
Amyer Praot - 1 - Amyer Praot

44e jaargang nr 21 24 november 2020

Kersbomenactie 2020 
van Scouting Amby
Vanaf 1 december worden er weer kerstbomen verkocht 
door Scouting Amby! 

Gezien de vreemde tijd waarin we leven en alle 
beperkingen die dit met zich meebrengt zijn we dit 
jaar als vereniging extra blij dat we weer een 
vergunning gekregen hebben voor de verkoop van 
kerstbomen.

De verkoop en de inrichting van het terrein is dit jaar 
aangepast en zal geheel plaatsvinden volgens de 
geldende corona maatregelen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het dragen van mondkapjes, een verplichte 
looproute over het verkoopterrein, de mogelijkheid om 
contactloos te betalen, een maximaal aantal klanten tegelijkertijd 
op het terrein, etc. Allemaal maatregelen om ervoor te zorgen 
dat we met z’n allen gezond blijven en thuis kunnen genieten van 
een verse kerstboom van Scouting Amby.

Afgelopen jaar was en is nog steeds een bijzonder jaar, waarin 
een beroep gedaan wordt op ieders aanpassingsvermogen en 
medewerking. We beperken onze sociale contacten, verplaatsen 
ons niet onnodig en werken zo veel als mogelijk vanuit huis.

Hoe fijn is het dan om na een dag thuiswerken even naar buiten 
te gaan om even een frisse neus en een mooie kerstboom te gaan 
halen bij Scouting Amby? 
Speciaal voor de frisse neus van alle thuiswerkers hebben op 
werkdagen ruime openingstijden tot 19:00 uur en op donderdag 
en vrijdag zelfs tot 21:00 uur! 

Onze openingstijden vanaf 1 december zijn:
Maandag t/m woensdag 15:00 – 19:00 uur
Donderdag en vrijdag 15:00 – 21:00 uur
Zaterdag 10:00 – 17:00 uur
Zondag 12:00 – 16:00 uur
We verkopen t/m 20 december zo lang de voorraad strekt.

Blijf gezond en “buy local” 

Nomineren vrijwilligers voor Sterren van Maastricht van 
start 

Vanaf dinsdag 17 november is het weer mogelijk om vrijwilligers 
te nomineren voor de jaarlijkse Sterren van Maastricht prijzen. 
Kandidaten kunnen via www.sterrenvanmaastricht.nl worden 
aangemeld tot uiterlijk 31 december 2020. De winnaars worden 
begin 2021 bekend gemaakt en ontvangen een geldbedrag van 
€2000,- voor vrijwilligersactiviteiten.

Corona en vrijwilligerswerk
Ook tijdens deze verkiezing kunnen vrijwilligers worden 
aangemeld in zeven categorieën: zorg, welzijn, groen, cultuur, 
sport, veiligheid en bedrijven. Dit jaar wordt aan iedere categorie 
een extra component toegevoegd: hoe heeft de vrijwilliger zich 
specifiek tijdens corona ingezet om met creatieve of innovatieve 
ideeën toch activiteiten te organiseren voor een ander in de stad. 
Corona heeft namelijk ook invloed op vrijwilligerswerk, maar veel 
vrijwilligers zijn enorm creatief gebleken. Dat mag beloond 
worden.

Denk aan studenten die ouderen bellen voor een praatje tijdens 
de lockdown. Verenigingen die sportkampen qua opzet aanpassen 
zodat kinderen toch coronaproof kunnen genieten van een uitje. 
Of zusjes die vrijwillig koken voor andere eenzame stadsgenoten. 
De precieze omschrijvingen van de categorieën en het 
aanmeldformulier staan op de website van Sterren van Maastricht. 

Bekendmaking begin 2021
Uit alle inzendingen kiezen de winnaars van dit jaar de winnaars 
per categorie voor 2021. Afhankelijk van de maatregelen rondom 
COVID-19 zullen de winnaars feestelijk in het zonnetje worden 
gezet en kunnen zij zelf een vrijwilligersinitiatief of 
vrijwilligersvereniging aanwijzen waar zij het prijzengeld voor 
willen inzetten. 

Wie koopt de laatste loten?
U bent gewend dat wij 
enkele keren per jaar een 
kienavond organiseren. 
Helaas is dit op dit moment 
niet mogelijk door de 
corona maatregelen. Echter 
gaan wij een drie traps 

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

 

 

     

 

Gewoon Vocalgroup Mes Amie 
 

kienavond organiseren. U kunt een of meerdere loten kopen. 
Dit unieke nummer is geldig voor drie trekkingen en wel op 
speciale dagen. U krijgt de prijzen thuisgebracht. 
Zo is de eerste trekking met Sinterklaas 5 December, de 
tweede trekking met kerst 25 December en de derde trekking 
met nieuwjaar 1 Januari. U kunt de loten via een van onze 
leden kopen. De loten kosten 5 euro per stuk. De trekking 
verloopt evenals met kienen dus uw lot blijft geldig na iedere 
keer dat er één prijs wordt getrokken. U heeft dus 45 kansen. 
Voor iedere trekking zijn maar liefst 15 prijzen beschikbaar. 
Natuurlijk zoals u van ons gewent bent zijn dit weer prachtige 
kienprijzen. 
De leden verkopen de loten. Wilt een lot kopen dan kunt u 
zich via facebook of onze website of bij een van onze leden 
melden. 



