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KERSTVIERING ZONNEBLOEM
Op woensdag 19 december a.s. houdt de Zonnebloem 
Amby haar jaarlijkse kerstviering in de Amyerhoof.
Wij beginnen de middag om 14.00 u. met een 
Eucharistieviering, waarin kapelaan Anu zal voorgaan.
De gezangen worden deze keer verzorgd door het 
koor De Moselsänger. 
Na deze viering zal er een pauze zijn, waarin de 

vrijwilligers van de Zonnebloem onze gasten zullen trakteren op 
koffie met kerstbrood. Daarna gaan we verder met muziek.
De eerder genoemde Moselsänger zullen dan een optreden 
verzorgen met mooie herkenbare melodieën. De Moselsänger is een 
mannenkoor dat breed bekend is door zijn goed verzorgde 
optredens.
Zij zullen een feestelijke afsluiting verzorgen van deze middag, zodat 
iedereen daarna met goede moed zich kan opmaken voor de 
kerstdagen.
Na afloop zullen de vrijwilligers de gasten nog voorzien van een 
kleine attentie.
We hopen uiteraard op een grote opkomst.
Zij die niet mobiel genoeg zijn om zelfstandig of met hulp van familie 
naar de zaal te komen, kunnen contact opnemen met:

Mw. J. Snijders tel. 3633271 
s.v.p. vòòr dinsdagavond!
Wij vragen een eigen bijdrage van € 2,50 per persoon.

 
 

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 
 

Houdt kerstdiner in kaffee "de Kardinaal"
Namens het bestuur nodig ik alle leden van bejaarden-  en 
invalidenvereniging "de Sjlaaimetten" uit tot het bijwonen van ons 
kerstdiner, dat gehouden wordt op zaterdag  15 december a.s. in 
kaffee  "de Kardinaal". Aanvang 14:00 uur. De bedoeling van deze 
middag is een gezellig samenzijn met wat eten en drinken in 
kerstsfeer met leuke achtergrondmuziek die door Roos verzorgt 
wordt. De kosten per persoon zijn  €5,00 voor deze middag. 
Deze zijn te betalen bij opgave voor deze gezellige middag.
U kunt zich opgeven bij de voorzitter Arno Custers, tel: 043-3636947 
of bij 2e penningmeester Helga Crijns tel:043-8516537 tot 
8 december a.s.
Ik wens U namens het bestuur allen alvast een heel gezellige middag 
toe.

A. Custers (Voorzitter/Secretaris) 
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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

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

VillaKeizersKroon 
WoonZorgCentr.  Amby 6049620/0651456702
Aandacht+Zorg 3030090
Gemeente Maastricht 14043
Woonstichting Maasvallei 3683737
Walburgis Uitvaartzorg 0653376435
Marc Moors Uitvaartstudio 0641286044
Gem. huis Amyerhoof 3634651
Basisschool Amby 3620582
MIK KDV Amby 3626637
MIK PSZ 0627311048
MIK BSO Amby 0625642737
BSO De Boomhut 3631793
Verloskundige praktijk VITA 0648477770 
Essent 0800-9009
WML 3090909
Henny Willems gemeenteraad 3621089
Niels Peeters gemeenteraad 0615960400
Trajekt Noordoost 7630010
Slachtofferhulp 0464203500
Dierenambulance 0900-4433224

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

bel dan 
GSM 06-20164033

Gevraagd oude fietsen

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

COLOFON
Volgende uitgave: 

Dinsdag 18 december

Inzendtermijn kopie
Woensdag 12 december

Redactie, financieel beheer,
klachten en advertenties

Henny Willems
Berkenhoven 26

6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089

e-mail: henny.willems@home.nl
www.amyerpraot.com

Bankrekening 
NL 59 RABO 0131322540

t.n.v. Amyer Praot Maastricht

Secretariaat en advertenties
Thera Lahaye
Iepenhoven 31

6225 GW Amby Maastricht
Telefoon 3112178

Oplage en verspreiding
Oplage 3000 stuks

verspreiding binnen postcode 6225

Druk
Drukkerij De Heeg

Rijksweg 76
6228 XZ De Heeg-Maastricht

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

Heeft u last van terugkerende 
computerproblemen en/of een 

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

problemen en het opnieuw 
optimaliseren van uw computer, 

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

of www.fixxcomp.nl

   
AMBY 

Bejaarden- en Invalidenvereniging

“De Sjlaaimetten”
houdt op dinsdag
11 en 18 december 

KIENMIDDAG
voor bejaarden, invaliden en 

alleenstaanden in 

DE KARDINAAL
Degene, die wenst opgehaald te worden,

dient dat tijdig te melden,
telefoon 3623559 / 8516537.

INLOOPSPREEKuuR: 
- Sociaal Team in Amby 
Elke dinsdag van 11.15 tot 12.15 uur.
Waar:  Ambyerstraat Noord 78
bel via : 0627850504
stuur een bericht via: 
- www.sociaalteammaastricht.nl
- via mail naar:
 info@buurtplatform-amby.nl

Sociale zaken, elke dinsdag van
13.00-1500 uur
Of buiten het spreekuur: 
telefoonnummer 06-27850805
per mail: armand.decker@maastricht.nl 
of via: info@buurtplatform-amby.nl  
bereikbaar onder telefoonnummer: 
06-36408424

De Wijkagent 
Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand 
van 1300 tot 1500 uur
Waar:  Ambyerstraat Noord 78
Bereikbaar : 09008844
Hub.smeets@politie.nl

GEVONDEN
Vrijdag 30-11, een  
horloge gevonden in 
“getske” tussen 
Eikenhoven en 
Berkenhoven
Info: 0650217579

Kerstbomen
actie 

Scouting 
Amby

3 t/m 21 december 2018

Zoals ieder jaar verkoopt Scouting Amby 
weer kerstbomen, en wel van maandag 3 
december t/m vrijdag 21 december 
(zolang de voorraad strekt). Met de 
opbrengsten kunnen we voor onze leden 
weer volop actieve scoutingprogramma’s 
maken en allerhande belangrijke 
materialen kopen. U steunt ons toch ook?

Onze bomen halen we zelf uit de 
Ardennen, dus versheid gegarandeerd en 
dat alles voor een leuke prijs. Ook dit jaar 
extra koopavonden en thuisbrengservice. 
Voor meer informatie over o.a. de 
openingstijden zie de poster elders in 
deze Amyer Praot. 

