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Harmonieuws
Wafelkopers bedankt!
Onze wafelactie is een groot succes geworden. Het 
bakteam van vrijwillig(st)ers heeft overuren gedraaid 

om de vele bestellingen tijdig te kunnen leveren. Alle kopers van de 
wafels willen wij hartelijk bedanken. Dankzij u is de Harmonie een 
mooi bedrag rijker!

Lockdown tot 19 januari
Repeteren zit er, als gevolg van de lockdown tot 19 januari, 
voorlopig niet in. Om toch bij de vereniging betrokken te blijven, 
heeft het Jeugdorkest op 11 december een online muziekquiz 
gehouden en troffen de leden van Drumband en Harmonie elkaar 
digitaal op 18 december.

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. 

Tenslotte
Dit is het laatste Harmonieuws van 2020. Ooit leerden we op 
school, dat 1672 het rampjaar was. 
In toekomstige geschiedenisboeken zal 2020 er niet veel beter van 
afkomen. Weliswaar geen oorlog en bloedvergieten, maar een jaar 
waarin we onze gezondheid in de waagschaal stelden als we ons 
niet hielden aan de strenge voorschriften. Hopelijk brengt 2021 
verbetering en kan een vaccin ons beschermen tegen corona en we 
hiermee onze bewegingsvrijheid en verenigingsleven terugkrijgen. 
Wij danken alle lezers van de Amyer Praot voor uw steun aan de 
Harmonie én alle verenigingen van Amby, die stuk voor stuk hun 
activiteiten hebben moeten neerleggen of op zeer beperkte wijze 
konden doorgaan.

We wensen u een Zalige Kerst, Prettige Jaarwisseling en bovenal 
een Gezond 2021 

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

 

 

     

 

Gewoon Vocalgroup Mes Amie 
 

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  

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. 

Online Pub quiz Vocal Group Mes Amie
In Corona tijd is zingen helaas niet toegestaan om toch met elkaar 

contact te blijven houden had onze activiteiten 
commissie op maandagavond 14 december 
een online Pub quiz georganiseerd. Vele leden 
melden zich aan om via “teams” en “Kahoot” 
deel te nemen aan deze online quiz. Met 
quizmaster Anniek lukte het om iedereen 
online te verwelkomen en binnen een kwartier 
kon de wedstrijd starten. Sommige leden 
hadden hulptroepen ingeschakeld om de 
moeilijke vragen te beantwoorden. Er werden 
vragen gesteld over de historie van Mes Amie, 
musicals, films, muziek en algemene vragen. Na 
een spannende strijd waren er drie koplopers 
en uiteindelijk ging sopraan Anita met de 
felbegeerde trofee er vandoor. 
Een superleuke quiz waar het samenzijn online 
het wij-gevoel en de gezelligheid herleefde.

(Foto: Anita winnaar van de eerste Pub-Quiz van VGMA).

Logo onthulling van nieuw project 
Music At The Museum
Enkele weken geleden zou de 
onthulling zijn van ons nieuw logo 
voor het komend project. Helaas 
gooide de Corona maatregelen 
wederom roet in het eten. Gezien 
de voortgang van het project maken 
wij nu het logo openbaar. 
Het logo is gemaakt door SEMUB 
Media Design. Dit bedrijf is van 
Sander Ubachs en is geen 
onbekende voor het koor, het logo 
past uitstekend bij de naam van ons 
project. 
Dankjewel Sander, u zult dit logo 
nog vaker tegenkomen in onze 
berichtgevingen. 



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 12 januari

Inzendtermijn kopie
Woensdag 6 januari

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 

Gevonden
zilveren kettinkje met puzzelstukje

en apart teken.
terug te krijgen via Pierre,

telefoon 043-3624533

Werkgroep Severenpark
Bezoek onze kerststal in de Lourdesgrot!!
De tent is in ieder geval geopend op vrijdag, 
zaterdag en zondag van 12.00 tot 19.00.
Neem een zaklamp mee als het donker is, 
voor nog een gezelligere kerstsfeer. 