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

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

bel dan 
GSM 06-57623416

Gevraagd oude fietsen

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

COLOFON
Volgende uitgave: 

Dinsdag 8 december

Inzendtermijn kopie
Woensdag 2 december

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 

Zonnebloem Kienen gaat niet door

Het kienen van de Zonnebloem afdeling 
Amby op dinsdag 1 december, aanvang 
14.00 uur in de Amyerhoof, gaat zeer tot 
onze spijt niet door vanwege de corona 
omstandigheden.
Het is wachten op betere tijden, hopelijk 
in januari. Let op onze publicaties in de 
komende uitgaven van de Amyer Praot. 
Voor nadere informatie, bel met 
bestuurslid 
Annie Overmans tel. 043 - 36 23 816 

Foto's film 
ongeval 4 november 2020 
Ambyerstraat Noord 74 
Wie heeft foto's/ films gemaakt van ongeval 
voor nr 74 aan de Ambyerstraat Noord. oud 
SNS gebouw, 4 november 2020, ongeveer 
13.00 - 13.10 uur. en wil deze delen met mij. 
Bij voorbaat dank.

RAAD Maastricht B.V. 
Wim Nix MBA, bedrijfsadvies
Ambyerstraat Noord 74 A
6225 EG  MAASTRICHT
043-3638563
043-3623180 fax 
wimnix@raadmaastricht.nl 

JUBILEUM-CD 10 JAOR JEROME 
– E FEESKE MET MEZIEK EN 
BEER EN NIEUWE 
MERCHANDISE TE KOOP
Ter gelegenheid van mijn 10 jaar op de solotoer 
met zingen is onlangs mijn jubileum CD 
uitgekomen. Op deze 2-cd 10 jaor Jérôme – 
E feeske mèt meziek en beer staan 40 liedjes, 
enkele nieuwe, maar ook oude feestliedjes.
Met o.a. de volgende titels: There’s only one 
Loco Loco, Loco Loco, Mèt Meziek en Plezeer, 
E feeske mèt meziek en beer,
Maak diech neet zoe drök in ut leve, Toedeloe, 
Kastelein, Mie beer is weg, Dee Hüttetoch, Hei 
gekke sjöp en nog veel meer. Incl. een Jubileum 
Party Medley, Loco Loco Internationale Medley 
en er staan 12 duetten op van de afgelopen 
jaren. Daarnaast gaat 10% van de opbrengst van 
de jubileum-cd naar het goede doel Stichting 
Rollen voor Spieren.
De jubileum CD en de jubileum cd-single 
Geneet en Leef zijn te koop in de bekende 
muziekwinkels in Limburg.
Ook is er vanaf eind nov./begin dec. nieuwe 
merchandise te koop: sweaters en mokken via 
www.got-shirts.nl
Met vriendelijke en muzikale groeten, 
Jérôme Gelissen. 
Voor meer info: www.jeromegelissen.nl 
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Voordeel bij Keurslager Heuts!
Voorbeeldaanbiedingen:

Heuts, keurslager
Bergerstraat 52, Maastricht
Tel. 043-362 52 26
www.heuts.keurslager.nl

Wij zijn geopend op: 
Dinsdag-vrijdag 9.00-18.00 uur
Zaterdag 8.00-16.00 uur
Maandag gesloten

bij 500 gram 
sucadelapjes 

GRATIS 
kruidenbouquet

Cordon bleu 
Duroc d’Olive

SpeCial!
gevulde kippendij

Stamppot
Diverse varianten

gehaktbrood
Van mama Janssen

asperge- 
beenhamovenschotel

Vleessalade

Saucijsjes
Duroc d’Olive

Hongaarse goulash
Met graTiS witte rijst

Tomatensoep

Stoofstukjes  
in braadjus
Duroc d’Olive

Frisse groentesalade

Shoarmapakket
Vlees, broodjes + saus

biefreepjes
Diverse varianten

gebakken pastei
Met appeltjes en rozijnen

Zeeuws spek, 
gebakken pastei + 
grillworst

4 stuks 650

100 gram 175

500 gram 295

per stuk 295

500 gram 595

250 gram 295

8 stuks 550

500 gram 595

1 liter 395

500 gram 495

100 gram 109

samen 595
500 gram 895

100 gram 099
100 gram per soort, samen 350
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Voordeel bij Keurslager Heuts!
LEKKER VOORDEEL:

Varkensschnitzels
Duroc d'Olive
naturel of gepaneerd 

Biefreepjes
keuze uit diverse smaken

500 gram  895

Rosbief

500 gram 1090

Pepersteaks

Uiige bal

100 gram  160

Gek. Achterham + 
Uiengehakt +
Leverkaas

100 gram per soort samen  450

Spaghetti bolognese

per portie  495

Zuurkool stamppot

500 gram  375

Luikse balletjes

500 gram  550

Chili con carne

500 gram  695

Gehakt-prei
ovenschotel

500 gram  725

Pittige belkes

250 gram  325

Boerengroentensoep

pot 1 liter  595

Cole slaw 
rauwkostsalade

100 gram  129

Bergerkipsalade

250 gram  350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 24 november t/m zaterdag 28 november 2020.

