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Nieuws van Scouting Amby
Het jubileumjaar van Scouting Amby is bijna voorbij 
en heeft er vanwege corona anders uitgezien dan 
oorspronkelijk de bedoeling was. Veel van de 
geplande 
feestelijke 
activiteiten zijn 
niet door 
kunnen gaan of 
in een sterk 

aangepaste vorm of op een 
later tijdstip.

Koninklijke Erepenning
Op vrijdagavond 10 juni heeft 
Scouting Amby na een mooie 
toespraak uit handen van de 
Burgemeester van Maastricht 
de Koninklijke Erepenning 
uitgereikt gekregen in het 
kader van het 75-jarig 
jubileum. Een gebeurtenis om 
trots op te zijn als vereniging.

Ereleden
Luc Thimister is 40 jaar kaderlid (kabouterstaf, gidsenstaf en 
materiaalbeheer) binnen onze vereniging en heeft hiervoor het 
lustrumteken van Scouting Nederland ontvangen en is benoemd 
tot erelid van Scouting Amby.

Trudy Dols is ruim 25 jaar 
bestuurslid (secretaris, 

penningmeester) en Trudie heeft hiervoor het ereteken van 
Scouting Nederland met bijbehorende versierselen ontvangen. 
Ook Trudie is tot erelid van Scouting Amby benoemd.

Zomerkampen
Het scoutingseizoen loopt op z’n einde en traditiegetrouw wordt 
dit afgesloten met een zomerkamp. Onze vrijwilligers zijn druk 
bezig met de voorbereidingen; locaties zijn vastgelegd en aan de 
invulling van de kampweek wordt hard gewerkt. 

10:00 uur H.Mis opgedragen in de Kerk. 
11:00 uur  Vertrek van de Processie.
 
Route: Kerk, Severenstraat, Arenborghoeve,
  Lovendaalhoeve, Heukelstraat, Ambyerstraat Zuid,
  Ambyerstraat Noord, Kerk. 
   
We zouden de bewoners willen vragen, om tijdens de 
sacramentsprocessie de vlag uit te hangen. 

Wij hopen u te ontmoeten 
tijdens de sacramentsprocessie.

Met vriendelijke groet,
Eric Mulkens
Voorzitter 

ZONDAG 3 JULI 2022

SACRAMENTSPROCESSIE IN AMBY

Beste bewoners, Severenstraat, Arenborghoeve, 
Lovendaalhoeve, Heukelstraat,  Ambyerstraat Zuid,  
Ambyerstraat Noord.

Graag willen we uw informeren dat zondag 3 juli de 
sacramentsprocessie bij u langs komt. Dit zal allemaal plaatsvinden 
tussen 11:00 en 12:00 uur. 

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.

Sacraments processieroute: 
Kerk, Severenstraat, Arenborghoeve, Lovendaalhoeve, 
Heukelstraat, Ambyerstraat Zuid, Ambyerstraat Noord, Kerk 

Alvast bedankt voor u medewerking.
Met vriendelijke groet,
Eric Mulkens
Voorzitter Processie Comité 



INLOOPSPREEKUUR 

Juridisch inloopspreekuur
Maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur

voor arbeidsrecht, consumentenrecht, 
uitkeringen, verblijf vergunningen etc

Wijkagent
Iedere 1ste  WOENSDAG van de maand

Tussen 10.00 – 12.00 uur

Mantelzorg Zuid
Iedere 2de maandag van de maand

tussen 11.00 tot 12.30 uur.
Telefonisch 043 321 5046. 

U kunt ook een berichtje sturen naar 
s.stevens@mantelzorgzuid.nl

Maatschappelijk werker
Dinsdag 9.30-11.00 uur

op afspraak gsm 0636408424.
mail: info@buurtplatform-amby.nl

Het sociaal team 
Donderdag van 10.00 -11.30 uur. 

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

www.sociaalteammaastricht.nl 

Buurtplatform Amby 
info@buurtplatform-amby.nl 

bellen 06-36408424
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Telefoonagenda
Alarmnummer 112
Kantoor politie 0900-8844
EHBO AZM 3876700
1e Hart hulp 3877892
Huisartsenpost AZM 3877777
Huisartsenpraktijk Severen 3634964
Huisartsenpraktijk dhr. Zwietering 
en mevr. van Kleef 
Medisch Centrum Amby  3624135
voor spoed 3635637
Fysio Amby 3117540
Centraal tandartsnummer 0900-4243434
Het Gebitscentrum 8528201
Kapelanie 0627501073
Envida  3690690
Envida zorgthuis De Zeven Bronnen 6314300
Envida zorgthuis Hagerpoort 8511160
Aandacht+Zorg 3030090
Gemeente Maastricht 14043
Woonstichting Maasvallei 3683737
Huurdersbelangenver. Woonvallei  3631311
Walburgis Uitvaartzorg 0653376435
Marc Moors Uitvaartstudio 0641286044
Gem. huis Amyerhoof 3634651
Basisschool Amby 3620582
MIK KDV Amby 3626637
MIK PSZ 0627311048
MIK BSO Amby 0625642737
BSO De Boomhut 3631793 
Essent 0800-9009
WML 3090909
Henny Willems gemeenteraad 3621089
Jack Gerats gemeenteraad 0627850396
Niels Peeters gemeenteraad 0615960400
Trajekt Noordoost 7630010
Slachtofferhulp 0464203500
Dierenambulance 0900-4433224

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

bel dan 
GSM 06-57623416

Gevraagd oude fietsen

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

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

COLOFON
Volgende uitgave: 

Dinsdag 12 juli

Inzendtermijn kopie
Woensdag 6 juli

Redactie, klachten 
en advertenties

Henny Willems
Berkenhoven 26

6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089

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

Financieel Beheer
Maria Willems

Berkenhoven 26
6225 HE Amby-Maastricht

Telefoon 3621089

Bankrekening 
NL 59 RABO 0131322540

t.n.v. Amyer Praot Maastricht

Secretariaat en advertenties
Thera Lahaye
Iepenhoven 31

6225 GW Amby Maastricht
Telefoon 3112178

Oplage en verspreiding
Oplage 3000 stuks

verspreiding binnen postcode 6225

Druk
Drukkerij De Heeg

Rijksweg 76
6228 XZ De Heeg-Maastricht

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

Heeft u last van terugkerende 
computerproblemen en/of een 

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

problemen en het opnieuw 
optimaliseren van uw computer, 

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

of www.fixxcomp.nl

   
AMBY 

Houdt op 
dinsdag 12 juli 
een kienmiddag in 
Gemeenschapshuis 
Amyerhoof.  
De zaal gaat open om 13.00 uur en het 
kienen begint om 14.00 uur. 

