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Alle loten zijn verkocht……
Onze kien loterij is 
geslaagd alle loten zijn 
verkocht. U heeft live 
via facebook de eerste 
trekking van de loten mee kunnen volgen. 
Hieronder de eerste 15 kien lotnummers 
van de trekking op Sinterklaasavond 5 
december. 
1.  LED verlichting  lot 235
2.  38 stuks Ariel lot 049
3.  Levensmiddelenpakket lot 082
4.  Wijnglazenpakket lot 075
5.  Bloemstuk lot 483
6.  Led verlichting kerst lot 172
7.  Opbergbakken/handdoekenpakket 
  lot 015
8.  Verwenpakket kapper lot 493
9.  Friteuse lot 384
10. Groente / fruit pakket waardebon 
  lot 215
11. Wokpan lot 313
12. Manicure verzorgingsset lot 464
13. Magic candlelight lot 484
14. Gourmetset lot 150
15. Dinerbon 2 personen lot 345 
Na de trekking door Sinterklaas zijn bij alle 
prijswinnaars de prijzen thuis bezorgd. 
De kerstman zal de volgende trekking doen 
op 24 december en Vadertje Tijd op 
nieuwjaarsdag.

De magie van kerst met 
Vocalgroup Mes Amie
Online kerstviering 24 december om 
19.00 uur
Door de coronamaatregelen mogen wij niet 
zingen en kunnen ook de welbekende 
kerstwandelingen niet doorgaan. Wij, 
Vocalgroup Mes Amie, willen u de magie van 
kerst thuis brengen. Wij gaan u meenemen 
in een online kerstbeleving op kerstavond 
om 19.00 uur. Via social media zoals 
Facebook en Instagram en via de website 
gaan we u een opgenomen kerstuitvoering 
aanbieden. In deze uitvoering kunt u kijken 
en luisteren naar kerstliederen door koor 
en combo, mooie kerstverhalen en 

gedichten als ook 
enkele 
kerstboodschappen 
en terugblikken naar 
de vele  
traditionele 
kerstwandelingen. 
Voor iedereen van 
Amby en omstreken 

De magie 
van kerst
Voor jong, oud, 
samen, alleen, 
eenzaam of niet. 

Op kerstavond om 19 uur maar ook tijdens 
de kerstdagen kunt u kijken. 
Wij hopen zo een bijdrage te kunnen 
leveren aan het kerstgevoel voor iedereen. 

Rabo Club 
actie
Dank aan 
iedereen die 
heeft gestemd 
op onze 
vereniging bij de 
RABO CLUB 
actie. 

Harmonieuws
Uitslag van Rabobank 
Clubsupport
De uitslag van de Rabobank 

Clubsupport Sponsoractie is bekend en de 
Harmonie ontvangt 
het mooie bedrag 
van € 1038,54. 
We zijn alle 
stemmers op onze 
vereniging heel veel 
dank verschuldigd! 
Dankzij uw steun 
kunnen we extra 
investeren in de 
jeugdopleiding via onze eigen Muziekschool. 
Op de foto een trotse penningmeester Jean 
van Lijf met de van de Rabobank Zuid-
Limburg West ontvangen cheque.

Geslaagden voor het HAFA C examen
Dat onze jeugdopleiding haar vruchten 
afwerpt, is bewezen op zaterdag 28 
november.
Simon Lutgens, Enrique Heugen en Isa Debie 
hebben het praktijkexamen HAFA C gedaan. 
Ondanks de coronatijd, waarin wij als 
Harmonie niet kunnen repeteren, hebben ze 
met een zeer mooi resultaat hun diploma 

behaald. De diploma’s worden uitgereikt 
zodra de Harmonie weer als groep bij 
elkaar mag komen. Harmonie St. Walburga 
is bijzonder trots op deze muzikale 
kanjers.
Van harte gefeliciteerd Simon, Enrique en 
Isa met dit prachtige resultaat!

Kerstkrant 2020
Zoals elk jaar kunt u voor de Kerstdagen 
de Kerstkrant in uw brievenbus 
verwachten. 
Ook dit jaar met een zeer gevarieerde 
inhoud en mogelijk gemaakt door de vele 
adverteerders, die ondanks de 
coronacrisis, hiermee hun steun betuigen 
aan onze vereniging. 

Uitslag van Rabobank 
Clubsupport 
Stichting Amyer Praot

De uitslag van de Rabobank Clubsupport 
Sponsoractie is bekend en de Stichting Amyer 
Praot  ontvangt het mooie 
bedrag van € 213,82.  
We zijn alle stemmers op 
stichting Amyer Praot heel veel 
dank verschuldigd! 
Op de foto Henny Willems, 
voorzitter en eindredacteur van 
de Amyer Praot met de van de 
Rabobank Zuid-Limburg West 
ontvangen cheque. 
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INLOOPSPREEKUUR 
Ambyerstraat Noord 78, 

06-36408424 

Werk en Bemiddeling 
Juridisch inloopspreekuur 

Toon Hermans Huis 
is tijdelijk vervallen 

heeft U vragen, bel dan even met het 
Buurtplatform Amby 

Het sociaal team 
donderdag van 10.00 -11.30 uur. 

