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Op 15 februari heeft ons loco burgemeester Manon Fokke een kort 
bezoekje gebracht  aan de Bestuursvergadering van de Stichting 
Gemeenschapshuis Amby met als 
hoofddoel onze penningmeester Jan 
ten Haaf te komen onderscheiden 
met het Teken van Verdienste 
van de stad Maastricht.
Dit is een onderscheiding voor 
personen die jarenlang met 
betrokkenheid een functie hebben 
vervuld bij de overheid of bij een 
organisatie die belangrijk is voor 
het bestuurlijke, economische, 
culturele of sociale functioneren 
voor de stad.

Jan krijgt deze ‘verlate’ onderscheiding voor zijn 50-jarig 
verenigingsjubileum in onze Stichting dat reeds in 2022 plaats vond.
Jan van harte gefeliciteerd met deze waardering vanuit het 
Stadsbestuur. 

Mensen onderweg   /   Vastenactie 2023
Nog nooit waren zoveel mensen op de vlucht.
* Jaarlijks verlaten tientallen miljoenen mensen hun huis. Vorig jaar 
bereikte het aantal vluchtelingen een verdrietige recordhoogte: in mei 
waren wereldwijd meer dan 100 miljoen mensen op zoek naar een veilig 
heenkomen. Ze moesten vluchten voor geweld, voor natuurrampen, 
droogte, overstromingen, honger of armoede.
* Op zoek naar veiligheid en een nieuw bestaan zijn mensen kwetsbaar, 
zeker de kinderen, ruim 40% van het aantal vluchtelingen. Veel mensen 
konden in een overhaast vertrek niets meenemen, hebben geen papieren 
of zijn die onderweg verloren, ze raakten hun familie kwijt of vallen in 
handen van smokkelaars.
* Jaarlijks steunen we projecten die zich richten op vluchtelingen, 
ontheemden en migranten. De aard van de projecten verschilt, 
afhankelijk van de lokale situatie. Zo steunen we in Zuid-Soedan de 
gemeenschap van Awut en Ajak. Beide weduwes moesten hun eigen 
dorp ontvluchten. Ze ontmoetten elkaar in Malek en proberen daar nu 
samen met hun kinderen een nieuw leven op te bouwen.

Kinderen op de vlucht.
* In 2021 waren naar schatting 37 miljoen kinderen op de vlucht, zowel 
binnen hun eigen land als naar buurlanden. Ook Awut en Ajak namen 
hun kinderen mee op hun overhaaste vlucht naar veiligheid. Samen 
proberen de twee vrouwen hun kinderen nu een nieuw veilig huis te 
geven.

Het Missie Comité Amby wilt hen graag helpen door u een bijdrage te 
vragen voor deze arme mensen. We staan vanaf zondag 12 maart t/m 
Pasen op 9 april 2023 aan de kerkdeur vóór de H.Mis van 11.00 uur en 
overhandigen u een vastenzakje, welk u dan met uw gift kunt deponeren 
in de collecte box achter in de kerk. Wilt u het vastenzakje mee naar 
huis nemen, dan kunt u dat altijd nog later in de collectebox of via de 
brievenbus van de kapelanie in de Severenstraat 7, deponeren.

Wij danken u bij voorbaat, met vriendelijke groet,
Missie Comité Amby. 

Pilot  “Positieve en passende ouderenzorg in Amby”
Nu het eerste jaar van het project ten einde loopt 
willen wij graag met u de resultaten delen.
Het leek ons een leuk idee om elkaar te ontmoeten 
en met elkaar in gesprek te gaan over wat er uit het 
onderzoek allemaal naar boven is gekomen.

Dit willen we graag doen op twee data te weten:
23 maart en 30 maart 2023

U kunt zich dus aanmelden voor één van deze data die u het beste 
uitkomt.
Wij vinden het ook leuk om dit in twee verschillende zorglocaties van 
Envida te organiseren. 
Zorgcentrum Hagerpoort en zorgcentrum Zeven Bronnen zijn zo 
gastvrij om ons daar te ontvangen en met u in gesprek te gaan.

23 maart Hagerpoort van 14:30u tot 16:30u
30 maart Zeven Bronnen van 14:00u tot 16:00u

Aanmelden kan tót 16 maart bij Christien Vree, consulent 
ouderenzorg, op nummer: 06-51675579 of mailen naar c.vree@zio.nl

Zorg dat u er snel bij bent i.v.m. een beperkt aantal plaatsen.

Wij verheugen ons op uw komst,
Frank Amory, Programmanager Ouderenzorg ZIO, Maarten Thönissen, 
Data-analist SoFi-e verbindt,
Christien Vree, consulent ouderenzorg, ZIO 

Op vrijdag 17 maart 20:00 uur zal onze 
jaarvergadering plaatsvinden in de kantine.
We nodigen dan ook alle leden uit om 
hierbij aanwezig te zijn.

“Want we zijn samen de vereniging en 
de vereniging heeft jou nodig”. 