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

Kalfssausjes

4 stuks  580

4 stuks  880

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

4 stuks  780

Erkend voor onderhoud en storingsabonnement op:
CV en HR ketel, Combiketel, gasboiler en gashaard.

Met 24-uur service v.a. € 52,- ex btw per jaar.
Verkoop en verhuur van CV en CV-combiketels. 

Dealer van o.a.: Bosch - Nefit - Radson
Intergas - Remeha - Agpo - Vaillant
Op Nefit HR CV ketels geven wij 10 jaar garantie
(incl. alle onderdelen), op Remeha en Intergas
HR CV ketels 5 jaar (incl. alle onderdelen).

Ambyerstraat zuid 60 - Maastricht

Amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!
Het Brickenhuys

Een tijdje geleden schreven we over pater Jennekens, 
woonachtig op de Ambyerstraat Noord 63. We blijven 
dit keer in de buurt want we maken een kleine stap 
naar de overkant, naar het “Brikkenhuys”  ook wel 
“Pannenhuys” genoemd. Een benaming die vandaag de 
dag niet meer wordt gebruikt maar tot in het midden 
van de 19e eeuw wist iedereen in Amby welk pand 

hiermee bedoeld werd. Namelijk de Ambyerstraat Noord 82-84-86.
Het Brickenhuys. 18e eeuw tot heden.
Verplaatsen we ons in de tijd dan is dat een gigantische sprong tot 1700. 

Meer dan 3 eeuwen geleden. Amby was een kleine nederzetting, een 
dorpje. Veel woningen waren toen nog van vakwerk met leem en bedekt 
met stro. Alleen de rijken konden zich een stenen woning met een 
pannendak veroorloven. Het Brickenhuys viel met haar stenen muren op te 
midden van alle kleine omringende vakwerkhuisjes, te meer ook omdat het 
pand erg hoog was, de meeste huizen waren maar één laag met een kap.

Belangrijke bewoners.
Eén van de eerste bewoners (1701), voor zover bekend, is Burgemeester 
Jan Spiers. Getrouwd met Maria Sleijpen. Hij was afkomstig van Heerlen en 
stamt uit een gegoede pachtersfamilie. Hij trouwde met Maria Sleijpen. 
Ook de ‘Sleijpens’ zijn van ‘goede komaf’. Mogelijk is het Brickenhuys, of de 
grond, afkomstig uit haar familie. Jan Spiers was burgemeester van Amby in 
een roerige tijd, tijdens de Spaanse Successieoorlog. Na het overlijden van 



’t Winkelke 
Heb je zin om je huis op te fleuren? 

Loop dan gerust 
eens binnen bij  
’t Winkelke, want 
we hebben onze cadeauwinkel 
omgetoverd tot een sfeervolle 
kerstwinkel. 
 
Maar wilt U iemand verrassen of zoekt 
U iets voor jong of oud ? 

ook dat vindt U bij ’t Winkelke.  
Loop bij ons binnen, wij helpen U graag 

’t Winkelke Ambyerstraat Noord 12A (tegenover de kerk) 

onze openingstijden: 
maandag gesloten 
dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur  
woensdag en donderdag van 10.00 tot 17.00 uur 

let op: 
tot aan de kerst zijn we elke vrijdag en zaterdag tot 20.00 geopend!!! 

én KOOPZONDAG 13 EN 20 DECEMBER  
tot snel José en Mart (voorheen eetcafé Bie José) 

 

 
 

 

Jan komt het pand in handen van zoon Matthias. 
Het pand is inmiddels meerdere keren opgesplitst. De nakomelingen van de 
familie Spiers verdelen het pand in 3 eenheden. We zien dat het noordelijk 
deel in handen is van Jan Willem Koekelkoren en zijn vrouw Maria 
Catharina Loers. Zijn vrouw is een dochter uit het tweede huwelijk van 
Helena Spiers (kleindochter van Jan Spiers), die nadat ze weduwe werd van 
Joannes Bouwens hertrouwde met André Loers. Het zuidelijk deel was in 
eigendom van het echtpaar Brouns-Spiers. Ook dit was een kleindochter 

van Jan Spiers. Het pand krijgt 
regelmatig nieuwe bewoners 
maar blijft generatie op 
generatie in de familie. De 
‘Spiersen’ blijven door de 
eeuwen heen eigenaren.
Het Brickenhuys links op de 
achtergrond (met hoog dak) 
terwijl op de voorgrond de 
jaarlijkse processie 
voorbijtrekt in de jaren ’50. 

