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Belangrijke mededeling 

Geachte leden, 
In verband met alle ontwikkelingen rondom het Coronavirus zijn 
wij als vereniging helaas genoodzaakt om de kienmiddagen 
gepland in april en mei te laten vervallen. Daarnaast gaan ook alle 
activiteiten gepland in “De Koffiepot“ niet door voor dezelfde 
reden. 
Ook de feestmiddag van 23 mei gaat helaas niet door. 
Dit doen wij met pijn in het hart maar wel voor ieders 
gezondheid. 
Wij wachten verder af wat de vervolgstappen zijn en zullen u dan 
verder informeren. 
Wij wensen alle ouderen en minder validen en in het bijzonder al 
onze leden en een goede gezondheid toe en dat iedereen goed 
door deze virusperiode heen komt. 

Namens het bestuur 
Arno Custers Voorzitter 

41e Kinder-
wandelvierdaagse 2020 

afgelast 
Beste Lezers, 
Ook de wandelvierdaagse is getroffen door het corona virus. 
De veiligheid staat voorop en hierdoor moeten wij helaas de 
vierdaagse voor 2020 cancelen. 
Wij bedanken alle leiding voor hun bereidwilligheid. Wij hopen in 
2021 weer startklaar te staan. 
Zorg allen goed voor uw gezondheid. 

Hoofdleiding wandelvierdaagse 2020 

BEJAARDEN – EN INVALIDENVERENIGING

AMBY

van de redactie 
het leven in onze wijk staat bijna stil, 
zeker het sociale, culturele 
verenigingsleven. 

De Amyer Praot is voor een groot deel gevuld met informatie 
over activiteiten die helaas NIET doorgaan. 
Vandaag 31 maart neemt het kabinet waarschijnlijk weer nieuwe/
vergaande maatregelen. 
Consequenties hiervan zijn niet te overzien op het moment dat 
deze Amyer Praot gemaakt wordt. 
Daarom willen wij proberen, door middel van onze site 
www.amyerpraot.com U op de hoogte te houden, van 
wat de mogelijke gevolgen zijn van de nieuwe maatregelen. 
Daarom, kijk af en toe op onze site www.amyerpraot.com 

en zoals ik de vorige keer al aangaf: 
neem gezonde en weloverwogen beslissingen. 
Iedereen heeft er begrip voor 

GEEN PAASVIERING ZONNEBLOEM
De Paasviering van de Zonnebloem 
gaat op 8 april niet door!
Iedereen zal er begrip voor hebben, 
dat wij als Zonnebloem het niet 
verantwoord vinden om met een 
grote groep senioren bij elkaar te gaan zitten, terwijl het Corona-
virus zo dreigend aanwezig is.
Ook de Overheid heeft bekend gemaakt, dat groepen boven de 
100  personen verboden zijn, dus wij nemen deze zaak heel 
serieus.

Wij wensen iedereen een goede gezondheid en dat u veilig door 
deze virus-periode heen komt. 

 

de hele maand juli GEEN 
kienmiddag Café de Kardinaal 

 

 

 

 

in augustus is er GEEN kienen 

Harmonieuws
Beste lezers van de Amyer Praot, 
Ook voor onze Harmonie gelden de door Rijksoverheid 
aangekondigde maatregelen. Hierdoor zijn er tot nadere 
orde geen repetities en sociale activiteiten. Bestuur, 
Dirigenten en Leden wensen al onze vrienden van de 

Harmonie en inwoners van Amby heel veel sterkte toe in deze voor 
ons allen moeilijke periode. 

Muzieklessen op afstand 
De leerlingen van onze muziekschool krijgen les op afstand. Dankzij 
de moderne technieken en in navolging van school, komt de docent 
de huiskamer binnen. De leerlingen hebben zich snel aangepast aan de 
nieuwe situatie en zijn enthousiast over deze aanpak. Hierdoor zijn ze in 
staat om hun muzikale talenten te blijven ontwikkelen. 
Op de foto zien we Sverre de Vrede en Lennard Borgignons, die 
theorieles krijgen van onze theoriedocent Stan Beckers. Noor Severijns 
krijgt praktijkles van hoorndocente Karin van Rens 

 

na de vakantie: 
 
verschijnt op  kopij    advertenties  

binnen    binnen  
uiterlijk:   uiterlijk: 
 

