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Herinrichting peuteropvang Amby
Nadat ons kinderdagverblijf 
eind vorig jaar is opgeknapt, is 
nu ook onze peuteropvang aan 
de beurt! De muren krijgen 
een fris kleurtje, er komt 
sfeerverlichting, er wordt een 

nieuwe vloer gelegd en de groepen krijgen nieuw meubilair. Wij 
kunnen straks spelen en leren in onze nieuwe, gezellige, huiselijke 
groepen! 
Bent u ook zo benieuwd? Wilt u eens kijken of deze huiselijke sfeer 
ook iets voor uw kindje is? U kunt altijd 
vrijblijvend een rondleiding aanvragen om 
eens te komen kijken en praten. 
Op de site www.mik-kinderopvang.nl kunt 
u deze rondleiding aanvragen. 

Huiskamer de Koffiepot nog steeds gesloten
Wij zitten met zijn allen in een moeilijke 
tijd.  Het Coronavirus houdt ons allen 
noodgedwongen thuis. En, als we al naar 
buiten gaan: anderhalve meter afstand.
De Stuurgroep en de vrijwilligers hopen 
dat het jullie, onze bezoekers, allemaal 
goed gaat. Langs deze weg willen wij jullie groeten en een goede 
gezondheid toewensen. 
Wij hopen dat wij binnenkort weer open mogen en tot dan: 
HOUD JE TAAI! 

30 jaar Amyer Praot en draagster 
Limburgs Lintje
24 april j.l. werd Thera Lahaye verrast met 
het Limburgs lintje, uitgereikt door L1 
Radio &  TV in verband met haar 30-jarig 
jubileum bij de Amyer Praot.
“Tijdens de reünie in 1990 van de oude 
jongensschool aan de Ambyerstraat Zuid 
benaderde Annie Meijers me en vroeg of ik zin had, om Leon Heuts 
te gaan ondersteunen met het maken van de Amyer Praot. Ik 
moest me vooral bezighouden met het zgn. taalkundig toetsen van 
de teksten en zorgen voor een stuk secretariële ondersteuning.
Daar had ik wel oor naar”, aldus Thera.
Nu 30 jaar later verschijnt de Amyer Praot nog steeds. Er is wel 
veel veranderd. Een oplage van 3000 stuks, die door 12 bezorgers 

in Amby elke twee 
weken bezorgd wordt. 
Het redactieteam  
bestaat nu uit Thera 
Lahaye en Henny en 
Maria Willems. Teksten 
worden digitaal 
aangeleverd. 
“Wat hetzelfde is 
gebleven in deze 30 
jaar: we maken nog 
steeds een papieren 
dummy en komen elk 
veertien dagen bij 
elkaar. 
Ook zijn we iedere 
keer weer benieuwd, 
wat Drukkerij de Heeg 
er deze keer van 
gemaakt heeft. Want die 
samenwerking is ook al 
zo oud!”

Thera, vanaf deze plek proficiat namens het redactieteam.

Harmonieuws
Onze jubilarissen van 2020
Op zaterdag 9 mei jl. vermeldde de agenda van 
Harmonie St. Walburga, de jaarlijkse Walburgadag, 
met om 18.00 uur de H. Mis, gevolgd door de 

huldigingen van de jubilarissen en aansluitend de receptie. 
Helaas heeft de Coronacrisis roet in het eten gegooid waardoor 
de Walburgadag niet kon doorgaan. Toch willen wij de jubilarissen 
aan u voorstellen. Op de foto ziet u, beginnend links bovenaan: 
Wiel Claessen, 70 jaar lid, Bert Huben, 50 jaar lid, 
Marielle Hermans-Vreuls, Frank Vreuls, Huub Stassen, 
Ron Dassen, Math Hursel, Els Vreuls-Vrancken en Ronald Debie, 
40 jaar lid, Benno Hermans en Ed Sabel, 25 jaar lid, Roel Paats, 
Jordy Walthie, Desiree Verburg en Ton Bron, 10 jaar lid.
De heer Jack Welzen, eredirigent van onze vereniging, is 
60 jaar lid en kon tijdens het maken van de foto’s helaas niet 
aanwezig zijn. 
Op een later, nog te bepalen, tijdstip zal de Walburgadag 
ter ere van onze jubilarissen alsnog plaatsvinden. Voor nu 
bedankt het bestuur langs deze weg de jubilarissen voor hun 
jarenlange lidmaatschap, inzet en betrokkenheid bij Harmonie 
St. Walburga. 



INLOOPSPREEKUUR 
Ambyerstraat Noord 78, 

06-36408424 

Werk en Bemiddeling 
Juridisch inloopspreekuur 

Wijkagent 
Toon Hermans Huis 

is tijdelijk vervallen 
heeft U vragen, bel dan even met het 

Buurtplatform Amby 

Het sociaal team 
donderdag van 10.00 -11.30 uur. 

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

www.sociaalteammaastricht.nl 

Buurtplatform Amby 
info@buurtplatform-amby.nl 

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

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

bel dan 
GSM 06-20164033

Gevraagd oude fietsen

U vindt een AED
bij Hagerpoort, 
in kantoor Maasvallei,
bij De Kardinaal,
in gemeenschapshuis Amyerhoof, 
en bij Plusmarkt, Severenplein 24A

COLOFON
Volgende uitgave: 
Dinsdag 26 mei

Inzendtermijn kopie
Woensdag 20 mei

Redactie, financieel beheer,
klachten en advertenties

Henny Willems
Berkenhoven 26

6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089

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

Bankrekening 
NL 59 RABO 0131322540

t.n.v. Amyer Praot Maastricht

Secretariaat en advertenties
Thera Lahaye
Iepenhoven 31

6225 GW Amby Maastricht
Telefoon 3112178

Oplage en verspreiding
Oplage 3000 stuks

verspreiding binnen postcode 6225

Druk
Drukkerij De Heeg

Rijksweg 76
6228 XZ De Heeg-Maastricht

Telefoon 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl

Heeft u last van terugkerende 
computerproblemen en/of een 

steeds trager werkende 
computer? Wij zijn gespecialiseerd 
in het verhelpen van alle mogelijke 

problemen en het opnieuw 
optimaliseren van uw computer, 

zodat deze weer snel en 
betrouwbaar is. Bel:043-3631435 

of www.fixxcomp.nl

   
AMBY 

Bejaarden- en Invalidenvereniging

“De Sjlaaimetten”
in Mei

GÉÉN
KIENEN

ATTENTIE:
Het kienen van de 
Zonnebloem op de 

eerste dinsdag van de 
maand gaat tot 

nader order niet door 
vanwege het 
coronavirus.

