op reis, kom dan behouden 
thuis. Blijft u thuis, is het misschien leuk uw vrije tijd te gebruiken 
om mooi en geschikt matariaal te zoeken voor amiepedia......

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.

Amiepedia: van, voor en door de mensen van Amby 
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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 13 juli tot en met dinsdag 26 juli

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

Jonge kaas

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

Boterhamworst
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.25RUNDERPOULET

WEEKENDRECLAME: vrijdag 15 juli en zaterdag 16 juli

per kg € 13.90
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

SBM zet traditie voort: Alternatief Vrijthoftoernooi
Het Vrijthoftoernooi was jarenlang het Jeu de Bouletoernooi van 
Maastricht en omgeving. Honderden spelers en speelsters uit 
binnen en buitenland kwamen hier jaarlijks op af. Door 
omstandigheden wordt dit evenement al jarenlang niet meer 
georganiseerd. Nu in Maastricht een schitterende Boulodrôme 
staat, heeft het bestuur van de Stichting Boulodrôme Maastricht 
besloten één van de onderdelen van het Vrijthoftoernooi weer op 
te pakken en voor dit toernooi de traditie van het Vrijthoftoernooi 
voort te zetten, met de organisatie van het Alternatief 
Vrijthoftoernooi op vrijdagavond 12 augustus a.s. Dit is en 
recreatief tripletten toernooi (drie deelnemers per team), waarbij 
een team maximaal uit één speler of speelster met een 
bondslicentie mag bestaan. Dit om het recreatieve karakter van het 
toernooi te onderstrepen. Het toernooi begint om 19.00 uur en er 
worden drie voorgelote partijen gespeeld. Het inschrijfgeld dat ter 
plekke betaald moet worden, bedraagt slechts € 7,50 per team. 

Mocht je met je familie, vrienden, collega’s of met een andere 
samenstelling een avond gezelligheid willen combineren met 
sportief bezig zijn, meld je dan aan (uiterlijk 10 augustus) onder 
vermelding van de naam van het team en de namen van de 
deelnemers via info@boulodrômemaastricht.nl Mocht je geen jeu 
de bouleballen hebben, dan kun je die voor die avond bij ons lenen. 
Aan het toernooi kunnen maximaal 32 teams deelnemen. 

Voor informatie kun je contact opnemen met Wijnand Feenstra, 
secretaris van het Stichtingsbestuur, telefoon 06-5200155 

4e GRATIS
KARBONADE
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MOVAKA VOF 

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

 

Schutteboendersweg 3, 6247 EM Gronsveld 

  Rolluiken 

  Zonwering 

  Overkappingen  

      Tuinkamers 

      Glaswanden 

      Verandazonwering  

      Sectionale poorten 

     Binnenzonwering 

 

Beste Parochianen,

We waren blij dat er weer een normale 
Processie was in Amby.
Na twee jaar een provisorische route, was 
zondag 3 juli weer onze processie route 
naar “de Heukel”.
En we zagen een mooie cortège in Amby. 
Niet alleen het weer was super, maar 
vooral de mooie groepen die meeliepen in 
deze Processie.
Als voorzitter van het processiecomité wil 
ik dan ook iedereen bedanken, die hebben 
bijgedragen aan deze mooie 
Sacramentsprocessie.
Speciaal dankwoord aan de 
buurtvereniging ’t Kepelke voor de mooie 
versieringen.
En alle Parochianen, die zich weer de 
moeite hebben genomen om met hun 
groep/vereniging mee te lopen in deze 
Processie.
Ook onze jongste parochianen willen we 
bedanken, voor het meelopen in de 
Sacramentsprocessie.
En bloemisterij Kicken voor de sponsering 
van de bloemen.

Nogmaals iedereen bedankt, en we zien 
ons graag weer volgend jaar op 
zondag 2 juli 2023.
Dan zal onze route richting “de Pin” gaan.
Laten we deze mooie traditie in ere 
houden.

Met vriendelijke groet,
Eric Mulkens
Processie Comité 

LIMBURGS 
ZOMERCARNAVAL 
OP ZO. 31 JULI 2022 MET 
O.A. JEROME GELISSEN EN 
LOCO LOCO SJAAL
TE KOOP
Op zo. 31 juli 2022 komt een nieuw 
evenement Limburgs Zomercarnaval op 
Domein Pietersheim in Lanaken (B). Met 
optredens van Beppie Kraft, Erwin vaan ’t 
Merretkoer, Spik en Span, Shakin DJ’s, Frans 
Theunisz, DJ Admin, Jérôme Gelissen, John 
Tana, Nicolas Funzig en DJ Pica. Voor meer 
informatie: zie FB Limburgs Zomercarnaval.
Juni 2022 was het alweer 40 jaar geleden 
dat ik was begonnen met zingen bij 
Kinderkoor de Floddertjes in Amby. Nu na 
40 jaar met zingen en theater komt er in 
okt. 2022 iets sjieks muzikaals aan.  Meer 
nieuws hierover volgt nog. Ook bij de 
zomerevenementen is bij mijn optredens 
de Loco Loco sjaal te koop. Bij interesse 
kan men contact opnemen. Daarnaast is 
deze ook te koop bij José’s Boutique in 
Amby. Fijne vakantie en muzikale groeten 
van Jérôme Gelissen 

• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions
• Verkoop Max Pro hairstyling tools
• Tapparfum
• Koffiebar en koffie to go

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

Be you.  
Be beautiful.
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3 en 4 september OPEN DAGEN van de
Eerste Maastrichtse Dahlia Vereniging                

30 juni j.l. waren weer de jaarlijkse banden examens, daar konden 
de judoka’s tonen wat ze geleerd hadden tijdens de judotrainingen 
van Leon Bours.

