
Amyer Praot - 1 - Amyer Praot

42e jaargang nr 20 20 november 2018

24 november 2018
“An evening with… BALTUS & CO”

Tijdens dit avondvullende 
theaterconcert neemt de 
vierkoppige band BALTUS & 
CO u mee op een muzikale 
reis door de afgelopen 
decennia.
Akoestische instrumenten, 
meerstemmige vocalen, een 
flinke dosis humor en 
interactie met het publiek 
vormen de bagage voor dit 
gezellige uitstapje.

Folk, rock, blues, country, pop… het komt allemaal voorbij!
Denk aan CSN&Y, Eagles, Fleetwood Mac, Johnny Cash, Musical 
Hair, Venice, Bon Jovi etc.!!
Een aantal zelfgeschreven popsongs met Limburgse teksten 
completeren het menu.
Aanvang: 20.30 uur Entree: € 10

Voor informatie & reserveringen T. 043-3630826
Magisch Theatertje – Molenweg 4 – Maastricht 
info@magisch-theatertje.nl 

Het buurtplatform-Amby presenteert:
een diALOOgBijeenkOmST inzAke vrOegTijdige 
SignALering perSOnen meT verwArd gedrAg. 
Wat we graag willen, is wonen in een buurt waar we oog en oor 
voor elkaar hebben  en waar we zien als het met iemand even niet 
zo goed gaat. Naar aanleiding van een film -opgenomen in 
Maastricht- gaan we graag met u het gesprek aan.

datum: 27 november 2018 
Tijdstip:  19.00 uur 
Adres:  magisch Theatertje, 
 molenweg 4
 6225 nC maastricht

Aanmelden is mogelijk via: info@buurtplatform-amby.nl
of bel 0636408424
U bent van harte welkom om deel te nemen en om samen met 
medebewoners, professionals uit de wijk en ervaringsdeskundigen 
het gesprek aan te gaan. 

NOTEER ALVAST: 
16 DECEMBER

KERSTCONCERT WALBURGAKERK

Taizé viering op vrijdag 23 
november om 19:00 uur in 
Walburga Kerk Amby
Meerstemmige meditatieve muziek, 
met vooral veel herhalingen, waardoor 
er ruimte in jezelf ontstaat om God te 
ontmoeten. 
De stilte, de klanken, de teksten, de 
kaarsjes. Doe met ons mee.Spiritualiteit als op zoek gaan naar 
uw “ware zelf” heeft te maken met uw innerlijke kern, ziel, 
heilige ruimte, onaantastbaar geheim en het is een levenslange 
tocht. Het brengt u in contact met het overstijgende. 
Taizévieringen helpen hierbij. Veel zingen, dat kenmerkt een 
Taizéviering. 
Het Gezinskoor van Heugem komt op vrijdag 23 november a.s. 
naar Amby voor de Taizéviering. 
wees van harte welkom 
vrijdag 23 november a.s. in walburga kerk Amby. 
Aanvang 19.00 u, na afloop is er koffie en thee 

C.v. de SjLAAiBÖk 
OrgAniSeerT:

Zaoterdag 24 november 20.30 oor

Ajd prinSeBAL 2018 en 
prissentasie Sjlager 2019

Dizze aovend zalle aog ôzze jubilarisse gehuldig weure 
en weurt de meziek verzörg door

COverBAnd “BOUgie”
Dit alles natuurlijk in gemeinsjapshoes AmYerHOOF

Woensdag 21 november 2018 is onze 
maandelijkse ledenavond. Deze keer beloofd 
het een gezellige avond te worden met 
oudhollandse spellen. Wij verwachten onze 
leden om 19.45 uur in de Amyerhoof.

Bestuur ZijActief Limburg
Afdeling Amby 



De senioren biljartclub 
De Sjlaaimeppers 

uit Amby is op zoek 
naar nieuwe leden

We zoeken senioren, die 
graag 1x per week, op 
donderdagmiddag, in een 
vriendschappelijke sfeer een 
partij willen biljarten.
Is Uw interesse gewekt, 
neem dan contact op met 
Ben Ramaekers, tel. 06 53385475 of loop 
gewoon eens binnen op een donderdag 
middag tussen 2 - 4 uur in 
Cafe Op de Bosch, Holstraat 17 te 
Rothem. 
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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 4 december

inzendtermijn kopie
woensdag 28 november

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

27 november 
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

COLOFOn

volgende uitgave: 
dinsdag 8 november

inzendtermijn kopie
woensdag 2 november

redactie, financieel beheer,
klachten en advertenties

Henny Willems
Berkenhoven 26

6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089

e-mail: henny.willems@home.nl

Bankrekening 
13.13.22 540

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 / fax 3614378
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
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Telefoonagenda
Apotheek spoedgeval
Alarm nummer
Kantoor Politie
Kantoor Ambulance
Kantoor Brandweer
EHBO AZM
Eerste Hart Hulp
Huisartsenpost Maastricht
Huisartspraktijk Zwietering
Huisartspraktijk Zwietering spoed
Centraal tandartsnummer
Thuiszorg Groene Kruis