14 1 september 25 augustus 25 augustus 

15 15 september 9 september 11 september 

16 29 september 23 september 25 september 

17 13 oktober 7 oktober 9 oktober 

18 27 oktober 21 oktober 23 oktober 

19 10 november 4 november 6 november 

20 24 november 18 november 20 november 

21 8 december 2 december 4 december 

22 22 december 16 december 18 december 



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 3634587
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: 

Woensdag 15 april

Inzendtermijn kopie
Woensdag 8 april

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 April en Mei

GÉÉN
KIENEN

Beste Dames, 

Tot onze spijt moeten wij onze 
bijeenkomsten woensdag 8 april en 
13 mei annuleren. Het is heel jammer. 
Door het coronavirus is het onmogelijk 
om onze verenigingsavonden te 
organiseren. Wij hopen op uw begrip en 
hopelijk tot in juni. 
Wij wensen iedereen een goede 
gezondheid en let op uzelf en uw naasten. 

Groetjes het Bestuur 

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 
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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!
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:

Cordon bleu Barbecueworstjes
keuze uit diverse smaken

4 stuks  395

Kipbrochette
keuze uit diverse smaken

5 stuks  625

Oriëntaalse steaks

Lentebloesem

100 gram  225

Gek. achterham + 
Boterhamworst +
Grillworst

100 gram per soort samen 450

Bolognese saus

pot 500 gram 450

Zuurvlees 
kant en klaar

500 gram  525

Hongaarse goulash
met gratis witte rijst

500 gram 695

Boerengroentesoep

1 liter pot  595

Asperge-beenham-
ovenschotel

500 gram 725

Kipsaté snackballetjes

250 gram 350

Pasta fantasia salade

200 gram 239

Voorjaars-
rauwkostsalade

100 gram  129

Kipfruitsalade

250 gram 350

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 31 maart t/m zaterdag 4 april 2020.

Gehaktbal 
panklaar

5 stuks 650

4 stuks 875

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

4 stuks 850

Aan de leden van ZijActief Limburg 
afdeling Amby 
Ook wij, ZijActief Amby, hebben door het 
coronavirus alle activiteiten tot zeker 1 
juni 2020 moeten annuleren. Ineens zijn 
onze agenda’s leeg. Activiteiten zijn 
afgeblazen, verjaardagen worden niet 
gevierd. Helaas hebben wij voor de leden 
onze filmavond moeten uitstellen. Ook de ledenavond van 15 
april, kienen met mesjieu Maurice en de dia overvloeishow van 
Guus Reinartz over Marokko op 20 mei, gaan niet door. 
De ledenavond van maart gaat hopelijk wel door op woensdag 

17 juni 2020. Dan komt mw Dortants-Wesolak een lezing 
verzorgen over het levenstestament. Informatie volgt nog. 
Beste leden, dag actieve vrouwen, laat deze periode er één zijn 
van saamhorigheid, hulp, naar elkaar omkijken en er zijn voor 
elkaar. Samen staan we sterk! 
Als bestuur hopen wij dat deze heftige en onzekere tijd van het 
coronavirus snel voorbij is. Dat wij elkaar in goede gezondheid 
weer kunnen ontmoeten. 

Blijf gezond! 

Hartelijke groet, 
Bestuur ZijActief Amby 
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In de bloesemwei aan de Schovenlaan zijn 
de schapen  met hun lammeren gearriveerd. 
Wat een onbezorgd tafereel in deze verwarde tijd. 
Jeffrey Zwaans verzorgt de schapen dagelijks. Je kunt hem altijd 
vragen stellen over de schapen want hij weet er alles van. 
Nu veel activiteiten geannuleerd zijn is een wandeling in Amby 
naar de bloesemwei een aanrader.
Werkgroep bloesemwei 

Boodschappenservice voor bewoners Amby
Ben je goed voor de wijk is de wijk goed 
voor jou.
Woont u in Amby, bent u slecht ter been, 
senior, hulpbehoevend, of heeft men u 
geadviseerd verplicht binnen te blijven maar heeft u toch bood-
schappen of medicijnen nodig. Meld dit dan bij het Buurtplatform 
Amby via mail info@buurtplatform-Amby.nl of bel 0636408424.

Betrouwbare vrijwilligers verbonden aan het buurtplatform Amby 
komen u helpen.
Zij maken zich kenbaar en u weet van te voren Wie er bij u aan 
de deur komt.
Vertrouwelijker kunnen wij het voor u niet maken.

