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KERSTVIERING ZONNEBLOEM
Op woensdag 18 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 em. Pastoor Eijssen zal 
voorgaan. De gezangen worden deze keer verzorgd door 
het koor Inspiration.  
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.
Het eerder genoemde koor Inspiration zal dan een optreden 
verzorgen met mooie herkenbare melodieën. Inspiration is een 
koor dat zowel profane muziek als kerkelijke muziek ten gehore 
kan brengen. 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 p.p. 

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 14 december a.s. in 
kaffee "de Kardinaal". Aanvang 14:00 uur en duurt tot 17:00 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 € 6,00 
voor deze middag.
U kunt zich opgeven mondeling bij Helga Crijns of bij de 
voorzitter Arno Custers, tel:043-3636947 tot 7 december a.s.
Ik wens U namens het bestuur allen alvast een heel gezellige 
middag toe.

A. Custers (Voorzitter/Secretaris) 

BEJAARDEN – EN INVALIDENVERENIGING

AMBY



INLOOPSPREEKUUR 

BUURTPLATfORM AMBY
Ambyerstraat Noord 78,

6225 EG Maastricht
info@buurtplatform-amby.nl

bellen 06-36408424

Werk en Bemiddeling
maandagochtend van 10.00 – 12.00 uur

Voor vragen of het maken van een afspraak 
kunt U ook bellen 06-27850805 of per mail: 

armand.decker@maastricht.nl

Juridisch inloopspreekuur
Maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur

voor arbeidsrecht, consumentenrecht, 
uitkeringen, verblijf vergunningen etc

Wijkagent
Iedere 1e WOENSDAG van de maand

Tussen 10.00 – 12.00 uur

Huurderszaken
elke woensdag van 1200-1300 uur                          

vragen mbt huurderszaken, huurdersrecht, 
bouwtechnische zaken, huurcontracten etc.

Toon Hermans Huis
Voor begeleiding en ondersteuning 

bij kanker
even woensdagen van de maand

tussen 10.00 en 12.00 uur

Het sociaal team
donderdag  van 10.00 -11.30 uur.

Telefonisch 06-27850504. U kunt ook een 
berichtje sturen naar www.

sociaalteammaastricht.nl

BUURTPLATfORM AMBY
info@buurtplatform-amby.nl

bellen 06-36408424
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Telefoonagenda
Alarmnummer 112
Kantoor politie 0900-8844
EHBO AZM 3876700
1e Hart hulp 3877892
Huisartsenpost AZM 3877777
Huisartspraktijk De Wit 3634964

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
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 
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 06-20164033

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 17 december

Inzendtermijn kopie
Woensdag 11 december

Redactie, financieel beheer,
klachten en advertenties

Henny Willems
Berkenhoven 26

6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089

e-mail: amyerpraot@ziggo.nl
www.amyerpraot.com

Bankrekening 
NL 59 RABO 0131322540

t.n.v. Amyer Praot Maastricht

Secretariaat en advertenties
Thera Lahaye
Iepenhoven 31

6225 GW Amby Maastricht
Telefoon 3112178

Oplage en verspreiding
Oplage 3000 stuks

verspreiding binnen postcode 6225

Druk
Drukkerij De Heeg

Rijksweg 76
6228 XZ De Heeg-Maastricht

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

Heeft u last van terugkerende 
computerproblemen en/of een 

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

problemen en het opnieuw 
optimaliseren van uw computer, 

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

of www.fixxcomp.nl

   
AMBY 

Bejaarden- en Invalidenvereniging

“De Sjlaaimetten”
houdt op dinsdag
10 en 17 december

KIENMIDDAG
voor bejaarden, invaliden en 

alleenstaanden in 

DE KARDINAAL
Degene, die wenst opgehaald te worden,

dient dat tijdig te melden,
telefoon 3623559 / 8516537.

Adventsactie 2019:
Hulp aan Venezolaanse 

vluchtelingenkinderen in Peru
Meer dan een half miljoen mensen is vanuit 
Venezuela gevlucht naar Lima, de hoofdstad 
van Peru. Ze leven er onder moeilijke 
omstandigheden, Vooral de jongste kinderen 
(0-5 jaar) hebben hieronder te lijden. Ze zijn 
soms ondervoed, hebben een 
ontwikkelingsachterstand en last van 
traumatische ervaringen. De katholieke 
organisatie Warmi Huasi heeft een 
programma opgezet om de problemen van 
deze kinderen aan te pakken. Deze 
organisatie werkt nauw samen met de 
Columban Missionaries. De ouders en 
verzorgers krijgen ondersteuning en 
begeleiding. Ook worden twee kindercentra 
opgezet, waar getrainde vrijwilligers de 
kinderen specifieke opvang bieden.

Op zondag 8 december 2019 staan 
collectanten van het Missie Comité Amby 
voor een collecte voor deze jonge kinderen 
in Peru aan de kerkdeur na de H.Mis van 
11.00 uur.
Wij nemen uw gift graag in ontvangst.
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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:

Bij aankoop van 
4 varkensoesters
gratis bakje hendig 

lekkere saus naar keuze

Shoarmapakket
3-delig
voor 4 personen

samen   745

Gourmetschotels
(diverse soorten 
minimaal 2 personen vanaf)

per persoon  650

Katenhaasje

Meattruffel

per stuk  225

Gegr. Achterham + 
Speculaaspastei +
Preskop

100 gram per soort samen 425

Stamppot trecolore

per stuk  525

Hertenstoverij

500 gram  990

Tête de veau

500 gram  725

Ossenstaartsoep

pot 1 ltr  550

Truffelgratin
ovenschotel

500 gram  795

Gegrilde kipspiesjes

250 gram 395

Pasta fantasia salade

200 gram  239

Bouillonsalade

250 gram  375

De kerstbestellijsten 
liggen klaar 

in onze winkel!

