
Beste Lezers,

RKASV 1 speelt op zondag 11 december zijn laatste 
thuiswedstrijd van het jaar tegen vv Partij.
Voor de supporters/bezoekers, deze wedstrijd start 
om 14:00 uur.
Moment van schrijven 

staat RKASV op de achtste plek in de 
5e klasse A.
Met 12 punten uit achtwedstrijden, en 
hiermee is de achterstand op de 
koploper SNC’14 acht punten.
Voor een actuele stand verwijzen we u 
graag naar de FB-site van RKASV.

We hebben twee seniorenteams die 
zich hebben geplaatst voor de 5e ronde 
van de KNVB beker.
En de loting heeft ook al 
plaatsgevonden, en de wedstrijden 
worden gespeeld in 2023

B Mannen beker reserve zondag 5e ronde
17-01     RKASV 5-    EMS 1                   19:30
22-01     RKVB 3-       RKASV 7              11:00
Beide teams moeten het opnemen tegen clubs uit de regio Roermond.
Waarvan Ut 5e thuis mag spelen, en Ut 7e moet reizen naar Baexem.
Bij een overwinning plaatsen de teams zich bij de laatste 16.
Dat zou al een enorme prestatie zijn.

RKASV organiseert komend jaar de
Maastricht Champions Trophy
Het MCT is het oefentoernooi voor aanvang van het voetbalseizoen. 
RKASV hoopte dat alle duels ook op het eigen complex zouden 
worden gespeeld. 
Omdat veel van de deelnemende clubs echter graag een thuisduel in 
de groepsfase spelen, ging een streep door dat voornemen. 
Dat betekent dat RKASV alleen gastheer is voor de halve finale en 
uiteindelijke finale.
Het speelschema is nog niet bekend.

RKASV Veteranen
Onze veteranen spelen op 
zaterdag 10 december om 
17:00 uur hun laatste 
thuiswedstrijd van 2022.
De mannen van RKASV nemen 
het dan op tegen Zwentibold.
Na afloop is er ook nog een 
gezellige 3e helft in de kantine.

FEEST
RKASV 90 JAAR 
Heb je nog geen kerstcadeau 
gevonden, dan is dit misschien 

iets om te geven.
Tickets zaterdag:

https://www.tickli.nl/tickets/
feestavond-voetbalclub-rkasv

INFO WINTERSTOP 
Voor RKASV komt de winterstop korter bij.
Vanaf 19 december t/m 08 januari zullen er geen trainen zijn.
Op Maandag 9 januari starten we weer met alle trainingen. 
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St. Caeciliafeest van het 
Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia
Aan het eind van de eucharistieviering op zondag 20 november 
werden vier jubilarissen door pastoor E. de Jong gehuldigd. René 
Grislo en Jo de Groot ontvingen een onderscheiding en een oorkonde 
van de Sint-Gregoriusvereniging vanwege hun 40-jarig jubileum als 
koorzanger. Bart Meijs ontving een zelfde onderscheiding voor zijn 
40-jarig jubileum als kerkmusicus/koordirigent. Gerda Rousseau 
ontving naast een oorkonde een jaarinsigne vanwege haar 60-jarig 
jubileum als koorlid. 

Ete & Genete
De winter staat voor de deur en het begint alweer een stuk kouder te 
worden. Wij zoeken bij Ete&Genete de warmte op. In december 
organiseren we weer een maaltijd met een heerlijk winters tintje. 
Gezelligheid, warmte en kaneel!
De datum: dinsdag 13 december. 
Het concept is: driegangen diner, goed gezelschap, mooie muziek.
Als je het leuk vindt om er bij te zijn, ben je van harte welkom!
De buurtmaaltijd is van 19.00-21.00 uur in: Amiecitia, Beukenhoven 50, 
Maastricht (schuin tegenover de Plus).
Reserveren is nodig en kan via: jowan104@gmail.com of een kaartje 
naar Amiecitia, Beukenhoven 50, 6225 GR Maastricht.
Voor de onkosten wordt een bijdrage van 6 euro pp gevraagd.
Graag tot ziens op dinsdag 13 december!
Namens het team van Ete & Genete, Titia/Jan Bosch en Jowan Tanis. 

Het feest werd voortgezet in Eetcafé Bie Josee. Na de lunch werd met 
een kort woordje en het aanbieden van een fles wijn afscheid 
genomen van Jean Brandts en André Stijns. Zij hadden in de 
coronaperiode een punt achter hun zangactiviteiten gezet.
Ludo Royakkers ontving de traditionele “flesj” voor zijn inzet 
gedurende de coronaperiode.
Als vast programma-onderdeel bood de tombola de aanwezigen de 
kans om tal van prijzen te winnen, die door de leden zelf en door 
diverse sponsoren waren geschonken. Het bestuur wil hen hiervoor 
van harte bedanken.
De heer Leo Kerstges zorgde met zijn accordeon voor een 
gemoedelijke sfeer, zeker door de mogelijkheid om bij verschillende 
nummers mee te zingen.
De vereniging mag terugkijken op een viering met mooie zang en op 
een gezellige feestmiddag. 