Wilt u meehelpen met deze service. 
Meldt u ook bij het buurtplatform Amby 

Beste mensen,
  
Het is een beetje stil geworden rondom 
Crescendo, maar hopelijk zijn jullie nog alle-
maal in een goede gezondheid en heeft het 
coronavirus geen vat op jullie gekregen.
Het is in - en intriest als je ziet en leest wat er allemaal gebeurd 
en wat voor een grote impact dit virus heeft op het totale sociale 
gebeuren in de wereld, zo ook in Nederland.
Iedere dag overlijden er veel mensen en je kunt je afvragen waar 
gaat dit eindigen.
Maar oké we moeten zeer zeker positief blijven.
Nadat donderdag 19 maart  j.l. al onze activiteiten gestopt zijn 
i.v.m. de door de overheid genomen maatregelen tegen het 
afremmen van dit virus, dachten we nog heel even dinsdag 7 april 
weer te kunnen beginnen met onze repetities. Al snel bleek dat 
dit langer zou gaan duren.  En inderdaad maandag 23 maart j.l. 
werd o.a. de maatregel bekend gemaakt  dat er geen bijeenkom-
sten mogen plaatsvinden tot 1 juni.
Dit houd dus in dat wij tot 1 juni niet kunnen en mogen 
repeteren en derhalve dus ook de opluistering van de 
H. Mis in de Koepelkerk op 17 mei vervalt.

Dit is absoluut niet prettig.
Maar het is nu even niet anders en onze gezondheid gaat 
boven alles!!!
We mogen God danken dat het coronavirus op dit moment nog 
steeds aan onze deur voorbij gaat.
Dus beste mensen houdt de moed erin, blijf vooral 
positief en houd je a.u.b. vooral aan de regels om dit 
verschrikkelijke virus buiten onze deur te houden.

Laten we hopen en bidden dat de medici dit virus onder controle 
krijgen en dat we dan misschien in juni weer kunnen beginnen 
met onze gezellige repetities.
Zodra er nieuws te melden is zullen wij via de Amyer Praot 
bekend maken hoe wij verdere invulling gaan geven aan onze 
activiteiten. 

Gemengde Zangvereniging Crescendo,  wenst jullie allen 
veel sterkte en gezondheid in deze zeer moeilijke tijd en dat 
Iedereen verstoken mag blijven van dit virus. 

Judoclub Amby

Het bestuur van judoclub Amby heeft besloten om 
de trainingen tot na de mei vakantie te annuleren. 
Dit klinkt misschien heel ver weg, maar de 
ontwikkelingen zijn van dien aard dat wij verwachten 
dat voor eind april de crisis niet is opgelost. 
Misschien zelfs in mei niet, maar dan zullen we weer 
een update geven. Laten we maar niet te ver vooruit 
kijken.

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 na de 
meivakantie . 
We wensen jullie allemaal heel veel gezondheid toe!!

Met vriendelijke  groet,
Bestuur Judoclub 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 1 april tot en met dinsdag 14 april

4 Schnitzels
+ 1/2 kg Gehakt

€ 9.45samen voor

KOPHAASJES
vrijdag 3 april en
zaterdag 4 aprilWeeKenDReCLAMe 

4e GRATIS

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

Jonge kaas

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

Gebraden gehakt
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.09

Voor	 •	 Basisschoolleerlingen
	 •	 Brugklassers		•	Volwassenen
	 •	 Individuele	voorbereiding	op	de	
	 	 eindcito	van	groep	8

Privé	bijles/studiebegeleiding

Inge	Laeven-vanCaldenborgh
Herkenberg 18   6231 LK Meerssen
T 043 364 4178 / 06 111 87 222
M inge.laeven@leerkr8.nl   I Leerkr8.nl

Lessen via Skype en FaceTime zijn momenteel 
mogelijk.

Korfbal? Leuk! KV Maastricht is een gezellige 
korfbalvereniging, dé zuidelijkste 
korfbalvereniging van Nederland. 
KV Maastricht is 
de meest zuidelijke 
korfbalvereniging 
van Nederland! Wij 
hebben 3 competi-
tiespelende teams 
én een recreantenteam. Onze trainings- en verenigingsavond is 
de vrijdagavond. Op dinsdag vindt er een tweede training plaats. 
Korfbal is de enige gemengde teamsport in Nederland! 
Altijd al eens willen korfballen? Dat kan! Echter hebben de ad-
ditionele maatregelen van het kabinet, die op 23 maart aangekon-
digd zijn in de strijd tegen het coronavirus, gevolgen voor onze 
korfbalvereniging. 
Alle geplande wedstrijden in (het tweede deel van) de veldcom-
petitie worden dit seizoen afgelast. Voor ons natuurlijk een flinke 
domper, maar een heel begrijpelijke beslissing. Ook de trainingen 
gaan voorlopig niet door. Wil je graag op de hoogte blijven van de 
hervatting van onze trainingen? Houdt dan onze website goed in 
de gaten! www.kvmaastricht.nl en check onze facebookpagina. 
Voor meer informatie kun je altijd een mail sturen naar 
tc@kvmaastricht.nl of bestuur@kvmaastricht.nl.
Met sportieve groet, 
Désirée Timans
Algemeen bestuurslid  