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

www.sociaalteammaastricht.nl 

Buurtplatform Amby 
info@buurtplatform-amby.nl 

bellen 06-36408424
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Telefoonagenda
Alarmnummer 112
Kantoor politie 0900-8844
EHBO AZM 3876700
1e Hart hulp 3877892
Huisartsenpost AZM 3877777
Huisartspraktijk De Wit 3634964
Huisartsenpraktijk dhr. Zwietering 
en mevr. van Kleef 
Medisch Centrum Amby  3624135
voor spoed 3635637
Fysio Amby 3117540
Centraal tandartsnummer 0900-4243434
Kapelanie 0627501073
Envida  3690690
Envida zorgthuis De Zeven Bronnen 6314300
Envida zorgthuis Hagerpoort 8511160
Aandacht+Zorg 3030090
Gemeente Maastricht 14043
Woonstichting Maasvallei 3683737
Huurdersbelangenver. Woonvallei  3631311
Walburgis Uitvaartzorg 0653376435
Marc Moors Uitvaartstudio 0641286044
Gem. huis Amyerhoof 3634651
Basisschool Amby 3620582
MIK KDV Amby 3626637
MIK PSZ 0627311048
MIK BSO Amby 0625642737
BSO De Boomhut 3631793 
Essent 0800-9009
WML 3090909
Henny Willems gemeenteraad 3621089
Jack Gerats gemeenteraad 0627850396
Niels Peeters gemeenteraad 0615960400
Trajekt Noordoost 7630010
Slachtofferhulp 0464203500
Dierenambulance 0900-4433224

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

bel dan 
GSM 06-57623416

Gevraagd oude fietsen

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

COLOFON
Volgende uitgave: 

Dinsdag 22 december

Inzendtermijn kopie
Woensdag 15 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 

Werkgroep Severenpark
Welkom in ons park en bezoek onze kerststal 
in de grot. Op willekeurige momenten kunt u 
genieten van winterse lekkernijen (een kleine 
bijdrage wordt op prijs gesteld).

In Coronatijd alleen wandelen is niet gezellig, 
maar in het park komt u altijd mensen tegen.
Tijdens uw wandeling zult u ongetwijfeld 
Desirée Maas tegenkomen, zij is de 
vrijwilligster van het park. Zij kan u veel 
vertellen over de geschiedenis van het park, 
de Lourdesgrot, de zusters van 
Barmhartigheid en het kasteel. 
Onlangs is er nieuw glas voor het Mariabeeld 
gekomen, nieuwe kiezel voor de Lourdesgrot 
en is de brug gerepareerd. Door de 
vrijwilligers zijn er veel werkzaamheden 
gedaan in het park.

Volg alle activiteiten op facebook en wordt lid: 
Severenpark(Werkgroep van Buurtplatform-
Amby). 

€10.000 euro voor het 
Mica-project
In India werken duizenden kinderen in de 
Mica mijnen, o.a. voor onze mobieltjes en 
cosmetica.
Dat is zwaar, gevaarlijk en ongezond 
werk.
Door middel van dit Mica project zorgt 
Terre des Hommes ervoor dat deze 
kinderarbeid stopt, de kinderrechten 
nageleefd worden, de kinderen weer naar 
school kunnen en zo te zorgen voor een 
betere toekomst.
Geweldig dat wij, dank zij de vrijwilligers, 
de kopers én gevers van Terre des 
Hommes Maastricht (Dorpstraat 18A, 
Heer) hieraan hebben kunnen bijdragen.
Hartelijk dank hiervoor!
Volg ons ook op Facebook: 
www.facebook.com/TdHMaastricht én 
Instagram. 
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Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

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 9 december tot en met dinsdag 22 december

Zuurvlees
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19
Hamspek
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.95

Jonge kaas

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

Gebakken pastei
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19

''Bestellingen inleveren uiterlijk zaterdag 19 december middels de beschikbare bestellijsten in onze slagerij met het 
vriendelijke verzoek om deze thuis in te vullen om onnodige wachttijd voor andere klanten te voorkomen. Hierbij is een 

instructiebrief gevoegd hoe we een en ander organiseren ivm de Kerstdrukte om alles zo coronaproof mogelijk te laten verlopen 
voor u als klant. De bestellingen van 23 en 24 december worden in onze oprit opgehaald middels een looproute in 5 tijdblokken op 

alfabet. Openingstijden dinsdag 22 en woensdag 23 december 8.30-18.00 uur, donderdag 24 december 8.30-15.00 uur. 
Op deze dagen zijn wij telefonisch niet bereikbaar. We danken u voor uw begrip en klandizie afgelopen jaar 

en wensen u fijne Feestdagen met uw geliefde naasten al zal dit de nodige creativiteit vergen van ons allemaal.''

KONIJNEBOUTEN
vrijdag 11 december en
zaterdag 12 decemberWEEKENDRECLAME 

per kg € 11.90

Beste Bezoekers van de Huiskamer De Koffiepot
Het is alweer een hele tijd geleden dat wij elkaar ontmoet hebben. 
Vanwege het Corona-virus gaan alle activiteiten niet door. Erg jammer, 
wij missen onze gezellige praatjes bij een kopje koffie.
Toch willen wij voor de Kerst nog iets leuks doen.  Op donderdagmiddag 
17 december organiseren wij een middag in Kerstsfeer. Wij gaan om 14 
uur open in de Amyer Hoof.
Er zijn jammer genoeg wel een aantal corona-beperkingen: 
De Amyer Hoof mag geen koffie of andere dranken serveren.  De bar is 
verplicht gesloten.