Zondag 12 maart speelt RKASV weer een 
thuiswedstrijd om 14:30.
Dan komt vv Amstenrade op bezoek ze staan 
momenteel 2e, en doen nog volop mee voor het 
kampioenschap.
In Amstenrade wisten we een gelijkspel 1- 1 uit 
het vuur te slepen, kijken wat de blauw-witten nu 
kunnen.

Als we kijken op de kalender zien we dat over 
6 weken al ons 90-jarig jubileum zal plaatsvinden.
We nodigen dan ook 
alle Ambynesen uit, om 
dit samen met ons te 
vieren in de 
Amyerhoof.
Alleen heeft u hier een 
toegangskaart voor 
nodig, om bij deze 
spetterende avond 
aanwezig te kunnen 
zijn.
Dus zou zeggen scoor 
effe een ticket, en u 
bent bij dit spetterend 
feest aanwezig. 



Kienen met de Zonnebloem 
in de Amyerhoof

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 21 maart

Inzendtermijn kopie
Woensdag 15 maart

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 dinsdagen 14 en 21 maart 
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 
 

Beste Wil Peerboom,

De jury heeft uit 3.500 inzendingen (!) ook jouw 
Meisje gekozen. Goed gedaan! Jouw werk en 
nog 169 andere creaties worden in de periode 
van 6 februari tot en met 4 juni vertoond in de 
digitale lijst in de Vermeerzaal. Niet allemaal 
achter elkaar, maar verdeeld over 17 weken. In 
de lijst zijn wekelijks tien creaties in een loop te 
bewonderen. Je hebt dus een week lang de tijd 
om jouw werk te komen bewonderen… en te 
delen met anderen! Mocht je niet kunnen 
komen in de week dat jouw werk zichtbaar is, 
mag je ook op een ander moment komen kijken 
naar de creaties van je mede-inzenders.

De week waarin jouw werk wordt vertoond: 
8 t/m 14 mei

Tot ziens in het Mauritshuis!
Met vriendelijke groet, Mauritshuis Team 

Dinsdag 28 maart
Zaal open om 13.15 uur.
Info: Annie.overmans@hotmail.com

LET OP 
DINSDAG 
4 APRIL 
GEEN 

KIENEN 



Lezing ZijActief Amby 

Beste dames,

Wij nodigen u van harte uit voor de lezing van 
de Stichting Hersenstrijd,  op woensdag 22 maart 2023 
om 19:45u in het gemeenschapshuis Amyerhoof.
Niet alleen de leden, maar ook niet-leden zijn van harte 
welkom op deze avond.
De presentatie wordt verzorgd door neuroloog Dr. Marcel 
Arïes, de initiatiefnemer van deze stichting, hij legt uit wat het 
betekend als je een niet-aangeboren hersenletsel krijgt, 

bijvoorbeeld door een ongeluk. Het fonds zet zich in om de 
kwaliteit van leven voor deze patiënten te verbeteren en legt 
uit hoe belangrijk preventie is om hersenletsel te voorkomen. 
Heeft interesse en bent u geen lid, meldt u dan vóór 
18 maart aan bij Emmy Mertz 043-4582522 of per mail 
zijactief.amby@live.nl. Aan deze lezing zijn geen kosten 
verbonden. Als dit onderwerp u niet aanspreekt, maar u wel 
meer informatie over onze vereniging wilt, horen we dit graag 
van u.

Werkgroep Amby,
Afdeling van ZijActief Limburg. 
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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:

Kalfsgehaktschnitzels

2 stuks 550

Half om half saucijsjes

8 stuks 880

Kip wok

Groente gehaktrol

100 gram 175

Gek. Achterham + 
Zure Pastei +
Boterhamworst

100 gram per soort samen  495

Baguette gyros

2 stuks  690

Spruiten stamppot

500 gram 450

Bami goreng

500 gram 495

Babi pangang

500 gram 750

Saté 
in pindasaus

500 gram 775

Hongaarse goulashsoep

1 liter 695

Lasagne Bolognese
ovenschotel

500 gram  825

Pasta fantasia salade

200 gram 259

Kip kerriesalade

250 gram 395

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 7 maart t/m zaterdag 11 maart 2023.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL en haal uw bestelling snel en gemakkelijk af bij het pick-up point.

Lente filetlapjes

3 stuks 675

250 gram 395

Kogelbiefstuk

2 stuks 795

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

 
 
 

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 

 
 



Café Ummels.
De argeloze wandelaar, fietser of automobilist, die zich noord- dan wel 
zuidwaarts begeeft in het meest smalle deel van de Ambyerstraat 
Noord,  tussen “de Van 
Goghstraat” en “In de O”, zal 
onbekend zijn met het feit dat hier, 
op nummer 145, van 1919 tot 
begin jaren 50 Cafe Ummels 
gevestigd was. Els Steijns-Boers, 
nazaat van Hubert Ummels, haar 
opa die het café begonnen is,  heeft 
ons het verhaal over dit café, dat 
bestond van 1900 tot ongeveer 
1951,  aan de hand gedaan.
 
