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Harmonieuws
De Vorst speelt tuba bij de Harmonie

We zijn
bijzonder trots
op de
uitverkiezing van Vorst Benno I
en Vorstin Maud tot het
Vorstenpaar van CV de
Sjlaaibök. De Vorst is al 26 jaar
lid van onze vereniging en is
virtuoos op de tuba. Met Vorst
Benno I en Vorstin Maud gaat
Amby ongetwijfeld een mooie
Vastelaovend-viering
tegemoet.
(foto met dank aan
Cindy Coenen)

Spaaractie van de Plus
Supermarkt en
Clubsupport van de Rabobank
We zijn alle lezers van de Amyer Praot veel dank verschuldigd voor
het verzilveren van de spaarpunten bij de Plus en voor het stemmen
op de Harmonie bij de Clubsupportactie van de Rabobank.
Dankzij uw steun zijn we een paar mooie bedragen rijker, waarmee
we o.a. de Jeugdopleiding een extra stimulans kunnen geven.
De Harmonie en corona
Heel graag hadden wij u een concert aangeboden en de datum was
al geprikt. Echter, de verontrustende stijging van de coronacijfers
haalde een streep door het concert. Zodra de situatie verbetert,
laten we van ons horen. 

Bekendmaking kandidatenlijst
Seniorenpartij Maastricht (SPM)
Op 20 november 2021 heeft de najaarsledenvergadering van de Seniorenpartij Maastricht
plaatsgevonden.
Met in achtneming van alle bepalingen en
voorschriften (vooral vanwege corona) was er
sprake van een sterk inhoudelijke bijeenkomst.
Op de agenda stonden een aantal items waarvan het voorstellen van de
kandidaten van de SPM lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart
2022 een belangrijke plaats innam.
De eerste 9 kandidaten (in de juiste volgorde) zijn:

Frans Bastiaens (lijsttrekker),
John Steijns,
Ria Makatita-Hendrix,
Henny Willems,
Jan Meertens,
Jos Boelen,
Harry Mevissen,
Samantha Rodolf-Lejeune
en Halil Mermi.

Daarna volgen nog een aantal zogenaamde duwers. Duwers zijn mensen
die openlijk hun sympathie en steun voor de Seniorenpartij laten blijken.
De op hun uitgebrachte stemmen zijn belangrijk voor de totale uitslag.
De aanwezige leden hebben met overgrote meerderheid deze lijst
goedgekeurd.
Het bekendmaken van de voorlopige kandidatenlijst geeft altijd discussie.
Soms zijn mensen teleurgesteld.
De bijeenkomst verliep in een prima open sfeer waardoor de
mogelijkheid ontstond, om ieder die het woord wilde voeren, geheel tot
zijn recht te laten komen.
De opmerkingen van leden, gemaakt tijdens de vorige ledenvergadering
in september, zijn verwerkt in het partijprogramma, dat daarmee nu de
definitieve status heeft gekregen
De presentatie van de nieuwe website volgt over enkele weken.
De slogan: “Seniorenpartij Maastricht, al 40 jaar betrokken en
betrouwbaar”, laat zien dat een lokale en onafhankelijke politieke
partij geen eendagsvlieg hoeft te zijn.
De fractieleden in de gemeenteraad staan borg voor inzet, kwaliteit en
pragmatisch handelen. 

Dinsdag 14 december verschijnt de laatste Amyer Praot van 2021.
In 2022 verschijnt de eerste Amyer Praot weer op dinsdag 11 januari.
Amyer Praot - 1 - Amyer Praot

Volleybalclub Fitmen

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

Volleybalclub Fitmen zoekt nieuwe leden.
Wij zijn een club van 50+ mannen die
graag samen in een ontspannen sfeer een
avondje volleybal spelen.
Geen competitie niveau. Beginnelingen en
mannen jonger dan 50+ zijn ook van
harte welkom.
Wie wil met ons op maandagavond een
partijtje volleybal spelen?
Kom maandag avond 20.00 uur langs in
sportzaal Amby, Slijpestraat nr 75
(boven, laatste zaal) of bel
tel: 0630948055 of tel: 0651524413 

Het sociaal team

Volgende uitgave:
Dinsdag 14 december
Inzendtermijn kopie
Woensdag 8 december
Redactie, klachten
en advertenties
Henny Willems
Berkenhoven 26
6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089
e-mail: amyerpraot@ziggo.nl
www.amyerpraot.com

Dinsdag 7 december
(de eerste dinsdag van
de maand) is er weer
Zonnebloem kienen
voor ouderen, invaliden
en alleenstaanden.

Buurtplatform Amby
info@buurtplatform-amby.nl
bellen 06-36408424

Alarmnummer
112
Kantoor politie
0900-8844
EHBO AZM
3876700
1e Hart hulp
3877892
Huisartsenpost AZM
3877777
Huisartsenpraktijk Severen
3634964
Huisartsenpraktijk dhr. Zwietering
en mevr. van Kleef
Medisch Centrum Amby
3624135
voor spoed
3635637
Fysio Amby
3117540
Centraal tandartsnummer
0900-4243434
Het Gebitscentrum
8528201
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

COLOFON

Zonnebloem
Kienen

donderdag van 10.00 -11.30 uur.
Telefonisch 06-27850504.
U kunt ook een berichtje sturen naar
www.sociaalteammaastricht.nl

Telefoonagenda

AMBY

LET OP! IN VERBAND MET DE
CORONAMAATREGELEN IS DE
QR CODE VEREIST. De kienmiddag
wordt gehouden in de Amyerhoof,
aanvang 14.00 uur.Voor nadere informatie
en vervoersmogelijkheden: bel met
bestuurslid Annie Overmans
tel. 043- 36 23 816.

