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Oud papier weer ingezameld vanaf 2 juni
Inzamelaar en verwerker Suez haalt vanaf 2 juni weer huis-aan-
huis papier op in de gemeente Maastricht.

In de Milieu App en op de afvalkalender kunnen de inwoners 
zien wanneer er in hun straat wordt opgehaald door Suez.
Het papier wordt zoals altijd weer opgehaald met de hulp van 
verenigingen.
Wethouder John Aarts (Stadsbeheer) is verheugd dat de 
inzameling weer start. “Het kon echt even niet anders vanwege 
corona en door krapte bij Stadsbeheer konden we als gemeente 
ook niet zelf inzamelen. Op het moment dat iets ‘gewoons’ als 
papier of afval inzamelen wegvalt, ervaart men pas hoe waardevol 
deze activiteiten voor de gemeenschap zijn.
Daarom ook dank voor het werk dat de vrijwilligers altijd 
verrichten en dank aan de inwoners voor het geduld en voor het 
begrip dat veiligheid van onze mensen voorop staat.”

OUD PAPIER 
ophalen in AMBY 
gebeurt op twee 
momenten in de 
maand en door 2 
verschillende 
verenigingen.

In het westelijk deel 
van Amby incl de 
Ambyerstraat Noord 
en Zuid gedeelte 
gebeurt dit door KV 
Maastricht en in het 
oostelijk deel van 
Amby door een 
studentenvereniging.

Kijk op de 
Milieu-App of op 
de afvalkalender.

Nadat we enkele maanden geen oud 
papier hebben mogen ophalen, 
i.h.k.v. corona maatregelen, gaan wij 
hier weer mee starten vanaf 
zaterdag 13 juni.
Bij de bewoners van de Ambyerstraat of 
ten westen hiervan wordt het oud papier elke
2e zaterdag van de maand opgehaald door
KVMaastricht i.s.m. de gemeente.

Graag willen we het volgende onder de aandacht brengen:
•	 Het	oud	papier	dient	voor	8.00	uur	aan	de	straat	te	staan	
 (de route kan variëren afhankelijk van de chauffeur of de 
 omstandigheden).

Vocalgroup Mes Amie & Stichting Aktie’68
houden kleding inzamel actie

op 13 juni a.s. tussen 11.00 en 15.00 uur
Stichting Aktie ’68 bestaat ruim 50 jaar 
en zet zich onder andere in om – met 
name kinderen en mensen met een 
beperking – een fijn uitstapje te bieden. 
Vocalgroup Mes Amie gaat voor deze 
stichting kleding inzamelen. 

U kunt elke plasticzak gebruiken, wel graag altijd dichtbinden.

U kunt de kledingzak kwijt op het Severenplein te Amby. 
Er	zal	een	vrachtwagen	van	Actie	68	staan	waar	u	de	kledingzak	kwijt	
kunt.	De	medewerkers	van	Vocalgroup	Mes	Amie	en	Actie	68	zullen	
hierbij indien nodig helpen met natuurlijk in achtneming van de 
richtlijnen omtrent het corona virus. 
Meer info: vocalgroupmesamie@gmail.com 

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

 

 

     

 

Gewoon Vocalgroup Mes Amie 
 

Wat mag in de kledingzak: 
Schoenen (per paar) 
Alle soorten boven en onderkleding 
Baby en kinderkleding 
Handtassen 
Dekens
Lakens
Slopen en Handdoeken  
Sjaal-Handschoenen
Sokken en Pet of Hoed 
Jassen 
Knuffels  

Wat kunnen wij niet 
gebruiken: 
Lappenstof 
Vuile onbruikbare kleding 
en schoenen 
Kussens en dekbedden
Vloerbedekking en 
vloermatten 
Matrassen 
Speelgoed

•	 Het	papier	dient	samengebonden	te	zijn	middels	een	
 touwtje, papieren zak of doos en maximaal 7kg te wegen.
•	 Het	papier	dient	aan	de	straat	te	staan,	zodat	het	zichtbaar	
 en makkelijk mee te nemen is.
•	 Papier	dat	te	laat	wordt	aangeboden	wordt	niet	alsnog	
 opgehaald.

Wij zijn elke maand blij met alle dozen papier die aan de straat 
staan, hoe meer kilo’s hoe meer de opbrengst voor ons als 
vereniging.
Door de inzet van onze leden hierbij kunnen we de contributies 
beperkt houden en kan iedereen met plezier blijven korfballen in 
Maastricht
Alvast bedankt voor uw medewerking,

Op woensdag 17 juni is
de oostzijde van Amby aan de beurt! 



INLOOPSPREEKUUR 
Ambyerstraat Noord 78, 

06-36408424 

Werk en Bemiddeling 
Juridisch inloopspreekuur 

Wijkagent 
Toon Hermans Huis 

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

Buurtplatform Amby 

Het sociaal team 
donderdag	van	10.00	-11.30	uur.	