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 3 december t/m zaterdag 7 december 2019

Saucijsjes
half-om-half

8 stuks  650

3 stuks  795

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

Met verslagenheid hebben we kennisgenomen 
van het overlijden van ons zeer gewaardeerd 
Ere Bestuurslid en Oud - Voorzitter

Jan Diederen
Zijn inzet en betrokkenheid voor onze 
Harmonie Sint Walburga waren vele jaren een voorbeeld voor 
iedereen. Wij zullen Jan enorm gaan missen. 

Wij wensen zijn echtgenote Zus, Cris en Doenja en kleinzoon 
Mitch heel veel sterkte toe om dit enorme verlies te dragen. 

Harmonie Sint Walburga,  Amby

Harmonieuws
Kerstconcert op zondag 15 december a.s.
Na het Reunieconcert van 30 november jl. treedt 
de Harmonie opnieuw op in de H. Walburgakerk, 
ditmaal voor het traditionele Kerstconcert. 
Het Harmonieorkest onder leiding van Jhon Willems en het 
Leerlingenorkest onder leiding van Edwin van der Mullen zorgen 
voor stemmige kerstklanken. Tevens nemen deel aan dit concert 
het Gezinskoor Heugem en Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia. Wij 
nodigen u van harte uit om dit gratis toegankelijke concert op 
zondag 15 december om 16.00 uur bij te wonen. 
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Volleybalmeisjes MC1 van 
VC Mestreech 

voor de derde keer kampioen
Op zeer overtuigende wijze hebben de 
meisjes MC1 van volleybalvereniging VC 
Mestreech op zaterdag 23 november 2019 
in sporthal De Geusselt in Maastricht voor 
de derde achtereenvolgende keer het 
kampioenschap behaald in de 2e klasse U 
(eerste helft) van het Nevobo district 
Zuid-Limburg.

In de afgelopen weken waren de meisjes in 
een spannende tweestrijd verwikkeld met 
hun naaste tegenstanders, de volleybalsters 
van VC Landgraaf. Zij wisten VC Landgraaf 
tweemaal te verslaan met de maximale 
score van 4-0. Eerst in Landgraaf op 
zaterdag 16 november en daarna een week 
later in sporthal De Geusselt. De 
setstanden in Landgraaf waren 17-25, 
13-25, 12-25 en 11-25. In Maastricht was 
het extra spannend. De meisjes begonnen 
moeizaam, maar wisten de winst toch 
binnen te slepen, setstanden 25-22, 25-21, 
25-10 en 25-14. Deze tweestrijd leverde 
hen 10 punten op, waardoor zij nu al 
onbereikbaar zijn voor de andere 
tegenstanders in deze competitie.
Twee wedstrijden voor het einde van deze 
Nevobo-competitie staan zij trots 
bovenaan met een score van 37 punten in 
acht wedstrijden. Hun naaste tegenstander 
VC Landgraaf heeft 16 punten minder. 
Na afloop van de wedstrijd werden zij in 
de zaal toegesproken door de voorzitter 
van VC Mestreech, Lou Gulikers. 
Hij bedankte de speelsters en trainers/
coaches Fabiënne en Céline voor het 
schitterende resultaat. De bedoeling van de 
club is om het MC1-team tijdens het 
Nieuwjaarstreffen uitvoerig te huldigen en 
in de bloemetjes te zetten.
In grandcafé De Nuie Geusselt Zaol werd 
het team vlak na de spannende wedstrijd 
opgewacht door hun fervente supporters, 
met name ouders, broers, zussen en 
grootouders en werd er een klein feestje 
gevierd met champagne en lekkernijen. 
Bedolven onder de vele felicitaties voerde 
het uitbundige team tot veler plezier 
enkele bekende Oranje vreugdedansjes uit. 

Het MC1-kampioenenteam, in de leeftijd 
van 11 t/m 14 jaar, bestaat uit de volgende 
personen: Merle Beekwilder, Megan 
Geelen, Hanne In de Braekt, Bibi Janssen, 
Lina Hartjens, Mirthe van Oort, Lynn Yerna 
en Vénice Thiessens. Een grote bijdrage aan 
dit kampioenschap leverden hun trainers 
en tevens coaches, Fabiënne Hanssen en 
Céline Thiessens. Geweldig jongedames!

Heb jij ook interesse in het volleybal en wil 
je deel uitmaken van de volleybalfamilie van 
VC Mestreech, kom dan gerust een kijkje 
nemen op een van de trainingsavonden, op 
maandag- en woensdagavond vanaf 18.00 
uur in Sporthal De Geusselt naast het 
MVV-stadion of kijk eens op de website 
van VC Mestreech voor meer informatie. 
Jullie zijn van harte welkom. 
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Sinterklaas en zijn Pieten 
in Amby.
Zondag 17 november 2019 was het dan 
zover. Tegen kwart voor een waren de 
kinderen met hun ouders bijeen 
gestroomd voor de Amyerhoof om de Sint 
met zijn Pieten te verwelkomen. Nadat de 
kinderen, (het waren er dik 150) waren 
ingeschreven kon het feest beginnen. De 
Scouting Amby had het goed voor elkaar. 
Zingen, springen, spelletjes en persoonlijk 
bezoek aan Sinterklaas. De Sint was dit jaar 
weer royaal en had voor elk kind een 
attentie en gratis limonade. Daarnaast 
waren er prijzen voor de beste 
Kleurplaten. 
Tegen 16.00 moest de Sint weer verder en 
kon het opruimen beginnen. Zowel de 
Scouting als organisator en de 
Ondernemers Vereniging Amby als financier 
kunnen terug kijken op een zeer 
geslaagd kinderfeest.
Tot slot een ieder die op 
welke manier ook heeft 
bijgedragen aan dit 
kinderfeest bedankt.
Bestuur OVA. 