Kerstviering 
zonnebloem
Eindelijk na twee jaar wachten 
mogen we weer een 
kerstviering organiseren voor 
onze gasten. Het belooft zoals 
u van ons gewend bent een 
heel gezellige middag te 

worden. We beginnen met  een mis met 
daarna een samenzijn met koffie met wat 
lekkers en mooie stemmige muziek. 
Zet daarom alvast in uw agenda 
woensdag 21 december kerstviering 
zonnebloem in de Amyerhoof. 
Meer informatie en hoe u zich kunt 
aanmelden in de volgende Amyerpraot. 

INLOOPSPREEKUUR 

Juridisch inloopspreekuur
Maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur

voor arbeidsrecht, consumentenrecht, 
uitkeringen, verblijf vergunningen etc

Wijkagent
Iedere 1ste  WOENSDAG van de maand

Tussen 10.00 – 12.00 uur

Mantelzorg Zuid
Iedere 2de maandag van de maand

tussen 11.00 tot 12.30 uur.
Telefonisch 043 321 5046. 

U kunt ook een berichtje sturen naar 
s.stevens@mantelzorgzuid.nl

Maatschappelijk werker
Dinsdag 9.30-11.00 uur

op afspraak gsm 0636408424.
mail: info@buurtplatform-amby.nl

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
Huisartsenpraktijk Severen 3634964
Huisartsenpraktijk dhr. Zwietering 
en mevr. van Kleef 
Medisch Centrum Amby  3624135
voor spoed 3635637
Fysio Amby 3117540
Bmetric Fysiotherapie 2041909
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 BSO Amby 0625642737
BSO De Boomhut 3631793 
Essent 0800-9009
WML 3090909
Henny Willems gemeenteraad 3621089
Mat Brüll gemeenteraad 0652071514
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)
bij Plusmarkt, Severenplein 24A

en bij L1, (Ambyerstraat Zuid 77B, 
op de hoek van het pand)

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

COLOFON
Volgende uitgave: 

Dinsdag 20 december

Inzendtermijn kopie
Woensdag 14 december

Redactie, klachten 
en advertenties

Henny Willems
Berkenhoven 26

6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089

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

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

Houdt op dinsdag 13 en 20 december 
een kienmiddag in Gemeenschapshuis 
Amyerhoof.  
De zaal gaat open om 13.00 uur en het 
kienen begint om 14.00 uur. 

 
 

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 
 

Te Koop Gevraagd
Garage(box) in of nabij Amby

Tel. 0625038712

Gratis afhalen
2 persoons eiken bed inclusief 

lattenbodem en matrassen
2 nachtkastjes.

Info 06-81696293
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Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

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:

Kip wok

250 gram 395

Souvlaki steaks

3 stuks 690

Varkensoesters
diverse smaken

Bello Louisiana

per stuk 325

Gek. Achterham + 
Zure Pastei +
Boterhamworst

100 gram per soort samen  495

Shoarma wrap

2 stuks 690

Hutspot

500 gram 450

Duroc sucade
in braadjus

500 gram 795

Zuurvlees
kant en klaar

500 gram 725

Sjaander duvelkes 
schotel

500 gram 750

Vegetarische lasagne

500 gram 725

Kippensoep

1 liter 595

Pasta fantasia salade

200 gram  259

Vleessalade

250 gram 395

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 6 december t/m zaterdag 10 december 2022.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL en haal uw bestelling snel en gemakkelijk af bij het pick-up point.

Megaburger pakket
4-delig

per stuk  890

4 stuks 880

Konijnenbout vers

500 gram 795

Onze openingstijden zijn:
- Dinsdag-vrijdag 09:00-18:00 uur
- Zaterdag 08:00-15:00 uur
- Maandag gesloten

Mooie opluistering 
Op zondag 27 november was de eerste 
jaardienst van ons overleden lid 
Olga Vankan-Van Engelshoven. 
Aangezien we tijdens haar uitvaartmis niet 
hadden kunnen zingen door de 
coronaregels, hadden we in overleg met haar familie besloten om 
dan haar jaardienst op te luisteren. Dit is voor iedereen een mooie 
mis met een gouden randje geworden. 

 

Pijnklachten? 
Onze experts helpen u graag! 
Fysiotherapie • Manuele Therapie • Dry Needling 
Echografie • Shockwave therapie 
 

Laurierhoven 30, Amby  
www.fysioamby.nl 
 
 

 

Maak nu een afspraak: 043 311 75 40 
NU OOK OP ZATERDAG OPEN! 
 

Contracten en 100% vergoeding bij alle zorgverzekeraars.   
     

