
Buongiorno Ricardo. 
Anche e piaciuto a me, 
questa mattina. Dopo 10 
minuti un uomo 
Olandese, più giovane di 
me a caminato con me. 
Diceva : mia moglie e 
Italiana, di Sardegna. Lui 
anche parlava la lingua 
Italiana.  
Realizzo,  vivono tanti 
Italiani qui ad Amby.
 Se vuoi possiamo 
scrivono un “advertisement  ( Inglese) “ per conoscere gli Italiani, 

qui ad Amby. Il mio vicino  organizza il “ 
giornale” di Amby. L’ho chiesto, lui vuole 
aiutar noi. 
Che cosa pensi?
Quest foto e di anni fa.
 
Il “ giornale” di Amby.
Penso sarebbe bene, buono, per gli Italiani 
ad Amby.
 
Mio indirizzo e Berkenhoven 32. 
Tel. App. 0616227777 
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Zondag 5 juli 2020
Sacramentsprocessie in Amby

10:00 uur  H. Mis opgedragen in de Kerk
11:00 uur  Vertrek van de Processie

Route:      
Longinastraat, Peppelhoven, Eikenhoven, Larixhoven, 
Dennenhoven, Beukenhoven,  Ambyerstraat Noord richting 
Kerk.
   
Wij als processie-comité zouden het zeer waarderen, als alle 
wegen dan autovrij zijn.
Tevens zouden we het fijn vinden als alle bewoners de vlag 
willen uithangen voor deze rondgang.

Wij hopen u te ontmoeten tijdens de 
sacramentsprocessie.

Met vriendelijke groet,
Eric Mulkens, voorzitter 

BEJAARDEN – EN INVALIDENVERENIGING

AMBY
houdt aangepaste balmiddag in de Amyerhoof 

op kermismaandag 6 juli 2020

Beste leden,

Het bestuur heeft lang getwijfeld om door alle Coronamaatregelen 
wel of niet de jaarlijkse dansmiddag op kermismaandag door te 
laten gaan. In goed overleg met de stichting Amyerhoof hebben we 
besloten om deze middag toch door te laten gaan maar wel in een 
aangepaste vorm.
Helaas kan door alle regelgeving de Bolsterband niet komen spelen, 
dit zou namelijk teveel plaats in het trefcentrum innemen. Hopelijk 
zal volgend jaar dit wel weer mogelijk zijn.  Maar  we hebben als 
goede vervanging de artiest Rinus, welbekend in Ambij van 
verschillende dansmiddagen en –avonden. Deze middag zal om 
14:00 uur beginnen en eindigen om 17:30 uur. De stichting zal zorg 
dragen voor meer dan voldoende ruimte tussen de tafeltjes  (voor 
2 en 4 personen) alles volgens de regelgeving die gelden rondom 
Corona. Er zullen maximaal 100 personen toegelaten worden in de 
Amyerhoof (regelgeving vanaf 1 juli).
Wij nodigen dan ook iedereen van harte uit, ook niet leden, om 
naar deze gezellige middag te komen ook namens de stichting 
Amyerhoof.  Deze middag is gratis toegankelijk.
Namens het bestuur wens ik u allen alvast een heel gezellige 
middag toe.

A. Custers (Voorzitter/Secretaris) 

Beste leden van ZijActief Amby
Door de coronacrisis hebben wij elkaar 
helaas al langere tijd niet meer gezien. We 
hebben onze bijeenkomsten vanaf maart 
moeten annuleren. 

Op 16 september hopen wij weer te 
kunnen starten met ons programma. Deze ledenavond krijgen we 
een presentatie over “de Kuusj” gegeven door Joshua van Wersch 
met een proeverij van lekkere hapjes. Onze leden ontvangen hier 
nog een uitnodiging van.

Ook onze bekende seniorenmiddag gaat door en wel op 
vrijdagmiddag 21 augustus. De leden die hiervoor in aanmerking 
komen ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging.

