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Zondag 7 juli 2019                                    
Sacramentsprocessie in Amby
10:00 uur  H.Mis opgedragen in de Kerk. 
11:00 uur  Vertrek van de Processie. 

Opstellen 
Ambyerstraat Noord ( Witte Boerderij )

Sacramentsroute
Ambyerstraat Noord, 
Severenstraat, 
Arenborghoeve,  
Lovendaalhoeve, 
Heukelstraat en 
Ambyerstraat Zuid.

Bij het rustaltaar ( zie foto ) en in de 
kerk wordt de zegen gegeven  met het 
Allerheiligste. 

Wij hopen u te ontmoeten tijdens de 
sacramentsprocessie.   

Beste bewoners van de Ambyerstraat Noord, Severenstraat, 
Arenborghoeve,  Lovendaalhoeve,  Heukelstraat en Ambyerstraat 
Zuid
 
Op zondag 7 juli komt de sacramentsprocessie bij u langs komt. 
Dit zal allemaal plaatsvinden tussen 11:00 en 13:00 uur. 

Wij als processie-comité zouden het dan zeer waarderen, als alle 
wegen dan autovrij zijn. Tevens zouden we het fijn vinden als alle 
bewoners de vlag willen uithangen voor deze rondgang.

Niet dat mensen schrikken van de kamerschoten tijdens de 
Processie.
We schieten 22 kamers in één keer (een serie dus) af tijdens/na de 
zegening bij het rustaltaar kapel Heukel; 
De laatste drie kamers leggen we “in serie”: drie knallen vlot achter 
elkaar, hetgeen betekent dat het kamerschieten is beëindigd.

Om deze processie goed te laten verlopen, zijn we op zoek naar 
vrijwilligers. En wel om zaterdagmiddag en zondagochtend ons te 
helpen met de versieringen langs de route. 
Hebben we u interesse gewekt, neem 
dan contact met ons op. 
Alvast bedankt voor u medewerking.

Met vriendelijke groet,
Eric Mulkens
Voorzitter Processie Comité 
06-52027831 

Collecte Pinksteractie
De kerkdeurcollecte in het kader 
van de Week Nederlandse Missionaris 
(WNM) op 9 juni 2019 heeft  €  103,10 opgebracht.
Onze dank voor uw bijdrage. 

Parochie Missiecomité Amby. 

Kapelaan Anu zwaait af op zondag 25 augustus 
om 15:00uur in de Sint Walburgakerk te Amby. 
Iedereen die daarbij aanwezig wil zijn is van harte welkom.

Bisschop Harrie Smeets heeft mij benoemd tot pastoor van de 
parochiefederatie Tegelen- Steyl-Belfeld.  Met Gods genade wil ik de 
komende jaren dienstbaar zijn voor de 5 parochies aldaar.

Van de ene kant is er een gevoel van vreugde dat je op heel jonge 
leeftijd deze taak wordt toevertrouwd, maar van de andere kant ook 

het gevoel  dat ik langzaam afscheid 
moet nemen van alle lieve en zorgzame 
mensen in  Heugem, De Heeg, Heer, 
Scharn en Amby. 
Met grote dankbaarheid kijk ik terug op 
de afgelopen 7 jaar, waarin ik véél lief en 
leed met jullie heb mogen delen. Het 
was een zaligheid in jullie midden te 
mogen wonen en dienen. Dankbaar ben 
ik aan alle mensen en verenigingen, 
vooral aan de vrijwilligers, voor de 

vreugdevolle en leerzame tijd in Maastricht. Jullie hebben mij overal 
ontvangen en onbaatzuchtig liefgehad. 
Uit dankbaarheid wil ik op zondagmiddag  25 augustus om 15:00 uur 
de H. Mis opdragen in de Sint Walburgakerk te Amby. Iedereen die 
daarbij aanwezig wil zijn is van harte welkom. Daarna zal ik een 
toespraak houden in de kerk en  is er een informeel en gezellig 
samenzijn in de Amyerhoof.  Ik houd van jullie en we blijven altijd 
verbonden in gebed. 
U bent altijd welkom bij ons, hoorde ik vaak van jullie, en jullie zijn 
ook altijd van harte welkom bij mij in mijn nieuwe thuis in de 
parochiefederatie Tegelen- Steyl-Belfeld.

Kapelaan Anu Antony
Foto: Ton Bron 

6e grote bAlmiddAg in de Amyerhoof 
oP kermiSmAAndAg 8 juli 2019

Op 8 juli, kermismaandag, organiseert de bejaarden- en 
invalidenvereniging in samenwerking met stichting "De Amyerhoof"  
voor de zesde keer 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) 

 
 

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 
 



Amyer Praot - 2 - Amyer Praot

Telefoonagenda
Alarmnummer 112
Kantoor politie 0900-8844
EHBO AZM 3876700
1e Hart hulp 3877892
Huisartsenpost AZM 3877777
Huisartspraktijk De Wit 3634964

Huisartspraktijk dhr. Zwietering 
en mevrouw Deneer 
Medisch Centrum Amby  3624135
voor spoed 3635637
Fysio Amby 3117540
Centraal tandartsnummer 0900-4243434
Kapelanie 3634587
Envida  3690690
Envida zorgthuis De Zeven Bronnen 6314300
Envida zorgthuis Hagerpoort 8511160

VillaKeizersKroon 
WoonZorgCentr.  Amby 6049620/0651456702
Aandacht+Zorg 3030090
Gemeente Maastricht 14043
Woonstichting Maasvallei 3683737
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
Niels Peeters gemeenteraad 0615960400
Trajekt Noordoost 7630010
Slachtofferhulp 0464203500
Dierenambulance 0900-4433224

Heeft u puin of iets op te 
ruimen in of om het huis,

bel dan 
GSM 06-20164033

Gevraagd oude fietsen

U vindt een AED
bij Hagerpoort, 
in kantoor Maasvallei,
bij De Kardinaal,
in gemeenschapshuis Amyerhoof, 
en bij Plusmarkt, Severenplein 24A

COLOFON
Volgende uitgave: 

Dinsdag 27 augustus

Inzendtermijn kopie
Woensdag 21 augustus

Redactie, financieel beheer,
klachten en advertenties

Henny Willems
Berkenhoven 26

6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089

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

Bankrekening 
NL 59 RABO 0131322540

t.n.v. Amyer Praot Maastricht

Secretariaat en advertenties
Thera Lahaye
Iepenhoven 31

6225 GW Amby Maastricht
Telefoon 3112178

Oplage en verspreiding
Oplage 3000 stuks

verspreiding binnen postcode 6225

Druk
Drukkerij De Heeg

Rijksweg 76
6228 XZ De Heeg-Maastricht

Telefoon 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl

Heeft u last van terugkerende 
computerproblemen en/of een 

steeds trager werkende 
computer? Wij zijn gespecialiseerd 
in het verhelpen van alle mogelijke 

problemen en het opnieuw 
optimaliseren van uw computer, 

zodat deze weer snel en 
betrouwbaar is. Bel:043-3631435 

of www.fixxcomp.nl

   
AMBY Bejaarden- en Invalidenvereniging

“De Sjlaaimetten”
houdt op dinsdag

13, 20 en 27 augustus
KIENMIDDAG

HuLP IN DE HuISHOuDING 
GEVRAAGD

voor twee/drie uur in de week.
Te bereiken via 043-3540819.

INLOOPSPREEKuuR 

Werk en Bemiddeling
maandagochtend van 10.00 – 12.00 uur

Voor vragen of het maken van een afspraak 
kunt U ook bellen 06-27850805 of per mail: 

armand.decker@maastricht.nl

Juridisch inloopspreekuur
Maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur

voor arbeidsrecht, consumentenrecht, 
uitkeringen, verblijf vergunningen etc

Wijkagent
Iedere 1e WOENSDAG van de maand

Tussen 10.00 – 12.00 uur

Huurderszaken
elke woensdag van 1200-1300 uur                          

vragen mbt huurderszaken, huurdersrecht, 
bouwtechnische zaken, huurcontracten etc.

Het sociaal team
donderdag  van 10.30 -11.30 uur.

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

www.sociaalteammaastricht.nl

Buurtplatform Amby
Ambyerstraat Noord 78

 info@buurtplatform-amby.nl
bellen 06-36408424

voor bejaarden, invaliden en 
alleenstaanden in 

DE KARDINAAL
Degene, die wenst opgehaald te worden,

dient dat tijdig te melden,
telefoon 3623559 / 8516537.