JUBILEUM-CD 10 JAOR JEROME – 
E FEESKE MET MEZIEK EN BEER 
EN NIEUWE MERCHANDISE 
TE KOOP
Ter gelegenheid van mijn 10 jaar op de 
solotoer met zingen is onlangs mijn 
jubileum CD uitgekomen.
Op deze 2-cd 10 jaor Jérôme – E feeske 
mèt meziek en beer staan 40 liedjes, 
enkele nieuwe, maar ook oude 
feestliedjes.
Met o.a. de volgende titels: There’s only 
one Loco Loco, Loco Loco, Mèt Meziek 
en Plezeer, E feeske mèt meziek en beer,
Maak diech neet zoe drök in ut leve, 
Toedeloe, Kastelein, Mie beer is weg, Dee 
Hüttetoch, Hei gekke sjöp en nog veel 
meer.
Incl. een Jubileum Party Medley, Loco 
Loco Internationale Medley en er staan 
12 duetten op van de afgelopen jaren.
Daarnaast gaat 10% van de opbrengst van 
de jubileum-cd naar het goede doel 
Stichting Rollen voor Spieren.
De jubileum CD en de jubileum cd-single 
Geneet en Leef zijn te koop in de 
bekende muziekwinkels in Limburg.
Ook is er vanaf medio december nieuwe 
merchandise te koop: sweaters en 
mokken via www.got-shirts.nl
Fijne Kerstdagen en een voorspoedig 
Nieuwjaar 2021 van Jérôme Gelissen. 
Voor meer info: www.jeromegelissen.nl 
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Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

Judoclub Amby
Gelukkig is judoclub Amby vanaf 1 september weer 
aan het trainen. Op dinsdag en donderdagavond tussen 
17.30 en 19.10 uur.
Helaas mogen er nog geen wedstrijden gehouden 
worden.

We willen iedereen een gezond en Sportief   2021 toewensen.
En zoals ze in Maastricht zeggen HAUW PIN. 

Actueel: Geen Nachtmissen
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten dat er op Kerstavond in 
heel Nederland geen H.Missen worden opgedragen. In de parochiekerk 
van Amby zullen op eerste Kerstdag 2 Missen opgedragen worden, ‘s 
ochtends om 9.00 uur en om 11.30 uur. Om te voorkomen dat er teveel 
mensen per viering komen, is reserveren verplicht..
De parochiekerk van Amby is op Kerstavond geopend van 18.00 uur tot 
22.00 uur om de kerststal te bekijken, een kaarsje op te steken en om in 
stilte te bidden. Vanaf de toren is er stemmige kerstmuziek te horen. 

Erkend voor onderhoud en storingsabonnement op:
CV en HR ketel, Combiketel, gasboiler en gashaard.

Met 24-uur service v.a. € 52,- ex btw per jaar.
Verkoop en verhuur van CV en CV-combiketels. 

Dealer van o.a.: Bosch - Nefit - Radson
Intergas - Remeha - Agpo - Vaillant
Op Nefit HR CV ketels geven wij 10 jaar garantie
(incl. alle onderdelen), op Remeha en Intergas
HR CV ketels 5 jaar (incl. alle onderdelen).

Ambyerstraat zuid 60 - Maastricht

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:

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 geldig t/m donderdag 31 december 2020.

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

per stuk vanaf  160

100 gram  375

Gemakkelijk en snel bestellen via onze eigen webshop!
HEUTS.KEURSLAGER.NL

500 gram  1090

Gewijzigde openingstijden in de decembermaand:
Dinsdag 22 december en Woensdag 23 december Gesloten
Donderdag 24 december 07:00 –15:00 uur alleen bestellingen ophalen
Vrijdag 25 december en Zaterdag 26 december Gesloten
Dinsdag 29 december en Woensdag 30 december 08:30 –18:00 uur
Donderdag 31 december 09:00 –15:00 uur
Vrijdag 1 januari en Zaterdag 2 januari Gesloten



AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!

Keersj sjtelkes kieke
Het hoort bij kerst, de kerstgroep. Een boom 
zonder stalletje is maar een kale boom. Daarom 

hebben wij in 2019 het idee opgevat om de veelheid aan Amiese 
kerstgroepen in beeld te brengen. Een mooie basis was gelegd. Dit 
jaar is het artikel uitgebreid met nog meer mooie foto’s van 
prachtige ‘kribkes’ van dorpsgenoten. Oude en nieuwe stalletjes, 
nostalgisch en creatief. 
Neem een kijkje, corona-proof, op de site van Amiepedia in de 
categorie ‘Kerk’ of ‘Wijk’. Het artikel heet ‘Kerststalletjes kijken’. 
Ontbreekt uw groep nog in het artikel? Omdat hij zo mooi is of 
omdat er een mooi verhaal achter schuilt? Stuur dan uw foto’s, met 
korte toelichting, op naar redactie@amiepedia.nl en wij vullen het 
artikel aan.

