
Voor 2022 hebben we de volgende 
cursussen gepland: 
Basiscursus reanimatie: 16 
en 30 maart, 11 en 25 
mei, 15 en 22 juni en 14 
en 28 september. Dit zijn 

2 avonden van 3 uur.
Herhalingscursussen reanimatie: 16 februari, 
6 april, 12 oktober, 9 november en 24 
november. 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 plaats vindt.
* Wij voor verenigingen e.d. ook 
 trainingen op eigen locatie kunnen 
 verzorgen? En u hier altijd informatie 
 over kunt opvragen.
* Dit certificaat 1 jaar geldig is.
* Als u lid wordt van onze vereniging, 
wij voor u bij houden 
 wanneer u opnieuw getraind moet worden.
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Samen op weg naar het Kerstkind
 

Openstelling kerk tijdens de kerstdagen
Nu coronamaatregelen van regering en bisdom het onmogelijk maken 
om Kerstmis normaal te vieren in onze parochiekerk heeft het 
parochiebestuur in overleg met mijnheer Pastoor het volgende besloten;
• Kerstavond 24 december Gezinsviering om 16.00 uur.
• Kerstdag 25 december Eucharistieviering om 11.30 uur.
• 2de kerstdag 26 december Eucharistieviering om 11.00 uur.

Bezoeken van de prachtige kerstkribbe en het kindje Jezus is mogelijk;
• Kerstavond 24 december van 17.00 uur tot 21.00 uur.
• Kerstdag 25 december van 12.30 uur tot 17.00 uur.
Zo is er voor ieder die het wil een moment van stilte, gebed en het 
aansteken van een kaarsje.

Tijdens uw bezoek ontvangt u, van vrijwilligers, een kopje koffie of thee 
en voor de kinderen is er warme chocomel.
De vrijwilligers zullen het kerkplein extra feestelijk versieren met de 
buitenkerststal, de verlichte kerktoren en de bomen, het uithangen van 
vlaggen en het ten gehore brengen van kerstmuziek.

U van harte uitnodigend, pastoor, kapelaans, bestuur en vrijwilligers.
Zalig Kerstmis. 



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
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 11 januari

Inzendtermijn kopie
Woensdag 5 januari

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 11 januari een 
kienmiddag in Gemeenschapshuis 
Amyerhoof. De zaal gaat open om 
13.00 uur en het kienen begint om 
14.00 uur.
Degene die wenst opgehaald te worden, 
dient dat tijdig te melden, telefoon 
362618 

 
 

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 
 

Volleybalclub Fitmen

Volleybalclub Fitmen zoekt nieuwe leden.
Wij zijn een club van 50+ mannen die 
graag samen in een ontspannen sfeer een 
avondje volleybal spelen.
Geen competitie niveau. Beginnelingen en 
mannen jonger dan 50+ zijn ook van 
harte welkom. 
Wie wil met ons op maandagavond een 
partijtje volleybal spelen?

Kom maandag avond 20.00 uur langs in 
sportzaal Amby, Slijpestraat nr 75 
(boven, laatste zaal) of bel 
tel: 0630948055 of tel: 0651524413 

Zonnebloem 
Kienen
Dinsdag 4 januari 
(de eerste dinsdag van 
de maand) is er weer 
Zonnebloem kienen 
voor ouderen, invaliden 
en alleenstaanden. 

LET OP! IN VERBAND MET DE 
CORONAMAATREGELEN IS DE 
QR CODE VEREIST. De kienmiddag 
wordt gehouden in de Amyerhoof, 
aanvang 14.00 uur. Voor nadere informatie 
en vervoersmogelijkheden: bel met 
bestuurslid Annie Overmans 
tel. 043- 36 23 816.
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Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

Zonnebloem afdeling Amby

ANNULERING
Zeer tot onze spijt moeten wij de jaarlijkse kerstviering, 
net zoals vorig jaar, annuleren.
Na de geslaagde feestmiddag hadden we ons zo verheugd 
op de kerstviering. Het bestuur vindt de risico’s voor 
onze gasten en onze vrijwilligers te groot. We kunnen 
helaas geen alternatief aanbieden. 

Maar we zullen op andere manieren proberen contact met onze gasten 
te maken. 
DANK
We willen al onze gasten, vrijwilligers, lotenkopers, donateurs, supporters 

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:

Varkensfiletrollade
in diverse smaken
Duroc d'Olive

500 gram 725

Kipfilet
naturel of gemarineerd

500 gram 675

Hertenbiefstuk

Gek. Achterham + 
eigen Cervelaat +
Boterhamworst

100 gram per soort samen  475

Paté en terrines
diverse soorten

100 gram vanaf 159

Konijnenbouten
kant en klaar

1 kilo 1590

Kippenragout
bij aankoop van 1 kilo
4 vidé-bakjes gratis

1 kilo 1550

Kalkoenreepjes
in Limburgse mosterdsaus

500 gram 750

Chili con carne

500 gram 725

Soepen
keuze uit diverse soorten
"huisgemaakt"

1 liter vanaf 675

Pasta fantasia salade

200 gram  249

Mestreechter rauwkost

100 gram  129

Saucijzenbroodjes

6 stuks  950

Kipfruitsalade

250 gram 375

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 14 december t/m zaterdag 18 december 2021.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL

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

Shoarma pakket
3-delig

750

100 gram 375

Rosbief

500 gram 1250

 

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.   
     