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

www.sociaalteammaastricht.nl 

Buurtplatform Amby 
info@buurtplatform-amby.nl 

bellen	06-36408424
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Telefoonagenda
Alarmnummer 112
Kantoor	politie	 0900-8844
EHBO	AZM	 3876700
1e	Hart	hulp	 3877892
Huisartsenpost	AZM	 3877777
Huisartspraktijk	De	Wit	 3634964
Huisartsenpraktijk dhr. Zwietering 
en mevr. van Kleef 
Medisch	Centrum	Amby		 3624135
voor	spoed	 3635637
Fysio	Amby	 3117540
Centraal	tandartsnummer	 0900-4243434
Kapelanie	 0627501073
Envida		 3690690
Envida	zorgthuis	De	Zeven	Bronnen	 6314300
Envida	zorgthuis	Hagerpoort	 8511160
Aandacht+Zorg	 3030090
Gemeente	Maastricht	 14043
Woonstichting	Maasvallei	 3683737
Huurdersbelangenver.	Woonvallei	 	3631311
Walburgis	Uitvaartzorg	 0653376435
Marc	Moors	Uitvaartstudio	 0641286044
Gem.	huis	Amyerhoof	 3634651
Basisschool	Amby	 3620582
MIK	KDV	Amby	 3626637
MIK	PSZ	 0627311048
MIK	BSO	Amby	 0625642737
BSO	De	Boomhut	 3631793	
Essent	 0800-9009
WML	 3090909
Henny	Willems	gemeenteraad	 3621089
Jack	Gerats	gemeenteraad	 0627850396
Niels	Peeters	gemeenteraad	 0615960400
Trajekt	Noordoost	 7630010
Slachtofferhulp	 0464203500
Dierenambulance	 0900-4433224

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

bel dan 
GSM	06-20164033

Gevraagd oude fietsen

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

COLOFON
Volgende uitgave: 
Dinsdag 23 juni

Inzendtermijn kopie
Woensdag 17 juni

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”
in Juni

GÉÉN KIENEN

ATTENTIE:
Het kienen van de 
Zonnebloem op de 

eerste dinsdag van de 
maand gaat tot 

nader order niet door 
vanwege het 
coronavirus.

 

de hele maand juli GEEN 
kienmiddag Café de Kardinaal 

 

 

 

 

in augustus is er GEEN kienen 

NIEUWE CAPS TE KOOP VAN 
THERE’S ONLY

ONE LOCO LOCO EN 
LOCO LOCO VAN 
MR. LOCO LOCO 

JEROME GELISSEN 
Sinds	5	juni	2020	zijn	er	twee	caps	te	koop	
van There’s only one Loco Loco (zwart) en 
Loco Loco (blauw van Jérôme Gelissen. 
Op de zwarte cap staat de tekst “I am not 
Mr. Loco, because there’s only one Loco 
Loco” en op de blauwe cap staat de tekst 
“Veer goon Loco Loco mèt Jérôme”. De 
caps kosten € 12,- per stuk en zijn te koop 
bij Got-shirts.nl in Maastricht. 
Bij Got-shirts in Maastricht zijn ook nog de 
twee t-shirts van There’s only one Loco 
Loco (zwart) en Loco Loco (wit) te koop. 
Binnenkort	meer	nieuws	over	mijn	10-jarig	
jubileum	feest	op	za.	31	okt.	2020	in	
Gemeenschapshuis Amyerhoof te Amby. 
Mocht er in deze crisistijd iets veranderen, 
wat betreft evenementen na september, 
dan kom ik hier binnenkort op terug. 
Met vriendelijke en muzikale groeten, 
Jérôme Gelissen. 
Voor meer info: www.jeromegelissen.nl 
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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!
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
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Voordeel bij Keurslager Heuts!
LEKKER VOORDEEL:

Runderpoulet Kipspiesen
keuze uit diverse smaken

5 stuks  625

Rib eye
gemarineerd

250 gram  895

Kipfilet
naturel of gemarineerd

Summer bite

per stuk  195

Casselerib + 
Geb. Pastei +
Boterhamworst

100 gram per soort samen 450

Bami goreng

1 kilo 750

Saté
kant en klaar

500 gram  725

Luikse balletjes

500 gram 550

Asperge beenham
ovenschotel

500 gram  725

Kip saté
snackballetjes

250 gram 350

Boeren groentensoep

pot 1 liter 595

Pasta fantasia salade

200 gram 239

Mango
rauwkostsalade

100 gram  129

Kipsalade

250 gram 350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 9 juni t/m zaterdag 13 juni 2020.