 

de hele maand juli GEEN 
kienmiddag Café de Kardinaal 

 

 

 

 

in augustus is er GEEN kienen 

10 JAAR JUBILEUM 
OP DE SOLOTOER MET ZINGEN 

VAN JEROME GELISSEN 
IN OKTOBER 2020

Na de release van mijn jubileum cd-single 
Geneet en Leef is het binnenkort tijd 
voor het 10-jarig jubileum. Op zaterdag 
31 oktober 2020 wordt mijn 10-jarig 
jubileum feest gevierd in Gemeenschapshuis 
Amyerhoof te Amby. Het wordt een 
verrassende avond voor jong en oud met 
bekende liedjes, maar ook met een aantal 
nieuwe liedjes. Naast mezelf treden er ook 
diverse gastartiesten op en wordt mijn 
speciale jubileum cd-album gepresenteerd. 
De opbrengst van deze cd gaat gedeeltelijk 
naar een goed doel dat binnenkort nog 
bekend wordt gemaakt. Mocht er in deze 
crisistijd in oktober iets veranderen, dan 
kom ik daar binnenkort nog op terug.
Met vriendelijke en muzikale groeten, 
Jérôme Gelissen. 
Voor meer info: www.jeromegelissen.nl 
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Voordeel bij Keurslager Heuts!
VOORBEELDAANBIEDINGEN:

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

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

Bij 500 gram 
sucadelapjes 

GRATIS 
kruidenbouquet

Cordon bleu 
Duroc d’Olive

SPECIAL!
Gevulde kippendij

Stamppot
Diverse varianten

Gehaktbrood
Van mama Janssen

Asperge- 
beenhamovenschotel

Vleessalade

Saucijsjes
Duroc d’Olive

Hongaarse Goulash
Met GRATIS witte rijst

Tomatensoep

Stoofstukjes  
in braadjus
Duroc d’Olive

Frisse groentesalade

Shoarmapakket
Vlees, broodjes + saus

Biefreepjes
Diverse varianten

Gebakken pastei
Met appeltjes en rozijnen

Zeeuws spek, 
gebakken pastei + 
grillworst

4 stuks 650

100 gram 175

500 gram 295

per stuk 295

500 gram 595

250 gram 295

8 stuks 550

500 gram 595

1 liter 395

500 gram 495

100 gram 109

samen 595
500 gram 895

100 gram 099
100 gram per soort, samen 350
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Voordeel bij Keurslager Heuts!
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Voordeel bij Keurslager Heuts!
LEKKER VOORDEEL:

Oriëntaalse steaks Kipwok-pakket
met rijst en groenten

samen  795

Varkensschnitzels
naturel of gepaneerd

4 stuks  775

Runderbiefbrochette
keuze uit diverse smaken

Kalkoenroulade

100 gram  175

Gek. Achterham + 
Sjaandergehakt +
Boterhamworst

100 gram per soort samen 450

Lente stamppot

500 gram 475

Hongaarse goulash
met gratis witte rijst

500 gram  695

Gehaktballetjes
in tomatensaus

500 gram 650

Asperge-beenham 
ovenschotel

500 gram  725

Pittige belkes

250 gram 325

Aspergesoep

pot 1 liter 595

Macaroni-vlees

200 gram 239

Mestreechter
rauwkostsalade

100 gram  129

Bergerkipsalade

250 gram 350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 12 mei t/m zaterdag 16 mei 2020.
Bestellen tijdens Corona-crisis.

U kunt via bestel@heuts.keurslager.nl uw bestelling doorgeven en deze aan de achterdeur afhalen. Voorwaarde minimaal 24 uur van tevoren doorgeven. 
En betalen met pin.

Duroc burgers

4 stuks 350

elke 5e GRATIS

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

4 stuks 875

Stichting SAME 
Reeds 26 jaren 
organiseert Stichting 
SAME de braderie/
markt. Dit jaar, de 27e 
editie, zou er gewerkt 
gaan worden met een 
nieuw concept voor 
de markt namelijk 
“De Dörpsmerret”. 

Helaas beheerst het COVID-19 virus 
ons dagelijks leven en heeft dit voor vele 
van ons, zowel privé als zakelijk, gevolgen. 
Deze situatie heeft ons doen besluiten 
de Dörpsmerret niet door te laten gaan. 
Voor 2021 hebben wij reeds vaderdag, 
zondag 20 juni, vastgelegd. Wij hopen dat 
tegen die tijd iedereen zowel op privé, 
zakelijk en verenigingsvlak weer 
“normaal” zal zijn. Langs deze weg willen 
wij al onze ondernemers, verenigingen, 

standhouders, sponsoren en 
medewerkers een warm hart toedragen 
en bedanken voor de afgelopen jaren. 
Tot op vaderdag, 20 juni 2021. 

Voor allen, houd jullie gezond. 
Veer zien us. 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur Stichting SAME 
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AMIEPEDIA
amiepedia.nl:  Verleden, 
heden en toekomst!

Dodenherdenking gegijzeld door corona.