Domicura
Verplegen en verzorgen (24u/dag)
Kraamzorg (24u/dag)
Uitleen van hulpmiddelen
Pastorie
Verpleegkliniek 7 Bronnen
Amby Zorgcentrum
Gemeente Maastricht, algemeen
toegangsnummer
Gem. huis Amyerhoof
Woningst.  Maasvallei
Begrafenis-ond.St Walburgis
Dierenarts Smeets
Basisschool Amby
Peuterspeelzaak Ukkepuk
Essent klantenservice
Stichting Vrouwenrechtswinkel 
Stichting Trajekt Ouderenwerk
WML
Slachtofferhulp
Buurtzorg Maastricht
Kinderdagverblijf Kastanjehof
Buitenschoolse opvang L’Ambyk 1
Buitenschoolse opvang L’Ambyk 2
Verloskundige Praktijk 

Alexandra Wijering
Ed Sabel, gemeenteraad
Albert Albers, stadsdeelleider 

noordoost
Verloskundige Praktijk VITA
Zorgpunt Thuiszorg

3612829
112
0900-88-44
3821836
3505387
3876700
3877892
3877777
3624135
3635637
3250588

3690690
3690670
3690630
3690660
3634587
6314300
6314860

3505050
3634651
3683737
06-53376435
3633772
3620582
3621478
0800-0330
3255535
3620066
0800-0233040
046-4203500
06-23919080
3626637
3626484
3628932

06-15023157
043-3636141

3505116
3471837
0800-6666665

Bejaarden- en Invalidenvereniging

“De Sjlaaimetten”
houdt op dinsdag

8 november
KIENMIDDAG

voor bejaarden, invaliden en
alleenstaanden in 

CAFÉ AMMEZASIE
Degene, die wenst opgehaald te worden,

dient dat tijdig te melden,
telefoon 3622618

Niet lang hellen, Conny bellen
Gsm 0653130723

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

bel dan 
GSM 06-20164033

U vindt een Aed
in de kantine van rkASv, 
bij de eTOS, 
in gemeenschapshuis Amyerhoof, 
kantoor maasvallei, 
in de Cramer van Brienenstraat 16
bij de plusmarkt, Severenplein 24A

dinsdag 1 NOVEMBER

Onze medewerkers willen U
gaarne ophalen en terugbrengen.

Zij die opgehaald wensen te
worden, moeten dit vóór dinsdag

melden bij: 
Mw. L. Brorens, tel. 3635951 of

Mw. J. Snijders. tel. 3633271

•	Voor al uw sloopwerken
•	Gratis	ophalen	van	al	uw	metaal

en ijzer
•	Voor particulieren en bedrijven

•	V.I.H.B. gecertificeerd
•	Gratis	plaatsen	van	containers.

&SNIJDERS
SNIJDERS

w. Snijders 06-53485850
g. Snijders 06-12157641
j. Claessen 06-10163874

Elke woensdag kom ik uw oud ijzer
en metalen ophalen (geen koel-
kasten en diepvriezen), wel huis-
houdelijke apparatuur, witgoed e.d. 
U kunt het bij uw oprit klaarzetten.
(Graag voor 08.00 uur) 
We komen ook op afspraak 
06-42124460 (John)

Welke hardloopster heeft
interesse om samen 1 of 2 keer
per week (avond of weekend) een
rondje (ca. 45 min.) te lopen in
Amby en omgeving.
Tel.: 06-54777411

houdt op
dinsdag 4 DECEMBER
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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:

Beef mozzarella Runderpoulet

1 kilo 1090

Konijnenbouten

1 kilo 890

Rosbief

Bleuberry chicken

100 gram 225

Kipham + 
Provencaals gehakt +
Leverkaas

100 gram per soort samen 395

Paté en terrines
diverse vernieuwde smaken

100 gram vanaf 139

Zuurvlees
kant en klaar

500 gram 495

Kippenragout

1 kilo 1190

Herten stoverij
(nieuw!!)

500 gram 895

Erwtensoep

1 kilo 495

Boeuff-bourguignon
ovenschotel

500 gram 750

Gegrilde kipspiesjes

250 gram 395

Tzaziki rauwkost salade

100 gram 119

Kipsalade

250 gram 325

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 20 november t/m zaterdag 24 november 2018

Rundergehakt
naturel of gekruid

2 x 500 gram 675

500 gram 995

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

3 stuks 750

!! 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

 

Pijnklachten? 

Fysiotherapie • Manuele Therapie • Dry Needling 
 
Laurierhoven 30, Amby  
www.fysioamby.nl 

 
Maak nu een afspraak: 043 311 75 40 
Gebruik uw fysio vergoeding dit jaar nog! 
 
Contracten en 100% vergoeding bij alle zorgverzekeraars.   
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MOND  
 ZO &

Algemene tandheelkunde

Kindertandheelkunde

Kaakchirurgie & implantologie

Preventieve tandheelkunde

Prothetiek

Tandtechniek

www.mondenzo.nl

Algemene
tandheelkunde

Kinder
tandheelkunde

Kaakchirurgie &
implantologie

Preventieve
tandheelkunde

Prothetiek Tandtechniek
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Flyer MondenZo-DEF.indd   1 07-08-14   16:16
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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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MOND  
 ZO &

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

Flyer MondenZo-DEF.indd   2 07-08-14   16:16

Nieuwe tandartsen praktijk 
in Zorgpark Scharn

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 

Harmonieuws
jubileumconcerten 

“music of a Lifetime”
Wat een inzet, wat een prestatie, wat een passie, 
maar vooral wat een feest! 

