43e jaargang nr 1

15 januari 2019

40e Jubileum Kinder-wandelvierdaagse 2019
Vertrek op dinsdag 23 april 2019
Loopdagen: dinsdag-woensdag-donderdag en vrijdag

Leiding en sponsors gevraagd…..

HET NIEUWE
PROGRAMMA 2019
GAAT VAN START
Deze week, op woensdag 16 januari,
start ons nieuwe jaarprogramma 2019.
ZijActief Amby nodigt haar leden uit voor de algemene
jaarvergadering van de afdeling. We starten om 20.00 uur in het
Gemeenschapshuis De Amyerhoof. Na de pauze een gezellig
optreden van de Amiese muzikant Jo van Geenen.
Wij verwachten u allen om 19.45 uur in de Amyerhoof.

Beste kinderen en ouders

Wij willen jullie nu al berichten dat onze wandelvierdaagse
van 2019 zal starten in de laatste week van april. Dit is de
eerste week van de voorjaarsvakantie. Noteer het alvast
in jullie agenda. Hebt u als ouder interesse om mee te
wandelen als begeleiding dan kunt u zich opgeven via onderstaand
mailadres.
Zoals u kunt lezen wordt het een bijzondere vierdaagse, er valt iets te
Bestuur ZijActief Limburg
vieren want het feit is dat de vierdaagse al 40 jaar bestaat.
afdeling Amby
De wandeldagen zullen zijn: start op dinsdag 23 april t/m vrijdag 26 april.
Voor info of opgave begeleiding b.dackers@home.nl of telefonisch bij
Ben Dackers tel: 043-3638337.
Verder zijn wij als hoofdleiding op zoek naar sponsors / donateurs of
mensen die een vrijwillige gift willen geven tbv ons jubileum. Het geld zal
besteed worden aan een extra activiteit voor de kinderen in deze
wandelweek. Heeft u interesse dan kunt u dit via bovenstaand mailadres
aangeven.
Namens alle kinderen bedankt alvast.
Hoofdleiding wandelvierdaagse 2019

Harmonieuws
Carnavalsconcert op vrijdag 22 februari
De Harmonie en Drumband zijn al flink aan het
oefenen voor het Carnavalsconcert met dit jaar
als thema “Guilty Pleasure”. Wanneer de
kaartverkoop begint, leest u in de volgende
Amyer Praot.

GEEF VOOR JE KERK

Ons kerkgebouw is gerestaureerd, omdat het een herkenningspunt is voor Amby,
een ontmoetingsplaats voor gelovigen en een plek om samen te vieren en te delen,
zoals een begrafenis, een doop of het kerstconcert.
Zonder vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten kunnen we onze kerk als gebouw
en gemeenschap niet staande houden, maar een financiële ondersteuning is
eveneens noodzakelijk.

GEEF
SLIM
				

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor
de belasting.
Geeft u een periodieke gift?
Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. 		

Steun onze kerk en onze parochie:
Parochie
H. Walburga

Maak uw kerkbijdrage over op
IBANnr NL81 SNSB 0858 0216 09
t.n.v. Parochie H. Walburga Amby
o.v.v. kerkbijdrage met uw naam en adres.

Kerk zijn we samen: een plek om tot jezelf te komen
of juist anderen te ontmoeten.
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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

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

ENGELSE FEESTCD-SINGLE
EN NIEUWE CARNAVALSCD
JEROME GELISSEN
Als voorproefje op 10 jaar Jérôme
Gelissen in 2020 is er op 30 dec. 2018
iets speciaals uitgekomen. THERE'S ONLY
ONE LOCO LOCO: een Engelse feestcdsingle met een Limburgs tintje. Aangezien
velen het refrein al kennen, heb ik
besloten om deze nu al uit te brengen.
Naast deze Engelse partyplaat, staat er als
tweede nummer Loco Loco (Engelse
versie) op. Deze Engelse feestcd-single
kost € 5,- en zal op de bekende
muziekadressen en bij mij te koop zijn.
Daarnaast presenteer ik op za. 19 jan.
2019 mijn nieuwe carnavalscd
Vastelaovend viere mèt Jérôme. Op deze
nieuwe carnavalsverzamelcd komen 20
oude en nieuwe carnavalsliedjes van mij te
staan.Vanaf 20.00 uur wordt deze CD
gepresenteerd bij Café 't Haantje aan de
Markt 72 te Maastricht. Ook zijn er
gastartiesten zoals Mesjieu Maurice, May
de Enige Echte, Oet 't Niks en
verrassingen.
Voor meer informatie:
Jérôme Gelissen, 06-30437783 en via
www.jeromegelissen.nl 

Inzendtermijn kopie
Woensdag 23 januari
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

Gemengde Zangvereniging
Crescendo

Bankrekening
NL 59 RABO 0131322540
t.n.v. Amyer Praot Maastricht

Tombola Kerstmarkt 2018
Er is nog een Tombolaprijs af
te halen op lotnummer groen
622.
De prijs is een: tegoedbon,
sierlicht en rolmeter.
Graag van te voren even bellen met Peter
Aerts , telefoonnummer 043-3624224. 