4 Mei 2020.
Vorige week dinsdag 4 mei beleefden we wel 
een heel gedenkwaardige dodenherdenking.
Naast de koning en koningin waren ook 
premier Mark Rutte (VVD), de Amsterdamse 
burgemeester Femke Halsema en Gerdi 
Verbeet, de voorzitter van het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei, aanwezig. De gebruikelijke 
erehaag van veteranen vanuit het Paleis op 
de Dam naar het Nationaal Monument ging 
dit jaar niet door. De maatregelen in verband 
met het corona-virus stonden een massale 
bijeenkomt niet toe.
Nog nooit eerder sprak het staatshoofd 
bij de Nationale Herdenking. Voorafgaand 
aan zijn toespraak legde Willem-Alexander 
samen met koningin Máxima op de lege 
Dam een krans bij het Nationaal Monument. 
Daarna volgden de twee minuten stilte en 
plaatsten twee scouts de kransen die normaal 

door overlevenden van de Tweede 
Wereldoorlog en nabestaanden van 
oorlogsslachtoffers zouden zijn gelegd.

De gevulde leegte.
Vanwege deze zeer bijzondere 
omstandigheden, werd deze herdenking als 
een zeer bijzondere ervaren.
Indrukwekkend.  Het plein was 
leeg. Geen grote ingetogen 
menigte. Geen oud-bevrijders, geen 
hoogwaardigheidsbekleders, geen storende 
elementen.  Maar 6 à 7 miljoen kijkers 
leefden mee, voelden mee. Ze waren 
er niet lijfelijk, maar ‘de geest’ van de 
miljoenen kijkers was er wel degelijk en zij 
herdachten hun nabestaanden.  De leegte 
voelde als gevuld.
Mooi, en indrukwekkend. Niet in het 
minst door het feit, dat de Koning in zijn 
toespraak aandacht besteedde aan het 
feit, dat zijn overgrootmoeder, Koningin 
Wilhelmina, in de beleving van veel 
landgenoten in 40 -45, haar land in de 
steek had gelaten.  Vanuit Engeland steunde 
zij echter de Nederlanders en hun land. 

Amby en de bevrijding.
Natuurlijk kende ook Amby de bevrijding. 
Ons dorp beleefde dit al half september 1944. 
Lees meer artikelen hierover op: Amiepedia/
Tweede Wereldoorlog. ‘Ooggetuigenverslagen’, 
‘de Bevrijding’ of ‘Oorlogsslachtoffers’ uit 
Amby. Tevens is er speciaal aandacht gegeven 
aan oorlogsslachtoffers van oud-Ambynezen 
die bij hun overlijden niet meer in Amby 
woonden. Zoals het onlangs geplaatste artikel 
over een vergeten held: ‘Hubert Ummels’, 
geboren in Amby, maar in het verzet actief 
geweest in Midden-Limburg. Of het verhaal 
van gezusters Vliekx die in Maaseik in het 
verzet zaten.

 

Marechausseekazerne te Amby (huidige 
Ambyerstraat Zuid) met ingezette foto van 
Hubert Ummels

Blijven herinneren.
Dodenherdenking in Amby, in Maastricht, in 
Nederland, het is een dusdanig belangrijk 
moment in onze geschiedenis dat absoluut 
doorgegeven moet worden aan volgende 
generaties. Iets dat nooit vergeten en 
verloren mag gaan. 
Vanaf deze plaats: diep respect voor alle 
dorpsgenoten, die gestorven zijn, die 
geleden hebben ten gevolge van de Tweede 
Wereldoorlog. 
Maar herdenken is ook een moment van 
gedachten aan alle medebewoners in ons 
land en ver daarbuiten, die lijden aan oorlog 
en vreedzaamheden, aan onderdrukking op 
basis van huidskleur, politieke gezindheid, 
geaardheid, religie of anderszins.

Interesse gewekt: 
Lees dan het verhaal op: Amiepedia.nl/
Tweede Wereldoorlog

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

Een initiatief van de Joonkheid Amie
Dit project heeft tot doel een complete 
encyclopedie over (cultuur-historische) 
onderwerpen, over de mensen en de 
natuur van de huidige wijk Amby c.q. de 
voormalige gemeente Amby op internet te 
maken. Amiepedia is gratis te gebruiken om 
informatie te zoeken en om (zelf) informatie 
toe te voegen.
Momenteel zijn er 240 artikelen, 875 
afbeeldingen en 79 gebruikers.  
In verband met de coronacrisis zal er 
voorlopig geen maandelijks inloopuurtje bij 
Amiepedia zijn. Via Facebook en Amyer Praot 
houden we u op de hoogte. Heb je een vraag, 
weet je niet precies hoe je iets kunt plaatsen 
of twijfel je over een oude foto, stuur een 
mailtje naar Redactie@Amiepedia.nl 

Redactie@Amiepedia.nl . 
Van - voor en door de mensen van Amby. 
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Openingstijden: Di-Wo-Vr 8.30 uur tot 18.00 uur | Do 8.30 uur tot 13.00 uur | Za 8.30 uur tot 15.00 uur

Reclame van woensdag 13 mei tot en met dinsdag 26 mei

4 Braadworstjes
+ 1/2 kg Gehakt

€ 8.45samen voor

RUNDERSTOOFLAPPEN
vrijdag 15 mei en
zaterdag 16 meiWeeKenDReCLAMe 

per kg € 11.90

Zuurvlees
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.09
Achterham
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 2.05

Jonge kaas

100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.20

Boterhamworst
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.09

Om onze klanten in Amby tegemoet te komen die ivm de toestand rond het "Corona-virus" niet in staat zijn om onze 
slagerij te bezoeken, willen wij komende tijd en 1 maal wekelijks op vrijdag gratis aan huis leveren. 
U kunt uw bestelling dan op donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur telefonisch aan ons doorgeven en dan leveren wij 

deze vrijdag tussen 13.00 en 17.00 uur bij u af. Op overige dagen is dit 
niet mogelijk. Dit geldt voor bestellingen vanaf 20 euro. Mobiel pinnen is mogelijk.

Scouting Amby is weer gestart!