Op 3 en 4 november jl. was het na een lange periode van 
voorbereiding dan eindelijk zo ver. Eindelijk mochten we onze 
‘Music of a Lifetime’ jubileum concerten gaan uitvoeren.
Vanaf donderdagavond 1 november tot zaterdagmiddag 3 november 
is er keihard gewerkt om het Mercedes-Benz theater helemaal 
klaar te maken voor onze theaterconcerten. Het podium werd 
opgebouwd, de zaal werd in gereedheid gebracht, meters kabel 
werden afgerold en veel, heel veel, lampen werden geïnstalleerd om 
net die extra touch te verzorgen. 
Daarna is het hele weekend voorbij gevlogen.
Velen van u hebben het eindresultaat mogen horen en zien. Wat 
waren het twee fantastische shows! Iets waar we met recht trots 
op zijn. We hopen dat u er net zoveel van heeft genoten als wij. 
Hebben we u enthousiast en/of nieuwsgierig gemaakt? We zien u 
graag terug bij een van onze aankomende activiteiten, het 
kerstconcert op zondag 16 december en het Karnevals Konzèr op 
vrijdag 22 februari. Meer informatie hierover volgt in de volgende 
edities van de Amyer Praot. 
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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. 

 

♫  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)  

      
 
 
 
 
 
 

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 21 november tot en met dinsdag 4 december

1/2 kg Varkenspoulet
+ 1/2 kg Gehakt

€ 7.95samen voor

KONIJNENBOUTEN
vrijdag 23 november en
zaterdag 24 novemberWEEKENDRECLAME 

1 kilo € 9.90

Goulash
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 0.99
Ardennerham
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.95

Belegen kaas

100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.40

Gebraden gehakt
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 0.99

digiTAALpunt 
Beter lezen en schrijven?  
Taalvrijwilliger worden? 
Kom langs bij het digiTAALpunt in uw buurt! 
Voor informatie: stuur een mail naar Daphne Erven,  
taalvrijwilligerscoördinator: info@digitaalhuis.eu 

 

Trefcentrum 
Edisonstraat 4 
6224 SW Maastricht 
Elke maandag 10.00 – 12.00 uur 
 
De Boeckel – Plaza 
Roserije 410 
6218 DN Maastricht 
Elke woensdag 10.00 tot 12.00 uur 
 
Centre Ceramique 
Avenue Ceramique 50 
6221 KV Maastricht 
Elke donderdag 10.00 – 12.00 uur 
 
KCEM 
Fransiscus Romanusweg 52 
6221 AH Maastricht 
Elke maandag 10.00 – 14.00 uur 
Elke donderdag: 10.00 - 14.00 uur 

Trefcentrum
Edisonstraat 4
6224 SW Maastricht
Elke maandag 10.00 – 12.00 uur
De Boeckel – Plaza
Roserije 410
6218 DN Maastricht
Elke woensdag 10.00 tot 12.00 uur

Centre Ceramique
Avenue Ceramique 50
6221 KV Maastricht
Elke donderdag 10.00 – 12.00 uur
KCEM
Fransiscus Romanusweg 52
6221 AH Maastricht
Elke maandag: 10.00 – 14.00 uur
Elke donderdag: 10.00 - 14.00 uur 





Amyer Praot - 6 - Amyer Praot

Samen gezond eten, 
da’s pas echt lekker 
belangrijk
perSBeriCHT – 
maastricht 12 november 2018

In een periode waarin mensen vaak het gevoel hebben ‘druk, 
druk, druk’ te zijn, roept gewichtsconsulent Monique 
Waltmans van Monique Waltmans, Praktijk voor 
Gewichtsbeheersing op om stil te staan bij de essentiële zaken 
in het leven. Want hoeveel er ook gebeurt op een dag en in 
een jaar: Samen genieten, tijd nemen voor elkaar en het delen 
van een gezonde maaltijd, dat is pas echt ‘Lekker Belangrijk’. 
Daarom voert zij van maandag 12 november tot en met 
maandag 31 december 2018 samen met de overkoepelende 
beroepsvereniging campagne onder de naam ‘Lekker 
Belangrijk'. 

Doen wat goed is voor jezelf en je gezin
Gewichtsconsulent Monique Waltmans van de gelijknamige 
praktijk: “In een periode die alleen maar lijkt te draaien om 
eten, het creëren van het perfecte kerstdiner en een overvolle 
agenda laat ik mensen stil staan bij waar het volgens mij 
werkelijk om gaat. Samen genieten van een gezonde maaltijd in 
een ontspannen sfeer. Doen wat goed is voor jezelf en je gezin. 
Waarbij relativeren en kunnen lachen om dagelijkse dingen 
belangrijker zijn dan het perfecte plaatje”. Monique laat 
mensen graag zien hoe ze in aanloop naar de feestdagen met 
kleine aanpassingen gezond kunnen eten. 