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

Financieel Beheer
Maria Willems
Berkenhoven 26
6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089
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 puin of iets op te
ruimen in of om het huis,
bel dan
GSM 06-57623416
Gevraagd oude fietsen
U vindt een

AED

BEJAARDEN – EN INVALIDENVERENIGING

,, De Sjlaaimetten ”

bij Hagerpoort, (zijde Vlierhoven)
AMBY
in kantoor Maasvallei,
Houdt op
dinsdagen
14 enhouden
21 december
Bejaarden- en invalidenvereniging
“De
Sjlaaimetten”
feestmiddag.
bij De Kardinaal, (Severenstraat)
een kienmiddag in Gemeenschapshuis
Beste leden op zaterdag 31 oktober a.s.
wordt er weer eenDe
gezellige
feestmiddag
gehouden
door de bejaardenvereniging
in Amyerhoof, (Severenplein)
Amyerhoof.
zaal
gaat open
om
Namens het bestuur nodig ik alle leden uit voor deze gezellige middag die zal worden gehouden in de Amyerhoof aanvan
13.00 uur en het kienen begint om
bij Plusmarkt, Severenplein
24A
vanaf 13.30 uur).
uur.
Kosten voor deze middag zijn €5,- p/p 14.00
en daarvoor
krijgt u enkele consumpties en lekker eten.
en bij L1, (Ambyerstraat
Zuid
77B,
Er is voor
prima
dans- en stemmingsmuziek
gezorgd die
door orkest
"Gonny
en Nico".
Degene
wenst
opgehaald
te worden,
Natuurlijk is er weer de welbekende tombola.

dient
dat tijdig
te melden,
telefoon
op de hoek van het pand)
U kunt zich opgeven bij de penningmeester
Jef Noben,
tel:043-3622618
of de voorzitter
Arno Custers, tel:043-3636947 t
Ik wens U namens het bestuur allen alvast
een heel 
gezellige feestmiddag toe.
362618
Amyer Praot - 2 -A.Amyer
Praot
Custers

Voorzitter/Secretaris

December feesmaond
feesmaond !!
December
December feesmaond !! !!
Sinterklaos, Keersemes

Sinterklaos, Keersemes
Keersemes
Sinterklaos,
en
Neujaor.
en Neujaor.
Neujaor.
en

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Vier
met us,
us,
saame met
Vier ’t’t saame
saame
met
us,
Vier
beter
’t
neet,
toch?
kin
’t neet,
toch?
beter’tkin

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

Beste leden van ZijActief Amby,
De ledenmiddag van 18 november j.l.is heel
gezellig verlopen. De foto-quiz was een succes
en de komst van Sinterklaas een echte
verrassing. Sinterklaas had zich goed voorbereid
en wist heel wat te vertellen over de dames. Bedankt, dames voor de
leuke reacties op deze middag!
Nu kijken we uit naar de Kerstviering, zoals u zult begrijpen is het door
toename van de Covid-besmettingen onzeker of dit kan doorgaan.
Vanzelfsprekend brengen we U op de hoogte als er meer duidelijkheid is.
Met hartelijke groet, Blijf Gezond!
Bestuur ZijActief Limburg, Afdeling Amby 

beter kin ’t neet, toch?
Ambyerstraat
134 (043)
(043) 363
363 75
7548
48
Ambyerstraat Noord
Noord 134

Ambyerstraat
(043)
363
Ambyerstraat
Noord
(043)
362
2275
20 48
AmbyerstraatNoord
Noord 134
21 (043)
362
22
20
Akersteenweg
72 (043)
361
Ambyerstraat
Noord
21 (043)
362
Akersteenweg
(043)
361 58
58 86
8622 20

Akersteenweg 72 (043) 361 58 86

Voordeel bij Keurslager Heuts!
info@bakkerijamby.nl
info@bakkerijamby.nl

VOORDEEL:
VoordeelLEKKER
bij Keurslager
Heuts!
VoordeelVoorbeeldaanbiedingen:
bij Keurslager Heuts!
info@bakkerijamby.nl

Entrecôte

Souvlaki steaks

Varkensschnitzels

naturel of gemarineerd

Rundergehakt

naturel of gepaneerd

naturel of gekruid

7
6
6Voorbeeldaanbiedingen:

7

95
75
90
25
Shoarmapakket
bij 500
biefreepjes
Cordon bleu
2 x 500 gram
4 stuks
4 stuks
250 gram
gram
sucadelapjes
Duroc
d’Olive
Vlees, broodjes + sausbiefreepjes
Diverse varianten
Shoarmapakket
bij 500
gram
Cordon
bleu
Gehaktbal
Gek.
Achterham
+
Kip
dubbeldecker
Hutspot
GRATIS
sucadelapjes
Duroc d’Olive
Vlees,
broodjes + saus
Diverse varianten
50
95
Sjaandergehakt + samen 95
panklaar
kruidenbouquet
4
stuks
500 gram
GRATIS
Preskop
50
95
95
kruidenbouquet
4 stuks
samen
500 gram
60
75
95
25
SpeCial!
Saucijsjes 4 stuks
Zeeuws
spek,
gebakken
per stuk
100 gram
per soort samen
500 gram pastei
gevulde kippendij Zeeuws
SpeCial!
gebakken
pastei +gebakken
Duroc d’Olive
Metpastei
appeltjes en rozijnen
Saucijsjes
spek,
gevulde
kippendij
grillworst
gebakken
pastei
+
Duroc
d’Olive
Met
appeltjes
en
Hongaarse goulash
Spaghetti carbonara
Boeuf Bourguignon
Erwtensoep rozijnen
50
75
50
99
8 stuks
100 gram grillworst
100 gram per soort, samen
100 gram
50
75
50
99
8 stuks
100 gram
100 gram per soort, samen
100 gram
25
95
50
95
Stoofstukjes
Hongaarse
goulash
aspergeStamppot
500 gram
per portie
500 gram
1 kilo
Stoofstukjes
Hongaarse
goulash
aspergein braadjus
beenhamovenschotel
Met graTiS
witte rijst Stamppot
Diverse varianten
in
braadjus
beenhamovenschotel
Met graTiS witte rijst
Diverse varianten
Duroc
d’Olive
Saucijzenbroodjes
Pasta fantasia salade
Berger
95 4-Jaargetijden
95
95 kipsalade
95
Duroc
d’Olive
500 gram
500
gram
500
gram
500
ovenschotel
95
95
95
95gram

5

500 gram

5 5

Tomatensoep

Tomatensoep

5 stuks

1 liter

5
7

1

500 gram

2

5

4

1

3

5

2 2

5

8

3

3

0

7

500 gram

4

5

4

8

500 gram

5

Deze aanbiedingen zijn geldig van xx t/m xx 2014.

6

7

6

0

5

Vleessalade 75
gehaktbrood
Frisse groentesalade
750gehaktbrood
725 Frisse groentesalade
249 Vleessalade
3
Van mama Janssen
500 gram

200 gram

250 gram

Van
Janssen
Deze mama
aanbiedingen
zijn geldig van dinsdag 30 november t/m zaterdag 4 december 2021.