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

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
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AMBY
COLOFON
Volgende uitgave:
Dinsdag 29 januari

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
Bejaarden- en Invalidenvereniging

“De Sjlaaimetten”
houdt op dinsdag

22 en 29 januari

KIENMIDDAG
voor bejaarden, invaliden en
alleenstaanden in

DE KARDINAAL

Degene, die wenst opgehaald te worden,
dient dat tijdig te melden,
telefoon 3623559 / 8516537.

Privé bijles/studiebegeleiding
Voor

• Basisschoolleerlingen
• Brugklassers  • Volwassenen
• Individuele voorbereiding op de
eindcito van groep 8

Inge Laeven-vanCaldenborgh

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Herkenberg 18 6231 LK Meerssen
T 043 364 4178 / 06 111 87 222
M inge.laeven@leerkr8.nl I Leerkr8.nl

Het buurtplatform-Amby
informeert
Het buurtplatform-Amby en 2019
Namens het buurtplatform Amby wil ik de
inwoners van Amby een gezond en
voorspoedig, 2019 toe wensen. Dat alle
goede wensen mogen uitkomen.
Met betrekking tot onze slogan " ben je
goed voor de wijk is de wijk goed voor

jou" wil ik u toch volgende informatie niet
onthouden.
Het kratje is een werkgroep van het
buurtplatform Amby.
Deze werkgroep is erop gericht de
inwoners van Amby die het minder goed
hebben te voorzien in de primaire
levensbehoeften.
Deze werkgroep wordt uitgevoerd door de
vrijwilligers van kookclub Amby, Kookclub
Resto van harte alsmede de gebruikers van
het Kratje.
De vrijwilligers van deze werkgroepen als

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

mede het voltallige bestuur van het
Buurtplatform Amby willen de sponsoren
uit onze wijk een enorm "Dank je wel "
geven. Bedanken kunnen wij hun allemaal
door boodschappen in "ons Amby" te doen.
Tevens een groot woord van dank aan alle
mensen die tijdens de inzamelacties voor
het kratje bij Plus Franssen een donatie
hebben gedaan, zodat de gebruikers van het
kratje ook een fijne kerst hebben gehad.
Chapeau.
Vanwege de verzoeken geen namen te
noemen geven wij hier een opsomming

Voordeel bij Keurslager Heuts!

VoordeelLEKKER
bij Keurslager
Heuts!
VOORDEEL:
VoordeelVOORBEELDAANBIEDINGEN:
bij Keurslager Heuts!
Rookworst