 
 
 
 
 
 
 
 

en alle andere mensen die ons op een of andere manier steunen, van 
harte danken voor die geweldige steun in 2021, in deze voor ons allen 
moeilijke coronatijd. 
KIENEN
Het kienen op de eerste dinsdag van de maand (4 januari) gaat 
vooralsnog gewoon door. Zoals inmiddels bekend: QR code is verplicht. 
Deze moet aan de ingang van de Amyerhoof worden getoond. 
Contactpersoon: Annie Overmans tel. 043- 36 23 816.
AAN ALLEN: 
Wij wensen u mooie kerstdagen, een gezellige en veilige jaarwisseling en 
een voorspoedig en gezond 2022. 

Namens het bestuur van de Zonnebloem afdeling Amby, Ed Sabel, 
voorzitter. 
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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 

 

NIEUWE CD T.G.V. 11 JAAR 
OP DE SOLOTOER MET 
ZINGEN EN THERE’S ONLY 
ONE LOCO LOCO SJAAL VAN 
JEROME GELISSEN 
Ter gelegenheid van mijn 11 jaar op de solotoer 
met zingen is er op za. 30 okt. 2021 een nieuwe 
jubileum 2-cd uitgekomen. Op deze nieuwe 2-cd 
“Iech geef weer gaas, want iech gaon feeste”, 
staan 40 nieuwe en oude liedjes met o.a. een 
nieuwe versie van There’s only one Loco Loco 
en de leedsjes Iech geef weer gaas, want iech 
gaon feeste, Knoeveltied, Sjöttekeuning zien, Ut 
Minirökske, Polonaise nao de tap tow en weer 
trök, Ratsj Ratsj mèt dee moneka, Hipsie wipsie 
bitsje tipsie eindelek weer Vastelaovend,  
Pölle bomvol mèt beer en Vastelaovend viere.
Op de tweede CD staan er o.a. verschillende 
duetten en remixen op verzameld. Alle recente 
jubileum CD’s zijn te koop bij de Mediamarkt 
Maastricht, bij Jose’s Boutique in Amby en 
natuurlijk ook bij mezelf. Een gedeelte gaat naar 
de goede doelen Stichting Rollen voor Spieren 
en Health Foundation Limburg Afdeling Hart en 
Vaatziekten.
Sinds begin december 2021 is er nieuwe 
merchandise: de There’s only one Loco Loco 
sjaal, in de kleuren blauw-wit en alleen bij Jose’s 
Boutique in Amby en bij mezelf te koop.
Met vriendelijke en muzikale groeten van 
Jérôme Gelissen. 

AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!

Storing op de site.
Afgelopen weken heeft 
de site van amiepedia 
een grote storing te 
verwerken gekregen. Een 
update, die automatisch 
gebeurt, om naar een 
actuelere versie over te 

gaan, bleek niet op de juiste wijze te zijn 
uitgevoerd. Het gevolg: bezoekers hadden geen 
toegang tot de site en de redactie en anderen 
konden geen artikelen en/of foto’s upoloaden. 
Dankzij onze technische mederwerkers en 
enige hulp van buitenaf, is het probleem 
verholpen. Waarvoor dank.

De Plus Spaaractie.
U bent al bedankt voor de steun die u 
amiepedia.nl hebt verleend via de Plus 
spaaractie. Zaterdag 4 december jl. is ons 
symbolisch een cheque uitgereikt door de 
initiatiefnemer. Onze grote dank nogmaals.

Nieuwe artikelen en verhalen.
Afgelopen periode zijn er dus weinig tot geen 
nieuwe artikelen geplaatst. Het heeft de 
redactie wel enige ruimte gegeven om wat 
meer tijd te besteden aan nieuwe, wat 
uitgebreidere verhalen. Zo verschijnt er de 
komende periode een onderzoeksartikel over 
de (bebouwings)ontwikkeling van de 
Longinastraat. Hoe deze straat van eenvoudige 
veldweg, waarlangs een enkele boerderij en die 
toegang gaf tot de nabijgelegen velden, 
transformeerde tot de straat die het nu is. 
Zeer interessant en lezenswaardig, dat kunnen 
wij hier vooraf stellen.

Een ander binnenkort te verschijnen verhaal 
gaat over de boerderij van de familie Prickaerts 
aan de Molenweg. Eveneens zeer de moeite 
waard. Maar er zit nog meer in het vat. Als u de 
site regelmatig raadpleegt, komt u die verhalen 
en artikelen vanzelf tegen.
Voortgang.
De redactie plaatst de komende weken voor de 
Kerst een overzicht van alle traditionele en 
nieuwe kerstactiviteiten in Amby. De redactie 
vindt het belangrijk dat al deze oude en nieuwe 
initiatieven een blijvende plek krijgen op de site. 
Om informatie hierover hebben we een tijd 
geleden een oproep geplaatst en ondanks de 
vele afgelastingen vanwege de Corona-perikelen, 
gebeurt er toch nog het een en ander. Door het 
opnemen van deze overzichten hopen wij dat 
deze tradities, die enkele malen niet konden 
plaatsvinden, levend te houden, niet te vergeten 
en geschikt te houden ze weer op te pikken als 
het weer volop kan.
De artikelenreeks over de Sjlaaibök, die de 
geschiedenis van de Sjlaaibök verhaalt, loopt ook 
nog steeds door.
Een oproep.
Afgelopen week belandde op de burelen van de 
redactie onderstaande foto. 