Iedereen die scouting een 
warm hart toedraagt, 
koopt een kerstboom 

bij Scouting Amby! 
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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:

Kipfilet
naturel of gemarineerd

Megaburgerpakket 
4-delig

samen 695

Gourmet schotels
diverse soorten
(minimaal 2 personen)

per persoon vanaf 625

Côte de boeuff

Vleesgebakje

per stuk 175

Gegrilde achterham + 
Preskop +
Uiengehakt

100 gram per soort samen 395

Nasi goreng

1 kilo 750

Saté
kant en klaar

500 gram 650

Hertenstoverij
(nieuw!!)

500 gram 895

Hongaarse goulash
met gratis witte rijst

500 gram 675

Boerengroentesoep

1 kilo 495

Asperge-beenham
ovenschotel

500 gram 695

Döpkes snackballetjes

100 gram 125

Cole slawsalade

200 gram 109

Vleessalade

250 gram 325

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 4 december t/m zaterdag 8 december 2018

Gehaktballen
panklaar

5 stuks 595

500 gram 1450

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

4 stuks 500

HUUR VOORDELIG UW CV / COMBI KETEL

VANAF �25,- P/MND*

Harmonieuws
Kerstconcert op zondag 
16 december a.s.
Het traditionele Kerstconcert van Amby is dit 
jaar op zondag 16 december om 16.00 uur in 

de H. Walburgakerk. De Harmonie onder leiding van Jhon 
Willems en de Drumband onder leiding van Roy van Wersch 
spelen voor u stemmige en verrassende Kerstmuziek.
Tevens treden voor u op Vocalgroup Mes Amie en het Kerkelijk 
Zangkoor St. Caecilia. 

Alle lezers van de Amyer Praot nodigen wij van harte uit om het 
Kerstconcert van Amby bij te wonen.

Sponsorkliks
Uw Kerstaankopen bij de grote internetwinkels kunt u eenvoudig 
doen via de website van de Harmonie www.walburga.nl  
Onze vereniging ontvangt een klein percentage van het 
aankoopbedrag en het kost u niets extra’s.
Maar, doe uw aankopen ook bij de lokale middenstand; zij zorgen 
ook dit jaar weer voor de feestelijke verlichting van ons mooie 
Amby! 
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Voor al uw administratie- en belastingzaken

Ambyerstraat Noord 74 A

6225 EG Maastricht

T 043 - 3638563

info@raadmaastricht.nl

www.raadmaastricht.nl

Ook voor uw particuliere belastingaangifte

Oude akerstraat 4 a Bemelen  Ma.13.0018.00 Di. t/m Do. 10.30 Vr. 8.00 tot 18.00 Za. 8.00 tot 17.00 

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak 

Advies, recepten en heel veel proeven van onze producten. 

14 en 15  dec.  van 10 tot 16 uur  Proefdagen 

puur natuur Bemelse Zadenmix (muesli) per fles € 2,49  

        Zuivelproducten en div. kazen rechtstreeks van de boerderij 
   Bintje of St pieter aardappelen 10 kg € 7,50 

Jubilarissen gehuldigd 
op Caeciliafeest
Op zondag 25 november vierde het Kerkelijk Zangkoor 
St. Caecilia het feest van haar patroonheilige. Op het 
einde van de H. Mis, waarin het koor onder begeleiding 
van organist Gerard van Buul de vaste gezangen uit de 
Ravenello-mis zong, werden twee jubilarissen 

onderscheiden. Pierre Prickaerts (midden van de foto) ontving het 
jaarinsigne en bijbehorende oorkonde van de Sint-Gregoriusvereniging 

vanwege zijn 50-jarig jubileum als koorzanger uit handen van pastoor 
Horsch. Frans Evers (links op de foto) heeft zich gedurende een periode 
van 70 jaar ingezet voor de kerkmuziek; hij ontving een ere-diploma en 
een kaars met het embleem van de Sint-Gregoriusvereniging.
Vervolgens werd het feest voortgezet in de Amyerhoof, waar de 
jubilarissen en hun echtgenotes verschillende cadeaus kregen 

aangeboden. Na het buffet kreeg René Grislo de “flesj” uitgereikt als blijk 
van waardering voor zijn constructieve inzet in het afgelopen jaar en zijn 
wekelijkse fietstocht vanaf de andere kant van de stad voor de repetitie.
Als grote verrassing kwam Sinterklaas, vergezeld van twee van zijn 
Pieten, op bezoek, waarbij hij naast alle koorleden ook de organist en de 
beschermvrouwe bij zich riep en hen voorzag van een chocolade-letter.
Een groot gedeelte van de middag werd besteed aan de traditionele 
tombola, waarvoor veel cadeaus en prijzen waren geschonken en 
ingezameld. Het bestuur wil de plaatselijke ondernemers en de eigen 
leden hiervoor hartelijk bedanken.
Mede dankzij de muziek van zanger Nico was het een heel geslaagd 
Caeciliafeest, waarop de leden en het bestuur met tevredenheid 
terugkijken. 
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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

Kerstwandelingen “Geine Wierouk, Mirre en 
Goud mer Walburga-Olie” in voorbereiding.
Het koor is druk bezig met de voorbereidingen van onze 
kerstwandelingen. Op dit moment zijn alle locaties bekend en 
bedanken wij nu alvast de geweldige medewerking van alle mensen 
waar de wandeling voorbij komt. Het koor is druk bezig met het 
thema van dit jaar waarbij naast zang ook geacteerd moet worden. 
Ook zijn onze vertellers druk bezig om een passend verhaal samen 
te stellen voor 
beide dagen. 
Op 14 en 15 
december hopen 
wij alle wandelaars 
in de juiste 
kerststemming te 
kunnen brengen. 
Wellicht komen wij 
ook bij u in de 
buurt langs. Wij 
proberen zo weinig 
mogelijk overlast te 
bezorgen echter 
hopen wij ook een 
beetje op uw begrip en medewerking. Directe buurtbewoners 
krijgen een brief met de juiste tijden dat wij in de buurt zullen zijn. 
Op 10 december houden wij een generale repetitie bij alle locaties. 

Geslaagde Sinter-kerstkienen op 28 november
Fantastisch hoeveel vrienden van Mes Amie bij dit vereningskienen 

aanwezig waren. 
Een gezellige avond met 
mooie prijzen in zowel de 
sinterklaas als kerstsfeer. 
Noteer alvast maar 3 April 
2019 want dan zal de 
paashaas ook weer 
verrassen met mooie paas 
prijzen. 