De jaarlijkse Open Dagen van de Eerste Maastrichtse 
Dahliavereniging worden dit jaar gehouden in het 
weekend van 3 en 4 september. Op beide dagen is de 
tuin in Amby geopend van 10 uur tot 17 uur en de 
entree is gratis. De tuin ligt aan de Hooverenweg 35, Maastricht 
(achter het Magisch Theater).
Afgelopen najaar hebben we het grootste deel van de dahliaknollen 
vernieuwd en we zijn blij met de pracht van de vele nieuwe en 
stevige soorten; een extra reden om weer eens een kijkje te komen 
nemen! 
Tijdens de Open Dagen worden bezoekers welkom geheten door onze 
leden, ze leiden u graag rond en staan gereed om u alles te 
vertellen over de dahliateelt. Verder kunt u onder het genot van een 
hapje en een drankje kijken naar de bloemschik-kunsten van onze 
bloemschiksters, donateurskaarten en gemaakte bloemstukjes kopen, en 
info krijgen over het (sponsor)lidmaatschap van onze Vereniging.
Vanaf 3 augustus kunt u ook al iedere woensdag en zaterdag bij 
ons terecht voor boeketten en donateurskaarten. Openingstijden zijn 
van 10.00 uur tot 13.00 uur. Kom tijdig zodat u voldoende keuze hebt.
Van harte welkom! 
Meer info: www.emdv.nl of emdv-1934@live.nl 

Judoclub Amby

De meeste judoka’s zijn voor 
de volgende band geslaagd. 
Sommige kregen er een 
halve band bij (in judotermen 
een slip). Een judoka haalde 
zelfs de volgende band met 
nog eens een slip voor band 
erna.

Allen van harte 
gefeliciteerd, namens 
Judoclub Amby. 
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Nieuwe kapelaan

Goede parochianen.
In het evangelie zegt Jezus dat we 
moeten bidden voor arbeiders in de 
oogst. Hij doelt daarbij op mensen die 
in Jezus’ herderschap willen delen, als 
priester, diaken of religieus. Met 
enigszins gemengde gevoelens moeten 
we u mededelen dat anderen blijkbaar 
harder hebben gebeden dan wij, omdat 
het bisdom heeft besloten onze 
kapelaan Pawel Zelazny per 
1 september ter beschikking te stellen 
van het bijzondere apostolaat van het 
Neo-Catechumenaat. Hij zal in die 
hoedanigheid de missiegezinnen van 
De Weg in Nederland gaan 
ondersteunen. We zijn voor hem blij 
met deze verruiming van zijn werkveld, 
en als pastoraal team en als 
parochiegemeenschap wensen we hem 
natuurlijk heel veel zegen over zijn 
nieuwe uitdagende taak! We zijn hem 
zeer dankbaar voor wat hij in onze 
parochies heeft gedaan, waarvoor we 
hem begin september op gepaste wijze 
willen danken. We zullen dan in een 
bijzondere viering afscheid van hem 
nemen.
In zijn plaats zal echter, mede ook door 
ons gebed, vanaf begin september een 
enthousiaste nieuwe priesterstudent ons 
team komen versterken, Andy Garcia 
uit Mexico, eveneens van het 
neocatechumenaat. Hij zal op 
29 oktober a.s. tot diaken worden 
gewijd, en in het volgend voorjaar 
priester. Hij zal in Amby gaan wonen 
bij kapelaan Slaven. 
Bidden we voor deze twee arbeiders in 
de wijngaard! 
Mag ik u er echter op attent maken dat 
mensen die geen bijzondere roeping 
hebben in de pastoraat zeer welkom 
zijn bij de Theologische Opleiding in 
Rolduc te Kerkrade!

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 17 juli, Zestiende zondag door het jaar 
11.00 uur koor: Gelegenheidskoor  
Frans Evers, c.u.
Bets Evers-Baats, c.u.
Annie de Baar-van den Broeck, c.u.
Jef Willems, c.u.

Dinsdag 19 juli: 09.00 uur in de kerk
Voor de zieken

Donderdag 21 juli: 09.00 uur in de kerk
Voor de eenzamen

ZONDAG 24 juli, Zeventiende zondag door het jaar
11.00 uur koor: Gelegenheidskoor   
Voor een fijne vakantie
Zeswekendienst Sjo Bouvrie
Jaardienst overledenen Fam. Claessen-Bruls
Overleden ouders Weijsters-Bosch
Sjef Souren
Olga Vankan-van Engelshoven, c.u.
Mia Delissen-Bruynen, c.u.