Volgens de inzender 
een situatie ergens 
vastgelegd in Amby. 
Het was voor veel 
boeren normaal om 
schapen te houden 
voor vlees en wol. 
Daar verdienden ze 
dan een extraatje mee 
in de wintermaanden. 
De schapen werden 
zelfs geweid op 

daarvoor aangewezen openbare ofwel 
gemeentegrond, waar andere dieren verboden 
werden. 
Er zijn suggesties, met name dat het om een 
inmiddels verdwenen of veranderde lokatie in 
Amby handelt. Maar waar de opname is 
gemaakt, wie de opname gemaakt heeft, wie er 
op afgebeeld zijn, is onbekend.
De redactie vraagt hier of iemand ons en dus 
iedereen in Amby daarover meer kan uitleggen. 
Vooral oudere inwoners spreken wij daarover 
graag aan. 
Kerst- en Nieuwjaarswensen.
Deze uitgave van de Amyer Praot is de laatste 
van 2021. Voor amiepedia.nl een mooie 
gelegenheid u allen een mooie en vredige 
Kerstmis en een goed en gezond Nieuw Jaar 
toe te wensen. Deze periode van het jaar blijkt 
altijd weer de tijd te zijn van overpeinzing, 
terugblik en vooruitzicht. Als u dit doet in 
relatie tot uw plek in de gemeenschap Amby 
en u wilt inzichten, herinneringen en 
overpeinzingen delen....
U weet het inmiddels wel, www.amiepedia.nl 
van en over Amby, waar u niet alleen de 
verhalen en foto’s van en over Amby 
terugvindt, maar waar u zelf ook aan kunt 

meebouwen door er artikelen en 
verhalen aan toe te voegen. 
Vragen en opmerkingen, aanvullingen 
of correcties op artikelen, eigen 
bijdragen over Amby gerelateerde 
onderwerpen of zelf artikelen 
plaatsen, het kan dus allemaal.
Of u komt naar de inloopavond, 
of u stuurt het op naar 
redactie@amiepedia.nl.

Amiepedia: van, voor en door 
de mensen van Amby. 
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4 Hamburgers
+ 1/2 kg Gehakt

samen € 8.45

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 15 december tot en met dinsdag 10 januari

Lasagne
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19
Ardennerham
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.25

Belegen kaas

100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.60

Droogworst
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19

Wij danken iedereen voor de 
overweldigende belangstelling, 

mooie woorden, prachtige bloemen, 
fijne brieven en kaarten 

die wij mochten ontvangen na het 
overlijden van onze geliefde

Olga Vankan - van Engelshoven 

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, 
maar uw medeleven is een troost bij de 

verwerking van dit enorme verlies.

Sander, Sem en Sofie 

Familie Vankan
Familie Van Engelshoven-Driessen

Familie Waltmans-Claessen

In Memoriam 
Olga Vankan – van Engelshoven

Op 28 november jl. heeft Gemengde 
Zangvereniging Crescendo met grote 
verslagenheid vernomen dat ons 
koorlid Olga Vankan – van Engelshoven 
is overleden.
Olga werd in 2004 op 23 jarige leeftijd 
lid van Crescendo, waar zij een plaats 
innam bij de sopranen. 
Met haar gouden stem werd ze al 
gauw vaste soliste bij het koor en wist 
ze met haar talent tijdens uitvoeringen 
en concerten menigeen te ontroeren.

Maar niet alleen haar stem, ook haar zorgzaamheid naar 
anderen maakte haar een fijn mens. 
Wat hadden wij graag gewoon op deze fijne manier met Olga 
verder willen gaan, echter het lot bepaalde anders. Zij is er 
opeens niet meer, wij zullen haar missen maar nooit vergeten.
De uitvaartmis heeft plaatsgevonden op maandag 6 december 
j.l. in de H. Walburgakerk te Amby-Maastricht, gevolgd door de 
begrafenis op het kerkhof aldaar.
Haar man Sander, zoontje Sem, dochtertje Sofie en familie, 
wensen wij veel sterkte toe om dit enorme verlies te dragen.

         Gemengde Zangvereniging Crescendo.  

BIEFSTUKKEN
WEEKENDRECLAME: vrijdag 17 december en zaterdag 18 december

3 stuks € 8.95

Malse

Openingstijden ivm Kerst: Dinsdag 21, Woensdag 22 en Donderdag 23 december van 8.30 - 18.00 uur
   Vrijdag 24 december van 8.30 - 15.00 uur
   Donderdag 30 december van 8.30 - 13.00 uur en Vrijdag 31december van 8.30 - 15.00 uur.

We wensen u ondanks alle beperkingen Fijne Feestdagen met allen die u lief zijn.
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GARAGE SALE AMBY  
Er wordt achter de schermen alweer hard gewerkt  

aan een nieuwe editie! 
Wij hebben alle deelnemers gevraagd naar hun voorkeur in 2022 

De nieuwe datum wordt:: 

zondag 11 september 2022 
9.00 uur – 16.00 uur 

We houden jullie via de Amyer Praot en FB op de hoogte. 

 

 

 

Wij wensen jullie alvast hele fijne Kerstdagen en een gezond 2022! 

Werkgroep GARAGE SALE AMBY 

Karin en Susan 
 



Amyer Praot - 7 - Amyer Praot

 

     KERST 2021, EETCAFÉ BIE JOSEE 
 

Kerst in deze tijd zal wederom voor iedereen aanpassen zijn. Ondanks alle onzekerheden willen we u ook dit jaar weer 
verzekeren van een heerlijk kerstdiner. En dat gewoon bij u thuis. U kunt uit onderstaande lijst zelf een keuze maken uit 
de gerechten door de gewenste aantallen ervoor te schrijven. Deze worden netjes voor u verpakt en kunt u koud 
afhalen. De gerechten kunt u thuis gemakkelijk opwarmen, bereidingsadviezen voegen we voor u toe. We hebben de 
volgende gerechten voor u geselecteerd: 

AMUSES 
⃝ Macaron gevuld met eendenpaté €6,50 
⃝ Forelmousse €6,00 
⃝ Verse vijg met geitenkaas en portwalnoten V* €5,50 
 