Hertenbiefstuk

Varkensschnitzels

Rundervinken

naturel of gepaneerd

VOORBEELDAANBIEDINGEN:
5
7
8
6
5
6
5
6
1
4
5
1
3

7

Shoarmapakket
Bij 500 gram 95
Biefreepjes 75
Cordon bleu
75
95
2 stuks
4 stuks
250 gram
stuks
sucadelapjes
Duroc
d’Olive
Vlees, broodjes + sausBiefreepjes
Diverse6varianten
Shoarmapakket
Bij 500
gram
Cordon
bleu
GRATIS
sucadelapjes
Duroc
d’Olive boemerang Vlees,
+ saus
Diverse
varianten
Megaburger-pakket
Gek.broodjes
achterham
+
Tête
veau
Winterse
50
95 de
95
kruidenbouquet
4 stuks
samen
500 gram
GRATIS
Preskop
+
4-delig
50
95
95
kruidenbouquet
Zure pastei samen
4 stuks
500 gram
SPECIAL!
Saucijsjes
Zeeuws
spek,
Gebakken
pastei
95
60
25
25
Gevulde100
kippendij
gram
100 gram
per soort samen
500pastei
gram
vanaf en rozijnen
SPECIAL!
gebakken
pastei +Gebakken
Duroc d’Olive samen
Met
appeltjes
Saucijsjes
Zeeuws
spek,
Gevulde kippendij
grillworst
gebakken
pastei +
Duroc d’Olive
Met appeltjes en rozijnen
Konijnenbouten
Gegrilde kipspiesjes
Zuurkool-gehakt
50 Kip pilav
75
50
99
grillworst
8 stuks
100 gram per soort, samen
100 gram
kant en klaar
met gratis witte rijst 100 gram
50
75
50
99
ovenschotel
8 stuks
100 gram
100 gram per soort, samen
100 gram
Stoofstukjes
Hongaarse Goulash
AspergeStamppot
90
95 Stoofstukjes
95 Asperge95
Hongaarse
Goulash
1 witte
kilo
500 gram
250 gram
500 gram
in braadjus
beenhamovenschotel
Met GRATIS
rijst Stamppot
Diverse varianten
in braadjus
beenhamovenschotel
Met GRATIS witte rijst
Diverse varianten
Duroc d’Olive
95
95
95
Duroc
d’Olive
Bospaddestoelensoep 95 Pasta fantasia
Griekse
Vleessalade
500 gram
500 gram
50095
gram
500
95
95
95gram
rauwkost500
salade
500 gram
500 gram
gram
500 gram
Vleessalade
Tomatensoep
Gehaktbrood
Frisse groentesalade
50Gehaktbrood
29 Frisse groentesalade 19 Vleessalade
50
Tomatensoep
Van mama Janssen

1

11
5 5

1 liter

3

6

2 2

1 liter

200 gram

per stuk

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

per stuk

4

100 gram

100 gram

100 gram

Wij zijnop:
geopend op:
Wij zijn geopend
Dinsdag-vrijdag
uur
Dinsdag-vrijdag
9.00-18.009.00-18.00
uur
Zaterdag 8.00-16.00
uur
Zaterdag 8.00-16.00
uur
Maandag Maandag
gesloten gesloten
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MOVAKA V.O.F.
30 jaar ervaring!



Overkappingen



Tuinkamers



Rolluiken



Zonweringen



Horren

Maak kennis met onze nieuwe
uitgebreide showroom
met veel nieuwe producten!
Gronsvelderweg 29, Gronsveld

www.movaka.nl
zodat voor velen van jullie duidelijk is hoe
Amy werkt aan de slogan "ben je goed voor
de wijk is de wijk goed voor jou".
Meestal via onze buurtapp Nextdoor Amby
alsmede via onze Facebook pagina's heeft
Amby veelvuldig berichten voorbij zien
komen met een vraag voor speciale
spulletjes.
Zo vroegen wij voor vries/koelkasten,
naaimachines, fietsen, linnengoed etc.
Allemaal spulletjes die een ieder zo in huis
heeft.
Wij ontvingen: nieuwe vries-koel
combinaties, wasmachines, fietsen in alle
maten, kleding, linnen goed, lampen, groente
en fruit, honden en kattenvoer,
fietsopknapbeurten, sportmogelijkheden,
dagelijks levensmiddelen, vrijkaarten en
verschillende keren grote geldbedragen
maar ook ontvangstruimtes, spreekkamers
en zelfs een nieuwe vlag.
Maar wat dacht u van al de vrijwilligers die

0646376593
zich dagelijks inzetten om de wijk
leefbaarder te maken, het winkelgebied
gezelliger te maken.
Zo maar, gewoon om andere te helpen......
want als je goed bent voor de wijk is de
wijk goed voor jou.
Zo heeft ons klusteam 73 klusjes geklaard.
Van tuin opruimen, keukentje witten,
lampen indraaien, druppelende kranen
vervangen, beugels in douche en toilet
gemaakt, mantelzorgers ondersteund,
maatschappelijk werk verricht, deuren
geschuurd en noem maar op.
Wellicht dat we zelfs maar eens moeten
gaan praten met elkaar. Kunnen wij u het
hele verhaal vertellen wat Amby zo al doet
en hoe ze het doen?
Loop eens binnen in de ochtend uren van
09.00 - 12.00 uur. of maak een afspraak via
info@buurtplatform-amby.nl
U kunt ons vinden bij Aandacht plus zorg
Ambyerstraat noord 78