95 eenvoudig via onze
95 HEUTS.KEURSLAGER.NL
09
Bestel
webshop
3
per 95
stuk 2
10009
gram 1
3 en u kunt heel eenvoudig2uw bestelling afhalen op het1pick-up point.
95
1 liter

per stuk

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

100 gram

Wij zijnop:
geopend op:
Wij zijn geopend
Dinsdag-vrijdag
uur
Dinsdag-vrijdag
9.00-18.009.00-18.00
uur
Zaterdag 8.00-16.00
uur
Zaterdag 8.00-16.00
uur
Maandag Maandag
gesloten gesloten
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250 gram

2

95gram
250

295

MOVAKA VOF

Schutteboendersweg 3, 6247 EM Gronsveld

Rolluiken
Zonwering
Overkappingen
Tuinkamers
Glaswanden
Verandazonwering
Sectionale poorten
Binnenzonwering

www.movaka.nl / info@movaka.nl / 0646376593

Gemeentebegroting 2022;
Gunstige cijfers, veel
ambitie maar
waakzaamheid geboden
De afgelopen twee jaren was het financieel
gezien niet goed gesteld met de gemeente
Maastricht. De tekorten liepen sterk op en
bezuinigingen volgden. In de
gemeentebegroting voor 2022 lijkt het tij
gekeerd.Voor 2022 wordt onderaan de
streep een positief saldo van € 4,6 miljoen
verwacht. De totale gemeentebegroting
voor komend jaar bedraagt maar liefst €
564,1 miljoen waarvan iets meer dan de
helft bestemd is voor het sociaal domein.
Maar is Maastricht financieel in veilige
haven?
De financiële positie is en blijft kwetsbaar.
De onzekerheden voor de midden- en

Be you.
Be beautiful.

lange termijn zijn te groot om achterover
te leunen. Belangrijk is de uitkomst van de
kabinetsformatie. Op hoe veel rijksgelden
kunnen de gemeenten de komende jaren
rekenen? Voor Maastricht spelen nog twee
cruciale elementen een rol. Dat is
enerzijds de vorming van een sterke
toekomstbestendige gemeentelijke
organisatie. Anderzijds is er de
noodzakelijke ombouw van het sociaal
domein als vangnet voor hen die zorg
daadwerkelijk nodig hebben.Van belang is
het meer inzetten op een buurtgerichte
aanpak en preventie in de breedste zin van
het woord.
Het doet goed dat met de begroting 2022
ook geïnvesteerd wordt in onze mooie
stad. Neem bijvoorbeeld het kunnen
aanbieden van de gewenste en betaalbare
Middenzaal aan de vele amateur toneel-,
muziek- en musicalgezelschappen die onze

• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions

Ambyerstraat Noord 102, Maastricht | 043 362 52 30 | hairz-more.nl
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Gemengde Zangvereniging
Crescendo
Beste lezers,
Gezien de steeds maar verder oplopende
corona besmettingen en daaraan verbonden
nieuwe corona maatregelingen heeft het
bestuur en koordirectie besloten, opnieuw
de pauzeknop in te drukken voor alle nog
resterende activiteiten van 2021 dit zijn:
Caeciliafeest 27 nov. Kerstconcert van 12
dec. in de Amyerhoof en de opluistering van
de H. Mis op 25 dec. In de Walburgakerk.
Hoe jammer wij het ook vinden, maar met
deze oplopende besmettingen nemen wij
geen enkel risico, gezondheid gaat ten alle
tijden voor. Ook onze repetities zijn
gestopt.
indien corona het weer toelaat maken wij
vanaf 4 januari 2022 met ons koor een
frisse start en hopen dan op betere tijden,
zodat er weer samen veilig
gezongen kan worden.

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

stad rijk is en aan de studenten van onze
schitterende vakopleidingen in kunst, dans
en theater. Het culturele leven in de stad
wordt op deze manier de komende jaren
naar een hoger plan getild. De
Burgerbegroting wordt met deze
begroting verder vormgegeven. Ook
worden de openbare toiletten in de
binnenstad uitgebreid. Dit is voor veel
Maastrichtenaren maar ook voor
bezoekers een zeer welkome
ontwikkeling. Daarnaast wordt de
toegankelijkheid van gemeentelijke
panden verbeterd als uitkomst van onze
inclusie-agenda. Op het gebied van
stadsontwikkeling gaan wij voor een
uitbreiding van Park & Ride Maastricht
Noord en het ontwikkelen van
woningbouw op diverse plekken in de
stad. Het stadsbestuur slaagt er daarnaast
in Maastricht economisch ‘booming’ te
houden waardoor de werkgelegenheid
groeit en mooie initiatieven Maastricht
verkiezen als uitvalsbasis. Met de opening
van het hypermoderne lab, de
ETpathfinder, wordt sterk ingezet op de
lobby voor de Einstein-telescoop. Dit is
een geavanceerd observatorium voor
zwaartekrachtsgolven.
Kortom, de gemeentebegroting kent
gunstige cijfers en mooie ambities maar
strikt en zorgvuldig financieel beleid blijft
noodzakelijk. Uiteindelijk bedrijven wij
politiek met het doel
een bijdrage te leveren
aan een Maastricht
dat we door
willen geven.
Niels Peeters
Fractievoorzitter
CDA Maastricht
06-15960400
npeeters@live.nl 

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 1 december tot en met dinsdag 14 december

VARKENSFILETLAPJES
4e GRATIS
WEEKENDRECLAME: vrijdag 3 december en zaterdag 4 december

KONIJNENBOUTEN
per kg

€ 12.90

December feestmaand
Het duurt nog even voordat het zo ver is, maar ondertussen vult
de winkel van Terre des Hommes zich met de mooiste spullen
voor Sinterklaas en
Kerst.
Speelgoed voor jong
en oud, spellen en
puzzels,
kerstdecoraties, mooi
serviesgoed, feestelijke
kleding.
Tweedehands, van
goede kwaliteit!
En … heeft u nog
speelgoed en
kerstdecoraties over,
breng het naar de
winkel op de
Dorpstraat 18A in
Heer. U maakt er niet
alleen een ander blij
mee, maar daarmee
helpt u ook mee aan de strijd tegen kinderuitbuiting.
Volg ons ook op: www.facebook.com/TdHMaastricht en
Instagram. 