De situatie anno 2020
Het is bijna niet te geloven maar vandaag de dag wonen er nog steeds 
nazaten van Burgemeester Spiers in dit pand: De Familie Willems. Maar als 
u afstamt van de familie Koekkelkoren, Nijssen, Raeven, Brouns, Vaessen of 
Mulders stroomt het bloed van burgemeester Spiers misschien ook door 
uw aderen. Lees het hele enerverende  verhaal van het Brickenhuys op 
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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

Ingang: Kersenwei Bemelen  Ma.9.00-18.00  Di. t/m Vr. 8.-18.00 Za. 8.00- 17.00     tel: 043 4078181 

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak 
 Golden, Goudrenetten, Elstar, Jonagold, Wellant, Doyenne, Conference, st Remi 

Alle Mergelland fruit per kg € 1,39 
Alleen deze week  Veldsla gewassen ons € 0,89 

  Gesneden Pompoen  panklaar  Kilo  € 2,75  
Bemelse Jelly, lekkere aardappelen 10 kg € 3,50 

Meer dan alleen groenten! 

Amiepedia via de categroie Gebouwen.  maar ook de ontberingen van 
Amby gedurende de Spaanse Successieoorlog (1700-1703) kun je 
teruglezen in de categorie Oorlogen. En is uw interesse gewekt, lees dan 
zeker ook de achtergrond informatie van de torenhoge belastingen (bedes) 
die Amby moest ophoesten in deze oorlog.
Amiepedia.nl: Verleden, heden en toekomst!
"De vrije encyclopedie over Amby, waaraan iedereen kan meehelpen."

Een initiatief van de Joonkheid Amie
Dit project heeft tot doel een complete encyclopedie over (cultuur-
historische) onderwerpen, over de mensen en de natuur van de huidige 
wijk Amby c.q. de voormalige gemeente Amby op internet te maken. 
Amiepedia is gratis te gebruiken om informatie te zoeken en om (zelf) 
informatie toe te voegen. Momenteel zijn er 317  artikelen en meer dan 
1185 afbeeldingen
Inloopuurtje
In verband met de coronamaatregelen organiseren we voorlopig nog geen 
inloopuurtje. WAT WEL KAN: neem via de mail contact op met de redactie 
van Amiepedia: redactie@amiepedia.nl Stel uw vraag, maak een afspraak, of 
nodig ons uit om een praatje te komen maken over een onderwerp. Het 
kan allemaal. Of stuur je artikel naar: Redactie@Amiepedia.nl. 
Van - voor en door de mensen van Amby. 
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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 25 november tot en met dinsdag 8 december

Goulash
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19
Achterham
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.15

Jong belegen kaas

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

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

Om onze klanten in Amby tegemoet te komen die ivm de toestand rond het "Corona-virus" niet in staat zijn om onze slagerij te 
bezoeken, willen wij komende tijd en 1 maal wekelijks op vrijdag gratis aan huis leveren. U kunt uw bestelling dan 
op donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur telefonisch aan ons doorgeven en dan leveren wij deze vrijdag tussen 13.00 en 17.00 uur 

bij u af. Op overige dagen is dit niet mogelijk.  Dit geldt voor bestellingen vanaf 20 euro. Mobiel pinnen is mogelijk.

RUNDERSTOOFLAPPEN

vrijdag 27 november en
zaterdag 28 novemberWEEKENDRECLAME 

per kg € 11.90

Magere

We zetten Amby op zijn kop!
Met de feestdagen voor de deur wil het Buurtplatform Amby dit jaar iets 
speciaals doen voor de inwoners van Amby. 
Vertel ons wat u van Amby vindt!
Kom in december naar het Buurtplatform in de winkelstraat en…
 • deel uw mening over wonen in Amby. Wat gaat er goed, wat kan er 
  beter. Uw mening helpt ons om de leefbaarheid in Amby te  vergroten. 
 • Stuur een bericht via onze facebook pagina Buurtplatform Amby, of 
  nextdoor Amby of een mail via : info@buurtplatform-amby.nl
 • breng ons lang houdbare levensmiddelen voor ’t Kratje van Amby.  
  Wij zorgen ervoor dat deze producten goed terechtkomen bij 
  dorpsgenoten die het goed kunnen gebruiken!
Inleveradressen zijn  levensmiddelen en lang houdbare producten
op werkdagen van 09.30 uur tot 11.00 uur : Ambyerstraat noord 78 / 
Buurtplatform Amby
op werkdagen van 09.30 uur tot 17.30 uur Ambyerstraat noord 56 / 
Dierenkliniek Smeets

Geef een maaltijd cadeau!
Er is nog een manier om de vrijwilligers van ’t Kratje Amby te steunen. Als u in 
december eten bestelt of afhaalt bij een van de horecaondernemers in Amby, 
kunt u een vrijwillige donatie doen. Deze donatie wordt dan door ons gebruikt 
om inwoners en gezinnen uit Amby met een kleine beurs te trakteren op iets 
extra’s, zoals een afhaalmaaltijd of een warme kop koffie. U mag zelf bepalen 
hoeveel u doneert, iedere euro is welkom!
De deelnemende horecazaken zijn herkenbaar aan een poster met de tekst: 
‘Wij steunen ’t Kratje Amby!’
We hopen zo van december een warme maand te maken, die in het teken staat 
van verbinden en elkaar steunen. 