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

Rundergehakt
naturel of gekruid

2 x 500 gram 750

4 stuks 550

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

1 kilo 1125

BEJAARDEN – EN INVALIDENVERENIGING

AMBY
BELANGRIJKE MEDEDELING

Geachte leden, 
Ondanks dat langzaam de regels iets soepeler worden rondom het 
Coronavirus zullen wij als vereniging geen kienmiddagen 
organiseren totdat het voor iedereen weer veilig is om hieraan 

deel te nemen. Dit geldt ook voor alle activiteiten gepland in “De 
Koffiepot“. 
Dit doen wij met pijn in het hart maar wel voor ieders gezondheid. 
Wij wachten verder af wat de vervolgstappen zijn en zullen u dan 
verder informeren. 
Wij wensen iedereen en zeer zeker alle ouderen en minder validen 
en in het bijzonder al onze leden en een goede gezondheid toe en 
dat iedereen goed door deze virusperiode heen komt. 

Namens het bestuur 
Arno Custers 
Voorzitter 
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Mooi  vitaal haar. 
   gebak.

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

 

Ambyerstraat Noord 102, Maastricht

MOVAKA V.O.F. 

       0646376593 www.movaka.nl 

 

Gronsvelderweg 29, Gronsveld 

 Rolluiken 

 Zonwering 

 Overkappingen 

 Tuinkamers 

 Glaswanden 

 Veranda-zonwering 

 Sectionale poorten 

 Binnen-zonwering 

 Horren 

 Reparatie’s 

Coronavirus in Amby 
2020. Deel 3.
Coronavirus in Amby 2020 deel 2 is 
het tweede overzicht van allerlei info met 
betrekking tot de uitbraak en bestrijding 
van het coronavirus. Zie ook deel 1.en 2. 

27 april 2020. Een momentopname. 

Zoals in deel 1 en 2 reeds vermeld, is de 
coronacrisis het onderwerp van gesprek in 
de hele wereld. Dus ook in ons dorp. 
Alle media besteden enorm veel aandacht 
aan oorsprong, verloop, gevolgen en 
natuurlijk aan de drastische maar 
noodzakelijke maatregelen, die genomen zijn 
door	overheid	in	overleg	met	RIVM.	
Een aantal begrippen is in een tijdsbestek van 
maand gemeengoed geworden. Neem de 
‘anderhalvemeter-samenleving’. Een mooi 
woord om te scrabbelen. Maar dat is een 
spel. 

De praktijk wil echter, dat we ons allemaal 
conformeren aan de matregel: ‘Houdt afstand’ 

Versoepeling van de maatregelen. 
Premier	Rutte	maakte	bekend	in	zijn	
2-wekelijkse persconferentie, dat er vanwege 
de gunstige ontwikkelingen een versoepeling 
van de regels plaats zal vinden. Het aantal 
opnames op de IC-afdelingen van de 
ziekenhuizen liep gestaag terug tot een 
niveau, dat ruimte aan de afdelingen bood om 
de reguliere zorg en opnames van de IC ook 
gewaarborgd konden worden 
Twee van de belangrijkste aanpassingen per 
11	mei	2020:	De	kapper	mocht	weer	open	
gaan en zeker ook belangrijk: de basisscholen 
mochten ten delen weer open. En dat 
gebeurde ook in Amby. 

Een bezoek aan Kapsalon Wintjens in 
Amby: 
Het verlangen, dan wel de hoop van heel veel 
mensen ligt in de behoefte aan een bezoek 
aan de kapper. Zo ook hier in ons dorp. 

Een van de 
oudere en 
bekende 
kapsalons van 
Amby is 
Kapsalon 
Wintjens aan de 
Ambyerstraat 
Zuid, nabij de 
kerk. 
Bij binnenkomst 
wordt je gelijk 
geconfronteerd 
met de vraag om 
handschoenen te 
dragen en een mondkapje voor te doen. 
Roger	en	Peggy	staan	beiden	al	klaar,	
eveneens met dezelfde bescherming, om de 
klant te bedienen. 
Tijdens	de	knipbeurt	vertelt	Roger	over	zijn	
beleving van de crisis, inclusief de 
maatregelen tijdens de afgelopen weken. 