SOEP 
⃝ Doperwtensoep met pancetta-chips €5,50 
⃝ Doperwtensoep met rivierkreeftjes €6,00 
       
VOORGERECHTEN 
⃝ Rundercarpaccio met truffelmayonaise €9,00 
⃝ Hertencarpaccio met kersen vinaigrette €9,75 
⃝ Zalmcarpaccio met citroenmayonaise €9,25 
 
TUSSENGERECHTEN 
⃝ Burrata met geroosterde cherrytomaatjes V*€10,50 
⃝ Zalmcocktail €8,50 
⃝ Buikspek met champignons en stroopdressing €10,00 
 
V* = vegetarisch 
      
 Naam: 
 
 Telefoonnummer: 
 
 Emailadres:  

HOOFDGERECHTEN 
⃝ Fazantfilet suprême met Calvadossaus €15,50 
⃝ Konijn op grootmoeders wijze €10,25 
⃝ Gegrilde tong met garnalensaus en zeekraal €15,50 
⃝ Gevulde mini pompoen V* €10,25 
 
BIJGERECHTEN 
⃝ Knolselderij-aardappelpuree V*, pp €3,25 
⃝ Zuurkool-aardappelpuree met appel V*, pp €3,25 
⃝ Aardappelgratin V*, pp €3,25 
⃝ Gegrilde groenten V*, pp €3,50 
 
KINDERGERECHTEN 
⃝ Broodsterren met kruidenboter V* €2,50 
⃝ Kerstboompizza €6,00 
⃝ Olaf cupcake €4,00 
 
DESSERTS 
⃝ Pannacotta met rood fruit €5,50 
⃝ Tony-Chocolonely salted caramel dessert €6,00 
 
WIJNEN 
⃝  Wit, Aotearoa Sauvignon blanc, Nieuw Zeeland, 
Marlborough, fles €15,50 
⃝  Rood, Premium Merlot, Languedoc, fles €16,50

 
 
U kunt het ingevulde formulier in de brievenbus stoppen (Ambyerstraat Noord 71) of scannen en mailen 
(info@biejosee.nl). Binnen 3dgn na inleveren van het formulier zullen we telefonisch contact met u opnemen om uw 
bestelling definitief te maken. U kunt afhalen op 24-12 van 11-16h.  
UITERLIJKE INLEVERDATUM FORMULIER: zondag 19-12-2021. 
 
Naast deze heerlijke afhaalgerechten zijn er ook nog enkele plekken in ons  
restaurant beschikbaar op 1e en 2e kerstdag van 13-17h. Op woensdag 29 en  
donderdag 30 dec zijn wij van 13-17h geopend voor ouderwetse gezelligheid 
in Amby. Op elke tafel ligt een bordspel of legpuzzel, de glühwein staat  
klaar en er is lekkere bratwurst. De persoon met de foutste  
kersttrui wint een prijs. 
Fijne feestdagen en een gezond 2022 
Joeri & Melanie, 
team Bie Josee 
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6 6 e  j a a r g a n g
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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

"Vreest niet, want zie, ik verkondig u een 
vreugdevolle boodschap die bestemd is 
voor heel het volk. Heden is u een Redder 
geboren, Christus de Heer, in de stad van 
David. En dit zal voor u een teken zijn: gij 
zult het pasgeboren kind vinden in doeken 
gewikkeld en liggend in een kribbe." (Lc 
2,10-11).

Deze woorden vertellen de engelen aan de 
herders, die zich in de omgeving van 
Bethlehem bevonden en in het open veld 
gedurende de nacht hun kudde bewaakten. 
In die nacht verwachtten de herders 
helemaal niets. Zij waren waarschijnlijk 
moe, slaperig, vol zorgen en teleurgesteld. 
Het dagelijks leven was voor hen zeker niet 
makkelijk. Plotseling kwam echter een 
engel samen met vele anderen om aan hen 
het goede nieuws te brengen, namelijk: er 
is Iemand, die komt om je gelukkig te 
maken, om jou de ware vrede te schenken. 

Jezus Christus, de ware God, komt als 
pasgeboren kind met Kerstmis tot jou en tot 
mij en zegt ons: ”Vrees niet, wees niet 
bang, ik ken jou! Ik weet precies waarom 
jij vandaag bedroefd bent en waarom jij 
aan het lijden bent.” 

Misschien verwachten wij dit jaar helemaal 
niets meer. De vieringen op de kerstavond 
gaan niet meer door. Het wordt weer een 
echte "stille nacht"...

Maar de herders gingen naar de plaats, 
die de engel had aangewezen. En zij 
hebben de diepe vreugde ervaren, die zij 

H. MISSEN in Amby

Overeenkomstig het besluit van de bisschoppenconferentie zijn er 
vanwege de Corona-pandemie geen vieringen na 17.00 uur.

ZONDAG 19 december, Vierde Zondag van de Advent 
11.00 uur H. Mis 
Jaardienst ouders Jan Smeets en Lieke Smeets-Seyben en broer John

Dinsdag 21 december: 09.00 uur in de kerk
Voor een goede voorbereiding op Kerstmis
Na de mis boeteviering en gelegenheid tot persoonlijke biecht

Donderdag 23 december: 09.00 uur in de kerk
Voor Pierre van den Broek, oud-kapelaan Amby

VRIJDAG 24 december, H. KERSTVIERING
16.00: Gezinsviering 
Ronnie Fleur en overledenen families Fleur-van Asdonck en Meuwissen-Bakker
Kerkdeurcollecte voor de verwarming
Na de H. Mis blijft de kerk tot 21.00 uur open voor bezoek kerststal

ZATERDAG 25 december, EERSTE KERSTDAG
11.30 uur: H. Mis 
Zeswekendienst Leo Vernaus
Servaas en Marie Aarts-van Spanje
Kerkdeurcollecte voor de verwarming
Na de H. Mis blijft de kerk tot 17.00 uur open voor bezoek kerststal

ZONDAG 26 december, TWEEDE KERSTDAG
11.00 uur: H. Mis
Bertha Limpens-Dolmans
Kerkdeurcollecte voor de verwarming

Dinsdag 28 december: 09.00 uur in de kerk
Voor priesterroepingen en roepingen tot het religieuze leven

Donderdag 30 december: 09.00 uur in de kerk
Norbert Vandenboorn, c.u.