 
 

BEJAARDEN – EN INVALIDENVERENIGING 

,, De Sjlaaimetten  ” 
AMBY 

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

Bent u op zoek naar een 
voordelige en ervaren kitter? 

Zit u bij mij op het juiste adres!
Voor vervangende en nieuwe 

kitnaden
Wc, badkamer, keuken etc.

Kunt u mij bellen 0615419821

Kienen met de zonnebloem

Dinsdag 5 juli 14.00u in 
de Amyerhoof. 
Dinsdag 2 augustus is er 
WEL kienen ondanks 
eerdere berichten.
Ook dan om 14.00 uur 
in de Amyerhoof.

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

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

Beste medebewoner(s),      
Op zondag 3 juli trekt de Sacramentsprocessie door Amby en 
komt ook bij u in de buurt.
Tijdens deze stoet, bij het verschijnen van d’n Hiemel, zullen ter 
ere van het Allerheiligste zogenaamde kamers worden 
afgeschoten. 
Dat zijn een 22-tal flinke knallen.
Dit zal gebeuren op het middendeel van de laan voor de 
Gravenhof. We verzoeken u rekening hiermee te houden, 
opdat u en uw evt. huisdier niet onnodig zullen schrikken.

Bedankt voor uw medewerking! 

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:

Te-gek-stek

elke 5e GRATIS

Souvlakisteak

3 stuks 690

Kipschnitzels

Chick & cheese

100 gram 260

Gegr. Achterham + 
Zure Pastei +
Uiengehakt

100 gram per soort samen  475

Gyros Baquette

per stuk 350

Spaghetti Bolognese

per portie 650

Bami goreng

500 gram 495

Saté
kant en klaar

500 gram 775

Indonesisch stoofpotje

500 gram 775

Vegetarische 
groentenlasagne

500 gram 725

Pasta fantasia salade

200 gram 259

Mango rauwkost

100 gram  139

Kipsalade 

250 gram 395

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 28 juni t/m zaterdag 2 juli 2022.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL en haal uw bestelling snel en gemakkelijk af bij het pick-up point.

Beierse frikadel

4 stuks 760

4 stuks 880

Runderpoulet

500 gram 875

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

 

Pijnklachten? 
Onze experts helpen u graag! 
Fysiotherapie • Manuele Therapie • Dry Needling 
Echografie • Shockwave therapie 
 

Laurierhoven 30, Amby  
www.fysioamby.nl 
 
 

 

Maak nu een afspraak: 043 311 75 40 
NU OOK OP ZATERDAG OPEN! 
 

Contracten en 100% vergoeding bij alle zorgverzekeraars.   
     

 
 
 
 
 
 
 
 

ZONNEBLOEM LOTERIJ
Zoals ieder jaar weer is er de zonnebloemloterij. 
Wilt u mensen met een lichamelijke beperking 
de kans geven om uit hun sociaal isolement te 
komen en een fijne dag te bezorgen, doe dan 
mee en koop loten bij een van onze vele 
vrijwiligers. Een lot kost u maar 2 euro!

De trekking is op 10 oktober. 

Op zonnebloem.nl/loterij kunt u de uitslag 
teruglezen of bel de uitslagenlijn: 0900-0633 
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Vocalgroup Mes Amie
is met passie muziek maken 
is het wij-gevoel en gezelligheid
is streven naar uitdagingen
is samen durven groeien

DÉJEUNER EN CHANTANT! Geslaagd. 
Op 12 juni j.l. heeft het lunch concert DÉJEUNER EN 

CHANTANT plaatsgevonden bij restaurant “het hof 
van Huntjens”. Onder stralend weer mocht het koor 
zich gedurende een uur presenteren en kon het 
restaurant eenieder voorzien van een heerlijke lunch.

De reacties waren zeer lovend over zowel het concert 
als de lunch. Het was weer heerlijk om als koor en 

combo zich te presenteren. Na afloop zijn er weer mooie groepsfoto’s 
gemaakt van het koor.
Dankjewel aan eenieder voor de aanwezigheid en vooral ook de 
samenwerking met Francois en Estelle van het restaurant. Zeker voor 
herhaling vatbaar. 
Heeft u ons concert gemist dan lees verder deze info. 

 

Optreden markt in Meerssen op zondag 17 juli 
Op zondag 17 juli heeft VGMA vergunning gekregen om op de markt 
van Meerssen voor de Basiliek en alle terrassen een zomerconcert te 
verzorgen. Vanaf 15.00 uur zullen we gedurende een uur een mooi 
concert verzorgen. Heeft u het lunchconcert gemist dan heeft u nog 
de kans om hierbij aanwezig te zijn. 

60e lid een feit, geslaagde open repetitie. 
Een paar weken geleden heeft er een open repetitie plaatsgevonden. 
We kunnen wel melden dat er naast 3 mannenstemmen er ook 2 
vrouwen aangemeld zijn om lid te worden van onze vereniging. We zijn 
hier bijzonder blij mee en hopen dat de nieuwe mensen zich snel 
onderdeel voelen van onze vereniging. Dit betekent dat ons 
ledenbestand inmiddels de 60 gepasseerd is en volgende keer bekend 
maken wie dan onze 60e aanmelding is geweest. 