Kerstmarkt Severenpark gecanceld.
Beste lezers,
Helaas hebben we moeten besluiten de kerstmarkt in het
Severenpark niet door te laten gaan, dit in verband met de
nieuwe coronamaatregelen.
Vrijwilligers Severenpark 

Lasagne
100 gram

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

€ 1.19

Ardennerham
100 gram

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

€ 2.25

Gebraden gehakt
100 gram

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

€ 1.19

Belegen kaas

100 gram

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

€ 1.60

Thuiszorg
Centrale
Nederland
Elke dag uw eigen dag!

Regie in eigen handen
Servicegericht én persoonlijk
Vaste contactpersoon, korte lijnen
Kleine teams met vaste
zorgprofessionals

Contact
T: 06 27 19 67 97
E: info@thuiszorgcentralenederland.nl
A: Amerikalaan 14
6199 AE Maastricht-Airport
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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

kapelaans, Slaven en Pawel. Na de Mis, bij hen thuis, per telefoon of per mail. Kom met
ideeën, maar vooral ook met de bereidheid de handen uit de mouwen te steken, en er wat
tijd in te steken.
Een idee is er al geboren. Een erkend mediator heeft zich pro deo aangeboden om u bij
te staan in conflicten met familieleden en de buurt. U kunt daartoe de pastoor bellen of
mailen.
Weet u, dan wordt Kerstmis voor velen een feest waar het Kindje Jezus zich ook welkom
voelt, en niet zoals in Bethlehem, aan de deur wordt afgewezen… Ook al heeft u voor uw
gevoel slechts een stal, en eenvoudige dingen aan te bieden, uw liefde telt!!
Pastoor de Jong
H. MISSEN in Amby

Goede mensen van Amby,
Iedereen heeft er behoefte aan ergens bij
te horen. Welkom te zijn. Thuis te komen.
Een gezin of vrienden te hebben, bij wie je
jezelf kunt zijn. En waar je je eigen
bijdrage levert aan de goede sfeer en
wederzijdse dienstbaarheid. Velen van u
hebben zo’n goede plek. Daar mogen we
dankbaar voor zijn.
Maar menigeen ontbreekt het aan zo’n
warm nest. De eenzaamheid neemt toe…
Ook onder jongeren. Veel mensen staan in
de kou. Horen geen warme woorden, die
tegen hen zeggen: “Wees welkom. Fijn dat
je er bent…!” Als kerkgemeenschap gaat
ons dat aan het hart. Maar wat doen we er
aan?
U zult er misschien van gehoord hebben,
maar Paus Franciscus nodigt ons in dit
voorjaar uit om naar zoveel mogelijk
mensen binnen en buiten de Kerk te
luisteren en met te spreken over hoe we nu
samen onderweg zijn, en dat beter zouden
kunnen doen. Letterlijk heet deze oproep
van het elkaar ontmoeten, naar elkaar
luisteren en samen onderscheiden wat
goed voor ons gemeenschappelijk huis is,
het synodaal proces.Het woordje synode
komt van syn en hodos, samen op weg
zijn. Het gaat over hoe we als
Kerkgemeenschap een opener en hechtere
gemeenschap kunnen zijn, waarin ieder
zijn of haar plaats kan hebben of krijgen.
Waar het warm en gezellig is, en waar we
ons allen broeders en zusters weten,
kinderen van één liefdevolle Vader, God,
en zijn moeder Maria.
Als u in Amby ideeën heeft hoe we onze
saamhorigheid in deze adventstijd kunnen
versterken, kunt u dit melden bij de
Redactie en administratie:
Kapelanie
Severenstraat 7, 6225 AR Amby-Maastricht
Tel. (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

ZONDAG 5 december, Tweede zondag van de Advent
11.00 uur H. Mis
Jaardienst Z.E.H. deken Math Bauduin, oud-pastoor Amby
Dinsdag 7 december: 09.00 uur in de kerk
Voor de jarigen van de maand december
Donderdag 9 december: 09.00 uur in de kerk
Voor de daklozen
ZONDAG 12 december, Derde zondag van de Advent
11.00 uur H. Mis
1e Jaardienst Ida Laenen-Hillen
Overleden ouders Koenen-Gijselaers
Breur Willems, c.u.
Kerkdeurcollecte Adventsactie Missiecomité
17.00 uur Poolse mis
Dinsdag 14 december: 09.00 uur in de kerk
Jaardienst E.H. Johannes Wauters, oud-kapelaan Amby
Donderdag 16 december: 09.00 uur in de kerk
Voor de parochiegemeenschap
De volgende Kerkklok, de laatste van dit jaar, zal de periode van
19-12-2021 tot en met 13-01-2022 bestrijken. Houdt u hier
rekening mee in verband met het opgeven van misintenties voor
die periode?
Bereikbaarheid priesterteam
Pastoor Mgr EJ de Jong: 06-51177061
Kapelaan Slaven Brajkovic: 06-27501073
Kapelaan Pawel Zelazny: 06-17971718
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
6 december in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 7 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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Samen werken aan Maastricht
Elk jaar in november staat de begroting op de
agenda van de gemeenteraad van Maastricht. Dan
wordt er besloten waar het geld het volgende jaar
aan wordt besteed en waarom. Het was voor de
PvdA de gelegenheid om eens uitgebreid met het
college van gedachten te wisselen over de relatie
tussen de burger en de overheid oftewel de wijze
waarop we met elkaar samenwerken. De wethouder
had al beloofd in maart volgend jaar met een nieuwe
participatieverordening te komen. Een goed
moment om daar dus ook echt eens
belangrijke of
op 06-21131847
stappen in te zetten en de participatie in onze stad
weer dominanter op de agenda te zetten.
We horen dat veel mensen in de stad niet tevreden zijn over de wijze waarop het stadsbestuur
communiceert met de mensen en dat het echt
anders moet. Mensen willen vroeg in het proces
geïnformeerd worden en niet wanneer het proces al
helemaal doorlopen is. Mensen willen dat hun
inbreng er ook echt toe doet. Maastricht maken we
samen en dat betekent dat het stadsbestuur en de
burger gewoon beter met elkaar moeten samenwerken. Het betekent ook dat wij ons dat als stad
mogen aantrekken. Het stadsbestuur is te veel naar
binnen gericht. Maastricht had de participatie ooit
hoog in het vaandel staan, maar we zijn in de loop
der tijd steeds verder afgegleden. De hoogste tijd
om het tij te keren.
De PvdA Maastricht en het CDA Maastricht
hebben daarop de handen ineengeslagen en het
plan Stadsdeelleiders 2.0 gepresenteerd. Hiermee
willen we teruggaan naar echt buurtgericht werken.
In het verleden had Maastricht vijf stadsdeelleiders, die werkten aan de hand van stadsdeelprogramma’s met eigen budgetten en peilingen onder
inwoners. Op die manier stond de buurt centraal: er
was voor burgers en wijken één aanspreekpunt en
dit aanspreekpunt had doorzettingsmacht om
dingen voor elkaar te krijgen. Niet slechts een
symbolisch signaalversterker maar een linking pin
tussen burgers, wijken en de gemeente om vragen,
ideeën en zorgen concreet aan te pakken.
Wat de PvdA betreft mag de titel die je aan zo’n
persoon geeft best veranderen, maar essentieel
blijft de doorzettingsmacht. Het belangrijkste is dat