Programma 2019 – 2020 - 2021
Zoals in de vorige Amyer Praot aangegeven heeft zowel het 
bestuur als de leden tijdens een heidag zich uitgesproken over de 
activiteiten komende 3 jaren. Een aantal zaken liggen inmiddels vast 
maar willen nog niet alles verklappen…….
Volgend jaar zal het koor gaan meedoen aan de zogenaamde 
korendagen in Roermond. Het koor wil graag weten waar we als 
vereniging staan en gaan op dit korenconcours hun uiterste best 
doen.
Ook staat er een concertreis gepland voor 2019. 
In 20121 zullen wij wederom een theaterproductie gaan 
neerzetten. Inmiddels is er een regisseur aangetrokken om dit 
project te gaan begeleiden. 
De activiteiten van 2020 blijven nog even geheim. 
Het koor bruist van de energie en gaat de nieuwe uitdagingen aan.

Programma
Vrijdag  14 en zaterdag 15 December  Kerstwandelingen 
 “Geine Wierouk, Mirre en Goud mer Walburga-Olie”
Zondag 16 December Kerstconcert Walburga kerk
Maandag  17 December  kerstuitvoering Zeven Bronnen
Maandag  24 December  Kerstviering Walburgakerk
Zaterdag 05 Januari   Deelname aan driekoningenstoet 
   Maastricht
Zondag 17 februari  uitvoering in walburgakerk
Zaterdag 02 maart  opluistering Karnevalsmis 
   c.v. De Sjlaaibök 
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Kom kennis maken met ons nieuw gebak van ’t roze bekkerieke en 
onze herfstkoffie Heavenly Hazel 

WAT IS VERDACHT GEDRAG ?

Op verzoek van het Buurtplatform Amby 
wil ik u enige informatie geven over 
verdacht gedrag in de wijk en wat zou je 
dan als buurtbewoner kunnen doen ?
Om te beginnen : verdacht gedrag is 
moeilijk te omschrijven. U, als 
buurtbewoner, zult dit sneller in de gaten 
hebben dan iemand, die niet dagelijks in 
de wijk is. Er loopt b.v. iemand op en 
neer voor een woning en heeft daarnaast 
ook nog veel belangstelling voor deze 
woning. Verdacht gedrag ?  Als hij gekleed 
is in schilderkleren zou het mogelijk de 
winterschilder kunnen zijn die een 
offerte moet opmaken. Is het echter 
iemand, die in het donker gekleed is en 
schichtig om zich heen kijkt, wordt het 
weer een ander verhaal.  Kortom, 
vertrouw op dat moment gewoon op uw 
onderbuikgevoel.
Wat ons, als politie opvalt is dat mensen 
schromen om bij verdacht gedrag 1-1-2 

OVA Nieuws
Zondag 18 november deed 
Sint Nicolaas met zijn 
Pieten Amby aan.
Na bezoek aan de 7 
Bronnen waar onze zieke 
medemens op een attentie 
werd getrakteerd ging het richting 
Amyerhoof.
In de Amyerhoof werd de Sint met zijn 
Pieten verwelkomt door het jeugdorkest 
van Harmonie Sint Walburga, het was er  
een drukte van jewelste. 
Spelletjes, liedjes zingen en bij de Sint op 
schoot. Het kon niet op.
Scouting Amby had haar zaakjes weer 
goed in orde en de jongsten onder ons 
konden met volle teugen genieten.
Tegen de klok van vier vertrok de Sint 
met zijn Pieten en kon de Scouting met 
opruimen beginnen.
Scouting Amby, Amyerhoof, Jeugdorkest, 
bezoekers en allen die mee hebben 
geholpen aan het slagen van deze middag 
BEDANKT.

Bestuur Ondernemers Vereniging Amby  

Postadres : 
Postbus 1230
6201 BE Maastricht
Bezoekadres: 
Prins Bisschopsingel 53
6212 AB Maastricht

te bellen. Mensen weten vaak niet 
wanneer dit alarmnummer gebeld kan 
worden. 
Ook  als u twijfelt, belt u de politie op 
1-1-2. Want de politie komt  liever een 
keer te veel dan te weinig. Dankzij uw tip 
kan de politie inbraken voorkomen.
Ziet u een verdachte situatie, kunt u 
betreffende persoon ook gewoon 
aanspreken en vragen of u hem kunt 
helpen of informeren of hij iets zoekt. 
Echte inbrekers vinden dit absoluut niet 
fijn en daarnaast geeft u een signaal af 
dat buurtbewoners op elkaar letten. 

Word nu lid van Service van Envida 
en profi teer direct van onze 
gunstige collectiviteitskorting op 
uw zorgverzekering.

www.servicevanenvida.nl
043 - 369 06 10 | service@envida.nl

KORTING 

OP UW

ZORG�

VERZEKERING
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www.servicevanenvida.nl
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KORTING 

OP UW

ZORG�

VERZEKERING

Meer informatie kunt u via internet 
vinden in de brochure “Wat is verdacht 
gedrag” van de Nationale Politie. Het 
gemakkelijkste kunt u deze brochure 
benaderen door in een zoekfunctie (b.v. 
Google) de zoektekst “wat is verdacht 
gedrag” in te voeren. 

Hub Smeets
wijkagent
Facebook : @wijkagent.Hub.Smeets
Twitter : @wijkagentSmeets 
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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 5 december tot dinsdag 18 december

4 Schnitzels
+ 1/2 kg Gehakt

€ 8.95samen voor

KOPHAASJES
vrijdag 8 december en
zaterdag 9 decemberWEEKENDRECLAME 

4e GRATIS

Zuurvlees
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 0.99
Droogworst
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 0.99

Jong belegen kaas

100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.30

Preskop
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 0.99

Zaterdag 17 november 
kleurde de Amyerhoof 
helemaal in RIO stijl
En op Facebook 
kwam ook de ene 
na de andere foto 
voorbij van de 
Dameszitting van 
de Ajd Prinsessen.
Het was dan ook 
een geweldige 
avond, mede 
dankzij onze 
sponsoren stond 
er weer een TOP programma. 
Het was een sjieke avond die alleen 
mogelijk was door de medewerking en 
steun van onze talloze sponsoren, artiesten 
en natuurlijk al onze aanwezige dames, 
want een Dameszitting maak je SAMEN 
tot één succes.
Dank aan iedereen die zijn of haar bijdrage 
geleverd heeft aan dit geweldig festijn.
Ook het komend jaar staat er weer een 
zitting op het programma op 23 november 
2019 goon veer los met als thema 
Glitter en Glamour
Nogmaals bedankt ... "t waor Sjiek
Er liggen nog 2 prijzen te wachten op de 
prijswinnaars.
Heb jij lot nummer geel 910 of geel 981 
stuur ons dan even een 
persoonlijk berichtje op 
onze Facebook pagina.