Programma 2022
Zondag 17 juli: uitvoering markt Meerssen om 15.00 uur met
    seizoens-afsluiting BBQ
Woensdag 23 nov.: Kienen
16-17-18 dec.: Kerstwandelingen 

Foto: Ton Bron

Foto: Ton Bron
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4 Hamburgers
+ 1/2 kg Gehakt

samen € 8.95

Openingstijden: Wo+Vr 8.30 uur tot 18.00 uur | Do 8.30 uur tot 13.00 uur | Za 8.30 uur tot 15.00 uur

Reclame van woensdag 29 juni tot en met dinsdag 12 juli

Lasagne
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.29
Ardennerham
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.45

Belegen kaas

100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.70

Droogworst
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.49KOPHAASJES

WEEKENDRECLAME: vrijdag 1 juli en zaterdag 2 juli

4e GRATIS

Communie 2022 
 
Op zondag 5 juni hebben 18 kinderen hun eerste heilige communie 
ontvangen in onze Walburgakerk. Na een intensieve voorbereiding, met 
hulp van ouders en onder begeleiding van kapelaan Pawel, was het 
eindelijk zover. De kinderen en ouders hadden zich enorm verheugd op 
deze dag. En natuurlijk waren er ook wat gespannen gezichtjes bij 
sommigen. 
De weersvoorspellingen waren niet al te best, maar de weergoden 
waren ons in ieder geval in de ochtend gunstig gezind. Een mooie 
fotoreportage kon buiten gemaakt worden van de feestvierende 
gezinnen en hun communicantjes. In de Amyerhoof werd nog een mooie 

portretfoto gemaakt. Iedereen stond er prachtig op. Doordat de regen nog 
even op zich liet wachten konden de communicantjes en hun familie onder 
begeleiding van de harmonie naar de kerk worden gebracht. Dat gaf een 
heel speciaal gevoel aan eenieder. De mis die werd voorgegaan door 
Kapelaan Pawel was bijzonder mooi. Een prachtig versierde kerk, mooie 
muziek door het jeugdorkest, leuke liedjes gezongen door de 
communicantjes onder leiding van Paul Lemmens, prachtige teksten en een 
prachtig thema zorgden voor verbinding met alle aanwezigen. Samen hebben 
we de communie intens kunnen vieren. De serenade door de harmonie na 
afloop van de mis in de kerk was indrukwekkend.
Namens de werkgroep, alle ouders en communicantjes willen we dan ook 
iedereen die heeft bijgedragen aan dit mooie feest hartelijk danken! 
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MOVAKA VOF 

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

 

Schutteboendersweg 3, 6247 EM Gronsveld 

  Rolluiken 

  Zonwering 

  Overkappingen  

      Tuinkamers 

      Glaswanden 

      Verandazonwering  

      Sectionale poorten 

     Binnenzonwering 

 

• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions

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

Be you.  
Be beautiful.

Inleveren kopij: uiterlijk woensdag vooraf!! 
September 2022 

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

Oktober 2022 

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

November 2022 

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

December 2022 

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

52 26 27 28 29 30 31   
 
 

Nieuws van de Amyer Praot
Voor jullie ligt nummer 12 van dit jaar, ons 
volgende nummer, nummer 13 van dinsdag 
12 juli, is de laatste uitgave voor de 
zomervakantie!
Omdat de zomervakantie dit jaar laat 
begint, verschijnt de eerste uitgave na deze 
vakantie ook pas op dinsdag 6 
september.  (uiterlijke inleverdatum is 31 
augustus)

Daarom ook deze oproep: 
ik weet dat er in de periode 12 juli tot en 
met 6 september de nodige activiteiten 
(o.a. wandelen bij de Sjlaaibök, opendagen 
Dahliavereniging etc.) en festiviteiten 
(o.a. Zomercarnaval) zijn in Amby. 
Daarom goed om in de uitgave van 
dinsdag 12 juli hiervan al een aankondiging 
te maken. 
Leveren jullie de kopij aan.
Graag uiterlijk woensdag 6 juli.

Planning 2e helft 2022:
Week 43 is herfstvakantie!
De AP verschijnt 6 en 20 september
4 en 18 oktober, 8 en 22 november en
6 en 20 december



De wereld deze zomer een stukje 
mooier maken, daar hoef je niet ver 
voor te reizen. Dat kan bij jou in de 
buurt in Ronald McDonald Huis 
Maastricht. 
Hier ben je iedere dienst van waarde. Je 
verwelkomt ouders, broertjes en zusjes 
van zieke kinderen en zorgt voor een 

fijn thuis op loopafstand van het 
ziekenhuis. Je houdt, samen met 
andere vrijwilligers, het Huis 
netjes en schoon. Je maakt de 
gasten wegwijs, geeft ze een 
welkom gevoel en biedt een 
luisterend oor.

Het Ronald McDonald Huis is 
volledig afhankelijk van giften en 

donaties en 
draait dankzij 
de 
enthousiaste 
inzet van de 
vrijwilligers. 
Het zijn de vrijwilligers die de sfeer geven aan het Huis.

Wij zijn dringend op zoek naar versterking van ons vrijwilligersteam, 
voor zowel overdag als in de nacht. Wil jij vanaf deze zomer ons team 
komen versterken? Kijk op www.ronaldmcdonaldhuismaastricht.nl of 
mail naar maastricht@ronaldmcdonaldhuis.nl voor meer informatie. 

In de Amyer Praot van 14 juni staat het 
bericht dat Huiskamer de koffiepot 
definitief dicht gaat. Dat betekent dat de 
donderdagmiddag bijeenkomsten stoppen 
per 1 juli. De locatie De Koffiepot blijft 
echter bestaan en hierin zijn ook andere 
activiteiten gehuisvest, zoals
• de reanimatie cursus, 
• vergaderingen van verenigingen, 
• het buurtplatform Amby alsmede 
• het Kratje Amby 
Deze activiteiten blijven voorlopig 
gewoon op die plek doorgaan !

Met vriendelijke groet, 

Leon Gadet
Stichting Buurtplatform Amby
KvK Limburg 14088638
Tel : 0636408424 
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Wij danken jullie voor het overweldigend aantal 

hartverwarmende blijken van medeleven na het overlijden 
van onze innig geliefde  

 

Ankie  
 

Overeenkomstig haar wens hebben wij in beslotenheid 
afscheid van haar genomen, maar weet:  

ze had jullie allen lief.  
 