Vanwege het coronavirus waren alle 
Scoutingbijeenkomsten en activiteiten afgelast. Via 
diverse online initiatieven hebben we onze jeugdleden 
waar mogelijk een alternatief scoutingprogramma 
geboden de afgelopen weken. Inmiddels staan de nieuwe 
maatregelen van eind april toe dat we aangepast club 
kunnen draaien.

De Gemeente Maastricht heeft onder voorwaarden 
toestemming verleend om het scoutingspel weer op te starten. Dit 
betekent dat vanaf deze week weer scouts (in groepjes) in Amby 
zichtbaar zullen zijn. Bij het scoutingspel wordt uiteraard rekening 
gehouden met de richtlijnen die zijn opgesteld door Scouting Nederland.

BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING
"ST. WALBURGIS" AMBY MAASTRICHT.
Onze jaarvergadering, welke gepland staat voor 18 mei 2020, zal 
vanwege het "Corona-virus" niet doorgaan. 
Zodra een nieuwe datum bekend is, laten wij u dat  via de 
Amyer Praot weten.

Raijmond Weerts Voorzitter
Guus Gabbano Secretaris 

Kinderen moeten in deze overgangsperiode in Coronatijd weer kunnen 
spelen en bewegen, met leeftijdsgenootjes en buiten in de frisse lucht. 
Buiten sporten en bewegen is belangrijk voor gezonde ontwikkeling 
van kinderen en jongeren en we zijn blij dat de overheid in deze 
onwerkelijke tijden ruimte wilt bieden voor kinderen en jongeren om 
buiten te sporten. 
Ook iedereen bij Scouting Amby staat klaar om weer met 
buitenactiviteiten te starten.

Dodenherdenking 2020

De jaarlijkse dodenherdenking 
had in het hele land een 
soberder karakter dan 
andere jaren, ook in Amby. 
Toch vonden wij van Scouting 
Amby het belangrijk dit niet 
ongemerkt voorbij te laten 
gaan en daarom hebben we in 
overleg met het organiserend 
comité afgesproken toch deel 
te nemen. 
In plaats van met een grote 
groep zoals andere jaren het 
geval is, waren deze keer alleen 
een aantal bestuursleden 
aanwezig. Uiteraard met 
een onderlinge afstand van 
anderhalve meter 
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3 5 e  j a a r g a n g
 n r .  1 0  -  2 0 2 0

 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

VERLANGEN NAAR BEVRIJDING

Vorige week hebben wij Bevrijdingsdag 
gevierd. Ons land werd 75 jaar geleden 
bevrijd van de Duitse onderdrukkers. 
Zeer weinig mensen die vandaag tussen 
ons zijn zullen het hebben meegemaakt, 
maar ik denk dat we ons allemaal een 
voorstelling kunnen maken hoe het 
geweest zal zijn. Eindelijk vrij! Hier 
hebben we zo lang naar uitgezien!

Ik denk dat bij iedereen van ons 
momenten zijn geweest waarop wij 
opnieuw verlangden naar bevrijding. Nu 
met de coronacrisis, wanneer kunnen we 
gewoon weer alles? Overal heen? Oh, 
als ik niet meer ziek zou zijn, dan zou 
ik… Als ik die verslaving onder de knie 
zou krijgen, dan zou ik weer vrij zijn….

Straks mogen we weer reizen, knuffelen, 
uit eten. Maar gaat het werkelijk vrijheid 
geven? Ook al ben je uit de crisis, gaat 
de crisis ooit uit jou?Als je opnieuw 
mocht beginnen, wat zou je dan (niet) 
doen?

In Johannes 8 doet Jezus de uitnodiging 
om opnieuw te beginnen: “Als u 
vasthoudt aan mijn woord, dan bent u 
werkelijk leerlingen van mij; dan zult u 
de waarheid leren kennen en de 

waarheid zal u vrijmaken.” Toen wierpen ze tegen: “Wij zijn toch afstammelingen van 
Abraham en nooit iemands slaaf geweest. Hoe kunt U dan zeggen dat wij vrij zullen 
worden?” Jezus gaf hun ten antwoord: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie zonde 
doet, is een slaaf, een slaaf van de zonde. Een slaaf blijft niet voorgoed in huis, de 
Zoon blijft voorgoed. Als de Zoon u vrijmaakt, zult u echt vrij zijn.”

Het is alsof Jezus zegt: ‘Niemand is vrij, wees er nu maar gewoon eerlijk over. We 
zouden allemaal graag opnieuw beginnen, maar er is een kracht in ons, de zonde, 
die ons niet vrij maakt om de andere te dienen en te beminnen en opnieuw te 
beginnen. Paulus zegt het ook: “De goede wil ligt binnen mijn bereik, maar niet de 
goede daad. Ik doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade dat ik niet wil.” Maar 
dan zegt Paulus: “God zij gedankt door Jezus Christus onze Heer! De ‘wet’ van de 
Geest die in Christus Jezus het leven schenkt, heeft u vrijgemaakt van de wet van de 
zonde en de dood.” Jezus heeft ons de mogelijkheid gegeven om echt vrij te zijn, om 
opnieuw te beginnen, om te beminnen! De kracht van de zonde is vernietigd door 
Hem die ons Zijn Geest gaf om als kinderen van God vrij te kunnen leven.

Waar je Jezus uitnodigt in je crisis, gaat de crisis ooit uit jou. Dan ga je het geweld en 
de onderdrukking in je leven afwennen en mag je de vrijheid van de kinderen Gods 
ontdekken. Het is een vrijheid die gericht is op het dienen van God en de mensen om 
ons heen.

Die Bevrijdingsdag gun ik jullie van harte!

Kapelaan Slaven Brajkovic.

Op zondag is er de Eucharistie op televisie, vanaf 10.00 uur op NPO 2, 
en vanuit Hilversum wordt elke dag een Mis en een dagsluiting gestreamd:  
https://kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk). 
De lezingen van de zondag plus enkele gebeden en een korte overweging kunt u elke 
zondagmorgen lezen en/of downloaden van de site van de Katholieke Bijbelstichting: 
https://rkbijbel.nl/kbs. 
Verder zendt Radio Maria (DAB+ radio) iedere doordeweekse ochtend en avond een 
Eucharistieviering uit.