 
 
 
 
 
 
 
 

De maand december staat voor de deur met daarin een aantal 
optredens ivm Kerstmis.  
We beginnen op 10 december met een feestavond met huldiging 
van onze jubilarissen (zie vorige uitgave van de Amyer Praot). 
Op woensdag 14 december zullen we zingen bij een 
kerstsamenzijn van de katholieke bond van ouderen in 
Oostermaas. 
Op 24 december luisteren we de nachtmis op in de 
Walburgakerk. En tenslotte zullen we ivm magisch Maastricht op 
30 december zingen in de stationshal. 
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AMIEPEDIA        
amiepedia.nl:  
Verleden, heden en toekomst!
Goededag beste lezer,
De afgelopen weken zijn op de site van amiepedia 
regelmatig bijdragen verschenen, van, meestal oudere, inwoners van 
Amby, over hun ervaringen van het wonen in een bepaalde buurt. Met 

name de nieuwere buurten, die 
na de annexatie van Amby 
ontstaan jn.
Onlangs kregen wij van een, nu 
eens jeugdige Amiepedia-volger, 
een aardig stukje aangereikt over 
haar woonbeleving aan de 
Peppelhoven in Amby. Dit is 
geïllustreerd met enkele foto’s 
van een paar kinderspelletjes op 
straat: 

“stoepranden” in de Eikenhoven...

Dankjewel Moïse Kerstges voor deze bijdrage: een voorbeeld van hoe 
we samen, ook met jonge bewoners van Amby, Amiepedia kunnen 
maken! Wie volgt Moïse in dit initiatief?

Bijzondere schrijfwijzen van Ambyse achternamen.
Nu is het te hopen dat wij de naam van Moïse hier goed hebben 
weergegeven.
Er wordt namelijk wel eens gezegd over een heel dom iemand, "dei 
wèt nog neet wie 'r ziene naam mot sjrieve". 
Dat is natuurlijk zwaar overdreven, maar ooit bleek dat toch wel een 
beetje waar te zijn. Een dikke honderd jaar geleden was een groot deel 
van de volwassenen nog analfabeet. Bij een geboorte, trouwen of 
overlijden moest de ambtenaar van de Burgerlijke Stand vaak maar 
raden hoe je iemands naam hoorde te schrijven in de  aktes. Geregeld  
leidde dit uiteraard tot 'voutjes'. Vaak éénmalig, soms meerdere keren 
achter elkaar en leidde zo een “verschrijving” vaak tot compleet 
andere familienamen. Soms hadden kinderen uit een en hetzelfde gezin 
daardoor zelfs verschillende achternamen. Dat alles werd dan weer 
doorgegeven aan de volgende generatie.
In Amby had in de 19e eeuw de betreffende ambtenaar (lees: de 
burgemeester) zeker een creatieve geest. Op amiepedia kunt u lezen 
hoe de ontwikkeling verliep van een aantal typische Ambyse 
familienamen zoals Sour, Fraats en Kichelers. Er duikt zelfs een heel 
bijzondere naam op in de archieven. De afstammelingen zijn wellicht blij 
dat de naam, als gevolg van louter vrouwelijke nazaten, uiteindelijk 

uitgestorven is.....
Bij haar overlijden in 
1914 wordt Maria 
Elisabeth Verraarts 
genoemd, echtgenote 
van Jacobus Hubertus 
Gijselaers en dochter 
van Jan Pieter 
Verraarts en Maria 
Gertrudis van Aubel. 
Dit terwijl haar vader 

zijn naam als Fraats schreef

Kaarten.
Nog een laatste keer attenderen wij u nog even op onze voorbije 
kaartenactie. De sets zijn vrijwel allemaal verkocht, waarvoor dank. 
Maar er resten nog een paar setjes, dus het kan nog! Tijdens de 
komende feestdagen iemand blij maken of verrassen met dit unieke 
cadeautje. 
De laatste kaarten kunnen gekocht worden bij Alphons (Biek) 
Damoiseaux, woonachtig in de pin, of bij kapsalon Monique Ritservelt,
hoek Longinastraat/Peppelhoven.
LEI moet Limburg meer trots laten zijn met eigen dag
Amiepedia probeert met haar site Amby op velerlei terreinen aandacht 
te geven en alles wat Amby in verleden, heden en toekomst aangaat , 
vast te leggen. Uiteraard is Amby een plek in Limburg en maakt Amby 
deel uit van de Limburgse cultuur. 
Op initiatief van enkele bekende ras-limburgers is er op 15 december 
voor het eerst en hopelijk in de toekomst elke 15e december, 
de LEI-daag in het leven geroepen.
Een eigen dag voor en door  Limburgers.