Lowie, Veerle, Jasmijn  
Mooren 

 

NIEUWE NEDERLANDSE 
VERZAMEL FEEST 2-CD 
EN LIMBURGS 
ZOMERCARNAVAL MET 
O.A. JEROME GELISSEN
Na de Limburgse cd-single Lach en leef dien 
eige leve t.g.v. 11 jaar Loco loxo van begin 
april 2022 is er eind april 2022 mijn 
Nederlandse verzamel feest 2-CD Feesten is 
mijn leven uitgekomen met 2X12 feestliedjes 
incl. 2 medleys.
Met o.a. Een feestje met muziek en bier, Loco 
Loco en Toedeloe (Ned. Versies), Ik ga een 
feestje bouwen, Tijd voor de Polonaise, Wij 
gaan door tot aan het gaatje (feestduet met 
Mesjieu Maurice) en een sjieke Party Medley.
Op zo. 31 juli 2022 komt een nieuw 
evenement Limburgs Zomercarnaval op 
Domein Pietersheim in Lanaken (B). Met 
optredens van Beppie Kraft, Erwin vaan ’t 
Merretkoer, Spik en Span, Shakin DJ’s, Frans 
Theunisz, DJ Admin, Jérôme Gelissen, John 
Tana, Nicolas Funzig en DJ Pica. Voor meer 
informatie: zie FB Limburgs Zomercarnaval.
Juni 2022 is het alweer 40 jaar geleden dat ik 
ben begonnen met zingen bij Kinderkoor de 
Floddertjes in Amby. Nu na 40 jaar met 
zingen en theater komt er in okt. 2022 iets 
sjieks muzikaals aan. Binnenkort komt meer 
nieuws. 

Dringend gezocht: Helden voon ons Huis!
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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

Beste parochianen, 

De vakantie nadert. De schoolvakanties zijn in 
het zuiden aan de late kant, maar we zien er 
wel naar uit. Het woord vakantie komt van het 
Latijnse vacare, vrij zijn, waar bv. ook het 
woordje vacuüm vandaan komt. Het is een 
leegte, een gat en geeft daarmee vrijheid.
Wat doet u in de vakantie met die vrijheid? 
Heeft u keuzestress? Misschien zult u zeggen: 
ja maar ik ben helemaal niet vrij… de kinderen 
thuis binden mijn handen. Of: mijn financiële 
situatie laat het niet toe echt te kunnen doen 
wat ik eigenlijk zou willen. Ook kan er een 
ziekte zijn of iemand uit de familie die 
geholpen moet worden.
Daarmee is dan meteen die vrijheid die we 
denken te hebben wat genuanceerd. In 
hoeverre zijn we ook tijdens het jaar vrij en hoe 
vrij zijn we echt tijdens de vakantie? Wat is 
vrijheid eigenlijk? 
Vrijheid is datgene kunnen doen wat je het 
liefste wilt. En wat is dat dan? Gelukkig zijn. En 
hoe worden we echt gelukkig? Als onze 
behoeften en verlangens worden vervuld. Dat 
kan op verschillende niveaus. De humanistisch 
psycholoog Abraham Maslow (1908-1970) 
heeft er 8 onderscheiden, die hij in zijn 
bekende piramide van Maslow uitwerkte: het 
lichaam, veiligheid, geborgenheid, 
waardering, kennis, schoonheid, 
zelfontplooiing en als laatste en hoogste:zelf-
overstijging.
De Kerk heeft zich steeds met dat hoogste 
niveau het meest bezig gehouden. Jezus zegt: 
“Geen groter liefde kan iemand hebben dan 
deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn 
vrienden.” Kinderen die ik met het vormsel 
spreek weten het al: een tijd er voor een ander 
zijn geeft meer blijdschap dan die tijd heerlijk 
alleen aan jezelf denken.Zo weten 
kloosterlingen als geen ander dat 
verbondenheid met God de diepste vrede 
schenkt … Die verbondenheid kun iedereen 
versterken door gebed en naastenliefde.

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 3 juli, Veertiende zondag door het jaar – PROCESSIEZONDAG 
10.00 uur koor: Gelegenheidskoor
Voor de parochiegemeenschap
Gerard Wijckmans, c.u.

11.00 uur: Vertrek van de processie na de H. Mis vanaf de kerk 
Route: Kerk – Severenstraat – Arenborghoeve – Lovendaalhoeve – Heukelstraat – 
Ambyerstraat Zuid – Kerk 

Dinsdag 5 juli: 09.00 uur in de kerk
Voor de jarigen in de maand juli

Donderdag 7 juli: 09.00 uur in de kerk
Berta Limpens-Dolmans

ZONDAG 10 juli, Vijftiende zondag door het jaar 
11.00 uur koor: Gelegenheidskoor
Jaardienst overleden ouders Mulders-Lahaut
Overleden echtpaar Lexis-Lousberg
Court Franssen, c.u.
Jo Sour, c.u.
Frans Debie, c.u.

Dinsdag 12 juli: 09.00 uur in de kerk
Voor de eenzamen

Donderdag 14 juli: 09.00 uur in de kerk
Voor de wereldvrede

GEDOOPT
Raw Sijstermans
Perr Szlanina
Wij wensen de dopelingen en hun ouders van harte proficiat.

OPGEVEN MISINTENTIES VAKANTIEPERIODE
In verband met de grote vakantie van Amyer Praot: Misintenties t/m
8 september opgeven uiterlijk dinsdag 5 juli vóór 12.00 uur.
Na 5 juli kunnen natuurlijk nog misintenties opgegeven worden, maar die 
kunnen dan niet vermeld worden in de Kerkklok; ze worden wél 
afgeroepen tijdens de Mis.

Bereikbaarheid priesterteam
Pastoor Mgr EJ de Jong: 06-51177061
Kapelaan Slaven Brajkovic: 06-27501073
Kapelaan Pawel Zelazny: 06-17971718

Misintenties opgeven: In de kapelanie (Severenstr. 7), 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 4 juli 
in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 5 juli vóór 12.00 uur in het 
parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: www.parochiewalburga.nl.

