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BEJAARDEN – EN INVALIDENVERENIGING 

,, De Sjlaaimetten  ” 
AMBY 

 
Bejaarden- en invalidenvereniging “De Sjlaaimetten” houden feestmiddag. 
 
Beste leden op zaterdag 31 oktober a.s. wordt er weer een gezellige feestmiddag gehouden door de bejaardenvereniging. 
Namens het bestuur nodig ik alle leden uit voor deze gezellige middag die zal worden gehouden in de Amyerhoof aanvang 14.00 uur (zaal open 
vanaf 13.30 uur). 
Kosten voor deze middag zijn €5,- p/p en daarvoor krijgt u enkele consumpties en lekker eten. 
Er is voor prima dans- en stemmingsmuziek gezorgd door orkest "Gonny en Nico". 
Natuurlijk is er weer de welbekende tombola. 
U kunt zich opgeven bij de penningmeester Jef Noben, tel:043-3622618 of de voorzitter Arno Custers, tel:043-3636947 tot 26 oktober a.s. 
Ik wens U namens het bestuur allen alvast een heel gezellige feestmiddag toe. 
 
A. Custers 
Voorzitter/Secretaris 
 

Beste inwoners van Amby, 
kermismaandag, 5 juli a.s., heeft de bejaardenvereniging een gezellige 
middag met de eenmansformatie “Rinus” in de Amyerhoof. 
Deze middag is voor iedereen toegankelijk. 
De middag begint om 14:00 uur (zaal open om 13:30 uur) en eindigt 
om 17:00 uur.

Beleefd uitnodigend bejaardenvereniging “De Sjlaaimetten” 

Zondag 4 juli 2021 

Sacramentsprocessie in Amby

10:00 uur  H.Mis opgedragen in de Kerk
11:00 uur  Vertrek van de Processie
Route:      
Kerk, Severenstraat, van Slijpenstraat, Gouverneur Houbenstraat, 
Cramer van Brienenstraat, Walburg, Ambiorixweg, Walburg, Cramer 
van Brienenstraat, Severenstraat en Ambyerstraat Noord. 
   
Wij als processie-comité zouden het dan ook zeer waarderen, als alle 
wegen dan autovrij zijn.
Tevens zouden we het fijn vinden als alle bewoners de vlag willen 
uithangen voor deze rondgang.

Wij hopen u te ontmoeten tijdens 
de sacramentsprocessie.

Met vriendelijke groet,

Eric Mulkens
Voorzitter 

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

Openlucht repetitie op maandag 19 juli a.s.
Voor de zomervakantie van het koor willen we toch alvast een 
voorproefje nemen om na de zomervakantie weer met het volledige 
koor te repeteren. Om dit vorm te geven willen op deze afsluitende 
repetitie buiten in de openlucht op het grasveld van het Severenplein 
samen met combo repeteren. Wilt u een kijkje nemen hoe zo’n 
repetitie verloopt dan bent u van harte welkom. 

Jaarvergadering
Eveneens op maandag 19 juli zal de jaarlijkse jaarvergadering 
plaatsvinden. Naast de gebruikelijke agendapunten zoals de 
jaarverslagen van secretaris en penningmeester zal ook bekend worden 
gemaakt wie het nieuwe lid van verdienste van 2020 zal worden. Ook 
nemen wij op deze avond officieel afscheid van ons bestuurslid Odiel 
Van Gerwen. Onze dank is groot voor al die jaren die Odiel hard 
gewerkt heeft binnen ons bestuur. Ook zal de regiegroep van onze 
kerstwandelingen een presentatie geven van de plannen van dit jaar.

Vocalgroup Mes Amie zoekt tenoren en bassen
Kun je zingen of lijkt zingen je een mooie hobby dan kom eens kijken 
want ons koor zoekt tenoren en bassen. Op dit moment telt ons koor 
10 mannen en aangezien wij nog altijd groeiende zijn kunnen wij 
richting ons project nog tenoren en bassen gebruiken. Lijkt het je leuk 
dan ben je op maandag tijdens onze wekelijkse repetitieavond welkom. 

Gitarist gezocht
Vocalgroup Mes Amie heeft een eigen combo bestaande uit drums, 
piano, keyboard, basgitarist en dwarsfluit. Wij zijn nog op zoek naar een 
gitarist. Lijkt het je leuk om binnen een combo samen te spelen dan 
kom eens kijken op maandagavond. 