Persoonlijke beleving: 
Roger:	“Het	is	bekend,	dat	ik	problemen	heb	
met mijn luchtweg, zij het in lichte mate. Toen 
de maatregelen om te sluiten vanwege het 
virus nog niet bekend waren, heb ik al 
overwegen om de zaak te sluiten. Niet alleen 
vanwege het besmettingsgevaar van mijn 
klanten, maar vooral voor mijn eigen 
gezondheid. Ik was zeer bezorgd”. 
De intelligente lockdown kwam in feite voor 
Roger	zogezegd	‘goed’	uit.	In	zekere	zin	was	
Roger	dan	ook	opgelucht.	Gedurende	de	
eerste weken werd echter al heel snel 
duidelijk, dat de sluiting een verhaal van de 
langere termijn zou worden. 
Roger:	“Hoewel	ik	thuis	een	fijne	tijd	had	met	
mijn gezin, ik had namelijk tijd om samen het 
huishouden te doen, te klussen of om met 
mijn zoontje te voetballen, etc. Dat vond ik 
prima. Samen gezellig thuis te zijn.” 
Maar gezelligheid bleek ook in huize Wintjens 
niet alleen zaligmakend. Wat er is uiteindelijk 
ook een zakelijk belang. Vragen staken de kop 
op. De belangrijkste: “Waar is de balans 
tussen de zaak sluiten en inkomsten”. En ook: 
: “Waar is de balans tussen persoonlijke 
veiligheid en klantveiligheid”? 

Overleg 
In Amby bevinden zich meerdere kapsalons. 
En afgelopen weken is er kontakt en goed 
overleg geweest met de collega’s. Een App-
groep werd geformeerd. Voorstellen kwamen 
op de digitale tafel. Elke deelnemende 
ondernemer zocht naar mogelijkheden om 
de klant ten dienst te staan. 
Maar de belangen zijn niet één op één te 
leggen. Sommige collega’s hebben meerdere 
belangen. 
‘Een horeca-functie in combinatie met de 
kapsalon vraagt een andere benadering, dat is 
logisch”. 

En dan de versoepeling: 
Dolblij	waren	Roger	en	Peggy,	toen	Premier	
Rutte	aankondigde	dat	hun	praktijk	weer	
open mocht. 
De plannen, de indeling, die ze vooraf al 
gemaakt hadden, konden ze nu toetsen in de 
praktijk. 
Handschoenen, beschermingsgel, mondkapjes 
waren snel voorradig. 
De wachtlijst met afspraken werd doorgespit 
en de vaste klanten werden verwittigd voor 
een nieuwe afspraak. 
“Wat waren we gelukkig toen al heel snel 
bleek, dat vrijwel onze gehele klantenkring 
ons trouw gebleven was. Van ons totale 
bestand, zijn er slechts twee, die besloten 
naar een andere zaak te verkassen, jammer, 
maar	helaas”.	Roger	straalt	lichtelijk,	als	hij	
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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 10 juni tot en met dinsdag 23 juni

1/2 kg Varkenspoulet
+ 1/2 kg Gehakt

€ 8.45samen voor

RUNDERPOULET
vrijdag 12 juni en
zaterdag 13 juniWeeKenDReCLAMe 

per kg € 11.90

Goulash
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0.99
Ardennerham
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 2.05

Jong belegen kaas

100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.40

Gebraden gehakt
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.09

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

deze	vrijdag	tussen	13.00	en	17.00	uur	bij	u	af.	Op	overige	dagen	is	dit	
niet mogelijk. Dit geldt voor bestellingen vanaf 20 euro. Mobiel pinnen is mogelijk.

VEILIG NAAR SCHOOL GAAN IN 
AMBY
Ja, dat kan maar daar hebben
we wel uw hulp bij nodig.

Enkele verkeerbrigadiers hebben 
aangeven om diverse redenen te 
gaan stoppen met de 
schoolkinderen veilig te laten 
oversteken aan de drukke 
Ambyerstraat Noord. 
Daardoor zijn we dringend op 
zoek naar nieuwe 
verkeerbrigadiers. Wij vragen dan ook om uw medewerking om 
ons te komen helpen. Het kan toch niet zo zijn dat wij in Amby 
straks te kinderen zonder begeleiding de drukke Ambyerstraat 
Noord alleen moeten laten oversteken. 
Met ingang van het komend schooljaar zijn op 2 ochtenden, 
tijdstip	8.10	uur,	en	2	middagen,	tijdstip	15.15	uur	nieuwe	
brigadiers nodig. Ouders, opa’s en oma’s neem uw 
verantwoordelijkheid en help ons mee zodat de kinderen veilig 
naar school en s’middags weer veilig naar huis kunnen gaan. Het 
kost u een half uurtje per week. De kinderen zullen u erg 
dankbaar zijn dat zij veilig over kunnen steken. 
U doet toch mee om dit mogelijk te kunnen maken. 
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij 
Mevr. Jeanny Biesheuvel 043-3633154 
of Mevr. Lilian de Vrede 043-3633354 

Bedankt alvast voor uw aanmelding namens de gehele 
brigadiersgroep. 