4 Braadworstjes
+ 1/2 kg Gehakt

€ 8.45samen voor

Dat betekent dus dat iedereen zijn eigen drankje 
mee moet nemen. Wij zorgen wel voor kerstkransjes 
of iets dergelijks. Een kaartje leggen of een spelletje 
rummikub of wat anders is toegestaan.
En natuurlijk houden wij ook weer 1,5 meter afstand 
en jullie weten: vanaf 1 december is een mondkapje verplicht. Als wij aan 
tafel zitten, mag dat mondkapje weer af.

Wij zien jullie op donderdag 17 dec. Om 14 uur in de Amyerhoof.

Hou je gezond, de stuurgroep. 
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Mooi  vitaal haar. 
Verse koffie    gebak.

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

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

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

Amiepedia.nl:  Verleden, 
heden en toekomst!
"De vrije encyclopedie over 
Amby, waaraan iedereen 
kan meehelpen."

De misdienaar en de kerk.

Het rijke Roomsche leven.
Er is een groot verschil in beleving van de kerk, 
de diensten en de bijbehorende geestelijkheid.
In Amby is en was dat door de jaren heen de 
Rooms Katholieke Kerk. Het grote kerkgebouw 
staat centraal en pontificaal  midden in het oude 
dorp. De nieuwbouwwijken eromheen 
gedrapeerd.
Anno 2020 worden de H. Mis en andere 
religieuze diensten in de RK kerk opgedragen 
door de pastoor of kapelaan anders beleefd dan 
grofweg 50- 60 jaar geleden.
Toentertijd waren er dagelijks 2, soms wel 3 
vieringen per dag. De kerk was altijd redelijk tot 
goed gevuld door de gelovigen van het dorp.
Elke H. Mis werd opgedragen door de pastoor of 
de kapelaan. Zij werden bijgestaan door minimaal 
2 misdienaars.

De jaren 50 en 60.
Een halve eeuw geleden waren de misdienaars, 

die de diensten assisteerden, allemaal jongens 
van de Lagere School. De jongensschool aan 
de Ambyerstraat Zuid. Al vanaf de tweede klas, 
de huidige groep 4, konden zij instromen in 
‘het vak van misdienaar’.
En denk nou niet dat dat een makkie was. 
Nee hoor. 

Als manneke van 9 jaar werd je geacht op 
korte termijn, de structuur van de H. Mis te 
kennen, de diverse handelingen uit te 
voeren, maar ook de Latijnse gebeden onder 
de knie te krijgen. Als broekie leerde je bv 
het Confiteor. Dat dit de schuldbelijdenis 
was en is in de Katholieke Liturgie, dat 
leerde je veel later pas.   

Oefenen, oefenen…..
Boven het oude Groene Kruisgebouw aan 
de Severenstraat woonde rond 1960 
kapelaan Grubben, die de kandidaat-
misdienaars de theorie doceerde, in de 
praktijk, was er daarnaast koster André 
Lardinois, die het geleerde in de praktijk 
ondersteunde. 
Na enige tijd, kende je de volgorde van 
gebeden, de gezangen, en begreep je dat veel 
rituelen steunden op symboliek. 
Het Kyrie, Gloria, de eerste en tweede 
Lezing, de Consecratie etc. Je kreeg het 
onder de knie.
 
Het wierookvat. 
De lagere schooltijd ging voorbij. En de 
misdienaar had de leesmissen, de 
hoogmissen, maar ook bruiloften en 
Uitvaartdiensten ‘gediend’. En net als 
nagenoeg alle andere jongens ging men naar 
het vervolgonderwijs in de Maastricht. 

Het ‘dienen’ van de doordeweekse missen 
was niet meer mogelijk vanwege de 
schoolverplichtingen. Maar de jongens die 
misdienaar bleven die dienden de Missen 
op zondag. Op zaterdag werden toen nog 
geen diensten gehouden.
De Hoogmis van 10u op zondag dat was 
het summum. En dan was het zaak wie 
welke taak kreeg, want de hoogmis werd 
door 4 misdienaars (of acolieten) gediend. 
De belangrijkste was weggelegd voor 
degene die het wierookvat mocht hanteren. 
Een aantal malen per viering werd het 
wierookvat, waarin zich smeulend 
houtskool bevond, opgestookt met 
wierook. Daardoor ontstijgt een sterke 
geur en rook uit het vat ter verering van 
een object of mensen.

Meer lezen….lees dan het verhaal op 
www.Amiepedial/kerk/Misdienaars in de 
jaren ‘50
"De vrije encyclopedie over Amby, 
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’t Winkelke 
Heb je zin om je huis op te fleuren? 

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

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

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

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

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

én KOOPZONDAG 13 EN 20 DECEMBER  
tot snel José en Mart (voorheen eetcafé Bie José) 
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Bezoek onze showroom 
Karveelweg 10 Maastricht
Geopend op vrijdag van              
9:30  t/m 16:30
Ma t/m do  volgens afspraak

Kunststof en aluminium kozijnen
Terrasoverkappingen
Garagepoorten
Rolluiken
Zonwering
Binnen zonwering
Horren enz.

www.rademo.nl / info@rademo.nl
043-3628351 / 06-22384333
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RADEMO

waaraan iedereen kan meehelpen."
Momenteel zijn er 318  artikelen en meer dan 1160 afbeeldingen
Vragen of zelf een bijdrage leveren, dat kan altijd. Plaats je eigen 
artikel op www.amiepedia.nl
Of stuur je artikel naar: Redactie@Amiepedia.nl
Van - voor en door de mensen van Amby 