Programma 2021
19-07-2021 openlucht repetitie
19-07-2021 jaarvergadering 
18-09-2021 Heidag koor
16-10-2021 kleding actie 
17-12-2021 kerstwandelingen
18-12-2021 kerstwandelingen
19-12-2021 gezins-kinder kerstwandeling 



INLOOPSPREEKUUR 
Ambyerstraat Noord 78, 

06-36408424 

Werk en Bemiddeling 
Juridisch inloopspreekuur 

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 Severen 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 06-57623416

Gevraagd oude fietsen

U vindt een AED
bij Hagerpoort, (zijde Vlierhoven)
in kantoor Maasvallei, 
bij De Kardinaal, (Severenstraat)
in Amyerhoof, (Severenplein)
bij Plusmarkt, Severenplein 24A

en bij L1, (Ambyerstraat Zuid 77B, 
op de hoek van het pand)

COLOFON
Volgende uitgave: 

Dinsdag 13 juli

Inzendtermijn kopie
Woensdag 7 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 

we gaan weer kienen
We gaan starten in juli en wel op 13 en 27 
juli in “de Amyerhoof”, dit is onze nieuwe 
locatie. De zaal gaat om 13:00 uur open en 
het kienen begint om 14:00 uur. Iedereen is 
voorlopig verplicht om een mondkapje te 
dragen totdat men op de plaats zit aan een 
tafel. Maximaal mogen er 4 personen aan een 
tafel zitten. Dit is conform de regelgeving van 
de regering. Zodra dit verandert, zullen wij 
de regels aanpassen. Hopelijk zien we jullie 
allemaal in goede gezondheid terug in juli. Als 
bestuur verheugen wij ons op dit weerzien.

Namens het bestuur.
Voorzitter/secretaris: A.Custers 
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Ervaren poetshulp gevraagd voor 
3 á 4 uur per week (bij voorkeur op 

vrijdag), omgeving Amby. 
Voor meer info, bel 06 29562393.

TE HUUR
WINKELRUIMTE   +/-  85 m2

Ambyerstraat Noord 48A 
Maastricht

Info. 06-25015324

"Wij, een gezin van drie personen, 
zijn op zoek naar iemand die een 

morgen in de week (4 uren), ons huis 
in Amby schoon wil maken.

Wilt u hiervoor contact opnemen via 
telefoonnummer: 043-3634069"



2022. Belangrijk daarbij is om te weten hoeveel 
kinderen vanaf 6 september 2021 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 
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Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

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:

Cordon bleu Kipbrochettes
keuze uit diverse smaken

5 stuks 625

Duroc burgers

5 stuks 450

Pepersteaks

Sole mio

100 gram 275

Gek. Achterham + 
Zure Pastei +
Preskop

100 gram per soort samen  450

Spaghetti carbonara

per stuk 595

Duroc sucade
in braadjus

500 gram 725

Hongaarse goulash

500 gram 725

Pulled pork pakket

2 persoons 650

Gyros baquette

per stuk 325

Witlofham-
ovenschotel

500 gram 725

Pasta-fantasia
salade

200 gram  239

Komkommer-dille
rauwkostsalade

100 gram  129

Tonijnsalade
van het huis

250 gram 425

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 29 juni t/m zaterdag 3 juli 2021.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL

en u kunt heel eenvoudig uw bestelling afhalen op het pick-up point.

Kipfilet
naturel of gemarineerd

4 stuks 600

4 stuks 880
4 stuks 880

De firma Boshuis verkoopt al jaren een professionele waterontharder 
voor huishoudelijk gebruik. Op basis van ionenuitwisseling levert deze 
gegarandeerd 100% zacht water.
Zacht water is een besparing voor al uw apparatuur als wasmachine, 
vaatwasser, stoomoven en dergelijke.

Ook kalkaanslag in kranen, douchekop en sanitair zal tot het verleden 
behoren, waardoor het schoonmaken van badkamer en keuken direct 
een stuk gemakkelijker zal gaan.

Mocht uw interesse gewekt zijn dan ben ik graag bereid om u in een 
persoonlijk gesprek nader over dit product te informeren of ga naar
www.boshuis.nl

Ed Schoens 06-53925735

E.S.T.
ED SCHOENS TECHNIEK

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 2021-

moet een 
aparte 
afspraak 
gemaakt 
worden.
U bent 
van harte 
welkom 
voor een 
gesprekje en een rondleiding.

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

Leuke, spontane, 
betrokken, gezellige 
Vrijwilligers gezocht!! 
Mensen zoals Marijke bijvoorbeeld, die sinds 
januari 2020 bij Kindcentrum Amby als 
Overblijfmedewerkster aan de slag is. 
Marijke is zelf oma van 2 stoere jongens. Ze 
heeft altijd in de damesmode gewerkt. Na een 
jaar thuis te hebben gezeten omdat de winkel 
ophield te bestaan was Marijke blij dat haar 
broer haar wees op een advertentie van 
Kinderstralen. 
Marijke vind het uur op school van 12.00 tot 
13.00 uur geweldig! Ze houdt van kinderen en 
vindt het heerlijk om in contact met ze te zijn. 
De kinderen zijn ook zichtbaar gek op haar. 
Ze leert iedere dag weer van de kinderen 
geeft ze aan. Het mooiste vindt ze als ze ziet 