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.
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3 5 e  j a a r g a n g
 n r .  7  -  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

Goede parochianen, 

als uw pastoraal team van priesters en diaken hopen en bidden we intens dat u niets 
onder de leden heeft, of gaat krijgen. Degenen die toch door het virus of andere 
ziekten of tegenslagen zijn getroffen wensen we heel veel sterkte en vooral genezing! 
We bidden voor u! 
Ook u allen die nu alleen bent, en nog eenzamer dan normaal: heel veel sterkte! 
Aarzel niet te bellen of te mailen. We zullen kijken wat we voor u kunnen doen. 

Helaas zijn vanwege de voorzorgsmaatregelen tegen besmetting met het Coronavirus 
nu zelfs sinds 24 maart helemaal geen publieke Missen meer mogelijk tot en met 
Pinksteren. Dat we juist in deze moeilijke tijd met zoveel minder zichtbare 
sacramentele genade toe zullen moeten, is een onverwachte vorm van versterving. 
Het coronavirus laat zien dat wij het leven niet beheersen. We hebben het leven niet 
in onze greep. Er overkomt ons zo wie zo meer dan we ons doorgaans bewust zijn. 
We zijn en blijven met al onze kennis en kunde kwetsbare mensen.

Maar deze onmacht en de pijnlijke leegte door het extra sociale isolement kan ons 
ook meer open stellen voor de liefde van God. 
De Heilige Moeder Theresa deelde kaartjes uit met de tekst: 
“Stilte leidt tot gebed; gebed tot geloof; geloof tot liefde; liefde tot 
dienstbaarheid en deze tot vrede.” 
Zo kan het op onszelf teruggeworpen worden een tijd van bezinning, van “varen naar 
het diepe” (Lc. 5,4) worden, waarin we de ware betekenis van ons leven (her)
ontdekken. In de vastentijd geven we met moed ons leven uit handen, onze 
werkelijkheid, onze moeilijkheden en onze kruisen en geven die aan God. We 
smeken en ontmoeten Hem juist daar waar het pijn doet, zodat Hij ons met Pasen de 
zekerheid van de overwinning op de lichamelijke en geestelijke dood kan schenken.

Onze echte zekerheid en diepste houvast, tot over de dood heen, ontlenen we immers 
niet aan verzekeringen, medicijnen en maatregelen - hoe noodzakelijk die ook zijn - 
maar aan een basis-vertrouwen: de zekerheid dat we tenslotte geliefd, 
gekend en gedragen worden door Iemand, God zelf, die ons kent en 
bemint. Deze crisistijd is bij uitstek de tijd om ons toe te vertrouwen aan deze God. 
Hij kent ons broze bestaan. Hij heeft het gedeeld, opdat wij in dit korte en onzekere 
bestaan niet uit zijn Hand vallen! Om ons verder te steunen stuurt Hij tenslotte met 
Pinksteren, 31 mei, de H. Geest, met zijn Vuur van vreugde en ware vrijheid! 

Natuurlijk zijn er vele middelen om uw geestelijke zoektocht naar God kracht bij te 
zetten: 
U kunt de Bijbel online lezen: https://rkbijbel.nl/kbs/ Vooral de evangelies geven 
troost en inspiratie! Jezus spreekt daar tot u! 
De lezingen van de eucharistie van elke dag staan op deze site: 
https://dionysiusparochie.nl/liturgie/lezingen/ 
De Jezuïeten geven dagelijkse meditaties: biddenonderweg.org/ 
Wellicht kunt u op heiligen.net eens een paar levensverhalen van heiligen lezen?
Of u kunt meebidden met het getijdengebed van de kerk: 
tiltenberg.org/getijdengebed/... 
En voor live eucharistievieringen kunt u hier terecht: 
bisdom-roermond.nl/Eucharistievieringen-op-internet-volgen of 
kn.nl/nieuws/lokaal/thuis-bidden-en-de-mis-meevieren-hier-kan-het/ of 
kerkomroep.nl/#/
Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, 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) 
Verder zendt Radio Maria(DAB+ radio) iedere doordeweekse ochtend en avond een 
Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 
09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