Eur Ajd Prinsesse 

voetverzorging bij u aan huis 
Petra Penders Pedicure 

Pure gezondheid voor uw voeten 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ruim 20 jaar gediplomeerd pedicure  

06- 21 93 86 16 
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Hallo Kluivers
Nu hebben we in de 
Kerstvakantie een leuke 
activiteit voor jullie, een 
dagtocht met de bus naar 
Sevenum. 
Op vrijdag 4 januari  
beleven we (kluivers van 6 t/m 12 j.) een 
magische dag in Toverland.
In de kerstvakantie is Toverland versierd 
met dennenbomen, kerstballen en lampjes. 
In het land van Toos is er volop vermaak, 
hier heb je vliegensvlugge glijbanen, een 
razende achtbaan, klimmen en klauteren en 
ook in Wunderwald is van alles te beleven, 
zo kun je een snelheidsrecord halen met de 
Maximus Blitzbahn. Je hebt er ook het 
betoverde huis Villa Fiasko, een huis vol 
hindernissen. En de wildwaterbaan Expecter 
Zork. Ook het land van Ithaka is open waar 
de snelle achtbaan Troy voorbij raast.
Kom langs en ontdek  het allemaal!! Je ziet 
er is genoeg te beleven. Dus heb je zin,  geef 
je op bij het opgeefadres!!!!

Datum activiteit: 
vrijdag 4 januari 2019 
Verzamelen: Severenplein om 8.45 uur.
Vertrek: Severenplein om 9.00 uur.
Einde: Severenplein rond 18.30 uur.
Deelnemersbijdrage: € 12,=
Meenemen: Lunchpakket en drinken en 
eventueel wat geld voor een frietje  of zo. 
Trek goede schoenen en speelkleding aan en 
neem eventueel reservekleding mee. 

Opgeefadres: 
Bep Thors, Achter de Hoven 61,
Tel: 0433635947                                   

Opgeven op: 
maandag 17 december van 19.00- 20.00 uur 
dinsdag 18 december van 16.00- 17.00 uur                                                                                                             

Wij wensen jullie PRETTIGE KERSTDAGEN 
en een GELUKKIG NIEUWJAAR

TOT ZIENS,  KVW AMBY
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H. MISSEN in Amby

ZONDAG 9 december Tweede  Zondag van de Advent 
11.00 uur koor: Sancta Walburga
Zeswekendienst Pierre Cox
Eerste jaardienst  Annie Gulpen
Overleden ouders Koenen-Gijselaers
Annie Overhof-Kostons vanwege Missiecomité
Willy Spauwen
Maria Debie-Knubben; c.u.
Joke Philippi-Schnieder; c.u.
Mia Splinter-Kuypers; c.u.
Charly Nicolaes, die gedoopt wordt
Kerkdeurcollecte adventsactie door Missiecomité

Dinsdag 11 december  09.00 uur in de dagkapel:  Voor de wereldvrede
Donderdag 13 december  09.00 uur in de dagkapel:  Voor de zieken 

ZONDAG 16 december Derde Zondag van de Advent 
11.00 uur koor: Byzantijns koor zingt Byzantijnse Mis
Zeswekendienst Giel  Janssen 
Eerste jaardienst Lieke Smeets-Seijben
Marieke Alberts-Rompelberg; c.u.
Lambert Waterval; c.u.
Sanna Ickenroth, die gedoopt wordt
Voor Vaya en Macy, die gedoopt worden
16.00 UUR KERSTCONCERT 

Dinsdag 18 december  09.00 uur  H. Mis In de dagkapel
09.30 uur Boeteviering. Ook gelegenheid tot privé biecht

KERSTVIERING ZONNEBLOEM
WOENSDAG 19 DECEMBER 14.00 UUR IN AMYERHOOF - 
Koor: Moselsänger

Donderdag 20 december 09.00 uur in de dagkapel  
Voor de parochiegemeenschap

VRIJDAG 21 DECEMBER ZIEKENCOMMUNIE
Parochianen, die de ziekencommunie willen ontvangen  kunnen zich opgeven 
bij Kapelaan Anu, tel 043-3634587 of bij het Parochiebureau tel. 043- 3520100
Dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 18.30 tot 20.00 uur.

25 december –Eerste Kersdag- H. Mis om 11.30 uur

 KERKPOETS voor Kerstmis: Maandag 17 december van 09.00 uur tot 
12.00 uur

NIEUWJAARSTREFFEN: Evenals voorgaande jaren beginnen we 2019 ook 
met een nieuwjaarstreffen en wel op zondag 6 januari van 12.30 uur tot 
14.00 uur  

Misintenties: opgeven:  In de kapelanie (Severenstr. 7) In het parochiebureau elke  
dinsdag van 14.00 -16.00 uur en vrijdag van 18.30 -20.00 uur. Ambyerstr. Zuid 90ª 
tel. 043-3520100 of via e.mail: parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
Vermelding in de volgende kerkklok: misintenties: uiterlijk maandag 
10 december in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 11 december vóór 
16.00 uur in het parochieburau
Misintenties opgeven van 22 december t/m 11 januari
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.

CHRISTUS KONING VAN HET HEELAL
Het einde van het liturgisch jaar nadert en 
het nieuwe begint met de eerste zondag 
van Advent. Op het laatste zondag van het 
jaar vieren wij het hoogfeest van Christus 
Koning van het Heelal.
Het werd ingesteld door paus Pius XI in 
1925 bij het zestiende eeuwfeest van het 
Eerste Concilie van Nicea. De encycliek die 
hij daartoe schreef was QuasPrimas. Op 
genoemd Concilie werd plechtig 
uitgesproken dat Jezus de Zoon van God is 
en "één in wezen met de Vader": 'God uit 
God, Licht uit Licht, ware God uit de ware 
God', uit het Credo.  
Bij de instelling van het feest wilde paus Pius 
XI vooral het soevereine gezag van Christus 
bevestigen tegenover het toenemende 
atheïsme en de secularisatie van de 
maatschappij. Dit koningschap van Christus, 
de Heer, strekt zich uit tot allen en niet 
alleen tot de mensen die Christus belijden.
Door de plaatsing op de laatste zondag 
van de tijd door het jaar past dit feest goed 
in de thematiek van die zondagen en die 
van de eerste zondagen van de Advent. 
Dan gedenken wij de wederkomst des 
Heren.
Paus Benedictus XVI drukte het wezen van 
Christus' koningschap als volgt uit. "Het 
Koninkrijk van Christus volgt de criteria van 
deze wereld niet. Zijn maatstaf is de liefde, 
de toewijding, de inzet voor de behoeftigen 
naar lichaam en ziel. Als we in het Onze 
Vader bidden dat zijn rijk kome, dan vereist 
dat van ons dat we de bereidheid hebben 
de wil van onze koning in ons eigen leven 
om te zetten. De Heer zal ons laten zien 
waarmee we onze medemensen kunnen 
helpen".
Goede voorbereiding op Kerst!
Kapelaan Slaven