dat haar tips aan kinderen werken. Zoals 
bijvoorbeeld laatst toen ze kinderen tips gaf 
om zelf een ruzie op te lossen. Toen de 
kinderen dit de volgende dag lukte en haar dit 
stralend kwamen vertellen kreeg ze een trots 
gevoel! 
“Mijn steentje kunnen bijdragen aan de 
schooldag van een kind en een fijne pauze 
verzorgen daar doe ik het voor!” 
Voor Kindcentrum Amby zijn wij op zoek naar 
enthousiaste vrijwillige Overblijfmedewerkers 
die overdag voldoende tijd hebben om tussen 
12 en 13 uur minimaal 2x per week de 
overblijf te verzorgen. 
De manier waarop Kinderstralen met de 
overblijfmedewerkers werkt is uniek. Het zijn 
stuk voor stuk enthousiaste mensen die het 
verschil willen maken. Inmiddels zijn 850 
vrijwilligers actief bij Kinderstralen. Dagelijks 
komen ruim vijftienduizend kinderen met veel 
plezier op basisscholen in acht provincies bij 
hen overblijven. De overblijfteams staan onder 
leiding van één of twee coördinator(en) 
Als vrijwillig Overblijfmedewerker ontvangt u 
per keer dat u de overblijf verzorgt een 
vrijwilligersvergoeding, die kan oplopen tot 
maximaal €40 per week afhankelijk van de 
pauzeduur en hoe vaak u wordt ingeroosterd. 
Deze vergoeding komt maandelijks niet uit 
boven het vrijgestelde bedrag wat u mag 
bijverdienen! 

Ga voor meer informatie naar 
www.overblijfmedewerkerworden, 
of neem contact op met 
de coördinator van Kindcentrum 
Amby 06 - 18 95 04 30

Koffiepot weer open op 10 juli 
Een geslaagde middag met veel bezoekers en erg gezellig.  En, 
waar wij heel blij mee zijn, een aantal nieuwe bezoekers. De 
Coronaregels zijn versoepeld dus wij zijn heel blij dat we weer 
door kunnen gaan met onze wekelijkse bijeenkomsten.  
Vanaf nu is de Koffiepot dus weer ieder donderdagmiddag 
vanaf 14 uur open. U. bent van harte welkom en wij zien u graag komen. Een vers kopje 
koffie, een gezellig praatje, een boek lenen, een kaartje leggen of een spelletje rummycup. 
Een potje schaken kan natuurlijk ook, maar dan moeten wij wel nog partners zoeken.  U 
zegt het maar. Het is allemaal mogelijk.  

De koffiepot iedere donderdagmiddag om 14 uur  voorlopig nog in e Amyer Hoof.
De stuurgroep. 

E FEESKE MET MEZIEK EN BEER – 10+1 =11 JAAR JUBILEUM 
OP DE SOLOTOER MET ZINGEN VAN JEROME GELISSEN
Eindelijk komen er steeds meer versoepelingen en mogen er binnenkort ook weer 
evenementen worden gehouden. Na de zomervakantie is het dus tijd dat we in Amby 
weer eens een gezellig muzikaal feestje kunnen gaan bouwen. 
Op zaterdag 30 oktober 2021 wordt mijn 10+1=11-jarig jubileum feest gevierd in 
Gemeenschapshuis Amyerhoof te Amby. Het wordt een verrassende avond voor jong en 
oud met de presentatie van de jubileum cd en een muzikale verrassing. Naast mezelf met 
oude en nieuwe feesthits treden er diverse gastartiesten op o.a. Frans Theunisz en Ludy 
van Dijk.
De opbrengst van de cd 10 jaar Jérôme – E feeske mèt meziek en beer gaat gedeeltelijk 
naar het goede doel Stichting Rollen voor Spieren. Daarnaast is de 10 jaar Loco Loco CD 
nog te koop bij o.a. Jose’s Boutique in Amby en Mediamarkt Maastricht en natuurlijk bij 
mezelf.
In een volgende Amyer Praot volgt er meer informatie over het muzikaal programma van 
za. 30 okt. 2021. De entree van de avond is gratis. Ook zijn er nu stickers en pennen van 
There’s only one Loco Loco. Voor meer info en boekingen: www.jeromegelissen.nl 

Beste leden van ZijActief Amby
Na een lange periode van corona beperkingen, zijn gelukkig de regels 
versoepeld. 
En is het weer mogelijk elkaar te ontmoeten, tijdens een gezellig 
samenzijn. 
U wordt dan ook van harte uitgenodigd voor de extra ledenavond, op woensdag 
21 juli 2021 om 19:45u in gemeenschapshuis De Amyerhoof.
In De Amyerhoof geldt de basisregel om 1,5m afstand te houden. 

Wij zien uit naar deze avond en hopen u allen in goede gezondheid terug te zien!