Speciaal aanbod
Via de Facebookpagina  Monique Waltmans, Prakt. voor 
Gewichtsbeheersing en Voedingsadvies deelt  Monique 
gedurende de campagne dagelijks tips over gezonde voeding, 
recepten en persoonlijke verhalen. Daarnaast heeft de 
gewichtsconsulent de komende periode een speciaal aanbod.  
Meld je nu aan voor begeleiding naar een gezond gewicht  en 
ontvang naast het boek PuurGezond Slank in 8 Stappen een 
planner voor de feestmaand en recepten voor het kerstmenu.

Bezoek de gewichtsconsulent op de Margriet Winterfair
De overkoepelende Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten 
Nederland neemt, als onderdeel van de campagne, deel aan de 
Margriet Winterfair.  Zij is daar van 23 t/m 29 november 
aanwezig met een stand en een team enthousiaste 
gewichtsconsulenten om mensen te inspireren een stap te 
zetten naar een gezondere leefstijl. Gedurende de beursdagen 
kunnen bezoekers aanschuiven aan een feestelijk gedekte 
kersttafel, die ook een passende stand-actie herbergt waarmee 
bezoekers een mooie prijs kunnen winnen. 

CARNAVALSMUZIEKNIEUWS VAN 
JEROME GELISSEN
De 11de van de 11de is alweer voorbij en het nieuwe 
carnavalsseizoen is aangebroken. Op 11 november 2018 zijn twee 
nieuwe carnavalsliedjes van mij uitgekomen. Vastelaovend Tropical 
(samba) en Sjnaps mèt Beer en Sjrobbeleer (polonaise).
Deze komen op mijn nieuwe carnavalscd Vastelaovend viere mèt 
Jérôme te staan.
Op za. 19 jan. 2019 is er een cd-presentatie bij Café 't Haantje op 
de Markt in Maastricht. Op deze nieuwe verzamel-CD komen 20 
oude en nieuwe carnavalsliedjes te staan. Tijdens deze feestavond 
zullen er diverse Maastrichtse artiesten een optreden verzorgen. In 
een volgende Amyer Praot komt hier meer muzikaal nieuws over 
dit programma. 
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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 

ideaal voor appelmoes of taart Goudrenetten appels kilo € 0,79  
 Melk, melkproducten en kaas rechtstreeks van de boerderij 

Limburgse Walnoten 500 gr € 1,25  
Bintje of St pieter aardappelen 10 kg € 7,50 

van het Ambino ballet.
Het gaat goed met het Ambino ballet, het 
ledenaantal is groeiende. 
We zijn over de helft van november heen, en 
in de tussentijd is de goede sint in het land 

aangekomen. Het feest van de sint, zullen we op 28 november 
hebben, omdat er op 5 december naar verwachting, meer kinderen 
het bezoek van de goed heiligman thuis zullen ontvangen. 
Ook zijn we bezig met het voorbereiden, van een klein optreden in 
de vorm zoals die het afgelopen periode is geweest. Deze zal op 21 
december in de gymzaal van de B.S. Amby plaats vinden. De 
kinderen zijn hiervoor al volop aan het oefenen, en zullen hier 
zeker weer een denderende show van maken. Net als die vorige. 
Dus vaders en moeders, oma’s en opa’s, broertjes en zusjes noteer 
deze datum alvast in de agenda, zodat U zeker weet, dat u die dag 
aanwezig bent.
Er zijn nog mogelijkheden voor zich aan te melden. 
Locatie:
De Danslessen worden gegeven in de gymzaal bij Basisschool Amby, 
ingang aan de Van Slijpenstraat, te Amby, Maastricht. De lessen zijn 
ingedeeld naar de naar de leeftijden met een blik op de groepen 
zoals deze op de school worden gehanteerd.

Lesuren op woensdag: 

P. 14.30 – 15.15 uur Peuters (2,5 tot 4-jarige)

1. 15.30 – 16.30 uur Kleuters (groep 1 en 2)

2. 16.30 – 17.30 uur Kidsswing (vanaf groep 3)

3. 17.30 – 18.30 uur Bovenbouw (vanaf groep 5)

4. 18.30 - 19.30 uur Balletbarre workout 
(jongeren/volwassenen)

Het bestuur en docente 

gemengde zangvereniging Crescendo
Op 10 november jl. heeft ons koor weer het 
jaarlijkse Caeciliafeest gevierd in de Amyerhoof. 
Hoewel er dit jaar geen jubilarissen waren, hebben 
we er toch een heel gezellige avond van gemaakt. 
DJ Ambiorix (Jo Gerards) zorgde voor een prima sfeer, goochelaar 
en gedachtenlezer Rob Watrin toonde zijn verbazingwekkende 
goochelkunsten en buuttereedner Robert Walthouwer heeft ons 
een aantal bijzondere gebeurtenissen in het verzorgingshuis 
voorgeschoteld (met pijn in de lachspieren als gevolg…..). 