Bestuur ZijActief Limburg
Afdeling Amby 



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 7 juli

Inzendtermijn kopie
Woensdag 1 juli

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 

JUBILEUM CD-SINGLE 10 JAAR SOLO EN
 NIEUWE CAPS VAN (THERE’S ONLY ONE) 

LOCO LOCO VAN JEROME GELISSEN 
Mijn jubileumcd-single Geneet en Leef die ter 
gelegenheid van mijn 10-jarig jubileum op de 
solotoer uitkwam is nog te koop bij 
Mediamarkt Maastricht en Muziekland Makado 
Beek. Met de liedjes Geneet en leef en Maak 
diech neet zoe drök in het leve. 
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!
LEKKER VOORDEEL:

Oriëntaalse steaks Barbecue te gek stek

elke 5e GRATIS

Varkensoesterspies
keuze uit diverse smaken

5 stuks  650

Varkensoesters
keuze uit diverse smaken

Kip oranje

100 gram  235

Gegr. Achterham + 
Provencaals gehakt +
Grillworst

100 gram per soort samen  450

Spaghetti carbonara

per portie  495

Gehaktballetjes
in tomatensaus

500 gram  650

Kipstroganoff

500 gram 725

Witlof ham
ovenschotel

500 gram  725

Döpkes
snackballetjes

250 gram 350

Hongaarse 
goulashsoep

pot 1 liter 595

Macaroni-vlees salade

200 gram 239

Mestreechter
rauwkostsalade

100 gram  129

Koude schotel

1 kilo 790

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 23 juni t/m zaterdag 27 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".

Megaburger-pakket
4-delig voor 4 personen

samen 795

4 stuks 650

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

4 stuks 875

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 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. 
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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 

RKASV NIEUWS 
De technische staf en 
selectie voor het komend 
seizoen 2020-2021 is 
compleet. Komend seizoen 
zal Edi Moers onze nieuwe 

hoofdtrainer zijn van RKASV 1. Hij zal 
geassisteerd worden door Jean Paul 
Schoenmaeckers. Beiden zijn nieuw, en 
wensen ze veel succes en plezier bij onze 
vereniging RKASV.
Onze “Good Old” Horrie Leclaire zal ook 
komend seizoen weer leider zijn bij ons 1e .

Ook het 2e elftal zal komend seizoen 
getraind worden door het trainersduo 
Robert Stals en Jean Fievez.
Deze staf zal komend seizoen uitgebreid 
worden met leider Fred Stals.

Verder zal RKASV komend seizoen, weer 
beschikken over keeperstrainer Frank 
Offermans.

Nieuw:
Jordy van Hulst (RKVVL), Marco Sour 
(Lager elftal), Jowin Geraerds (Lager elftal), 
Mitch Moers (Schimmert), Youri Mulkens 
(Schimmert ), Wesly Schoenmaeckers 
(RKVVL) en Raoul Habets (Scharn) 

Vertrokken:
Daan Meyer (Willem I), Sven Heuts (Minor), 
Tarek Trabelsi (Lindenheuvel-Heidebloem), 
Otmane Bougzoul (Jekerdal), Roy Dreessen 
(Stopt).

Zodra de indelingen bekend zijn bij de 
KNVB zullen we deze publiceren.
Door het Corona virus zijn er nog veel 
onduidelijkheden wanneer alles van start 
gaat. In de volgende AP hopen we meer info 
te hebben.

RKASV 5
Verder heeft RKASV 5 komend seizoen ook 
een nieuwe leider namelijk Ruben van 
Engelen. Wij wensen Ruben veel succes 
komend seizoen met “ut 5e”. 

Jeugdafdeling RKASV
De nieuwe indelingen van de jeugdteams 
zullen voor 1 juli gepubliceerd worden op 
de RKASV-site.

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.
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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 24 juni tot en met dinsdag 7 juli

4 Schnitzels
+ 1/2 kg Gehakt

€ 9.45samen voor

ENTRECOTE
vrijdag 26 juni en
zaterdag 27 juniWeeKenDReCLAMe 

2 stuks € 7.95

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

Jonge kaas

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

Preskop
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.

In Memoriam Pieke Aarts
 

Woensdag 17 juni jl. heeft Harmonie Sint 
Walburga met verslagenheid vernomen dat 
onze muzikant, vriend en Erelid Pieke Aarts is 
overleden. Pieke was 72 jaar lid van onze 
vereniging.

Dinsdag 23 juni, na afloop van de Plechtige 
Uitvaartdienst in de H. Walburgakerk, heeft 
Harmonie Sint Walburga  op gepaste wijze en 
binnen de Coronaregels, afscheid genomen. 