Dinsdag 26 juli: 09.00 uur in de kerk
Paula Mulders-Claessen

Donderdag 28 juli: 09.00 uur in de kerk
Voor de vluchtelingen

ZONDAG 31 juli, Achttiende zondag door het jaar 
11.00 uur koor:  Gelegenheidskoor  
Afscheid zusters Reparatricen 
Frans Debie, c.u.
Lien Beurskens-Verstappen, c.u.

Dinsdag 2 augustus: 09.00 uur in de kerk
Voor de jarigen in de maand augustus

Donderdag 4 augustus: 09.00 uur in de kerk
Voor de zielen in het vagevuur

Het Theologisch Instituut Rolduc(https://www.rolduc.nl/tir/actueel/) heeft namelijk niet 
alleen de mogelijkheid dat mensen er de opleiding tot permanent diaken, catechist of 
leraar godsdienst-levensbeschouwing kunnen volgen, maar biedt ook aan 
geïnteresseerden in filosofie en theologie de mogelijkheid zich intellectueel en 
spiritueel te verdiepen. Mensen die slechts een of meerdere keuzevakken willen 
volgen, zijn ook welkom.
Wanneer u zich eerst wat wilt laten vormen in de parochie, kunt u zich altijd melden 
bij mij als pastoor, bij de kapelaans of de parochie-bureaus. Al naar gelang de 
interesse kunnen we dan een aanbod doen. Overigens komt er in het najaar een 
cursus Kerklatijn. U hoort nog! 
Een heel goede vakantie! Neem af en toe even tijd voor de Lieve Heer a.u.b. Dan 
krijgt u veel genade mee! 

Pastoor de Jong

6 7 e  j a a r g a n g
nr. 13 - 2022 / 1

 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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ZONDAG 7 augustus, Negentiende zondag door het jaar
11.00 uur koor:  Gelegenheidskoor
Jo Sour, c.u.
Clara Graven-Schoenmakers, c.u.
Sjo Bouvrie, c.u.

Dinsdag 9 augustus: 09.00 uur in de kerk
Bertha Limpens-Dolmans

Donderdag 11 augustus: 09.00 uur in de kerk
Voor de wereldvrede

ZONDAG 14 augustus, Twintigste zondag door het jaar
11.00 uur koor: Gelegenheidskoor
Jef Willems, c.u.

MAANDAG 15 augustus, Maria ten Hemelopneming
19.00 uur H. Mis in de kerk met zegening van de Kroedwusj
Koor: Gemengd Kerkelijk Zangkoor
Jaardienst ZEH J van den Asdonk, oud-pastoor Amby
René Claessen
Ouders Paulissen-Lagro
Bep Spauwen-Beumer, c.u.
Na de viering uitdelen Kroedwusj

Dinsdag 16 augustus: 09.00 uur in de kerk
Voor de daklozen

Donderdag 18 augustus: 09.00 uur in de kerk
Voor priesterroepingen

ZONDAG 21 augustus, Een-en-twintigste zondag door het jaar 
11.00 uur koor: Gelegenheidskoor  
Frans Evers, c.u.
Bets-Evers-Baats, c.u.
Annie de Baar-van den Broeck, c.u.

Dinsdag 23 augustus: 09.00 uur in de kerk
Voor de parochiegemeenschap

Donderdag 25 augustus: 09.00 uur in de kerk
Voor roepingen tot het religieuze leven

ZONDAG 28 augustus, Twee-en-twintigste zondag door het jaar
11.00 uur koor: Gelegenheidskoor
Marianne te Meij-van der Beelen
Voor een behouden thuiskomst van alle vakantiegangers
Lien Beurskens-Verstappen, c.u.
Lien Delissen-Bruijnen, c.u.

Dinsdag 30 augustus: 09.00 uur in de kerk
Voor een eerlijkere verdeling van voedsel en drinkwater in de wereld

Donderdag 1 september: 09.00 uur in de kerk
Voor de zieken

ZONDAG 4 september, Drie-en-twintigste zondag door het jaar
11.00 uur koor: Gemengd Kerkelijk Zangkoor
Voor een goed schooljaar
Frans Debie, c.u. Clara Graven-Schoenmakers, c.u.
Sjo Bouvrie, c.u.

6 7 e  j a a r g a n g
nr. 13 - 2022 / 2

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

Dinsdag 6 september: 09.00 uur in de 
kerk
Voor de jarigen in de maand september

Donderdag 8 september: 09.00 uur in de 
kerk
Voor de eenzamen

 In juni bereikte ons het droeve bericht van 
 het overlijden van de heer René Claessen. 
 René heeft onze parochiekerk jarenlang 
 met Allerheiligen voorzien van 
 zelfgekweekte chrysanten.
 Wij zullen René herdenken tijdens de 
 H. Mis op 15 augustus om 19.00 uur.
 We wensen zijn echtgenote en kinderen 
 veel sterkte met de verwerking van dit 
 grote verlies.