Het buurtplatform-Amby en onze
wijkagent
Wegens de vraag naar betere
bereikbaarheid is het inloopspreekuur van
de wijkagent verplaatst naar de eerste
woensdagochtend van de maand van 11.00
– 12.00 uur. We beginnen op 6 februari.
Het buurtplatform Amby met
inloopspreekuur van Servicepunt
Werk en Bemiddeling:
Wegens de vraag naar hulp zijn de
inloopspreekuren aangepast que dag en
tijdstip. Zo verhuist het inloopspreekuur van
sociale zaken van de dinsdagmiddag naar de
maandagochtend van 10.00 – 12.00 uur
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
- vacature bank aanwezig
Adres: Ambyerstraat-Noord 78 / Aandacht
Plus Zorg / Informatiecentrum
Buurtplatform Amby
Voor vragen of het maken van een afspraak
buiten genoemd spreekuur kunt u mij ook
bereiken op telefoonnummer 06-27850805
of per mail: armand.decker@maastricht.nl
of via : info@buurtplatform-amby.nl
bereikbaar onder telefoonnummer :
06-36408424
Het buurtplatform-Amby en lekker
eten
Lekker eten en geheel verzorgd (3 gangen
menu voor € 7,00) door kookclub Resto
van Harte vrijwilligers Resto Van harte op
17 januari in de Zevenbronnen vanaf
18.00 uur.
Wacht niet te lang met reserveren.
De belangstelling is groot. Wij willen u niet
teleurstellen.
Om te reserveren: LET OP NIEUWE LINK
Ga hiervoor naar: reserveren.
restovanharte.nl/onze-restos/envida-locatiezevenbronnen.html
of
info@restovanharte.nl of bel 0900 900
3030 kosten 0,35 cent per gesprek.
Wilt u meer weten hoe u vrijwilliger kunt
worden voor de kookclub resto van
Harte…Stuur dan een mail naar :
info@buurtplatform-amby.nl
Belangrijke data:
17 jan.: Resto van harte, lekker uit eten/
Zevenbronnen 18.00- 21.00 uur
21 jan.: sociale zaken inloopspreekuur
10.00 – 12.00 uur
22 jan. ; sociaal team inloopspreekuur
11.30 -12.30 uur
28 jan.: sociale zaken inloopspreekuur
10.00 – 12.00 uur
04 feb: sociale zaken inloopspreekuur
10.00 – 12.00 uur
Volgende vergadering buurtplatform;
22 januari

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

O PEN D AG
26 JANUARI 2019 / 10.00 - 14.00 uur

HAVO • ATHENEUM • TTO HAVO • TTO ATHENEUM • TTO GYMNASIUM

DE WEG NAAR JOUW

TOEKOMST!
Oude Molenweg 130 • 6228 XW Maastricht

www.portamosana.nl
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EVENEMENTENLIJST 2019
PAROCHIE H. WALBURGA
19-01 tot en met 02-02 Aktie kerkbalans
03-02 11.00 uur Gezinsviering bij Maria
		
Lichtmis en Blasius zegen
15-02 19.00 uur Taizé viering te Heugem
24-02 11.00 uur Viering H. Walburga
		
sterfdag door koor
		
S. Walburga en dragersgilde

02-03 19.00 uur Carnavalsmis
10-03 11.00 uur Gezinsviering
14-04 11.30 uur gezinsviering op
		
palmzondag.
		
De kinderen beginnen
		
om 11.20 uur bij de
		
Witte boerderij
18-04 19.00 uur Witte Donderdagviering
19-04 15.00 uur Goede vrijdag viering
20-04 21.00 uur Paaswake
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21-04 11.30 uur
22-04 11.00 uur
28-04 11.00 uur
		
		
04-05 19.00 uur
		
11-05 19.00 uur
		
		
19-05 11.00 uur
30-05 11.00 uur
02-06 10.00 uur
		
		
09-06 11.30 uur
28-06 19.00 uur
07-07 10.00 uur
		
15-08 19.00 uur
		
01-09 11.00 uur
08-09 11.00 uur
		
06-10 11.00 uur
		
		
03-11 16.30 uur
01-12 11.00 uur
		
15-12 16.00 uur
24-12 18.00 uur
		
19.30 uur
22.00 uur
25-12 11.30 uur
26-12 11.00 uur
31-12 19.00 uur

Viering 1e Paasdag
Viering 2e Paasdag
Viering H. Walburga
geboortedag met koor
S.Walburga
Dodenherdenking in kerk
en op kerkhof
Viering H. Walburga
geboortedag door
harmonie
gezinsviering
Hemelvaartsdag
Communieviering met
jeugdorkest van de
harmonie
Viering 1e Pinksterdag
Taizé viering te Amby
Processieviering in de
kerk, waarna Processie
Viering Maria Hemelvaart
met kroedwüsj
Gezinsviering
viering voor vrijwilligers,
waarna vrijwilligersdag
Presentatie
communicantjes,
Sint Franciscus viering
Allerzielen lof
Gezinsviering 1e zondag
van Advent
kerstconcert in de kerk
kerstspel door
communicantjes
Kerstavondviering
Nachtmis
Viering 1e kerstdag
Viering 2e kerstdag
oudejaarsviering 