Nog een keer.
Op 15 februari mochten wij weer ons verhaal doen, nu bij de 
vereniging “Zij-actief” in de Amyerhoof.
In een goed gevulde zaal werden de dames van zij-actief meegenomen 
door het Amby zoals het tot op dit moment beschreven staat op 
amiepedia.nl. De vele, zeer enthousiaste reacties heeft de werkgroep 
nogal overdonderd. Niet alleen wisten enkele zijactievelingen ons soms 
haarfijn te wijzen op kleine foutjes in de informatie op de site in enkele 
verhalen. Ook werden er over en weer gegevens uitgewisseld die in de 
toekomst tot nieuwe verhalen en beeldmateriaal gaan leiden. Over een 
paar weken gaan we dit bij de Damesvereniging eveneens doen. 

De EHBO vereniging afdeling Dr. Stoops.
Jarenlang een begrip in het dorp en het verhaal hierover sinds kort op 
de site, heeft veel losgemaakt.  In 2019 heeft het bestuur van de EHBO 
afdeling Dr. Stoops na overleg met de nog aanwezige leden, wegens 

gebrek aan nieuwe aanwas en bestuursleden, 
besloten de vereniging op te heffen. Na 60 jaar viel 
noodgedwongen het doek. De vereniging is dan wel 
verdwenen, maar niet vergeten. Met name het 
noemen van de flamboyante Dr. Stoops maakte 
veel herinneringen los. Dit artikel is ter herinnering 
aan een prachtige vereniging en haar nobel werk 
en streven.
Dr. Stoops.

Informatie.
Blijf de redactie voeden. 
Digitaal met materiaal via redactie@amiepedia.nl , of met spullen, foto’s  
en verhalen af te geven bij een van de redactieleden (te vinden op 
amiepedia.nl). 
Amiepedia: van, voor en door de mensen van Amby 

heerlijke dansmuziek. De toegangskaarten ad € 25 p.p. zijn vanaf nu 
te bestellen door deze QR-code te scannen.

De rode Jubileumwijn van de Harmonie is nog 
te bestellen
We ontvingen enthousiaste reacties op de 
Jubileumwijn; zowel van wijnkenners als 
wijndrinkers. U kunt de wijn nog steeds 
bestellen door deze QR-code te scannen. De 
wijn kost € 12,50  per fles en bij bestelling van 
6 flessen betaalt u voor 5. Binnen een straal van 
5 km rond Amby rekenen we geen 
bezorgkosten.

Bent u een liefhebber van witte wijn? Dan hebben we goed nieuws voor 
u. Begin april  komt de Harmonie met een aanbieding voor witte wijn, 
die perfect zal passen bij het Paasdiner en andere feestelijke 
gelegenheden. 
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AMIEPEDIA        
amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!

Goededag beste lezer,
Carnaval 2023 zit er weer op. Na enkele kommervolle 
coronajaren kon iedereen weer volop los gaan. Het 
lijkt erop dat we deze pandemie achter ons hebben gelaten. Om het 
niet te vergeten hebben we het wel als gebeurtenis, die ook Amby niet 
onberoerd heeft gelaten, vastgelegd op de site.
Deze carnaval heeft wel veel gevergd van ons werkgroeplid Max van 
Geffen. Hij en zijn vrouw Claire zijn ons namelijk voorgegaan als het 
Prinsenpaar van de Sjlaaibök 2023.
Als ambteloos burger is Max nu weer met klussen voor amiepedia 
bezig, waaronder het volgende.
Beeldmateriaal. 

Enige tijd geleden is hier geschreven dat 
amiepedia voor de leden van de harmonie, 
na een repetitie de film “Amby 1953” heeft 
vertoond. Deze film, op dat moment 
overigens van niet al te beste kwaliteit, 
want gedigitaliseerd vanaf een versleten 
VHS-band, is in opdracht van amiepedia nu 
professioneel gedigitaliseerd, vanaf de 
originele 8mm smalfilm. Beter dan 

deze kwaliteit kan de film niet worden. Binnenkort wordt de film door 
onze Max geplaatst op ons eigen Youtube kanaal en kan iedereen er 
optimaal van genieten.
 

Fragment uit “Amby 1953” Wie 
zien we en waar?
Overigens zijn er meer zeer 
interessante filmpjes 
binnengekomen, die te zijner 
tijd allemaal gedigitaliseerd 
worden en in overleg met de 
aangever geplaatst. We melden 
het op tijd.
Presentaties.
Verleden jaar hebben enkele 
leden van de werkgroep 
amiepedia een informatie-

presentatie over amiepedia.nl verzorgd voor een groep ouderen in de 
Hagerpoort. Niet alleen een leuke en leerzame middag – voor zowel 
de bewoners, als voor de werkgroepleden – maar ook vruchtbaar. Het 
leverde weer nieuw materiaal op over stukjes onbekende geschiedenis 
van Amby, zoals het volgende verhaal over