Door de week kunt u ook de H. Mis volgen op de Facebook-pagina “Walburga 
Parochie Amby Maastricht”, maandag t/m vrijdag om 19.00 uur. Voor deze Missen 
kunt u ook intenties opgeven bij het priesterteam.

Onze kerk in Amby blijft open op de gewone mistijden.
- dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 10.00 uur
- elke zondag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Telkens met uitstelling van het Allerheiligste, gevolgd door de zegen.
De Dagkapel is elke dag van 6.00 uur tot 20.00 uur open. Maximaal kan er 
vanwege de vereiste afstand en de kleine ruimte slechts 1 persoon in de kapel.

Voor een persoonlijk gesprek of het ontvangen van het schitterende sacrament van 
boete en verzoening kunt u altijd een afspraak maken met 
   Past. Mgr. E.J. de Jong:  06-51177061 E:  pastoordejong@gmail.com
   Kap. Slaven Brajkovic:  06-27501073 E:  slavenbraikovic@yahoo.com 
   Kap. Pawel Zelazny:  06-17971718 E:  paw.zelany@gmail.com

Overledenen van de afgelopen periode:
Leny Schuffelers-van Gangel, 93 jaar
Gerda Castro-Huveners, 90 jaar
Mogen zij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming.

Bezoek ook onze website voor actuele informatie en foto’s: www.parochiewalburga.nl.
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RKASV NIEUWS 
 
De jeugd is weer gestart met trainen.
Door het coronavirus waren alle 
voetbalactiviteiten verboden.  Maar op 6 mei zijn 
de pupillen weer begonnen met de trainingen.
Na goed overleg met Maastricht Sport hebben we 
samen een protocol opgezet. Zodat iedereen veilig weer de 
trainingen kan hervatten.
Ook de jeugd tot 18 jaar zijn weer gestart met trainingen. Maar 
deze leeftijdsgroepen moeten 1.5 meter afstand houden.
 
De kantine en kleedlokalen blijven dicht.
En ouders mogen niet op het complex komen. 
Hier een foto van de jeugd bij de herstart van de trainingen.

 

EINDE SEIZOEN 2019/2020.
Zoals iedereen in de media heeft kunnen lezen, zijn alle 
voetbalcompetities beëindigd door de KNVB. Voor RKASV 
betekent dit dat de strijd tegen degradatie ook ten einde is. 
Volgend seizoen zal ons vlaggenschip wederom uitkomen in de 4e 
klasse A. De RKASV teams die wel mee streden voor het 
kampioenschap, was er ook een abrupt einde gekomen aan het 
voetbalseizoen. Ook voor jullie volgend seizoen zijn er weer 
nieuwe kansen.
 
Onze jaarlijkse “Guido Stals Trofee” competitie, is hierdoor ook 
niet uitgespeeld. En zal geen senioren elftal dit jaar de wisselbeker 
in ontvangst nemen.
 
JUBILARISSEN 2020.
Onze jaarlijkse feestavond waar wij onze jubilarissen in het 
zonnetje zetten is ook uitgesteld. Wegens het coronavirus blijft 
ook de kantine gesloten. De nieuwe datum dat de jubilarissen 
gehuldigd worden is nu vrijdag 25 september. Aansluitend zal dan 
een feestavond zijn in de kantine.
 
Wil jij ook komen voetballen bij RKASV?
Hey Voetballer,
Wil jij ook komen voetballen bij RKASV komend seizoen 2020-
2021 ?
Dat kan heel makkelijk door een mail te sturen naar;
secretariaatrkasv@gmail.com
Doe het voor 01 Juni dan ben jij ook verzekerd van 
competitievoetbal komend seizoen.

KABOUTERVOETBAL 

RKASV zoekt personeel voor in de kantine.
 
Wij zijn op zoek naar kantine personeel, die ons 
team wil komen versterken.
Heeft u interesse of wilt u vrijblijvend info hebben, neem dan 
contact op met:
Eric Mulkens 06-52027831
 
RKASV is op sociale media goed te volgen.
Bent u niet in de gelegenheid om de wedstrijd live bij te wonen 
van RKASV 1.
Dan kunt u het beste de app “in de wandelgangen” downloaden.
Daar wordt u live op de hoogte gehouden van de tussenstanden.
 
Internet;          www.rkasv.nl
Facebook:       https://nl-nl.facebook.com/RKASV/ 
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De Zonnebloem en Corona
Vanwege de omstandigheden met het Corona virus hebben veel mensen 
minder sociale contacten. De Zonnebloem afdeling Amby zoekt contact met 
ouderen en andere kwetsbare mensen, die het leuk vinden om eens met een 
van onze vrijwilligers door middel van een telefoontje of een berichtje via de 
mail contact te maken. Het gaat dan niet om mantelzorg, boodschappen of 
klusjes, of een hulpvraag; daar zetten zich op dit moment diverse instanties, 
groepen en individuele personen heel verdienstelijk voor in. De Zonnebloem Amby kan 
helaas niet zelf het initiatief nemen in verband met de privacy wetgeving. Daarom vragen 
wij u, wanneer u het op prijs stelt om eens met een van onze vrijwilligers via de telefoon 
gewoon een praatje te maken, dit kenbaar te maken bij een van de hieronder genoemde 
bestuursleden van de Zonnebloem afdeling Amby: Maria Janssen-Nelissen, secretaris, tel. 
043 - 36 22 128, e-mail: mjn1944@gmail.com, of bij Tjeu Dols, penningmeester, tel. 043 - 
36 25 298, e-mail: doru@freeler.nl of bij Annie Overmans, algemeen bestuurslid en 
bezoekwerk, tel. 043 - 36 23 816, e-mail: annie.overmans@hotmail.com, of bij Ed Sabel, 
voorzitter, 043 - 36 36 141, e-mail: sabel@home.nl.