er met de terugkeer van de stadsdeelleiders weer
specifieke aandacht komt voor wat in wijken en
buurten speelt. De diversiteit in onze stad is groot;
dat betekent dat je maatwerk in de wijk moet
leveren. Stadsdeelleiders, de Els Bude’s van deze
wereld, weten wat er achter de voordeuren speelt
en waar een buurt specifiek behoefte aan heeft. Het
etiket mag best anders, maar de stadsdeelleider 2.0
moet terug de buurt in!”
Nu de gemeentelijke organisatie vanwege allerlei
interne problemen toch aan het veranderen is, is het
volgens de fracties het uitgelezen moment de herintrede van de stadsdeelleider te regelen. De PvdA en
CDA roepen het college dan ook op in het voorjaar
met een voorstel te komen, waarbij de stadsdeelleider centraal staat, maar ook kritisch gekeken wordt
naar de herinvoering van stadsdeelprogramma’s en
-budgetten.

Christel van Gool woont met haar gezin op de grens
van Scharn en Amby en is burgerlid voor de PvdA
Maastricht met andachtsgebied het Sociaal Domein. In
het dagelijks leven geeft zij les aan de UM, met als
aandachtsgebied volksgezondheid.
Voorbeelden uit andere gemeenten moeten daarbij uiteraard goed onderzocht worden. Laten we het
wiel zeker niet opnieuw uitvinden. Laten we het
beste van de stadsdeelleiders met best practices
van elders combineren.
Wat ons betreft is dit een belangrijke stap om
burger en overheid weer dichter bij elkaar te brengen.
Daarnaast zullen we ook echt hard aan de slag
moeten om de inspraak van de burger meer handen
en voeten te geven. Toen het college voorstelde om
meer dan de helft van de speeltoestellen in de stad
weg te halen, zagen we de kracht van de stad. Niet
eerder werd zo massaal ingesproken bij de raad,
werden brieven geschreven. Gelukkig ging het
voorstel van tafel en de massale kracht van de stad
smaakte naar meer. Laten we vaker de handen
ineens slaan omdat we immers allemaal het beste
willen voor de stad!
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WALBURGIS UITVAARTZORG

Zonnebloem en PLusvoucheractie

Namens het bestuur, vrijwilligers en gasten wil ik
iedereen hartelijk bedanken die heeft bijgedragen
aan de voucheractie van de PLUS. Gedurende
Walburgis Uitvaartzorg een begrip in Amby en groot Maastricht.
enkele weken werden onze bestuursleden bijna
Nieuws
van
Over
het leven
praatWalburgis
men makkelijkerUitvaartzorg.
dan over de dood, het is ook in deze tijd nog een
bedolven onder de vouchers, van mensen binnen en
taboe. Toch wordt iedereen er vroeg of laat mee geconfronteerd.
Om
ons
ledenbestand
optimaal
te
actualiseren
vragen
wij
onze
leden,
In Amby hebben we een eigen uitvaartvereniging, waarvan het uitvaartcentrum
buiten Amby, van familieleden en kennissen uit de
die na is2018
zijn,
gelegen
aan deverhuisd
Severenstraat
1. hun nieuwe adres aan ons door te geven.
rest van Nederland, die vouchers in Amby kwamen
Walburgis
Uitvaartzorg
is er niet
alleen maar voor
leden,
maar voor iedereen
die tedit
Indien wij
u post doen
toekomen,
ervan
verzekerd
te zijn dat
afgeven. Onze dringende oproep, die vriendelijk
maken
krijgt
met het
van een
dierbare.
terecht
komt
opoverlijden
het juiste
adres.
bedoeld was, stimuleerde mensen extra om
Wij willen dit kenbaar maken aan eenieder, die gebruik wil maken van de diensten van
De meldingen kunnen worden gedaan via ons mailadres
vouchers voor ons te sparen. Nogmaals, we zijn
Walburgis Uitvaartzorg. Een lidmaatschap van onze vereniging is hiervoor niet nodig.
info@stwalburgis.nl
of via de “post”neem vrijblijvend contact met ons op
iedereen heel dankbaar die zich heeft ingezet om
Ook
al hebt u elders een overlijdensverzekering
deze actie voor de Zonnebloem afdeling Amby tot een groot succes
Ledenadministratie
Uitvaartzorg,
Eikenhoven 22,
en
wij regelen de uitvaart Walburgis
of crematie voor
u of uw dierbare.
Wilt
u (alleen)
gebruik maken van onze opbaarruimte, dan kunt u uw dierbare, een of
te maken. We zijn heel tevreden met onze derde plaats en het
6225
GT Maastricht.
meerdere dagen, met begeleiding van onze eigen vrijwilligers, laten opbaren
geldbedrag dat daaraan verbonden is. Natuurlijk ook een dankjewel
Helaas kan een adreswijziging niet telefonisch worden
Wilt u een bezoek brengen aan ons rouwcentrum, neem dan telefonisch contact op
aan de directie en medewerkers van de Plus Amby voor hun
doorgegeven,
wij
als
vereniging
behandelen
verhuizingen
met 06-53376435 om een afspraak te maken.
medewerking.
alleen maar als dit via mail of post gaat.
Namens het bestuur van de Zonnebloem afdeling Amby,
Postadres Walburgis Uitvaartzorg
Bestuur Walburgis
Uitvaartzorg

Ed Sabel, voorzitter 
Severenstraat
4/B02,
6225 AR Maastricht.
Begrafenis- en crematievereniging “St. Walburgis” Amby-Maastricht

Info@stwalburgis.nl

www.stwalburgis.nl

Gezonde mannen en vrouwen
met overgewicht (BMI 27 - 38 kg/m2), 45-75 jaar
Gezocht:

.