 Priesterteam en Parociële Bestuursraad

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). 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 29 augustus in de 
kapelanie en uiterlijk dinsdag 
30 augustus vóór 12.00 uur in het 
parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor 
actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl

 LET OP: Vanwege de vakantie zal 
 het parochiebureau gesloten zijn 
 op vrijdag, van 22 juli tot en met 
 19 augustus. Op dinsdag blijft het
 bureau gewoon open.
 Misintenties kunnen altijd  
 opgegeven worden.
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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 

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

WELKOM

 
Wij willen iedereen bedanken voor de steun tijdens de ziekte 
en na het overlijden van onze lieve echtgenoot, pap en opa  
  

John 
  
Wij zijn dankbaar voor ieders aanwezigheid bij de crematie 
en de vele kaartjes en bloemen die we hebben mogen 
ontvangen.  
 
  

Marie-Louise Maes-Crijns 
Andy Karolina & Simon 

Iris Radek Mila & Elin 
 

 

Nieuws van de Amyer Praot 
Dit is de laatste uitgave voor 
de zomervakantie! 
Omdat de zomervakantie dit 
jaar laat begint, verschijnt de 
eerste uitgave na deze 
vakantie ook pas op dinsdag 6 september.  
(uiterlijke inleverdatum is 31 augustus) 
Wii wensen iedereen een fijne, zonnige 
vakantie!!!  

Redactie Amyer Praot 
 

September 2022 

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo 
35  1 2 3 4 
36 5 6 7 8 9 10 11 
37 12 13 14 15 16 17 18 
38 19 20 21 22 23 24 25 
39 26 27 28 29 30  

Oktober 2022 

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo 
39  1 2 
40 3 4 5 6 7 8 9 
41 10 11 12 13 14 15 16 
42 17 18 19 20 21 22 23 
43 24 25 26 27 28 29 30 
44 31   

November 2022 

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo 
44  1 2 3 4 5 6 
45 7 8 9 10 11 12 13 
46 14 15 16 17 18 19 20 
47 21 22 23 24 25 26 27 
48 28 29 30  

December 2022 

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo 
48  1 2 3 4 
49 5 6 7 8 9 10 11 
50 12 13 14 15 16 17 18 
51 19 20 21 22 23 24 25 

52 26 27 28 29 30 31   
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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

Zomerconcert 2022
Op zondag 17 juli zal ons koor een concert verzorgen op de 
markt van Meerssen. Vanaf 15.00 uur zal het koor met combo 
opwachting maken voor de Baseliek van Meerssen. Hopelijk is het 
mooi weer zodat eenieder vanaf het terras kan genieten van ons 
koor. 
Na afloop zullen de leden richting Amyerhoof vertrekken om met 

zo’n 100 leden en familieleden de 
afsluiting van het seizoen te houden 
met een barbecue. 
Ondanks corona kunnen we toch 
spreken van een mooi voorjaar 
betreffende onze 
repetitiemogelijkheden en 
uitvoeringen. Op naar het programma 
van het najaar. 
 

Programma 2022
Zondag 17 juli:  uitvoering markt Meerssen 
   om 15.00 uur 
   met seizoens-afsluiting BBQ
Zaterdag 10 september :  Heidag koor met als afsluiting optreden 
   bij Festival MAAS in de Waalse kerk 
   in de Pieterstraat 
Zondag 25 september:   middag activiteit voor alle leden, 
   introducees en vrienden van ons koor. 
Zondag 16 oktober:   Viering in de Walburgakerk Amby 
   om 11.00 uur. 
Zaterdag 1 oktober:   Kledingactie in samenwerking met 
   Actie 68 van 11.00 tot 15.00 uur 
Woensdag 23 nov.:  Kienen
16-17-18 dec.:  Kerstwandelingen 