Bestuur ZijActief Limburg,
Afdeling Amby 

 
 
 

2e HANDS 
KLEDINGMARKT 

 
speciaal veel kinderkleding 

 
  ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017 

 
GEMEENSCHAPSHUIS AMYERHOOF 

SEVERENPLEIN AMBY  
 

van 10.30 – 14.30 uur 
 

t.b.v. ZijActief Limburg 
afd. Amby 

 
De toegang is gratis 
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4e GRATIS

Gepaneerde
SCHNITZELS

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 30 juni tot en met dinsdag 13 juli

Goulash
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19
Achterham
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.25

Jong belegen kaas

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

Gebraden gehakt
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19

Gezellig spelen op Kinderdagverblijf, 
Peuteropvang en BSO Amby!
Kinderdagverblijf Amby is 
gelegen in het Integraal 
Kindcentrum Amby in de 
Koninginnestraat. Het 
kinderdagverblijf is onderdeel 
van MIK kinderopvang. 
Wij verzorgen dagopvang voor uw baby en peuter. 
Uw kind is welkom vanaf 7.30u tot 18.00u. Het is ook mogelijk om 
alleen voor de ochtend of middag te kiezen. Bij de baby’s hanteren 
wij zoveel mogelijk structuur in slaap- en eetritme. Daarnaast lezen, 
spelen en knuffelen we samen. Door een scholing van onze 
medewerkers in babyspecialisme kunnen we nog beter de 
ontwikkeling van baby’s volgen en stimuleren. 
Op de peutergroep eten we natuurlijk gezellig samen aan tafel. In 
onze bedjes op de slaapkamer is het mogelijk om tussendoor even 
uit te rusten, want van al dat spelen word je natuurlijk moe! In de 
peutergroepen werken we met de VVE-Speelpleziermethode. Dit is 
een methode die op speelse wijze aandacht geeft aan de 
ontwikkeling van kinderen tussen de 2 en 4 jaar. 
Onze peuteropvang is gevestigd naast de kleuterklassen van school. 
Hier is uw kind welkom van 8.30u tot 12.30u. Ook hier werken we 
met de VVE-Speelpleziermethode en hebben we samen met de 
kinderen een gezellige en leerzame ochtend. 
Tot slot onze BSO. Hier zijn de kinderen na schooltijd welkom tot 
18.30u. Op studiedagen en in vakanties voorzien wij in opvang de 
hele dag. Mocht u al vroeg moeten werken, dan is het ook mogelijk 
om voor schooltijd al een uurtje opvang af te nemen. 
Op onze BSO kunnen de kinderen heerlijk uitrazen na een 
schooldag en samen met vriendjes en 
vriendinnetjes leuke activiteiten 
ondernemen.
U kunt altijd vrijblijvend een 
rondleiding aanvragen op de site 
www.mik-kinderopvang.nl. 

ENTRE-COTES
€ 7.95

2 lapjes
WEEKENDRECLAME: vrijdag 2 juli en zaterdag 3 juli

 Contact
T: 06 27 19 67 97
E: info@thuiszorgcentralenederland.nl
A: Amerikalaan 14
     6199 AE Maastricht-Airport

Thuiszorg
Centrale
Nederland

Elke dag uw eigen dag!

Regie in eigen handen

Kleine teams met vaste 
zorgprofessionals

Servicegericht én persoonlijk

Vaste contactpersoon, korte lijnen 
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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

De laatste weken hebben wij van het 
echt mooie weer genoten!  Het was  
bloedheet. Maar het verhinderde ons 
niet om lekker op de terrasjes te zitten! 
Velen van ons hebben zeker de 
wedstrijden van het Nederlands elftal 
gevolgd. Af en toe was het echt 
spannend! 
Sommigen zijn al met vakantie om 
uiteindelijk uit te rusten en om zich te 
ontspannen. Anderen echter moeten 
door de omstandigheden dit jaar nog 
thuis blijven en voelen zich eenzaam en 
verlaten... 

Maar wij zijn nooit alleen! Er is 
Iemand, die altijd met ons is en ons 
nooit in de steek zal laten: Jezus! 
Hij zei tot zijn leerlingen, maar Hij zegt 
het ook tot ons: "Ziet, Ik ben met u alle 
dagen tot aan de voleinding der 
wereld.”(Mt 28,20).

Zelfs  als wij moe of ziek zijn en geen 
kracht meer hebben om verder te gaan, 
dan zegt Jezus tot ons: "Komt allen tot 
Mij die uitgeput zijt en onder lasten 
gebukt, en Ik zal u rust en verlichting 
schenken.  Neemt mijn juk op uw 
schouders en leert van Mij: Ik ben 
zachtmoedig en nederig van hart; en 
gij zult rust vinden voor uw zielen, want 
mijn juk is zacht en mijn last is licht.” 
(Mt 11, 28-30). 

H. MISSEN in Amby

Let op: De zondagsmis van 9 uur vervalt in juli en augustus.

ZONDAG 4 juli, Veertiende zondag door het jaar  -  
processiezondag
10.00 uur H. Mis   
Voor de parochiegemeenschap
11.00 uur vertrek aangepaste processie vanaf de kerk

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

Donderdag 8 juli: 09.00 uur in de kerk
Voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven

ZONDAG 11 juli, Vijftiende zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis 
Jaardienst ouders Mulders-Lahaut
Echtpaar Lexis-Lousberg
Gerda Castro-Huveneers, c.u.
Netteke Sour-Jaspers, c.u.
Aankondiging voorgenomen huwelijk op 31 juli van Sarah Schrieder en 
Thomas Rimmelzwaan

Dinsdag 13 juli: 09.00 uur in de kerk
E.H. Louis Prick, oud-pastoor Amby

Donderdag 15 juli: 09.00 uur in de kerk
Voor de eenzamen

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. 