4e GRATIS
SCHNITZELS
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6 5 e  j a a r g a n g
 n r .  2 1  -  2 0 2 0

 MISSTIPENDIA: 
 door de week: 

€ 12.50
 zondag: 

€ 27.50

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

Redactie en administratie: 
Kapelanie 

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

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

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

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

“Komt Sinterklaas dit jaar?” vragen 
de kinderen (en ook volwassenen!), 
die op de komst van de Sint zitten te 
wachten. Vanwege de strijd tegen 
het coronavirus is dit jaar alles wat 
ingewikkelder geworden. Er blijven 
mooie herinneringen aan vorige 
jaren, toen men gewoon kon vieren. 
“Geduld is een schone zaak” zegt 
men vaak in het Nederlands, vooral 
in deze tijd, nu wij ervaren dat het 
moeilijk is om te wachten en moeilijk 
om geduld te hebben...
Vaak zoeken wij innerlijke rust en 
tevredenheid en kunnen we dat maar 
niet vinden. Maar wij vergeten 
misschien dat er nóg iemand naar 
Amby komt, onafhankelijk van de 
coronapandemie, om aan alle 
mensen vrede en blijdschap te 
brengen. 
Het goede nieuws is dat Jezus komt, 
om onze droefheid en 
ontevredenheid weg te nemen en 
ons zijn liefde te schenken! De vraag 
is of wij op zijn komst wachten. 
Daarom begint op zondag 29 
november in de katholieke kerk (dus 
ook in onze Walburga parochie)    

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 29 november, Eerste Zondag van de Advent
9.00 uur H. Mis 
Gezinsviering

11.00 uur H. Mis 
Overleden ouders Koenen-Gijselaers

Dinsdag 1 december: 09.00 uur in de kerk
Voor de jarigen van de maand december

Donderdag 3 december: 09.00 uur in de kerk
Voor de overleden vrijwilligers van de parochie

ZONDAG 6 december, Tweede Zondag van de Advent
9.00 uur H. Mis
Voor de slachtoffers van natuurgeweld

11.00 uur H. Mis 
Pieke Aarts, c.u.

Dinsdag 8 december: 09.00 uur in de kerk
Willy Spauwen

Donderdag 10 december: 09.00 uur in de kerk
Voor de zieken

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 
30 november in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 1 december vóór 
12.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.

de advent. Wat betekent advent? Het woord “advent” is afgeleid van het 
Latijn: “adventus” (komst) en “advenire” (naartoe komen). Wij verwachten 
inderdaad de komst van Christus, die met Kerstmis op 25 december 
opnieuw in ons hart geboren wil worden. We drukken dit uit met de 
adventskrans, met vier mooie kaarsen, die naar de vier zondagen van de 
advent verwijzen. Hoe maak je een adventskrans? 
Kijk op: https://www.samueladvies.nl/adventskrans/. 
U kunt iemand van het pastorale team vragen om uw adventskrans te 
zegenen. Dan steken wij elke zondag van de advent een kaars aan, in 
afwachting van Kerstmis, de dag waarop het kind Jezus zal komen om 
ons zijn vrede te schenken.
Kom Heer Jezus!

Kapelaan Pawel 
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Mooi  vitaal haar. 
Verse koffie    gebak.

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

 Koffie en thee van Blanche Dael 
 High tea/coffee/wine (op reservering) 
 Terras met speelweide
 Ambachtelijk schepijs (zomer)

Ambyerstraat Noord 102, Maastricht
Tel.: 043 362 52 30  |  hairz-coffeez.nl

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 

Aanpassing inwerpopening papier-/
kartoncontainers
Sinds drie weken zijn de inwerpopeningen 
van de ondergrondse papier-/
kartoncontainers op de milieuperrons 
aangepast. Op deze verandering ontvangen 
we kritische reacties en veel vragen. Wij 
begrijpen dat deze nieuwe oplossing wennen 
is vanwege de kleinere opening. Het is 
vervelend te horen dat mensen moeite 
hebben met het kwijt raken van hun oud 
papier. Daarom leggen we graag nog eens uit 
waarom deze beslissing genomen is en wat 
de andere mogelijkheden zijn.
Waarom?
Het oud papier en karton dat in de 
containers op de milieuperrons werd 
ingeleverd was helaas ernstig vervuild. Door 

Begroting 2021: Zie om naar 
elkaar, Koop lokaal en Haw Pin!
Vanaf maart van dit jaar is het college van 
B&W, de ambtenarij en gemeenteraad hard 
bezig geweest om een sluitende 
gemeentebegroting te krijgen. Dat is gelukt 
maar wij komen van ver. Een organisatie die 
niet optimaal functioneert, grote financiële 
tegenvallers, een verdeelde raad en 
natuurlijk de bijzondere en onzekere tijd 
waarin wij ons nu bevinden. 