André Willems Award 2022 
voor Pascal Abraas
Aanleiding voor een feestelijke 
uitreiking van de André Willems 
Award in het stadhuis op zaterdag 
2 juli waren de vele verdiensten van 
Pascal Abraas voor de Maastrichtse 
muziekgezelschappen (HaFaBra). 
Pascal heeft zich op een bijzondere manier ingezet voor meer 
aandacht en waardering voor de Maastrichtse muziekkorpsen met 
als nevendoel meer mensen te interesseren in de blaasmuziek en 
meer interesse om een opleiding voor een blaas- of 
percussieinstrument te volgen. Pascal is prominent lid van de 
Wycker fanfare waar hij “ ’t trömmelke” bespeelt. Hij maakt zich 
sterk om de organisatie van individuele en gezamenlijke optredens 
van de plaatselijke korpsen in Maastricht weer nieuw leven in te 
blazen. De huldiging werd op de Markt omlijst met muziek van 
Harmonie Heer Vooruit. Met deze Awarduitreiking wordt de 
herinnering aan oud-wethouder André Willems levend gehouden. 
De Award zelf is een verkleinde versie van het glas in loodraam ter 
ere van André Willems in “zijn” wethouderskamer. 
De André Willems Award, nieuwe stijl, wordt toegekend aan een 
persoon, een groep, een instelling of een organisatie die een 
bijzondere of een uitzonderlijke maatschappelijke prestatie levert 
met betrekking tot welzijn, welvaart en het sociale aspect voor de 
inwoners van Maastricht. 
André Willems werd getypeerd als een man met een groot 
empathisch hart, die het liefst persoonlijk alle ellende de wereld uit 
wilde helpen. André bleef als voorman van de Seniorenpartij 
Maastricht altijd een scherp oog houden voor pechvogels, vooral 
als hij aangrijpende verhalen hoorde van mensen die het niet 
getroffen hadden in het leven. Gehandicapten, eenzame ouderen, 
wanhopige werklozen, kinderen in armoede; Willems kon er danig 
van slag van raken. Tweederangs burgers, met een uitkering van een 
maatschappij die hen niet meer zag staan. Een positie waar ze 
helemaal niet om hadden gevraagd. Hij was van plan desnoods de 
grenzen van de wetgeving te zullen tarten om deze mensen te 
helpen. Helaas heeft hij niet verder kunnen werken aan z’n idealen. 
Op 1 mei 2018 overleed André na een slopende ziekte, hij werd 
59 jaar.
Kunstenaar Jac Splinter uit Nijmegen heeft de Award vorm 
gegeven. Het is een semi-transparante kunststof plaat van 20 bij 30 
met een print van het glas-in-lood-raam dat in 2018 gemaakt is 
voor André Willems. Hij kreeg dit glas in lood raam als aandenken 
aan zijn bestuurswerk voor de gemeente Maastricht. Zijn motto 
voor Maastricht was "In verbondenheid stad voor alle mensen". 
Die tekst staat gebrandschilderd op het raam. Op de achtergrond 
van het raam staat de Ster van Maastricht in een warm geel met 
een rode gloed. Op de voorgrond staan vier 'gewone' mensen. Jac. 
Splinter, de ontwerper en maker van het ramen, heeft afgesproken 
met André Willems om niemand te vertellen wie model hebben 
gestaan voor dit ontwerp. Heel klein is ook nog een Tau 
symbooltje te zien. Het symbool dat gebruikt wordt door de 
Franciscaner monniken die zich richten op wat er leeft bij mensen, 
in de natuur en in de samenleving.  De in 1960 in Kerkrade 
geboren vormgever maakte nog twee herinnerings glas-in-lood-
ramen in het gemeentehuis van Maastricht. Het eerste was voor 
Gerdo van Grootheest in 2017. Het tweede was voor Andre 
Willems en het derde in 2019 voor vertrekkend 
gemeentesecretaris Piet Buijtels. Hij leerde het glazeniersvak (na 
zijn studie Nederlands aan de KUN) in het atelier van Anthonie 
Koolen. . Na de avondopleiding aan de Academie voor Industriële 
Vormgeving in Eindhoven begon hij zijn eigen ontwerpbureau in 
1997. Splinter bedenkt, zoals hij het zelf zegt, leuke dingen voor de 
mensen. Hij werkt in opdracht en maakt vrij werk. 
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Zonnebloem loterij
Door de lotenverkoop kunnen we over voldoende 
middelen beschikken om onze plannen op korte en 
langere termijn uit te voeren. Als alternatief voor de 
huis-aan-huis verkoop zijn we vorig jaar gestart met 
de digitale verkoop van de loten. Wilt u een of 
meerdere loten digitaal bestellen, ga dan naar 
https://www.zonnebloem.nl/loten/p/a01494 
Tevens bestaat de mogelijkheid om loten per mail of telefonisch te 
bestellen bij de penningmeester van de Zonnebloem afdeling Amby, 
Tjeu Dols. Tel.: 043-36 25 298, of per e-mail: doru@freeler.nl  
Ook bij de coördinator van het bezoekwerk,  Annie Overmans, - 
tel. 043-36 23 816 - kunt u loten bestellen. Daarnaast kunt u voor 
loten terecht bij onze andere vrijwilligers. De opbrengst van de 
loten komt voor een heel groot deel ten goede aan de afdeling 
Amby. Ruim 6500 aantrekkelijke prijzen worden beschikbaar 
gesteld via het landelijk bureau van de Zonnebloem. 
Wij hopen dat onze vaste en incidentele lotenkopers ook nu loten 
zullen afnemen. Door loten te kopen maakt u onze activiteiten 
mogelijk, helpt u mee het sociaal isolement in Amby te 
verminderen.

De trekking is op 10 oktober. Op zonnebloem.nl/loterij kunt u de 
uitslag teruglezen of bel de uitslagenlijn: 0900-0633

Hartelijke groet van het bestuur en vrijwilligers van de Zonnebloem 
afdeling Amby 