Blijf gezond, vriendelijke groet van bestuur Zonnebloem afdeling Amby 

Onlinetraining ‘ME WE’ 
voor jonge mantelzorgers
Ben je tussen de 
15 en 17 jaar oud 
en groei je op in 
een gezin waar 
zorg is om 
iemand? En…
Heb je weleens last van schuldgevoelens? 
(‘Ik spreek maar niet af met mijn vrienden 
want dan is mijn vader alleen’) Doe jij alles 
zoals van je verwacht wordt? (‘Ik houd me 
aan de regels, want mijn ouders hebben 
het al lastig genoeg’). Heb je soms het 
gevoel dat dingen te groot zijn om mee om 
te kunnen gaan? (‘Ik weet het soms 
allemaal niet meer, dan wil ik het liefst even 
verdwijnen’). Of heb je vaker last van 
buikpijn, hoofdpijn of spanning in je lijf?
 
Je bent niet de enige. De training ‘ME WE’ 
is daarom speciaal voor jou en andere 
jonge mantelzorgers bedacht. Je leert er 
beter met onzekerheid en stress omgaan. 

De training 
Eind mei kun je deelnemen aan een 
training bestaande uit 7 online-
bijeenkomsten van ongeveer 2 uur. Tanja 
Goessen en Merel Claessens, consulenten 
voor jonge mantelzorgers bij Steunpunt 
Mantelzorg Zuid, gaan samen met jou 
kijken welke gedachten, gevoelens en 
behoeften invloed hebben op de keuzes 
die je maakt.
Deze gedachten bespreken ze aan de hand 
van de verschillende rollen die je in je hebt. 
Je leert de ‘Adviseur’ kennen, die jou in 
iedere situaties gevraagd en ongevraagd 
advies en commentaar geeft. De 
‘Waarnemer’ let erop hoe jij je lichamelijk 
en emotioneel voelt en op wat er om je 
heen gebeurt. En dan is er nog de 
‘Ontdekker’ die kansen, oplossingen en 
mogelijkheden ziet om met nieuwe 
situaties of uitdagingen om te gaan. Deze 
rollen hebben invloed op welke keuzes je 
maakt, of je iets wel of niet doet en of je 
veel piekert of last van stress hebt. Je leert 
ze herkennen, accepteren en op waarde te 
schatten. Want soms kun je ze beter niet al 
te serieus nemen...

Meer informatie en aanmelding
Deelname aan de training is helemaal 
gratis. Jonge mantelzorgers van 15 – 17 
jaar uit heel Limburg mogen zich 
aanmelden. Lijkt dit je wat of heb je eerst 
wat meer informatie nodig? Neem dan 
vóór 20 mei contact op met Merel 
(06-17309182) | m.claessens@
mantelzorgzuid.nl) of Tanja (06-83668180 | 
t.goessen@mantelzorgzuid.nl). 
Kijk ook eens op https://
www.mantelzorgzuid.nl/jeugd/nieuws. 

Mooi  vitaal haar. 
   gebak.

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

 

Ambyerstraat Noord 102, Maastricht

 

 

 

 

 

 

Vanaf dinsdag 18 mei is mijn praktijk weer geopend! 
 

Iedereen die wil afvallen of gezond wil eten is welkom! 
Bel, mail of kijk op mijn website voor de mogelijkheden. 
 

Uiteraard wordt volgens de regels van het RIVM gewerkt! 
 
De consulten door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed, dit gaat niet ten koste 
van uw eigen risico! Raadpleeg de polisvoorwaarden. 
 

Karposthegge 45 Maastricht   
www.moniquewaltmans.nl | 043-3626882 | info@moniquewaltmans.nl 
 
Aangesloten bij: 
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Stap voor stap
Komende maanden mag er meer.
1,5 meter afstand houden blijft 
gelden.
Worden er weer veel mensen ziek? 
Dan gaan de stappen hieronder 
later in.

11 mei: stap 1
	 •	 Basisscholen,	speciaal	onderwijs	en	
  kinderopvang gaan open. Maar 
  kinderen gaan nog niet elke dag 
  naar de basisschool.
	 •	 Kappers	en	schoonheidsspecialisten	
  mogen weer werken. Ook pedicure 
  en fysiotherapie mag weer. U moet 
  een afspraak maken.
	 •	 Buiten	sporten	mag.	Maar	u	moet	
  wel 1,5 meter afstand houden.
	 •	 Bibliotheken	gaan	weer	open.

1 juni: stap 2
	 •	 In	de	bus,	tram,	metro	en	trein	is	
  een mondkapje verplicht. Reis 
  alleen met de bus, tram, metro en 
  trein als u echt moet.
	 •	 Voortgezet	onderwijs	gaat	open.
	 •	 Terrassen	mogen	weer	open.
	 •	 Restaurants	en	cafés	gaan	open	
  voor maximaal 30 personen. 
  Bezoekers moeten eerst 
  reserveren.
	 •	 Bioscopen	gaan	open	voor	

Beste lezers,
Net als onze 
bevriende 
verenigingen in Amby 
e.o. hebben we als 
Toneelvereniging in 
deze Coronatijd ons 
te houden aan de 
door Rijksoverheid opgelegde regels. Als 
spelers waren we met veel plezier al een 
stuk op weg met het repeteren van ons 
nieuw stuk, welke we in oktober a.s. ten 
tonele zouden brengen. 
De duur van de Corona situatie heeft ons 
ingelopen vandaar dat we als bestuur 
hebben besloten om onze voorstellingen 
uit te stellen tot maart 2021.De data zijn 
zaterdag 21 maart; zondag 22 maart 
zaterdag 27 maart en zondag 28 maart.
 Via onze FB en www. En www.
amyerpraot.com willen we  jullie op de 
hoogte blijven houden van de laatste 
ontwikkelingen. 
Bestuur en leden wensen iedereen een 
persoonlijke Coronavrije periode. 