Zegeningen tellen
Het is goed om te kijken wat wel mogelijk is 
en wat behouden kan blijven:
Het armoedebeleid werd op onderdelen 
gespaard waardoor voor de meest 
kwetsbaren de hulp paraat blijft staan;
Geen verhoging buitensporttarieven 
waardoor sporten betaalbaar is gebleven;
Het belang van de sportcomplexen is 
onderkend;
De stad valt niet stil doordat wij blijven 
investeren en bouworders voor de komende 
jaren in de markt blijven zetten;

De impuls voor een circulaire economie en 
de creatieve maakindustrie is behouden;
Tevens is het CDA bijzonder verheugd dat 
de gemeente Maastricht partner blijft van 
een sterke lokale omroep die RTV 
Maastricht heet. Door het blijvend 
verstrekken van een substantiële  
bijdrage, kan RTV Maastricht mooie 
programma’s blijven maken van en voor 
onze stad.

Maastricht handhaven als Landelijk 
Cultureel Brandpunt
Op cultureel vlak waren nogal veel 
bezuinigingen voorgesteld. Een aantal 
bezuinigingen hebben we kunnen 
voorkomen zoals die op Jazz Maastricht, 
Musica Sacra en Intro in Situ. Hierdoor heeft 
Maastricht een aantal waardevolle 
cultuuruitingen weten te behouden. Door 
het investeren in een nieuwe uitvalsbasis 
voor de philharmonie zuidnederland, in de 
Theresiakerk in Biesland, ontstaat een nieuw 
cultureel brandpunt van muziek, bezinning, 
ontmoeting en maatschappelijke vorming. 
Deze ontwikkeling biedt op haar beurt weer 

kansen voor meer programmering in het 
Theater aan het Vrijthof en de bouw van die 
zo welkome middenzaal voor onder andere 
verenigingen en kleinere 
toneelgezelschappen.

Omzien naar elkaar
Juist in coronatijd is het van belang dat we 
omzien naar elkaar. Een goed voorbeeld 
hiervan is de mantelzorg. Al die liefdevolle 
zorg van mantelzorgers is van onschatbare 
waarde. Het is dan ook zorgelijk dat de 
overbelasting van mantelzorgers groeit. Daar 
waar het mogelijk is, dient de gemeente 
mantelzorgers te ondersteunen, bijvoorbeeld 
via het steunpunt mantelzorg. Dit brengt ons 
bij het sociaal domein breed. Ja, de begroting 
van 2021 raakt het sociaal domein maar wij 
beseffen ons heel goed dat juist bepaalde 
ingrepen noodzakelijk zijn om ook voor de 
toekomst alle Maastrichtenaren te 
verzekeren van de zorg en ondersteuning 
die zij nodig hebben. De transitie van het 
sociaal domein heeft hoge prioriteit.

De kracht van lokaal
Wij zijn door covid-19 massaal onze directe 
omgeving meer gaan verkennen en 
waarderen, toch krijgen de kloppende 
harten in al die mooie wijken en dorpen 
harde klappen. Daarom: koop lokaal! 
Niet alleen nu maar blijf structureel kopen 
bij de lokale ondernemers. Daarnaast nemen 
sociale activiteiten af en zo ook de 
momenten van ontmoeting. Dat merken 
vooral onze gemeenschapshuizen, 
sportparken en cultuurhuizen. Zij verdienen 
extra aandacht. Het CDA maakt zich daarom 
op zowel lokaal, provinciaal als nationaal 
niveau hard voor maatwerk & 
compensatieregelingen.
Kortom wij komen als stad van ver maar wij 
moeten nog een heel eind. Het blijft moeilijk 
inschatten voor welke (grote) opgaven onze 
stad nog komt te staan gedurende en na 
deze corona periode. Het blijft een grote 
onzekere factor, zowel sociaal als financieel 
economisch.  
Zie om naar elkaar, Koop 
lokaal en bovenal Haw Pin!

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



Nieuws van de 
Eerste 
Maastrichtse 
Dahliavereniging

 
KAALSLAG! 
We zijn weer klaar voor de winter: de 
dahlia’s gerooid, schoongemaakt en 
opgeborgen, alleen de wintergroentes staan 
er nu nog, en wat laatste bloeiende een-
jarigen: altijd weer een wat trieste tijd. 
Maar we kunnen terugkijken op een, 
ondanks of dankzij Corona, bijzonder 
succesvol jaar. We hebben zeer veel 
bezoekers mogen ontvangen (met gepaste 
afstand natuurlijk) o.a. bij de Open Dagen in 
september, het hele plukseizoen voor 
bloemen, en ook de knollenverkoop liep als 
nooit tevoren. De belangstelling voor 
dahlia’s, en de dahliateelt zit duidelijk flink in 
de lift!
Heerlijk om zoveel nieuwe mensen te 
interesseren voor, en wegwijs te maken in 
het telen van deze prachtige bloemen!
Op dit moment hebben we geen tuinen 
meer vrij voor de verhuur, maar het bestuur 
overweegt om enkele percelen gras opnieuw 
als tuin in te richten. Dus heb je 
belangstelling maak dan een afspraak om een 
keer te komen kijken en kennis te maken! 
Mail naar: emdv-1934@live.nl
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kan ook
Bewegen