JUDO-Nieuws 
Het bestuur van judoclub Amby heeft besloten om de 
trainingen tot 1 september 2020 te annuleren, 
helaas zien wij geen mogelijkheden om de trainingen 
buiten te organiseren. 
We zullen eind augustus weer een update geven en de 
situatie per maand volgen. 
Ook nu blijft voor ons de gezondheid van onze judoka’s 
en hun familie voorop staan. Ik hoop dat iedereen deze 
maatregel die wij nu nemen kan begrijpen. 
De contributie voor de komende maanden zal vervallen. 
Voor diegene die de judoclub willen blijven steunen 
staat het vrij de contributie door te betalen! 
Ik wens jullie allemaal een mooie zomer en blijf gezond!! 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Judoclub Amby 

vertelt, dat zijn klantenkring blij is weer te kunnen komen, maar ook, 
dat ze alle begrip uitspreken voor de nieuwe situatie, die gecreëerd 
was	door	Peggy	en	Roger.	
“Och”,	zegt	Roger,	“ik	zag	heus	wel	aan	passanten	in	mijn	omgeving,	die	
mooi geknipt erbij liepen, dat ze professioneel door een collega ergens, 
of door moeder-de-vrouw bijgewerkt waren. 

De toekomst. 
Het afrekenen geschiedt ook met passende maatregelen en voordat de 
volgende	klant	plaatsneemt,	geeft	Roger	nog	aan	een	fijn	gevoel	te	
hebben, weer aan de slag te kunnen, maar tevens spreekt hij de hoop 
uit, dat alle Ambysche collega-ondernemers ook weer snel aan de slag 
kunnen. 
“De opstartfase is druk, we werken hard. Maar het geeft een goed 
gevoel weer paraat te staan voor onze klanten.” 
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 MISSTIPENDIA: 
 door de week: 

€ 12.50
 zondag: 

€ 27.50

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

Redactie en administratie: 
Kapelanie 

Severenstraat 7, 6225 AR Amby-Maastricht
Tel. (dringend): 06-27501073 
Wachtdienst tel: 043-3690670 

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

Kerkbijdrage: NL81 SNSB 0858 0216 09 
Kerkhof: NL59 SNSB 0851 4912 86

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

14 juni is het Sacramentsdag. Een dag 
waarop de gelovigen dit jaar weer de 
H. Communie kunnen ontvangen. 
Wel toepasselijk. Het feest is ontstaan door 
de visioenen van iemand die vlak bij, in 
Luik woonde: zuster Juliana van Cornillon 
(1193-1258). Ze kreeg van Jezus een 
beeld van een maan met een stuk er uit. 
Op haar vraag aan Hem wat dat 
betekende, kreeg ze als antwoord dat er 
nog een feestdag ontbrak in de Kerk. De 
eucharistie werd weliswaar herdacht op 
Witte Donderdag, maar dat was in de 
context van het lijden van Jezus. Het zou 
goed zijn Jezus’ tegenwoordigheid in het 
H. Sacrament ook nog apart aandacht te 
schenken. En omdat de aartsdiaken van 
Luik, die het feest in die stad erkende, 
uiteindelijk paus werd (Urbanus IV), heeft 
hij het Feest van het H. Sacrament in 1264 
over de hele Kerk uitgebreid. In 2014 werd 
daarom het 750 jarig bestaan van dit feest 
uitgebreid gevierd. 

Wat betekent het nu voor u? In de geen-
openbare-missen maanden die achter ons 
liggen, hebben velen de waarde van de 
aanbidding van het H. Sacrament (her) 
ontdekt! Kom af en toe eens naar de kapel 
naast de kerk en bid even tot Jezus die echt 
aanwezig is onder de gedaante van brood 
van de H. Hosties in het tabernakel. 
Hij geeft u inspiratie en kracht, moed en 
hoop! Van harte welkom, namens Hem! 
Hij houdt van u! 

H. MISSEN in Amby 

ZONDAG 14 juni, SACRAMENTSDAG 
11.00 uur H. Mis 
To Blankendaal 
Margo Janssen-’s Gravemade, c.u. 

Dinsdag 16 juni: 09.00 uur in de dagkapel 
Sjef Overhof, c.u. 

Donderdag 18 juni: 09.00 uur in de dagkapel 
Voor de wereldvrede 

ZONDAG 21 juni, twaalfde zondag door het jaar 
11.00 uur H. Mis 
Echtpaar Lexis-Lousberg 
Ursula Ubachs-Schiepers, c.u. 

Dinsdag 23 juni: 09.00 uur in de dagkapel 
Voor alle coronaslachtoffers 
Donderdag 25 juni: 09.00 uur in de dagkapel 
Voor alle vluchtelingen 

Overleden: 
Marianne te Meij-van der Beelen, 79 jaar 
Mathieu Gerats, 96 jaar 
Jeanne Claessen-Moonen, 89 jaar 
Moge zij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming. 