Het was een feestelijke avond voor onze leden, die de komende 
tijd zelf ook weer een aantal keren in actie komen – en daarbij 
bent u van harte welkom:
•	Zondag	9	december	van	12:00	tot17:30	uur:	Gezellige	Kerstmarkt	
 in de Amyer Hoof (meer informatie elders in deze uitgave van 
 Amyer Praot)
•	Dinsdag	11	december	vanaf	19:00	uur:	Concert	Zorgcentrum	
 Croonenhoff te Maastricht
•	Zondag	16	december	10:30	uur:	Opluisteren	H.	Mis	in	de	
 Koepelkerk te Maastricht
•	Maandag	24	december	22:00	uur:	Nachtmis	Walburgakerk	Amby

Kijk ook eens op onze website voor meer informatie over ons 
koor: www.crescendo-amby.nl 
Secretariaat::
Sita van Riet, tel. 043-3643971, email fvanriet@xs4all.nl 
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H. MISSEN in Amby

VRIJDAG 23 NOVEMBER 19.00 uur Taizé Viering in onze Parochiekerk
Na afloop koffie en thee

ZONDAG 25 november  CHRISTUS KONING VAN HET HEELAL 
Vier-en-Dertigste en laatste  Zondag van het liturgische jaar
11.00 uur koor: Kerkelijk Zangkoor Sint Caecilia - Sint Caeciliafeest
Voor alle leden  en overleden leden Kerkelijk Zangkoor
Jaardienst E.H. Pisters, oud-Pastoor Amby
Jaardienst Rita van Herten-Kempers
Jaardienst ouders van Gerwen-Pluijmaekers
Ouders Prickaerts-Creusen
Overleden ouders Koenen-Gijselaers
Lisa Claessens-Weerts; c.u.
Mia Splinter-Kuypers; c.u.

Dinsdag 27 november  09.00 uur - Servaas en Marie Aarts-van Spanje

Donderdag 29 november  09.00 uur in de dagkapel - Voor de wereldvrede

ZONDAG 2 december Eerste Zondag van de Advent
Adventskrans met Communicanten en Vormelingen
11.00 uur: kinderen zingen zelf
Eerste jaardienst Annie Overhof-Kostons
Jean Barthels; c.u.
Miet Nicolaes-Theunissen; c.u.
Jef Lücker; c.u.
Jo Theunissen; c.u.
Kerkdeurcollecte: verwarming

Dinsdag 4 december  09.00 uur 
Jaardienst E.H. Johannes Mertens, oud-Pastoor Amby

Donderdag 6 december 09.00 uur in de dagkapel
Voor de jarigen van de maand december

Vrijdag 7  december: Ziekencommunie

OVERLEDEN
Pierre Cox 89 jaar
Bertie Frints-Hendriks 93 jaar
Moge hij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming.

VOORAANKONDIGINGEN:

Zondag 16 december 16.00 uur KERSTCONCERT 

KERKPOETS
Maandag 17 december van 09.00 uur tot 12.00 uur
U bent van harte welkom om onze kerk Sjiek en Sjoen te maken.
Uiteraard is er ook weer koffie en thee.

Misintenties 22-12-2018 t/m 11.1.2019 (3 weken) opgeven uiterlijk:
Maandag 10 december in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 11 december 
vóór 16.00 uur in het parochiebureau

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 26 november in de 
kapelanie en uiterlijk dinsdag 27 november vóór 16.00 uur in het 
parochieburau. Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s:
www.parochiewalburga.nl.

VAN WOORDEN NAAR DADEN

Het Kerkbestuur heeft allerlei plannen 
gemaakt voor de komende jaren en die 
uitgewerkt in een Pastoraal Beleidsplan. 
Dat is een “bijna-boek” geworden, maar 
heeft natuurlijk weinig te betekenen als het 
bij een verzameling van letters blijft. Uit 
de tientallen mogelijkheden om het leven 
van de parochie en het vuur van de 
Heilige Geest aan te wakkeren, kiezen 
wij voor het komend jaar er drie uit om 
onze aandacht op te richten. 
Op de eerste plaats het jeugd- en 
jongerenwerk. In enkele parochies van 
ons bisdom kunnen we zien, dat het 
mogelijk is om met bescheiden groepjes 
van start te gaan die na enkele jaren heel 
aardig groeien, als er maar voldoende 
energie in wordt gestoken en 
verschillende soorten mensen aan 
meewerken: ouders, kinderen, priesters, 
vrijwilligers van de eigen parochie en 
jongeren die in staat zijn en ervaring 
hebben met leiding geven aan andere 
jongeren. Ook professionele begeleiding 
vanuit het bisdom is mogelijk.
Daarnaast willen we in 2019 de 
ontmoetingen en samenwerking 
voortzetten van de koren en van de 
lectoren van de vijf parochies in 
Maastricht Oost waarmee wij samen een 
federatie vormen. Uiteraard moet er nog 
veel meer gebeuren, maar alles op zijn 
eigen tijd.
Graag vraag ik uw gebed om bestaande 
en nieuwe initiatieven te doen slagen.

Pastoor P. Horsch

6 3 e  j a a r g a n g
 n r .  2 0  -  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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PA’S UITVAART. ZELF GEREGELD.
En dat voelt goéd. Natuurlĳk mis ik pa nog enorm, maar toch merk ik dat het flink scheelt dat 
ik hem zelf een mooi afscheid heb kunnen geven. Een soort ‘laatste dank-je-wel‘, zeg maar, 
voor alles wat hĳ voor me heeft betekend. En heel eerlĳk: ja, een stuk voordeliger was het ook. 