Vernieuwende wijze
Het moet een dag zijn waar aandacht is voor Limburgse cultuur, 
muziek, dialect en eten. "Het leek ons een mooi initiatief om dat op 

Harmonieuws
Nog enkele staankaarten 
te koop voor zaterdag 
21 januari!
De concerten zijn zo 
goed als uitverkocht. Er 

zijn nog een paar staankaarten te koop 
voor het concert op zaterdag 21 
januari. Bestellen kan door de QR code 
te scannen. De kaarten zijn tevens te 
bestellen bij www.ticketview.nl/shop/stwalburga
Nieuwe instructeur voor de Drumband

Harmonie St. Walburga verwelkomt Bert Offermans 
als instructeur van de Drumband. Bert is een 
bekende instructeur in Zuid-Limburg bij o.a. 
Harmonie Sint Laurentius Bemelen, Harmonie 
Berggalm Noorbeek en Schutterij Sint Brigida 
Noorbeek. Wij wensen Bert veel succes!

We gaan weer wafels bakken!
Vanaf nu kunt u onze overheerlijke wafels bestellen. Ze kosten 
10 stuks voor € 7,50 en/of 10 stuks met rozijnen voor € 8,50. 
De bestelling kunt u doorgeven vóór 20 december 
via e-mail: r.d.dassen@ziggo.nl of WhatsApp naar 0621877160.
De betaling gaat per bank en de wafels zijn af te halen op 29 of 
30 december. Na betaling ontvang je een bevestiging met meer info.
Schenk onze wijn bij feestelijke gelegenheden!
In 2023 bestaat Harmonie St. Walburg 125 jaar en dit gaan we vieren 
met geheel Amby. Om dit lustrum financieel te kunnen realiseren, 
bieden wij een mooie rode Italiaanse kwaliteitswijn aan 
voor een speciale prijs van € 12,50 per fles.  Bij afname 
van 6 flessen betaalt u voor 5 flessen. De wijn is een TR3 
Pumi Rosso uit de streek San Marzano. Bestellen gaat 
eenvoudig door de QR-code te scannen. 
Binnen een straal van 5 km rond Amby wordt de wijn 
gratis thuisbezorgd. 

vernieuwende wijze te doen. Om maar eens te beginnen met een 
speciale en vaste dag om het te vieren", vertellen de initiatiefnemers 
in de L1 Nieuwsshow. "Er zijn veel typische Limburgse evenementen en 
gebruiken. Maar er is geen moment om één dag per jaar boven te 
hangen en te denken: waat sjoon eigeluk waat wae allemaol same doon." 
Dus net als dierendag, vrouwendag, de dag van de arbeid, nu ook een 
LEI, een dag voor en door de Limburgers.

Niet koppelen
Op 15 december moet daarbij stilgestaan worden. Het wordt niet 
gekoppeld aan een typisch Limburgs evenement zoals de vastelaovend 
of OLS, want dan lijkt het dat het alleen daar mee te maken heeft. Het 
gaat veel breder, en het staat los daarvan. December is de tijd waarin 
mensen veel bij elkaar zijn en er lekker over kunnen hebben, spelletjes 
in het dialect kunnen kopen en doen, muziek maken enz.
Amiepedia vindt bovenstaande een mooi initiatief en hoopt dat het 
inderdaad in de toekomst uitgroeit tot een jaarlijks gebeuren, 
waar wij, amiepedia en u, beste lezer, wellicht ook een bijdrage aan 
kunnen leveren.
Met een speciale website kunnen Limburgers tips vinden wat ze 
15 december kunnen doen. "Om ons iets trotser als Limburger te 
voelen."

Inloopuurtje.
Het eerstvolgende inloopuur is gepland op 20 december van 20.30 uur 
tot 21.30 uur in de Amyerhoof. We hopen u dan weer te mogen 
begroeten met mooie informatie, foto’s en verhalen.
U kunt de redactie ook digitaal voorzien van materiaal via 
redactie@amiepedia.nl, of spullen en verhalen afgeven bij een van de 
redactieleden (te vinden op amiepedia.nl). 

Amiepedia: van, voor en door de mensen van Amby. 
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KONIJNENBOUTEN
WEEKENDRECLAME: vrijdag 9 december en zaterdag 10 december

per kg € 12.90

Openingstijden: 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 7 december tot en met zaterdag 31 december

Zuurvlees
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.29
Hamspek
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.25

Jonge kaas

100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.50

Boterhamworst
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.25

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

4e GRATIS
FILETLAPJES

OPENINGSTIJDEN in verband met KERSTMIS
Woensdag 21 december 8.30-18.00 uur  /  Donderdag 22 december 8.30-13.00 uur 

Vrijdag 23 december 8.30-13.00 uur  /  Zaterdag 24 december 8.30-15.00 uur
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6 7 e  j a a r g a n g
 n r .  2 0  -  2 0 2 2

 MISSTIPENDIA: 
 door de week: 

€ 12.50
 zondag: 

€ 27.50

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

Redactie en administratie: 
Kapelanie 

Severenstraat 7, 6225 AR Amby-Maastricht
Tel. (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