A-FEVER: THE ULTIMATE 
ABBA TRIBUTE KOMT NAAR 
AMBY!
Op 7 oktober a.s. is het zover; de Amyerhoof 
wordt ondergedompeld in ABBA-klanken. 
Dancing Queen, Mamma Mia en Waterloo: geen 
enkele ABBA-

tophit wordt overgeslagen 
door
A-FEVER, the Ultimate ABBA 
Tribute Band. Deze band is 
ook bekend van diverse 
Tv-optredens zoals Battle of 
The Bands op SBS 6. 
De muziek van ABBA trekt al 
meer dan 40 jaar alle 
generaties over de hele wereld 
de dansvloer op. Bij een show 
van A-Fever is het dan ook een 
garantie dat iedereen 
regelrecht wordt teruggevoerd 

naar de 
seventies en 
weer 
ouderwets uit 
z’n dak gaat! 
Voor alle 
duidelijkheid; het is geen concert van de Harmonie; 
het is het optreden van A-FEVER. 

Na afloop van het concert draait DJ Nando tot in de late uurtjes 

Loop jij ook mee in de 41ste 
editie van de 
Kinderwandelvierdaagse?
24 t/m 28 april
(m.u.v. Koningsdag)
Volg onze Facebook pagina 
“Kinderwandelvierdaagse Amby”!
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SCHNITZELS
4e GRATIS

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 8 maart tot en met dinsdag 21 maart

SUCADELAPPEN
WEEKENDRECLAME: vrijdag 10 maart en zaterdag 11 maart

per kg € 17.90

Goulash
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.29
Achterham
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.45

Jong belegen kaas

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

Droogworst
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.49Bezoek 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

Goed nieuws van Actie 68 
Wij hebben goed nieuws! 
In tegenstelling tot ons eerder bericht kan 
Aktie’68 toch de kledingcontainers 
handhaven.

Voor de container van onze vocal group gaat dit namens actie 68  
RD4 verzorgen. 
In de volgende amyer praot zullen wij u verder berichten. 

Voorbereiding op concertreis op 25 juni a.s. naar 
Den Bosch. 
Na de carnaval zal het koor de focus gaan leggen op onze geplande 
concertreis op 25 juni a.s. en wel naar het mooie Den Bosch. Op 
de mooie markt van Den Bosch mogen wij een concert geven. Een 
dag vol verrassingen maar hierover later meer. 

Programma voorjaar 2023
Maandag 3 april Jaarvergadering VGMA
Woensdag 5 april paas verenigings-kienen
Zaterdag 15 april Kleding actie in samenwerking met Actie-68
Zondag 25 juni dag concert tocht naar Den Bosch. 

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

€ 15.00
 zondag: 

€ 30.00

 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

DE VASTEN

Vroeger speelde het vasten in de 
veertigdagentijd een hoofdrol; de 
veertigdagentijd werd daarom ook wel 'de 
vastentijd', 'de vasten' of 'de veertigdaagse 
vasten' genoemd. De vastentijd is 
gemodelleerd naar Jezus terugtrekking in de 
woestijn in de veertigdagentijd voor Pasen. 
Hij leefde veertig dagen onthecht, zodat Hij 
zich helemaal kon openstellen voor de 
kracht van God en de boodschap van Gods 
liefde. Van die onthechting maakte de 
duivel gebruik om Jezus te verleiden, maar 
Jezus weerstond iedere verlokking en werd 
de bekeerde, 'de heilige Gods' die met 
gezag preekt. Aswoensdag is samen met 
Goede Vrijdag de enige verplichte 
vastendag in de rooms-katholieke Kerk. Het 
markeert het begin van de Vastentijd. 
Omdat in de Kerk op zondagen niet werd 
gevast, bepaalde paus Gregorius de Grote 
(590-604) dat de Veertigdagentijd voortaan 
46 dagen voor Pasen moest aanvangen. Zo 
bleven er, na aftrek van de zondagen, tot 
Pasen veertig werkelijke vastendagen over. 
Hierdoor ving de veertigdaagse vasten 
voortaan aan op een woensdag: 
Aswoensdag.

De Goede Week
De Goede Week is de week die vooraf gaat 
aan Pasen, lopend van Palmzondag tot en 
met Stille Zaterdag. Deze week, die eindigt 
in de Paaswake, staat geheel in het teken 
van Christus' lijden en sterven.

Witte Donderdag
Witte Donderdag is de donderdag vóór 
Pasen. Herdacht wordt het pesach maal dat 
Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood 
met zijn leerlingen hield.

Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus de eucharistie en het priesterschap in. De dag is 
vernoemd naar zijn liturgische kleur. Wit staat voor 'goed', 'vreugdevol' en 'heilig'.

Goede Vrijdag
Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd 
gegeseld en, aan het kruisgenageld, stierf. Door zijn ruisdood, zo leert de kerk, heeft 
Jezus Christus de mens verlost. Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar 
in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder. Het lijden en sterven van Jezus 
staan centraal. Toch wordt gesproken van 'Goede' Vrijdag. Het woord 'goede' zou er aan 
herinneren dat Jezus is gestorven om de mensheid te verlossen. Goede Vrijdag is de 
tweede verplichte vastendag en in ’de veertigdaagsevasten’ en markeert het einde van de 
vastentijd.