VRIJDAG 31 december, OUDEJAARSDAG
19.00 uur: H. Mis (tijdstip onder voorbehoud coronamaatregelen)
Uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar

ZONDAG 2 januari, OPENBARING DES HEREN
11.00 uur: H. Mis 
Voor een voorspoedig 2022

In verband met de geldende coronamaatregelen is er geen 
nieuwjaarsreceptie.

Dinsdag 4 januari: 09.00 uur in de kerk
Voor de jarigen in de maand januari

Donderdag 6 januari 09.00 uur in de kerk
Voor de eenzamen

nog nooit hebben meegemaakt. Zij hebben God werkelijk ontmoet. Deze vreugde en
vrede, die Jezus Christus aan de mensheid brengt, wensen wij aan alle parochianen van 
Amby. Wij wensen u zalige Kerstdagen en gezegend nieuw jaar! Tot ziens in onze 
parochiekerk!

Priesterteam en Parochiële Bestuursraad Parochie H. Walburga. 
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Daar alleen kan liefde wonen
Daar alleen is het leven goed
Waar men blij en ongedwongen 
Alles voor elkander doet.

Met veel verdriet, maar dankbaar voor de onuitwisbare her-
inneringen, geven wij u te kennen dat mijn liefdevolle man, 
onze zorgzame vader, opa en opi van ons is heengegaan

Frans Evers
* Amsterdam, 1 oktober 1927

† Berg en Terblijt, 5 december 2021

Ridder in de orde van Oranje-Nassau
Onderscheiden Gregorius 70 jaar kerkzanger

Veteraan 425e Bataljon Infanterie

echtgenoot van

Bets Evers-Baats

Resie † en Martin
Maud, Roy, Tren en Koen
Marc, Millo en Finn

Correspondentieadres:
Valkenburgerstraat 114-K119
6325 BR  Berg en Terblijt

De plechtige uitvaartdienst heeft op zaterdag 11 december 
plaatsgevonden.

Dankbaar voor de vele mooie jaren waarin we van 
haar goedheid en levensblijheid mochten genieten, 
delen wij u mee dat na een zware strijd tegen 
corona onze zorgzame moeder, schoonmoeder, 
oma en overgrootmoeder van ons is heengegaan

Annie Vroemen
* Sint Geertruid, 1 oktober 1930
† Maastricht, 27 november 2021

weduwe van

Jef Goessen

 Vilt: Huub en Marjo
  Rachelle en Igor, Maxime, Jesse
  Lars en Tessa

 Blitterswijck: Marlou en Paul
  Guido en Marieke, Timo, Emma
  Nicole en Daan, Casper, Tijmen

 Hilversum: Petra

Correspondentieadres:
Merelstraat 12
6325 AV  Berg en Terblijt

De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.

ZONDAG 9 januari 2020, DOOP VAN DE HEER
11.00 uur H. Mis 
1e jaardienst Jo Dassen
Breur Willems, c.u.

Dinsdag 11 januari
Voor de parochiegemeenschap

Donderdag 13 januari
Voor de zieken

OVERLEDEN
Jef Willems, 92 jaar
Olga Vankan-van Engelshoven, 40 jaar
Frans Evers, 94 jaar
Mogen zij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming

Via deze weg willen we Bjorn Gijbels van www.fixxcomp.nl bedanken voor het 
onderhoud en beheer van onze ICT afgelopen jaar. We kijken uit naar onze 
samenwerking in 2022. 
Parochiële Bestuursraad Walburga Amby .

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). 
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. 

ALS PAROCHIE WILLEN WE VOOR KERSTMIS DE MENSEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP DIE HET MINDER GETROFFEN 
HEBBEN EEN EXTRAATJE BEZORGEN.

WILT U ONS HELPEN HOUDBARE PRODUCTEN IN TE ZAMELEN
DAN KUNT U DEZE AFGEVEN BIJ DE KAPELANIE (Severenstraat 7) OF IN DE SACRISTIE NA DE H. MISSEN.

WILT U VERDERE INLICHTINGEN DAN MAG U CONTACT OPNEMEN MET KAPELAAN PAWEL,
tel.: 06-1797 1718 of e-mail: paw.zelazny@gmail.com

Het parochiebureau is gesloten van 24 december 2021 tot en met 3 januari 2022.
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: uiterlijk maandag 3 januari in de kapelanie en uiterlijk 
dinsdag 4 januari vóór 12.00 uur in het parochiebureau. 
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: www.parochiewalburga.nl.
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Beste leden van ZijActief Amby,   
Tot onze grote spijt hebben wij moeten 
besluiten om de Kerstviering op 15 december 
2021 niet te laten doorgaan. Het is jammer, we 
hadden samen met U, op een mooie en 
gezellige manier, ons verenigingsjaar willen 
afsluiten. 
Opnieuw was 2021 een jaar waar we elkaar weinig hebben gezien. 
We hopen dat 2022 voor U en onze vereniging een jaar vol 
lichtpuntjes wordt!

We wensen U fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.
Blijf gezond en tot ziens in 2022!