OPGEVEN MISINTENTIES VAKANTIEPERIODE
in verband met de grote vakantie van de Amyer Praot:
misintenties voor de periode 18 juli t/m 9 september opgeven 
uiterlijk maandag 5 juli in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 6 juli 
vóór 12.00 uur in het parochiebureau.
Na 6 juli kunnen natuurlijk nog misintenties opgegeven worden; ze kunnen dan 
echter niet vermeld worden in de Kerkklok, maar ze worden wel afgeroepen 
tijdens de Mis.

Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.

Men kan dus ook de mooiste vakantie hebben en de rust vinden als men de kracht 
vanuit de liefde van Christus put. Omdat Hij van ons houdt, zoals wij zijn!
Kapelaan Pawel
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Uit de rijke historie van 
C.V. De Sjlaaibök
In de loop der tijden zijn er door de Sjlaaibök en 
hun feestcommités heel wat activiteiten 
georganiseerd om de benodigde gelden voor de 
organisatie  Amiese Carnaval bij elkaar te 
sprokkelen. Dit de ene keer met wat meer succes 
dan de andere maar 1 evenement springt er wel 
uit en dat was de organisatie van het “Mestreechs 

Vastelaovends Leedsjes concour” in november 1998.
Het bestuur van de 
Sjlaaibök zag halverwege 
de jaren negentig dat er 
veel geld te verdienen 
was met dit festijn, 
jaarlijks werd dit door 
C.V. De Keemeleers   
en de Samenwerkende 
Meestreechse 
Vastelaovends 
Vereiniginge organiseert. 
De drank opbrengst 
was voor de 
Keemeleers en de entrees voor het SMV. Een eerste aanvraag werd 
gelijk afgeschoten want het moest toch zeker in de stad tussen de 
singels gebeuren. Na een paar jaar lobbyen bij de zusterverenigingen 

met als grote argument 
dat als een maal de 
kogel door de kerk was 
ook voor hun kansen 
waren om dit te 
organiseren. In 
november 1997 kwam 
de toezegging dat de 
Sjlaaibök in november 
1998 mochten 
organiseren.

Nu hadden we inmiddels bij de Sjlaaibök een feestcommité met Dhr. 
Jac Dassen als vicevoorzitter, die wel menig tentje had opgezet dus aan 
ervaring geen gebrek. 
Tijdens een eerste 
overleg met de heren 
van het SMV werd naar 
een draaiboek 
gevraagd…. Er werd 
een a4tje overhandigd 
waar zeer beknopt 
werd weergegeven wat 
er nodig was.. tent, 
geluid, buffet, wc en er 
moest bier zijn!  maar 
dat was het wel zo’n beetje. Na de organisatie van het concours in nov. 
1998 was er 25 pagina’s dik draaiboek waar men  in Maastricht 
jarenlang gebruik van heeft gemaakt.

Er moest natuurlijk ook onderhandeld worden met diverse 
brouwerijen om de dranken en alle benodigde materialen op de 
goedkoopste ( en beste) manier binnen te halen.  
De vertegenwoordiger van Heineken ( Brand Bier)  was wel erg 
arrogant..  er zat niet veel in het vat en we mochten erg blij zijn als we 
Brand Bier mochten verschenken. INBEV tapje wel uit een ander vaatje, 
naast een flinke donatie stelde men alle materialen gratis ter 
beschikking en was er gratis drank voor het 24 koppig orkest dus de 
keuze was snel gemaakt. Er kwamen links en rechts van de tent 2 
zelfstandige buffetunits met 3 tappunten en de tankwagen vol met 5000 
liter bier stond ter hoogte van het milieuperron vandaar uit ging het 
bier via het dak van de tent naar het buffet.
En dan de tent, op Severenplein verrees een Spantent van 70-20 meter 
die  met behulp van 15 vrijwilligers ( door deze inzet werd de huurprijs 
lager) werd opgezet. Ondanks het feit dat Bert Custers zorgvuldig had 
aangegeven waar de gas en waterleidingen lagen werd er toch tijdens 
het opzetten een gasleiding geraakt en moest de Gasunie eraan te pas 
komen om het lek te dichten.

Op zaterdagmiddag 7 november was alles klaar voor de ontvangst van  
de carnavalsvierders, de tent bleef echter die zaterdag leeg, er was 
bewust een keuze gemaakt om de zaterdag niets te organiseren en 
alles te concentreren op de zondag.
Achteraf gezien een juiste keuze want op zondag stonden bijna fitte 
100 buffetmedewerkers klaar om iedereen van drank te voorzien.  En 
dat was wel nodig want om 14.11 was de tent bomvol en waren er 
zo’n 2500 mensen binnen. Door de Penningmeester was een begroting 
gemaakt dat we bij de verkoop van 10.000 consumptiebonnen uit te 
kosten zouden zijn… om 15.00 uur was dit zover en er zouden er nog 
velen volgen, zoveel dat Breur Kostons rond 23.00 uur voldaan met 
2 draagtassen met de dagopbrengst van meer dan fl.80.000 naar huis 
wandelde. Hier moesten dan wel nog de kosten vanaf maar er zijn 
middagen geweest waar men minder op verdienden!
Het was een topdag want toen de buffetten om 22.00 sloten was de 
tent nog vol de “Sjengen” hadden het wel naar hun zin bij de boeren in 
Amie.  Er heeft zich die dag geen enkel incident voorgedaan, alleen is 
het schaaltje van de toiletmevrouw meegenomen, maar die is 
naderhand ruimschoots gecompenseerd door Breur.
Om 22.30 uur stond de opruimploeg klaar want op de maandag 
werden alle materialen vanaf 09.30 weer opgehaald, om 14.30 was het 
plein weer schoon en was er door ongeveer 150 vrijwilligers een 
topfeest neergezet… waar een klein dorp groot in kan zijn.