Kerstgroep Kapel aan ’t Kruis (in de Pin)
Kom jij ons 
versterken?
In de korte tijd dat 
Amiepedia bestaat 
timmeren we hard 
aan de weg. Veel 
artikelen over 
Amby vroeger en 
nu zijn al 
verschenen. Maar 
dit kunnen er nog 
meer zijn! De 
werkgroep van 
Amiepedia is 
opzoek naar 
iedereen die een 
steentje bij wil 
dragen. Kom jij ons 
team versterken?
Je hoeft geen oer-
Ambynees te zijn, 
of over 

buitengewoon schrijftalent te beschikken. Nee wij zoeken iemand 
die enthousiast is om het gevoel van Amby vast te leggen in het 
nageslacht. Of dat nu over de middeleeuwen gaat of over vandaag 
de dag, dat maakt niet uit. Of misschien ben je wel handig met 
websites of social media?

Ben jij nieuwsgierig geworden? Stuur dan een mailtje 
naar redactie@amiepedia.nl of stuur een privébericht 
via Facebook.  

"De vrije encyclopedie over Amby, waaraan iedereen kan 
meehelpen."

Momenteel zijn er 319  artikelen en meer dan 1254 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. 
Amyer Praot - 4 - Amyer Praot

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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Terrasoverkappingen
Garagepoorten
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Horren enz.
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043-3628351 / 06-22384333
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RADEMO

 
 

BEJAARDEN – EN INVALIDENVERENIGING 

,, De Sjlaaimetten  ” 
AMBY 

 
Bejaarden- en invalidenvereniging “De Sjlaaimetten” houden feestmiddag. 
 
Beste leden op zaterdag 31 oktober a.s. wordt er weer een gezellige feestmiddag gehouden door de bejaardenvereniging. 
Namens het bestuur nodig ik alle leden uit voor deze gezellige middag die zal worden gehouden in de Amyerhoof aanvang 14.00 uur (zaal open 
vanaf 13.30 uur). 
Kosten voor deze middag zijn €5,- p/p en daarvoor krijgt u enkele consumpties en lekker eten. 
Er is voor prima dans- en stemmingsmuziek gezorgd door orkest "Gonny en Nico". 
Natuurlijk is er weer de welbekende tombola. 
U kunt zich opgeven bij de penningmeester Jef Noben, tel:043-3622618 of de voorzitter Arno Custers, tel:043-3636947 tot 26 oktober a.s. 
Ik wens U namens het bestuur allen alvast een heel gezellige feestmiddag toe. 
 
A. Custers 
Voorzitter/Secretaris 
 

Beste leden van ZijActief Amby

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

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 

 
 
 

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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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. 

Digitale dienstverlening bij de hand met de Geldwijzer 
Maastricht app 

Een gratis app die inwoners met vragen over geldzaken op weg helpt 
met advies en tips over landelijke en Maastrichtse voorzieningen en 
instanties. Met de nieuwe Geldwijzer app van de gemeente 
Maastricht kunnen inwoners in een handomdraai via de smartphone 
informatie opzoeken die past bij hun situatie. 
De Maastricht Geldwijzer app is vanaf vandaag gratis te downloaden 
voor iPhone in de Apple Store. Voor Android komt deze binnenkort 
beschikbaar via de Google Play Store. De inhoud is ook te bekijken 
via www.geldwijzermaastricht.nl. Website en app worden vanuit één 
bron beheerd, waarmee voorkomen wordt dat informatie op 
meerdere plekken moet worden bijgehouden.

Levenssituaties
Vanuit verschillende herkenbare levenssituaties en thema’s geeft 
Geldwijzer Maastricht tips of verwijst naar betrouwbare organisaties 
en instanties die verder kunnen helpen. Daarnaast kunnen gebruikers 
tips die voor hen van toepassing zijn, gemakkelijk op een rijtje zetten 
met behulp van de favorietenfunctie. Ook voor vrijwillige of 
professionele hulpverleners is de app een handig instrument, bij het 
ondersteunen van mensen die minder digitaal vaardig zijn en 
daardoor de weg naar voorzieningen soms minder makkelijk kunnen 
vinden.