sale

Ben je op zoek naar een bijbaantje voor 2 avonden per week?
Kom werken in het leukste restaurant van Maastricht!
Il Bacaro (vrijthof Maastricht) zoekt:

Afwas/keukenhulp
Leeftijd vanaf 17 jaar

Interesse?
Stuur een mail naar info@ilbacaro.nl

 

 

 
 
ete & genete 
 
Een heerlijke buurtmaaltijd: 
- driegangen diner 
- mooie muziek 
- goed gezelschap 
 
Ieder welkom!! 
12 december 19.00-21.00 uur 
Aanmelden (pp 3 euro):  
j.bosch11@icloud.com 
 
Amiecitia: 
Beukenhoven 50 
Maastricht 
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Winterproms 
Harmonie Heer Vooruit
Zondagmiddag 15 december a.s., aanvang 
15.00 uur presenteert Harmonie Heer 
Vooruit haar 1e Winterpromsconcert. Solo 
en samen zullen optreden de alom 
bekende Maastrichtse zanger Erwin, 
de vocalgroup Mes Amie uit Amby, de 
Russische sopraan Anna Emylianova, 
de slagwerkgroep o.l.v. instructeur 
Rian Pasmans en het harmonie-orkest 
onder directie van Sjef ficker. U zult 
kunnen genieten van liefst 21 
muziekstukken.
Deze winterproms zullen plaatsvinden in 
Zaal Mercedes-Benz CAC, Gelissendomein 
5 in Randwijck-Maastricht. U kunt nog 
kaarten, ze kosten Euro 15,00, bestellen via 
info@vriendenheervooruit.nl of 
tel. 043-3614014.
Wij hopen u te mogen begroeten op dit 
bijzonder concert.
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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! 

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  
 

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 
 

Benieuwd naar de (persoonlijke) tips en menu’s voor de feestmaand? 
Bel of mail voor meer informatie of het maken van een afspraak. 
 
 
        Karposthegge 45,  
         6225 KJ  Maastricht   
         www.moniquewaltmans.nl 
         043-3626882  
         info@moniquewaltmans.nl 
 
De consulten worden door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed, dit gaan niet ten koste van je eigen risico! 
Raadpleeg de polisvoorwaarden. 
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Hoe zit het nu met de
gemeentefinanciën?
De gemeentebegroting 2020 is de laatste 
tijd veel in het nieuws geweest. Dat heeft 
te maken met onverwachte structurele 
tekorten. Te beginnen met 10,5 miljoen 
euro in 2020 en oplopende tekorten in 
de jaren daarna, met name in de 
Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Maar hoe zit het 
nu precies met de gemeentefinanciën? In 
deze column een korte uiteenzetting op 
hoofdlijnen. 
De gemeente Maastricht heeft
voor 2020 een begroting van
676,9 miljoen euro, verdeeld over de 
inkomsten:
- €265,8 mln. van het Rijk 
 (o.a. Gemeentefonds);
- €131,4 mln. lokale heffingen + 
 onttrekking reserves;
- €279,7 mln. diverse 
 (o.a. grondexploitatie, huren en  
 projectgelden). 

Veel geld zult u denken maar voor een 
stad als de onze geen overbodige luxe. 
Sterker nog: we hebben het hard nodig 
om alles draaiende te kunnen houden.

Waar wordt het geld aan uitgegeven?
Meer dan de helft van het 
gemeentebudget gaat op aan het sociaal 
domein. Onder de term ‘sociaal domein’ 
verstaan we alle inspanningen die de 
gemeente verricht rond werk, participatie 
en zelfredzaamheid, zorg en jeugd. Het 
gaat hier om een veelheid aan regelingen 
en projecten. Denk bijvoorbeeld aan 
Wmo-voorzieningen, Jeugdzorg, 
uitvoering Participatiewet en daarnaast 
nog de reguliere en bijzondere 
bijstandsuitkeringen, schuldhulpverlening, 
(jeugd)gezondheidzorg etc.  

Een overzicht van de uitgaven: 
- €388,3 mln. sociaal domein; 
- € 82,8 mln. bestuur en ondersteuning,  
 (o.a. overheid, burgerzaken); 
- € 45,5 mln. sport, cultuur en recreatie; 
- € 37,7 mln. milieu en volksgezondheid 
 (o.a. GGD maar ook afvalbeleid en 
 rioolbeheer); 
- € 28,4 mln. verkeer, vervoer en
 waterstaat; 
- € 24,2 mln. wonen, ruimtelijke ordening 
 en stadsontwikkeling; 
- € 16,9 mln. veiligheid 
 (o.a. brandweerzorg, handhaving 
 openbare ruimte); 
- € 15,4 mln. economie; 
- € 12,8 mln. onderwijs 
 (o.a. schoolgebouwen),  
En dan nog € 24,9 miljoen toevoeging aan 
reserves. 

Van het geschetste plaatje is ongeveer 
80% van de gelden niet beïnvloedbaar. 
Veel taken zijn namelijk geheel of 
gedeeltelijk wettelijk bepaald. Deze taken 
moet de gemeente uitvoeren. Dat 
betekent dus concreet dat je als 
gemeentebestuur niet de beschikking 
hebt over 676,9 miljoen euro om leuke 
dingen van te doen! 