O ja het winnend carnavalsleedsje was “Laot de Boel mer goon” maar 
dat was voor de Sjlaaibök slechts bijzaak. 
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• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions

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

Be you.  
Be beautiful.

Zomer Carnaval Amby 
Op zaterdag 4 september 2021 wordt 
er een nieuw evenement georganiseerd 
namelijk Zomer Carnaval Amby.
In nauwe samenwerking met 
Buurtplatform Amby zal er een leuke 
namiddag & avond georganiseerd 
worden in de prachtige tuin van het " 
‘T Magisch Theatertje" gelegen op de 
Molenweg 4 te Maastricht.
Op deze dag gaan we de gemiste 
"vastelaovend" inhalen met diverse 
Limburgse artiesten, denk onder 
andere aan Erwin, Frans Theunisz, Katja 
Henz, Roger Villevoye..
Vanaf 16:30 uur barst de gezelligheid 
los in Amby.
Maar we gaan nog verder, dit 
carnavalsfeest is voor iedereen 
toegankelijk. 
Wij gaan voor “Inclusive”. Jong, oud, 
lopend, rijdend, alle culturen en 
geloven…. we maken het “All 
inclusive”.
Alle faciliteiten zullen aanwezig zijn om 
er een geweldig feest van te maken.
De organisatie heeft de afsluiter al 
bekend gemaakt: Big Benny sluit om 
23:00 uur het programma af. Kom 
verkleed, want de best verklede 
bezoeker ontvangt een geweldige prijs!
Wij nodigen alle nationaliteiten uit te 
komen in feestkleding, die in uw land 
van herkomst gebruikelijk gedragen 
wordt tijdens nationale feestdagen.

De kaartverkoop is inmiddels gestart 
via:  www.zomercarnavalamby.nl.
De kaartjes worden verkocht met 
ticket garantie, mocht het evenement 
niet mogen doorgaan door corona 
wordt het geldbedrag excl. 
servicekosten volledig terug gegeven!
 
Tot 4 september 2021 in Amby 

Het buurtplatform-Amby  
informeert.
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AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!

Tussen pakweg 1860 en 1960 bloeide in het zuiden 
van Nederland, met name in Brabant en Limburg, het 
Katholicisme. Deze ritueelrijke religieuze periode 
wordt ook wel aangeduid met de term “Rijke 
Roomsche Leven”. 
Deze bloei was een gevolg van de katholieke 
emancipatie ten opzichte van het protestantisme, 

waaraan de katholieken sinds de Nederlandse Opstand (ofwel: 80-jarige 
oorlog) waren achtergesteld. 
In die bloeiperiode leidde dat tot een relatief groot aantal priesters, 
kloosterlingen en missionarissen. Ieder gezin had wel een of meerdere 
kinderen die voor priester gingen studeren, in een klooster traden als 
broeder, non of pater of als missionaris werden uitgezonden, om vooral 
die Katholieke identiteit uit te dragen.

Ook in Amby waren er destijds vele en grote gezinnen waar 
verschillende kinderen een religieuze roeping volgden. Op uw site van 
Amiepedia.nl kunt u het verhaal lezen van één van de beroemde zonen 
van Amby: pater en missionaris Hub Gijselaers, die als dertienjarige het 
ouderlijk huis verliet om een studie te volgen aan het Missiecollege 
“Nieuw Herlaer” in het Brabantse Sint Michielsgestel en zich snel 
daarna geroepen voelde om als priester te gaan werken in Afrika. 
Misschien zijn of waren er bij u in de familie religieuzen (vaak 
heerooms of tante-zusters) geweest, en waarover mooie verhalen te 
vertellen zijn. Het is mooi als u die op uw site amiepedia.nl kunt of wilt 
delen. U kunt dat zelf doen, maar contact opnemen met de redactie 
werkt ook goed. De redactie helpt graag om de verhalen uit te werken 
en te plaatsen op de site.
Foto gemaakt in Ghana. Centraal op de foto zit Pater Gijselaers.