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak

Fers appelsap troebel/helder 6 ﬂessen € 10,98
Limburgse Appels of Peren per kilo € 1,39
puur natuur Bemelse Zadenmix (muesli) per ﬂes € 2,49
Limburgse Walnoten 500 gr € 1,50
Bintje of St pieter aardappelen 10 kg € 7,50

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

Bijbellees- en gespreksgroep Amby
De Bijbel is het meest verkochte boek op aarde, maar toch lezen we er
weinig in en spreken we er weinig over. In de vorm van een
gesprekgroep willen we dat gaan doen. Met behulp van een boek van
Henri Nouwen lezen we verschillen verhalen van Jezus, en bespreken
wat dat met ons leven vandaag te maken heeft.
Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom!
De eerste avond is op 11 Februari, 20 uur in het parochie centrum
(Ambyerstraat-Zuid 90a).
Groet van Marc Dijk (tarwehegge 3; opgave via marc.dijk@gmail.com) en
kapelaan Anu. 

Alzheimercafé Maastricht
Op 6 februari as. is er weer een bijeenkomst van het Alzheimercafé
Maastricht. Deze avond is het thema “Blijf Ondernemend!”.
Voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid is het belangrijk om
(sociaal) actief te blijven, maar welke opties zijn er als je dementie hebt?
Tijdens deze avond wordt ingegaan op de verschillende activiteiten die
aangeboden worden in Maastricht en omstreken.
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  06-12255124  alzheimercafemaastricht@gmail.com
U kunt voorafgaand aan de avond een gezonde en goedkope maaltijd
gebruiken bij Athos Eet. Reserveren via: Athos Eet  088-3505063
 info@athos-maastricht.nl 

Voor al uw administratie- en belastingzaken
Ook voor uw particuliere belastingaangifte
Ambyerstraat Noord 74 A
6225 EG Maastricht
T 043 - 3638563
info@raadmaastricht.nl
www.raadmaastricht.nl
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634 jaargang
n r. 1 - 2 0 1 9
MISSTIPENDIA:
door de week:
€ 12.50
zondag:
€ 27.50

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

Kapelaan Anu gaat met een
groep jongeren uit
Maastricht naar Panama
Op 12 januari vertrekken jongeren uit
Maastricht naar het wereldwijd
grootste jongerenevenement in
Panama.
De WJD (Wereldjongerendagen) zijn
het grootste jongerenevenement ter
wereld en trekken jongeren uit de
gehele wereld. Er worden rond 3 tot 4
miljoen jongeren uit hele wereld
verwacht in Panama. WJD betekent
dan ook: vrienden maken, culturen
leren kennen, feest vieren en het
geloof beleven.
De dagen bestaan uit deelname aan
het hoofdprogramma in Panama-Stad,
waarbij ook paus Franciscus
aanwezig zal zijn. Voorafgaand
daaraan zullen de jongeren ook
enkele dagen in gastgezinnen
verblijven om contact te leggen met
lokale jonge mensen en uit andere
werelddelen. De WJD is bedoeld voor
jongeren van 18-30 jaar.