6 3 e  j a a r g a n g
 n r .  2 1  -  2 0 1 8

 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.: 043-3634587 / Dringend: 06-34322362 

Wachtdienst tel: 043-3690670 

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

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

Betaalrekening (van missen e.d.): 
NL37 SNSB 0858 0216 25
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ZO VER WEG EN TOCH DICHTBIJ…
Wanneer iemand om wie je veel geeft er niet meer is, voelt dat als een immense afstand. 
Een simpel gebaar maakt dat bij een galerijgraf heel anders: je blijft dicht bij je dierbaren. 
Een flink verschil met een normaal graf of de leegte die vaak wordt ervaren na crematie.

ONTDEK OOK DE OVERIGE VOORDELEN VAN BOVENGRONDS BEGRAVEN: 
VOORDELIG IN PRIJS •  GEHEEL ONDERHOUDSVRIJ •  MILIEUVRIENDELIJK

Zorgeloos en goed geregeld
voor slechts € 6.672,88

All-in uitvaart + galerijgraf + eerlijke en voordelige prijs: 

vraag naar de Galerijgraf Inkooppolis

Gerard Walravenstraat 65, 6227 TA  Heer-Maastricht  043-3612566



Amyer Praot - 10 - Amyer Praot

MOVAKA V.O.F. 

0646376593 www.movaka.nl 

30 jaar ervaring! 

 Overkappingen  
 Tuinkamers 
 Rolluiken 
 Zonweringen 
 Horren 

 Gronsvelderweg 29, Gronsveld 

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

1B
02

-1
70

9

SNS Huisselectie Altijd keuze uit 
meerdere hypotheekaanbieders
Met een SNS Hypotheek krijg je goede rente en voorwaarden. 
Maar misschien is er wel een hypotheek die nog beter bij jou past. 
Daarom valt er bij ons wat te kiezen. Als enige bank in Nederland 
hebben we een breed aanbod van verschillende hypotheek-
aanbieders: de SNS Huisselectie. Zo kunnen we je altijd een 
hypotheek aanbieden die het beste past bij jouw wensen.

Maastricht, De Leim 10A
Maastricht, Markt 18
Maastricht, Peijmeestersdreef 2

Het eerste pastoraal 
beleidsplan 
Maastricht-Oost 
is er
Het heeft even geduurd, maar het 
is er nu echt van gekomen: de 
parochiefederatie Maastricht-Oost heeft 
een Pastoraal Beleidsplan. Deze 
parochiefederatie bestaat uit vijf 
deelnemende parochies, die hun eigen 
Parochiële Bestuursraad hebben. Hun 
eigen identiteit is hiermee gewaarborgd. 
Het gezamenlijk Pastoraal Beleidsplan is 
er gekomen, dankzij de inbreng van alle 
Parochiële Bestuursraden. Een knap 
staaltje werk!
Het behoeft geen betoog dat het niet 
bijster rooskleurig gesteld is met de Kerk. 
Iedereen weet intussen, dat het 
kerkbezoek terugloopt en dat er een 
nijpend tekort is aan priesters. Bovendien 
is er een steeds groter gebrek aan 
financiële middelen, die nodig zijn, om een 
parochie met alles wat daarbij hoort in 
stand te kunnen houden.
De parochiefederatie Maastricht-Oost 
heeft een beleidsplan opgesteld, waarmee 
slagvaardig de situatie aangepakt kan 
worden. Daarbij heeft de 
parochiefederatie een aantal doelen voor 
ogen; te weten: 'Zoveel mogelijk gelovigen 
het 'gemeenschap-zijn' te laten beleven', 
'het doorgeven van het geloof en 
'Diaconie'.

Achtergronden
De vorming van de parochiefederatie 
Maastricht-Oost is niet uit de lucht 
komen vallen. Er wordt in het Pastoraal 
Beleidsplan dieper ingegaan
op de achtergronden van de vorming van 
die parochiefederatie.
Het zal niemand verbazen, dat 
kostenbesparing één van de beoogde 
voordelen hiervan is, bijvoorbeeld op het 
gebied van gezamenlijk inkopen van 
liturgische benodigdheden of het 
terugdringen van salariskosten en 
woonlasten van priesters. Een ander 
voordeel is de mogelijkheid om  
capaciteiten te bundelen, zowel op 
bestuurlijk vlak als op het vlak van inzet 
van priesters, parochiemedewerkers en 
vrijwilligers in méér dan één parochie.
Interessant is het overzicht van vieringen 
en inzet van vrijwilligers in de 
verschillende parochies. Verbazingwekkend 
hoeveel menskracht er nodig is om een 
parochie draaiende te houden. Het is dan 
ook goed om hier eens kennis van te 
nemen.
De vorming van de parochiefederatie, 
waarin de vijf eerder genoemde parochies 
samen moeten gaan werken, vraagt om 
een adequate werkwijze.
In het Pastoraal Beleidsplan wordt een 
duidelijke beschrijving gegeven van de 
communicatielijnen, taken en 
verantwoordelijkheden, wijze van 
besluitvorming met de daarbij horende 
beschrijving van taken en bevoegdheden 
van de verschillende geledingen en 
functionarissen. Een duidelijke 
kaderstelling is onontbeerlijk. 
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Ervaar de voordelen van uw eigen mobiele reisadviseur:

•	 Persoonlijke service zonder 
 meerprijs.

•	 Ik	kom	graag	op	afspraak	
	 bij	u	thuis.

•	 Onafhankelijk	reisadvies.

•	 Prijsvergelijking	tussen
	 Nederlandse,	Belgische	en	
	 Duitse	reisorganisaties.

•	 Bijna	30	jaar	werk-	en
	 reiservaring.

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

Uw vakantie is in vertrouwde en ervaren handen

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

Vakanties 2019
zijn al te boeken!