Als er iets is waar mensen tegenwoordig het 
meest naar verlangen of beter gezegd, het 
meeste hebben, dan is dat de hoop.
Mensen in Oekraïne hopen dat er aan de 
oorlog een einde zal komen. En zij zijn niet 
de enigen. Twee jaar geleden, toen wij 
midden in de coronapandemie zaten, hoopte 
iedereen dat die ook zou eindigen. Je zou 
kunnen zeggen dat iedere mens hoop heeft, 
ook al is dat een beetje.
Men hoopt dat de hoge energiekosten ons niet 
hard treffen. Men hoopt dat de benzineprijzen 
omlaag gaan. Men hoopt op een beter 
klimaat, zodat er een betere toekomst voor de 
kinderen zal zijn. Ja, men kan zelfs hopen 
dat het nationale voetbalelftal de komende 
WK wint.
Maar is dit de hoop? Wat is hoop eigenlijk?
In de Catechismus van de Katholieke Kerk, 
wordt de hoop beschreven als: 
“de vertrouwvolle verwachting van de 
goddelijke zegening en van de zalige 
aanschouwing van God” (CKK 2090).
Een verwachting dus; maar niet zomaar een 
verwachting. Want wij christenen weten dat 
de hoop een gave van God is, en die behoort 
tot een van de drie goddelijke deugden: 
geloof, hoop en liefde. In de Christelijke 
geloofstaal is de hoop vooral betrokken op de 
wereld die komt.
Het is een belangrijk Bijbels gegeven dat de 
hoop helemaal aan God en zijn belofte hangt. 
Paulus zegt in Rom 5 1-11, dat er vanwege 
Christus wij kunnen spreken over “roemen in 
de hoop op de heerlijkheid van God”, die 
zelfs standhoudt in de verdrukkingen. Die 
verdrukkingen horen bij de eindtijd,
maar ook in onze tegenwoordige tijd, en 
komen daarom onvermijdelijk over de mensen 
die in Christus gered zijn.

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 11 december, Derde zondag van de Advent
11.00 uur H. Mis: koor: Gelegenheidskoor 
Overleden echtpaar Koenen-Gijselaers
Ida Laenen-Hillen
Clara Graven-Schoenmakers, c.u.

Dinsdag 13 december: 09.00 uur in de dagkapel
ZEH Jozef Brouwers, oud-pastoor Amby

Donderdag 15 december: 09.00 uur in de dagkapel
Voor de daklozen

ZONDAG 18 december, Vierde zondag van de Advent
11.00 uur H. Mis: koor: Kerkelijk Zangkoor st. Caecilia
Jaardienst ouders Jan Smeets, Lieke Smeets-Seyben en broer John
Mia Delissen-Bruynen, c.u.

Kerkdeurcollecte Adventsactie Missiecomité

Dinsdag 20 december: 09.00 uur in de dagkapel
Jaardienst E.H. Johannes Wauters, oud-kapelaan Amby
Na de mis boeteviering en gelegenheid tot persoonlijke biecht

Donderdag 22 december: 09.00 uur in de dagkapel
Voor een goede voorbereiding op Kerstmis

KERKPOETS: maandag 12 december 09.00 – 12.00 uur geven we de 
kerk een grote poetsbeurt voor Kerstmis.
U bent van harte welkom. Voor koffie wordt gezorgd.

De volgende Kerkklok, de laatste van dit jaar, zal de periode van 
24-12-2021 tot en met 12-01-2022 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
Diaken Andy Garcia: 06-49794486

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 
12 december in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 13 december vóór 
12.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.

De verdrukkingen versterken zodoende alleen maar de hoop, die opnieuw blijkt niet op een 
illusie te zijn gebouwd, zowaar de liefde van God door de Geest van Christus in hun harten is 
uitgestort. 
Zo verklaarde Paus Franciscus bij een toespraak op 10 september 2013 dat Hoop, “een gave 
is van Jezus, geen “goed humeur”, noch het feit “het glas half vol te zien”, geen “optimisme” 
want “optimisme is een menselijke houding die afhankelijk is van veel  dingen”. 
Hoop is “iets anders”, zij is “een gave, een geschenk van de Heilige Geest”, 
en zij “heeft een naam: de hoop, dat is Jezus”. 
Wij mogen met deze woorden ons getroost weten, juist in deze moeilijke 
tijden, vol van onzekerheden. Mogen wij met onze hoop 
Christus verwachten, en tegelijkertijd een teken van hoop zijn, 
daar waar wanhoop is.

                     Diaken Andy Garcia
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In 2023 bestaat Harmonie St. Walburga 125 jaar en dit 
gaan we vieren met geheel Amby.  
 
Om de jubileumviering financieel mogelijk te maken is 
vanaf nu deze prachtige rode Italiaanse kwaliteitswijn  
te koop.   
Het is een TR3 Pumi Rosso uit de streek San Marzano. 
 
De wijn kost € 12,50 per fles en bij afname van  
6 flessen betaalt u voor 5 flessen. 
 
Bestellen gaat heel eenvoudig door deze QR-code te 
scannen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binnen een straal van 5 kilometer rond Amby bezorgen wij de wijn gratis bij u thuis. 
 