De Universiteit Maastricht zoekt deelnemers voor onderzoek naar voeding en
insulinegevoeligheid. Het onderzoek bestaat uit 2 periodes van elk 4 weken, waarbij u in
willekeurige volgorde twee diëten volgt. Eén dieet bevat producten met een hogere
hoeveelheid verzadigde vetten, denk hierbij aan producten als volvette kaas, snacks,
melkchocolade. Het andere dieet bevat producten met een hogere hoeveelheid fructose,
ook wel fruitsuiker genoemd, denk hierbij aan producten als frisdrank, snoep,
fruit(sappen). Tijdens het onderzoek komt u in totaal 14 keer naar de universiteit: 1
vooronderzoek, 9 maal voor een korte visite, 2 keer voor een overnachting en 2 keer voor
een overnachting met daaropvolgende testdag. Tijdens deze langere bezoeken worden er
verschillende metingen gedaan (MRI scan van de lever, energie-gebruik meting,
bloedafnames, gelabeld water, insulinegevoeligheidsonderzoek). Vooraf wordt getest of u
geschikt bent voor deelname middels een uitgebreid vooronderzoek. In totaal neemt het
onderzoek ongeveer 5 maanden in beslag: 2 dieetperiodes van 4 weken met min. 6 weken
ertussen waarin geen onderzoeksactiviteiten plaatsvinden en een eindbezoek 4 weken na
het laatste dieet. Na deelname ontvangt u €500 + reiskosten à 0.19€/km
Bij interesse neem contact op met Kay Roumans
043-3882124
k.roumans@maastrichtuniversity.nl

www.dmrg.nl
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AMIEPEDIA
Amiepedia.nl: Verleden, heden en toekomst!

Nogmaals:
De Sjlaaibök.

Op Amiepedia.nl
verschenen de afgelopen
week weer enkele
artikelen over de
geschiedenis van de
Sjlaaibök.Verhalen die u
tot voor kort ook hebt kunnen lezen hier in
de Amyer Praot.
De Corona gooit veel roet in het eten voor
veel verenigingen en hun activiteiten. Ook het
komende carnavalsseizoen heeft er last van.

Om het bijzondere
van het
carnavalsgevoel te
behouden, wetende
dat veel activiteiten in
de aanloop tot het
grote feest niet
doorgaan, heeft
amiepedia.nl ervoor
gerkozen de artikelen
nu te plaatsen op
haar site.
Hopelijk draagt dit
ertoe bij dat de carnavalsbeleving, zoals die in
Amby tot stand is gekomen, behouden blijft.
Storing op het net.
De afgelopen weken heeft de site verschillende
keren te maken gehad met allerlei storingen.
Daardoor was de site regelmatig niet te
bereiken. Dat vinden wij, maar blijkbaar ook
onze vaste lezers erg vervelend. Op dit
moment wordt er met man en macht gewerkt
aan de oplossing van het euvel. Als u dit nu
leest is alles hopelijk weer in orde.
Een gevolg van dit alles is wel, dat er maar
weinig nieuwe artikelen geplaatst zijn.Vooral
het uploaden van foto bestanden leverde grote
problemen.
Robert Franquinet.
Een verhaal dat we gelukkig wel hebben kunnen
plaatsen is dat over oud dorpsgenoot Robert
Franquinet.
Over deze kunstenaar, journalist, schrijver,
schilder, dichter en wat dies meer zij, geboren
en de eerste 9 jaren van zijn leven getogen in
Amby in de eerste helft van de vorige eeuw, is
nu een mooie korte biografie te lezen op de
site.

De familie Franquinet – Tielens in 1922 (twee jaar
na hun vertrek uit Amby). In het midden zittend op
de grond de 7-jarige Robert.
Kersttijd.
In de vorige Amyer Praot heeft amiepedi.nl
aangegeven aandacht te willen schenken aan
alles omtrent het kerstgebeuren.
Vooral dat wat Ambysche verenigingen en

organisaties in de aanloop tot Kerstmis aan
activiteiten en vieringen willen ontplooien..Van
deze vaak zeer traditionele activiteiten wil
Amiepedia.nl wil een zo compleet mogelijk
overzicht geven en voor de Kerst een mooi
overzichtsartikel aan wijden.
Amiepedia.nl vraagt nog steeds, er zijn al enkele
reacties binnen, aan alle verenigingen,
organisaties en andere (Ambysche) initiatieven
die met betrekking tot de naderende Kerstmis
activiteiten ontplooien een korte beschrijving
te sturen van wat er door uw vereniging
georganiseerd wordt. Als u daarbij ook nog aan
kunt geven waarom u dit organiseert, dan
hebben wij een mooi overzicht en een fijne
herinnering voor de toekomst vastgelegd.
Amiepedia.nl stelt het zeer op prijs als u die
informatie met ons wilt delen. Het kan door
informatie op te sturen naar
redactie@amiepedia.nl
Resultaat van de Plus Spaaractie.
De “spaaractie Help jouw club” het initiatief
van supermarkt Plus, heeft onze werkgroep een
mooi resultaat opgeleverd. Ondanks dat wij
geen vereniging met vele leden zijn, maar
slechts een hardwerkende werkgroep van 5
personen aangevuld met een kleine groep
medewerkers, mogen wij een mooie bijdrage
op onze rekening bijschrijven.
Wij willen hier onze zeer grote dank
uitspreken aan al diegenen die onze werkgroep
en dus “Amby” daarmee financieel in de lucht
houden. U maakt het voor langere tijd mogelijk
de online encyclopedie verder uit te bouwen.
U weet het inmiddels wel, www.amiepedia.nl
van en over Amby, waar u niet alleen de
verhalen en foto’s van en over Amby terugvindt,
maar waar u zelf ook aan kunt meebouwen
door er artikelen en verhalen aan toe te
voegen.
Vragen en opmerkingen, aanvullingen of
correcties op artikelen, eigen bijdragen over
Amby gerelateerde onderwerpen of zelf
artikelen plaatsen, het kan dus allemaal.
Of u komt naar de inloopavond, of u stuurt het
op naar redactie@amiepedia.nl.
Amiepedia: van, voor en door de mensen
van Amby.