Senioren Partij Maastricht 
brengt het nieuws nu op een 
eigen moderne manier.  
 
Ga naar  
https://nieuws.seniorenmaastricht.nl 
en lees wat ons bezighoudt! 
 

 
 

Henny Willems, 
Raadslid Senioren Partij Maastricht 
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Voordeel bij Keurslager Heuts!
VOORBEELDAANBIEDINGEN:

Heuts, keurslager
Bergerstraat 52, Maastricht
Tel. 043-362 52 26
www.heuts.keurslager.nl

Wij zijn geopend op: 
Dinsdag-vrijdag 9.00-18.00 uur
Zaterdag 8.00-16.00 uur
Maandag gesloten

Bij 500 gram 
sucadelapjes 

GRATIS 
kruidenbouquet

Cordon bleu 
Duroc d’Olive

SPECIAL!
Gevulde kippendij

Stamppot
Diverse varianten

Gehaktbrood
Van mama Janssen

Asperge- 
beenhamovenschotel

Vleessalade

Saucijsjes
Duroc d’Olive

Hongaarse Goulash
Met GRATIS witte rijst

Tomatensoep

Stoofstukjes  
in braadjus
Duroc d’Olive

Frisse groentesalade

Shoarmapakket
Vlees, broodjes + saus

Biefreepjes
Diverse varianten

Gebakken pastei
Met appeltjes en rozijnen

Zeeuws spek, 
gebakken pastei + 
grillworst

4 stuks 650

100 gram 175

500 gram 295

per stuk 295

500 gram 595

250 gram 295

8 stuks 550

500 gram 595

1 liter 395

500 gram 495

100 gram 109

samen 595
500 gram 895

100 gram 099
100 gram per soort, samen 350
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Voordeel bij Keurslager Heuts!
LEKKER VOORDEEL:

Speklapjes
Duroc d'Olive
naturel of gemarineerd

Kruidenbotersteak

4 stuks  875

Barbecue-te-gek-stek

elke 5e GRATIS

Kipbrochette
keuze uit diverse smaken

Lemonsteak

100 gram  250

Gek. Achterham + 
Sjaandergehakt +
Boterhamworst

100 gram per soort samen 425

Gehaktbal
in jus

500 gram  525

Hongaarse goulash
met gratis witte rijst

500 gram  695

Duroc sucade 
met tagliatelle

500 gram  595

Pasta zalm
ovenschotel

500 gram  750

Boerengroentensoep

1 kilo  525

Grillworst frietjes

200 gram  275

Pasta fantasia salade

200 gram  239

Mestreechter 
rauwkostsalade

100 gram  129

Bergerkip salade

250 gram  350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 2 juli t/m zaterdag 6 juli 2019

Hamburgers

4 stuks  400

4 stuks  495

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

4 stuks  495

Afgelopen schooljaar hebben wij drie 
jubilarissen gehad, namelijk de heer en 
mevrouw Adriaens en de heer v.d. Poel. 
Wij bedanken hen voor hun 10 jaar trouwe 
inzet in weer en wind.

Tijdens onze halfjaarlijkse bijeenkomst in juni 
hebben wij vier nieuwe brigadiers mogen 
verwelkomen. Tevens bedanken wij twee trouwe 
brigadiers, die na 16 en 19 jaar trouwe dienst 
gestopt zijn. 

Mocht u interesse hebben in het veilig helpen 
oversteken van kinderen, neem dan contact op 
met: Jeanny Biesheuvel 3633154 en Lilian de 
Vrede  3633354

Wij wensen u een fijne vakantie en zien u het 
volgend schooljaar terug. 
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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

Concertreis naar Leuven 
Onder een stralende zon vertrok op 
zondagochtend 23 juni onze bus richting 
Leuven. Koor en combo met veel energie en 
inspiratie richting het Belgische Leuven. De 
heren (organisatoren) onder supervisie van 
Henny hadden alles tot in de puntjes 
geregeld. Rond 10.00 uur zette de 
buschauffeur ons af in het centrum van 
Leuven voor het imposante stadhuis in 

gotische stijl. Hier zouden we  ‘s middags op 
de trappen voor het stadhuis ons concert 
geven. 
Er stonden twee begijnen te wachten om ons 
op ludieke wijze rond te leiden door het 
oude centrum van Leuven. Het was genieten 
van hun historische kennis, verhalen en 
toneelspel. Waarna we van een welverzorgde 
heerlijke Belgische lunch hebben genoten. 
Je voelde de spanning toenemen, de 
opbouwploeg en combo gingen richting 
stadhuis. Even voor  15.00 uur stond het 
koor en combo o.l.v. van Paul Lemmens klaar 
om voor het inmiddels toegestroomd publiek 
de eerste klanken ten gehore te brengen. 
Ongelooflijk uit welke hoeken en straten de 
mensen toestroomden dit overtrof al onze 
verwachtingen. Het publiek klapte en bij het 
lied Afrika gingen ze zelfs dansen. Natuurlijk 
onder invloed van het koor want het 
enthousiasme spatte er vanaf. 
De stad Leuven kent zeer veel studenten met 
diverse nationaliteiten. Dit was duidelijk te 
zien aan het aanwezige publiek kortom een 
fantastisch optreden. 
Hierna was er tijd om de stad verder te 
verkennen en een terrasje te bezoeken. 
Om 17.30 uur stond de bus weer present om 
ons terug naar Amby te brengen. Tijdens de 

MOVAKA V.O.F. 

0646376593 www.movaka.nl 

30 jaar ervaring! 

 Overkappingen  
 Tuinkamers 
 Rolluiken 
 Zonweringen 
 Horren 

 Gronsvelderweg 29, Gronsveld 

Maak kennis met onze nieuwe  
uitgebreide showroom  
met veel nieuwe producten! 

PlusJeHuis: energiebesparingsproject 
voor huiseigenaren  
Gemeente Maastricht heeft in samenwerking 
met Volta Limburg een 
energiebesparingsproject gelanceerd: 
PlusJeHuis. Eigenaren van koopwoningen die 
aan de slag willen met energiebesparing en 
duurzame energieopwekking kunnen voor hulp 
en ondersteuning terecht bij Volta Limburg.   
Volta Limburg is de begunstigde partij uit de 
Europese aanbesteding naar een 
serviceprovider voor energiebesparing. Het 
project PlusJeHuis is georganiseerd door de 
gemeente Maastricht, Gulpen-Wittem en 
Meerssen in het kader van de Regionale 
Energie Alliantie. De gemeenten en Volta 
Limburg zijn de concessie aangegaan voor de 
komende vijf jaren. 
Meer comfort, minder energie 
Energie besparen en duurzame energie 
opwekken kan op verschillende manieren. 
Huiseigenaren kunnen eigen stroom opwekken 
met zonnepanelen, de woning isoleren of 
besparen op gaskosten met een warmtepomp, 
een nieuwe cv-ketel of een zonneboiler. Volta 
Limburg kan particuliere woningeigenaren 
begeleiden in het hele traject; van het kiezen 
van energiebesparende maatregelen tot en 
met de financiering en de uitvoering.   
“Deze nieuwe service ontzorgt bewoners bij 
het treffen van energiebesparende 
maatregelen. Zo wordt het veel makkelijker 
om met energiebesparing en 
energieopwekking aan de slag te gaan. En 
werken we samen aan een klimaatneutraal 
Maastricht”, benadrukt Gert-Jan Krabbendam, 
wethouder Duurzaamheid. 
Wilt u weten hoeveel u kunt besparen? 
In 4 eenvoudige stappen weet u wat u welke 
energiebesparende maatregelen bij uw woning 
passen. Wij stellen voor u een online 
bespaaradvies op met kant-en-klare 
maatregelen. Kijk op www.voltalimburg.nl/
plusjehuismaastricht 
De keuzemogelijkheden zijn namelijk enorm 
en daarbij helpen wij u graag! 

terugreis was er ook aan ontspanning 
gedacht in de vorm van een bingo. Er waren 
enkele bingoballetjes in de bus op de grond 
gevallen dus niet alle bingonummers konden 
worden afgeroepen dit tot grote hilariteit van 
iedereen. Om 19.00 uur arriveerden we op 
het Severenplein.
Wat een prachtige dag voor herhaling vatbaar. 
Met dank aan de mannen bassen en tenoren 
voor het organiseren. 