INFORMEER OOK EENS NAAR DE OVERIGE MOGELIJKHEDEN BIJ BOVENS: 
BOVENGRONDS BEGRAVEN • UITVAARTPAVILJOEN • VOORDELIG VERZEKEREN

 
vanaf slechts € 6.246,82

All-in uitvaart + bovengronds/uniform graf + voordelige prijs. 

Regel zelf wat kan, krijg hulp waar het moet!

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

 
 

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 
 

Het buurtplatform-Amby  
informeert

Belangrijke data :
24 nov.: party sensation gezellig dansavond 
 voor 35+ ni beats and Bars van 
 20.00-24.00 uur
27 nov.:  sociaal team inloopspreekuur 
 11.30-12.30 uur / werk en 
 bemiddeling inloopspreekuur 
 13.30-1430 uur
27 nov.: filmpresentatie personen met 
 verward gedrag, magisch theatertje 
 1900 uur
30 nov.:  zevenbronnen / dansen in het park, 
 terug in de tijd / 14.30-16.00 uur

Het buurtplatform-Amby presenteert 
film 27 november
derde dialoogbijeenkomst inzake vroegtijdige 
signalering personen met verward gedrag . In 
buurten van Maastricht wil Trajekt  met deze 
community aanpak meer begrip en zorg voor 
elkaar teweeg brengen en burgers bewegen op 
tijd te signaleren. De film zal wederom 
getoond worden in “t Magisch Theatertje “ in 
Amby 27 november 2018 om 1900 uur voor 
alle inwoners van Amby. Aanmelden is mogelijk 
via : info@buurtplatform-amby.nl 

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;
- vragen over uitkering en inkomen
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 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.  Opgeven is 
mogelijk via : info@buurtplatform-amby.nl 
Momenteel is er door het buurtplatform 
Amby een dekkend AED netwerk gerealiseerd. 
Door het aan de buitengevel bevestigen van 
AED’s bij de Kardinaal en het 
gemeenschapshuis Amyerhoof is het netwerk 
compleet gemaakt.

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 

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 en 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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Kom kennis maken met ons nieuw gebak van ’t roze bekkerieke en 
onze herfstkoffie Heavenly Hazel 

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 v24 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

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 zal 
hoogstwaarschijnlijk binnenkort op de website 
www.buurtplatform-amby.nl te lezen zijn. 

Belangrijke data :
24 nov.: party sensation gezellig dansavond 
 voor 35+ ni beats and Bars van 
 20.00-24.00 uur
27 nov.:  sociaal team inloopspreekuur 
 11.30-12.30 uur / werk en 
 bemiddeling inloopspreekuur 
 13.30-1430 uur
27 nov.: filmpresentatie personen met 
 verward gedrag, magisch theatertje 
 1900 uur
30 nov.:  zevenbronnen / dansen in het park, 
 terug in de tijd / 14.30-16.00 uur

Volgende vergadering buurtplatform; 
20 november

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 

Dank aan iedereen; Voor de sfeervolle eucharistieviering,
de uitvaart en bloemenpracht voor onze (schoon)vader

Hubert (Bèr) Willems

Een speciaal dankwoord aan E.M. pastoor Horsch en 
zangvereniging Crescendo.
Van deze gelegenheid maken wij gebruik om onze waardering uit te 
spreken aan allen die papa en ons tot steun zijn geweest tijdens zijn 
laatste jaren en de uitvaart.
Ook willen wij de medewerkers van Larisa, onze familie, vrienden, 
bekenden, (oud)buurtgenoten, oud collega’s en de 
vertegenwoordigers van de verenigingen danken voor hun steun en 
belangstelling. 
Ook een compliment aan de Amyerhoof.

Arthur, Marian en Menthy Willems
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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 

 
 
 
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 ! 

 
 

Kerstbomenactie 
Scouting Amby

graag willen we u alvast 
attenderen op onze 

traditionele kerstbomenactie. 

waarom een kerstboom kopen bij Scouting Amby?
Een kerstboom kopen bij Scouting Amby is proeven van de 
ultieme kerstsfeer: een knetterend vuurtje, vrolijke mensen, 
gezellige kerstmuziek en intens geurende dennenbomen. 

Bovendien hebben we dankzij jarenlange ervaring de allermooiste 
bomen vers kunnen inkopen in de Belgische Ardennen. Deze 
bomen gaan we het eerste weekend van december zelf rooien. 
Hierdoor kunnen we u de beste kwaliteit en de meest verse 
bomen garanderen. Met de opbrengsten van de kerstbomenactie 
zorgen we ervoor dat we onze leden iedere week een leuk en 
uitdagend scoutingprogramma kunnen aanbieden. Bovendien 
kunnen we op deze manier investeren in nieuw spelmateriaal.
In de volgende Amyer Praot meer info over onze verkoopdagen 
en -tijden.