Mag de gemeente tekorten hebben?
Gemeenten zijn allereerst 
zelfverantwoordelijk voor een gezond 
financieel beleid. Ieder jaar dienen zij 
echter hun (meerjaren)begroting in te 
leveren bij de provincie. De provincie is 
namelijk financieel toezichthouder voor 
de gemeenten. Een gemeente moet 
zorgen dat de begroting naar het 
oordeel van de provincie structureel en 
reëel in evenwicht is. Mocht dit niet het 
geval zijn, dan moet uit de 
meerjarenraming blijken dat dit 
evenwicht uiterlijk in de laatste jaarschijf 
wordt bereikt. Lukt dat niet dan gaat de 
provincie niet alleen meekijken maar ook 
meebeslissen (het zogenaamde 
‘preventief toezicht’). 
Ondanks de tekorten is van dit laatste 
(nog) geen sprake in Maastricht.  In de 
volgende editie van de Amyerpraot 

vertel ik meer over de tekorten in het 
sociaal domein en wat Maastricht gaat 
doen om de tekorten aan te pakken. 

Op de hoogte blijven?
Beter op de hoogte blijven van hetgeen 
speelt in de Maastrichtse politiek? Kijk 
dan op www.cdamaastricht.nl of volg ons 
op Facebook @cdamaastricht en zie wat 
wij hebben gezegd over de Mosae 
Zorggroep, de aanstaande sluiting van 
Talentino Mestreech, woningbouw voor 
starters en senioren, steun voor het 
verenigingsleven en nog veel meer. 

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

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  
 

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 
 

Benieuwd naar de (persoonlijke) tips en menu’s voor de feestmaand? 
Bel of mail voor meer informatie of het maken van een afspraak. 
 
 
        Karposthegge 45,  
         6225 KJ  Maastricht   
         www.moniquewaltmans.nl 
         043-3626882  
         info@moniquewaltmans.nl 
 
De consulten worden door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed, dit gaan niet ten koste van je eigen risico! 
Raadpleeg de polisvoorwaarden. 
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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.

Al plannen voor de vakantie in 2020?
Neem vrijblijvend contact op met Raymond

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 4 december tot en met dinsdag 17 december

1/2 kg Varkenspoulet
+ 1/2 kg Gehakt

€ 8.45samen voor

VARKENSFILET
vrijdag 6 december en
zaterdag 7 decemberWEEKENDRECLAME 

per kg € 10.90

Goulash
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.09
Ardennerham
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.05

Jong belegen kaas

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

Gebraden gehakt
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.09

Ete & Genete
Voor de tweede keer willen we een buurtmaaltijd organiseren 
voor mensen die het leuk vinden om lekker te eten en andere 
mensen te ontmoeten. Ook deze keer wordt weer gezorgd 
voor gezellige muziek tussen de gangen door. 
De datum: 12 december a.s.
Het concept is: driegangen diner, goed gezelschap, mooie muziek.
Als je het leuk vindt om er bij te zijn, ben je van harte welkom!
De buurtmaaltijd is van 19.00-21.00 uur in: Amiecitia, 
Beukenhoven 50, Maastricht.

Wilt u er deze avond bij zijn, dan is reserveren gewenst via: j.
bosch11@icloud.com
Voor de onkosten wordt een bijdrage van 3 euro pp gevraagd.
Wellicht tot ziens op donderdag 12 december! 

St. Caecilia-feest
Op zondag 10 november vierde het Kerkelijk 
Zangkoor St. Caecilia het feest van de 
patroonheilige. Tijdens de eucharistieviering zong 
het koor o.l.v. dirigent Bart Meijs en organist 
Gerard van Buul de vaste gezangen uit de Missa Te 
Deum laudamus van Perosi. In deze viering stond 
het koor ook stil bij de leden Ad de Witte en Jo Caelen, die 
beiden overleden in dit jaar. Na de zegen gaf Gerard van Buul 
weer een prachtig staaltje  orgelspel. Het feestprogramma werd 
voortgezet in de Amyerhoof, waarbij kapelaan Slaven en diaken 
Pavel aanwezig waren. Een tweetal leden en hun partners 
ontvingen een fles wijn en een bloemetje vanwege hun 
huwelijksjubilea. Na het nuttigen van een voortreffelijke lunch 
ontving Giel Driessen de traditionele “flesj” voor zijn bijzondere 
inzet in het afgelopen jaar.  Muzikale invulling op deze middag 
werd verzorgd door Winand Monfrance op zijn accordeon. Een 
ander hoogtepunt was de tombola, waarvoor diverse 
ondernemers en particulieren mooie prijzen en giften hebben 
geleverd. Het bestuur wil hen hiervoor van harte bedanken. 

Terugblikkend kan het Kerkelijk Zangkoor spreken van een 
geslaagd en gezellig Caecilia-feest.

Bestuur Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia 
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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.: 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 8 december Tweede Zondag van de Advent
11.00 uur koor: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia
Jaardienst Harie Claessen en zoon Jo
Willy Spauwen
Mia Lustermans-Schmeits, c.u.
Tiny Pieters-Mertens, c.u.
Kerkdeurcollecte adventsactie door Missiecomité

Dinsdag 10 december 09.00 uur
Voor de daklozen

Donderdag 12 december  09.00 uur in de dagkapel
Voor een eerlijker verdeling van voedsel en drinkwater

ZONDAG 15 december Derde Zondag van de Advent
11.00 uur koor: Sancta Walburga
Jaardienst Lieke Smeets, tevens voor Jan en zoon John Smeets
Overleden ouders Koenen-Gijselaers
Gerda Daemen-Op den Camp, c.u.
Paula Mulders-Claessen, c.u.
16.00: Kerstconcert

Dinsdag 17 december  09.00 uur in de dagkapel
Voor een goede Kerst
09.30 uur Boeteviering; ook gelegenheid tot privé biecht

KERSTVIERING ZONNEBLOEM
WOENSDAG 18 december 14.00 uur  in Amyerhoof

Donderdag 19 december 09.00 uur in de dagkapel
Voor de vluchtelingen

VRIJDAG 20 december ZIEKENCOMMUNIE KERSTMIS
Parochianen die bij gelegenheid van Kerstmis de ziekencommunie willen ontvangen 
kunnen zich opgeven bij de kapelanie, tel. 043-3634587, of bij het 
Parochiebureau, tel. 043-3520100, openingstijden zie hieronder.