“Vaak weten mensen niet wat er allemaal aan voorzieningen is”, licht 
wethouder Jim Janssen toe. “De app wil mensen op een begrijpelijke 
manier wegwijs maken in de mogelijkheden die er zijn. Of het nu gaat 
om toeslagen van de Belastingdienst of lokale voorzieningen. 
Bovendien kan iedereen gebruik maken van de informatie uit deze 
overzichtelijke app.” 

Motie gemeenteraad 
Met de introductie van de app geeft de gemeente uitvoering aan een 
motie van de gemeenteraad om een app te ontwikkelen die mensen 
wegwijs maakt in de voorzieningen en mogelijkheden die er zijn. De 
totstandkoming heeft plaatsgevonden in een gezamenlijk proces met 
raadsleden. Tijdens werksessies hebben zij meegedacht over inhoud 
en functionaliteit. Ook zijn de uitgangspunten voor de uitwerking van 
de oplossing gezamenlijk opgesteld. Daarbij is afgesproken dat er 
zowel een app als een website ontwikkeld zou worden. Het resultaat 
is Geldwijzer Maastricht, een eenvoudig te gebruiken gratis app met 
daarnaast een toegankelijke website die vanuit één bron gevoed 
worden.

Het beheer van zowel website als app vanuit één systeem maakt 
Geldwijzer Maastricht tot een efficiënte oplossing die past binnen 
het huidige beleid van de gemeente. De aangeboden informatie is in 
begrijpelijke taal opgesteld en is specifiek bedoeld voor inwoners van 
Maastricht. 
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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 23 december tot en met dinsdag 12 januari

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

Belegen kaas

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

Gebraden gehakt
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19

"Bij het afhalen van uw bestelling of bezoek aan onze slagerij op 22, 23 en 24 december ontvangt u een kleine traktatie 
met een gratis lot waarvan de trekking plaatsvindt op 28 december. Dit lot kunt u inleveren vanaf 29 december 

en als dank voor uw klandizie, begrip en geduld de afgelopen maanden heeft u ALTIJD PRIJS. 
Slager Geert en zijn damesteam wensen u fijne Feestdagen ondanks alle corona-beperkingen, tel uw zegeningen en blijf gezond !''

VARKENSFILET
vrijdag 8 januari en
zaterdag 9 januariWEEKENDRECLAME 

per kg € 11.90

Nieuws van de Zonnebloem afdeling Amby
Ondanks de Coronaperikelen is 
er af en toe toch heel 
verheugend nieuws te melden.
De actie van de RABO bank was 
ook voor onze afdeling zeer 
succesvol. Een mooi bedrag werd 
aan ons geschonken door de inbreng van met name Ambyse 
rekeninghouders bij de RABO bank. We zijn hier heel blij mee en 
danken iedereen die hieraan heeft meegewerkt. De PLUS 
stempelkaarten-actie loopt nog steeds. Dankzij deze actie zijn er 
heel veel stempels gezet. De vol gestempelde kaartjes brengen geld 
in het laadje van onze afdeling. Ook hier zijn we heel blij mee. Lege 
stempelkaartjes zijn nog steeds te bestellen bij een van de 
bestuursleden. Voor e-mail adressen zie hieronder.
Het zal u niet verbazen dat door de Coronamaatregelen het 
Zonnebloem-kienen in januari vervalt. Als het kienen in februari 
weer doorgaat, verneemt u dat via de Amyer Praot.
Het bestuur en de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Amby 
gaan ervan uit dat aan de lastige uitzonderingstoestand spoedig 
een einde komt. Laten we onze familie- en vriendschapsbanden 
koesteren en hopen dat we ons in 2021 weer mogen ontmoeten 
in betere omstandigheden.
Een hartelijke groet en een stevige knuffel aan alle mensen die 
onze afdeling steunen op welke manier dan ook.
Ed Sabel, voorzitter, e-mail sabel@home.nl
Maria Janssen, secretaris, e-mail mjn1944@gmail.com
Tjeu Dols, penningmeester, e-mail doru@freeler.nl
Annie Overmans, bestuurslid, e-mail annie.overmans@hotmail.com
Sophie Modave, bestuurslid, e-mail sophie.modave@hotmail.com

4e GRATIS

VARKENSFILET-
LAPJES
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H. MISSEN in Amby