Van het Ambino ballet,

Het is zeker alweer een hele poos 
geleden, dat u iets heeft mogen lezen 
van het Ambino ballet. Dit komt 
omdat we ook niet veel te melden 
hebben, en niet veel in herhaling willen 
vallen.
Nu hebben we wel een nieuwtje te 
melden. Iedereen met of zonder 
kinderen, die graag een kijkje wil 
komen nemen bij het Ambino ballet, willen we de gelegenheid 
daartoe geven. We hebben een seizoen afsluiting met een kleine 
uitvoering geplant, op zondag 17 juli in de sportzaal van Amby. Hier 
zullen de kinderen van het Ambino ballet, die vanaf 2.5 jaar zijn, tot 
en met tieners, laten zien wat ze het afgelopen seizoen hebben 
geleerd met dansen. De entree is gratis, en de ouders, en of 
kinderen kunnen gewoon vanaf iets voor 11.00 uur naar binnen 
lopen. We beginnen om 11.00 uur. Het is niet voor iedereen 
mogelijk om een zitplaats aan te bieden. Maar zitten op de grond, 
zou voor kinderen wel mogelijk zijn. Het hele optreden duurt ook 
niet zo lang. Dit zal ongeveer een uurtje duren, en naar 
verwachting zullen we rond de klok van 12.00 uur weer gereed 
zijn.
Dus heeft u interesse, dan tot 17 juli in de sportzaal van de 
Basisschool van Amby.
Verder heb ik een vraag, is er iemand van de personen die dit 
lezen, een gegadigde om mij te helpen, in het bestuur van het 
Ambino ballet? Met meerdere personen, wordt het werk lichter, en 
makkelijker. Dus heeft u nog wat tijd dat u graag ergens aan wilt 
spenderen, meld u dan aan via e-mail: ambino-ballet@planet.nl 
Wat is het Ambino ballet? Het is een stichting, die als doel heeft 
om de leden in contact te brengen met dans en muziek. Het 
woordje ballet past eigenlijk niet meer in de geest van deze tijd, 
maar dit is reeds 53 jaar geleden opgericht. En hanteert nog steeds 
dat doel voor kinderen vanaf 2.5 jaar tot volwassenen, met maakt 
niet uit hoeveel jaar. We hebben op dit moment rond de 60 leden, 
en groeien nog. Deze stichting is vooral belangrijk, omdat cultuur 
voor jong en oud is, en toegankelijk moet zijn. Dus meld uw aan 
alstublief.
Tevens wensen wij iedereen een fijne vakantie, en als de scholen 
weer begonnen zijn, is het Ambino ballet ook weer paraat. Dit zal 
zijn op woensdag 31 augustus 2022.

Het bestuur van het Ambino ballet
Stefan Elie 
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Dankjewel 
gemeente Maastricht

Grootschalig onderhoud 
voetpaden Amby Noord

In 2021 werd een deel van de voetpaden in 
Amby tussen Eikenhoven en Beukenhoven 
voorzien van een nieuwe laag bitumen. Maar 
ook de rest van de voetpaden was aan groot 
onderhoud toe. 
Enkele buurtbewoners van de Plataanhoven 
en Mispelhoven namen contact op met de 
gemeente en stuurden foto’s mee van de 
bestaande gevaarlijke situatie voor de vele 
veelal oudere  voetgangers en ouders met 
kleine kinderen, die dit ‘ontsluitingspad’ 
tussen Mispelhoven en Achter  de Hoven 
gebruiken om vv. naar het winkelcentrum of 
de scholen van Amby te gaan. De situatie is 
door een vertegenwoordiger van de 
gemeente en iemand van een stratenmaker 
bedrijf beoordeeld. De noodzaak van 

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 

Heerlijk zoete Watermeloen per kilo € 1,19 
Nieuwe oogst St pieter aardappelen 3 kg € 2,70 

Heerlijk zelf Frietjes bakken kilo € 1,99 
Onze boerderijwinkel =52 weken per jaar open 

Zuivel van de vrolijke koe, Kaas van kaasboerderij Mertens  
Rundvlees van ut gasthoes, Lam en varken van de Fromberg  

Mergeland Eieren, Honing uit Raar, appelsap, perensap, blauwe bessen sap  

Toneelvereniging 

De  Vriendenkring  
Amby bestaat 70 jaar!
Beste lezers,
Ook dit jaar willen we zoals jullie van ons 
gewend zijn jullie verwennen met een 
gevarieerd programma. 
Omdat de Amyerpraot 
pas weer op 
6 september verschijnt, 
maken we jullie er op 
attent dat jullie nu al 
kaarten kunnen 
reserveren. 
Stuur een mail naar  
vriendenkringamby@gmail.com 
(secretariaat) met jullie gegevens en de 
gewenste aantal kaarten en we nemen 
vanaf 18 augustus contact met jullie op. 

De entreekaarten zijn tot 7 oktober te 
verkrijgen in het kader van ons jubileum 
voor een jubileumprijs van 12.50 euro.
Op donderdag 22 september en 
donderdag  29 september kunnen jullie 
tussen 19:00 en 20:00 uur ook terecht in de 
Amyerhoof  om kaarten te kopen.

Avondvoorstellingen zijn op 
zaterdag 15 oktober, zondag 16 oktober, 
vrijdag 21 oktober en zaterdag 22 oktober. 

Op zondag 23 oktober is er een 
matineevoorstelling.

Bestuur en leden wensen iedereen een 
mooie Zomer 

grootschalig onderhoud werd onderkend 
maar ‘de centen van 2021 waren op’. Beloofd 
werd de renovatie in 2022 voor alle 
resterende voetpaden te begroten. Voor de 
grootste struikelblokken werden meteen 
noodreparaties verricht. 
En aldus geschiedde. 