Harmonie Sint Walburga zal Pieke Aarts missen. 
Zijn echtgenote Anny, de kinderen en 
kleinkinderen wensen wij heel 
veel sterkte toe om dit enorme 
verlies te dragen.

Harmonie Sint Walburga
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3 5 e  j a a r g a n g
 n r .  1 3  -  2 0 2 0

 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

PRIESTER” PAWEL EN 
“LEGERBISSCHOP” PASTOOR
Eerst een korte dankwoord van Pawel:
“Beste parochianen van Amby, wij hebben 
op 7 juni in Amby mijn eerste Mis gevierd. Ik 
heb geen woorden om mijn dankbaarheid te 
uiten. Vele vrijwilligers hebben hard gewerkt 
om deze Eucharistieviering mogelijk te 
maken. Processie naar de kerk van Amby 
waar de communicantjes, met sommige 
vormelingen en hun ouders aanwezig waren, 
was indrukwekkend! U weet ook dat de 
eerste Mis in Amby, dankzij een geweldige 
uitzending, een grote belangstelling heeft 
gehad, niet alleen in Amby, maar ook in vele 
steden van Nederland, Polen, Italië, Spanje 
en Duitsland . Van harte dank aan u 
allemaal! Kapelaan Paweł.”
Misschien is het ons ontvlucht, maar naast de 
geweldige wijding en eerste mis van Pawel 
heeft ook onze pastoor een nieuwe 
benoeming ontvangen.
Wij hebben een pastoor die bisschop is, als 
hulpbisschop van ons bisdom, maar vanaf 1 
juni is hij ook door paus Franciscus benoemd  
tot “legerbisschop” bij de Nederlandse 
krijgsmacht. Eigenlijk is de term 
“legerbisschop” onjuist, wij zouden hem 
Apostolisch administrator van het Militair 
Ordinariaat bij de Nederlandse krijgsmacht 
moeten noemen; de militair ordinaris er niet 
alleen is voor het leger, maar ook voor de 
marine, de luchtmacht en de marechaussee.
Het Militair Ordinariaat wordt ook wel het 
‘achtste bisdom’ van Nederland genoemd. 
Het is een niet-territoriaal gebonden bisdom, 
dat verantwoordelijk is voor de rooms-
katholieke geestelijke verzorging binnen de 
krijgsmacht. Aan het ordinariaat zijn 
aalmoezeniers verbonden, die in religieus 
opzicht onder verantwoordelijkheid van de 
bisschop vallen.  

Het Militair Ordinariaat werkt nauw samen met de dienst Geestelijke Verzorging van het 
ministerie van Defensie.
De rol van krijgsmachtbisschop is in Nederland een parttime functie, die meestal door een 
van de Nederlandse bisschoppen naast hun andere taken wordt uitgeoefend. Onze pastoor 
blijft dan ook hulpbisschop van het bisdom Roermond en pastoor; zijn “legerbisschopfunctie”, 
zei hij, gaat van de tijd van zijn bisschopstaken af en niet van onze pastoor zijn.
Heel fijn dat wij ook een “legerpastoor” en een nieuwe priester hebben die in onze parochies 
gaan vechten voor de redding van de zielen! Christus overwint!

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 28 juni, dertiende zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis
Jaardienst echtpaar Janssen-Lousberg

Dinsdag 30 juni:  09.00 uur in de kerk
Voor een bijzondere intentie

Donderdag 2 juli: 09.00 uur in de kerk
Jaardienst Johannes Kerckhoffs, oud-pastoor Amby

ZONDAG 5 juli, veertiende zondag door het jaar, processiezondag
10.00 uur H. Mis
Erna en Berke Hermans, zoon Willy en schoonzoon Bert
11.00 uur vertrek aangepaste processie vanaf de kerk

Dinsdag 7 juli  09.00 uur in de kerk
Voor de jarigen in de maand juli

Donderdag 9 juli:  09.00 uur in de kerk
To Blankendaal

OVERLEDEN
Anneke van de Bilt-Baggen, 94 jaar
Moge zij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming.