Hopelijk bent u goed gezond, en hebt u ook geen verlies te betreuren. In alle 
gevallen, heel veel sterkte in deze uitdagende tijden! Wij als geloofsgemeenschap 
bidden ook voor uw intenties! 
We kunnen echter ook nog beter samen bidden! Sinds Tweede Pinksterdag staat 
onze parochiekerk gelukkig weer open voor publieke vieringen. De normale 
Mistijden worden weer worden hervat. U bent van harte welkom! Jezus en wij 
wachten op u: zondag 11.00 - dinsdag 9.00 - donderdag 9.00. 
Helaas zijn er vanuit veiligheidsoverwegingen nog wel een aantal beperkingen. Zo 
mogen er tot 1 juli nog maar 30 mensen per viering in de kerk aanwezig zijn. Vanaf 
die datum zullen het er 100 zijn. Uiteraard worden degenen voor wie intenties 
worden gelezen, als eersten bij de 30 mensen geteld. Bovendien geldt de 1,5 meter 
afstand. En kunnen we niet samen zingen. 
Vanaf 14 juni is er ook weer Communie uitreiken mogelijk in de weekenddiensten. 
Om te voorkomen dat mensen het gevoel krijgen niet welkom te zijn als de kerk vol 
is, en dan onverrichterzake weer naar huis moeten, is er een systeem van registratie 
voor de weekenddiensten. U kunt zich hiervoor melden bij parochiebureau Amby, 
ook voor meerdere weekenden: dinsdag: 10.30 tot 12.00 uur, vrijdag: 14.00 tot 
15.00 uur, tel. 043-3520100, e-mail: parochiewalburga@kpnplanet.nl 
Daarnaast kunt u zich dagelijks ook aanmelden in een schrift, dat in de dagkapel 
naast de kerk klaarligt. Geeft u daarbij a.u.b. ook uw telefoonnummer en/of e-mail 
adres op. 
Wees ervan overtuigd dat we alles doen om u in de sacramenten van het geestelijk 
leven te laten delen. Mochten de aantallen mensen die zich aanmelden de 30 
overschrijden, zullen we laten weten wanneer en waar er de gelegenheid is in dat 
weekend nog een Mis bij te wonen. 
Meldt u zich svp niet aan voor een Mis als u niet zeker weet dat u erbij zult zijn! 

Misintenties opgeven: In de kapelanie (Severenstr. 7), tel. 06-27501073. Of in het 
parochiebureau elke dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur en vrijdag van 14.00 tot 
15.00 uur: Ambyerstraat Zuid 90ª, tel. 043-3520100, of via e-mail: 
parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: uiterlijk maandag 
15 juni in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 16 juni vóór 12.00 uur 
in het parochiebureau. 
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.
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Oude akerstraat 4 a Bemelen  Ma.11.00-18.00  Di. t/m Do. 8.30-18.00 Vr. 8.00- 18.00 Za. 8.00- 17.00 

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak 

 Nieuwe oogst ST Pieter aardappelen : uit de streek en in het seizoen,  
DE GROOTSTE MILIEUWINST! 

Op verschillende manieren dragen wij bij aan een lagere milieubelasting. We zijn er trots op dat we 
bijna CO²-neutraal zijn; ledlampen in de winkel en zonnepanelen op de winkel!  

Waar het kan gebruiken we papieren tassen en zakken. Als we plastic gebruiken, dan is dit zo veel 
mogelijk composteerbaar. 

De kwaliteit van onze producten staat nog steeds bovenaan!  
Velen van jullie leggen alle producten los in het winkelwagentje en nemen eierdoosjes en de  

glazen melkflessen mee terug om hergebruikt te worden.  
Daar zijn wij super blij mee, samen komen we er!  

 
                                                                                                               

Oproep: ‘Houd de saamhorigheid vast!’ 
Een mooie kant van de afgelopen 
maanden is de opgebloeide 
saamhorigheid. Overal was te zien dat 
familie, vrienden en buurtgenoten 
elkaar hielpen. Er werden 
boodschappen voor elkaar gedaan, voor 
elkaar gekookt. Met een raam ertussen, 
via de telefoon of via videobellen werd 
eenzaamheid zo goed mogelijk 
bestreden. We keken veel méér naar 
elkaar om dan voor deze coronacrisis! 

Nu alles weer richting versoepeling gaat, is er het 
risico dat de saamhorigheid ook weer 
opgeborgen wordt. Wij willen u oproepen om dat 
niet te laten gebeuren!! Misschien kan uw 
buurvrouw weer zelf haar boodschapjes halen, 
maar op een andere plek in de buurt zit iemand 
zonder netwerk die uw hulp nog wel steeds heel 
goed kan gebruiken. Bij ons komen die hulpvragen 
binnen en wij zoeken dan naar een goede 
vrijwilliger. Heel veel tijd hoeft het niet te kosten, 
een paar uurtjes per maand maakt al een groot 
verschil. 
Houd de saamhorigheid vast en meld u aan als 
vrijwilliger op www.dekenhannemanstichting.nl   

 

PROFICIAT 
Bestuur en redactie 

Stichting Amyer Praot 
feliciteert 

kapelaan Pawel Żelazny 
met het opdragen van zijn 
eerste Heilige Mis in onze 
parochiekerk op  7 juni j.l. 