Een ander leuk item op uw 
site is een soort foto-verslag 
van de toegangswegen van en 
naar Amby. In het verhaal 
“wandelen langs de randen 
van Amby” van Peter Aerts, 
zijn afbeeldingen geplaatst 
van de oude situatie, met 
name van vóór de tijd dat 
Amby als wijk van Maastricht 
erg veranderde en de huidige 
situatie. Vermakelijk om dit 
stukje als basis te nemen om 

zelf eens ter plaatse te gaan kijken en te ervaren op welke schaal 
dingen kunnen veranderen en soms ook niet.
Hopelijk inspireert het u, lezer, om hier zelf mogelijke aanvullingen of 
ontbrekende informatie aan toe te voegen. 

Al deze interessante verhalen zijn terug te vinden op www.amiepedia.nl
Amiepedia.nl wordt momenteel gerund door een groeiende redactie 
van vrijwilligers. Allen zeer begaan met en geinteresseerd in alles wat 
met Amby, (“Amie”) te maken heeft. De vrijwilligers doen dat 
belangeloos en onbezoldigd. Toch kost ook Amiepedia.nl geld. Geld 
voor de jaarlijkse Webhosting, het gebruik van en de huur van de 
ruimte van de site op internet, een bijdrage aan de Amyerpraot, kosten 
voor het scannen van foto’s, archiefstukken en het vergoeden van 
kosten aan mensen die iets opsturen...
Tijdens de inloopuurtjes boden (en hopelijk na de vakantie, bij het 
heropenen van dit uurtje)  bieden wij informatieaanbrengers en 
verhalenvertellers een consumptie aan.
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Eindelijk weer Zonnebloem Kienen
Met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen gaat het 
kienen bij de Zonnebloem op dinsdag 6 juli, aanvang 14.00 uur in de 
Amyerhoof, door. 
Zoals altijd zijn er weer leuke prijzen te winnen. Deze gezellige 
kienmiddag is bedoeld voor ouderen, 
invaliden en alleenstaanden. Voor nadere 
informatie en vervoersmogelijkheden, 
bel met bestuurslid Annie Overmans 
tel. 043 - 36 23 816. 

Amiepedia heeft zich daarom aangemeld bij de “Spaar je 
club gezond” actie van supermarkt PLUS in Amby. 
Elke tien euro aan boodschappen levert een voucher met code op, 
die u aan een club, vereniging of organisatie naar keuze kunt 
toewijzen. In het najaar worden de gespaarde bedragen aan de 
deelnemers uitgekeerd.
Met deze actie en dus uw hulp, kunnen we Amiepedia de komende 
jaren nog volop laten groeien. 
De medewerkers van de plus leggen u graag uit hoe de actie precies 
werkt.
Raadpleeg de online encyclopedie www.amiepedia.nl van en over 
Amby, waar u niet alleen de verhalen en foto’s van en over Amby 
terugvindt, maar waar u zelf ook aan kunt meebouwen door er 
artikelen en verhalen aan toe te voegen. 
Vragen en opmerkingen, aanvullingen of correcties op artikelen, eigen 
bijdragen over Amby gerelateerde onderwerpen of zelf artikelen 
plaatsen, het kan dus allemaal.
Het mag ook opgestuurd worden naar redactie@amiepedia.nl.

Amiepedia: van, voor en door de mensen van Amby 



Oproep voor prinsenpaar 
en jeugdgroep 
CV de Sjlaaibök
Hallo jongens en meisjes 
van Amby,

Het afgelopen seizoen is 
door corona helaas niet 
door kunnen gaan. We 
hopen dat het komend 
seizoen wel weer gaat lukken, vandaar dit 
eerste bericht weer van ons!

Jullie zullen wel denken, wat een raar 
moment om te horen van de 
Jeugdcommissie van CV de Sjlaaibök. En ja, 
dat klopt! Normaal beginnen we pas na de 
zomervakantie met de opstart van het 
seizoen, maar we willen dat dit jaar eens 
anders gaan doen!
Waarom? Dat is heel simpel! Wij willen een 
nieuw Jeugd-prinsenpaar hebben, als CV de 
Sjlaaibök het jubileumweekend heeft.  Dit 
grote feest wordt gevierd in de eerste twee 
weekenden van november, dus moeten we 
er vroeg bij zijn!

Vandaar deze oproep:
Wil jij onze jeugdgroep 2021 - 2022 
van CV de Sjlaaibök versterken?

Wie zoeken wij? Enthousiaste kinderen die 
komend schooljaar in groep 7 zitten. Ben je 
woonachtig in Amby en zou je graag deel 
willen gaan uitmaken van deze jeugdgroep? 
Of wil je misschien wel Jeugdpins of 
Jeugdprinses worden? Geef je dan snel op; 
uiterlijk vóór vrijdag 10 juli 2021!

Dit kun je doen via het email-adres: 
jeugdcommissie@sjlaaibok.nl
Geef dan ook even je adres en een 
telefoonnummer door.
Geef in je aanmelding aan waaraan je mee 
wilt doen. Mocht je met de loting van het 
Jeugdprinsenpaar mee willen doen, geef dan 
ook aan waarom je dit dan graag zou willen 
worden. 
Ook de kinderen van groep 8 die vorig jaar 
graag mee hadden willen doen mogen zich 
alsnog opgeven.