DONDERDAG 24 december 

09.00 uur: H.Mis  
omdat de avondmissen vervallen, 
wordt deze mis TOCH opgedragen

19.30: Gezinsviering Kerstavond
VERVALT INGEVOLGE BESLUIT BISSCHOPPENCONFERENTIE

22.00 uur: Nachtmis
VERVALT INGEVOLGE BESLUIT BISSCHOPPENCONFERENTIE

VRIJDAG 25 december EERSTE KERSTDAG 
09.00 uur: H. Mis
Ronnie Fleur en overledenen van de families Fleur-van Asdonck en 
Meuwissen-Bakker
Ursula Ubachs-Schiepers, c.u.

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
Servaas en Marie Aarts-van Spanje
jaardienst Wim Meijs en ouders
Als dank voor genezing van corona van diverse familieleden
Na de Mis: Kerkdeurcollecte voor de verwarming

ZONDAG 27 december, H. Familie, Jezus, Maria, Jozef
9.00 uur H. Mis
Voor de parochiegemeenschap

11.00 uur H. Mis 
Bertha Limpens-Dolmans

Dinsdag 29 december: 09.00 uur in de kerk
Finy VandenBoorn-Consten, c.u.

DONDERDAG 31 december, Oudejaarsdag
’s Morgens géén H. Mis
19.00 uur H. Mis 
Uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar

VRIJDAG 1 januari Nieuwjaarsdag
11.00 uur: H. Mis
Voor een voorspoedig 2021 

6 5 e  j a a r g a n g  n r .  2 3  -  2 0 2 0

Geachte parochianen, 

De Nederlandse bisschoppen 
hebben besloten om vanwege de 
aangescherpte maatregelen de 
publieke vieringen op kerstavond 
en kerstnacht te laten vervallen. 
Dit betekent dat er ook in Amby op 
24 december ’s avonds geen 
vieringen zijn. Dat dit pijnlijk is, 
realiseren de bisschoppen zich.

Om zoveel mogelijk mensen toch de 
gelegenheid te geven om met de 
kerstdagen naar de Kerk te komen, 
hebben we als parochieteam 
besloten op Kerst-morgen twee 
vieringen aan te bieden: één om 
9.00 en één om 11.30, waarvoor 
we u natuurlijk van harte uitnodigen! 

De andere vieringen blijven zoals 
gebruikelijk doorgaan, met een 
maximum van 30 mensen en volgens 
het Corona-protocol

We wensen u een door het Kerstkind 
gezegend heel vredig en, ondanks 
alles, gezellig Kerstfeest! 

Het pastorale team

De kerk zal op Kerstavond van 18.00 tot 22.00 uur open blijven 
voor individuele bezoek aan de kerk en de kerststal.
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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 3  -  2 0 2 0

ZONDAG 3 januari, Openbaring des Heren  -  Driekoningen
9.00 uur H. Mis
Voor de parochiegemeenschap

11.00 uur H. Mis 
Zeswekendienst Ida Laenen-Hillen
Pieke Aarts, c.u.
Michel Henkes, c.u.
Jo Haagmans, c.u.
Marianne te Meij-van der Beelen, c.u.

Dinsdag 5 januari: 09.00 uur in de kerk
Mia Hursel-Gijsbers, c.u.
Voor de overleden parochianen van afgelopen jaar

Donderdag 7 januari: 09.00 uur in de kerk
Finy Vandenboorn-Consten, c.u.

ZONDAG 10 januari, Doop van de Heer
9.00 uur H. Mis
Voor de parochiegemeenschap

11.00 uur H. Mis 
Jo Haagmans, c.u.

Dinsdag 12 januari: 09.00 uur in de kerk
Voor de jarigen in de maand januari

Donderdag 14 januari: 09.00 uur in de kerk
Voor de eenzamen

De Nederlandse bisschoppen geven tips om goed Kerstmis te vieren, ook als u niet naar 
de kerk kunt gaan:
Kijk op www.vierkerstmis.nl.

Het parochiebureau zal gesloten zijn tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Nieuwjaarstreffen: vanwege de corona-maatregelen kan het gebruikelijke 
Nieuwjaarstreffen helaas niet doorgaan.

Via deze weg willen we Bjorn Gijbels van www.fixxcomp.nl bedanken voor het 
onderhoud en beheer van onze ICT afgelopen jaar. We kijken uit naar onze 
samenwerking in 2021. 
Parochiële Bestuursraad Walburga Amby.