Paaszaterdag of stille zaterdag
Stille Zaterdag, ook wel Paaszaterdag, is de zaterdag die vooraf gaat aan Pasen. De Kerk 
herdenkt Jezus' verblijf in zijn graf. Het is een dag van stille bezinning die eindigt bij 
aanvang van de Paaswake.
En Pasen? Dat is een heel nieuw verhaal….

H. MISSEN in Amby

ZONDAG 12 maart, 3e zondag van de veertigdagentijd
11.00 uur H. Mis: koor: Kerkelijk Zangkoor St Caecilia Amby
Jaardienst Ad de Witte

Dinsdag 14 maart: 09.00 uur in de dagkapel
Voor de slachtoffers van geweld

Donderdag 16 maart: 09.00 uur in de dagkapel
Voor de wereldvrede 

ZONDAG 19 maart, 4e zondag van de veertigdagentijd 
11.00 uur H. Mis: koor: Gemengde Zangvereniging Crescendo
Jaardienst ouders Mulkens-Smeets
Jaardienst overleden ouders Weerts-Mullers

Dinsdag 21maart: 09.00 uur in de dagkapel
Voor priesterroepingen

Donderdag 23 maart: 09.00 uur in de dagkapel
Voor de eenzamen

GEDOOPT
Paula Maria Marroquin Arreguin
Wij wensen de dopelinge en haar ouders van harte proficiat.

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 13 maart in de kapelanie en uiterlijk dinsdag 14 maart 
vóór 12.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.



NIEUWSBRIEF WALBURGIS UITVAARTZORG

Walburgis Uitvaartzorg: een traditie en ook een begrip in Amby.

Walburgis Uitvaartzorg is sinds 1929 actief in de toenmalige  
gemeente Amby. 
Bij een sterfgeval in die jaren, was het gebruikelijk dat niet alleen de 
familie, maar ook de buurtbewoners ervoor zorgden dat de 
overledene op een waardige manier begraven werd. Cremeren 
bestond in die tijd nog niet.
Het hield ook in, dat de buurtbewoners meedeelden in de kosten 
van de uitvaart. Dat werd echter steeds vaker een probleem en op 
initiatief van de toenmalige kapelaan die ervaring had met 
begrafenisverenigingen in de oostelijke mijnstreek werd in Amby in 
1929 de Begrafenisvereniging St.Walburgis opgericht. De huidige 
naam is Walburgis Uitvaartzorg en inmiddels een begrip geworden in 
Amby.
Als je lid werd van de begrafenisvereniging werden de kosten van 
een eenvoudige begrafenis en eredienst door de vereniging betaald 
uit de contributie die de leden betaalden.

Waarom deze nieuwsbrief?  
Onze vereniging draait geheel op vrijwilligers; zowel het bestuur als 
de uitvaartleider en de dragers, die daarvoor een 
vrijwilligersvergoeding krijgen. 
Tot nu toe hebben wij steeds vacatures bij de dragers kunnen 
invullen, maar het aantal dragers is nu erg krap geworden. Daarom 
zijn wij op zoek naar personen – zowel mannen als vrouwen – die 
wij als drager kunnen inzetten.

Indien u interesse heeft in een taak als drager en/of meer wilt weten 
over de inhoud van de werkzaamheden, dan kunt u contact met ons 
opnemen. Dit kan telefonisch 06-53376435 of via mail 
info@stwalburgis.nl

Het bestuur van Walburgis Uitvaartzorg. 
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10 Hof van Huntjens 10 jaar!
Hof van Huntjens in Maastricht bestaat 10 jaar! Om dit jubileum te vieren biedt ons restaurant
van 7 tot en met 31 maart 2023 een speciaal 3 gangen jubileummenu aan met een bubbeltje.

Reserveren kan door te bellen naar 043-8502191 of via onze website www.hofvanhuntjens.nl

- Het team van Hof van Huntjens

 

 

 

 

 

 

Wilt u weten wat alle gesprekken hebben opgeleverd van het 
project Positieve en Passende Ouderenzorg in Amby?  
Wij delen graag onze bevindingen met u!  
U kunt meepraten en meedenken. 
 

Wanneer en Waar:  

23-3-2023 van 14:30 uur tot 16:30 uur in Hagerpoort (Laurierhoven 30) 

30-3-2023 van 14:00 uur tot 16:00) uur in Zeven Bronnen (Lovendaalhoeve 30) 

Met koffie en vlaai! 

 

Aanmelden:  
vóór 16-3-2023  

→ via e-mail: c.vree@zio.nl 

→ via telefoonnummer: 06-51675579 

 

Wie zijn wij:  
Wij zijn Frank Amory (ZIO), Maarten Thönissen (SoFi-e verbindt) en Christien 

Vree (ZIO).  

 

                                                  

Kom ook naar de bijeenkomst over het project 
“Positieve en Passende Ouderenzorg in Amby”! 

U bent van harte welkom! 