Informatie over de wijn leest u op www.walburga.nl 

 

Wijnactie Harmonie St. Walburga 
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7 dagen per week geopend: 
Maandag 09:00-18:00 uur 
Dinsdag  09:00-18:00 uur 
Woensdag 09:00-18:00 uur 
Donderdag 09:00-18:00 uur 
Vrijdag  09:00-19:00 uur 
Zaterdag 09:00-18:00 uur 
Zondag  11:00-17:00 uur 

Iedereen is van harte welkom bij onze Kapsalon & Barbershop Ibrahim 
Facebook: Barbershop Ibrahim   Instagram: Barbershop.Ibrahim 

Telefoonnummer: 06-8728 8330 
Ambyerstraat Noord 48A, 6225 EE Maastricht 

Email: Barbershopibrahim98@gmail.com 

Opscheren / knippen   € 15,00 
Opscheren met mes   € 20,00 
Haren wassen     €   2,00 
Wax       €   7,00 
Baard trimmen en contouren  €   8,00 
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Ambyerstraat Noord 102, Maastricht   |   043 362 52 30   |   hairz-more.nl

Be you.  
Be beautiful.

• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions
• Verkoop Max Pro hairstyling tools
• Tapparfum
• Koffiebar en koffie to go

Pilot  “Positieve en 
passende 
ouderenzorg in 
Amby”
Zoals u weet is het 
project in volle gang. 
Nog steeds is de 
respons erg hoog en hebben we al 
meer dan 100 ouderen woonachtig in 
Amby gesproken. 
Tijdens dit project zijn studenten 
ergotherapie aan Zuyd Hogeschool 
bezig om valpreventie bij u onder de 
aandacht te brengen. Een heel goed 
initiatief waar ze met heel veel 
enthousiasme mee bezig zijn.
Hieronder kunt u lezen wat ze willen 
gaan doen. We hopen allemaal op een 
grote opkomst natuurlijk.
-------------------------------------------------
Introductie:
Wij zijn Sergio Califano, Loes Dullens, 
Chelsea Heuts en Collin Pelzer, 
vijfdejaars studenten ergotherapie aan 
Zuyd Hogeschool. Momenteel doen wij 
in opdracht van ZIO onderzoek naar 
valpreventie. Vallen is een steeds groter 
wordend probleem in de maatschappij. 
Vallen kan vervelende gevolgen met 
zich mee brengen, zowel op de korte 
als de lange termijn, het is daarom 
belangrijk om te voorkomen dat u valt. 
Om deze reden bieden wij op
12 december van 14.00 tot 16.30 een 
informatiemiddag rondom valpreventie 
aan in de Amyerhoof. Hier krijgt u 
informatie aangereikt en bent u ook 
zelf in de gelegenheid om stands met 
verschillende deskundigen te bezoeken. 
Dit alles onder het genot van een 
kopje koffie en een stukje vlaai.
Dus wilt u graag weten wat u zelf kan 
doen om het risico op vallen zo laag 
mogelijk te houden? 
Meld u vóór 9 december dan aan via 
valpreventieamby@gmail.com 
of bel/app naar 0644056245.

Aan alle leden van 
ZijActief Amby
Beste dames,
Na een gezellige en 
ontspannende 
Sinterklaasavond, kijken 
we nu uit naar de 
Kerstviering. Deze 
wordt gehouden op 21 december 2022 in 
het gemeenschapshuis Amyerhoof en begint 
om 19:45 uur. 
U wordt van harte uitgenodigd voor deze 
avond. 
Mv. Tony Jacob zal een Kerstlezing geven, met 
behulp van een PowerPoint presentatie. 
Zij zal vertellen over de historie van het 
ontstaan van Kerstmis, de vele tradities en 
leuke onderwerpen die met de Kerst te 
maken hebben.

Wij hopen u allen te zien op onze 
Kerstviering op 21 december!

Met vriendelijke groet,
Werkgroep ZijActief 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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Het voormalige NATO hoofdkwartier in de 
Cannerberg bezoeken?
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. Voor de grens gaat U naar rechts de “ Van 
Dopfflaan” de basis heeft nummer 6, parkeren kan op de grote 
parkeerplaats.
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. Diverse van deze gidsen 
hebben zelf in deze basis gewerkt en weten dus uit ervaring wat hier 
vroeger, ten tijde van de Koude Oorlog, allemaal gebeurde.
Individuele bezoekers kunnen deelnemen aan de weekendexcursies, 
groepen kunnen ook op een ander tijdstip terecht.
De eerst volgende weekend excursies zijn:
Zat.10 en Zo. 11 dec. En Zat. 17 en Zo. 18 dec. 2022.
Er wordt steeds gestart om 14.00 uur. De kosten bedragen Euro 7,00 
per persoon.
Tevens is er weer een Open Dag op 28 december, dan starten er 
rondleidingen vanaf 10.00 uur.-Voor reservering en meer informatie 
kan men terecht bij het Limburgs Landschap, Tel. 077-4737575 of 
via www.limburgs-landschap.nl 