Programma
Zaterdag 07 september Heidag koor
Zaterdag 14 september  Opluistering 
 huwelijk koorlid 
 Cellebroederskapel
Zondag 22 september  Opluistering viering 
 Walburgakerk
Zondag 27 oktober  Opluistering viering 
 Mondriaan/
 Grubbeveld
Woensdag 27 november  Sinter-kerst 
 vereniging kienen 
Zondag  15 december  
 Winterconcert met
 Harmonie Heer
  Vooruit 
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Busreis Zonnebloem Amby
Op woensdag 4 september organiseert de 
Zonnebloem Amby weer haar jaarlijkse 
busreis. We gaan dit jaar ook weer even de 
grens over, nl. richting Waldfeucht.
Vanuit Amby gaan we naar Heer en zo verder 
naar Margraten en Nijswiller. Om zo ook 
oostelijk Limburg eens wat beter te bekijken, 
komen we via Avantis en een nieuwe rondweg 
langs Amstenrade naar Windraak.
Bekende plaatsjes als Tüddern en Höngen 
brengen ons via Koningsbosch naar 
Waldfeucht. In Waldfeucht ligt “Café Zur Klus“ 
waar we getrakteerd worden op koffie met 
gebak. Nadat we in deze mooie omgeving wat 
uitgerust zijn, vervolgen wij onze route door 
Limburg.
Via een deel van het Schwalmtal gaan we 
verder langs Koningsbosch en Herkenbosch 
richting Roermond. Van daaruit zakken we 
weer af naar het zuiden, via Roosteren, Berg 
aan de Maas om uiteindelijk in Stein te 
stoppen.
Daar schuiven we aan in Brasserie Merode 
voor een heerlijk diner. Na het diner gaat de 
reis terug naar Amby.
Programma:
12.30 u opstappen in bus
            1ste bus is rolstoelbus staat eerst bij
 Hagerpoort.
 2de bus staat bij Amyerhoof
13.00 u vertrek uit Amby
15.00 u aankomst bij Cafe zur Klus
18.00 u aankomst bij Brasserie Merode
21.00 u terug in Amby
Prijs: € 33,-- p.p. 
Aanmelden vóór 15 augustus bij:
Mw. A. Kusters Vlierhoven 80B tel. 3623984
Hr. J. Soudant Walburg 33 tel. 3636055 

Zomerkermis 2019 ?
Zoals reeds bekend heeft Joonkheid Amie 
afgelopen jaar het besluit genomen te stoppen 
met het organiseren van de traditionele 
Zomerkermis in Amby. We zijn destijds 
meteen om de tafel gegaan met de 
belangrijkste partijen rondom de kermis om 
ons besluit toe te lichten. In dat gesprek 
hebben we aangegeven waarom we zijn 
gestopt met de organisatie en hebben we 
aangegeven mogelijkheden te onderzoeken 
om de organisatie van de kermis over te 
dragen aan andere partijen. Hiertoe zijn een 
drietal mogelijke alternatieven geformuleerd, 
waarmee we aan de slag zijn gegaan. We 
moeten echter nu constateren dat geen van 
de door ons benaderde (commerciële) 
partijen interesse of mogelijkheden had om 
de organisatie van de Zomerkermis over te 
nemen. Ook vanuit de kant van de gemeente 
hoeven we hier niet op steun te rekenen. Met 
veel spijt -maar terugkijkend op 14 geslaagde 
georganiseerde kermissen in Amby- moeten 
we dan ook constateren dat we er niet in zijn 
geslaagd om de organisatie over te dragen. De 
traditionele zomerkermis op het Severenplein 
zal met ingang van 2019 dan ook definitief 
komen te vervallen.

Bestuur Joonkheid Amie 



ZOMERVAKANTIE  
PROGRAMMA  
KLuIVERKES VAN AMBY
Hoera!!! Straks breekt de 
zomervakantie aan en sluiten de 
schooldeuren voor zes weken!  
En in die zes weken, hebben wij 
voor jullie Kluiverkes (6 t/m 12 jaar) een heel 
leuk programma samengesteld. Hier is de flyer 
waarin onze activiteiten zijn beschreven. Lees 
deze flyer goed door samen met je ouders en 
…..geef je op tijd op bij onderstaand 
opgeefadressen en doe mee. 
Voor inlichtingen kunnen jullie terecht bij:
Bep Thors, Achter de Hoven, 
Tel:  043-3635947
GEDURENDE DE ZOMERVAKANTIE 
KUNNEN JULLIE JE OPGEVEN BIJ HET 
ADRES: Kapsalon Theo Haarmode  
Severenplein 23 en je kunt je opgeven tijdens 
de openingsuren dinsdag t/m vrijdag van 
09.00-17.00 en zaterdag van 09.00-15.30 
maandag gesloten. Theo is twee weken dicht, 
van 27 juli t/m 12 augustus. In die weken kun 
je je opgeven bij Bep Thors, Achter de Hoven 
61 op maandag 29 juli en donderdag 1 
augustus en maandag 5 augustus en 
donderdag 8 augustus van 19.00 u t/m 
20.00 u. 
Vul de opgeefstrookjes goed in en neem die 
mee en lever ze in als je je gaat opgeven.  
Lever hier ook de kopie in van je paspoort of 
id– kaart voor de tocht naar Hydrodoe en de 
Grotten van Remouchamps in België en 
Fantasialand in Duitsland.  In de winkel ligt 
een lijst waar je je naam leeftijd ,telefoon en 
adres op invult. Betalen kun je bij de kassa. 
Denk eraan, je kunt niet pinnen alleen met 
contant geld betalen!

ZWEMMEN en SPELEN in HET 
GEuSSELTBAD
Datum activiteit: woensdag 10 juli
Verzamelen: Severenplein 9.45 uur
Vertrektijd: Severenplein 10.00 uur
Terug in de wijk: Severenplein rond 
 17.00 uur. 
Deelnemersbijdrage: € 4,25 (incl.drinken en 
chips)
Deelname alleen als je in het bezit bent van 
een zwemdiploma!!!!
Meenemen: zwemkleding, lunchpakket en 
drinken en wat geld voor een ijsje en geef op 
het opgeefstrookje aan welke zwemdiploma’s 
je hebt behaald.
Opgeven bij Theo Haarmode Severenplein 23    
t/m vrijdag 6 juli  tot 15.30 uur.
We lopen vanaf het Severenplein naar het 
Geusseltbad. Hier ontmoeten we de kluivertjes 
van Malberg. We maken er gezamenlijk een leuke 
dag van. In het Geusseltbad kun je heerlijk 
zwemmen zowel in het binnenbad als in het 
buitenbad. Er zijn glijbanen en een grote 
zonneweide, waar we heerlijk kunnen picknicken. 
Heb je zin in een dagje zwemmen samen met 
vriendjes en vriendinnetjes, geef je snel op!!!

BOSSPEL in het Amyerbos
Datum activiteit: vrijdag 12 juli
Verzameltijd:  Bij speeltuin “Tina”
 a/d Molenweg om 13.15 uur.
Vertrektijd:  Bij speeltuin “Tina”
 a/d Molenweg om 13.30 uur.
Eindtijd:  Bij speeltuin “Tina”
 a/d Molenweg om 17.00 uur.
Deelnemers bijdrage: € 2,50 
Opgeven bij Theo Haarmode Severenplein 23  
t/m woensdag 10 juli 17.00 uur.
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Vandaag wandelen we naar de Kiezelkuil,  waar 
we leuke spellen doen . Er zijn ballen en touwen, 
die je om bomen heen kunt gooien en zo naar 
beneden kunt laten zakken. In de pauze is er 
voor iedereen  een  glaasje fris en wat lekkers! 
Als je zin hebt om lekker in het bos te ravotten, 
geef je dan op!