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 in de volgende kerkklok: uiterlijk maandag 
4 januari in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 5 januari vóór 12.00 uur 
in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.
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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 

wij staan 52 weken voor u klaar 

Meer dan alleen groenten! 

Prettige feestdagen en een gezond 2021 
Bedankt voor uw klandizie en wij zien u graag  

in 2021 gezond terug! 

28, 29, 30 dec open   31 dec open tot 15.00 en op 2 jan van 8 tot 16.00 

€10.000 euro voor het Mica-projectGemengde Zangvereniging Crescendo
Corona

Graag hadden wij in deze uitgave van de Amyer 
Praot onze geplande kerstactiviteiten willen 
publiceren en eerste Kerstdag met ons koor een 
feestelijke viering willen opluisteren in de H. 
Walburgakerk.

Helaas is dit allemaal niet mogelijk omdat het risico van 
besmetting rondom het coronavirus nog steeds te hoog is. 
Koornetwerk Nederland geeft zelfs per 1 december een dringend 
advies af om niet samen te zingen. Wij moeten als koor dan ook 
2020 jammer genoeg afsluiten zonder deze traditionele muzikale 
hoogtepunten.
Versoepeling van de maatregelingen zit er voorlopig niet in en 
blijft het onzeker wanneer koren weer samen mogen gaan zingen. 
Wij hopen natuurlijk dat dit niet meer al te lang zal gaan duren.
Ondanks aankondiging van sobere feestdagen wenst u, Gemengde 
Zangvereniging Crescendo namens bestuur en leden:

Fijne feestdagen en een GEZOND 2021!

Breng eens een bezoekje aan onze vernieuwde website 
https://crescendo-amby.nl/

Collecte Adventsactie
De kerkdeurcollecte in het kader van de Adventsactie op 13 
december 2020 heeft in totaal € 150,00 opgebracht. Onze dank 
voor uw bijdrage. 
Parochie Missiecomité Amby 

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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Redactie en bestuur van stichting Amyer Praot wenst iedereen fijne feestdagen  

en heel veel leesplezier, ook in 2021 

de volgende uitgave verschijnt 12 januari 

 

 

 

 

Oplossen van al uw computerproblemen, thuis of kantoor. 
 
E-mail of bel mij voor een vrijblijvend offerte.  
Ik kom graag langs. 
 
WaiWahWeb 
www.waiwahweb.com 
info@waiwahweb.com 
06-39207881 

 
Redactie en bestuur van stichting Amyer Praot wenst iedereen fijne feestdagen  

en heel veel leesplezier, ook in 2021 

de volgende uitgave verschijnt 12 januari 
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Felicitatie Dienst Amby
De Felicitatie Dienst in Amby bestaat uit een 
groep vrijwilligers, welke de mensen vanaf 75 
jaar een felicitatie kaartje in de bus gooien. 
Echter door de wet op de privacy weten we 
niet altijd wie de mooie leeftijd van 75 jaar 
bereikt. Vind u het fijn om een kaartje van 
ons te ontvangen, geef dan uw naam, adres en 
geboorte datum door aan het Parochie Buro. 
Deze mensen zijn op de hoogte en kunnen 
uw gegevens noteren.
Telefoon nummer is 043-3520100 of mail 
parochiewalburga@kpnplanet.nl
U kunt ook mijn privé nummer bellen 
043-4572560.
Wij wensen u mooie Kerstdagen en een 
gezond 2021.

Namens de Felicitatie Dienst,
Leny van de Wier-Blom 

Beste leden van de Damesvereniging,
Het bestuur van de Damesvereniging, wenst 
iedereen ondanks de beperkingen fijne 
feestdagen en een gezond 2021. Helaas zijn wij 
nog niet van het Coronavirus af. Het 
gemeenschapshuis is tot 19 januari gesloten. 
Wederom vervalt onze bijeenkomst in januari.
Wij hadden gehoopt om 2021 positief te 
beginnen maar het zij zo. 
Het bestuur hoopt dat we in februari weer 
kunnen opstarten. Verder willen wij jullie 
allemaal een hart onder de riem steken en 
zeggen we HAW PIN. 