Beste leden van de Damesvereniging
Het jaar is weer bijna ten einde. De Feestmaand 
is aangebroken. Onze maandelijkse ledenavond 
is woensdag 14 december a.s.. Wij gaan deze 
avond invullen in het teken van Kerstmis. 
Lekker knutselen. Wij gaan een Kerststukje 
maken. De volgende attributen kuinnen jullie zelf meenemen. Een 
bakje of potje, snoeischaar en/of een mesje, voor de versiering, lint, 
kerstballen, kaars, lichtje enz.. De oase en het kerstgroen wordt door 
ons verzorgd.  Kopje koffie staat klaar met kerststol en kerstkransjes.
Wij als bestuur hopen dat jullie allemaal komen.
Groetjes
Bestuur Damesvereniging Amby 

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 

Alleen deze week  Prei per kg € 1,19     10 kg € 10.90 
van Audrey  Jelly Aardappelen 10 kg.€ 4,98 

Mergelland fruit Jonagold, Elstar, Conference. kg. € 1,39 
Olijven in een heerlijke dressing 100 gr € 0,89 

 Uit eigen keuken Pompoen soep liter €3,50 
 

Bestel ook dit jaar de 
overheerlijke wafels van 
Harmonie St. Walburga! 
 
 
10 stuks voor € 7,50 en/of 
10 stuks met rozijnen voor € 8,50  
 
Je bestelling doorgeven vóór 20 december  
via e-mail: r.d.dassen@ziggo.nl of  
WhatsApp naar 0621877160 
 
 
Betaling per bank 
Af te halen 29 of 30 december 
Na betaling ontvang je een bestelbevestiging 
met meer info. 
 
 
Harmonie St. Walburga viert volgend jaar haar 125-jarig bestaan 
Met het kopen van de wafels steun je de organisatie van de jubileumviering 
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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

Geslaagde verenigingskienavond 
Op Woensdagavond 23 november kunnen 
we terug kijken op een geslaagde kienavond. 
Zo’n 150 kieners 
waren verzameld 
in de Amyerhoof. 
Iedereen liep 
een rondje langs 
de mooie prijzen 
en vele gingen voor 23.00 uur met een 
mooie prijs huiswaarts. Dankjewel voor onze 
steun en ook dank aan de vele sponsoren.  

Keersjaovend met 
Vocalgroup 
Mes Amie
Op 24 december, 

kerstavond wil 
Vocalgroup Mes 

Amie u en uw 
familie uitnodigen 
om in 

gemeenschapshuis 
de Amyerhoof 

samen het kerstgevoel 
te beleven. Door middel van zang, muziek, 
verhalen en gedichten willen wij u de sfeer 
van kerst meegeven. Er wordt gezorgd voor 
koffie en een kerstlekkernij. Wij beginnen om 
19 uur en rond 20 uur sluiten wij onze 
sfeervolle kerstavond af. Het trefcentrum is 
gesloten dus de ingang via de zaal. 

Programma 2022
16-17-18 dec.: Kerstwandelingen
24 dec. 2022:  Keersjaovend met 
    Vocalgroup Mes Amie 
7 januari 2023: Optreden tijdens 
    Magisch Maastricht
    om 16.00 uur OLVplein.
7 januari 2023:  Deelname aan 
    driekoningenstoet 

Judoclub Amby
Zondag 13 nov. J.l. vond in 
Valkenburg weer het jaarlijkse  
Geuldaltoernooi plaats.
Na een afwezigheid van 2 jaar 
door corona mochten eindelijk 
weer de judoka’s aan een 
groter georganiseerd toernooi 
deelnemen.
Er hadden zich 17 judoka’s 

namens judocxlub Amby ingeschreven, 
waarvan vele judoka’s voor 1e keer aan een 
toernooi deelnamen.
Er waren bekers voor de nr 1 2 en 3 en 
werd je 4e of 5e dan kreeg je een medaille.
Er waren paar afmeldingen maar 14 judoás 
hebben gestreden voor de ere plaatsen.

Amby weer bij de tijd!
Beste inwoners van onze 
gemeenschap Amby. In de twee 
laatste uitgaven van de Amyer Praot 
hebben wij een oproep gedaan voor 
een spontane bijdrage, in geld, groot 
of klein voor de reparatie van de 
torenklok van onze kerk. Met grote 
dankbaarheid en vreugde delen wij 
u mee dat tot op heden een bedrag 
is overgemaakt van € 2150,00 door 
bedrijven, verenigingen en vele particulieren. 
De vernieuwing en reparatie kosten 
€ 3000,00. 
Vol vertrouwen hebben wij opdracht 
gegeven voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden. Mogelijk zullen met 
Kerstmis alle klokken weer lopen en 
branden. Wilt u ook nog een minuutje 
(steentje) bijdragen dan kan dat alsnog.
U kunt uw bijdrage overmaken op rek. 
NL37 SNSB 0858 0216 25  t.n.v. Parochie 
H. Walburga Amby onder vermelding klok. 
Wij, Pastoor, Kapelaans, bestuur en 
vrijwilligers wensen u een fijne voorbereiding 
op Kerstmis.
Piet Keijmis 
secretaris Parochie H. Walburga 

ete & genete 
 

Een heerlijke buurtmaaltijd: 
- driegangen diner 
- mooie muziek 
- goed gezelschap 
 