Als je, aan de rand van de Ambyerheide, de poort door loopt bij BSO 
de Boomhut, voel je je meteen welkom en thuis! De kinderen spelen 
er naar hartenlust buiten  in de heerlijke wei met fruitbomen, in de 
boomhut en in een timmerdorp. 
Ook in deze moeilijke tijd wordt er niet bezuinigd op kwaliteit, dat zie 
je meteen. Altijd is er ruim leiding aanwezig (1 op 8) en worden er 
volop activiteiten ondernomen. 
Ook binnen heerst er een gezellige huiselijke sfeer en de kinderen zijn 
duidelijk heel ‘eigen’ met de leiding. Die band tussen leiding en kind 
krijgt bij de Boomhut ruimschoots de mogelijkheid om te groeien, 
want er zijn elke dag, al jaren, vaste mensen aan het werk. Ook voor 
een praatje met ouders is altijd ruimte, ook al moet dat op het 
moment een beetje op afstand… 
Met de eigen busjes worden er geregeld uitstapjes gepland, soms van 
tevoren afgesproken, soms heel spontaan omdat de kinderen er plots 
zin in hebben. O.a. daaruit blijkt al dat kinderen hier heel serieus 
worden genomen. Hun mening telt en er wordt ècht naar ze geluisterd. 
In de open, veilige, warme omgeving van BSO de Boomhut mag ieder 
kind zichzelf zijn. En de leiding ook. Dat resulteert zienderogen in een 
gezellige sfeer, vol humor en plezier. 
BSO de Boomhut gun je ieder kind!

Op het moment zijn er weer wat plekken vrij bij BSO de Boomhut. 
Interesse? 
Neem dan gerust contact met ons op 
via info@bso-deboomhut.nl of neem een kijkje op onze website 
www.bso-deboomhut.nl.

Beste leden van ZijActief Amby

Helaas zijn wij genoodzaakt de kerstavond van 
ZijActief Amby die gepland stond op 16 
december te annuleren.
Wij wensen iedereen heel gezellige feestdagen. 
Let goed op elkaar en blijf vooral gezond. 
In januari gaan we weer beginnen aan een mooi ZijActief jaar.

Bestuur ZijActief Limburg
Afdeling Amby 

 
 
 

2e HANDS 
KLEDINGMARKT 

 
speciaal veel kinderkleding 

 
  ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017 

 
GEMEENSCHAPSHUIS AMYERHOOF 

SEVERENPLEIN AMBY  
 

van 10.30 – 14.30 uur 
 

t.b.v. ZijActief Limburg 
afd. Amby 

 
De toegang is gratis 
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Heuts, keurslager
Bergerstraat 52, 6226 BD Maastricht 043-3625226 
www.heuts.keurslager.nl | info@heuts.keurslager.nl

NIEUW BIJ KEURSLAGERIJ 
HEUTS

GEMAKKELIJK EN SNEL BESTELLEN 
VIA ONZE EIGEN WEBSHOP! 

HEUTS.KEURSLAGER.NL

Vanaf nu kunt u ons vertrouwde assortiment op uw gemak vanuit thuis bestellen. Heeft u 
vragen over producten of ontbreekt er iets, dan laat ons dit gerust weten!

I.v.m. het COVID-19 virus verloopt de kerst iets anders dan u van ons gewend bent. Wij vragen u vriendelijk 
onderstaande aandachtspunten door te lezen en hier rekening mee te houden. Zo garanderen wij voor 
iedereen een veilig en soepel verloop van het plaatsen en afhalen van de kerstbestellingen. 

 U bestelt gemakkelijk en snel online via de webshop, een bestellijst invullen is niet meer nodig;

 Wij verzoeken u vriendelijk om uw complete kerstbestelling inclusief vleeswaren door te geven, op 24 
december zijn wij alléén geopend voor het afhalen van bestellingen en dus niet voor reguliere verkoop.
NB. Wij bieden een verkooppunt van Filet Americain en rosbief vers van het mes aan op 24 december.

 Bij het bevestigen van uw bestelling via de webshop selecteert u ook direct een tijdstip. Om onnodig 
wachten te voorkomen verzoeken wij u vriendelijk dit tijdstip te respecteren en uw bestelling op deze tijd 
af te halen.

 Om alle bestellingen te kunnen maken en deze tot in de puntjes te verzorgen zijn wij op dinsdag 22 
december en woensdag 23 december gesloten. Afhalen van uw kerstbestelling kan dus alléén op 24 
december.

 Kerstbestellingen kunt u plaatsen tot en met zondag 20 december.

 Gewijzigde openingstijden in de decembermaand:
Dinsdag 22 december Gesloten
Woensdag 23 december Gesloten
Donderdag 24 december 07:00 – 15:00 uur 

alleen bestellingen ophalen
Vrijdag 25 december Gesloten
Zaterdag 26 december Gesloten

Hartelijk dank voor de medewerking!
Team Keurslagerij Heuts

Dinsdag 29 december 08:30 – 18:00 uur
Woensdag 30 december 08:30 – 18:00 uur
Donderdag 31 december 09:00 – 15:00 uur
Vrijdag 1 januari Gesloten
Zaterdag 2 januari Gesloten
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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:

Entrecôte
naturel of gemarineerd 

Kipreepjes
keuze uit diverse smaken

500 gram  550

Duroc Gehakt
varkens lekker gekruid

500 gram 375

Kipfiletschnitzels

Surprise bal

100 gram  149

Kipham + 
Zure pastei +
Preskop

100 gram per soort samen  450

Spaghetti carbonara

per portie  595

Boerenkool stamppot

500 gram  375

Gebraden gehaktbal 
in jus

500 gram  525

Hongaarse goulash

500 gram  695

Lasagne bolognese
ovenschotel

500 gram  725

Kippenragoutrol

per stuk  375

Franse uiensoep

pot 1 liter  595

Tzatziki
rauwkostsalade

100 gram  129

Bouillonsalade

250 gram  375

Aanbiedingen week 50 geldig van dinsdag 8 december t/m zaterdag 12 december 2020.