Coronavirus COVID-19
  maximaal 30 personen. 
  Bezoekers moeten van tevoren 
  een kaartje kopen.
	 •	 Theaters	en	concertzalen	gaan	
  open voor maximaal 30 personen. 
  Bezoekers moeten eerst een 
  kaartje kopen.
	 •	 Museums	gaan	open.	Bezoekers	
  moeten van tevoren een kaartje  
  kopen.

1 juli: stap 3
	 •	 De	campings	gaan	weer	gewoon	
  open. Ook de douches en toiletten 
  zijn dan weer open.
	 •	 Bioscopen,	restaurants,	cafés,	
  theaters en concertzalen gaan 
  open voor maximaal 100 personen.

1 september: stap 4
	 •	 De	sportscholen	gaan	weer	open.
	 •	 Binnen	sporten	en	contactsport	
  mag weer.
	 •	 Sportwedstrijden	mogen	weer,	ook	
  het betaald voetbal. Maar er mag 
  geen publiek komen kijken.

Niet vergeten:
	 •	 Houd	altijd	1,5	meter	afstand.
	 •	 Ga	niet	naar	plaatsen	waar	het	
  druk is.
	 •	 Nies	en	hoest	in	uw	elleboog.
	 •	 Was	vaak	uw	handen	met	zeep.
	 •	 Bent	u	verkouden?	Blijf	dan	thuis!
	 •	 Heeft	u	koorts	of	bent	u	benauwd?	

  Dan moeten alle huisgenoten thuis 
  blijven.
	 •	 Werk	zoveel	mogelijk	thuis.
Heeft u vragen over het coronavirus?
U kunt terecht bij het 
publieksinformatienummer 0800 - 1351 
(tussen 08:00 en 20:00 uur). 
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Oude akerstraat 4 a Bemelen  Ma.11.00-18.00  Di. t/m Do. 8.30-18.00 Vr. 8.00- 18.00 Za. 8.00- 17.00 

I.v.m. corona zijn er vervroegde openingstijden en een aangepaste bedrijfsvoering 

Limburgse Asperges gratis peterselie, ook geschild  

Nieuwe oogst Krieltjes vers geschrapt, zonder conserveermiddel 

Salade to go of gemengde sla per ons €0,79 
Steun onze lokale boeren, bij ons verkrijgbaar: 

 Zuivel van De Vrolijke Koe –Boerenkaas van Kaasboerderij Mertens                 
-Vlees van ‘t Gasthoes en Fromberg - Eieren van Mergellandei                                      

–Meel van Commandeursmolen en De Bakwinkel                                                      
–Brood van Geurten, Honing van Heiland  

 

MOVAKA V.O.F. 

       0646376593 www.movaka.nl 

 

Gronsvelderweg 29, Gronsveld 

 Rolluiken 

 Zonwering 

 Overkappingen 

 Tuinkamers 

 Glaswanden 

 Veranda-zonwering 

 Sectionale poorten 

 Binnen-zonwering 

 Horren 

 Reparatie’s 

Frisse neus, lekker in beweging, en genieten van 
eigen oogst…..
In deze verwarrende Corona-tijden al eens overwogen om óók te gaan tuinieren? 
Lekker buiten aan het werk, in je eigen tempo, op veilige afstand van je medetuinders, 
en uiteindelijk je eigen bloemetjes in de vaas en groenten op het bord? 
Wil jij genieten van de prachtige plek in het groen, én leren over de Dahliateelt? 
Nieuwe mensen leren kennen én Groene Vingers krijgen? 
Wordt dan lid van onze Eerste Maastrichtse Dahliavereniging!
Voor 45 euro ben je een jaar lid en huur je een eigen stuk tuin; voor die prijs hoef je 
het dus niet te laten, en…. we hebben nog maar enkele tuintjes vrij!
Andere optie is om voor 25 euro sponsor-lid te worden; je krijgt dan als dank een 
gratis donateurskaart voor 3 bossen bloemen, en wordt dmv onze maandelijkse 
nieuwsbrief op de hoogte 
gehouden. 
Je kunt er dan altijd nog voor 
kiezen om ook (af en toe) te 
komen meehelpen, lid te worden 
van de bloemschikgroep, of op den 
duur toch een tuintje te huren.
Zie verder op onze website: 
www.emdv.nl, of volg ons op 
Facebook. 
Heb je interesse of vragen 
hierover? 
Mail naar emdv-1934@live.nl 

Onderwerp: 
Update COVID-19
Beste Judoka’s, ouders en 
verzorgers.
Op 12 maart heeft het bestuur 
van judoclub Amby besloten 
om de trainingen te annuleren. 

Wie dinsdag 21 april naar de 
persconferentie heeft gekeken heeft 
kunnen horen dat het allemaal langer gaat 
duren.  
Misschien hadden we tegen beter weten in 
gehoopt dat we weer wat meer vrijheden 
zouden krijgen, maar  helaas is dit niet zo. 
Gelukkig voor de kinderen mogen ze na de 
meivakantie weer naar school en kunnen 
ze weer spelen met vriendjes en 
vriendinnetjes. 
De kinderopvang gaat deels weer open, 
buitensporten mag. Helaas geldt dit niet 
voor de contactsporten zoals judo. 
Wij moeten nog even geduld hebben.  
Geduld is lastig en meestal hebben we dit 
niet, maar we moeten volhouden om de 
besmettingen zo klein mogelijk te houden.  
Het bestuur van judoclub Amby heeft 
besloten om de trainingen tot 1 juni te 
annuleren en misschien moeten we er wel 
rekening mee houden dat dit seizoen 
voorbij is en dat we pas weer in september 
een nieuwe start mogen maken. 
Dit klinkt misschien heel ver weg en heftig 
, maar de ontwikkelingen zijn van dienaard 
dat wij verwachten dat voor eind mei de 
crisis niet is opgelost. We zullen eind mei 
weer een update geven en de situatie per 
maand volgen. 
Ook nu blijft voor ons de gezondheid van 
onze judoka’s en hun familie  voorop staan. 
Ik  hoop dat iedereen deze maatregel die 
wij nu nemen kan begrijpen. 
We zullen de trainingen de komende  
weken annuleren tot 1 juni 2020 . 
De contributie voor de komende maanden 
zal vervallen. Voor diegene die de judoclub 
willen blijven steunen staat het vrij de 
contributie door te betalen!