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak

van kaasboerderij Mertens

oude kaas 300gr. €3,99

Veldsla Gewassen ons € 1,19
Elstar of conference kilo € 1,19
Pers sinaasappels doos (15kg.) € 10,0

Ingang: Kersenwei Bemelen

Zuivel van de vrolijke koe,
Kaas van kaasboerderij Mertens
Rundvlees van ut gasthoes
Lam en varken van de Fromberg
Mergeland Eieren
Honing uit Raar
Ma.9.00-18.00 Di. t/m Vr. 8.-18.00 Za. 8.00- 17.00
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Vocalgroup Mes Amie
is met passie muziek maken
is het wij-gevoel en gezelligheid
is streven naar uitdagingen
is samen durven groeien

Jaomer genoeg höbbe veer de
Dameszitting 2021 môtte verplaatse naor
19 november 2022, dit umtot ’t gezeen de
gegeve maatregele neet meugelek waor um
dit op ’n veilige en veural gezèllige meneer
te ranzjere.

Nieuwjaarsloterij

U leest het goed
Nieuwjaarsloterij, net als
vorig jaar hebben we
weer een alternatief
bedacht voor onze
traditionele kien avond. U
kunt weer één of
meerdere loten kopen,
het lotnummer is geldig
voor één van de 45
mooie prijzen. Met
nieuwjaar oftewel 1
Januari zal de trekking
plaatsvinden. U kunt de
loten kopen bij onze
leden en kosten 5 euro
per stuk. U heeft 45 kans
op een mooie prijs,
wanneer u prijs heeft
wordt deze thuis bezorgd.
De verkoop is afgelopen
maandag 29 november
begonnen. Wilt u een lot
kopen dan kunt u zich via facebook, onze website of bij een van
onze leden melden.

Meh veer geve neet op en in de hoop tot de weireld
euver 3 maond roed, geel en greun kleurt,
sjtarte veer toch de organisasie van de Hierezitting 2022 op:
Dus Hiere
Bezoek onzein
showroom
haw 20 fibberwarie vrijj: Hierezitting
Amie.
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Ma
t/m
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Ma t/m
do
volgens
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9:30 t/m 16:30
Ma t/m do volgens afspraak

Dankjewel

VGMA heeft meegedaan aan diverse acties zoals de Rabobank
actie en de Plus actie. We zijn ontzettend verrast over hoeveel
mensen ons gesteund hebben in de afgelopen weken.
Heel hartelijk bedankt voor jullie steun.
Kunststof en aluminium kozijnen

Project Music at the museum gecanceled.

Het bestuur en de project regie groep heeft de afgelopen week
een zeer moeilijke beslissing moeten nemen. Door de lange
tussenstops en het niet kunnen doorgaan van repetities i.v.m. de
corona maatregelen is het project in 2023 niet haalbaar.
Wederom uitstellen zou de kwaliteit niet ten goede komen.
Zowel regie als ook muzikaal een onhaalbare kaart. Iedereen die
betrokken is bij dit project betreurt dit ten zeerste maar staat
zeker achter deze beslissing. De focus zal gaan liggen op haalbare
korte termijndoelen. Zoals in onze visie al aangegeven blijven wij
zoeken naar nieuwe uitdagingen. Wordt vervolgd. 
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ÉCHT VRIJE KEUS
EERLIJKE PRIJS
Meer mogelijk dan u denkt, ook als u
Uw uitvaartregisseur Marc Moors
Dr. Goossensstraat 2, Berg en Terblijt
www.uitvaartstudio.com (043) 852 3 258
Gezonde start voor moeder en kind

Net als andere jaren
organiseert Adventsactie
ook dit jaar de
Adventsactiecampagne.
Dit jaar staat de campagne in het teken van
zorg voor moeder en kind rondom de
zwangerschap.
Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor
moeders en jonge kinderen: in 2019 was de
kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit.
Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen
met meer dan een derde ten opzicht van 1990.
Het helpt dus enorm deze kwetsbare groep te
steunen met concrete hulp en dat geeft hoop!
Onvoldoende toegang tot zorg
Maar nog altijd halen er jaarlijks ongeveer 5,2
miljoen kinderen hun vijfde verjaardag niet
door bijvoorbeeld malaria of diarree en
overlijdt er iedere twee minuten een moeder

in het kraambed. Wereldwijd hebben miljoenen
vrouwen nog altijd onvoldoende toegang tot
goede zorg.
Hoe helpt Adventsactie?
Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich
richten op goede, bereikbare zorg voor moeder
en kind rondom de zwangerschap en de
periode erna.
Help Adventsactie hun projecten te
ondersteunen.
Vrijwilligers van het Missie Comité staan a.s.
zondag 12 december 2021 na de H. Mis van
11.00 uur aan de kerkdeur om uw gift in
ontvangst te nemen.
U kunt ook een donatie doen aan :
Adventsactie: NL89 INGB 0653 1000 00
t.n.v. Adventsactie, Den Haag.
Wij danken u bij voorbaat,
Parochie MissieComité Amby 

Beste leden van de Damesvereniging,
Tot onze spijt moeten wij onze bijeenkomst
woensdag 8 december a.s. annuleren. Dit is
heel jammer. Omdat de horeca om 20:00 uur
dicht moet, kunnen wij in de Amyerhoof geen
bijeenkomst organiseren. Wij, als bestuur van
de Damesvereniging, vinden het héél jammer.
Ondanks alle beperkingen wensen wij
iedereen een fijne decembermaand.
Hopelijk kunnen we in januari 2022 weer
opstarten.
Groetjes het Bestuur. 

EXCLUSIEF LEDENVOORDEEL OP EEN
COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING
Bent u al lid? Een collectieve zorgverzekering via Envida Ledenservice biedt veel voordelen.
Naast interessante aanvullende verzekeringen profiteren leden van een scherpe premie.
Envida Ledenservice biedt in samenwerking met verzekeringsad-viseur Aon twee collectieve
zorgverzekeringen aan waaruit u kunt kiezen: CZ en VGZ.