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

H. MISSEN in Amby
ZONDAG 20 januari Tweede Zondag door het jaar
11.00 uur: Koor: Gelegenheidskoor
Jaardienst Ronnie Fleur en overledenen familie Fleur-van Asdonck
Jaardienst Trees Debougnoux-Aarts
Frans Hermens; c.u.
Pierre Cox; c.u.
Giel Janssen; c.u.
Nele Heuts en Jolien Cuenen, die gedoopt worden
Dinsdag 22 januari: 09.00 uur in de dagkapel
Jaardienst E.H. Christiaan Heuvels, oud-Pastoor Amby
Donderdag 24 januari : 09.00 uur in de dagkapel
Voor het welslagen van de wereldjongerendagen
ZONDAG 27 januari Derde Zondag door het jaar
11.00 uur: Koor: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia
Zeswekendienst Tiny Aerts-Braeken
Jaardienst Annie Foppen-de Meijer
Giel Janssen; c.u.
Bèr Willems; c.u.
Dinsdag 29 januari: 09.00 uur in de dagkapel
Jaardienst E.H. Eugene Vossen; oud-Kapelaan Amby
Donderdag 31 januari: 09.00 uur in de dagkapel
Voor de zieken en eenzamen
Vrijdag 1 februari: ziekencommunie
OVERLEDEN
Tiny Aerts-Braeken			
96 jaar
Moge zij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming.
GEDOOPT
Sanna Ickenroth
Vaya en Macy Doijen
Wij wensen de dopelingen en hun families van harte proficiat.
“Via deze weg willen we Bjorn Gijbels van www.fixxcomp.nl bedanken voor het
onderhoud en beheer van onze ICT afgelopen jaar en we kijken uit naar onze
samenwerking in 2019. Namens Kapelaan Anu Antony Kalarickal.”
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 21 januari in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 22 januari
vóór 16.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s:
www.parochiewalburga.nl
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BEN VOORAL JEZELF. OOK STRAKS.
Hoe jĳ de wereld ziet en je daarin laat zien, is wat jou maakt tot wie je bent. Je leeft het leven
op jouw manier en wil er zo ook afscheid van nemen. Bĳ ons krĳg je er letterlĳk en figuurlĳk de
ruimte voor in het Lourdes-Paviljoen. Een mooie, voordelige uitvaart, geheel naar jouw wens.

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

met gratis gebruik van het Lourdes-Paviljoen

Zorgeloos en goed geregeld
vanaf slechts

€ 6.246,82

INFORMEER OOK EENS NAAR DE OVERIGE MOGELIJKHEDEN BIJ BOVENS:
ZELF ALLES REGELEN • VOORDELIG INKOPEN • VOORDELIG VERZEKEREN

Gerard Walravenstraat 65, 6227 TA Heer-Maastricht 043-3612566
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bedankt voor uw
vertrouwen in het
afgelopen jaar
en ook dit jaar zien wij u
graag weer bij ons terug
ook heel erg bedankt
voor uw medeleven
bij de ziekte van mijn man
dat heeft ons echt
goed gedaan en geeft ons de energie om er weer
tegen aan te kunnen gaan
we zien u graag van
donderdag tot en met maandag
van 17.00 uur tot 22.00 uur
dinsdag en woensdag rusten wij graag uit
Mart, José en medewerkers

Eetcafé Bie José
Ambyerstraat Noord 71, 6225 EB Maastricht
Telefoon 043 – 365 40 90

In de meivakantie naar de zon?

Warm en ambachtelijk !
Passioneel !

Er is nog volop keuze bij vertrek vanuit Düsseldorf of Keulen.
Bovendien goedkoper dan bij vertrek vanuit Nederland.
Vrijblijvende informatie bij Raymond

Ervaar de voordelen van uw eigen mobiele reisadviseur:

Vakmanschap !

• Persoonlijke service zonder
meerprijs.

De enige echte in Amie !
En dat al meer dan 90 jaor !

• Ik kom graag op afspraak
bij u thuis.
Als ervaren reisadviseur help
ik u graag met het realiseren
van uw favoriete vakantie.

• 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
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C.V. DE SJLAAIBÖK
ORGANISEERT:

En dan natuurlijk welke verrassingen
zitten er dit jaar in de Galazittingen, op
vrijdag 8 en zaterdag 9 februari zullen
we het weten.

Zaoterdag 26 januari 20.30 oor

22222222
december
december
december
december 1616
december 1818
december

Bejaarden- en Invalidenvereniging de
Sjlaaimetten hebben hun
jaarvergadering op 1 februari a.s.

OETROPE PRINSEPAAR 2019
Dizze aovend weurt de meziek verzörg door

Coverband Bougie

De jaarlijkse Hierezitting is uitverkocht,
jammer voor de heren die nog geen
kaartje hebben.
Vocalgroup Mes Amie kijkt terug op
een zeer geslaagd jubileumjaar.
Vrijdag 22 februari is het jaarlijkse
carnavalsconcert van onze harmonie en
drumband.
De koren zijn allemaal gestart, hebben
het kerstrepertoire opgeborgen en
nieuw materiaal uit de kast getrokken.
Ook start volgende week de tweede
seizoenshelft voor de voetballers van
ASV.