DANK JULLIE WEL.
Bij dezen willen wij allen bedanken die meegewerkt hebben om de Neomisten-Mis van 
kapelaan Pawel en de TV-uitzending van RTV-Maastricht tot een geweldig succes te 
maken. De vrijwilligers van onze parochie, Dekenaat Maastricht, RTV-Maastricht, 
Lijstenfabriek De Tombe, Guido Vreuls (Polen), Soons Rolluiken-Zonwering BV, Stichting 
Gemeenschapshuis, Familie Brand en de vele donateurs. Het was geweldig!
Namens de Federatie Maastricht-Oost, zijnde de parochies Amby, Scharn, Heer, De 
Heeg en Heugem, is aan kapelaan Pawel  een  laptop aangeboden.
De Parochiële Bestuursraad Amby.

Vanaf 1 juli mogen er maximaal 100 mensen in de kerk aanwezig zijn 
(behoudens onvoorziene nieuwe maatregelen van de overheid).

OPGEVEN MISINTENTIES VAKANTIEPERIODE
In verband met de grote vakantie van Amyer Praot: Misintenties t/m
3 september opgeven: uiterlijk dinsdag 30 juni vóór 12.00 uur.
Na 30 juni kunnen natuurlijk nog misintenties opgegeven worden; ze kunnen dan echter 
niet vermeld worden in de Kerkklok, maar ze worden wél afgeroepen tijdens de Mis.

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 - 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 juni in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 30 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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KOM JIJ OOK BIJ ONS OP SCHOOL!!!!!
WELKOM

Beste ouders/ verzorgers,

Het schooljaar vliegt 
voorbij en wij zijn al druk 
bezig met de organisatie 
van schooljaar 2020-2021. 
Belangrijk daarbij is om te 
weten hoeveel kinderen 
vanaf 
24 augustus 2020 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 

Politieke besluitvorming op aangepaste manier 
Nog steeds bevinden wij ons in een roerige en onzekere (corona)tijd. Het doet goed om te 
zien dat de Ambiese ondernemingen, binnen de mogelijkheden, weer open zijn en dat het 
verenigingsleven, zij het in afgeslankte vorm, zich herpakt. Belangrijk is dat wij rekening 
blijven houden met elkaar om een terugval te voorkomen. Maar dat is ons in Amby wel 
toevertrouwd.  
In mijn laatste column schreef ik over het politieke besluitvormingsproces dat zich was aan 
het voorbereiden op een digitale herstart. De Maastrichtse politiek heeft reeds de nodige 
digitale en zelfs fysieke vergaderingen achter de rug. Vorige maand werden vooral nog 
technische stukken behandeld. Bijvoorbeeld de vele gemeenschappelijke regelingen waar 
Maastricht onderdeel van uitmaakt. Voor deze gemeenschappelijke regelingen zijn de 
begrotingen en jaarrekeningen vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan de GGD, de 
Veiligheidsregio (o.a. de brandweer), Kredietbank Limburg etc. In juni is echter ook in een 
marathonsessie van drie avonden het KPMG-rapport besproken. Dit stevige rapport gaat 
over de analyse op de gemeentelijke bedrijfsvoering en noodzakelijke structurele 
maatregelen binnen het sociaal domein. Het komende halfjaar zal moeten uitwijzen in 
hoeverre en binnen welke termijn resultaten behaald worden. 
Woningbouwprojecten
De gemeenteraad heeft op 16 juni jongstleden akkoord gegeven voor een drietal 
bestemmingsplannen. Hierdoor kunnen een drietal bouwprojecten van start. Als eerste 
wordt mogelijk gemaakt dat woningstichting Servatius 80 gestapelde sociale huurwoningen 
en 22 grondgebonden vrije-sector-woningen kan gaan bouwen aan de Widelanken in de wijk 
Malpertuis. In de wijk Nazareth kan Servatius 18 sociale huurappartementen en 20 beneden-
bovenwoningen in de sociale sector gaan realiseren. Als laatste krijgt de buurt Blauwdorp 
een herstructurering, de zogenaamde ‘Blauwe Loper’. Dit project zorgt voor meer groen, 
ruimte voor ontmoeting alsook een duurzaam en meer gedifferentieerd woningaanbod. Wat 
gaat er gebeuren? De Willem Vliegenstraat, die Blauwdorp met de Hertogsingel verbindt, 
wordt doorgetrokken tot aan de Ruttensingel. Hierdoor ontstaat een directe verbinding 
tussen de rest van Mariaberg en de binnenstad (Calvariestraat/ Kommel). In totaal worden 
138 ‘oude’ sociale huurwoningen gesloopt. Hiervoor komen nieuwbouw woningen/ 
appartementen terug evenals een groot park ter hoogte van de Ruttensingel. Een nieuwe 
plek voor ontmoeting. 