Wij willen iedereen bedanken voor de bloemen, kaarten en 
lieve woorden bij het overlijden van onze mam en oma  
 

Fieny Geelen-Meessen 
 
 

Kinderen en kleinkinderen 

Begin juni jl. werd ‘groot en aangepast 
materieel’ aangevoerd om de smalle 
voetpaden te renoveren. Begin juli waren de 
werkzaamheden afgerond. Tot grote 
tevredenheid van de omwonenden van de 
diverse paden. Een compliment en dank voor 
de gemeente Maastricht en de heren Holka, 
Weusten en Lony die namens de gemeente 
dit project hebben begeleid/gecoördineerd, 
maar ook voor de harde werkers van de 
firma Strukton Civiel Zuid met hun markante 
hoofdopzichter Andre Baur, die het project 
hebben uitgevoerd.    
We kunnen weer veilig naar het centrum en 
de scholen in Amby. 
Namens vele buurtbewoners: Bedankt! En 
dat mag ook wel eens een keer gezegd 
worden. Toch? 
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In actie voor verkeersveiligheid
Ik heb, n.a.v. een aantal artikelen in de Amyer Praot, maar zeker 
ook door het grote aantal reacties hierop van de lezers van de 
Amyer Praot, een mail gestuurd aan de gemeente, inhoud zie 
hieronder:
De wijk Amby is ruim voor 70 % aangeduid als 30 km zone. 
Daarnaast zijn er ook een groot aantal woonerven (max 15).
Hier en daar is er een drempel, echter alle genomen ‘’voorzieningen’’ 
bij elkaar zijn ruim onvoldoende om het allemaal verkeersveilig te 
maken/houden.
• Rechts voorrang is heel moeilijk, voor een fietser bijna onmogelijk
• Snelheid ligt heel vaak boven de 50km zelfs

• De wegindeling nodigt ook niet uit om je aan de snelheid te 
 houden
• Oversteekplekken zijn er wel, maar gevaarlijk
• En ik kan nog wel even zo doorgaan
In omliggende gemeenten (Meerssen m.n.) zijn ook verkeerssituaties 
aangepakt en daar zijn ze m.i. wel doelmatig.
 
Willen jullie mij helpen. 
Ik heb begin van dit jaar een aantal keren een artikel geschreven in 
een plaatselijk blaadje (Amyer Praot) en daarop de nodige reacties 
ontvangen, alleen nu  doorpakken is voor mij moeilijk.
Ik kan U de reacties doen toekomen. 
Graag wil ik in gesprek hierover met de betrokken ambtenaar/
ambtenaren

Ik heb e.e.a. ook aangekaart bij VVN, maar ook zij adviseren
eerst met de gemeente in gesprek te gaan
 
Het antwoord van de gemeente Maastricht staat 
hieronder:
Verkeersveiligheid is meer dan de fysieke inrichting van de 
openbare ruimte. Het komt voor een groot deel aan op 
menselijk verkeersgedrag. Het is algemeen bekend dat 
30 km zones worden aangewezen voor straten waar mensen 
wonen, verblijven en kinderen op straat spelen. 
Wij gaan er vanuit dat bestuurders hier rekening mee houden 
en de snelheid verlagen om ongelukken te voorkomen. Wij 
kunnen de hele straat vol leggen met plateaus en drempels 
maar hiermee bestaat nog altijd de kans dat bestuurders (te) 
hard rijden. 
Daarnaast zijn dergelijke ingrepen kostbaar en hebben wij niet 
de financiële middelen om hele buurten opnieuw in te richten. 
De weginrichting in Amby voldoet aan de richtlijnen 
v.w.b. inrichting, het zijn de bestuurders die zich niet aan de 
regels houden. Hetzelfde geldt voor fietsers die geen voorrang 
krijgen. 
Wat betreft de snelheid hebben wij geconstateerd dat er 
binnen Amby weinig straten zijn waar de snelheid (te) 
hoog ligt. Hierbij kijken wij naar de V85, de snelheid die 
door 85% van de bestuurders niet wordt overschreden. 
De overige 15% die rijdt heeft een hogere snelheid 
waarbij een deel mogelijk de snelheidslimiet overschrijdt maar 
zoals gezegd kunnen wij niet de gehele openbare weg volleggen 
met snelheidsremmers. 

Met vriendelijke groet, Team Mobiliteit

Met andere woorden het is allemaal niet zo erg als ik 
schilder…… Volgens mij zijn veel medebewoners van 
Amby het hier niet mee eens.

Daarom wil ik heel graag oproepen voor een buurtactie, 
hiervoor aangemoedigd door Veilig Verkeer Nederland 
en wel op drie manieren:

De VVN stickeractie
• Op diverse plekken in Amby zie je ze al, de stickers, maar voor
 mij nog onvoldoende. In elke straat of woonerf zou je de sticker 
 moeten tegenkomen. 
• VVN heeft de stickers voor het woonerf en de 30 km-zone. 

• Door deze actie aan te kondigen via de Amyer Praot, mogelijk de 
 verslaggever van de Limburger erbij te betrekken, is er volgens 
 mij resultaat te halen

De VVN Buurt enquête
• De VVN buurt enquête is een vragenlijst, waarmee je aandacht 
 vraagt voor verkeersonveilige situaties in de buurt. Om echt 
 iets te veranderen is het belangrijk om draagvlak te creëren. 
 In de enquête beschrijven bewoners situaties die ze onveilig 
 vinden en waarom. Ook kan aangegeven worden hoe een buurt 
 veiliger kan

De VVN snelheidsmeting
• Voer de VVN snelheidsmeting uit en weet hoe hard er 
 daadwerkelijk gereden wordt in de buurt. Daarnaast is het een 
 leuke actie om aandacht te vragen voor verkeersveiligheid. Een 
 lasergun is te leen bij VVN. De metingen geven inzicht in de 
 gereden snelheden en je verzamelt objectieve informatie 
 waarmee je in gesprek kunt gaan met buurtbewoners en de 
 gemeente. 