SPEuRTOCHT door MAASTRICHT
Datum activiteit: dinsdag 16 juli
Verzameltijd: Severenplein 9.45 uur
Vertrektijd:    Severenplein 10.00 uur 
Terug in de wijk: Severenplein rond 
 17.00  uur
Deelnemersbijdrage: € 3,50
Meenemen lunchpakket en drinken en 
eventueel zakgeld.  Doe goede 
wandelschoenen aan!!
Opgeven bij kapsalon Theo Haarmode 
Severenplein 23 t/m zaterdag 13 juli  
tot 15.30.
We gaan vandaag met de stadsbus naar 
Maastricht en lopen naar het Dinghuis. Hier 
begint  onze speurtocht, zo zien we de stad op 
een andere manier. Onderweg gaan we 
picknicken en tijdens de pauze krijgen jullie 
drinken en iets lekkers en na de speurtocht een 
ijsje!! Wil je mee? Geef je dan snel op!!!

Dagtocht naar Hidrodoe in Herentals 
België
Datum activiteit: vrijdag 19 juli
 Verzameltijd: Severenplein 8.30 uur
Vertrektijd:  Severenplein 8.45 uur
Terug in de wijk:  Severenplein 18.30 uur.
Deelnemersbijdrage: € 11,=
Meenemen: lunchpakket en drinken en 
eventueel wat zakgeld. Doe speelkleding aan. 
Je kunt nat worden! Denk er aan jullie 
paspoort/ID-kaart mee te nemen of een copy 
in te leveren bij het opgeefadres, deze krijg je 
na afloop terug!!
Opgeven bij kapsalon Theo Haarmode 
Severenplein 23 t/m vrijdag 12 juli tot 17.00 
uur.
Vandaag hebben we een heel leuke dagtocht 
naar Hidrodoe, hier leer je alles over water. 
Ontdek de Wondere Wereld in Hidrodoe.: leuk-
spannend-leerrijk. Het is een interactief doe-
centrum met superleuke experimenten over 
water. Lanceer je eigen waterstofraket. Maak een 
gigantische draaikolk. Speel een partijtje 
watervoetbal. Bezoek een Romeins badhuis. Steek 
je hoofd tussen de vissen. Ga met Frank de Winne 
de ruimte in. Blijf droog onder onze waterparaplu 
en geniet van een unieke 4D-film. Zoek uit hoe 
jouw kraantjeswater wordt gemaakt.
Je ziet hier is van alles te beleven. Heb je zin in 
deze leuke doe-dag, geef je snel op!!!!!

SPELLENMIDDAG in het Severenpark
Datum activiteit: woensdag 24 juli
Verzameltijd:  Severenplein 13.15 uur
Vertrektijd:  Severenplein 13.30 uur
Einde:  Severenpark 16.30 uur.
Deelnemersbijdrage € 2,50
Doe wel speelkleren aan.
Opgeven bij kapsalon Theo Haarmode 
Severenplein 23  t/m dinsdag 23 juli tot 
17.00 uur.
Vanmiddag gaan we spelen in het Severenpark. 
We nemen ballen en de touwen mee en een 
jeu-de-boulespel En nog meer leuke spellen. In de 
pauze is er een glaasje fris en iets lekkers. Dus 
heb je zin, geef je op bij het opgeefadres!

DAGTOCHT naar de VALKENIER in 
VALKENBuRG
Datum activiteit: vrijdag 26 juli.
Verzamelen:  Severenplein om 9.15 uur.

Vertrek:  Severenplein om 9.30 uur.
Terug in  de wijk:  Severenplein rond 
 17.30 uur terug.
Deelnemersbijdrage: € 10,= (incl. bus ,entree, 
en frietje met snack en drinken) 
Meenemen: Lunchpakket en drinken en 
eventueel wat geld voor een ijsje. Trek 
makkelijke kleding aan.
Opgeven bij het opgeefadres t/m dinsdag 
23 juli tot 17.00 uur.
Heb je zin in een dagje naar een leuk pretpark in 
de buurt, wel daarom gaan we met het 
openbaarvervoer naar de “VALKENIER” samen 
met de wijk Malberg.  Hier heb je heel veel 
attracties en het park is uitgebreid met een 
Pirateneiland, de Vliegende Schatkist en het 
blotenvoetenpad en er is nog veel meer te 
beleven. Ga snel naar het opgeefadres en geef je 
op!!!!

Dagtocht naar het museum 
DISCOVERY CENTER Continium in 
Kerkrade
Datum activiteit: maandag 29 juli                                                                                                                           
Verzameltijd: Severenplein 8.45 uur.
Vertrek:        Severenplein 9.00 uur.
Terug in de wijk: Severenplein rond 
 17.30 uur.
Deelnemersbijdrage: € 10,=
Meenemen: lunchpakket en drinken .
Opgeven bij kapsalon Theo Haarmode 
Severenplein 23  t/m donderdag 25 juli tot 
17.00 uur.
Vandaag gaan met bus en trein naar Kerkrade 
naar het DISCOVERY CENTER CONTINIUM 
museum.  Dit is een heel gaaf museum. Je kunt 
op zoek naar de moordenaar, maar ook naar 
harte lust spelen met legoblokken, kijken naar 
oude stoommachines, naar het science lab gaan 
en nog veel meer. Je kunt ook een workshop 
volgen: o.a. Glas graveren, chocolade gieten, zeep 
maken, een luchtraket maken of een huisje 
bouwen. Bedenk maar eens welke workshop je 
wilt volgen! Dus heb je zin gekregen in deze 
leuke dag, geef je op samen met je vriendjes!

DAGTOCHT naar de GROTTEN van 
REMOuCHAMPS en de DIERENTuIN 
MONDE SAuVAGE in Remouchamps 
België
Datum activiteit: vrijdag 2 augustus
Verzameltijd:  Severenplein 8.00 uur
Vertrektijd:  Severenplein 8.15 uur
Terug in de wijk:  Severenplein rond 
 18.45 – 19.00  uur.
Deelnemersbijdrage: € 20,=
Meenemen: lunchpakket en drinken en 
eventueel wat zakgeld. Denk eraan jullie 
paspoort/ID-kaart mee te nemen of een copy 
bij het opgeefadres, deze krijg je na afloop 
terug.
Opgeven bij Bep Thors op maandagavond 
29 juli van 19.00- 20.00 uur.
Vandaag hebben we een bijzonder uitstapje. Eerst 
gaan we naar de druipsteengrotten van 
Remouchamps. Hier zijn prachtige druipstenen te 
zien, de zogenaamde stalagmieten, die rechtop 
staan en de stalactieten, die naar de grond 
wijzen. Deze worden gevormd door regendruppels 
geladen met kalksteen, die langs het plafond naar 
beneden sijpelen.  Er is een grote ondergrondse 
rivier, waar we een boottocht gaan maken. 
Spannend! Na het bezoek aan de grotten, gaan 
we naar de dierentuin Monde Sauvage, waar heel 
veel dieren te bewonderen zijn. Je kunt met een 
treintje door het safaripark rijden en er zijn 
shows met zeeleeuwen, papegaaien en roofvogels. 
Ook is er een leuke speeltuin. Je ziet er is van 
alles te beleven deze dag. Wil je mee geef je dan 
op bij het opgeefadres!!!
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Openingstijden: Di-Wo-Vr 8.30 uur tot 18.00 uur | Do 8.30 uur tot 13.00 uur | Za 8.30 uur tot 15.00 uur

Reclame van woensdag 3 juli tot en met dinsdag 16 juli

4 Schnitzels
+ 1/2 kg Gehakt

€ 9.45samen voor

RUNDERPOULET
vrijdag 5 juli en
zaterdag 6 juliWEEKENDRECLAME 

per kilo € 11.90

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

Jonge Kaas

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

Preskop
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.09

SPELLENCAROuSSEL in HEER 
Datum activiteit: woensdag 7  augustus
Verzamelen: Severenplein om 9.15 uur.
Vertrektijd:  Severenplein om 9.30
Einde:  Afhalen Scoutinggebouw 
in Heer Langwaterstraat  om 16.00 uur
Deelnemersbijdrage: €  6,50 
Meenemen: lunch en drinken. Speelkleding 
en sportschoenen aan doen.
Opgeven bij Bep Thors  op donderdag 1 
augustus van 19.00-20.00.uur.
Vandaag lopen we naar Heer. We gaan daar 
onze eigen Spellencaroussel vieren met alle 
wijken. Er is een springkussen, heel veel leuke 
spellen, waarmee  je punten kunt verdienen en 
prijzen kunt winnen. Om te eten is er een 
hamburger, popcorn en slushpuppy. Ook kun je 
een airbrushtatoo laten zetten. Dit zijn een 
paar van de vele spannende dingen, die zorgen 
voor een te gekke dag, zodat je maar voldaan 
naar huis gaat. Dus heb je zin in deze leuke 
kermisdag, geef je dan op!