ZIJNLeukwww.gymvantoen.nl

Bewegen voor 60-plussers in Amby
Na precies 41 jaar lief en leed gedeeld te hebben met veel senioren in Amby heb ik 1 
november  afscheid van de groep Meer Bewegen voor Ouderen genomen.

Maar dat betekent niet dat u niet verder kunt om op een verantwoorde wijze te bewegen, 
uw spieren te trainen en daardoor fit te blijven. De groep 60-plussers zal verder gaan onder 
de deskundige leiding van Lilian Evers, 
elke maandagochtend van 9 uur tot 10 uur en van 10 uur tot 11 uur.
In de groep van 10 u. tot 11. u zijn nog plaatsen vrij. Mocht u een keer willen kijken of 
meedoen, dan bent u van harte welkom vanaf  
maandag 30 november a.s. in het gemeenschapshuis aan het Severenplein.
Voorlopig vanzelfsprekend coronaproof.
De contributie is € 5,- per maand en mocht u nog vragen hebben, bel dan even met Lilian 
Evers Telefoon: 06 – 57227543 of met Mevr. A. Goessen : 043 -3624250

 Ik wil bij deze alle leden van de groep bedanken voor de mooie, gezellige sportjaren en ik 
wens iedereen heel veel beweegplezier voor de toekomst.

Annelies Smeets-Simons 

de eerdere grote opening werd er veel ander 
afval (anders dan papier) ingeworpen. Deze 
grote vervuiling zorgt voor hoge 
verwerkingskosten. Het papier kan niet goed 
gerecycled worden. En het is niet goed voor 
het milieu. Om deze reden is overgegaan tot 
een kleine opening, zodat er alleen nog maar 
papier ingegooid kan worden.
We snappen dat het meer werk is voor 
inwoners om bijvoorbeeld dozen kleiner/
platter te maken. Toch vragen we om jouw 
begrip en medewerking.
Resultaten tot nu toe
Sinds de aanpassing van de inwerpopening 
voldoet de inhoud van de ondergrondse 
papier-/kartoncontainer weer. Uit onze 
steekproeven blijkt namelijk dat de 
aangetroffen verontreiniging onder de 
(maximale) toegestane vervuilingsgraad van 
2,5% blijft.
Liever een andere oplossing?
Vind je de papier-/kartoncontainers toch niet 
handig? Er zijn ook andere manier om van je 
oud papier en karton af te komen:
• Je kunt 1x per 4 weken oud papier en 
 karton aan straat zetten, waar het wordt 
 opgehaald. 
• Ook is het altijd mogelijk je oud papier en 
 karton naar een milieupark te brengen.
Milieu App downloaden?
Door het downloaden van de Milieu App  
krijg je op een makkelijke manier informatie 
over bijvoorbeeld hoe je het beste afval kunt 
scheiden en waar je terecht kunt met je afval.
Vragen of opmerkingen?
Neem dan contact met ons op via tel. 14 043.
Wij danken jullie voor de medewerking. 

Ook bij onze bloemschikclub is nog plek voor nieuwe leden. En wil je meer betrokken 
worden bij onze vereniging dan zou je ook een sponsorlidmaatschap kunnen overwegen: 
voor 25 euro per jaar steun je ons, houden we je op de hoogte dmv een maandelijkse 
nieuwsbrief én ontvang je een gratis donateurskaart voor 3 bossen bloemen in het 
bloeiseizoen. Mail naar: emdv-1934@live.nl
Graag verwelkomen we jullie weer in 2021! En de al aangeschafte donateurskaarten blijven 
ook in het komende jaar geldig.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de Eerste Maastrichtse Dahliavereniging 
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Solidariteit
Door de Corana-crisis zijn de inkomsten van onze parochie sterk 
gedaald. Minder of geen H. Missen, minder bezoekers, minder 
stipendia etc. Onze inkomsten dekken de uitgaven ook in de 
voorgaande jaren niet meer. De eindafrekening van 2019 geeft een 
tekort te zien van € 6500,00. ondanks forse ombuigingen. Het verlies 
daalde met 60% maar wij zijn genoodzaakt om nog verder te snoeien 
in de uitgaven. Zo zal in 2021 het onderhoud van het kerkhof door 
vrijwilligers gedaan gaan worden. Onze organistdirigent is met 
pensioen gegaan. Wij zullen nu op afroep, met vakkrachten, gaan 
werken waardoor wij met minder uren kunnen toekomen. Het 
uitgevoerde energiekostenplan en onderhoud door vrijwilligers heeft 
een duidelijke besparing op geleverd. Ook in de persoonskosten zal 
een besparing te zien zijn doordat mijnheer Pastoor voor de helft van 
de tijd voor het Bisdom Roermond werkt en betaald wordt.
Willen wij het kerkgebouw in stand houden en onze parochie met 
priesters kunnen laten bestaan? U kunt daar uw steentje aan 
bijdragen door een extra gift groot of klein op rekening: Parochie H. 
Walburga, NL81 SNSB 0858 0216 09.  