Ik hoop dus dat u de komende tijd prioriteit kunt geven aan uw diepste verlangen: iets zelf-
overstijgends te doen. Los te komen van het hier en nu, om u te richten op wat blijft… op Degene 
die er altijd is en zal zijn…Waarmee de verantwoordelijkheid van ons allen niet wordt ontkend 
om er voor onze behoeftige medemens te zijn. Laten we hen niet vergeten! Ook dat is immers 
zelf-overstijgend… Deze zelf-overstijging is uiteraard ook mogelijk voor mensen die het moeilijk 
hebben om op de andere niveaus gelukkig te kunnen zijn… God is er altijd voor u! En het zijn de 
kleine dingen die het doen.
Natuurlijk gaat het jezelf overstijgen niet op eigen kracht. Maar God wil ons optillen boven 
onszelf uit. Daar mogen we om vragen! 
Een zelf-overstijgende vakantie! 
Pastoor Mgr E de Jong



Amyer Praot - 9 - Amyer Praot

Met groot enthousiasme zijn we dit voorjaar 
gestart met onze basiscursussen reanimatie. Met 
een geweldig resultaat. We hebben weer een 
groot aantal inwoners van Amby en omgeving 
kunnen voorzien van een reanimatiecertificaat.
Zo zijn we weer een stapje dichterbij een 
hartveiliger Amby.
 

Mogen we u ook snel verwelkomen? Schrijf u dan snel in.
 
Voor 2022 hebben wij nog de volgende cursussen gepland.
Basiscursus reanimatie: 
• 14 en 28 september. Dit zijn 2 avonden van 3 uur.
 Herhalingscursussen reanimatie:
• 12 oktober (nog enkele plekken vrij), 9 november (vol) en 
 24 november (nog enkele plekken vrij). Dit is 1 avond van 
 3 uur. 
De cursussen worden gegeven volgens de, dan geldende, Covid-19 
richtlijnen.
We bieden de basiscursus voor € 25 en de herhalingscursus 
voor € 17,50 aan.

Schrijf u snel in via hartslagnu.amby@gmail.com 
VOL=VOL

 

Wist u dat:
* Wij met 2 zeer ervaren en landelijk gecertificeerde instructeurs 
 werken?
* Wij samen werken met Buurtplatform Amby en de trainingen 
 op hun locatie, bij de Koffiepot, plaatsvindt.
* Wij voor verenigingen en bedrijven ook trainingen op eigen 
 locatie kunnen verzorgen? En u hier altijd informatie over kunt 
 opvragen.
* U een officieel certificaat ontvangt en dat dit certificaat 1 jaar
 geldig is.
* Als u lid wordt van onze vereniging, wij voor u bij houden 
 wanneer u opnieuw getraind moet worden en u korting en 
 voorrang krijgt op uw cursus.

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

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

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

Intensiteit:  Bewegen op eigen niveau en tempo.

Kosten:   Deze lessen zijn gratis.

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

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

Aarzel niet en kom eens binnenlopen.
Hopelijk tot ziens in 

Gymnastiek+
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Harmonieuws
Geslaagden aan onze Muziekschool
Op zaterdag 18 juni jl. slaagden aan onze 
Muziekschool:
Noor Severijns op hoorn voor haar prelude 
met het cijfer 7,6
Jaimy Van Kan op hoorn voor HAFA A Cum 
Laude met het cijfer 9
Pim Rensen op trompet voor HAFA A met het 
cijfer 7,4

Wij feliciteren deze jeugdleden van de Harmonie van harte met dit 
fraaie resultaat.
Tevens bedanken we onze docenten Amy Geurtjens (hoorn) en Colla 
Jacobs (trompet) voor het opleiden van onze leerlingen.
Muziekopleidingen aan onze Muziekschool worden gegeven voor de 

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 

Limburgse Aardbeien 500 gr €2,79 
Bijzonder lekkere  Salade compleet ons € 0,89 

Nieuwe oogst St pieter aardappelen 3 kg € 2.97 
Vers geschrapte krieltjes 500 gr € 1,50 

500 gr. Geleisuiker 2:1 € 0,99  en  3:1  €1,85 

 
 
 
 
  

  Op zondag 3 juli houden een aantal Maastrichtse Volkstuinen hun open dag. 
  Ook Volkstuindersvereniging Amby  (3) doet dit jaar weer mee.  
 
  Wij nodigen alle belangstellenden van harte uit om die dag ons mooie volkstuincomplex te komen bezoeken    
  om te zien hoe de tuinders met veel liefde en plezier hun groenten, bloemen, fruit en kruiden kweken. 
 
  Tot ziens op zondag 3 juli aanstaande van 13.00 tot 18.00 uur op ons volkstuincomplex aan de  
  Hooverenweg 35 (naast de tuin van de Dahliavereniging) 
 
 instrumenten hoorn, klarinet, trompet, tuba, saxofoon, hobo, trombone, 

dwarsfluit en slagwerk. 
Heb je interesse om een instrument te bespelen, neem dan geheel 
vrijblijvend contact met ons op door een e-mail te sturen aan 
opleidingen@walburga.nl
Sacramentsprocessie in Amby
Op zondag 3 juli speelt de Harmonie de Processiemarsen tijdens de 
Sacramentsprocessie in Amby. Het vertrek is om 11.00 uur vanaf de H. 
Walburgakerk.

Zomeravondconcert op vrijdag 15 juli
Noteer alvast in de agenda: 
Op vrijdagavond 15 juli is het Zomeravondconcert van de Harmonie op 
het binnenterrein van Woonzorgcentrum Hagerpoort, Laurierhoven 30. 
De aanvang is om 19.15 uur en u kunt luisteren naar optredens van de 
Drumband, het Jeugdorkest en de Harmonie. 
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Crescendo nieuws
Zondag 12 juni heeft ons koor gezongen voor 
de inwoners van Zorgcentrum Croonenhoff in 
Maastricht. Het was een prachtige, zonnige dag, 
en hoewel er natuurlijk buiten op het terras van 

Croonenhoff nog wat mensen zaten, was ook binnen een vrolijke, 
zomerse sfeer aanwezig bij koorleden en publiek. Het lied Laot de
zon in dien hart, voorafgegaan door een ontroerend verhaal van 
Fieny ten Haaf, was niet voor niks een van de klappers van de 
middag. 
De presentatie van het concert was in goede handen bij Desirée 
Verburgh, die het publiek vertelde welke liedjes op het programma 
stonden.