KERKPOETS voor Kerstmis: maandag 16 december van 09.00 uur tot 
12.00 uur

OVERLEDEN
Jacques Janssen, 72 jaar
Moge hij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming.

Misintenties opgeven: In de kapelanie (Severenstr. 7). Of in het parochie bureau 
op dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur en op vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur: 
Ambyerstraat Zuid 90ª, tel. 043-3520100, of via e-mail: 
parochiewalburga@kpnplanet.nl. 
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: uiterlijk maandag 
9 december in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 10 december 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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Welkom! 
Loop vrijblijvend binnen of bel 
voor een afspraak, en maak 

kennis met Uw tandarts!

vanaf 18 augustus 
Nieuwe tandartsen praktijk in Zorgpark Scharn
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Mond&Zo Scharn 
Vijverdalseweg 4A 03 

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

RKASV NIEUWS 
Zondag 15 december speelt RKASV 1 zijn laatste thuiswedstrijd van 
2019.Dan komt de koploper Leonidas W op bezoek bij RKASV.
Let op de wedstrijd begint om 14:00 uur, dit i.v.m. met wintertijd.

RKASV 1 beleeft een stroef seizoen tot nu toe. Wij als RKASV hopen 
dan ook na de winterstop op meer punten dan in de eerste seizoenshelft. 
Ons 4e doet dit jaar een gooi naar het kampioenschap. Ze staan (bij het 
schrijven ) ongeslagen op de eerste plaats. Maar moeten wel zondag 
8 december nog ff uit naar Margraten. 
De topper RKVVM 4 - RKASV 4 start om 10:30 uur. Ze kunnen iedere 
steun gebruiken, om zich na afloop te laten kronen als “herbstmeister”.

Ook hebben we onze eerste kampioen al gehuldigd.
De jongens onder 8, behaalde het kampioenschap in de 1e klasse.
Met een maximale score, en een doelsaldo van 93 voor en 23 tegen.Dan 
mag je met trots zeggen “wij zijn kampioen” Het team van Philippe 
Stevens, werd dan ook feestelijk ontvangen in de kantine na de laatste 
competitiewedstrijd.
Meer foto’s van het kampioenschap staan op de site www.rkasv.nl

PROGRAMMA THUISWEDSTRIJDEN
11-12 19:30 RKASV 5  - UOW’02 4
14-12 12:00 RKASV Jo12-1 - SVO DVC’16 JO12-1M
14-12  17:00 RKASV Vet. - Zwentibold Vet.
15-12  10:00 RKASV 5 - Sp. Jekerdal 5
15-12  12:00  RKASV 3 - Willem I 4
15-12  14:00 RKASV 1 - Leonidas W 1

Jaarvergadering RKASV 
De jaarvergadering van RKASV zal 
plaatsvinden op vrijdag 3 januari 
20:00 uur. Aansluitend zal de 
nieuwjaarsreceptie plaatsvinden in de 
kantine. Reserveer alvast in jullie 
drukke agenda.

RKASV is op sociale media goed 
te volgen
Bent u niet in de gelegenheid om de 
wedstrijd live bij te wonen van 
RKASV 1. Dan kunt u het beste de 
app “in de wandelgangen” 
downloaden. Daar wordt u live op 
de hoogte gehouden van de 
tussenstanden.
Internet; www.rkasv.nl
Facebook: https://nl-nl.facebook.

   com/RKASV/ 
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NATO hoofdkwartier in de Cannerberg
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.
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

Open Dagen 27 + 28 december
Bij gelegenheid van de herdenking van 25 jaar sluiting was de 
‘NAVO-berg’ open. (Dit is alweer 2 jaar geleden) Door de grote 
belangstelling toen worden er ook nu weer extra rondleidingen 
gegeven. Die dagen zijn er vanaf 11.00 uur  rondleidingen, de 
laatste rondleiding vertrekt om 15.00 uur. U vindt het voormalig 
NAVOhoofdkwartier door in Maastricht richting Kanne te rijden 
[volg Chateau Neercanne, Cannerweg 798, 6213 ND, Maastricht]. 
Een enthousiaste groep gidsen staat voor u klaar om de Koude 
Oorlog te laten [her]beleven. 

Zaterdag 23 november kleurde de Amyerhoof helemaal 
in Gliter en Glamour.
Op Facebook kwam ook de ene na de andere foto voorbij van 
de Dameszitting van de Ajd Prinsessen.
Het was dan ook een geweldige avond, mede dankzij onze 
sponsoren stond er weer een TOP programma. 
Het was een sjieke avond die alleen mogelijk was door de 
medewerking en steun van onze talloze sponsoren, artiesten en 
natuurlijk al onze aanwezige dames, want een Dameszitting maak 
je SAMEN tot één succes.
Dank aan iedereen die zijn of haar bijdrage geleverd heeft aan dit 
geweldig festijn.