Stichting 1866-2016
Onlangs heeft de Stichting 1866-2016 zich opgeheven omdat het doel, 
de financiering van de renovatie van het interieur van de kerk, is 
gerealiseerd. Zij hebben het restant bedrag van € 2862,00 over- 
gemaakt naar de parochie en daarbij aan gegeven dat het geld moet 
worden ingezet bij het onderhoud van de kerk. Zonder hun 
bijzondere inspanning was het niet mogelijk om de renovatie te 
verwezenlijken. 
Wij danken dan ook in het bijzonder de heren Piet Keijmis voorzitter, 
Roeland Janssen secretaris, Marcel Janssen penningmeester, Jos 
Heinemans voor het beschikbaar stellen van zijn winkel, hun vele 
vrijwilligers die geholpen hebben en de milde gevers. Chapeau!

Een feest van vrede en saamhorigheid
In de vorige Amyer Praot heeft mijnheer pastoor een oproep gedaan 
om op kerstavond 24 december en kerstmisavond 25 december iets 
van Kerst voor de ramen van uw huis, in de tuin of in een parkje te 

zien en te horen is. Dat kan zijn, een engel kerststal of muziek. Op die 
manier creëren wij een sfeer die zijn weerga niet kent. Wij zullen 
vanuit de verlichte kerktoren sfeervolle muziek ten gehore brengen. 
Voor alle inwoners van Amby de gelegenheid om eventueel een 
mooie wandeling te maken. Wilt u er iets speciaals van maken dan 
kunt u dat doorgeven aan de parochie op parochiewalburga@
kpnplanet.nl. Bij voldoende deelname zullen wij met een route kaartje 
een of meerdere mooie wandelingen uitzetten. In de Amyer Praot 
zullen wij deze bekend maken en ook op de site van de parochie. 
Ondanks corona zullen wij allen dan met elkaar verbonden zijn. 
Zoekt u persoonlijk contact stuur dan een berichtje naar 
pmjkeijmis@telfort.nl secretaris Bestuursraad

Kerkhof
Momenteel en in de afgelopen zeven maanden is een grote groep 
vrijwilligers bezig geweest met een grote opknapbeurt van het 
kerkhof.  Het kerkhof is geëgaliseerd en voorzien van een nieuw 
kiezellaag. Grafstenen zijn vastgezet en waar nodig gerestaureerd. Het 
laatste stukje aan de Ambyerstraat is nu aan de beurt. Er is 700 meter 
worteldoek vernieuwd en er zijn 25 kubieke meter nieuwe kiezel 
opgebracht. Wij krijgen veel complimenten en daar zijn wij blij mee. 
De kosten zijn er natuurlijk ook (geschat €2700,00). Vele mensen 
hebben een donatie gegeven, waarvoor onze dank. Vindt u het ook 
mooi en wilt u een steentje (kiezel) bijdragen dan kan dat op de 
rekening t.b.v. het kerkhof:
Parochie H. Walburga NL59 SNSB 0851 4912 86.

Kerktorenverlichting
Na een oproep van Kerk in Nood om op 
25 november de Kerktoren aan te stralen hebben de vrijwilligers uit 
eigen middelen een LED-verlichting aan- geschaft en een beroep 
gedaan op de Soons Zonwering om een hufterproof constructie te 
maken. Soons Zonwering heeft zijn kennis ingebracht en dat niet 
alleen, zij hebben de hele constructie geschonken. Daarvoor onze 
hartelijke dank! Gamma Maastricht Oost heeft ons geholpen, door 
donatie,  bij de aanschaf van het noodzakelijke elektra materiaal. De 
verlichting zal gebruikt worden bij kerkelijke feesten en bij bijzondere 
gebeurtenissen in onze gemeenschap Amby. 
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Speelgoed
Het duurt niet meer zo 
lang … 5 dec. 

Bent u nog op zoek naar 
leuke, betaalbare cadeautjes? 
Kom dan ook eens een kijkje 
nemen in de Terre des 
Hommes winkel in Heer 
(Dorpstraat 18A). 
Speelgoed voor alle leeftijden, 
knuffels, puzzels, spelletjes en 

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 

boeken. Tweedehands, van goede kwaliteit en niet duur! 
En, wilt u overtollig speelgoed doneren, graag! Met uw donatie en 
aankoop steunt u de projecten van Terre des Hommes ter 
bestrijding van kinderuitbuiting.
 “Geef spullen een tweede leven en kinderen een betere 
toekomst!” 
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