Met hartelijke groet,
Bestuur ZijActief Limburg, Afdeling Amby 

 

Bent u al lid? Een collectieve zorgverzekering via Envida Ledenservice biedt veel voordelen. 
Naast interessante aanvullende verzekeringen profiteren leden van een scherpe premie. 
Envida Ledenservice biedt in samenwerking met verzekeringsad-viseur Aon twee collectieve 
zorgverzekeringen aan waaruit u kunt kiezen: CZ en VGZ.

VOORDELEN VGZ
• 4% korting op de basisverzekering
• 12% korting op de aanvullende 
 verzekeringen
• 5% korting op de tandartsverzekering
• Ruime vergoedingen voor 
 fysiotherapie en mantelzorg
• Gratis Lidmaatschap 
 Envida Ledenservice

VOORDELEN CZ
• 2,5% korting op de basisverzekering
• Optie tot gespreide betaling van uw  
 eigen risico
• Gespecialiseerde hulp bij mantelzorg
• Altijd medisch advies bij de hand   
 met App de verpleegkundige
• Gratis Lidmaatschap 
 Envida Ledenservice

Uw lidmaatschapskosten voor Envida Ledenservice worden vergoed.
Leden met een aanvullend pakket ‘Leden’ van CZ of een aanvullend pakket ‘Zorgt Goed, 
Zorgt Beter, Zorgt Best’ van VGZ krijgen hun lidmaatschapskosten vergoed.

SCAN DE QR CODE VOOR MEER INFORMATIE

EXCLUSIEF LEDENVOORDEEL OP EEN 
COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING

WWW.ENVIDALEDENSERVICE.NL | 043 - 3690610
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Huiskamer De Koffiepot is gesloten.
Beste bezoekers en vrijwilligers. 
Corona is weer spelbreker. Helaas kunnen wij dit jaar 
samen geen gezellig kerstfeest vieren. De Koffiepot is 
voorlopig gesloten. Wij wensen alle bezoekers en vrijwilligers fijne 
kerstdagen en een gezond 2022. Wij hopen dat wij elkaar binnenkort 
weer kunnen ontmoeten in de huiskamer.
Stuurgroep Huiskamer De Koffiepot. 

 
 
 

2e HANDS 
KLEDINGMARKT 

 
speciaal veel kinderkleding 

 
  ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017 

 
GEMEENSCHAPSHUIS AMYERHOOF 

SEVERENPLEIN AMBY  
 

van 10.30 – 14.30 uur 
 

t.b.v. ZijActief Limburg 
afd. Amby 

 
De toegang is gratis 

 
 

 

Toneelvereniging de Vriendenkring Amby 
wenst jullie 

fijne Feestdagen en een Gezond 2022 
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043 -  852 8201

Wist u dat....
Uw kunstgebit verdient

de zorg van een
tandprotheticus!

Wat doet een tandprotheticus en
wat kunt u van ons verwachten?
De Tandprotheticus is
gespecialiseerd in het aanmeten
van gebitsprotheses en heeft de
technische én medische kennis in
huis om een kunstgebit te maken
dat precies bij u past.

Het beroep tandprotheticus
bestaat al enige decennia en is
sinds 1989 een beschermde
beroepstitel. Het beroep valt onder
de wet BIG (Beroepen Individuele
Gezondheidszorg). 

Tevens zijn wij aangesloten bij de
Organisatie van Nederlandse
Tandprothetici (ONT) en  ISO9001
gecertificeerd. Dit houdt in dat wij
een goed functionerend
kwaliteitssysteem hanteren en
daarbij streven naar de beste
kwaliteit voor onze patiënten. 

... als uw kunstgebit stuk gaat, hier altijd een
reden voor is? Vaak heeft dit te maken met
slijtage of een slechte pasvorm.

... u jaarlijks een gratis prothesecheck kunt
laten uitvoeren door ons?

... u voor reparaties ook buiten onze
openingstijden terecht kan?  Neem hiervoor
wel telefonisch contact met ons op, om te
voorkomen dat u voor een  dichte deur staat. 

Reparaties zijn klaar terwijl u wacht!  

... wij gespecialiseerd zijn in behandelingen bij
kwetsbare ouderen (woonachtig in
woonzorgcentra)? Dit betekent ook dat wij
prothesezorg aan huis bieden.

... u geen doorverwijzing nodig heeft van een
tandarts of andere specialist om bij ons
terecht te kunnen?

... wij aangesloten zijn bij vrijwel alle
zorgverzekeraars en declareren rechtstreeks
bij uw verzekeringsmaatschappij.

HET GEBITSCENTRUM
AMBYERSTRAAT NOORD 23
6225 EA MAASTRICHT 
WWW.HETGEBITSCENTRUM.NL

OPENINGSTIJDEN
MA - DO      09:00-17:00
VRIJ            09:00-12:00

INFO@HETGEBITSCENTRUM.NL

Kim Horsmans
Tandprotheticus

Docent opleiding Tandprothetiek

Mandy Venrooij
Klinisch Prothese Technicus

PLAN UW AFSPRAAK 
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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

1 januari trekking nieuwjaarsloterij
U leest het goed  
Nieuwjaarsloterij, net als vorig jaar 
hebben we weer een alternatief 
bedacht voor onze traditionele 
kien avond. U kunt weer één of 
meerdere loten kopen, het 
lotnummer is geldig voor één van 
de 45 mooie prijzen.  Met 
nieuwjaar oftewel  1 Januari zal 
online via facebook om 11.30 uur 
de trekking plaatsvinden. U kunt 
de loten kopen bij onze leden en 
kosten 5 euro per stuk. U heeft 45 
kans op een mooie prijs, wanneer 

Vocalgroup Mes Amie
is met passie muziek maken 
is het wij-gevoel en gezelligheid
is streven naar uitdagingen
is samen durven groeien
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u prijs heeft wordt deze thuis bezorgd. 
De verkoop is afgelopen maandag 29 november begonnen. Wilt u 
een lot kopen dan kunt u zich via facebook, onze website of bij 
een van onze leden melden. Het is misschien een idee om iemand 
(familie, vrienden en kennissen) een lot voor de kerst cadeau te 
doen. 
Veel succes.