Ook het komend jaar staat er weer een 
zitting op het programma op 21 november 
2020 goon veer los met als thema 

Nogmaals bedankt ... "t waor Sjiek
ps alle prijzen voor de loterij zijn afgehaald, bedankt voor jullie 
steun.
Eur Ajd Prinsesse 
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Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 1 2 3 4 5 5 1 2 9 1
2 6 7 8 9 10 11 12 6 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
3 13 14 15 16 17 18 19 7 10 11 12 13 14 15 16 11 9 10 11 12 13 14 15
4 20 21 22 23 24 25 26 8 17 18 19 20 21 22 23 12 16 17 18 19 20 21 22
5 27 28 29 30 31 9 24 25 26 27 28 29 13 23 24 25 26 27 28 29

14 30 31

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo
14 1 2 3 4 5 18 1 2 3 23 1 2 3 4 5 6 7
15 6 7 8 9 10 11 12 19 4 5 6 7 8 9 10 24 8 9 10 11 12 13 14
16 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 25 15 16 17 18 19 20 21
17 20 21 22 23 24 25 26 21 18 19 20 21 22 23 24 26 22 23 24 25 26 27 28
18 27 28 29 30 22 25 26 27 28 29 30 31 27 29 30

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo
27 1 2 3 4 5 31 1 2 36 1 2 3 4 5 6
28 6 7 8 9 10 11 12 32 3 4 5 6 7 8 9 37 7 8 9 10 11 12 13
29 13 14 15 16 17 18 19 33 10 11 12 13 14 15 16 38 14 15 16 17 18 19 20
30 20 21 22 23 24 25 26 34 17 18 19 20 21 22 23 39 21 22 23 24 25 26 27
31 27 28 29 30 31 35 24 25 26 27 28 29 30 40 28 29 30

36 31

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo
40 1 2 3 4 44 1 49 1 2 3 4 5 6
41 5 6 7 8 9 10 11 45 2 3 4 5 6 7 8 50 7 8 9 10 11 12 13
42 12 13 14 15 16 17 18 46 9 10 11 12 13 14 15 51 14 15 16 17 18 19 20
43 19 20 21 22 23 24 25 47 16 17 18 19 20 21 22 52 21 22 23 24 25 26 27
44 26 27 28 29 30 31 48 23 24 25 26 27 28 29 53 28 29 30 31

49 30

de dagen met een zijn de dagen waarop de Amyer Praot verschijnt

juli augustus september

oktober november december

Kalender 2020
januari februari maart

april mei juni

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen 
Severenplein 24a, Maastricht  

043-3634781 
www.facebook.com/plusfranssen  

en instagram: plusfranssen 
 

  

Wil jij het nieuwe jaar beginnen 
met een nieuwe uitdaging? 

 
Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s! 

Ben jij enthousiast, vriendelijk, flexibel en 
toe aan een nieuwe baan? Solliciteer dan 
bij ons! Wil je meer weten of solliciteren 
mail dan jouw vraag en/of sollicitatie met 

CV naar eddy.franssen@plus.nl of vraag 
een sollicitatieformulier aan onze kassa. 

 

 

 



Amyer Praot - 12 - Amyer Praot

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 

OVER ONS  
Bij de Zonnebloem draait het om men-
sen. Al meer dan 70 jaar. We brengen ze 
bij elkaar. Staan voor ze klaar. En ze�en 
alles op alles om mensen met een handi-
cap een onvergetelijke dag te bezorgen. 
Een lichamelijke beperking hoe� wat ons 
betre� nooit een belemmering te zijn. 
We willen dat iedereen volop van het 
leven kan genieten.   
Om dat voor elkaar te krijgen, denken we 
al�jd in oplossingen. Dat geldt voor onze 
vrijwilligers, voor onze donateurs en voor 
de partners waarmee we samenwerken. 
Stuk voor stuk doen zij er alles aan om 
mensen een onvergetelijk moment te 
bezorgen.  
 
Daarom blijven we dat doen waar we 
al�jd al goed in waren: contacten leggen, 
gezelligheid brengen, ac�viteiten organi-
seren en vakan�es mogelijk maken. En 
we komen met nieuwe oplossingen. Zo 
bieden we verspreid over heel Nederland 
de Zonnebloem rolstoelauto te huur aan. 
En zorgen we er samen met a�rac�epar-
ken en musea voor dat deze toegankelij-
ker worden voor mindervaliden. 

Kerstmiddag op woensdag 18 december 
De jaarlijkse kerstmiddag van de Zonnebloem afdeling Amby 
vindt plaats in de Amyerhoof. Vanaf 13.30 uur is de zaal 
open. De middag begint met een H.Mis, welke wordt opge-
dragen door em.pastoor D. Eijssen. Het koor Inspira�on, 
onder leiding van de heer Jos Gulikers, luistert deze viering 
op.  
Er wordt een kerstverhaal voorgelezen en er is nog een op-
treden van het koor  
Inspira�on. 
In de pauze tracteren de Zonne-
bloem vrijwilligers  
de aanwezigen op koffie of thee en 
heerlijk kersbrood. Voor elke be-
zoeker is er een kersta�en�e.  
Wij hopen u op deze kerstmiddag 
te mogen begroeten. We vragen bij 
binnenkomst een eigen bijdrage 
van  € 2,50.  

Mocht u niet mobiel genoeg zijn om zelf-
standig naar de zaal te komen, dan kunt u 
opgehaald en thuisgebracht worden door 
Zonnebloem vrijwilligers. U dient zich hier-
voor wel �jdig te melden bij mevr. Joke 
Snijders,  
tel. 36 33 271 vóór dinsdagavond. 

Zonnebloem Amby, secretariaat Haverhegge 29, 6225 JN, Maastricht, tel. 043-362 21 28, e-mail: mjn1944@gmail.com 

Nieuwsbrief Zonnebloem Amby 
Uitgave december 2019 

A����������� 2020 

Informa�e over bezoek aan 
huis via het secretariaat, adres 
zie boven. 

12x kienen: in Amyerhoof. 
Iedere eerste dinsdag van de 
maand, 14.00 uur. 

Woensdag 8 april: 
Paasviering in Amyerhoof. 

Woensdag 2 september: 
Busreis met diner. 

Zaterdag 3 oktober: 
Feestmiddag in Amyerhoof. 

Woensdag 23 december: 
Kerstviering in Amyerhoof. 

Details over bovenstaande ac�-
viteiten en mededelingen over 

andere, meer kleinschalige 
ac�viteiten, volgen in het wijk-

blad  
Amyer Praot. 