Neem vrijblijvend contact
op met Raymond

MOND  
 ZO &

Algemene tandheelkunde

Kindertandheelkunde

Kaakchirurgie & implantologie

Preventieve tandheelkunde
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Welkom! 
Loop vrijblijvend binnen of bel 
voor een afspraak, en maak 

kennis met Uw tandarts!

vanaf 18 augustus 
Nieuwe tandartsen praktijk in Zorgpark Scharn

www.mondenzo.nl

Mond&Zo Scharn 
Vijverdalseweg 4A 03 

Maastricht
 043-363 63 92
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Nieuwe tandartsen praktijk 
in Zorgpark Scharn

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kan een parochie niet (meer) bestaan: zij 
vormen de grootste groep 'arbeidskrachten' in een parochie en 
juist daarom is het van groot belang, ervoor te zorgen dat er 
voldoende aandacht is voor die vrijwilligers. Om sturing te 
kunnen geven aan deze groep mensen moet er een goede 
organisatie rondom hen worden gecreëerd.

Vrijwilligers vormen immers de basis in de continuïteit van alle 
activiteiten binnen een parochie.
In het Pastoraal Beleidsplan is ook ruime aandacht voor pastorale 
zaken. Hier wordt vooral gewezen op de noodzaak om 
activiteiten af te stemmen op de actuele situatie van de 
parochianen. Een concreet voorbeeld hiervan is de toegenomen 
hectiek in jonge gezinnen en het snelle moderne genieten als 
onderdeel van onze cultuur, zodat er niet altijd plek of animo is 
voor verstilling en bezinning. De eigenheid van de verschillende 
parochies kan bovendien leiden tot een verschil in benadering van 
parochianen en daarmee dus in het aanbod aan die parochianen.
Aan het einde van het Pastoraal Beleidsplan wordt er nog een en 
ander geschreven over de volgende onderwerpen:
•	 PR:	een	website,	die	federatiebreed	opgezet	wordt,	maar	
 waarop de verschillende parochies afzonderlijk te herkennen 
 zijn, maar ook het aanhaken bij sociale media wordt als 
 noodzakelijk gezien.
•	 Gebouwen:	er	moet	een	inventarisatie	gemaakt	worden	van	
 alle vastgoed federatiebreed met daarbij de staat van 
 onderhoud, eventuele planning voor onderhoud mét een 
 kostenraming.
•	 Financiën:	een	federatie-breed	financieel	beleidsplan	volgt	nog,	
 maar is geen onderdeel van het pastoraal beleidsplan.

Het Pastoraal Beleidsplan besluit met de formulering van een 
aantal pastorale beleidsdoelen voor de korte termijn, de 
middellange termijn en de lange termijn. 
Wilt u het beleidsplan graag in uw bezit krijgen om het op uw 
gemak te kunnen doorlezen, wendt u dan tot het 
Parochiebureau. 



Adventsactie 2018:
Een netwerk van naaiateliers voor 
jonge moeders in Congo Central
In de provincie Congo Central in 
de Democratische Republiek Congo wonen veel alleenstaande 
moeders tussen 13 en 23 jaar. Ze zijn nauwelijks geschoold en 
kunnen niet lezen en schrijven. Deze jonge moeders hebben 
daardoor geen enkel vooruitzicht op werk. Een opleiding kan hen in 
staat stellen te voorzien in de basisbehoeften van hun gezin. Ze 
kunnen dan zorgen dat hun kinderen wel naar school gaan en 
gezond blijven. Zo doorbreken zij hun situatie van structurele 
armoede. Alfabetisering en scholing zijn hiervoor essentieel.

Op zondag 9 december 2018 staan collectanten van het Missie 
Comité Amby voor een collecte voor de jonge moeders in Congo 
Central aan de kerkdeur na de H.Mis van 11.00 uur.
Wij nemen uw gift graag in ontvangst.

Parochie Missie Comité Amby. 
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RKASV NIEUWS  
uITNODIGING Jaarvergadering RKASV
7 december 2019  20:00 Kantine
Agenda:
- Opening
- Ingekomen post
-  Notulen vorig jaar
-   Jaarverslag Jeugd
-    Jaarverslag Senioren 
-  Financieel Jaarverslag
-   Verslag Kascontrole
-   Begroting
-   Mededelingen
-   Toekomst RKASV 

!! OPROEP DEELNAME !!

AMIESE 
GALA ZITTINGEN 2019

Ook dit jaar organiseert CV de Sjlaaibök weer de jaarlijkse 
galazittingen in de Amyerhoof.
De voorbereidingen zijn alweer in volle gang en diverse deelnemers 
zijn al bezig met ideeën en oefenen
Vind ook jij het leuk om (weer) deel te nemen aan de Amiese 
zittingen met bijvoorbeeld een buut, dans, sketch of zang meld je dan 
snel aan via een mail naar info@sjlaaibok.nl 
 De repetities zijn gepland op 16, 23 en 30 januari in de avonduren. 
De generale repetitie is op 6 februari
(houd deze data daarom vrij).

De galazittingen zijn dit jaar op VRIJDAG 8 en 
ZATERDAG 9 FEBRuARI 2019 om 20.11 uur 
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Ook voor Dagbesteding, Logies, Crisis-&Spoedopvang 
 

Liefde Laat Langer Leven 
 

Vernieuwd aanbod Zorg-Appartementen, nog steeds  
voor echtparen & nieuw: met oplossingen voor  
minima*  in de 2 locaties Amby-Severen-Park. 
 

Na enkele aanpassingen, opknapbeurten en uitbreiding van ons beleid  
staan weer zorg-appartementen beschikbaar voor echtparen* en nieuw:   
ook voor minima*.  Op die manier zijn de 2 hoogste drempels uit standaard  
“ZorgLand” weggenomen, te weten  
 

1. het “uit elkaar halen” van een echtpaar na een lang leven samen,  
als er intensieve zorg nodig is voor een / of voor beiden   en 

2. de “blokkade” om economische reden van de beste WLZ-Zorg voor 
minima.  

info@villakeizerskroon.nl www.villakeizerskroon.nl 
 

Wij hanteren geen 
wachtlijsten!  

 
www.villakk.tv 

 
0612856917 
0651456702 

 
Welkom ! 

 
 

 

♫  PIANOLES 
 
✧ Door gediplomeerd en ervaren pianodocente  
✧ Privéles voor kinderen en volwassenen  
✧ Beginners en gevorderden 
✧ Gratis proefles 
✧ Eventueel bij u aan huis 
✧ Mogelijkheid deelname Landelijke Graadexamens  
 
Patricia Suijlen, Tel. 043-3635931 
Appelhegge 16, 6225 KB Maastricht (Amby)  

      
 
 
 
 
 
 

Beste kinderen van Amby, 
Op zondag 18 november was het weer een 
feestelijke dag in Amby: Sinterklaas kwam ons 
mooie dorpje bezoeken. In de ochtend werden de 
bewoners van de Zeven bronnen verrast met een 

bezoek van de Sint en zijn Pieten. Vervolgens was er 
spanning bij de Ambyerhoof, want hoe zou de Sint dit 

jaar aankomen? En zou alles goed zijn gegaan?