  
 
 
 
 

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 
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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

BEZORGERS GEZOCHT 
De reservelijst is leeg en er is niks zo 
vervelend als “geen bezorger achter de hand 
hebben als je deze nodig hebt!” 
Daarom we zijn op zoek naar mensen die op 
dinsdag en/of woensdag één tot anderhalf 
uur vrij hebben en die tijd willen gebruiken 
om de Amyer Praot te bezorgen. 
Voel je je aangesproken of heb je interesse, 
mail dan met  

amyerpraot@ziggo.nl 
wij nemen dan contact met je op voor meer 
informatie.  
Oh ja, minimum leeftijd 13 jaar! 
  

 

HEEFT U EEN PAAR UURTJES 
PER WEEK TIJD?

STICHTING 
OUDERENPROJECT  

“GEINEN DAANK” ZOEKT 
VRIJWILLIGERS/STERS 

EN CLIËNTEN.
Stichting  Ouderenproject “Geinen Daank” 
heeft als doel eenzame ouderen in 
Maastricht éénmaal per week te bezoeken, 
om zodoende de eenzaamheid onder 
ouderen enigszins te verlichten. Dit doet zij 
d.m.v. vrijwilligers.
Een vaste en passende vrijwilliger zorgt voor 
een beetje gezelligheid, een praatje,
sociaal contact etc., zodat de persoon in 
kwestie ook langer zelfstandig kan blijven 
wonen.
Volledige reiskosten v.d. vrijwilliger zullen 
door de stichting vergoed worden.
Voelt u zich door het bovenstaande 
aangesproken, heeft u een paar uurtjes per 
week tijd en denkt u: dit is iets voor mij, 
aarzel dan niet, we hebben u nodig  en neem 
contact op met
Stichting Ouderenproject “Geinen Daank”
Tel: 06-10513441 of tel: 043-3218989.
Een briefje sturen kan ook naar:
Stichting Ouderenproject “Geinen Daank”  
Bontwerkersdreef 14e, 6216 SH Maastricht. 
Of mailen naar: hans@bindels.demon.nl
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met 
u op.
Zie ook onze website: www.geinendaank.nl

Bent u wel eens eenzaam en lijkt het u leuk 
om 1 x per week bezoek te ontvangen van 
een vaste en passende vrijwilliger? 
Dan zoeken wij u! Neem a.u.b. contact met 
ons op en word cliënt bij ons en neem met 
uw vrijwilliger deel aan onze activiteiten. 
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Loop jij ook mee in de 41ste 
editie van de 
Kinderwandelvierdaagse?
24 t/m 28 april
(m.u.v. Koningsdag)
Volg onze Facebook pagina 
“Kinderwandelvierdaagse Amby”!

HARTSLAG
Voor 2023 hebben we de volgende cursussen 
gepland.
Basiscursus reanimatie: 3 oktober.  Dit is 1 avond 
van 3 uur.
Herhalingscursussen reanimatie:  21 maart, 
16 mei, 12 oktober en 7 november  april, 

12 oktober. Dit is 1 avond van 3 uur.
We bieden de basiscursus voor € 25 en de herhalingscursus voor 
€ 17,50 aan.
Schrijf u snel in via hartslagnu.amby@gmail.com VOL=VOL
 
Wist u dat:
* Wij met 2 zeer ervaren en landelijk gecertificeerde instructeurs 
 werken?
* Wij samen werken met Buurtplatform Amby en de trainingen op 
 hun locatie plaats vindt.
* Wij voor verenigingen e.d. ook trainingen op eigen locatie kunnen 
 verzorgen? En u hier altijd informatie over kunt opvragen.

* U na het volgen van de basiscursus een certificaat ontvangt en dit 
 certificaat 1 jaar geldig is.
* U zich met dit certificaat kunt aanmelden bij HartslagNu, 
 het reanimatie oproepsysteem. 
* De Nederlandse Reanimatie Raad adviseert om ieder jaar een 
 herhalingscursus te volgen.
* Als u lid wordt van onze vereniging, wij voor u bijhouden wanneer 
 u opnieuw getraind moet worden. 
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Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, het assortiment van een speciaalzaak 

De  maand actie: Vers geperst sinaasappelsap fles 750 ml € 1,99 
Deze week: witte kool atjar 500 gr € 1,98 

Aardappelen Jelly 10 kg € 4.98 
Elstar of Jonagold kilo € 1,39 

Pompoensoep liter € 3,99    3 flessen €9,99 
We werken met verse groenten,  geen toegevoegde suikers,  

en geen conserveermiddelen in al onze zelfgemaakte producten. 
Ingang: Kersenwei Bemelen 
Ma. t/m do. 9.00 - 18.00 uur 
Vr. 8.00 - 18.00 uur 
Za. 8.00 - 17.00 uur 