Op vrijdag 10 juli zal de loting plaats vinden 
van 12 jongens en 12 meisjes die deel gaan 
uitmaken van onze nieuwe jeugdgroep.

Wil je graag meer informatie of heb je een 
vraag, dan kun je altijd contact opnemen 
met Monique Lamberty: 06-15327565. 
Natuurlijk kun je ook een kijkje nemen op 
de site: www.sjlaaibok.nl of onze 
Facebookpagina. 

Geef je op, want het is een leuke en 
onvergetelijke tijd om nooit te vergeten!!

Groetjes, 
Jeugdcommissie CV de Sjlaaibök. 
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Zonnebloem loterij
Met een zonnig perspectief voor ogen, komen 
we hopelijk snel uit onze “bubbel”.
Door de lotenverkoop kunnen we over 
voldoende middelen beschikken om onze 
plannen op korte en langere termijn uit te 
voeren. Als alternatief voor de huis-aan-huis 
verkoop zijn we vorig jaar gestart met de 
digitale verkoop van de loten. Wilt u een of 
meerdere loten digitaal bestellen, ga dan naar 
https://www.zonnebloem.nl/loten/p/
a01494 
Tevens bestaat de mogelijkheid om loten per 
mail of telefonisch te bestellen bij de 
penningmeester van de Zonnebloem afdeling 
Amby, Tjeu Dols. Tel.: 043-36 25 298, of per 
e-mail: doru@freeler.nl  Ook bij de coördinator 
van het bezoekwerk, Annie Overmans, - tel. 
043-36 23 816 - kunt u loten bestellen. 
Daarnaast kunt u voor loten terecht bij onze 
andere vrijwilligers. De opbrengst van de loten 
komt voor een heel groot deel ten goede aan 
de afdeling Amby. Ruim 6500 aantrekkelijke 
prijzen worden beschikbaar gesteld via het 
landelijk bureau van de Zonnebloem. 
Wij hopen dat onze vaste en incidentele 
lotenkopers ook nu loten zullen afnemen. 
Door loten te kopen maakt u onze activiteiten 
mogelijk, helpt u mee het sociaal isolement in 
Amby te verminderen.
Als de omstandigheden het toelaten zullen we 
onze activiteiten weer volledig kunnen 
opstarten en nieuwe activiteiten in gang zetten. 
Nadere Informatie 
hierover kunt u lezen 
in de komende 
uitgaven van de 
Amyerpraot.

Blijf gezond. 

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

Wilt u graag iets betekenen voor uw wijk 
en actief bijdragen aan een prettige woon- 
en leefomgeving in Amby. Dan wilt u 
misschien wel deelnemen aan het Team 
Bewonerskrachten waarmee wij 
binnenkort van start willen gaan.
Samen met Maasvallei zorgt u voor een 
gevoel van saamhorigheid en creëren we 
een sfeer waarin mensen elkaar helpen, 
maar ook durven aan te spreken als het 
nodig is.

Maak je sterk voor de wijk
U bent een bewoner die sterk verbonden 
is met zijn woon- en leefomgeving
U houdt graag een oogje in het zeil. U 
maakt regelmatig een praatje met mensen 
in de wijk en maakt (nieuwe) bewoners 
wegwijs in de buurt. Als er sprake is van 
overlast, bijvoorbeeld door zwerfafval 
spreekt u mensen daarop aan of u geeft 
het door aan Maasvallei. U signaleert 
onveilige situaties, maar u bent ook alert 
op het wel en wee van uw buurtgenoten. 
Zijn er mensen die hulp nodig hebben of 
zich eenzaam voelen? Ga het gesprek aan 
en vraag of we kunnen helpen.

 
Severenstraat 200, 6225 AH Maastricht
Telefoon 043 368 37 15
E-mail: j.gooren@maasvallei.nl

Wordt u één van onze nieuwe 
bewonerskrachten? 

Voor meer informatie en vragen kunt u 
terecht bij Jolanda Gooren van Maasvallei. 
U kunt haar bellen via 043 368 37 15 
of een e-mail sturen aan: 
j.gooren@maasvallei.nl
U staat er nooit alleen voor. Samen met 
het Team bewonerskrachten en een team 
van Maasvallei maken we ons sterk voor 
de wijk. Samen zorgen wij voor een 
schone, veilige en prettige buurt. 
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Ingang: Kersenwei Bemelen  Ma.9.00-18.00  Di. t/m Vr. 8.-18.00 Za. 8.00- 17.00    

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak 

Nieuwe oogst St.Pieter aardappelen   3 kg €2,97 
Veldsla gewassen  100 gr. € 0,99 

        Heerlijke huis-gemarineerde Olijven per ons € 0,79 
Luxe Salade compleet per 100 gr. € 0,79 

 

Nieuw roomijs van De Vrolijke Koe en de Ijsbaas  
                        uit de regio en  puur natuur 

Zuivel van de vrolijke koe, 
Kaas van kaasboerderij Mertens, 

Rundvlees van ut gasthoes 
Lam en varken van de Fromberg 

Mergeland Eieren  
Honing uit Raar 

 

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 
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