De Sint werd feestelijk rondgereden door een grote auto met een 
aanhanger, waar hij samen met al zijn Pieten op stond! Na een 
warm welkom door alle lieve kinderen van Amby, werd al snel 
duidelijk dat er een paar Pieten enkele kledingstukken kwijt waren. 
De rest van de middag werden diverse Pieten Amby in gestuurd 

 
 
 
 
 
 
  

 

 
      
     

 

Warm en ambachtelijk ! 
 
Passioneel ! 
 

Vakmanschap ! 
 
De enige echte in Amie ! 
 

En dat al 90 jaor ! 

om de verloren kledingstukken te zoeken.  
Ook werden er spelletjes gespeeld, liedjes gezongen en dansjes 
gedaan. Uiteindelijk bleek een ondeugende Piet de kledingstukken 
verstopt te hebben, maar ze zijn gelukkig teruggevonden en de Sint 
was niet boos. Eind goed, al goed.
Iedereen heeft het ontzettend goed naar zijn zin gehad en als 
organisatie waren wij weer blij met de hoge opkomst. 
Vanaf deze plaats willen wij iedereen bedanken die heeft 
meegeholpen om er een zeer geslaagde dag van te maken. Merci en 
tot volgend jaar!
We hopen dat iedereen nog goed kan genieten van de Sint zijn 
verjaardag en wensen iedereen veel pepernoten toe!

Roverscouts Scouting Amby 
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Belangrijke data :
7 dec.: zevenbronnen Modeshow van Penders Mode. Mooie 
betaalbare kleding
9 dec.: wandelclub de vrolijke lopers. 13.30 uur verzamelen bij de 
Kardinaal in Amby
11 dec.: inloop spreekuur wijkagent 13.00-15.00 uur
11 dec.: sociaal team inloopspreekuur 11.30-12.30 uur / werk en 
bemiddeling inloopspreekuur 13.30-14.30 uur
11 dec.: winkelen voor senioren bij Plus Franssen Amby
20 dec.: Resto van harte, lekker uit eten/ Zevenbronnen 18.00- 
21.00 uur 
21 dec.: winkelen voor “het Kratje van Amby” bij plus Franssen 
23 dec.: Dansen in het Park gezellig dansen en ontmoeten voor 
ouderen. Beats and Bars van 13.30-18.00 uur
29 dec : party sensation gezellige dansavond voor 35+ bij beats and 
Bars van 20.00-24.00 uur 

Het buurtplatform-Amby en herkenbaarheid
"Ben je goed voor de buurt is de buurt goed voor jou"
In verband met de ontwikkeling van een nieuwe identiteit voor het 
buurtplatform Amby is reeds in 2017  met een fotograaf in Amby 
contact opgenomen. 
"foto grafie Cindy Coenen". Cindy Coenen is een betrokken 
inwoner van de wijk Amby en hoefde dan ook niet lang na te 
denken hoe ons te helpen. Een aantal prachtige foto’s van Amby 
waren het resultaat.
De gebruikte foto is genomen vanuit de kerktoren  en laat zien 
hoe Amby zich steeds mooier ontwikkeld  Oud en nieuw naast 
elkaar en met veel groen.
Naamsbekendheid voor Sander Van Dijk
Sander van Dijk, een startend ontwerper uit Amby,  heeft de 
opleiding multimedia design gevolgd in Maastricht. Voor hem was 
de opdracht het logo van het buurtplatform Amby te combineren 
met de foto van Cindy Coenen en laat oud en nieuw bij elkaar 
komen.
Samen met  het cultureel Comité is overeengekomen dat het 
buurtplatform Amby het wapen van Amby mocht gebruiken. Het 
resultaat mag er zijn. Oud en nieuw in optima vorm met het logo 
van het buurtplatform Amby als verbindende factor tussen oud en 
nieuw.
Met dank aan Cindy Coenen, Sander van Dijk en Ed Sabel welke 
alle drie er mede aan hebben bijgedragen , oud en nieuw bij elkaar 
te brengen in een passend ontwerp.

Het buurtplatform-Amby en “het kratje van Amby”.
Zoals jullie wellicht al weten is het Kratje van Amby er voor die 
inwoners van Amby die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
Regelmatig dat jullie via de buurtapp van het buurtplatform-Amby 
“Nextdoor” een bericht ontvangen voor hulp bij vervoer, vraag 
voor koelkast of diepvries of linnengoed en noem maar op. Meestal 
kan het buurtplatform met jullie hulp snel en adequaat hulp bieden.
Nu de feestdagen voor de deur staan zullen het buurtplatform-
Amby  en “het Kratje” twee dagen bij Plus Franssen staan en u 
vragen om langer houdbare levensmiddelen te sponseren. Zij die 
het nodig hebben zullen u dankbaar zijn.
Wij staan bij Plus Franssen op 21 december

Het buurtplatform Amby met Nieuw inloopspreekuur 
in Amby van Servicepunt Werk en Bemiddeling :
Wat kunnen wij voor u betekenen?
Wij geven informatie, advies over en bieden ondersteuning bij:
- het vinden van een (nieuwe of andere)  baan;- opleidingen en 
 cursussen
- het maken van een cv, een motivatiebrief of tips voor het 
 solliciteren;
- kinderopvang bij u in de buurt;

Wist U dat het voormalige NATO hoofdkwartier 
in de Cannerberg te bezoeken is? 
Deze basis is gelegen aan de 
Cannerweg.
De basis is van begin jaren 
zestig tot eind 1992 
operationeel geweest. Sinds 
eind 2013 is het mogelijk om 
de ruïne van dit 
hoofdkwartier te bezoeken 
onder leiding van ervaren 
gidsen. Veel van deze gidsen 
hebben zelf in deze basis gewerkt en weten dus uit ervaring wat hier 
vroeger, ten tijde van de Koude Oorlog, allemaal gebeurde.
Individuele bezoekers kunnen deelnemen aan de weekendexcursies, 
groepen(minimaal 10 personen) kunnen ook op een ander tijdstip 
terecht.

In de maand december zijn enkele bijzondere dagen gepland. Op 8 
december is het Erfgoedweekend. Men krijgt dan een korte rondleiding 
en aansluitend een zwartwit film te zien ism het Limburgs Museum en 
met muzikale begeleiding. Deze film duurt ongeveer 1 uur. Voor meer 
informatie en reservering, zie Limburgs Landschap.
28 en 29 december is de Natoberg ook te bezoeken tussen 11.00 uur 
en 15.00 uur. U krijgt dan een rondleiding met gids, wel van te voren 
inschrijven, dit om opstoppingen te voorkomen.