VERRASSINGSSPEL en WATER-
SPETTER-FESTIJN
datum activiteit: vrijdag  9 augustus
Verzameltijd: Severenplein 10.45.uur 
Vertrektijd:     Severenplein 11-00 uur
Eindtijd:           Severenpark 15..30 uur
Meenemen: lunchpakket en drinken.
Deelnemersbijdrage: € 3,50.
Opgeven t/m bij Bep Thors op maandag 
5 augustus van 19.00 -2.00 uur.
Vandaag gaan we naar het Severenpark . De 
kluivertjes van de andere wijken  komen bij ons 
op bezoek. Samen maken we er een gezellige 
dag van. ‘s Morgens beginnen we met een 

verrassingsspel en ‘s Middags na de lunch  gaan 
we natte sponzen gooien, flessen omschieten, 
skippybalrace, waterballonnen gooien en nog 
veel meer en natuurlijk is er ook onze bekende 
zeepglijbaan, waar je fantastisch overheen kunt 
roetsjen. Trek wel oude kleren aan, want je kunt 
flink nat worden. In de pauzes is er drinken en 
iets lekkers voor iedereen.
Geef je snel op samen met je vriendjes!!!

TENTENBOuW en PICKNICK in het 
SEVERENPARK
Datum activiteit: dinsdag 13 augustus
Verzamelen:  Severenpark 10.45 uur
Aanvang:        Severenpark 11.00 uur
Einde:             Severenpark 15.00 uur.
Deelnemersbijdrage: € 3,50
Meenemen: Om tenten te bouwen oude 
lakens, kleden ,misschien oude tenten enz.
Opgeven bij Bep Thors t/m donderdag 
8 augustus van 19.00-20.00 uur.
Vandaag komen we in het Severenpark bij 
elkaar en gaan we er een leuke dag van 
maken.We gaan tenten bouwen, van de spullen, 
die jullie hebben meegenomen en die wij 
hebben.Daarna leuke spellen en de lunch, die 
mogen jullie zelf  klaarmaken van heerlijke 
dingen, die we meenemen. Heb je er zin in, geef 
je dan op bij opgeefadres!!

DAGTOCHT naar PHANTASIALAND 
in BRuHL in DuITSLAND
Datum activiteit: vrijdag 16 augustus
Verzamelen:  Severenplein 8.15 uur
Vertrektijd:  Severenplein 8.30 uur
Terug in de wijk: Severenplein rond 
 19.30- 19.45 u

Meenemen: lunchpakket en drinken en 
eventueel een beetje zakgeld.
Deelnemersbijdrage: € 28,50 (incl. vervoer 
en entree) 
Opgeven bij Bep Thors op donderdag 
8 augustus  van 19.00 -20.00 uur en Lever 
een copy van je paspoort/ID-kaart in of 
neem het zelf mee, want we  gaan naar 
Duitsland.
Vandaag is onze laatste activiteit van deze 
zomer aangebroken en daarom gaan we naar 
een héél spannend en avontuurlijk pretpark, 
PHANTASIALAND in Duitsland. Hier is van 
alles te beleven. Er zijn zes themawerelden, 
Fantasy, Berlin, Deep in Afrika, China Town, 
Mexico en Mistery daar kun je van meer dan 
40 spectaculaire attracties en wervelende 
shows genieten. Van loopings en 60 meter hoge 
vrije vallen voor de moedigsten, tot grappige 
ballonartiesten en gratis schminken voor de 
allerkleinsten. Ontdek CHIAPAS, de steilste 
wildwaterbaan ter wereld of scheer door Afrika 
in de achtbaan BLACK MAMBA. Ga op 
muizenjacht in 3D-attractie Maus au Chocolat 
of ga op reis in de op hol geslagen mijntrein 
COLORADO ADVENTURE. Ook bezoeken we 
de vele kinderattracties in het wondermooie 
WUZE TOWN. In PHANTASIALAND beleven 
de durvers en minder-durvers een perfecte 
dag!!! Aarzel niet en geef je snel op samen met 
je vriendjes!!!!

Dit zijn onze activiteiten voor de 
zomervakantie. We hopen dat jullie ze leuk 
vinden en zien jullie graag komen!!

TEAM KVW AMBY. 

Wij zijn met vakantie van maandag 29 juli tot dinsdag 20 augustus . Wij wensen iedereen een fijne zomer .
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H. MISSEN in Amby

Vrijdag 5 juli: Ziekencommunie

Zondag 7 juli Veertiende Zondag door het jaar, PROCESSIEZONDAG
10.00 uur: Sancta Walburga en Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia
Vertrek van de processie na de H. Mis vanaf de kerk
Echtpaar Lexis-Lousberg
Overleden Mevr. Rita Wesselingh-Kerbusch, lid Zij Actief, namens Zij Actief Amby
Erna en Berke Hermans, zoon Willy en schoonzoon Bert
Na de H. Mis kerkdeurcollecte voor de verwarming

PROCESSIE
Hallo jongens en meisjes van Amby. Zondag 7 juli is de jaarlijkse processie.
Vind je het leuk of sjiek om mee te lopen, geef je dan op vóór 5 juli bij:
Gonny Kuipers-Goyen of Annie van Lijf
Cramer van Brienenstraat 33  Molenweg 97
Tel.: 043-3112244  Tel.: 06-13246404

Dinsdag 9 juli 09.00 uur: Chrit Vogten, c.u.

Donderdag  11 juli 09.00 uur in de dagkapel:  
Voor een goede vakantietijd voor iedereen

Zondag 14 juli Vijftiende Zondag door het jaar
11.00 uur: Gelegenheidskoor
Jaardienst ouders Mulders-Lahaut en dochter Annie
Jef Goessen, c.u.

Dinsdag  16 juli 09.00 uur: Jaardienst E.H. Johannes Hobo, oud-pastoor Amby

Donderdag 18 juli 09.00 uur in de dagkapel: Voor de parochiegemeenschap

Zondag 21 juli Zestiende Zondag door het jaar
11.00 uur: Gelegenheidskoor
1e Jaardienst Jo Snijders
Toos Cox-Kramer, c.u.

Dinsdag 23 juli 09.00 uur: Sjef Souren

Donderdag 25 juli 09.00 uur in de dagkapel: Voor de eenzamen

Zondag 28 juli Zeventiende Zondag door het jaar
11.00 uur: Gelegenheidskoor 
Ad de Witte, c.u.

Dinsdag 30 juli 09.00 uur: Voor de wereldvrede

Donderdag 1 augustus 09.00 uur in de dagkapel
Voor de jarigen van de maand augustus

Vrijdag 2 augustus: Ziekencommunie

Zondag 4 augustus Achttiende Zondag door het jaar
11.00 uur: Gelegenheidskoor
Lieske Kersten-Janssen, c.u.
Kerkdeurcollecte: Voor de verwarming

6 4 e  j a a r g a n g  n r .  1 2  -  2 0 1 9

KAPELAAN ANU GAAT, 
KAPELAAN PAWEL KOMT
Inmiddels is bekend dat kapelaan Anu 
een nieuwe benoeming heeft gekregen: 
hij wordt pastoor van Tegelen, Steijl en 
Belfeld met ingang van 1 september 
2019. Hij zal in de parochies van onze 
federatie afscheid nemen in alle 
eucharistievieringen van het weekend van 
24 en 25 augustus. In Amby zal dat zijn 
tijdens een H. Mis op 25 augustus om 
15.00 uur, waardoor de H. Mis van 
11.00 uur komt te vervallen.
Omdat het zwaartepunt van zijn 
werkzaamheden in Amby lag, zijn er hier 
velen die zijn vertrek betreuren.

Gelukkig heeft het Bisdom ons een 
nieuwe kapelaan in het vooruitzicht 
gesteld: Pawel Zelazni die uit Polen 
afkomstig is en – net als kapelaan Slaven 
– verbonden is met het 
Neocatechumenaat en zijn 
priesteropleiding volgde aan het 
Diocesaan Seminarie Redemptoris Mater. 
In Kemnitz (Oost Duitsland) deed hij zijn 
zogeheten itinerantie, een soort pastorale 
stage.
Als hij eind oktober diaken is gewijd, 
gaat hij wonen in de kapelanie aan de 
Severenstraat. Dan zal ook kapelaan 
Slaven daar zijn intrek nemen.