Afsluitend kan gemeld worden dat er nog een uitbreiding op handen is van 
de laatste ontwikkelfase in het Polverpark. Dit is het gebied waar voorheen 
zorgcentrum Klevarie lag. De bedoeling is dat elf extra zorgwoningen 
gebouwd gaan worden boven op de bestaande woningbouwplannen.  

Let op elkaar in deze roerige tijd en blijf gezond!

Niels Peeters: Fractievoorzitter CDA Maastricht
06-15960400  |  npeeters@live.nl  |  www.cdamaastricht.nl 

aparte afspraak gemaakt worden.
U kunt hiervoor op elk moment van de dag 
terecht voor een gesprekje en een 
rondleiding.

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

We heten u en uw kind 
van harte welkom. 
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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 

I.v.m. corona zijn er vervroegde openingstijden en een aangepaste bedrijfsvoering 

Nieuwe oogst St pieter aardappelen  5 kg  € 4,95 
Mooie Limburgse Bloemkool stuk €0.99 

Salade to go of gemengde sla per ons € 0,79 
Steun onze lokale boeren, bij ons verkrijgbaar: 

 Zuivel van De Vrolijke Koe –Boerenkaas van Kaasboerderij Mertens                 -
Vlees van ‘t Gasthoes en Fromberg - Eieren van Mergellandei                                      

–Meel van Commandeursmolen en De Bakwinkel  
 Brood van Geurten, Honing van Heiland  

 Geldig tot 30 juni  

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 

 

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. 
 

Te koop Herenfiets Koga Miyata Balance in nieuwstaat!
28 inch wielen, 21 versnellingen, verende voorvork 

en zadelpen
Geschikt voor lichaamslengte 170 – 185 cm

Prijs € 249. 
Voor meer info: 06 50 213 014. (Amby)
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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 

 

 
 
 
 

Is de afgelopen maanden je eetpatroon veranderd en beweeg je 
minder, omdat je thuis werkt en de sportschool dicht is? 
 

In deze tijd is het van groot belang om een gezonde leefstijl te 
hebben omdat je dan een optimale weerstand hebt! 
 

Ik kan je helpen om jouw leefstijl te veranderen 
Gun jezelf een steuntje in de rug en meld je nu aan! 

 

Bel 043-3626882 of mail info@moniquewaltmans.nl voor een gratis kennismakingsgesprek 
 

De consulten door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed, dit gaat niet ten koste van uw 
eigen risico! Raadpleeg de polisvoorwaarden.  
 

Karposthegge 45 Maastricht  | 
www.moniquewaltmans.nl | 043-3626882 | 
info@moniquewaltmans.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tennisvereniging Ready 
Maastricht biedt een 
zomeruitdaging voor jeugd 
en volwassenen die 
gedurende de zomerstop 
van hun vereniging, toch 
willen sporten.
Ready Maastricht 
biedt deze zomer 
tennis en padel 
voor teamspelers 
die een zomerstop 
hebben van hun 
eigen sport. Ook 
sporters die veel 
binnen sporten en 
in de zomer naar 
buiten willen, zijn 
van harte welkom 
om mee te doen aan de Zomer Challenge. 

De Zomer Challenge is een compact 
lidmaatschap van drie maanden in de 
maanden juli, augustus, september waarbij 
spelers, jong en oud, vrij kunnen tennissen 
en/of padellen wanneer het hen uitkomt. 
Daarnaast kunnen de spelers tennislessen, 
padeltrainingen en clinics onder begeleiding 
van een gecertificeerde trainer en doen zij 
mee aan het Zomer Challenge 
eindtoernooi. 
De Zomer Challenge is niet alleen voor 
volwassenen, maar ook leuk voor kinderen 
die een zomerstop hebben van een sport of 
kinderen die willen ontdekken of tennis/
padel wat voor hen is. 