PASTOOR MGR. E.J. DE JONG
pastoordejong@gmail.com
06-51177061

KAPELAAN  SLAVEN BRAJKOVIC
slavenbrajkovic@yahoo.com
06-27501073

KAPELAAN PAWEL ZELAZNY
paw.zelazny@gmail.com
06-17971718
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HET GEMAK VAN DE 
MAALTIJDSERVICE
Laat wekelijks door Envida Ledenservice 
vriesverse maaltijden bezorgen of dagelijks 
een warme maaltijd. Leden ontvangen 10 % 
korting op de reguliere prijs.

SPECIALE ACTIE VOOR LEDEN:
Pakket met 5 heerlijke vriesverse maaltijden 
voor slechts €19,95, bestaande uit runder-
hachee met rode kool, kippannetje, een 
macaronischotel, nasi goreng met kipsaté 
en runderlapje in jus. 

Nog geen lid van Envida Ledenservice? 
Het lidmaatschap kost slechts € 18,25 
per kalenderjaar voor het hele huishouden. 
Meer informatie of lid worden: 
www.envidaledenservice.nl 
of bel 043- 3690610

een warme maaltijd. Leden ontvangen 10 % 
GRATIS12 DESSERTS

Beste Dames, 

Tot onze spijt moeten wij onze bijeenkomsten woensdag 8 april en 13 mei annuleren. 
Het is heel jammer. Door het coronavirus is het onmogelijk om onze 
verenigingsavonden te organiseren. Wij hopen op uw begrip en hopelijk tot in juni. 
Wij wensen iedereen een goede gezondheid en let op uzelf en uw naasten. 

Groetjes het Bestuur 

Helaas zullen 
de Eerste H. Communiefeesten 

en de Vormselvieringen 
vanwege alle beperkingen 

géén doorgang kunnen vinden.
Ze zullen naar alle waarschijnlijkheid 
verplaatst worden naar september. 
Voor verdere informatie kunt u altijd 
terecht bij de pastoor of kapelaans. 

De kerken kunnen wel open blijven voor 
individuele bezoekers die komen voor 
gebed of om een kaars aan te steken 
en/of een gave voor de voedselbank te 
brengen. 
Zij moeten daarbij alle 
maatregelen van de overheid in 
acht nemen op het gebied van 
aantal, afstand, hygiëne en 
gezondheid.

Onze kerk in Amby zal open 
blijven op de gewone mistijden. 
(Er is daarbij de mogelijkheid voor een 
gesprek of het ontvangen van het 
sacrament van boete en verzoening, 
uiteraard op veilige afstand, in de 
sacristie)
•	 Dinsdag	en	donderdag	
 van 09.00 uur tot 10.00 uur
•	 Elke	zondag	
 van 10.00 uur tot 12.00 uur, 
 met uitstelling van het Allerheiligste.
•	 Witte	Donderdag	
 van 18.00 uur tot 20.00 uur, 
 met uitstelling van het Allerheiligste
•	 Goede	Vrijdag	
 van 14.00 uur tot 16.00 uur
•	 Paaszondag	
 van 10.00 uur tot 12.00 uur, 
 met uitstelling van het Allerheiligste

Dagkapel
Elke dag van 6.00 uur tot 20.00 uur is 
de dagkapel open. Maximaal kan er 
vanwege de vereiste afstand en de kleine 
ruimte slechts 1 persoon in de kapel.
Voor de regelmatige parochiële 
nieuwsbrief met nieuwsupdates uit de 
parochies kunt u zich opgeven bij de 
pastoor of kapelaans.
 Ook voor een persoonlijk gesprek of het 
ontvangen van het schitterende 
sacrament van boete en verzoening kunt 
u bij ons terecht. 

Wij wensen u allen ondanks alles 
alvast een heel gezegende Goede 
Week en een Zalig Paasfeest! 
Gods zegen over u en uw 
dierbaren! 

Namens het team, 
pastoor de Jong 

HET GEMAK VAN DE 
MAALTIJDSERVICE
Laat wekelijks door Envida Ledenservice 
vriesverse maaltijden bezorgen of dagelijks 
een warme maaltijd. Leden ontvangen 10 % 
korting op de reguliere prijs.