Harmonieuws
Nog geen repetities van de Harmonie 
Met spanning wachten we op “groen licht” van 
de overheid om de repetities te mogen 
hervatten. Beoefenaren van blaasmuziek en 

zangkoren zijn aangemerkt als potentiele verspreiders van 
Corona en dit staat een spoedig hervatten van de repetities in 
de weg. 
Voor beoefenaren van o.a. slagwerk gelden deze restricties niet 
langer en de leden van onze drumband verwachten op korte 
termijn weer te gaan repeteren. 

De vlag uit voor de geslaagden! 
Wij feliciteren de geslaagden in en buiten de harmonie met het 
behalen van hun diploma. 

Bezoek onze website en Facebookpagina 
Het laatste nieuws over de harmonie lees je op www.walburga.
nl en op onze Facebookpagina. 
De laatste maanden halen we op Facebook herinneringen op 
aan concerten en andere activiteiten van de afgelopen jaren. Je 
vindt ons op Facebook onder harmoniesintwalburga. 



RKASV NIEUWS 

JUBILARISSEN 2020. 
Onze jaarlijkse feestavond waar wij onze 
jubilarissen in het zonnetje zetten is ook 
uitgesteld. 

Wegens het coronavirus blijft ook de kantine gesloten. 
De nieuwe datum dat de jubilarissen gehuldigd worden is nu 
vrijdag	25	september.	
Aansluitend zal dan een feestavond zijn in de kantine. 

Wil jij ook komen voetballen bij RKASV ? 
Hey Voetballer, 
Wil	jij	ook	komen	voetballen	bij	RKASV	komend	seizoen	
2020-2021	?	
Dat kan heel makkelijk door een mail te sturen naar; 
secretariaatrkasv@gmail.com 

KABOUTERVOETBAL 
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Beste leden van de Damesvereniging, 

Zoals jullie inmiddels weten zijn onze maandelijkse bijeenkomsten 
geannuleerd. 
Wij starten als alles goed gaat met het Coronavirus de 
2e	woensdag	van	september,	9	september,	met	onze	ledenavond.	
Hebben jullie in de tussentijd een stempelkaart nodig laat het ons 
weten dan brengen wij ze naar jullie. Wij hopen dat jullie gezond 
blijven en tot september. Haw Pin. 

Groetjes het Bestuur. 

RKASV zoekt personeel voor in de kantine. 
Wij zijn op zoek naar kantine personeel, die ons team wil 
komen versterken. 
Heeft u interesse of wilt u vrijblijvend info hebben, neem dan 
contact op met: 
Eric	Mulkens	06-52027831	

RKASV is op sociale media goed te volgen. 
Internet; www.rkasv.nl 
Facebook:	https://nl-nl.facebook.com/RKASV/	
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Maak kans op mooie prijzen in de 
Zonnebloemloterij én help mee! 
De verkoop van Zonnebloem loten gaat 
dit jaar niet op de gebruikelijke wijze deur 
aan deur. We willen ook niet dat iemand 
van onze vrijwilligers dit gaat doen. De 
meeste vrijwilligers van de Zonnebloem 
afdeling Amby behoren tot de kwetsbare 
groep en het is niet nodig om het lot te 
tarten en een (corona-) besmetting op te 
lopen. We proberen nu bij familie of 
kennissen, waarmee we nog contact 
hebben, toch een aantal loten te slijten. 
Vrijwilligers van onze afdeling kunnen zelf 
beslissen of ze dit willen doen. 
Verder bestaat de mogelijkheid om een aantal loten per mail of 
telefonisch te bestellen bij de penningmeester van de 
Zonnebloem afdeling Amby, de heer 
Tjeu	Dols.	Tel.:	043-36	25	298,	of	per	e-mail:	doru@freeler.nl	
Een lot kost € 2,- per stuk. 

Door mee te spelen maakt u kans op een van de vele prijzen 
waaronder een elektrische fiets, leuke cadeaubon of zelfs 
€	15.000,-.	Met	de	opbrengst	van	de	loterij	kunnen	we	straks	

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 

weer veel activiteiten voor mensen met een lichamelijke 
beperking organiseren. De opbrengst van de loten komt voor 
een groot deel ten goede aan de afdeling Amby. Wij hopen dat, 
ondanks de omstandigheden, onze vaste en incidentele 
lotenkopers ook nu loten zullen afnemen Blijf gezond. 
Hartelijke groet van het bestuur en vrijwilligers van de 
Zonnebloem afdeling Amby. 