Zo God wil, wordt kapelaan Pawel in de 
kathedraal van Roermond tot priester 
gewijd op zaterdag 6 juni 2020.

Over de wijze waarop wij afscheid 
nemen van kapelaan Anu zullen wij u 
tijdig informeren.
Zijn installatie tot pastoor vindt plaats op 
zondag 1 september a.s. om 10.30 uur 
in de St. Martinuskerk te Tegelen.

Pastoor P. Horsch
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Redactie en administratie:
Kapelanie
Severenstraat 7
6225 AR Amby-Maastricht
Tel.: 043-3634587

Dringend: 06-34322362

Wachtdienst tel: 043-3690670

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

NL81 SNSB 0858 0216 09

Kerkhof:
NL59 SNSB 0851 4912 86

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

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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Dinsdag 6 augustus 09.00 uur: 
Voor een betere verdeling van voedsel en drinkwater in de wereld

Donderdag 8 augustus 09.00 uur in de dagkapel: 
Jaardienst E.H. Johannes Riga, oud-pastoor Amby

Zondag 11 augustus Negentiende Zondag door het jaar
11.00 uur: Gelegenheidskoor
Jef Goessen, c.u.
Frieda Penders-Braeken, c.u.
Na de H. Mis koffie drinken in de kerk

Dinsdag 13 augustus 09.00 uur: 
Voor een behouden thuiskomst voor de vakantiegangers

Donderdag 15 augustus Maria ten Hemelopneming
19.00 uur: Sancta Walburga – Zegening Kroedwusj
Jaardienst overledenen van de familie Claessen-Bruls
Jaardienst ouders Paulissen-Lagro
Maria Hermens en Gerard Burgers
Na de viering uitdelen Kroedwusj

Zondag 18 augustus Twintigste Zondag door het jaar
11.00 uur: Gelegenheidskoor
Jaardienst E.H. Pastoor J. van den Asdonk, oud-Pastoor Amby
Toos Cox-Kramer, c.u.
Paula Mulders-Claessen, c.u.

Dinsdag 20 augustus 09.00 uur: Voor een goed schooljaar

Donderdag 22 augustus 09.00 uur in de dagkapel: Voor priesterroepingen

Zondag 25 augustus Een-en-twintigste Zondag door het jaar
15.00 uur: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia
Afscheidsmis voor kapelaan Anu

Dinsdag 27 augustus 09.00 uur: Voor de vrede

Donderdag 29 augustus 09.00 uur in de dagkapel: Voor de eenzamen

GEDOOPT
Milan Huijts
Wij wensen de dopeling en zijn ouders van harte proficiat.

Misintenties:
Opgeven : In de kapelanie (Severenstraat 7), in het parochiebureau elke  dinsdag van 
14.00 uur- 16.00 uur en elke vrijdag van 18.30 uur-20.00 uur, Ambyerstraat Zuid 90ª, 
tel. 043-3520100, of via e-mail: parochiewalburga@kpnplanet.nl
Vermelding in volgende kerkklok opgeven: uiterlijk maandag 
19 augustus in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 20 augustus 
vóór 16.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl
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LEEF HET LEVEN LEKKER GERUST
Lekker leven is belangrijk. Maar wat als er onverwacht een einde aan komt? Laat je je partner 
of kinderen dan achter met financiële zorgen op de koop toe, of heb je alles goed geregeld? 
Onze Inkooppolis maakt dat je lekker gerust kunt leven voor een uitzonderlijk laag bedrag.

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

Zorgeloos en goed geregeld
vanaf slechts € 6.246,82

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

ontdek de Bovens Inkooppolis die bij ú past

Gerard Walravenstraat 65, 6227 TA  Heer-Maastricht  043-3612566
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Oude akerstraat 4 a Bemelen  Ma.13.0018.00 Di. t/m Do. 10.30 Vr. 8.00 tot 18.00 Za. 8.00 tot 17.00 

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak  

Nieuwe oogst ST.Pieter aardappelen 5 kg € 4,75 

Vers geschrapte  st. pieter krielen 500 gr. € 1,25 
 Watermeloen per kilo € 0,79 

 

                 Uw adres voor een origineel fruit of cadeau mandje met streek producten. 
                  Al onze bewerkte groenten of fruit zijn zonder toevoeging van conserveermiddelen 

Geldig van 2/7 tot 9/7 

Nelissen Bouwadvies biedt diensten aan op het gebied van bouwkundig tekenwerk, advies en begeleiding. 

Ik adviseer en begeleid jullie graag middels een persoonlijke benadering bij het realiseren van jullie 
bouwplannen en (indien vergunningsplichtig) het aanvragen van de bouwvergunning.  
Verder kan jullie bouwplan compleet worden opgeleverd in samenwerking met een aannemer.  

Interesse? Neem dan gerust contact met mij op.

+31 (0)6 160 766 31 www.nelissenbouwadvies.nlinfo@nelissenbouwadvies.nlLonginastraat 97, 6225 AN Maastricht

mevrouw Chris brandts 25 jaar bij 
de gymgroep voor 60-plussers.
Afgelopen dinsdag, 11 juni 2019, vierden we in bescheiden kring, het 
25-jarig jubileum van Mevrouw Chris Brandts van onze gymgroep 
voor 60-plussers. Na de les werd ze in het zonnetje gezet en was 
het tijd voor een lekker kopje koffie.
Mevrouw Brandts komt al 25 jaar door weer en wind om wekelijks 
een uurtje de spieren los te maken.

We wensen 
haar dan ook 
van harte 
proficiat met 
dit jubileum en 
hopen dat ze 
nog vele jaren 
lid mag blijven 
van onze groep.
Wilt u ook 
eens een kijkje 
komen nemen 
of meedoen op 
dinsdagmorgen, 
kom dan gerust 
want u weet 
dat bewegen 
goed is voor 
lichaam en 
geest.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de groep van :10.15 u - 11.15 u.
U bent van harte welkom vanaf dinsdag 5 september 2019.
Wilt u meer informatie dan kunt u bellen naar 
Annelies Smeets-Simons, telefoon: 043-3643969. 

gemengde Zangvereniging Crescendo
Zomervakantie 2019
De maanden juli en augustus betekent voor de 
meeste mensen vakantie, even alles loslaten en 
lekker genieten van de zomer!
Voor Crescendo leden is dat dit jaar even anders i.v.m. het goede doel 
concert, dat gepland staat voor 13 en 20 oktober 2019 i.s.m. met het 
Toon Hermans Huis in Maastricht. Naast een gezellige werkdag die wij 

op zaterdag 22 juni j.l. 
hebben gehouden, 
gaat het koor ook nog 
twee weken langer 
door met het 
instuderen van het 
muziekrepertoire 
voor dit concert. Vanaf 
17 juli gaat dan ook 
ons koor genieten van 

de zomer. Op dinsdag 20 augustus beginnen we weer met onze 
repetities en zullen de projectzangers die zich hebben aangemeld, 
aansluiten om mee te zingen met een aantal liedjes voor beide 
concerten.
Zangers die het fijn vinden om mee te doen aan dit project kunnen 
zich nog opgeven. Zie elders in deze uitgave: Oproep Projectzangers.
Programma 2019:
Zondag 3 november opl. H. Mis Koepelkerk Maastricht                                                  
Zaterdag 21 september werkdag Amyerhoof
Zondag 29 september BBQ  -  Amyerhoof
Zondag 13 oktober goede doel concert - Amyerhoof
Zondag  20 oktober goede doel concert - Amyerhoof
Zaterdag 9 november Caeciliafeest - Amyerhoof
Zondag  8 december Kerstmarkt - Amyerhoof
Zondag 22 december Kerstconcert i.s.m. met Koninklijke 
  Fanfare Sint Cecilia Kanne/België.
Kijk ook eens op onze website voor meer informatie over ons koor: 
www.crescendo-amby.nl 
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in Zorgpark Scharn

Blijk van waardering van gemeente Maastricht 
voor Mevrouw M. Mulders-Mulkens
Al meer dan 10 jaar is mevr.. M. Mulders-Mulkens, woonachtig in haar 
appartement (Vlierhoven 92c Hagerpoort), actief bezig en maakt zij 
zich verdienstelijk voor de samenleving. In deze periode maakte zij 
prachtige gedichten welke veel mensen inspireren en voor velen 
kracht en ondersteuning bieden bij verliesverwerking van hun 
ontvallen dierbaren. Wekelijks wordt 1 van de meer dan 300 
gedichten gepubliceerd in het weekblad van Hagerpoort. Daarnaast 
houdt ze zich bezig met het haken en breien van dekentjes en 
mutsjes bestemd voor behoeftigen in verschillende voormalige 
Oostbloklanden.