 Voor de pauze werden er bekende en onbekende liedjes gezongen 
in allerlei talen, afgewisseld met een prachtige dialectversie van het 
Ave Maria. Even een rustmoment, dat ingeleid werd door Gertie 
Jacob met een kort gebed voor de Sterre der Zee.

De tijd na de pauze was gereserveerd voor liedjes in het dialect, die 
enthousiast door het publiek werden meegezongen. Met de 
optimistische meezinger Geneet van ‘t laeve werd het concert in stijl 
afgesloten. Een dankbaar publiek beloonde zangers, pianiste Mariëlle 
Frijns en dirigent Harrie Wijenberg met een daverend applaus. Ook 
wij als koor zijn blij dat we na de coronaperiode weer volop datgene 
mogen doen waar we zo van houden: zingen! 
Wij danken de staf van Croonenhoff voor de gastvrije ontvangst, en 
komen graag nog een keer terug.
Wilt u eens meezingen? Wij repeteren elke dinsdagavond van 20:00 
tot 22:00 uur in de Amyerhoof, Severenplein 27 te Amby-Maastricht.
Foto’s: Jean Froijen

Gemengde Zangvereniging Crescendo
Website www.crescendo-amby.nl
E-mail info@crescendo-amby.nl 



Informatie-stop
Vanwege het feit dat uw lijfblad, de Amyer Praot, vanaf dit moment 
ook een zomerstop heeft ingebouwd, blijft u op deze manier ook 
verstoken van in formatie van Amiepedia. Wel is er nog gedurende 
deze periode info te vinden via sociale media en natuurlijk tijdens 
ons inloopuurtje.
Zie daarvoor de alinea hier beneden.  
Laatste Inloopuurtje. 12 juli  van 20.30 – 21.30u.
U kunt de redactie digitaal blijven voorzien van materiaal via 
redactie@amiepedia.nl , of spullen en verhalen afgeven bij een van de 
redactieleden (te vinden op amiepedia.nl), of zelf komen aanreiken. 
Op 12 juli aanstaande kunt u ons weer zelf “in levende lijve” 
ontmoeten in de Amyerhoof. Tussen 20.30 tot 21.30 uur heten wij u 
welkom en ontvangen wij graag nieuwe tips, suggesties, foto’s en 
vooral uw eigen verhalen. Wij, of samen met u,  bewerken dit alles 
tot mooie verhalen over Amby. Waar ? Eenmalig  In de 
garderoberuimte van Gemeenschapshuis Amyerhoof. 
U bent uiteraard ook welkom om u aan te melden als medewerker/ 
vrijwilliger.

Redactie en medewerkers van Amiepedia wensen u een fijne en 
ontspannen zomervakantie.
Want u weet het: Amiepedia: van, voor en door de mensen van Amby.

 

Namens het team achter Amiepedia bedankt voor het meedenken, 
schrijven, tips, commentaar en complimentjes in het afgelopen 
seizoensjaar! 
Van links naar rechts: Luuk Vries - Alphons Damoiseaux - Marlie van Geffen 
- Max van Geffen - Ilona van Geffen - Chrit Damoiseaux - Rob Plantaz 
(Ton Bron en Peter Gootjes ontbreken op de foto). 

Beste ouders/ verzorgers,

Het schooljaar vliegt voorbij en 
wij zijn al druk bezig met de 
organisatie van schooljaar 2022-
2023. Belangrijk daarbij is om te 
weten hoeveel kinderen vanaf 5 
september 2022 gaan starten of 
instromen. 

Heeft u een zoon of dochter, die 
in het komende schooljaar vier 
jaar wordt en nog niet is 
aangemeld, of heeft u een zoon 
of dochter die reeds de 
peuterspeelzaal of KDV bezoekt, 
neem dan gerust contact met 
ons op. 

Voor aanmelding op de basisschool moet een aparte afspraak gemaakt 
worden.
U bent van harte welkom voor een gesprekje en een rondleiding.

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

Amyer Praot - 12 - Amyer Praot

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

WELKOM

AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!
Beste Lezer
De tijd leert ons, dat er het verenigingsseizoen sept ’21 
–  juli ’22 alweer bijna achter ons ligt. U hebt afgelopen jaar natuurlijk 
niet stil gezeten. Natuurlijk op uw eigen manier, actief bezig geweest, 
thuis, op school, op het werk, in uw vrije tijd, en uiteraard in de 
vereniging. Gaande de weg,  is er veel gebeurd in en buiten Amby. 
Corona verliet ons….of nog net niet. Het blijft oppassen.
Ook Amiepedia heeft niet stil gezeten. We zijn met groot 
enthousiasme in september ’21 doorgegaan, waarmee we in juli al 
bezig waren. Artikelen voorbereiden, info natrekken, toetsen, 
publiceren en weer opzoek naar de volgende tip die kon leiden tot 
weer een nieuw stukje ‘Ambysche identiteit’.

Dank
Genoten hebben wij van de enorme reacties die we kregen op 
geplaatste artikelen. O.a. Facebook gaf een mooi inkijkje hoe een en 
ander werd gewaardeerd. Onze hartelijke dank daarvoor en blijf dat 
a.u.b. vooral doen. Elke reactie stimuleert ons om door te gaan. De 
bekende klap op de vuurpijl was de waardering die bleek uit de 
sympathie die we kregen via de PLUS-spaaractie. Ook daarvoor onze 
oprechte dank. We voelden ons zeer gewaardeerd.