We zijn weer open!!! 
Vanaf	donderdag	4	juni	is	de	TdH	winkel	in	Heer	
(Dorpsstraat	18A)	weer	open.	Mét	enkele	spelregels:	voor	de	
gezondheid van u en de vrijwilligers mogen er maximaal drie 
klanten in de winkel zijn, een winkelmandje is verplicht én 
natuurlijk	1,5	meter	afstand	houden!	
Ook de openingstijden zijn gewijzigd, voorlopig alleen op de: 
Donderdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur. 
Vrijdagochtend van 10.00 uur tot 13.30 uur. 
Zaterdagochtend van 10.00 uur tot 13.30 uur. 

Wij hopen u snel weer te mogen 
begroeten in de winkel vol met o.a. 
tweedehandskleding, - - boeken, 
speelgoed en serviesgoed. Met uw 
aankoop draagt u bij aan een wereld 
zonder kinderuitbuiting. 
Volg ons ook op: 
www.facebook.com/tdhmaastricht 
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Beste lezers, 

Net als onze bevriende verenigingen in Amby .e.o. hebben we als 
Toneelvereniging in deze Coronatijd ons te houden aan de door 
Rijksoverheid	opgelegde	regels.	Als	spelers	waren	we	met	veel	
plezier al een stuk op weg met het repeteren van ons nieuw stuk, 
welke we in oktober a.s. ten tonele zouden brengen. 
De duur van de Corona situatie heeft ons ingelopen vandaar dat 
we als bestuur hebben besloten om onze voorstellingen uit te 
stellen	tot	maart	2021.
De data zijn zaterdag 21 maart, zondag 22 maart, 
zaterdag	27	maart	en	zondag	28	maart.	
Via onze FB, www en www.amyerpraot.com willen we jullie op 
de hoogte blijven houden van de laatste ontwikkelingen. 

Bestuur en leden wensen iedereen een persoonlijke Coronavrije 
periode. 

 

Doe jij ook mee ?? 
 

4e editie van het  

Tenniskamp in Maastricht 
 
Waar:   Ready Maastricht 
Voor wie:  alle tennissers  

in de leeftijd 6 t/m 17 jaar,  
ook voor beginners 

Wanneer:  13, 14 en 15 juli 
Kosten:  129,50 euro. 

 
Meer info en inschrijven kijk op 
www.tenniskampmaastricht.nl 

Dit tenniskamp wordt mogelijk gemaakt door 
de samenwerkende tenniscoaches in Maastricht. 
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AGENDA JUNI 2020 

Motto…” Wij Gaan Weer Open “ 

Zondag 14 Juni & zondag 28 Juni 
Om	11.00	&	14.00	uur	
Voorstelling	“NYX”4+,	door	Ananda	
Puijk en Charlotte Puijk-Joolen 

Tijd om te gaan slapen, ik wil nog niet 
naar bed! Misschien gaat het vanavond 
toch goed en is er niets aan de hand. 
Een meisje komt haar kamer in, 
aarzelend, zit er nou iets onder m'n bed? 
Niet kijken! Gauw springt ze in bed, daar 
kan ze samen met haar lievelingsknuffel 
de hele wereld aan! Oogjes dicht en 
voeten binnenboord, raak de grond niet 
aan want anders... 
Een woordeloze voorstelling waarin 
bewegingstheater en poppenspel worden 
gecombineerd voor iedereen die ooit 
heel klein is geweest of het nog is. 
Voor fantasten, helden op sokken en 
iedereen die durft toe te geven wel eens 
bang te zijn in het donker. 

Foto uit de voorstelling NYX 

Entree:	€	9,-	p.p.	
I.v.m. de Corona protocollen is het 
noodzakelijk vooraf te reserveren. 
Uitsluitend via mail:
info@magisch-theatertje.nl 
U krijgt dan van ons te horen hoe e.e. 
ander volgens de protocollen afgehandeld 
gaat worden. Vrije inloop is dus niet 
mogelijk 

Nog een leuk extraatje… op zondag 
21 Juni zal er een repetitie van een 
kinderopera	‘	De	Reuzenverschrikker	‘	
gehouden worden bij ons buiten in de 
boomgaard door het gezelschap ‘ 
Muziektheater Boven Water ‘. 
Als het lekker weer is kunt u tussen 
12.00	en	14.00	uur	meegenieten.	
Wij zetten dan een terras klaar in de 
weide en een drankje is mogelijk …
het is gratis en u hoeft daarvoor niet te 
reserveren, maar vol is vol natuurlijk. 

Voor info en/of reserveringen mail of bel 
naar: info@magisch-theatertje.nl /
tel. 043-3630826 

 

 

Bestuur en redactie van de Amyer Praot 
feliciteert alle geslaagden en wenst hen 

een mooie toekomst 
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