Ook nu nog is de nu 98-jarige mevrouw Mulders actief, en zijn deze 
activiteiten een daginvulling. Op woensdag 26 juni jl. werd zij in het 
zonnetje gezet door de locoburgemeester dhr. Jim Janssen en een 
medewerkster van de gemeente Maastricht, en ontving zij als blijk 
van waardering en dank voor haar inzet en moed een mooi kleinood 
in de vorm van het stadhuis van Maastricht, welke voor 
mevr. Mulders-Mulkens een complete verrassing was. 
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De vakantie komt er aan! 
 

Dé tijd waarin we reizen naar verre 
vakantiebestemmingen!  
 

Boek nu je reis naar een gezond  
versie van jezelf! 
 

Start je liever na je vakantie?  
Maak nu alvast een afspraak, zodat je meteen kunt 
na je vakantie starten! 
 

Samen aan de slag om voor eens en altijd jouw ideale gewicht te bereiken.  
 
   

   Wil je meer informatie?                                                                
    www.moniquewaltmans.nl          
       043-3626882  
      info@moniquewaltmans.nl 
 
      
Consulten worden vergoed uit de aanvullende verzekering door de 
meeste zorgverzekeraars, dit gaat niet ten koste van uw eigen risico! 
Raadpleeg de polis voorwaarden. 

 

Jubileum productie 40 jaar 
Toneelgroep Lummel
Na het overweldigende succes van de 
voorstelling ‘Allo, Allo’ komt Toneelgroep 
Lummel opnieuw met een uitdagende 
jubileumvoorstelling, gebaseerd op een 
tv-serie! 
‘Sjoene Sjien’ is de toneelbewerking van de 
Britse TV hit 'Schone schijn'. (Keeping Up 
Appearances) Hyacinth Boeket doet er alles 
aan om bij de Mestreechse elite te behoren.  
Op een dag lijkt deze droom werkelijkheid te 
worden als ze een brief van een 
wereldberoemde Maastrichtse violist 
ontvangt en wordt uitgenodigd om deel te 
nemen aan een wedstrijd. Wie de mooiste 
viool weet te kweken, mag de Maestro in 
levenden lijve ontmoeten.  
Hyacinth zet alles op alles en weet de hele 
familie mee te sleuren in een avontuur dat 
niet altijd even soepel verloopt....ondertussen 
bereiden zus Daisy en schoonbroer Onslow 
hun 25-jarig huwelijksfeest voor, vindt Rose 
de liefde van haar leven (denkt ze) en weet 
buurvrouw Elisabeth zich geen raad met de 
escapades van Hyacinth. Alles komt tot een 
groot hilarisch hoogtepunt wanneer de hele 
familie in het huis van de Maastrichtse 
Maestro terechtkomt en de ‘doorbraak’ van 
Hyacinth geruïneerd lijkt te worden. 
Regie: Jolanda Jonkers. Vertaling in het 
Maastrichts dialect: Els Ottenheym en 
Toneelgroep Lummel 
 
Speeldata: 
Première: Zaterdag 5 oktober, 
Vrijdag 11, Zaterdag 12,  Vrijdag 25 en 
Zaterdag 26 oktober, Vrijdag 1, Zaterdag  , 
Vrijdag 8, Zaterdag 9 en Zaterdag 16 
november. 
Alle voorstellingen worden gespeeld in het 
Kapelaan Lochtmanhuis.
Op vrijdag 6 september van 18:30 tot 20:00 
uur en zaterdag 7 september van 11:00 tot 
12:30 uur is een speciale voorverkoop in het 
Kapelaan Lochtmanhuis, Populierweg 36 in 
Limmel. De kaarten kosten € 10,- per stuk.
De reguliere voorverkoop start op maandag 
9 september bij Tabakspeciaalzaak Haddock’s 
aan de Populierweg 45 in Limmel. De kaarten 
kosten € 12,50 per stuk. Voor meer info zie 
www.toneelgroeplummel.nl of op facebook 
Toneelgroep Lummel 



C.V. de Sjlaaibök, seniorenvereniging 
Sjlaaimetten, Zonnebloem Amby, Zij Actief, 
Damesvereniging Amby en Buurtplatform 
Amby. Zij allen konden rekenen op zijn 
innemendheid, liefde en stimulering van hun 
doelstellingen. Dat allemaal in dienst  van de 
gemeenschapszin om samen te bouwen aan 
een goede leefgemeenschap Amby. Wij 
mogen ons gelukkig prijzen Kapelaan Anu in 
ons midden te hebben gehad in die zeven 
jaren.  Zonder het te weten voerde hij de 
Bisschopswapenspreuk van Bisschop Harrie 
Smeets uit :  "In Gods naam mensen 
liefhebben"
Met grote dank aan onze Kapelaan Anu 
Anthony.  Mag Gods zegen op zijn werk 
rusten.
Kerkbestuur en Parochiële Bestuursraad 
St. Walburga

Afscheid van Amby
Zondag 25 augustus nemen wij afscheid van 
onze Kapelaan Anu. Dat doen wij met een 
Eucharistieviering in onze Parochiekerk om 
15.00 uur. De H. Mis van 11.00 uur komt te 
vervallen. Daarna wordt hem een afscheid 
aangeboden  (±16.30 uur) in het 
gemeenschapshuis Amyerhoof. Wij nodigen 
alle inwoners en verenigingen van Amby 
daartoe graag uit.

Inhuldiging te Tegelen 1 september
De inhuldigingsplechtigheid van Pastoor Anu 
Anthony vindt 1 september plaats in de St. 
Martinus kerk van Tegelen. De aanvang van de 
plechtigheden is 10.30 uur. De Parochiële 
Bestuursraad heeft een touringcar 
gereserveerd welke vertrekt vanaf het 
Severenplein om 8.45 uur. U kunt zich 
opgeven bij Piet Keijmis pmjkeijmis@telfort.nl  
vol is vol. De kosten bedragen € 11,00 pp. 
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Loterij Zonnebloem 2019
Vanaf de maand mei tot september zijn 
weer vrijwilligers van de Zonnebloem Amby 
op pad om loten te verkopen. Deze loten 
kosten € 2,- p.st.
De Zonnebloem is een landelijke vereniging, 
dus een gedeelte van de opbrengst is daar 
ook voor bedoeld, maar ook de afdeling van 
Amby ontvangt een groot deel er van om 
de activiteiten te bekostigen.
De Zonnebloem brengt bezoeken aan 
mensen die dreigen in de Maatschappij door 
ouderdom of een handicap achterop te 
raken. Ook organiseert ze  activiteiten als 
Paas- en Kerstviering , feestmiddag, busreis, 
vakantie, boottocht.
Dit alles kost uiteraard geld en de 
lotenverkoop helpt voor een deel om dit te 
kunnen blijven doen. Wij hebben uiteraard 
een aantal vrijwilligers, die dit werk op zich 
nemen, maar als Zonnebloem staan wij nog 
steeds open voor nieuwe vrijwilligers, die 
hun bijdrage willen leveren aan dit mooie 
werk.
Hopelijk wilt u  als inwoner van Amby weer 
onze actie ondersteunen door het kopen 
van een lot.
Wij zijn u bij voorbaat dankbaar! 

digitaal? nee, 
niet altijd
Uw zaken regelen met de 
overheid in een paar 
muisklikken. Reuze handig. 
Maar niet altijd, en niet voor 
iedereen. Geen nood: bij 

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland kunt u 
op maandagen terecht met vragen voor het 
CAK, DUO, SVB, Juridisch loket en het 
UWV. Heeft u een vraag voor een van deze 
instanties die u liever niet via de telefoon of 
e-mail wilt stellen? Of bent u niet zo handig 
met de computer en wordt u liever 
persoonlijk geholpen? Kom dan op maandag 
tussen 08.30 en 16.00 uur naar Sociale 
Zaken, Randwycksingel 22, Maastricht. Let 
op: het Juridisch Loket is alleen ’s middags 
aanwezig. Bel 14 043 of kijk op
www.socialezaken-mh.nl/samenwerking 
voor meer informatie. 