Iedereen die scouting een warm hart toedraagt, 
koopt een kerstboom bij Scouting Amby!
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Afvalloos 2030/stadsbrede 
opschaling afvalproef 
De gemeente wil in 2030 geen restafval 
meer. Huishoudelijk afval bestaat uit 
waardevolle grondstoffen. Die willen we 
hergebruiken. We zijn goed op weg. 74 
procent van het afval wordt al hergebruikt. In 2017 werd 107 kg 
restafval aangeboden per inwoner.
 Als tussendoelstelling wil de gemeente naar 57 kg restafval per 
inwoner in 2020.
Afvalproef
In Boschpoort en Jekerkwartier Noord liep van 1 juni tot en met 30 
november 2017 een afvalproef . De inwoners van de proefbuurten 
hebben zelf aanpassingen aan het inzamelsysteem voor huishoudelijk 
afval ontwikkeld en gekozen. 
Daarna hebben ze een halfjaar proefgedraaid met het inzamelsysteem. 
De gemeente  wilde testen of het aangepaste inzamelsysteem 
gebruiksvriendelijker is en of het meer herbruikbaar afval oplevert. 
De resultaten van de afvalproef zijn positief. Wel zijn wat extra 
aanpassingen nodig om de tussendoelstelling te halen. Deze heeft het 
college verwerkt in een raadsvoorstel. Als de raad akkoord gaat, 
kunnen we in de loop van 2019/2020 het nieuwe afvalsysteem 
invoeren in heel Maastricht.
Het nieuwe afvalsysteem in het kort
•	 groente- en fruitafval haalt de gemeente wekelijks aan huis op. 
 U gebruikt hiervoor de huidige gft-emmer van 25 liter. Als u nog 
 geen emmer heeft, krijgt u die van de gemeente.
• Tuinafval haalt de gemeente tweewekelijks op. Huishoudens met 
 tuinen (laagbouw en deel van het centrum) gebruiken daarvoor 
 hun huidige gft-container van 140 liter. Zij kunnen daarnaast 
 tuinafval gebundeld aanbieden. Bij hoogbouw mag u ‘tuinafval’ 
 (zoals snijbloemen of potplanten) in kleine hoeveelheden in de 
 emmer doen voor groente- en fruitafval.
•	 Luiers en incontinentiemateriaal brengt u naar een van de 
 milieuperrons die voorzien is van een speciale container hiervoor. 
 U kunt van de gemeente een emmer krijgen om dit afval te 
 bewaren en weg te brengen.
•	 Textiel en kleine elektrische apparaten brengt u naar een 
 van de milieuperrons die voorzien is van een speciale container 
 hiervoor.
•	 grof huishoudelijk afval brengt u naar een regionaal 
 milieupark. U kunt het tegen een vergoeding ook thuis laten 
 ophalen.
•	 Huishoudelijk restafval doet u in de gemeentelijke rood-witte 
 restzak. De gemeente haalt dit eenmaal per 4 weken op. De 
 ondergrondse restafvalcontainers en stortkokers bij een aantal 
 hoogbouwcomplexen blijven in gebruik, onder de voorwaarde dat 
 de bewoners actief meedoen aan het scheiden van huishoudelijk 
 afval (met name groente- en fruitafval).
•	 Andere afvalsoorten (zoals glas, papier, blik en plastic) zijn niet 
 meegenomen in de afvalproef. De inzameling daarvan blijft 
 vooralsnog hetzelfde.
Uw mening
Voordat de gemeenteraad ja of nee tegen dit voorstel zegt, wil de 
raad graag weten wat u vindt van dit voorstel. U kunt daarom tijdens 
de stadsronde op 11 december 2018 uw mening hierover geven. 
Locatie:  Mosae Forum, ingang Gubbelstraat in Maastricht. 
De stadsronde begint om 17.00 uur en duurt tot 18.30 uur

Henny willems, gemeenteraadslid Seniorenpartij maastricht
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Alzheimercafé 
Maastricht 12 december 

Voeding en dementie
Dementie kan allerlei problemen geven 
met voeding: soms willen mensen niet 
goed meer eten en drinken, anderen 
eten en snoepen juist te veel en weer 
anderen hebben moeite met slikken. 
Welke problemen kun je tegenkomen en 
wat zijn mogelijke oplossingen? Onder 
het genot van hapje en een drankje gaan 
we samen hierover in gesprek.

Gastsprekers: diëtiste Clarie Weling 
samen met een collega logopedist.

U bent allen van harte welkom bij Athos 
Eet- Maakt- Doet, Athoslaan 12A, 
Maastricht. De zaal is open vanaf 19.00u 
en  het programma start om 19.30u.
 Aanmelden is niet nodig. Toegang is 
gratis. 
Voor meer informatie tel: 06-23138829 
of alzheimercafemaastricht@gmail.com 

U kunt voorafgaand aan de avond een 
gezonde en goedkope maaltijd gebruiken 
bij Athos Eet. Reserveren via: Athos Eet 
088-3505063 of  
info@athos-maastricht.nl 

Smart Move Bastiaens presenteert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie, zie onze website op http://bastiaensgroup.nl/acties/ 
 

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 persoonn. 

Hallo jeugd van Amie!! 
Het carnavalsseizoen staat weer voor de deur. 10 februari 2019 zal de 
kinderzitting weer plaatsvinden in de Amyerhoof. Het thema van de 
komende kinderzitting is “Op een onbewoond eiland”. Wij zijn op 
zoek naar talenten die voor het jeugdprinsenpaar en alle kinderen van 
Amie willen optreden.
Ben jij dat talent?? Geef je dan nu op.
Dit kan vóór 27 november 2018 via de mail: kinderzitting@sjlaaibok.nl of via het 
formulier dat je op school kunt vinden. 