Er wordt steeds gestart om 14.00 uur. ( behalve in december) De 
kosten bedragen Euro 6,00 per persoon.
Voor reservering en meer informatie kan men terecht bij het Limburgs 
Landschap, Tel.077—4737575 of via 
www.limburgs-landschap,nl. 
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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 

Aangepaste / Extra openingstijden:

Zondag 23-12: 12.00 u. - 16.00 u.
Maandag 24-12: 10.00 u. - 16.00 u.

Donderdag 27-12: 13.00 u. - 18.00 u.
Maandag 31-12: 10.00 u. - 14.00 u.

Wij wensen u fijne feestdagen en 
een voorspoedig 2019 !

Maastricht
CHOCOLADE

  Ma: gesloten. 
Di t/m Vrij: 10.00 u. – 18.00 u.

   Zat: 10.00 u.- 16.00 u. Zo: gesloten.

Ambyerstraat Noord 38
6225 EE  Maastricht
Tel. 043-3112557

-  vragen over uitkering en inkomen
-  vacature bank aanwezig
Adres:  Ambyerstraat-Noord 78 / Aandacht 
Plus Zorg / Informatiecentrum 
Buurtplatform Amby
Voor vragen of het maken van een 
afspraak buiten genoemd spreekuur kunt u 
mij ook bereiken op  telefoonnummer 
06-27850805 of per mail: 
armand.decker@maastricht.nl of via : 
info@buurtplatform-amby.nl  bereikbaar 
onder  telefoonnummer : 06-36408424

Het buurtplatform-Amby en 
lekker eten
Lekker eten en geheel verzorgd 
(3 gangen menu voor € 7,00) door 
kookclub Resto van Harte vrijwilligers 
Resto Van harte op 20 december  in  de 
Zevenbronnen vanaf 18.00 uur. 
Wacht niet te lang met reserveren. 
De belangstelling is groot. Wij willen u 
niet teleurstellen.
Om te reserveren:  LET OP NIEUWE 
LINK Ga hiervoor naar:  reserveren.
restovanharte.nl/onze-restos/envida-
locatie-zevenbronnen.html 
of   
info@restovanharte.nl of bel  0900 900 
3030 kosten 0,35 cent per gesprek.
Wilt u meer weten hoe u vrijwilliger kunt 
worden voor de kookclub resto van 
Harte…Stuur dan een mail naar :  
info@buurtplatform-amby.nl

Het buurtplatform-Amby en ons 
AED netwerk.
Proficiat . De eerste 10 cursisten hebben 
met goed gevolg de  reanimatie cursus  
AED behaald. Zij zullen een certificaat 
hiervoor ontvangen. De formele status van 
de reanimatievaardigheid zal door EHBO 
vereniging dr. Stoops in Amby bij gehouden 
worden.  De cursisten kunnen zich nu 
opgeven bij hartslagnu.nl   Daar kunnen ze 
aangeven dat ze opgeleid zijn bij EHBO 
vereniging dr. Stoops in Amby. Aanmelden 
bij hartslag nu is voorwaarde om aan de 
reanimatie cursus te kunnen deelnemen.
Voor 2019 zijn er nog 6 plaatsen vrij voor 
de tweede reanimatie cursus in Maart.  
Opgeven is mogelijk via : 
info@buurtplatform-amby.nl 

Het buurtplatform-Amby groeit
Wij groeien.  Zowel het aantal 
werkgroepen als het aantal actieve 

bewoners neemt gestaag toe. Op dit 
moment zijn onder andere de volgende 
werkgroepen actief.
Amby energie neutraal, beperking overlast 
infrastructuur Amby, brei club Amby, 
klussenteam Amby, kookclub Amby, 
toegankelijkheid Amby, Kookclub Resto Van 
Harte, kratje Amby, PURE Amby    

Werkgroep : kookclub Resto van 
harte
Vaak realiseren wij ons het niet maar een 
verpleegkliniek of verzorgingshuis kan 
meerdere functies hebben.
Wat dacht u van een restaurant functie of 
ontmoetingsplaats. Vaak zijn er grotere 
ruimtes waar niet 24 uur per dag gebruik 
van gemaakt wordt.
Samen met Resto van Harte  en Envida 
heeft de kookclub van het buurtplatform 
Amby een toplocatie gevonden die voor 
lekkers en gezelligheid zorgt.
Omdat wij groeien is het handig wanneer  
er zich  meer “koks” aanmelden. Moeders, 
oma’s,  chef-koks, studenten iedereen die 
als hobby koken heeft of het gewoon leuk 
vind om in groepsverband met andere 
vrijwilligers een gezellige middag te hebben 
bel gerust eens voor meer informatie of 
loop eens een paar uurtjes met ons mee.

Wilt u informatie mbt een werkgroep 
neem dan contact met ons op via : info@
buurtplatform-amby.nl  of bel : 
0636408424

Voor de kerstdagen zorgt de kookclub 
voor de gebruikers van  ”het  Kratje”. Zij 
zullen door medewerking van kookclub 
Amby, en de enkele middenstanders uit 
Amby heerlijk klaargemaakt konijn 
aangeboden krijgen. Dat ze een gezellige 
kerst met familie mogen hebben en de 
“knijnsbatse” mogen smaken.

De Werkgroep beperking overlast 
infrastructuur Amby
Informatieavond over vliegverkeer is goed 
bezocht. 
Door de werkgroep beperking overlast 
infrastructuur Amby is een bijeenkomst 
georganiseerd die voor alle inwoners van 
Amby toegankelijk was. Enkele tientallen 
personen heeft zich aangemeld, plaats was 
er voor dertig personen. Dhr.Wim Derks 
en Dhr. Paul Rutten hebben middels een 
power point presentatie verduidelijkt hoe 

de situatie nu is, wat er aan vliegbeweging 
nog bij komt  en wat dit kan inhouden 
voor omwonenden. 
De complete power point presentatie kunt 
u vinden op de website www.
buurtplatform-amby.nl           

Volgende vergadering buurtplatform; 
18 december

Contact Stichting Buurtplatform Amby
Postadres: 
Westrand 35, 
6225 AT Maastricht;
Bezoekadres : 
Ambyerstraat Noord 78
Telefoon 0636408424
Website: www.buurtplatform-amby.nl 
E-mailadres: info@buurtplatform-amby.nl 
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