Kerstbomenactie Scouting Amby
Graag willen we u 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 weer de allermooiste bomen vers 
kunnen inkopen in de Belgische Ardennen. Deze bomen gaan we 

traditioneel het eerste weekend van december zelf rooien. Alleen 
op deze manier kunnen we u de beste kwaliteit en de meest verse 
bomen garanderen.  
Met de opbrengst 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.
Dit jaar start de verkoop van de kerstbomen op vrijdag 
6 december en zal duren t/m donderdag 19 december.

Iedereen die scouting een warm hart toedraagt, koopt een 
kerstboom bij Scouting Amby! U toch ook? 
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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 

  Panklare gesneden Pompoen div. soorten 500 gr. €1,25 
Bemelse Jelly aardappelen 10 kg. € 4,50 

Uien € 1,25 per zak van  5 kg 
 Weet wat je eet.  Vlees van uit de buurt  (in de diepvries)  

                Lams en Varkens vlees van Fromberg  en  Rund vlees van  ’t Gasthoes 
               Uw adres voor een origineel fruit of cadeau mandje met streek producten. 

Geldig van 3/12 tot 10/12 

ZONDAG 8 DECEMBER - "MAGISCHE KINDERDAG"
11u Workshop: “Mini-herinneringen theater” 7+ door 
Heléne Binder en Mayke Roels & 12u30 Lunch 
Herinner jij je nog een stoer 
avontuur van toen je klein was? Of 
ken je een verhaal van je papa of 
mama dat zo bijzonder was, dat je 
je haast niet kon voorstellen dat 
het waar was? In deze workshop 
brengen we herinneringen tot 
leven in de vorm van 
miniatuurtheater. We gaan samen 
verhalen schrijven en tekenen om 
ze uiteindelijk voor elkaar te spelen. We gaan lekker overdrijven, dus 
kom maar op! Wie kan het stoerst zijn of haar verhaal vertellen? 

13u30 Voorstelling: “Het meisje & het water” 7+ door 
Mayke Roels, Heléne Binder en Ischa den Blanken en Het Laagland 
(met dank aan VIA ZUID)
“Ik ben geboren uit de zee, echt waar! Geloof je me niet? Heb jij dan 
eelt op je handen en op je ziel net als een échte zeeman?” Heb jij zin 
in een stoer zeemansverhaal? Laat je meenemen in de geïllustreerde 
wereld van een echte zeemansdochter. Zeemansliederen worden uit 
volle borst gezongen, een bijzondere visvangst wordt binnengehaald 
en er zijn vaders die zwijgen, omdat ze nu eenmaal zeeman zijn.

In deze autobiografische voorstelling duiken we in de herinneringen 
van theatermaker Mayke Roels die is opgegroeid met de zeewereld 
om haar heen. Samen met illustrator Heléne Binder en muzikant 
Ischa den Blanken brengt ze door middel van tekeningen en muziek 
haar herinneringen tot leven, maar komt ze erachter dat haar 
verlangen groter is dan de werkelijkheid. Een voorstelling waarin het 
missen van een van je ouders centraal staat. Vaar je met ons mee?

Deze voorstelling is een samenwerking van Het Laagland & Via Zuid. 
Concept, tekst & spel: Mayke Roels ; Concept, illustraties & spel: 
Heléne Binder; Muziek, tekst & spel: Ischa den Blanken; 
Technisch ontwerp: Thierry Wilders ; Techniek: Carlo Lenssen 
Kostuums: Sanne Puyk; Coaching: Sybrand van der Werf & Kirsten 
Prop; Productie: Maartje Königs-Austen 
Dank aan: Inèz Derksen en VIA Zuid; Foto: Joost Milde

Magische kinderdag-ticket: workshop & lunch € 15,- p.p. 
(dit is exclusief de voorstelling)
Een kaartje voor de voorstellingen kost € 9,- p.p.
Het is uiteraard ook mogelijk alleen de voorstelling te bezoeken.

ZATERDAG 14 DECEMBER – “MAGIC THEATRE NIGHT” 
Voorstelling: “Racine du Ciel" ("Wortels van de hemel") 20u30 door 
Laura Elands - AANSLUITEND nagesprek

Racine du Ciel is het verhaal over een vrouw die haar geliefde heeft 
verloren. In een visuele en poëtische 
setting zijn we getuige van haar 
pogingen om haar verloren 
gewaande terug te vinden en 
zichzelf te herwinnen. In een 
poëtisch decorum van poppenspel, 
maskers en beweging neemt Laura 
Elands haar publiek mee en nodigt 
op delicate wijze uit tot 
contemplatie over een onderwerp 

waarover het vaak lastig te spreken is.

Regie, maakster & spel : Laura Elands
Licht & geluid : ISI Milton
Techniek : Ludovic Floeh

Toegangsprijs: € 13,50 / students € 10,-

Voor info en/of reserveringen mail naar: 
info@magisch-theatertje.nl / tel. 043-3630826. Magisch Theatertje / 
Molenweg 4 / 6225 NC - Maastricht 



Houd je van zingen?
Kom dan eens naar een repetitie van ons koor en ervaar wat het voor jou 
betekent om samen met anderen te zingen.
Je hoeft geen ervaren zanger te zijn, dat 
wordt je vanzelf. Elke  dinsdagavond is 
er repetitie van 20.00 tot 22.00 uur in 
Gemeenschapshuis Amyerhoof, 
Severenplein 27 in Amby, Maastricht.
Meer informatie nodig? Neem dan 
contact op met: twanbogaert@ziggo.nl
telefoon. 06-28979966.  Je kunt ook elk 
koorlid vragen, iedereen is bereid je 
meer over het koor te vertellen.
Breng eens een bezoekje aan onze 
vernieuwde website 
https://crescendo-amby.nl 
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AMIEPEDIA
"De vrije 

encyclopedie over 
Amby, waaraan 
iedereen kan 
meehelpen."