Deelnemers kunnen zich individueel 
inschrijven, of met teamgenoten. 
Kosten voor het lidmaatschap zijn 50 euro 
voor volwassenen en 25 euro voor jeugd 
tot 18 jaar. 
Voor meer informatie en aanmelden kan er 
contact worden opgenomen met de 
zomerchallenge functionaris, 
Telefoonnummer 0611566764 of 
e-mail zomerchallenge@readymaastricht.nl

Over tennisvereniging Ready Maastricht

Jolande Duchateau
zomerchallenge@readymaastricht.nl
06 11566764 

De Zonnebloemloterij, 
help ons!
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. We 
proberen nu bij familie of kennissen, waarmee 
we 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 
telefonisch of per e-mail 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. Ook bij 
bestuurslid Annie Overmans kunt u een of 
meerdere loten bestellen. Tel. 043-3623816 of 
per e-mail: annie.overmans@hotmail.com.
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 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 moeilijke 
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. 
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AMIEPEDIA        
amiepedia.nl: Verleden, heden en 
toekomst!

Difterie in Amby

Corona op zijn retour 
of toch een herstart…?
Het lijkt erop dat onze 
samenleving langzaam 
opveert uit een vreselijke crisis, die helaas 
ook slachtoffers in onze Ambysche 
gemeenschap heeft veroorzaakt. Scholen 
zijn alweer twee weken open, de horeca 
draait langzaam warm en maakt zich op 
voor een warm onthaal binnen dan wel 
buiten. Vakantieplannen naar het 
buitenland lijken weer mogelijk.  En ook 
religieuze diensten met kerkgangers zijn in 
beperkte mate toegestaan. Een 
voortgaande versoepeling van maatregelen 
lijkt eraan te komen.
Wereldwijd heeft de pandemie enorm 
toegeslagen.

Herkomst coronacrisis en hoe verhoudt 
deze zich tot eerdere wereldwijde 
virusverspreiders?

Ontstaan:
Het nieuwe coronavirus openbaarde zich 
op een uiterst ongelukkig moment: vlak 
voor het Chinees Nieuwjaar, op zaterdag 
25 januari 2020. Veel Chinezen gebruiken 
deze periode om zich in een vliegtuig, bus 
of trein naar familie te begeven, wat 
natuurlijk niet handig is als er een dodelijk 
virus rondwaart. 
De eerste ziektegevallen werden in het 
centraal gelegen Wuhan gemeld. Inmiddels 
is het virus ook ver buiten de Chinese 
landsgrenzen opgedoken. Mensen die 
China hadden bezocht, namen het virus 
mee naar onder meer Zuid-Korea, Japan 
en Thailand. Vervolgens bereikte het ook 
Europa.
Inmiddels weten we er alles van. Ook 
Nederland ontsprong de dans niet. Met 
alle trieste gevolgen van dien.

De dodelijkste virussen op een rijtje, die 
nu nog op aarde rondzwerven:

Hoe akelig die coronavirussen ook zijn, 
het zijn zeker niet de dodelijkste virussen 
op aarde. Dat zijn namelijk deze: 
Hiv. 
Veroorzaakt aids, een ziekte die je 
immuunsysteem afbreekt. Volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
raakten sinds het begin van de epidemie 
75 miljoen mensen besmet, en overleden 
er 32 miljoen mensen aan.
Hepatitis. 
Veroorzaakt leverontsteking. Er zijn vijf 
typen: A, B, C, D, E. De WHO schat in dat 
hepatitis B en C in 2015 aan ruim 1,3 
miljoen mensen het leven kostte.
Griep. 
Is vooral gevaarlijk voor ouderen en 
mensen met chronische longziekten. 
Vaccinatie kan de ziekte voorkomen of 
symptomen verminderen. Geschat aantal 
doden: 290.000 tot 650.000 per jaar.
HPV. 
Veroorzaakt (potentieel dodelijke) 
baarmoederhalskanker. Dat is de vierde 

RegioBank werkt samen met Zelfstandig Adviseurs
Deze adviseurs hebben een eigen onderneming, veelal een assurantie-
kantoor. De Zelfstandig Adviseurs staan ingeschreven in het Handels-
register en hebben een AFM-vergunning als bemiddelaar en adviseur 
in financiële producten en verzekeringen. Naast RegioBank adviseren 
en bemiddelen de Zelfstandig Adviseurs ook in producten van andere 
aanbieders. Dit geldt overigens niet voor spaar- en betaalproducten, 
hierin bemiddelen de adviseurs exclusief voor RegioBank.