Online repeteren
Om de december maand ondanks de corona toch te doorbreken 
gaan wij weer online repeteren. Hopelijk kunnen we vanaf januari 
weer samen repeteren of partij repetities houden. 

Nieuwjaarsgroet
Een bijzonder en bizar jaar laten wij binnenkort achter ons. 
Intern kunnen we terugkijken op vele uitvoeringen die gecanceld 
zijn. Het cancelen van onze kerstwandelingen was een bittere pil. 
Maar vooral ook het jaar om daadkrachtig te zijn en beslissingen 
te nemen die onze koers zal veranderen. 
Maar ook positieve gevolgen door deze corona tijd. We mogen 
trots zijn dat ons koor inmiddels is uitgegroeid tot 60 leden. Een 
ondenkbare situatie in deze tijd. Wij willen dan ook iedereen 
zowel leden, combo, dirigent en vrienden van ons koor bedanken 
voor het meedoen, meedenken in al onze uitdagingen. Ook een 
dankjewel aan de gemeenschap voor het vertrouwen en de steun 
die we mochten ontvangen in 2021. Het koor en bestuur wenst u 
allen alvast fijne kerstdagen en een super gezond 2022. 

Kerstwandelingen 2022
Zoals u allemaal weet zijn onze kerstwandelingen voor dit jaar 
gecanceld. De kaarten zijn inmiddels bij de meeste wandelaars 
verrekend. Ook willen wij alvast aankondigen dat ook komend 
jaar er kerstwandelingen zullen zijn en wel op:
Vrijdag 16 december 2022 om 18.15 en om 21.00 uur
Zaterdag 17 december 2022 om 18,15 en om 21.00 uur
Zondag 18 december 2022 om 12.30 en om 15.00 uur 
U kunt deze datums dus alvast noteren in uw agenda en hopelijk 
kunnen collega verenigingen hier al rekening mee houden. 
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Aardappelen van de Hazedans en Audrey jongen 
Appels en peren van Leonne van de heibloem en Jan Kerckhofs 

Eieren van Vera van Mergelland ei 
Limburgse wijn van hoeve Nekum uit Thorn en Holset 

Bonbons en seco van de Zeute aardbei 
                     En natuurlijk heel veel producten die we zelf maken. 

 

IJs van De ijsbaas 
Zuivel van de vrolijke koe, 

Kaas van kaasboerderij Mertens 
Rundvlees van ut gasthoes 

Lam en varken van de Fromberg  
Meel van Commandeursmolen 

Cakemix van Custers 
Pindakaas baas 

Zwamburg zwamballen 
Honing uit Raar 

En heel veel stroop 
 

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

Hartelijk dank voor het gestelde vertrouwen in 2021. 

Namens ons allemaal wensen wij U allen een gezond en vitaminerijk 2022 
Fijne feestdagen. 

 
 
 
 
 
 
  

 

 
      
     

Ook uw Kerstbestellijst  
ligt in een van onze winkels 

voor u klaar ! 
 
 

Of bekijk deze op  
 www.bakkerijvandeweerdt.nl 

 
 

Wij wensen u fijne feestdagen en tot ziens,  
volgend jaar !! 
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• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions

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

Be you.  
Be beautiful.

Fijne  
feestdagen 

en een  
goed 2022!

Harmonieuws
Onze Wafelactie gaat 
weer van start!
Steun de Harmonie door onze 
overheerlijke wafels te kopen.
Ze kosten 10 stuks voor € 7,- 
en 10 stuks met rozijnen voor € 8,- 
Je kunt je bestelling doorgeven vóór 23 
december via e-mail aan r.d.dassen@ziggo.nl 
of WhatsApp naar 06 218 77 160
De betaling gaat per bank.
De wafels zijn af te halen op 29 of 30 
december a.s.
Meer info ontvang je bij de bestelbevestiging.

De Kerstkrant valt bij u in de bus
Voor de Kerstdagen valt de 57e editie van 
de Kerstkrant bij u in de bus. 
Boordevol informatie over Amby vroeger en 
nu, de jubilerende verenigingen, een 
interview dat Amiepedia had met onze 
eredirigent, een Kerstverhaal van Rob 
Meurders enz. enz.

Helaas geen Carnavalsconcert
Met heel veel spijt hebben we moeten 
besluiten om, voor het tweede jaar op rij, 
het Carnavalsconcert te annuleren. 
We weten niet hoe de corona-situatie zich 
ontwikkelt en we kunnen niet repeteren 
voor het concert dat eind januari 2022 was 
gepland.

Tenslotte
Dit is het laatste Harmonieuws van 2021. 
We hebben alweer een jaar achter de rug 
waarin corona de boventoon voerde. 
We hopen echt, dat het in de nabije 
toekomst beter wordt en wij wensen de 
lezers van de Amyer Praot een Zalige Kerst, 
Prettige Jaarwisseling en bovenal een 
Gezond 2022! 

Opbrengst collecte 
Nierstichting
Door omstandigheden 
later dan u van ons 
gewend bent, maar dit jaar 
heeft de collecte van de Nierstichting in 
Amby de volgende mooie bedragen 
opgeleverd: 
Oud Amby: € 1563,63
Heggebuurt: € 149,27
Namens de Nierstichting hartelijk dank aan 
de gulle gevers en de collectanten. De 
Nierstichting gaat door tot de dag dat 
nierziekten de wereld uit zijn.