Een initiatief van de 
Joonkheid Amie

Dit project heeft tot 
doel een complete 
encyclopedie over 
(cultuur-historische) 
onderwerpen, over de mensen en de 
natuur van de huidige wijk Amby cq de 
voormalige gemeente Amby op internet te 
maken. Amiepedia is gratis te gebruiken om 
informatie te zoeken en om (zelf) 
informatie toe te voegen. Neem gerust een 
kijkje op www.amiepedia.nl
Momenteel zijn er 240 artikelen, 875 
afbeeldingen en 79 gebruikers. Sinds 
de start van 31 maart 2019 is er tot 1 
november maar liefst 31.500 keer een 
pagina bekeken op de website. Dit 
gebeurde door ongeveer 2600 personen. 

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

Winter Proms Concert 
15 december 2019
Op zondagmiddag 
15 december zal 
Vocalgroup Mes Amie 
samen met Harmonie 
Heer Vooruit een mooi 
concert verzorgen in 
het Mercedes Benz 
CAC theater. Het koor heeft de 
muziekstukken inmiddels ingestudeerd die 
wij samen ten gehore zullen brengen met 
bekende soliste Anna Emelyanova en de 
Maastrichtse artiest Erwin. Natuurlijk 
brengen wij ook muziekstukken samen met 
Harmonie Heer Vooruit en eigen liederen. 
Een nieuwe mooie uitdaging voor ons koor. 
Kaarten zijn te koop via
info@vriendenheervooruit.nl of via 
website www.heervooruit.nl. Op 
maandagavond zijn de kaarten eveneens te 
koop in de Amyerhoof bij onze 
penningmeester. 
Wees er snel bij, want op = op!!!
Gezocht mannenstemmen
Het aantal zingende leden gaat inmiddels 
boven de 50 leden uit. Dat is fantastisch. 
Zeker na alle mededelingen over het 
komend seizoen en de eerste aankondiging 
over ons nieuw project dat in Januari 2020 
zal starten. Tot deze tijd zijn nieuwe leden 
welkom. Zeker mannen (tenoren of 
bassen) zijn welkom. Inmiddels zijn al 
mannen aangesloten dus wie volgt? Zoals 
jullie kunnen lezen in onze bovenstaande 
doelstellingen is het samen zingen bij Mes 
Amie een Wij -gevoel en gezelligheid. Lijk 
je dit iets dan kom erbij. We repeteren 
iedere maandagavond van 19.30 tot 21.30 
uur. In gemeenschapshuis Amyerhoof in 
Amby. 
Programma
•	 Zondag	15	december	
 Winter Proms concert met Harmonie 
 Heer Vooruit
•	 Maandag	16	december	
 kerstconcert in Zevenbronnen
•	 Dinsdag	24	december	
 Opluistering kerstavond Walburgakerk
•	 Zaterdag	04	januari	2020	
 Deelname aan driekoningenstoet 
 Maastricht
•	 Zaterdag	18	januari	2020	
 Heidag in teken van presentatie 
 project 

Zo zijn er recent nog artikelen geplaatst 
over de Ajd Prinsegarde, Sjlaaibök 3 x 11 
jaar, burgemeester Hermens, oude 
luchtfoto’s van Amby en nog veel meer!
We hopen natuurlijk dat er snel nog meer 
artikelen en schrijvers bijkomen. 
Dus heb je een leuk verhaal over Amby? 
Begin in 5 stappen op Amiepedia.nl! 
Heb je een vraag, weet je niet precies hoe 
je iets kunt plaatsen of twijfel je over een 
oude foto, loop dan gerust even binnen 
tijdens ons structureel inloopuurtje. 

Waar? In de garderoberuimte van 
Gemeenschapshuis Amyerhoof. 
Wanneer? Elke tweede dinsdag van de 
maand:  van 20 tot 21 u.  WELKOM.
Let op: In december: 
MAANDAG 11 december a.s.
Of stuur je artikel naar: 
Redactie@Amiepedia.nl 
Amiepedia.nl: Verleden, heden en toekomst!
Van, voor en door de mensen van Amby 
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Kijk voor uw voordeel op: www.envidaledenservice.nl 
of bel naar: 043 - 3690610

 

VANAF 4 DECEMBER GEOPEND: 
 

EETCAFÉ BIE JOSEE 
 

Na twee weken hard gewerkt te hebben zijn wij vanaf nu geopend 
 

Onze kok heeft een nieuwe menukaart samengesteld  
die goed past bij dit mooie winterseizoen 

 
Wanneer u reserveert in december  

hebben wij een lekkere amuse van het huis voor u (met uitzondering van de feestdagen) 
 

Graag tot ziens, Joeri en team Bie Josee 
 

Eetcafé Bie Josee 
Ambyerstraat Noord 71 

6225 EB Maastricht 
Telefoonnummer: 043-3654090  
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Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen 
Severenplein 24a, Maastricht  
043-3634781 
www.facebook.com/plusfranssen  
Instagram: plusfranssen 
 

  

 

 

 

 

 

Geen zin om te sjouwen? Wij bezorgen jouw 
boodschappen bij je thuis wanneer het jou uitkomt! 
 
 

Bestel jouw boodschappen makkelijk en snel online  
via www.plus.nl of via de PLUS app. 

Extra snel jouw boodschappen in huis? Kies dan voor PLUS 
Express: je boodschappen over 2 uur op jouw adres! 

Natuurlijk kun je jouw online bestelling ook gewoon komen 
afhalen bij onze winkel. Jij bepaalt! 

 
 
 

 
 

 
 
 

Boodschappen voor op de 
zaak kunnen natuurlijk ook 
online besteld worden, we 
bezorgen de boodschappen 

netjes tot in de kantine. 
Alles voor de kerst- of 

eindejaarsborrel makkelijk 
en snel in huis! 

 