Ik wens jullie allemaal heel veel gezondheid 
toe!!
Met vriendelijke  groet, 

Bestuur Judoclub Amby
Marianne Freulings
Voorzitter Judoclub Amby 
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Dodenherdenking 2020
Om 20.00 uur, na de 8 klokslagen van de torenklok, speelde Esther 
Heynen-Keijmis de Last Post als ere saluut aan de overledenen uit 
Amby, die door het oorlogsgeweld of tijdens de oorlog gestorven 
zijn en hun leven gaven voor de vrede. Het was een vreemde 
gewaarwording. Conform de richtlijnen volgde een handjevol 
belangstellenden, onder andere van kerkbestuur, scouting en 
Cultureel Comité, op afstand deze heel korte, maar gevoelige 
ceremonie bij het monument op het kerkhof. Hopelijk was dit een 
eenmalige gebeurtenis en kunnen we volgend jaar weer met een 
gezamenlijke viering in de parochiekerk openen. Tijdens de dag 
hebben een aantal mensen het monument bezocht en er een teken 
achtergelaten, een bloem, een steentje of een kaarsje opgestoken in 
de dagkapel.
Bestuur Cultureel Comité Amby 

ÉCHT VRIJE KEUS
EERLIJKE PRIJS

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

Meer mogelijk dan u denkt, ook als u 

In memoriam 
Francois Debougnoux 

Op 9 april jl. overleed ons koorlid Francois Debougnoux op 
81-jarige leeftijd in het Zorgcentrum "de Mins" in Malberg aan de 
gevolgen van het coronavirus. Aldaar werd hij liefdevol verzorgd 
vanaf november 2018.
Francois was vanaf juni 2016 een zeer trouw koorlid van het 
Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Amby maar was ook al vele jaren 
lid van ons koor in een eerdere periode (in de jaren negentig). Hij 
zong met veel plezier en was een ervaren zanger (1e tenor) want 
hij had ook al vele jaren elders gezongen in een werelds koor. 
Vanaf het moment dat hij in het zorgcentrum verbleef, bleef hij 
trouw en met veel genoegen deelnemen aan de 
repetities en vieringen, waarvoor hij gehaald 
en gebracht werd door verschillende leden 
van het koor. Hij zal in onze herinnering 
blijven als een moedig en opgewekt persoon. 
Moge hij rusten in vrede.

Bestuur en leden van het Kerkelijk Zangkoor 
Sint Caecilia 
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Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen 
Severenplein 24a, Maastricht  
043-3634781 
www.facebook.com/plusfranssen  
en instagram: plusfranssen 
 

  

In de afgelopen 2 weken hebben wij een aantal mensen in het 
zonnetje mogen zetten en/of een hart onder de riem mogen steken  
namens hun ‘opgevers’. Wat was dat fijn om te doen!   
Wij wensen alle ‘winnaars’ veel plezier met hun prijs, maar hopen 
vooral dat ze genieten van het feit dat iemand anders hen in het 
zonnetje wilde zetten! Op onze facebookpagina vind je de foto’s van  
de prijswinnaars en de uitgereikte prijzen, hieronder hun namen. 
 
 
 
 

Serva Slangen zette haar buren Erwin en Angelique in het zonnetje. Dochters Monique, 
Saskia en Margo zetten hun moeder Marjan Hollanders in het zonnetje. Mevr. Lam stak 
haar vriendin Ottilie Hermans een hart onder de riem. Kelly Goyen en haar kinderen zetten 
hun tante Gonny en ome Jos Kuipers in het zonnetje. Ingrid Herren stak haar vader Theo 
Herren een hart onder de riem. Ilona van Geffen zette haar man Theo en hun kinderen in 
het zonnetje. Rudi Wijnands zette Ben Caelen in het zonnetje. Mevr. Merieke Bovens zette 
haar zoon Ger en schoondochter Ilona Bovens in het zonnetje. Moeder Monique Yerna stak 
haar dochter Lynn een hart onder de riem. Danny Dolmans werd in het zonnetje gezet door 
zijn dochter Sharona. Lanny Essers stak Anouk Gubbels een hart onder de riem. 
Kleindochter Juliëtte Peeters stak haar oma Jeanne de Visser een hart onder de riem. 
Dochter Sylvia Voeten stak haar ouders Agnes en Rinus Voeten een hart onder de riem. 
Hellen Heuts stak mevr. Lemmens-Last een hart onder de riem. Louis Pieters kreeg een 
hart onder de riem gestoken door zijn zoon en schoondochter. Ingrid Vaessen stak haar 
vader John Vaessen een hart onder de riem. Tanja Janssen zette Chantal Janssen in het 
zonnetje. Dochter Isa zette haar vader Robert Humblet in het zonnetje. Jim van Velzen 
werd door zijn vrouw Tanya in het zonnetje gezet. Marjo van der Leer-Grootaers zette 
Leon Gadet in het zonnetje. Catharina Tonnaer zette Mariëlle Bessems in het zonnetje. 
Karin Smael zette haar dochter Judith Kerkhofs en haar collega’s van de klinische 
apotheek in het MUMC+ in het zonnetje.  
Een dikke dankjewel aan iedereen voor het meedoen aan onze actie! 
 

 

 

Heeft u onze 
nieuwe 
spaaractie al 
gezien? 
 
Tot en met zondag 5 
juli kunt u sparen 
voor hoge korting op 
origineel Van der 
Valk servies. 
 

 

 
 

 

 