Lanny en Hellen
Wijkhoofden Amby. 



nieuw te bouwen basisschool ‘De Groene Loper’. Laatstgenoemde wordt 
eveneens een kernkindcentrum (KKC) en ontstaat door het 
samenbrengen van OBS de Regenboog en de Nutsschool. De plannen 
zitten echter nog in een vroeg stadium.
Amby houden we samen sjiek en sjoen!
Ziet u een probleem in de buurt? Bijvoorbeeld een defecte lantaarnpaal, 
een vies bushokje, onkruid, vuilniszakken die zijn gedumpt, wegen met 
gaten of drugsoverlast? Laat het de gemeente weten. Om onze gemeente 
schoon en netjes te houden heeft de gemeente uw hulp nodig. Uw 
opmerkzaamheid en feedback is dan ook zeer waardevol. Op de volgende 
manieren kunt u een melding maken:
• Gebruik de MijnGemeente-app. Deze is te vinden in de app-store op 
 uw smartphone;
• Bel 14 043;
• Mail naar post@maastricht.nl;
• Of vul het digitale formulier in op 
 www.mijn-melding.nl/maastricht_new/melding.php 

Blijft een melding openbare ruimte onvoldoende behandeld of na een 
reminder blijft actie uit? Dan kunt u mij altijd contacteren. Afsluitend wil 
ik aangeven dat uw meldingen tevens worden gebruikt bij het maken van 
beleid en dat helpt ons als raad om de meest juiste beslissingen te nemen. 
Kortom u helpt toch ook mee Amby schoon en 
netjes te houden want melden heeft wel degelijk zin!

Mocht ik jullie niet meer zien voor de feestdagen dan 
wens ik jullie allemaal een zalig kerstfeest en een 
gezond 2022!

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

 
Gemengde Zangvereniging 

Crescendo 
Wenst U allen langs deze weg: 

PRETTIGE FEESTDAGEN 
EN EEN GEZOND 2022 

 

 

 

 

 

 

Update vanuit de gemeenteraad

Soms zijn het kleine dingen waarin je het verschil kunt maken als raadslid. 
Dat is bijvoorbeeld het geval bij de trap tussen de Ambyerstraat-Noord 
en Kelten. Deze is op ons aandringen weer begaanbaar gemaakt en krijgt 
blijvende aandacht van de groendienst. Daarnaast wordt een gewenste 
trapleuning geplaatst zodat ook buurtbewoners die minder goed ter been 
zijn hier gebruik van kunnen maken.
Bij het uitkomen van deze Amyerpraot buigt de gemeenteraad zich over 
grote visiestukken zoals de stadsvisie, economische visie en sociale visie. 
Steeds gaat het om de vraag: Welke stad wil je zijn? Waar leg je de 
accenten? Alles om te komen tot een strategisch langetermijnperspectief 
voor het Maastricht van 2040. Beide voorbeelden laten goed het contrast 
zien van het raadswerk. Maar of het nu gaat om de trap met het 
groenonderhoud of het Maastricht van 2040, beide zijn belangrijk voor de 
stad, voor Amby en voor u. Dat maakt het raadswerk ook zo boeiend en 
maakt dat de politiek er weldegelijk toe doet. 
In de politiek is anders dan bijvoorbeeld in het bedrijfsleven vaak een 
lange adem gevraagd. Neem de JF-Kennedyschool (basisonderwijs) in 
Belfort. Ruim vier jaar na het voorstel (motie) van het CDA-Maastricht 
om dit schoolgebouw te vernieuwen, gaat de lang verwachte nieuwbouw 
er dan toch echt komen. De urgentie is hoog want het huidige 
schoolgebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De gemeente 
investeert €12.220.000,- in een nieuw hedendaags schoolgebouw aan de 
Keurmeestersdreef. De nieuwbouw zal een campus vorm worden met 
één vleugel voor de Kennedyschool (+/- 500 leerlingen, katholiek 
onderwijs), één vleugel voor de Emile Wesly (+/- 50 leerlingen, Protestants 
onderwijs) en één deel voor de kinderopvang Samen Spelen. Daarnaast 
wordt op deze locatie invulling gegeven aan het concept kernkindcentrum 
(KKC). Dat betekent dat naast voor- en naschoolse opvang ook extra 
kindvoorzieningen aanwezig zijn zoals werkruimten voor het 
schoolmaatschappelijk werk en (zorg)ondersteuning. Kortom een 
voorziening waar kinderen van 0-13 jaar gedurende de hele dag leren, 
spelen, ontwikkelen en ontspannen. Begin 2022 besluit de gemeenteraad 
eveneens over een nieuwe 
binnensportaccommodatie nabij de school. 
Andere plannen voor schoolgebouwen zijn 
eveneens gepresenteerd. Het gaat om mogelijke 
nieuwbouw voor de basisschool Scharn en de 



Quaedvlieg Amby /�Severenplein 24A // Maastricht

Openingstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 12.00-18.00

Wij wensen u fi jne 

feestdagen en een 

gezond 2022 toe.

Michael & Stephanie en alle 

medewerkers van 

PLUS Quaedvlieg Amby

Openingstijden:24 december: 7.00-17.00 
31 december: 7.00-18.00

Openingstijden:
Openingstijden:24 december: 

Openingstijden:

31 december: 
31 december: 

Michael & Stephanie en alle 

Donderdag 30 en 
vrijdag 31 december
Gebaksverkoop van 
Bakkerij de Lekkerbek.
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