OETROPE PRINSEPAAR
22:11 OOR
Dit alles natuurlijk in DE AMYERHOOF

En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Ook de Amyer Praot is ontwaakt uit
een korte winterslaap en gaat er weer
vol tegenaan. Ook dit jaar is het de
bedoeling dat ons wijkblad regelmatig
in de brievenbus valt (21x) en ook dit
jaar willen we U weer nieuws en
informatie brengen over, voor en door
Amby.
Zijn er speciale activiteiten van
verenigingen,
laat het de redactie dan op tijd weten,
zodat we er op een gepaste wijze
aandacht aan kunnen schenken.
Wij wensen iedereen heel veel
leesplezier.
Bezorgers Amyer Praot
Secretariaat Thera Lahaye
Financiële administratie Maria Willems
Eindreactie Henny Willems 

- Je wilt afvallen en/of een gezondere levensstijl?
- Je wilt niet weer een dieet!
- Je weet niet hoe?
- Je vindt het moeilijk vol te houden?

Gun jezelf een steuntje in de rug en meld je aan!
Ik kan je helpen om jouw leefstijl blijvend te veranderen
Zet de 1ͤ stap naar jouw nieuwe leven!
Bel 043-3626882 of mail info@moniquewaltmans.nl voor een gratis kennismakingsgesprek
De consulten door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed, dit gaat niet ten koste van uw
eigen risico! Raadpleeg de polisvoorwaarden.
Karposthegge 45 Maastricht | www.moniquewaltmans.nl
Aangesloten bij:
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Tel: 043 - 3611392
www.drukkerijdeheeg.nl
info@drukkerijdeheeg.nl
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Rijksweg 76 • 6228 XZ Maastricht
+31 (0)43 - 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
2
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Openingstijden: Di-Wo-Vr 8.30 uur tot 18.00 uur | Do 8.30 uur tot 13.00 uur | Za 8.30 uur tot 15.00 uur

Reclame van woensdag 16 januari tot en met dinsdag 29 januari

4 Kipkrokant
+ 1/2 kg Gehakt

Achterham

samen voor

100 gram

€ 8.95

WEEKENDRECLAME

vrijdag 18 januari en
zaterdag 19 januari

Malse

Goulash
100 gram

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

biefstukken
3 stuks

100 gram

BEJAARDEN – EN
INVALIDENVERENIGING

AMBY
jaarvergadering

€ 1.95

Boterhamworst
100 gram

€ 8.95

€ 0.99

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 0.99

Belegen kaas
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 1.40

Kerk zijn we samen
Een plek om te vieren en te geloven.
Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt.
Kerk zijn we samen:
Waar mensen met je meeleven en klaar staan met
praktische steun.

Beste leden,

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Opening door de voorzitter
Evt. ingekomen stukken
Verslag jaarvergadering 2018
Activiteiten gepland voor 2019
(18 mei/8 juli)
pauze
Verslag kascontrolecommissie 2018
Verslag penningmeester over 2018
Rondvraag
Sluiting

Er is de mogelijkheid om voor en na de
vergadering uw contributie van 2019 te
betalen bij de penningmeester.
Namens het bestuur
A.Custers
Voorzitter/secretaris 

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 hypotheekaanbieders: de SNS Huisselectie. Zo kunnen we je altijd een
hypotheek aanbieden die het beste past bij jouw wensen.

1B02-1709

Namens het bestuur nodig ik u allen uit
tot het bijwonen van onze jaarvergadering
die zal worden gehouden op vrijdag
1 februari a.s. om 14.00 uur in kaffee de
Kardinaal.
De agenda ziet er als volgt uit:

Maastricht, De Leim 10A
Maastricht, Markt 18
Maastricht, Peijmeestersdreef 2
Amyer Praot - 13 - Amyer Praot

Vocalgroup Mes Amie

Nieuwe tandartsen praktijk
in Zorgpark Scharn

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

Terugblik kerstuitvoeringen

In de vorige AP heeft u een terugblik kunnen lezen over onze
succesvolle kerstwandelingen. Hier gaat u in de toekomst meer
over horen. Natuurlijk waren er meerdere uitvoeringen in deze
kerstperiode. In het weekend van de wandelingen was er het
kerstconcert. Een fantastisch teken van saamhorigheid was toch
wel de grote opkomst van onze leden bij dit concert. Na twee
dagen zingen in de buitenlucht waren de complimenten mooi t.a.v.
onze presentatie. Een dag later nog een uitvoering en wel in onze
verpleegkliniek De Zeven Bronnen. De bewoners hebben genoten
van onze kerstliederen. Als laatste kerstuitvoering van dit jaar de
eigen viering op kerstavond. Een zeer grote opkomst van
parochianen en sympathisanten van het koor zorgden voor een
mooie ambiance op kerstavond. Het koor olv van de gastdirigent
Ruud Pricken zorgde voor het juiste kerstgevoel. Een mooie viering
en een fantastische afsluiting van dit bijzonder jaar.