• Wil je alleen in kaart brengen de gereden snelheden in je wijk, 
 dan kan dat onopvallend gebeuren. Wil je echter aandacht vragen 
 voor de snelheid in de wijk, dan is een opvallende 
 snelheidsmeting heel geschikt. 
• Wil je niet alleen meten, maar daar waar nodig ook in gesprek 
 met medebewoners over de snelheid in de wijk, dan kan de 
 VVN snelheidsmeting in samenwerking met de politie worden 
 uitgevoerd. 

Doen jullie mee? 
Mail dan naar Amyerpraot@ziggo.nl

Henny Willems, eindredacteur Amyer Praot
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Aan alle leden van ZijActief Amby  
                                                                                    
Beste dames,

Op de ledenmiddag van 17 juni 
hebben we een ontspannen en 
gezellige middag gehad. Mevrouw 
Christien Vree van Zorg in 
Ontwikkeling heeft informatie 
gegeven over het onderzoek dat wordt gehouden onder de 
75-plussers van Amby. De dames hebben aandachtig 
geluisterd en weten nu wat de bedoeling is, als de 
uitnodiging komt. Met deze middag hebben we het 
ZijActief-seizoen voor de zomervakantie afgesloten.

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 

Bewegen op uw eigen niveau met het Senior Plus 
aanbod van Maastricht Sport.

Twee vliegen in één klap. Tijdens de gymnastieklessen voor 
senioren wordt niet alleen aan conditie en fitheid gewerkt met 
behulp van eenvoudige en slimme oefeningen, u bevordert er 
tegelijkertijd uw zelfstandigheid en zelfredzaamheid ook nog 
eens mee. De activiteiten worden aangepast aan uw 
mogelijkheden en wensen. Veelal worden de oefeningen op een 
stoel gedaan. Ervaar het plezier van bewegen tijdens de 
gymnastieklessen.

In beweging in Amby
Wanneer:  maandagmorgen om 9 uur en om 
    10 uur gemeenschapshuis Amyerhoof
Doelgroep:  65+

Intensiteit:  Bewegen op eigen niveau en tempo.

Kosten:   Deze lessen zijn gratis.

Meenemen:  Sportieve kleding en schoenen, 
    een flesje water, eventueel een handdoek.

Deelnemen:  Wilt U eerst meer informatie, dat kan. 
    Bel vrijblijvend 043-3622902

Aarzel niet en kom eens binnenlopen.
Hopelijk tot ziens in 

Gymnastiek+ ”Iech höb e sjoen leve gehad.
En ’t is good zoe.”

Nel Mullers-Goijen
* Amby, 16 juli 1924          † Geulle, 8 juli 2022

weduwe van

Bèr Mullers

 Amersfoort: John en Jeannie

 Geulle: Leny en Leon

 Jülich (D): Jo en Edith

  Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Verdiweg 121
3816 KC  Amersfoort

We hebben in besloten kring afscheid genomen.

ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING

Dames die zich nog willen aanmelden voor de 
Bedevaart naar Kevelaer op 12 oktober 2022, 
dit kan nog tot 15 juli via een enveloppe met het geld, 
uw naam en uw gsm-nummer( als u een mobiele telefoon 
heeft) bij José Dols, Havelaarhoven 9 in de brievenbus. 
De kosten zijn € 20,00 voor leden en € 22,50 voor dames- 
niet- leden.

We wensen u allemaal een mooie zomer, blijf gezond en tot 
de ledenavond van 21 september 2022!

Werkgroep ZijActief Limburg
Afdeling Amby 

 
 
 

2e HANDS 
KLEDINGMARKT 

 
speciaal veel kinderkleding 

 
  ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017 

 
GEMEENSCHAPSHUIS AMYERHOOF 

SEVERENPLEIN AMBY  
 

van 10.30 – 14.30 uur 
 

t.b.v. ZijActief Limburg 
afd. Amby 

 
De toegang is gratis 

 
 



Amyer Praot - 16 - Amyer Praot

Plus Quaedvlieg Amby 
Spaar de hele zomer door! 

 Een pannenset om te bakken, braden, stomen of pruttelen. Green 
Ray Pannen blinken uit in design, functionaliteit en kwaliteit. 

 Green Ray pannen zijn geschikt voor alle warmtebronnen, 
vaatwasmachine bestendig en gemaakt van gerecyclede 
materialen.  

 
 Badtextiel van Van der Valk 
at home in de kleuren sand, 
roze, wit en antractiet. 
 Washandjes, gastendoekjes, 
handdoeken en 
badhanddoeken. 
 Actie geldt t/m 13 augustus.  

 
 

 

 

Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie toe! 

Team Plus Quaedvlieg Amby 
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