Uitbreiding redactie
Het aantal ideeën stapelde zich op. De redactie kwam handen tekort. 
Werkzaamheden te over: Voorstellen, uitwerkingen voorbereidingen, 
nieuwe ideeën , alternatieve bronnen bezoeken, etc. Gelukkig vonden 
we enkele mensen bereid onze gelederen te komen versterken. Op 
technisch vlak schoof Max van Geffen aan. Verder traden Peter 
Gootjes, Ton Bron en Ilona van Geffen toe. Ze zijn meer dan welkom. 
Meerdere handen maken immers licht werk. Ook meerdere 
gastschrijvers schoven aan. En nog steeds kunnen we medewerkers 
gebruiken. 
Hebt u interesse om mee te doen. Meld je via ons redactieadres of 
loop binnen tijdens ons inloopuurtje. Er zijn diverse mogelijkheden 
om mee te doen. Schroom niet. Je hoeft geen ‘schrijver’ te zijn, maar 
interesse en sympathie voor alles wat leeft en leefde in Amby is 
voldoende. Een mooi voorbeeld: iemand bood zijn ondersteuning aan 
bij het ontrafelen van Oudnederlandse  teksten. Mooi toch.

Publicaties 
Een zeer gevarieerd aanbod plaatsten we; Bij deze passeren enkele 
voorbeelden de revue:
Dhr. Welzen en zijn harmonie – Petrie Crijns en haar tunnel – de 
kerststal -  Longinastraat – laatste boeren van Amby – de stadsbus – 
Wiel Hermans – slagerij Claessen – Ambyerveld – 
volkstuindersvereniging – historie cv de Sjlaaibök – de sterrenhemel 
– Hof van Huntjens – de koude oorlog, etc.  De lijst is uiteraard niet 
compleet. Neem de tijd deze zomermaanden, gelegen op uw 
stretcher achterom in de tuin. Dan kunt u lekker op de site nog eens 
snuffelen tussen al het goede dat Amiepedia te bieden heeft en had.

De zomerperiode
Ook Amiepedia neemt wat gas terug en we gaan er in de maand 
augustus even tussenuit. Geen overleg en dus ook GEEN 
INLOOPUURTJE IN AUGUSTUS. We zullen wel nog enkele 
artikelen plaatsen. Momenteel bereiden we diverse onderwerpen 
voor. Een artikel wordt gewijd aan een bekende inwoonster van 
Amby die haar sporen heeft verdiend in gezondheidswerk en het 
verenigingsleven. In een ander artikel staat een Ambynees meisje 
centraal, dat al op zeer jonge leeftijd haar dorp verliet om haar leven 
in dienst te stellen in het teken van de zorg aan mensen bij de 
congregatie: Zusters van Liefde.
Een voor velen herkenbare situatie ligt in de bouw, historie tot en 
met de sloop van de woningen op de hoek van de Ambyerstraat 
Noord en het Severenplein, waar de huidige PLUS-supermarkt 
gevestigd is. Benieuwd? Ze komen eraan.

Garagesale – Sterren kijken - Hagerpoort
Enkele andere activiteiten die we in petto hebben: 
Deelname aan de garagesale ’22. De organisatie heeft ons als 
vereniging toestemming gegeven om onder de gestelde voorwaarden 
deel te nemen. 
Een tweede actie is het organiseren van het ‘Sterren kijken boven 
Amby’. Op 1 oktober, met als reservedatum 7 oktober 2022, wordt 
u uitgenodigd door amiepedia.nl om u door Gian Kerstgens te laten 
inwijden in de astronomie en  die sterrenhemel zelf nader te 
bekijken en te bestuderen met behulp van professionele telescopen 
vanaf de Ambyerheide. Meer info volgt nog. Onlangs hebben we een 
info-ochtend in de Hagerpoort verzorgd, die zeker een vervolg zal 
krijgen. Want hier liggen de verhalen van oud-Amby voor het 
oprapen. 
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Terre des Hommes Winkel  
Dorpstraat 18A  
6227 BN  Heer-Maastricht 
tel.: 06 27278934

Openingstijden:
Ma: 13.30 uur – 17.00 uur
Di t/m vr: 10.00 uur – 17.00 uur
Za: 12.00 uur – 16.00 uur

Voor verkoop én inname van 
gebruikte spullen 
van goede kwaliteit.
Kleding, speelgoed, boeken, sieraden, schoenen, 
tassen, serviesgoed en woningdecoraties.

De opbrengst gaat naar hulpprojecten voor 
kinderen van Terre des Hommes.

Tijd over? 
Vrijwilligers zijn welkom!
Meer info op: 
www.facebook.com/TdHMaastricht 
en Instagram.

Bezoek onze showroom 
Karveelweg 10 Maastricht
Geopend op vrijdag van              
9:30  t/m 16:30
Ma t/m do  volgens afspraak

Kunststof en aluminium kozijnen
Terrasoverkappingen
Garagepoorten
Rolluiken
Zonwering
Binnen zonwering
Horren enz.

www.rademo.nl / info@rademo.nl
043-3628351 / 06-22384333
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RADEMO

Geachte inwoners van Amby
 
Buurtnetwerk Amby zet zich in voor het 
bevorderen van de leefbaarheid en vitaliteit 
in Amby. Wij doen dit door het verbinden 
van bewoners, instellingen en organisaties. 
Om hier nog beter toe in staat te zijn, 
willen wij u vragen om uw ideeën met ons 
delen hoe onze wijk aantrekkelijker 
gemaakt zou kunnen worden om te wonen 
en te werken. Vertel ons wat u mist, waar u 
behoefte aan heeft of wat volgens u 
verbeterd kan worden. U kunt ons bereiken: 
* Via e-mail: info@buurtplatform-amby.nl
* In ons kantoor: dagelijks tussen 09.00 en
 11.00 uur op de hoek Lovendaalhoeve/
 Arenborghoeve
*  Via Facebook
*  Via Nextdoor Amby
*  Via onze website: 
 https://www.buurtplatform-amby.nl
 
Graag horen wij van u! 
 