Oriëntaalse steaks

4 stuks  880

4 stuks  580
250 gram  625

Voor het doorgeven van uw bestelling zie linker bladzijde.

Rosbief Varkensfiletrollade
in diverse smaken
Duroc d'Olive

500 gram  725

Gourmet schalen
keuze uit diverse soorten

per persoon vanaf 690

Hertenbiefstuk

Carpaccio compleet

per stuk  550

Diverse soorten 
Paté en
Terrines

100 gram vanaf  159

Konijnenbouten
kant en klaar

1 kilo  1490

Kippenragout
bij aankoop van 1 kilo
4 vidé-bakjes gratis

1 kilo  1450

Beenhammetje
saus Limbourgouis

500 gram  790

Hazenpeper

500 gram  1150

Kalkoenreepjes in 
Limburgse mosterdsaus

500 gram  750

Soep
keuze uit diverse soorten 
'huisgemaakt'

potten 1 liter vanaf  675

Mestreechterrauwkost

100 gram 129

Saucijzenbroodjes

6 stuks  880

Kipfruitsalade

250 gram  325

Aanbiedingen week 51-52-53 geldig van dinsdag 15 december t/m donderdag 31 december 2020.

Gourmet 'a la carte'
bakjes 100 gram 
of 200 gram

per stuk vanaf  160

100 gram  375

Voor het doorgeven van uw bestelling voor de feestdagen
en de gewijzigde openingstijden zie linker bladzijde.

Voordeel bij Keurslager Heuts!
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H. MISSEN in Amby

ZONDAG 13 december, Derde Zondag van de Advent
9.00 uur H. Mis
Voor de parochiegemeenschap
Na de Mis: kerkdeurcollecte voor adventsactie Missiecomité

11.00 uur H. Mis 
Overleden ouders Koenen-Gijselaers
Michel Henkes, c.u.
Jo Haagmans, c.u.
Na de Mis: kerkdeurcollecte voor adventsactie Missiecomité

17.00 uur Poolse mis

Dinsdag 15 december: 09.00 uur in de kerk
Voor de jarigen in de maand december

Donderdag 17 december: 09.00 uur in de kerk
Voor een goede voorbereiding op Kerstmis

ZONDAG 20 december, Vierde Zondag van de Advent
9.00 uur H. Mis
Voor de parochiegemeenschap

11.00 uur H. Mis 
Jaardienst Lieke Smeets, tevens voor echtgenoot Jan en voor John
To Blankendaal en pastoor Guus Moonen
Margo Janssen-s’Gravemade, c.u.
Maria Piëtte-Mordang, c.u. 
Jo Haagmans, c.u.

Dinsdag 22 december: 09.00 uur in de kerk
Voor een voorspoedige genezing van de coronaslachtoffers
Na de mis boeteviering en gelegenheid tot persoonlijke biecht

DONDERDAG 24 december H. KERSTVIERING EN KERSTNACHT
’s Morgens géén H. Mis
19.30: Gezinsviering Kerstavond
Ronnie Fleur en overledenen van de families Fleur-van Asdonck en
Meuwissen-Bakker
Ursula Ubachs-Schiepers, c.u.
Kerkdeurcollecte voor de verwarming

22.00 uur: Nachtmis 
Voor Servaas en Marie Aarts-van Spanje
Kerkdeurcollecte voor de verwarming

VRIJDAG 25 december EERSTE KERSTDAG
11.30 uur: H. Mis
Mia Hursel-Gijsbers, c.u.
Leny Schuffelers-Vangangel, c.u.
Jo Haagmans, c.u.
Na de Mis: kerkdeurcollecte voor de verwarming

ZATERDAG 26 december TWEEDE KERSTDAG
11.00 uur: H. Mis
Als dank voor genezing van corona van diverse familieleden
Na de Mis: kerkdeurcollecte voor de verwarming

6 5 e  j a a r g a n g  n r .  2 2  -  2 0 2 0

Wat doen we dit jaar met Kerst?

“Wat doen we dit jaar met Kerst?” is een 
vraag die in veel gezinnen wordt gesteld. 
Soms al in oktober, want je moet op tijd 
plannen. Spreken we af met de familie? 
Wordt het wintersport? Of toch met z’n 
allen naar een restaurant? En last but not 
least: naar welke Nachtmis gaan we?

“Wat doen we met Kerst?” wordt dit jaar 
een heel bijzondere vraag. Kerstmis is bij 
uitstek een feest om samen te vieren. We 
zoeken elkaar graag op: thuis en in de 
kerk. Maar hoe knus wordt het als we 
anderhalve meter afstand moeten houden? 
Als we niemand een hand mogen geven 
om hem of haar een Zalig Kerstfeest te 
wensen?