Groetjes het Bestuur 
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Jubilarissen bij Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia  

In de eucharistieviering op zondag 22 november stond het 
Kerkelijk 
Zangkoor 
St. Caecilia stil 
bij de feestdag 
van haar 
patroonheilige. 
Enkele zangers 
zongen onder 
leiding van 

dirigent Bart Meijs de vaste 
gezangen en verschillende motetten. 
Op het eind van de viering werden 
twee jubilarissen in het zonnetje 
gezet. 
Jean Brandts ontving uit handen van 
kapelaan Slaven een jaartalinsigne en 
een oorkonde van de Sint 
Gregoriusvereniging vanwege zijn 
50-jarig jubileum. 
De kapelaan overhandigde Frans 
Laenen een oorkonde en een 
versierde kaars namens het Kerkelijk 
Zangkoor voor zijn 12,5 jarig 
jubileum. Het gebruikelijke 
Caecilia-feest kon dit jaar helaas niet 
plaatsvinden.

Bestuur van het Kerkelijk Zangkoor 
St. Caecilia 

Tijdens de kerstdagen nodigen wij u uit een 
wandeling te maken door onze mooi 
versierde gemeenschap Amby.  Neem wel 
de corona maatregelen in acht. Vorige Amyer 
Praot is u gevraagd om een kerstsfeer te 
creëren door een versiering aan te brengen 
bij u thuis voor het raam en of in uw tuin. 
Velen van u hebben daar gehoor aangegeven 
en dat stellen wij zeer op prijs. Er zijn 
verschillende kerststallen te zien o.a. Kapel 
aan de Heukel, Severenpark bij de 
Lourdesgrot, fam. Lemair Baanderdhoeve, 
Kapelanie Severenstraat 7, bij de Kerk, Hoek 
Severenplein Van Slijpenstraat, 
Gemeenschapshuis, Kapel in de Pin, drie 
koningen uitstalling hoek Longinastraat 
Ambyerstraat zuid. Feestelijk ingerichte 
etalages van diverse winkels.
Aan de inwoners van Amby vragen wij 
kerstavond een kaars voor het raam te 
zetten als teken van verbondenheid.(let op 
brandgevaar). 
Kerst avond zal er sfeervolle muziek te 
horen zijn uit de galmgaten van de 
kerktoren. Dit wordt georganiseerd door 
Leon Gulikers. De kerktoren zal worden 
verlicht met de nieuwe toren verlichting.

Wij wensen u allen, in verbondenheid, een 
zalig en sfeervol kerstfeest toe.
Parochiële bestuursraad St. Walburga 

Wenst
iedereen Preeige

feestdagen
www.gymvantoen.nl
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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 

• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions

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

Be you.  
Be beautiful.

Hairz & Coffeez heet vanaf nu Hairz & More!

Fijne  
feestdagen 

en een  
goed 2021!

Beste lezers,

Onze Kerstwens aan 
jullie allen willen we als 
Toneelvereniging
dit jaar in de vorm van 
een gedicht doen.

De Beestestal
D’n os en d’n ezel hadde alle bieste gevraog
Um nao “’t keend” te koume loere die daog.
Wat ze zouwe geve, dat wiste ze al:
“Kom jonges, veer make get sjoens vaan dee 
stal!”
De wasbeerkes pötsde de vinsterkes proper
En de giraf blaosde ’t sjouwegaat ope.
De stekelverkes rolde vaan moer tot moer,
De pauwe keerde met hun stert de vloer.
De struusvogel lag e groet ei in ’n heukske,
E muiske duide get stru in e leukske.
De spinne maakde e web veur de roete,
Dat heel zelfs de kaw e bitteke boete.
De knijnskes brachte hun sniewit boont
En de bije die deilde d’n honing roond.
De ape naome e paar kokesneut met,
De lama’s hun wol veur e werm karpèt.
De marmotte rangeerde ’t spien in de krib,
Mèt zèlver kaom toen de raof aongetrip.
Sint-Joezep had um e vörke gevraog:
Toen hadde de bevers ’t brandhout geknaog.
De nachtegaole zörgde veur de meziek
En de res waor ’t publiek.
Zoe bleve ze zitte, in stèlte, in vrei,
Aoch, lierde de lui toch vaan die “biesterij!”
Wij, bestuur en leden, wensen jullie vredige 
Kerstdagen en alle goeds voor 2021.