Met vriendelijke groet, 

Leon Gadet
Stichting Buurtplatform Amby
KvK Limburg 14088638
Tel : 0636408424 

AARDAPPELEN VAN DE NIEUWE OOGST    
VERS VAN EIGEN AKKER 

 Actie:     5 kilo aardappelen van nieuwe oogst voor €6,-   
   2,5 kilo appels voor € 3,75        
       10 eieren voor €2,50 

Open op donderdag van 9.00 tot 14.00                   
Overige dagen zelfbediening of bel of app even op 06 16 025 771 

VERKRIJGBAAR BIJ RIJKSWEG 150 TE VILT 
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Draag bij aan een toekomst 
zonder MS
Collecte Nationaal MS Fonds 
van 27 juni t/m 2 juli
Van 27 juni t/m 2 juli 2022 is de landelijke 
huis-aan-huis collecte van het Nationaal MS 

Fonds. Duizenden collectevrijwilligers gaan 
langs de deuren of komen online in actie 
voor de strijd tegen MS (multiple 
sclerose). Draag bij aan onderzoek naar 
deze zenuwslopende ziekte en geef aan de 
collectant!

MS is zenuwslopend
Dat MS een enorme impact heeft op 
(jonge) levens én veel verschillende 
gezichten kent, maakt het MS Fonds 
momenteel duidelijk in de campagne ‘Face 
it. MS is zenuwslopend’. In de campagne 
zijn Benno, Gwen, Eric, Najat en Wil te 
zien. Zij verschillen in leeftijd en zitten 
ieder in een andere levensfase, maar 
hebben één ding gemeen: ze hebben alle 
vijf MS.

De MS van Eric (27) brengt onzekerheid 
met zich mee. “Ben ik de rest van mijn 
leven patiënt? Hoe ziet de toekomst eruit? 
Kunnen we wel aan kinderen denken?” En 
Najat (43) liep voor haar diagnose vier 
keer per week hard. Momenteel is haar 
been zo verslechterd, dat het niet meer 
kan. “Ik probeer wel veel te wandelen met 
ondersteuning van een wandelstok of mijn 

man.” Op www.nationaalmsfonds.nl/faceit 
laten de vijf op indringende wijze zien wat 
er met hen gebeurd is sinds ze de diagnose 
MS kregen.

Opbrengst is hard nodig
Over de ziekte MS is nog veel onbekend. 
Onderzoekers weten nog niet waardoor 
MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen 
kan worden. Met de opbrengst van de 
collecte investeert het MS Fonds onder 
andere in innovatieve onderzoeken om 
betere behandelmethoden te kunnen 
vinden. Maar ook coacht zij mensen om de 
kwaliteit van hun leven te kunnen 
verbeteren. Naar verwachting zullen zo’n 
10.000 collectanten in hun buurt langs de 
deuren gaan. Daarnaast zullen vele 
honderden online gaan collecteren.

Collectant gemist?
Doneer online via www.nationaalmsfonds.nl 
of maak je donatie over op 
NL 92 INGB 000000 5057. Wil je zelf in 
actie komen? Maak dan een digitale 
collectebus aan op www.digicollect.
nationaalmsfonds.nl en begin direct met 
online collecteren. 

Goed nieuws?

2 Maastrichtse woningbouwprojecten komen in aanmerking voor Rijks versnellingssubsidies. Het kabinet investeert 1.2. miljard euro in 
infrastructuur voor het sneller bouwen van 135.00 nieuwe woningen in het hele land.
Voor Maastricht geldt dit voor het woningproject bij de Geusselt, waar ruim 900 appartementen zijn gepland en voor de ruim 900 
woningen in Limmel aan de Maas. Beide projecten komen in aanmerking voor in totaal 24 miljoen  uit het subsidiepotje.
Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) : in heel Nederland helpen we de gemeenten vooruit om tempo te maken 
met de bouw van woningen. Zo ook in Maastricht. 
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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 

Ga los tijdens de 
zomercarnaval Amby 2022 
Vind jij het ook altijd zo jammer als de 
carnaval weer zo snel voorbij is en kun je 
ook niet wachten op volgend jaar?
Wees niet getreurd, na het grote succes van 
vorig jaar vindt dit jaar wederom op 3 
september 2022 de Zomer Carmaval Amby 
plaats,.
Er zullen verschillende artiesten zoals Erwin, 
Spik en Span, John Tana, Katja Henz, de 
Knoppele, Big Benny en nog veel meer 
komen optreden.
 
Koop snel je kaarten want vol = vol.
www.zomercarnavalamby.nl
 
Tot 3 september 2022 in Amby!

Organiseert grote balmiddag 
in de Amyerhoof 

op kermismaandag 4 juli 2022.
Op 4 juli, kermismaandag, organiseert de bejaarden- en 
invalidenvereniging in samenwerking met stichting "De Amyerhoof"  
een gezellige dansmiddag, speciaal voor iedereen maar zeer zeker 
voor 40 jaar en ouder.  Na het succes van de vorige jaren en veler 
verzoek zal deze middag weer worden opgeluisterd door orkest 
"de Bolsterband".  Dit geweldige orkest bestaande uit een aantal 
gepassioneerde accordeonisten samen met gitaristen, drums en 
zang  zal dan weer  heerlijke dansmuziek voor u spelen.
Wij nodigen dan ook iedereen van harte uit,  met name ook 
andere Amiese verenigingen zoals : de Zonnebloem, Zij actief en de 
damesvereniging maar ook alle andere verenigingen en 
geïnteresseerden om naar deze zeer gezellige middag te komen.
Zij zullen voor u spelen van 15.00 uur tot ongeveer 19.00 uur.
Deze middag is gratis toegankelijk.
Namens het bestuur wens ik u allen alvast een heel gezellige 
middag toe

A. Custers / Voorzitter/Secretaris 

Judoclub Amby
Zondag 12 juni jl.. was het heuvellandtoernooi in De 
Heeg georganiseerd door judoclub Judokan Houthem.
Judoka’s van onze club deden hier aan mee, sommige 
deden voor de 1e keer aan een toernooi mee.
Het was een goed bezet toernooi.
Uitslag: 
Eerste plaats was er voor Mika van Mulekom, Siënna 
Kleinmoedig en Gerrit-jan Grootheest.
Tweede plek behaalde Luuk Hermans
Derde plaats was voor Denise Vissers, Emma 
Schellings en Puck Tsjang
Vierde plaats was voor Sebastiaan van Dijk
Vijfde plaats was voor Bram Gillissen

BEJAARDEN – EN 
INVALIDENVERENIGING

AMBY

Weer hele mooie resultaten voor Judoclub Amby. 



Amyer Praot - 16 - Amyer Praot