Misschien goed om even terug te denken 
aan het eerste Kerstfeest: Jezus werd 
geboren in een stal, omdat hij niet welkom 
was in de herberg. En die herders? Dat 
waren ruwe kerels, met wie de meeste 
mensen in die tijd liever geen contact 
hadden, laat staan dat ze geknuffeld 
werden.

Social distancing is dus niet helemaal 
nieuw. In andere vormen was het er al 
vanaf de eerste dag. Juist in afzondering 
werd Gods Zoon geboren. 

In een wereld die Hem op afstand hield 
werd God mens met de mensen. Op wat 
eenvoudige herders en excentrieke 
wetenschappers na, zocht niemand hem 
op. Maar God ging desondanks naar de 
mensen toe.

“Wat doen we dit jaar met Kerst?” is 
helemaal geen moeilijke vraag. Waar we 
ons ook bevinden en hoe de 
omstandigheden ook zullen zijn: met 
Kerstmis mogen we vieren dat God geen 
afstand houdt, maar naar ons toegekomen 
is en juist op moeilijke momenten ons heel 
nabij wil zijn.

Kapelaan Slaven
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Redactie en administratie:
Kapelanie
Severenstraat 7
6225 AR Amby-Maastricht

Dringend: 06-27501073

Wachtdienst tel: 043-3690670

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

NL81 SNSB 0858 0216 09

Kerkhof:
NL59 SNSB 0851 4912 86

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

MISSTIPENDIA: 
Door de week: € 12,50
Zondag: € 27,50

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

6 5 e  j a a r g a n g  n r .  2 2  -  2 0 2 0

Uitnodiging:
De Nederlandse Bisschoppen nodigen iedereen van harte uit om Kerstmis  
te vieren. Zij roepen daartoe op met de slogan “Vier Kerstmis” en 
geven verdere informatie op de website vierkerstmis.nl. 
De mogelijkheden om met Kerstmis in de kerken bij elkaar te komen zijn 
dit jaar beperkt vanwege Covid-19 en het kerkelijk leven op anderhalve 
meter. Maar Kerstmis is te belangrijk om het niet te vieren.

Op vierkerstmis.nl vinden bezoekers tips om Kerstmis te vieren in het 
gezin (doe-boekje voor kinderen), met de armen (Adventsactie) én door 
deel te nemen aan de liturgie. Dat laatste kan door een kerk te bezoeken 
of de vieringen van Kerstmis online of op tv via NPO2 (KRO) te volgen. 
Hiervoor wordt het liturgieboekje online beschikbaar gesteld en wordt 
verwezen naar parochiewebsites via zoekparochie.nl. Kijk voor meer 
informatie op www.vierkerstmis.nl!

In onze kerk in Amby zullen wij 2 missen hebben op 
Kerstavond, om 19.30 en om 22.00 uur, 
op 1e Kerstdag 1 Mis om 11.30 uur 
en op 2e Kerstdag 1 Mis om 11.00 uur.
Inschrijven is noodzakelijk (via parochiebureau of in het 
notitieboek in de kapel).

OVERLEDEN
Ida Laenen-Hillen, 86 jaar
Moge zij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming.

KERKPOETS MAANDAG 14 DECEMBER VAN 9.00 TOT 12.00 UUR

Parochiebureau is gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar

Misintenties opgeven: 
In de kapelanie (Severenstr. 7), tel. 06-27501073. 
Of in het parochiebureau  elke dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur 
  en vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur: 
  Ambyerstraat Zuid 90ª, tel. 043-3520100, 
of via e ¬mail: parochiewalburga@kpnplanet.nl. 

Vermelding misintenties voor de periode 24-12-2020 t/m 14-01-2021 in 
de volgende kerkklok:
uiterlijk maandag 14 december in de kapelanie en 
uiterlijk dinsdag 15 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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Beste lezer,
Wij gaan bezorgen met Kerstmis! 

Wij hebben met zorg een 4-gangen keuze menu samengesteld met een amuse van het
huis. Zo kun jij deze Kerst het 'Hof van Huntjens Kerstgevoel' bij jou thuis creëren. 

Het menu wordt zo voorbereid dat je met een paar kleine handelingen je eigen 
'Hof van Huntjens Kerstgevoel' kunt creëren bij jou thuis.

Speciaal voor deze Kerstmis hebben wij een website opgestart.

www.hofvanhuntjens.nl/kerstmenu

Hier kun je door middel van een handig bestelformulier jouw bestelling plaatsen. 

Het 'Hof van Huntjens Kerstmenu voor thuis' is te bestellen tot uiterlijk 14 december
aanstaande.

Gezien de huidige situatie weten wij niet of wij onder de huidige maatregelen tijdens
Kerstmis jullie kunnen ontvangen in ons restaurant, om teleurstelling te voorkomen

raden wij jullie daarom aan om tijdig het ‘Kerstmenu voor thuis’ te reserveren.

De bestellingen kunnen op verschillende dagen worden opgehaald. De gewenste dag
kunnen jullie aangeven op het bestelformulier.

24 december: 11.00 – 15.00
25 december: 11.00 – 13.00
26 december: 11.00 – 13.00

Ook bestaat de mogelijkheid om de gerechten afzonderlijk van elkaar te bestellen. Dit
kan ook middels het bestelformulier via onze website.

Van 24 tot en met 26 december kun je dus alleen het Kerstmenu bestellen of de
gerechten van het menu afzonderlijk. Dit betekent dat het ‘gewone’ menu vervalt.