Wist U dat het normaal mogelijk is om 
het voormalige NATO hoofdkwartier in 
de Cannerberg te bezoeken is? 
Deze basis is gelegen aan de Cannerweg. 
De straat heeft een nieuwe naam 
gekregen nl. Van Dopfflaan 6
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.
Helaas is het momenteel niet mogelijk om 
excursies te geven en ook onze Open 
Dagen in december vinden geen 
doorgang.
Hopelijk zal dat wel weer door kunnen 
gaan in de loop van volgend jaar.

Wij, de vrijwilligers willen echter toch 
iedereen Fijne Feestdagen toewensen en 
hopelijk zien we ons komend jaar! 
Blijf Gezond ! 

  
 
 
 
 

Walburgis Uitvaartzorg een begrip in Amby en groot Maastricht. 
Over het leven praat men makkelijker dan over de dood, het is ook in deze tijd nog een 
taboe. Toch wordt iedereen er vroeg of laat mee geconfronteerd. 
In Amby hebben we een eigen uitvaartvereniging, waarvan het uitvaartcentrum 
gelegen is aan de Severenstraat 1.  
Walburgis Uitvaartzorg is er niet alleen maar voor leden, maar voor iedereen die te 
maken krijgt met het overlijden van een dierbare.  
Wij willen dit kenbaar maken aan eenieder, die gebruik wil maken van de diensten van 
Walburgis Uitvaartzorg. Een lidmaatschap van onze vereniging is hiervoor niet nodig. 
Ook al hebt u elders een overlijdensverzekering neem vrijblijvend contact met ons op 
en wij regelen de uitvaart of crematie voor u of uw dierbare. 
Wilt u (alleen) gebruik maken van onze opbaarruimte, dan kunt u uw dierbare, een of 
meerdere dagen, met begeleiding van onze eigen vrijwilligers, laten opbaren 
Wilt u een bezoek brengen aan ons rouwcentrum, neem dan telefonisch contact op 
met 06-53376435 om een afspraak te maken. 
 

Postadres Walburgis Uitvaartzorg 
Severenstraat 4/B02,   6225 AR Maastricht. 
Info@stwalburgis.nl   www.stwalburgis.nl 

 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
.   

WALBURGIS UITVAARTZORG 
           Begrafenis- en crematievereniging “St. Walburgis” Amby-Maastricht 

Walburgis Uitvaartzorg een begrip in Amby en groot Maastricht.
Over het leven praat men makkelijker dan over de dood, het is ook in deze tijd nog een 
taboe. Toch wordt iedereen er vroeg of laat mee geconfronteerd.
In Amby hebben we een eigen uitvaartvereniging, waarvan het uitvaartcentrum gelegen is 
aan de Severenstraat 1. 
Walburgis Uitvaartzorg is er niet alleen maar voor leden, maar voor iedereen die te 
maken krijgt met het overlijden van een dierbare. 
Wij willen dit kenbaar maken aan eenieder, die gebruik wil maken van de diensten van 
Walburgis Uitvaartzorg. Een lidmaatschap van onze vereniging is hiervoor niet nodig.
Ook al hebt u elders een overlijdensverzekering neem vrijblijvend contact met ons op en 
wij regelen de uitvaart of crematie voor u of uw dierbare.
Wilt u (alleen) gebruik maken van onze opbaarruimte, dan kunt u uw dierbare, een of 
meerdere dagen, met begeleiding van onze eigen vrijwilligers, laten opbaren
Wilt u een bezoek brengen aan ons rouwcentrum, neem dan telefonisch contact op met 
06-53376435 om een afspraak te maken.

Postadres Walburgis Uitvaartzorg
    Severenstraat 4/B02,   6225 AR Maastricht.
    Info@stwalburgis.nl   www.stwalburgis.nl
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ÉCHT VRIJE KEUS
EERLIJKE PRIJS

Uw uitvaartregisseur Marc Moors 
Dr. Goossensstraat 2, Berg en Terblijt
www.uitvaartstudio.com   (043) 852 3 258

Meer mogelijk dan u denkt, ook als u 

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.

Voor de vele blijken van 
hartverwarmende reacties en medeleven 

na het overlijden van mijn lieve vrouw 
Ida M.laenen-Hillen 
op 26 november 2020 j.l.

wil ik U hartelijk dank zeggen.

Frans en familie Laenen
Severenstraat 4 b03 
6225 AR Maastricht
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