MOND
MOND
MOND
&
ZO
&
& ZO
ZO

Driekoningen tocht

Bij de start van het nieuwe jaar mochten wij wederom meelopen in
de driekoningenstoet in Maastricht. Het is ieder jaar weer een
mooie belevenis om op deze manier het driekoningenfeest te
vieren. Namens Vocalgroup Mes Amie wensen wij u allen een
fantastisch muzikaal 2019 toe.

Mond&Zo Scharn
Mond&Zo
Scharn
Algemene tandheelkunde
Vijverdalseweg
Vijverdalseweg 4A
4A03
03
Welkom!
Welkom!
Maastricht
Maastricht

Algemene
tandheelkunde

Kinder

Kaakchirurgie &

Preventieve

tandheelkunde
tandheelkunde
vrijblijvend
binnen
belimplantologie 043-363
LoopLoop
vrijblijvend
binnen
ofofbel
63
043-363
6392
92
afspraak,
maak
voorvoor
eeneen
afspraak,
enen
maak
kennis met Uw tandarts!
kennis met Uw tandarts!

P

Kindertandheelkunde

Algemene
tandheelkunde

Nieuwe leden welkom

Nu het nieuwe jaar gestart is zal op 14 januari het koor aan een
nieuw seizoen beginnen. Het is een goed moment om lid te
worden van onze vereniging. We starten
met het instuderen
Algemene
Kinder van
een nieuw repertoire. Ben je geïnteresseerd
wij je van
tandheelkundedan nodigen
tandheelkunde
harte uit tot het bijwonen van een repetitieavond. Heb je vragen
dan mail ons via vocalgroupmesamie@gmail.com

Programma
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& ZO
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Nieuwe tandartsen praktijk in Zorgpark Scharn
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www.mondenzo.nl
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tandheelkunde
www.mondenzo.nl
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Zaterdag 02 maart opluistering Karnevalsmis c.v. De Sjlaaibök
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Kindertandheelkunde

HUUR VOORDELIG UW CV / COMBI KETEL
*

VANAF �25,- P/MND
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ÉCHT VRIJE KEUS
EERLIJKE PRIJS
Meer mogelijk dan u denkt, ook als u
Uw uitvaartregisseur Marc Moors
Dr. Goossensstraat 2, Berg en Terblijt
www.uitvaartstudio.com (043) 852 3 258
C.V. DE SJLAAIBÖK ORGANISEERT
AMIESE GALA ZITTINGEN 2019 en KINDERZITTING
De galazittingen zijn dit jaar op VRIJDAG 8 en
ZATERDAG 9 FEBRUARI om 20.11 uur. Het beloven
weer 2 geweldige avonden te worden met optredens
De kinderzitting is op ZONDAG 10 FEBRUARI om
14.00 uur. Ook hier hebben we dit jaar weer een vol
programma en wordt het nieuwe jeugdprinsenpaar 2019
uitgeroepen
Wilt u zeker zijn van een mooie plek?
De voorverkoop voor de gala- en kinderzitting is op:
WOENSDAG 30 JANUARI om 19.00 uur in de Amyerhoof
De kaarten voor de galazitting kosten € 9,50
De kaarten voor de kinderzitting kosten € 3,00 jeugd en € 4,50
volwassenen. 
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U
zondag 1
sparen vo
op heerlijk
plaids
in 8 ver

U kunt t/m
zondag 17 februari
sparen voor korting
op heerlijke, zachte
Volle spa
plaids van Zest
kunnen i
in 8 verschillende
worden t/
kleuren.

24

Volle spaarkaarten
kunnen ingeleverd
worden t/m zondag
24 februari.
Wij wensen u
een warme en
relaxte winter!

Wij
een
relax
Meer

spaaractie
on

Meer informatie
over deze
spaaractie vindt u in
onze winkel.

Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen

Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen
Severenplein
24a,
Maastricht
Severenplein
24a,
Maastricht
043-3634781
043-3634781
www.facebook.com/plusfranssen
www.facebook.com/plusfranssen
Instagram:
plusfranssen
Instagram:
plusfranssen

Amyer Praot - 16 - Amyer Praot