Heb je een voedselallergie of intolerantie? Dan houden wij hier zeker rekening mee!
Geef het aan bij de bestelling, maar houd er rekening mee dat 

niet alle gerechten aangepast kunnen worden.

Wij wensen jullie alvast fijne feestdagen en zien graag jullie bestelling tegemoet! 

Groet,

Team Hof van Huntjens
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€

Kerstmenu voor kids

€

KERSTMENU VOOR THUIS

www.hofvanhuntjens.nl/kerstmenu
Bestel via
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Ingang: Kersenwei Bemelen  Ma.9.00-18.00  Di. t/m Vr. 8.-18.00 Za. 8.00- 17.00    

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

Alle Mergelland fruit per kg € 1,39 
Bemelse Jelly, lekkere aardappelen 10 kg € 3,50 

  Limburgse Walnoten 500 gr €1,50  
Huis gemarineerde Olijven ons €0,79 

Meer dan alleen groenten! Kerstbestelling  
E-mail: fer.vaessen@home.nl 

tel. 043-4078181 

We zetten Amby op zijn kop!
Met de feestdagen voor de deur wil het Buurtplatform Amby dit jaar iets 
speciaals doen voor de inwoners van Amby. 
Vertel ons wat u van Amby vindt!
Kom in december naar het Buurtplatform in de winkelstraat en…
 • deel uw mening over wonen in Amby. Wat gaat er goed, wat kan er 
  beter. Uw mening helpt ons om de leefbaarheid in Amby te  
  vergroten. 
 • Stuur een bericht via onze facebook pagina Buurtplatform Amby, of 
  nextdoor Amby of een mail via : info@buurtplatform-amby.nl
 • breng ons lang houdbare levensmiddelen voor ’t Kratje van Amby.  
  Wij zorgen ervoor dat deze producten goed terechtkomen bij 
  dorpsgenoten die het goed kunnen gebruiken!
Inleveradressen voor levensmiddelen en lang houdbare 
producten zijn
 • werkdagen van 09.30 uur tot 11.00 uur:  Ambyerstraat noord 78 / 
  Buurtplatform Amby. Ingang zijkant gebouw.
 • dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag van 11.00 uur tot 15.30 uur.
  Ambyerstraat noord 78 / ingang ouderenzorg voorkant
  gebouw.
 • werkdagen van 09.30 uur tot 17.30 uur Ambyerstraat noord 56. 
  Dierenkliniek Smeets, ingang voorkant gebouw.

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



Amyer Praot - 13 - Amyer Praot

MOVAKA V.O.F. 

       0646376593 www.movaka.nl 

 

Gronsvelderweg 29, Gronsveld 

• Rolluiken 

• Zonwering 

• Overkappingen 

• Tuinkamers 

• Glaswanden 

• Veranda-zonwering 

• Sectionale poorten 

• Binnen-zonwering 

• Horren 

• Reparatie’s 

Mededeling

Beste leden,

Nu het jaar bijna ten einde loopt is het goed 
om jullie allemaal even op de hoogte houden 
wat er speelt. 
Corona heeft er voor gezorgd dat in 2020 
niet veel van onze activiteiten  door zijn 
gegaan. In de bestuursvergadering van 
november heeft het bestuur de (voorlopige) 
plannen voor 2021 besproken. 
De kienmiddagen op de dinsdagen gaan door, 
let wel alleen op de 2e en de 3e dinsdag van 
de maand en als de Coronaregels het 
toestaan. Let daarom ook goed op de 
mededelingen van de bejaardenvereniging in 
de Amyer Praot. 
Daarnaast zijn er een aantal datums 
vastgelegd voor 2021 voor het houden van 
gezellige feestmiddagen, namelijk 22 mei , 5 
juli en 16 oktober.  Voor deze datums geldt 
natuurlijk ook als de Coronaregels het 
toestaan. 
Verder heeft het bestuur besloten dat er in 
2021 door de leden geen contributie betaald 
hoeft te worden. Dit omdat er bijna geen 
activiteiten doorgang gehad hebben in 2020. 
De normaal geplande jaarvergadering voor 
de leden in januari 2021 zal niet doorgaan, 
behalve de kascontrole over het jaar 2020.  
Het bestuur wenst iedereen  en de leden 
natuurlijk in het bijzonder fijne feestdagen en 
een goede gezondheid voor het komend jaar 
toe.

Voorzitter/secretaris:
A.Custers. 

Adventsactie 2020:
Eén op de zeven baby’s heeft 
een te laag geboortegewicht!
Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd 
lijden honger. En kunnen daardoor nauwelijks 
ontsnappen aan armoede. Het is de vicieuze 
cirkel van armoede, ondervoeding en een 
gebrekkige opleiding. De armoedeval krijgt 
mensen al op jonge leeftijd in haar greep en 
slechts weinigen weten eraan te ontsnappen. 
Ondervoeding is een belangrijke schakel in 
deze cyclus, waarvoor met name vrouwen en 
kinderen kwetsbaar zijn. 
De jaarlijkse Adventsactie wil vrouwen en 
kinderen helpen ontsnappen aan die vicieuze 
cirkel van armoede en ondervoeding. 
Elk jaar houden we een kerkdeur collecte  in 
de tijd voor Kerstmis. We steunen dit jaar 
diverse projecten die ervoor zorgen dat 
gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen 
verbouwen en op die manier beschikken 
over gezond en gevarieerd voedsel. 
Steun de Adventsactie. 
Mensen van het Missie Comité Amby staan 
zondag 13 december 2020 aan de kerkdeur 
om uw gift in ontvangst te nemen.
Mede namens deze arme mensen danken wij 
u voor uw bijdrage.
Het Missie Comité Amby. 