RegioBank is een Nederlandse bank, zonder buitenlandse belangen. 
RegioBank is gevestigd in Utrecht en heeft geen eigen kantoren. Meer 
informatie over wie wij zijn en hoe wij werken vindt u op www.regiobank.nl. 
Hier vindt u ook de Dienstenwijzer met belangrijke informatie. 

U bent welkom bij ons op kantoor
Met ruim 530 Zelfstandig Adviseurs in dorpen en kleine steden  
is er altijd wel een kantoor bij u in de buurt. Voor een vraag of 
eenvoudig advies kunt u dus gewoon even binnenlopen. Komt er 
toch wat meer bij kijken? Dan maken we meteen een afspraak 
zodat we de tijd hebben om uitgebreid op uw situatie in te gaan.

De Adviseur die u kent
De Zelfstandig Adviseurs van RegioBank zijn bekende en 
vertrouwde gezichten in de buurt. U kent ze en zij kennen u.  
Dat is prettig en vertrouwd. En een fijne basis voor een gesprek 
over bankzaken.

U krijgt bij ons persoonlijke aandacht
Wij nemen de tijd en we zetten graag een stap extra voor u. 
Zo bent u ook bij ons op kantoor welkom als u uitleg wilt over 
Internet Bankieren of het gebruik van onze Mobiel Bankieren app.

Wij zijn een bank voor de hele familie
U vindt onze financiële diensten voor u en uw kinderen onder 
één dak. Een hypotheek, betaal- of spaarrekening voor uzelf of 
bijvoorbeeld Zilvervloot Sparen voor uw kind. En met JongWijs 
leert u uw kind stapsgewijs omgaan met geld.

op de lijst van meest voorkomende 
kankersoorten bij vrouwen, met 
wereldwijd 570.000 nieuwe gevallen in 
2018.
Rabiës.
Hondsdolheid. Besmet de hersenen. De 
WHO schat dat er jaarlijks zo'n 59.000 
mensen besmet raken met het virus. Het 
werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel 
hoger, omdat veel gevallen niet gemeld 
worden.   

Maastricht en Amby.

Vroeger in Maastricht.
Epidemieën zijn van alle tijden. Vroeger 
kwamen epidemieën veel vaker voor, 
vanwege slechtere hygiëne en 
ontbrekende kennis en kunde. Zoals de 
difterie epidemie in 1892/1893.
Difterie, een bacteriële ziekte die voor 
ademhalings- en slikproblemen zorgde. 
Gebrekkige leef- en woonomstandigheden 
lagen hieraan heel vaak ten grondslag.
Ook destijds in Maastricht was het 

kommer en kwel in de binnenstad. 
En net als nu werden de scholen gesloten. 
De Zusters ‘Onder de Bogen’ werkten 
naar eer en geweten in ziekenhuis 
Calvariënberg. Het systeem was echter 
verouderd.

Amby.
Amby is er toentertijd genadig langs 
gekomen.  Het bleef waarschijnlijk bij 2 
doden. Ondanks het feit, dat grote 
aantallen zieke Maastrichtse kinderen naar 
‘buiten’ werden gebracht om aan te 
sterken. 
Gelukkig waren er toen ook al mensen, 
die zich het lot aantrokken van de 
slachtoffers. Zo heeft De kasteelheer van 
Severen, dhr. Stevens, uit barmhartigheid 
een treinwagon steenkool uitgedeeld aan 
de armen in Amby, als hart onder de riem.