Locatie dag- en nachtopvang voor dak- en 
thuislozen, plus een social hostal
Hierbij wil het college van B&W u informeren dat zij een 
locatie heeft gereserveerd voor de realisatie van een 
nieuwe dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen plus 
een social hostel, namelijk Severenstraat 18. 
Hier staat momenteel nog een voormalig schoolpand 
waar leegstandsbeheer geldt dat - bij doorgang van de 
plannen – zal worden gesloopt. 
Er volgt eerst een verdiepend onderzoek naar de haalbaarheid van dit 
idee. Op basis van de onderzoeksresultaten zal het college besluiten of de 
DNO en het social hostel hier daadwerkelijk worden gerealiseerd. 
Het vinden van een geschikte locatie voor deze voorziening in onze stad is 
geen gemakkelijke opgave gebleken de afgelopen jaren. In de zoektocht is 
deze locatie nu als geschikt naar voren gekomen. De locatie is rustig 
gelegen met mogelijkheden voor rust en privacy, maar biedt ook 
mogelijkheden voor dagbesteding en begeleiding. De huidige locatie aan de 
Statensingel biedt deze mogelijkheden onvoldoende en past met zijn 
slaapzalen niet meer bij de landelijke visie en onze visie uit het regionale 
beleidsplan Zicht op Thuis. 
Deze doelgroep is gebaat bij een persoonsgerichte aanpak, waarbij privacy 
en veiligheid, naast de persoonlijke ondersteuning, belangrijke 
voorwaarden zijn, om binnen 6 weken door te kunnen stromen naar een 
passende vervolgplek. Daarnaast is een DNO-voorziening een wettelijk 
verplichte taak die wij als centrumgemeente moeten uitvoeren. De nieuwe 
DNO moet plek gaan bieden aan 20 personen en willen we combineren 
met een social hostel. Dit is een woonplek waar mensen gedurende 
maximaal 2 jaar onder begeleiding kunnen wonen wanneer hun zorgvraag 
nog onvoldoende helder is en ze daardoor nog niet op een passende 
woonplek elders terecht kunnen. Ook het social hostel moet plek gaan 
bieden aan 20 personen. Door beide voorzieningen te combineren kunnen 
de zorg en het toezicht beter worden georganiseerd. 

Momenteel wordt zoals aangegeven gestart met een verdiepend 
onderzoek naar hetgeen er nodig is voor de realisatie. 
Hoe lang het onderzoek duurt is afhankelijk van de wanneer 
werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door externe bureaus. Zodra 
het college hier meer over kan melden, houd zij U op de hoogte. 

Op zoondag 12 fibberwarie waor ’t zowiet nao 
2 jaor köste de Amiese mansluij weer aan de 
geng “t waor weer Hierezitting in d’n 
Amyerhoof! Wat waor t weer gezèllig:  
De Hierezitting maakste same, Bezeukers, 
Artiesten, Sponsoren & alle medewerkers van 
d'n Amierhoof Geer waort geweldig!
Al met al ‘ne super sjoene daag en  dink d'r aan de volgende 
Hierezitting is op  zoondag 4 fibberwarie 2024 en os dames 
hove neet zoe lang te wachte zee kinne op 25 november al aan 
de geng op de Dameszitting.

Eur Ajd Prinse en Prinsesse 

Het college is in gesprek met de buurt om samen te kijken wat nodig is 
voor de landing van deze voorziening. 
Hierin trekken we samen op met de buurtnetwerken en wordt een 
informatieavond georganiseerd. 
Namens college van B&W
Anita Bastiaans, Wethouder Duurzaam Sociaal Domein, WMO, Welzijn, 
Diversiteit, Europa en de Euregio 
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Plan van aanpak 2023-2026 
voor Maastrichtse sport- en speellocaties

Streep door verdwijnen 125 locaties,
wel kwaliteit boven kwantiteit

Het college heeft voor de periode 2023-2026 
een plan van aanpak vastgesteld voor alle 
openbare sport- en speellocaties in Maastricht. 
Met dit plan wil het college de sport- en 
speelmogelijkheden in de openbare ruimte 
verbeteren. Per jaar is hiervoor € 350.000 
euro beschikbaar. Hiermee wordt de eerdere 

bezuiniging van € 200.000 euro teruggedraaid en een streep 
gezet door het verdwijnen van 125 locaties.
Aanvullend wil het college extra investeren in onderhoud, in 
de realisatie van een beweegvriendelijke omgeving op vier 
onderwijslocaties en in de wensen die voortkomen uit de 
gesprekken met de buurten. Uitgangspunt van het plan is 
kwaliteit boven kwantiteit. 
In de periode tot 2026 komen er 9 sport- en speellocaties 
bij, 14 kleine speelplekken vervallen en van 9 locaties 
worden de speeltoestellen verplaatst. In 2026 zijn er dan 
207 openbare sport- en speelplekken in de stad. 
Voor elke buurt is uitgewerkt om welke plekken het gaat. 
Ook is op buurtniveau het onderhoud en de wijze van 
vervanging voor de komende vier jaren in kaart gebracht. 
“We willen een gezonde toekomst voor elk kind. Daar 
hoort sporten en bewegen bij en dat gebeurt steeds vaker 
in de openbare ruimte. Met dit plan willen we een 
kwaliteitsslag maken, zodat de locaties nog meer dan nu 
uitnodigen tot beweging en ontmoeting,” aldus Hubert 
Mackus, wethouder sport van de gemeente Maastricht. 