BEJAARDEN – EN 
INVALIDENVERENIGING

AMBY



Senioren Partij Maastricht zet komende 
jaren zwaar in op het thema veiligheid

 
foto: Ton Bron

Een leefbaar Maastricht is een Maastricht waar 
mensen zich veilig voelen. De Senioren Partij 
Maastricht zal er ook de komende jaren alles 
aan doen om het onderwerp ‘veiligheid’ op de 
politieke agenda te houden. De SPM kan daarbij 
in alle gevallen een beroep doen op een expert: 
voormalig gemeenteraadslid en oud-
politiecommissaris Jan Erckens.
SPM-fractievoorzitter John Steijns sprak met hem.

In de politiek gaat het vaak over ‘veiligheidsbeleving’. Wat is 
dat precies?
Veiligheidsbeleving is de manier waarop mensen veiligheid ervaren. 
Inwoners willen zich veilig voelen in hun eigen leefomgeving. Of het 
nu gaat over kleine irritaties, zoals foutparkeren, zwerfvuil, asociaal 
fietsgedrag of vuurwerk, of grotere problemen als overlast door 
verwarde personen geven mensen vaak een onveilig gevoel. En dan 
hebben we het nog niet eens over criminaliteit.
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Wat doen we eraan in Maastricht?
Het vaststellen van het ‘multidisciplinaire veiligheidsplan’ heeft 
ertoe geleid, dat de gemeenteraad meer grip heeft op de veiligheid 
in Maastricht en meer kennis heeft van de plannen die er liggen om 
een oplossing te vinden. De raad heeft vijf prioriteiten vastgesteld: 
• veiligheid in de alledaagse woon- en leefomgeving, 
• drugsoverlast, 
• vermogenscriminaliteit, 
• een veilige jeugd 
• én ondermijning.

Staat de wijkagent er alleen voor?
De wijkagent en de wijkgebonden medewerker van de gemeente 
vervullen een sleutelrol binnen hun wijk. Maar er is ook een rol 
weggelegd voor burgers. De WhatsApp-groepen zijn daarvan een 
concreet voorbeeld. Vanuit ieders verantwoordelijkheid zijn de 
gemeente, politie, maatschappelijke partners en bewoners 
betrokken bij het verbeteren van de veiligheidsbeleving. Een 
optimale samenwerking is de basis voor de spilfunctie van 
wijkagent.

Welke rol vervult de Senioren Partij Maastricht in de 
veiligheidsdiscussie?
De Senioren Partij Maastricht vervult een voortrekkersfunctie in 
het veiligheidsdossier. Een aantal voorbeelden. In maart 2016 is de 
SPM er door middel van een motie in geslaagd de burgemeester 
een standpunt in te laten nemen over het experimenteren met de 
teelt van cannabis. In de Algemene Plaatselijke Verordening is de 
bestrijding van ondermijning (het witwassen) nu geregeld. Iets 
anders is de parkeerpilot met de ‘blauwe kaart’ in de wijk 
Brusselsepoort, die op aandrang van de Seniorenpartij gestart is. 
De Senioren Partij Maastricht heeft eveneens een voortrekkersrol 
vervuld bij de organisatie van de veiligheidsconferenties met 
betrekking tot ‘subjectieve en objectieve veiligheid’ en 
‘ondermijning’ en bij het organiseren van de hoorzitting ‘drugs’. 
De Senioren Partij Maastricht vindt veiligheid een van de 
belangrijkste thema’s en zal er ook alles aan doen om onderwerpen 
rond dit thema op de agenda te houden. 
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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 

Leef Sjlaaibök en Sjlaaimette, 
In november 2021 besjteit ozze vereiniging 66 
jaor.
Dat beteikent tot veer dan jubileum höbbe.
De aafgelaope jaore heit ’n spesjaal 
jubileumcommissie, besjtoonde oet Jo Bremen, 
Nico Gilissen, Ben Dackers en Jo Ritzervelt, met ’n aantal sjieke 
activiteiten d’r veur gezörg tot veer noe genog financiën höbbe 
um ’n sjiek jubileum te kinne organiseren.
Heij veur ozze groete dank!

Zie höbbe de organisatie van ’t jubileum euvergedrage aan ’n nuij 
commissie, besjtaonde oet Han Habets, Huub Janssen, Jo 
Ritzervelt, Ronald Boesten en Marcel van Mulekom, die heij noe 
dus invulling aan geit geve.

’T komende jaor, zalle veer tow werreke, naor dit hopelijk sjieke 
momint. Veer zalle uuch dan aog geregeld informeren, en via de 
Amyerpraot, Facebook en website terökblikke op ozze historie.

Vandaag wèlle veer heij 
met beginne door ’t 
onthölle van ós 
jubileumlogo.
Dit logo, gemaak door Onar van 
Haarlem, zalle veer dit jaor tijdens 
ozze communicatie goon gebruke.
Ondanks de lèstige tied, hope veer 
tot geer same met ós op ’n positieve 
meneer tow werrek naor ’n 
fantastisch 6 x 11 jaorig jubileum. 
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