VOORDELEN VGZ

• 4% korting op de basisverzekering
• 12% korting op de aanvullende
verzekeringen
• 5% korting op de tandartsverzekering
• Ruime vergoedingen voor
fysiotherapie en mantelzorg
• Gratis Lidmaatschap
Envida Ledenservice

VOORDELEN CZ

• 2,5% korting op de basisverzekering
• Optie tot gespreide betaling van uw
eigen risico
• Gespecialiseerde hulp bij mantelzorg
• Altijd medisch advies bij de hand
met App de verpleegkundige
• Gratis Lidmaatschap
Envida Ledenservice

Uw lidmaatschapskosten voor Envida Ledenservice worden vergoed.

Leden met een aanvullend pakket ‘Leden’ van CZ of een aanvullend pakket ‘Zorgt Goed,
Zorgt Beter, Zorgt Best’ van VGZ krijgen hun lidmaatschapskosten vergoed.

SCAN DE QR CODE VOOR MEER INFORMATIE
WWW.ENVIDALEDENSERVICE.NL | 043 - 3690610
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Vacatures
Vacatures

Kassamedewerker
Kassamedewerker
Vulploegmedewerker
Vulploegmedewerker
Medewerker
Medewerker
E-commerce
E-commerce

klantenin
in
klanten
dewatten
watten
de
leggen
leggen
Solliciteer
direct!

Solliciteer
direct!

Werken bij PLUS Quaedvlieg Amby. Daar word je beter van.
Kassamedewerker
Medewerker
E-commerce
Werken
bij PLUS Quaedvlieg Amby. Daar word
je beter
van.
(2-12 uur per week)

(16-24 uur per week)

De kassa is veel meer dan de plek waar klanten afrekenen. Juist het persoonlijke

Als medewerker e-commerce coördineer je het totale proces van online
bestellingen tot aan levering bij onze klanten. Dat zijn nogal wat schakels! Ook
verzorg
de administratie
van dat hele proces. Omdat e-commerce steeds in
(16-24je uur
per week)
ontwikkeling is, heb je vast ideeën hoe we ons proces verder kunnen verbeteren.
Een veelzijdige baan in een spannend werkveld.

contact bepaalt met welk gevoel ze de winkel uitgaan. Daarin speel jij een
Kassamedewerker

hoofdrol.
enthousiasme geeft klanten een glimlach op hun gezicht. Je
(2-12 uur
perJouw
week)
bent het visitekaartje van de winkel! Natuurlijk werk je zorgvuldig en

gestructureerd. Je bent immers de hele dag met geldzaken bezig.
De kassa
is veel meer dan de plek waar klanten afrekenen. Juist het persoonlijke
contact bepaalt met welk gevoel ze de winkel uitgaan. Daarin speel jij een
Vulploegmedewerker
hoofdrol. Jouw enthousiasme geeft klanten een glimlach op hun gezicht. Je
(2-12 uur per week)
bent het visitekaartje van de winkel! Natuurlijk werk je zorgvuldig en

gestructureerd.
Je bentisimmers
de helevoor
dagonze
metklanten.
geldzaken
bezig.
Prettig winkelen
heel belangrijk
Daarom
zorg jij dat
producten altijd strak in de schappen staan. Bovendien ben je voor klanten met

vragen een vriendelijk en servicegericht aanspreekpunt. Als
Vulploegmedewerker

vulploegmedewerker
(2-12 uur
per week) werk je vooral in de avonduren en in het weekend.

Prettig winkelen is heel belangrijk voor onze klanten. Daarom zorg jij dat
producten altijd strak in de schappen staan. Bovendien ben je voor klanten met
vragen een vriendelijk en servicegericht aanspreekpunt. Als
vulploegmedewerker werk je vooral in de avonduren en in het weekend.

Medewerker E-commerce

Als medewerker e-commerce coördineer je het totale proces van online
bestellingen tot aan levering bij onze klanten. Dat zijn nogal wat schakels! Ook

Wat bieden we je?
verzorg
je de
administratie
heledag
proces.
Omdat
e-commerce
Bij
de PLUS
bij jou
in de buurt van
worddat
je elke
opnieuw
uitgedaagd.
Hoe?! steeds in
ontwikkeling
heb je vast
ideeën
hoe en
weafwisselend
ons proceswerk
verder
kunnen
verbeteren.
Je
komt in een is,
omgeving
terecht
met leuk
waarin
je
Een vrijheid
veelzijdige
in een
werkveld.
veel
krijgt.baan
Je kunt
échtspannend
het beste uit
jezelf halen. Niet meer genoeg
uitdaging? Dan kun je bij ons altijd doorgroeien. Er zijn binnen PLUS diverse
manieren
om jezelf
te ontwikkelen. Je krijgt veel eigen verantwoordelijkheid
Wat bieden
we je?
en
wordt
onderdeel
gemotiveerd
en gezellig
team van
collega’s. Hoe?!
Bijjede
PLUS
bij jou invan
de een
buurt
word je elke
dag opnieuw
uitgedaagd.
We
doen het
samen.
Tegelijkertijd
benmet
je dagelijks
met hetwerk
in de waarin
watten je
Je komt
in een
omgeving
terecht
leuk en bezig
afwisselend
leggen van onze klanten. Zeg nou zelf, zo’n baan wil je toch?

veel vrijheid krijgt. Je kunt écht het beste uit jezelf halen. Niet meer genoeg
uitdaging? Dan kun je bij ons altijd doorgroeien. Er zijn binnen PLUS diverse

Interesse?
manieren om jezelf te ontwikkelen. Je krijgt veel eigen verantwoordelijkheid
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met
en je wordt
onderdeel
van stephanie.lap@plus.nl.
een gemotiveerd en gezellig team van collega’s.
Stephanie
Lap,
043-3634781,
We ook
doen
samen. Tegelijkertijd ben je dagelijks bezig met het in de watten
Kijk
ophet
www.werkenbijplus.nl.

leggen van onze klanten. Zeg nou zelf, zo’n baan wil je toch?

Interesse?
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met
Stephanie Lap, 043-3634781, stephanie.lap@plus.nl.
Kijk ook op www.werkenbijplus.nl.

werkenbijplus.nl

Openingstijden: ma 8.00-20.00 - zo 12.00-18.00
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Openingstijden: ma 8.00-20.00 - zo 12.00-18.00

werkenbijplus.nl