Buurtbijeenkomsten
De afgelopen 1,5 jaar werden 29 buurtbijeenkomsten 
gehouden over gewenste verbeteringen van de openbare 
sport- en speelvoorzieningen. Daarnaast werden 640 
enquêtes ingevuld en namen 2585 kinderen deel aan een 
onderzoek over sport- en beweegdeelname. Uit de 
bijeenkomsten, enquêtes en het onderzoek komt de wens 
naar voren om zoveel mogelijk sport- en speel locaties te 
behouden en zelfs uit te breiden. 
De kosten voor uitvoering van alle opgehaalde wensen 
overschrijden het beschikbaar budget fors (4,5 miljoen 
investeringskosten). Wethouder Mackus: “Alle wensen 
overnemen is gewoonweg niet realistisch. Maar eens te 
meer hebben de buurten duidelijk gemaakt hoe belangrijk 
kwalitatief goede sport- en spellocaties zijn in de wijk. Dat 
signaal is luid en duidelijk gehoord en ook vertaald in dit 
plan van aanpak, met extra investeringen en meer 
onderhoud. 
Over een aantal van de specifieke wensen, bijvoorbeeld 
sport- en beweegaanbod voor tienermeiden, gaan we verder 
in gesprek.” 

Kwaliteit boven kwantiteit 
Het uitgangpunt van het meerjarenplan is en blijft kwaliteit 
boven kwantiteit. Dit betekent dat alle grotere sport- en 
speelplekken in de stad, met de meeste beweeg-, speel- en 
ontmoetingswaarde, behouden blijven of worden versterkt. 
23 speelplekken met minder dan drie speelelementen 
(kunnen) komen te vervallen (9 plekken) of worden 
verplaatst (14 plekken). Met het vrijkomend budget worden 
grotere sport- en speelplekken in nabijheid dan uitgebreid 
of voorzien van meer kwaliteit. Het vervangen en uitbreiden 
van speellocaties en –toestellen gaat in goed overleg met de 
buurten. Opheffen van de kleine speelplekjes gebeurt pas 
indien niet meer voldaan wordt aan de veiligheidseisen of 
wanneer de herstelkosten niet meer in verhouding staan tot 
de verwachte levensduur van een speeltoestel. 

Verbeterslag 
Daarnaast wordt bij een aantal nieuwe kindcentra de 
komende jaren een beweegvriendelijke omgeving 
gerealiseerd. Deze is onder schooltijd voor (mede) gebruik 
van de school en na schooltijd beschikbaar voor de buurt. 
Ook komen er 7 nieuwe speelplekken en 2 nieuwe jeu des 
boules bij. 1 trapveld en 2 jeu des boules banen verdwijnen. 
Hiermee komt het totaal aantal speelplekken in 2026 uit op 

207, verspreid over de stad. Dit komt neer op ongeveer 1 kwalitatief 
goede en veilig bereikbare speelplek per 75 kinderen. 

Besluitvorming 
Op 14 maart is er een stadsronde over het plan van aanpak. 
Op 28 maart vergadert de gemeenteraad over het voorstel van het 
college.

Voor Amby betekent dit:



Amyer Praot - 12 - Amyer Praot

 
Bent u op zoek naar advies over het (verder) verduurzamen van uw woning? Dan kunt u 
terecht bij het Klimaathuis Maastricht aan de Groene Loper. Het Klimaathuis, een initiatief 
van de gemeente Maastricht, adviseert onafhankelijk en objectief over het verduurzamen 
van uw woning. In het Klimaathuis kunt u zien én ervaren welke oplossingen er zijn op het 
gebied van duurzaam wonen. 

Voor ieder budget 

U vindt in het Klimaathuis verschillende 
duurzame oplossingen: van simpele kleine 
verbeteringen zoals radiatorfolie en een 
energiebesparende douchekop tot 
technische installaties als een 
warmtepomp. Er zijn oplossingen voor 
ieder huis en voor ieder budget. Ervaar 
het vooral zelf en laat u inspireren en 
adviseren.  

Onafhankelijk advies 

U kunt gratis binnenlopen voor een gesprek met een van onze adviseurs. Het is niet nodig 
om een afspraak te maken. 

De adviseur: 

 helpt u op weg met het energiezuinig(er) maken van uw woning; 
 vertelt u graag wat in uw situatie mogelijk is en wat de kosten en opbrengsten zijn; 
 geeft tips over hoe u energie en geld kunt besparen; 
 geeft advies op maat in het Klimaathuis;  
 ondersteunt bij het opvragen van offertes bij bedrijven in de regio; 
 kijkt met u naar hoe u het verduurzamen van uw huis kunt betalen. 

Het bezoekadres is President Rooseveltlaan 217 in Maastricht. U kunt elke woensdag, 
donderdag en vrijdag terecht in het Klimaathuis. U bent welkom tussen 9.30 en 17.00 uur. 
Het is niet nodig om een afspraak te maken. 