RKASV NIEuWS
De technische staf voor het 
komend seizoen 2019-2020 is 
compleet. We zijn als RKASV 
blij dat we Robert Stals 
hebben gestrikt, om komend 

seizoen trainer te worden van RKASV 2. 
Robert Stals was vele jaren onze doelman 
van Ut 1e elftal. 
Komend seizoen zal ook leider Jean Fievez 
de overstap maken van de jeugdafdeling 
naar RKASV 2. Samen met Robert Stals zal 

Jean Fievez de technische staf vormen van 
Ut 2e .
Wij wensen beide heren veel succes 
komend seizoen.
Jeugdafdeling RKASV
Wil jij ook komen voetballen volgend 
seizoen bij RKASV. Meld je dan aan, door 
een mail te sturen naar: 
secretariaatrkasv@gmail.com en wij nemen 
dan contact met u op.
RKASV zoekt vrijwilligers
Wij zoeken nog vrijwilligers voor onze 
mooie vereniging RKASV. Bent u 
geïnteresseerd, en wilt u een gesprek ?
Neem dan eens vrijblijvend contact op met 
mij. Eric Mulkens 06-52027831.

RKASV is op sociale media goed te volgen.
Internet; www.rkasv.nl
Twitter;  RKASV Amby
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/RKASV/ 

Kapelaan Anu Anthony 
benoemd tot Pastoor in Tegelen
Onze Bisschop Harry 
Smeets heeft met ingang 
van 1 september onze 
Kapelaan Anu Anthony 
benoemd tot Pastoor van 
Tegelen, Steyl en Belfeld. 
Aan hem worden 
toevertrouwd de Parochies 
van de H. Martinus, H. Jozef, Heilig Hart van 
Jezus, H. Rochus, H. Urbanus. Door deze 
promotie wordt hij de jongste Pastoor (33 
jaar) van het Bisdom Roermond. Een zware 
taak omdat hij daar als enig priester 
voorlopig werkzaam is.
Kapelaan Anu heeft 7 jaren in ons midden 
geleefd en gewerkt. Hij was weliswaar ook 
kapelaan in Heugem, De Heeg, Heer en 
Scharn maar wij durven te stellen dat zijn 
grote liefde uitging naar onze gemeenschap 
Amby en de H. Walburga. Hij wordt en 
(werd) daar gezien als onze Pastoor. Zonder 
Pastoor Paul Horsch te kort te doen. Velen 
heeft hij gelukkig gemaakt en ook in moeilijke 
tijden getroost.  Zijn inzet ging verder dan 
het voorgaan in vieringen van de H. 
Eucharistie. Hij was bij onze verenigingen en 
hun activiteiten duidelijk aanwezig. Maar ook 
onze kinderen, ouderen en zieken konden op 
hem rekenen. Door zijn grote sympathie kon 
hij ook rekenen op de steun van de mensen 
uit Amby en in het bijzonder op zijn trouwe 
Parochianen. Binnen de Parochie 
gemeenschap was hij bijzonder stimulerend 
voor het werk van- en door  de vele 
vrijwilligers. Zoals daar zijn,het koor Sancta  
Walburga, Kerkelijk zangkoor St. Ceacilia, 
acolieten, de dames van de bloemversiering, 
collectanten, processie comité,missiecomité 
Amby, Dragersgilde St. Walburga, 
felicitatiedienst, werkgroep communicanten 
en vormelingen, het verzorgen van de 
Dagkapel, parochiebureau,Kroetwúsj- groep, 
comité Dodenherdenking, de poetsploeg, de 
werkgroep onderhoud en de Stichting 1866-
2016. Bijzonder blij is  hij met de Harmonie 
St. Walburga, Vocalgroup Mes Amie, gemengde 
zangvereniging Cresendo en seniorenkoor 
Ambytie, die hun inzet geven bij veel 
kerkelijke vieringen. Maar ook de sport- en 
sociale verbanden konden rekenen op zijn 
aandacht en liefde zoals, Scouting Amby, 
RKASV, judo club Amby, Joonkheid Amie, 
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Ervaar de voordelen van uw eigen mobiele reisadviseur:

•	 Persoonlijke service zonder 
 meerprijs.

•	 Ik	kom	graag	op	afspraak	
	 bij	u	thuis.

•	 Onafhankelijk	reisadvies.

•	 Prijsvergelijking	tussen
	 Nederlandse,	Belgische	en	
	 Duitse	reisorganisaties.

•	 Bijna	30	jaar	werk-	en
	 reiservaring.

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

Uw vakantie is in vertrouwde en ervaren handen

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

Nog op zoek naar een zomervakantie?
Of wellicht kijkt u al verder vooruit?
Neem vrijblijvend contact op met Raymond in Amby.

Service aan huis zonder meerprijs!

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 

oproep projectzangers 
concert oktober 2019
Gemengde Zangvereniging Crescendo uit 
Amby Maastricht, zoekt projectzangers voor 
een concert i.s.m. het Toon Hermans Huis te 
Maastricht.
Data: zondag 13 en 20 oktober 2019. 

Zing je graag en heb je al enige ervaring met zingen in een koor als 
(sopraan, alt, tenor of bas) dan ben je welkom om mee te zingen in 
ons koor aan een bijzonder concert dat in oktober twee maal 
wordt uitgevoerd. Het gaat om bekende liedjes waarbij we je stem 
goed kunnen gebruiken: “Mag ik dan bij jou…”van Claudia de Breij, 
“Opzij, opzij, opzij…”van Herman van Veen, Ramses Shaffy Medley, 
“We zullen doorgaan…”en enkele meezingliedjes.
Repetities (in totaal 9 keer) vanaf 20 augustus 2019 elke dinsdag 

van 20.00 tot 22.00 uur in Gemeenschapshuis Amyerhoof, 
Severenplein 27 te Amby, Maastricht. Op zaterdag 21 september 
hebben we een werkdag van 10.00 tot 16.00 uur. We vragen van 
jou de inzet om elke repetitie, en tijdens de twee concertdagen 
aanwezig te kunnen zijn. Wat we te bieden hebben is heerlijk zingen 
in een gezellig koor met twee spetterende concerten als afsluiting!

Informatie over ons koor en de koordirectie is te vinden op onze 
website, www.crescendo-amby.nl.

Voor deze muzikale uitdaging kunt zich aanmelden bij: Peter Aerts, 
tel.043-3624224  mailadres phmaerts@home.nl 

de volgende Amyer PrAot verSChijnt 
oP dinSdAg 27 AuguStuS.

Stg. Amyer Praot wenst iedereen een fijne vakantie.
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Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen 
Severenplein 24a, Maastricht  
043-3634781 
www.facebook.com/plusfranssen  
en instagram: plusfranssen 
 

  

     

 

 

Heb jij nog tijd over deze vakantie óf maak je al  
plannen voor het nieuwe schooljaar…?  

Stuur dan jouw sollicitatie mét CV naar efranssen@plussupermarkt.nl,  
want wij zijn op zoek naar jou! 

 
 

In de Amyer Praot ziet u ons  
eind augustus pas weer, maar onze 
winkel is in de zomermaanden zoals  

altijd voor u geopend op  
maandag t/m zaterdag van 8.00-20.00 uur 

en op zondag van 12.00-18.00 uur. 
 

Heel veel geniet- , relax-, ontspan- en 
lachmomentjes deze zomer! 

 

 

De komende periode kunt u bij ons nog blijven sparen voor de unieke Tupperware producten.  
Deze actie loopt t/m 27 juli, volle spaarkaarten kunnen nog ingeleverd worden t/m 10 augustus. 

 
Uw volle spaarkaarten voor de ‘van der Valk Suite Dreams kussens’ kunt u  

nog inleveren t/m komende zondag (7 juli). 
 

Via facebook en in de winkel zullen we u op de hoogte houden van de nieuwe acties die komen! 
 

 