Ieder welkom!!  
Dinsdag 13 december  
19.00-21.00 uur 
Aanmelden (pp 6 euro): 
jowan104@gmail.com 
 
Amiecitia: Beukenhoven 50 
6225 GR  - Maastricht 
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1e werden Keano Rijks en Gerrit-jan 
Grootheest
2e werden Puk Tsang en Emma Schelling
Een derde plaats behaalden Siënna 
Kleinmoedig en Mathijs Winter.
4e werden Taro Braat, Roos Gerlag, Bram 
Gilissen, Denise Vissers, Thijmen v  Straten, 
Timo Schins, Luuk Hermans.
5e werd Sebastiaan v Dijk.

20 novj.l. vonden in Roermond  de limburgse 
kampioenschappen plaats voor j/m -8,-10 en 
-12 jr.
2 judoka’s streden voor ere metaal.
Limburgs kampioen werd Gerrit jan 
Grootheest.
Siënna Kleinmoedig werd 2e in haar klasse 
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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

Adventsactie 2022
Opvang en gezinshereniging 
straatkinderen in Kinshasa.
Met onze lokale partner Ndako Ya Biso willen we via Adventsactie 300 
straatkinderen uit Kinshasa opvangen om ze uiteindelijk weer samen 
te brengen met hun familie. In het centrum van Biso krijgen de 
getraumatiseerde straatkinderen de zorg en ondersteuning die ze 
nodig hebben.  Ze ontvangen praktische hulp zoals kleding, voedsel en 
gezondheidszorg. Daarnaast worden ze begeleid door psychologen die 
de kinderen helpen hun traumatische en vaak gewelddadige ervaringen 
achter zich te laten. 
De gezinnen waarin de straatkinderen worden teruggeplaatst krijgen 
steun en advies hoe ze met de nieuwe gezinssituatie kunnen omgaan.
Op zondag 18 december a.s. staan na de H. Mis van 11.00 uur 
collectanten van het Missie Comité aan de kerkdeur om uw donatie in 
ontvangst te nemen.
Mogen we ook dit jaar weer op u rekenen?
Met vriendelijke groet,  Parochie Missie Comité Amby 

Ciao tutti,
Tijd voor een nieuwe uitdaging!
Met ingang van januari 2023 verhuizen wij 
naar Italië waar we een Bed & Breakfast 
gaan runnen. Vanaf april 2023 gaan we 
hiermee van start.

Check onze website!
https://benbdolcefarniente.com/

Arrivederci!    
Nicole Hoedemakers & Marco Theunisz
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PLUS Quaedvlieg Amby 

 

 

PLUS Quaedvlieg Amby 

 

 

Plus Quaedvlieg Amby 
 

 

Zelden een spaaractie die zo goed past bij de huidige roerige tijden  
met hoge energieprijzen en forse inflatie! 

 
▪ Spaar vanaf zondag 4 december 2022 t/m zaterdag 

25 februari 2023 
▪ Het verzilveren van volle spaarkaarten kan t/m      

zaterdag 4 maart 2023 
▪ Bij elke €10 aan boodschappen* ontvangt u een 

spaarzegel.  
*m.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen. 

▪ Bij 65 zegels is de spaarkaart vol 
▪ Er zijn wekelijks spaarversnellers bij speciaal 

geselecteerde actieproducten 

 

 

 

Cadeautip voor de feestdagen! 

Het aloude Ganzenbordspel in een nieuw jasje,  
nl de Maastricht Editie! 
 
▪ Bij besteding van €10,00 ontvangt u een spaarzegel.  
▪ Bij 10 zegels is de spaarkaart vol 
▪ Lever de spaarkaart in en ontvangen met bijbetaling van 

€14,00 het unieke Maastrichtse ganzenbordspel 
▪ Let op: OP is ècht OP! 
 
 
 

Nog een mooie actie voor de komende feestdagen, 
waarbij u o.a. kunt sparen voor 

een gourmetstel grill & steen, serveertoren, tapas fondue 
en diverse soorten serveerplanken. 

 
▪ Bij besteding van €10,00 ontvangt u een spaarzegel 
▪ Bij 6 zegels is uw spaarkaart vol 
▪ Lever de spaarkaart in en ontvang hoge kortingen op de   spaaritems 
▪ De actie loopt t/m 7 jan. 2023 
▪ Volle spaarkaarten kunnen worden ingeleverd t/m 14 jan. 2023 