De decembermaand komt er aan!  Een maand vol regelwerk en stress 
voor de vele feesten en etentjes. Het maken van bewuste keuzes is in 
deze periode minder vanzelfsprekend met als gevolg dat je behoorlijk in 
gewicht kunt bijkomen. 

In een persoonlijk gesprek laat ik je graag zien dat je met kleine 
aanpassingen veel kunt bereiken om de feestdagen lichter en meer in 
balans te laten verlopen, zodat het gewicht ook in balans blijft.

Benieuwd naar de (persoonlijke) tips voor de feestmaand, de 
decemberplanner en het kerstmenu?
Bekijk de mogelijkheden op www.moniquewaltmans.nl of bel / mail voor 
meer informatie of voor het maken van een afspraak.

Tip: Profiteer nog van de vergoeding van de zorgverzekering van 2018!

Karposthegge 45, 6225 KJ  Maastricht  
www.moniquewaltmans.nl 
043-3626882 
info@moniquewaltmans.nl
De consulten worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed, dit gaan niet ten koste van je eigen risico! Raadpleeg de polisvoorwaarden.



Jubilarissen Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia
Op zondag 25 november viert het Kerkelijk Zangkoor 
St. Caecilia haar jaarlijks Caeciliafeest. Op deze dag zullen 
twee jubilarissen worden gehuldigd, nl. Pierre Prickaerts 
en Frans Evers.
Pierre Prickaerts is gedurende een periode van 50 jaar 
actief als koorlid en heeft ook diverse bestuursfuncties 
vervuld, zoals penningmeester en voorzitter. Frans Evers 
heeft zich 70 jaar ingezet voor de kerkmuziek en is ook jarenlang 
voorzitter geweest. Hoewel hij thans niet meer actief in het koor 
zingt, is hij wel lid van de muziekcommissie. 
Voorafgaand aan het Caeciliafeest zingt het koor in de H. Mis van 
11.00 uur de vaste gezangen uit de Missa “Te Deum laudamus” van L. 
Perosi. 
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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

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

kienen op 28 november Sinter-kerstkienen
Op 28 november zal er weer een 
interne verenigingskienavond worden 
gehouden voor leden, familie en de 
vele vrienden en sympathisanten van 
onze vereniging.  Met natuurlijk mooie 
prijzen in zowel sinterklaas en 
kerstsfeer. Deze avond zal weer 
plaatsvinden in ons verenigingslokaal gemeenschapshuis Amyerhoof. 
De locatie gaat om 18.30 uur open en het kienen start om 19.30 
uur. Wees op tijd want vol is vol. 

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. 

programma
Woensdag 28 November  Kien avond
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

Belangrijk.
In de volgende uitgaven zullen wij bekendmaken hoe het 
programma van 2019 zal uitzien en vooral wat ons koor de 
komende 3 jaar in de planning heeft staan. 

Bestuur Vocalgroup Mes Amie 

HUUR VOORDELIG UW CV / COMBI KETEL

VANAF �25,- P/MND*

Allemaal anders: 25 november: 
Mixed Harmony in concert bij Mondriaan in 
Maastricht
Op zondag 25 november treedt Mixed 
Harmony muziekband Maastricht op in het 
restaurant van Mondriaan aan de Vijverdalseweg 1 in Maastricht. Het 
concert begint om 14.00 uur en duurt tot 15.30 uur. De entree in 
het restaurant is vrij. Het concert vindt plaats in het kader van het 
kunst- en cultuurprogramma Allemaal Anders.
muziek
Mixed Harmony is een orkest-band uit Maastricht met een divers 
repertoire: pop, rock, soul, reggae, evergreens en meer. Geniet van de 
jaren ‘60 tot ‘90 en laat u terugvoeren naar die gezellige tijd van toen. 
Ook hedendaagse muziek is natuurlijk van de partij. 
Bureau evenementen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau 
Evenementen van Mondriaan, via 088-5066305. Aanmelden voor de 
nieuwsbrief kan via evenementen@mondriaan.eu. Het Bureau 
Evenementen van Mondriaan Maastricht organiseert culturele en 
vrijetijdsactiviteiten, die indien mogelijk en wenselijk ook open zijn 
voor publiek. Dat geldt ook voor de activiteiten van Allemaal Anders. 
Dit kunst- en cultuurprogramma heeft als doel de geestelijke 
gezondheidszorg een toegankelijker karakter te geven. 
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PLUS Franssen, Eddy & Femke Franssen     
Severenplein 24a, 6225 AZ Maastricht      
Tel: 043-3634781            Maandag t/m zaterdag: 8.00-20.00 uur 
www.facebook.com/plusfranssen              Zondag: 12.00-18.00 uur 
 

 

Zaterdag 24 november verwachten wij hoog bezoek… 
Sint en piet komen dan met lekkers en koek. 

 
Vanaf 11.00 uur doen zij onze winkel aan, 

kom op tijd, want om 13.00 uur is het feestje gedaan! 
  

 

 

 

 