Meer info over difterie in Amby in 1892 is 
te vinden op:
Amiepedia / Opmerkelijke gebeurtenissen 
/Gezondheidszorg
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Bij de eerste H.Mis van 
kapelaan Pawel Želazny
Als in het “Rijke Roomse leven” een 
neomist (pas gewijde priester) zijn 
eerste H.Mis opdroeg, ging dat gepaard 
met grote feestelijkheden in het dorp 
of de parochie. Tegenwoordig zou men 
dat een evenement noemen. 
De parochiegemeenschap stelde alles in 
het werk om de neomist en zijn familie 
een onvergetelijke dag te bezorgen. 
Hoe anders ging het zondag 7 juni bij de 
eerste H.Mis van de op 6 juni gewijde 
kapelaan Pawel Želazny. Geen processie 
met communicantjes en de Harmonie, 
geen volle kerk met genodigden en 
belangstellenden, geen receptie na 
afloop van de viering. Ondanks de 
beperkende maatregelen in verband 
met de Corona crisis, maar ook 
ondanks de terugloop van het aantal 
gelovigen, slaagde de parochie van Amby 
erin, om de neomist een bijzondere, 
feestelijke en onvergetelijke dag te 
bezorgen. Dat kwam vooral door de 
inspanningen van een klein groepje 
vrijwilligers onder regie van Piet Keijmis, 
lid van het parochiebestuur. 
De vrijwilligers versierden de kapelanie 
en de kerk met o.a. Nederlandse en 
Poolse vlaggen. Dames van de 
werkgroep zorgden voor een prachtige 
aankleding van het priesterkoor met 
bloemen. In de kerk waren volgens de 
voorschriften slechts 30 parochianen 
aanwezig. Belangstellenden konden de 
H.Mis echter volgen door een extra 
uitzending van RTV Maastricht. Via het 
Internet was de familie van Pawel in 
Polen direct verbonden met Amby. Voor 
de bijzondere, muzikale omlijsting 
zorgden cantor Vincent Kusters en 
organist/componist Hans Leenders. 
Er werden meerdere gezangen in het 
Pools gezongen. Op het altaar waren 
naast Pawel aanwezig mgr. E. de Jong 
en kapelaan Slaven Brancovic en 
2 acolieten. Aan het einde van de viering 
kreeg Pawel een laptop als persoonlijk 
cadeau van de parochiefederatie en een 
cadeau voor de kerk van Amby, een 
schilderij met de afbeelding van de 
heilige, Poolse paus Johannes Paulus II.  
Belangstellenden kunnen de mooie 
opname van de H.Mis nog eens 
terugkijken bij uitzending gemist van 
RTV Maastricht. 

Daarom kiest u 
voor RegioBank

U krijgt bij ons 
persoonlijke aandacht 

U bent welkom 
bij ons op kantoor 

De Adviseur 
die u kent 

Wij zijn een bank voor 
de hele familie 

Uw bank dichtbij.

 AMIEPEDIA
"De vrije encyclopedie over Amby, 
waaraan iedereen kan meehelpen."
Een initiatief van de Joonkheid Amie

De verpleegzusters ‘Onder de Bogen’ 
foto genomen in 1895 

Dit project heeft tot doel een 
complete encyclopedie over (cultuur-
historische) onderwerpen, over de 
mensen en de natuur van de huidige 
wijk Amby c.q. de voormalige 
gemeente Amby op internet te maken. 
Amiepedia is gratis te gebruiken om 
informatie te zoeken en om (zelf) 
informatie toe te voegen.
Momenteel zijn er 285 artikelen, 1061 
afbeeldingen en 90 gebruikers.

In verband met de coronacrisis en het 
zomerreces zal er voorlopig geen 
maandelijks inloopuurtje bij Amiepedia 
zijn. Afhankelijk van de ontwikkelingen 
hopen wij het inloopuurtje vanaf 
september weer op te starten. Wij 
houden u hierover op de hoogte. 
Uiteraard is in de tussentijd de 
redactie wel te bereiken via 
redactie@amiepedia.nl . 

Van - voor en door de mensen 
van Amby 



plus.nl

Elke euro 
is 1.50
waard!
Met onze koopzegels spaar je 
het hele jaar supersnel.
Wist je dat PLUSpunten het meest winstgevende 

spaarsysteem van Nederland is? Iedere euro die je bij 

PLUS spaart, is maar liefst € 1.50 waard. 

Bij elke euro aan boodschappen* koop je voor 2 cent 

een PLUSpunt. Met 200 PLUSpunten is je spaarkaart 

vol (kosten € 4,-). Lever je volle spaarkaart in en 

ontvang € 6,- contant. Zo heb je supersnel euro’s 

verdiend! Dat doet geen andere supermarkt ons na.

Franssen / Severenplein 24A // Maastricht // 043-3634781 

Openingstijden: ma - za 08.00-20.00 /  zo 12.00-18.00
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