SPECIALE ACTIE VOOR LEDEN:
Pakket met 5 heerlijke vriesverse maaltijden 
voor slechts €19,95, bestaande uit runder-
hachee met rode kool, kippannetje, een 
macaronischotel, nasi goreng met kipsaté 
en runderlapje in jus. 

Nog geen lid van Envida Ledenservice? 
Het lidmaatschap kost slechts € 18,25 
per kalenderjaar voor het hele huishouden. 
Meer informatie of lid worden: 
www.envidaledenservice.nl 
of bel 043- 3690610

een warme maaltijd. Leden ontvangen 10 % 
GRATIS12 DESSERTS
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MOVAKA V.O.F. 

       0646376593 www.movaka.nl 

 

Gronsvelderweg 29, Gronsveld 

 Rolluiken 

 Zonwering 

 Overkappingen 

 Tuinkamers 

 Glaswanden 

 Veranda-zonwering 

 Sectionale poorten 

 Binnen-zonwering 

 Horren 

 Reparatie’s 

NIEUWE JUBILEUM 
CD-SINGLE 

GENEET EN LEEF 
VAN JEROME GELISSEN

Na een heel druk carnavalsseizoen 2019-
2020 is nu mijn jubileumjaar 10 jaar op de 
solotoer begonnen. Ter gelegenheid van mijn 
10 jaar Jubileum op de solotoer met zingen 
is “Geneet en Leef” uitgekomen. Op deze 
CD-single staat mijn spektakelplaat Geneet 
en Leef met eigen tekst op een bekende 
melodie. Het tweede liedje is het nieuwe 
liedje Maak diech neet zoe drök in ut leve, 
een heerlijke meezinger. De jubileum 
cd-single is o.a. te koop bij Mediamarkt 
Maastricht en Muziekland Makado Beek. In 
het najaar van 2020 wordt mijn 
jubileumfeest ook in Amby gevierd, meer 
nieuws volgt binnenkort. Met vriendelijke en 
muzikale groeten, Jérôme Gelissen. 
Voor meer info: www.jeromegelissen.nl 

Gemeente Maastricht opent 
Steunpunt Corona
Het is een onzekere tijd. Daarom helpt de 
gemeente inwoners en ondernemers om 
antwoorden te vinden op vragen in de 
coronacrisis. De gemeentelijke website en 
het callcenter van de gemeente zijn 
ingericht als Steunpunt Corona. Ze bieden 
feitelijke informatie over de maatregelen van 
rijk, veiligheidsregio en gemeente. Daarbij 
doet de website www.thuisinmaastricht.nl 
dienst als platform voor (hulp)initiatieven en 
activiteiten tijdens de coronacrisis. 

Overzicht informatie
Mensen worden in deze tijd geconfronteerd 
met talloze informatiestromen. Dat maakt 

het soms lastig om antwoorden te vinden. 
Met het Steunpunt Corona probeert de 
gemeente zo veel mogelijk overzicht te 
scheppen in die informatiestromen. Dat 
doen we via onze website www.
gemeentemaastricht.nl. Bezoekers die er op 
de website niet uitkomen, of geen toegang 
hebben tot internet, kunnen met al hun 
vragen bellen met (043) 350 40 40. 

Maatwerk
Inwoners en ondernemers hebben 
uiteenlopende vragen over diverse 
onderdelen. Op de website en telefonisch 
worden vragen zo veel mogelijk 
beantwoord of worden mensen 
doorverwezen naar de juiste 
informatiebron. Mensen die bellen met een 
hulpvraag worden gewezen op de diverse 
hulpinitiatieven of doorverbonden naar het 
Sociaal Team in hun buurt. De hulpverleners 
van dit team gaan dan met de vraag aan de 
slag. Het Sociaal Team is hiervoor 7 dagen 
per week bereikbaar. 

Thuis in Maastricht: platform voor 
(hulp)initiatieven en activiteiten
Maastricht is een sociale en saamhorige 
stad. Dat komt in deze moeilijke tijd 
nadrukkelijk tot uiting. Bewoners, 
ondernemers en culturele instellingen 
nemen tal van grotere en kleinere 
initiatieven. Thuis in Maastricht gaat ernaar 
op zoek en doet er verslag van. Bovendien 
fungeert het platform als digitaal podium 
voor sociale en verbindende initiatieven. De 
behoefte daaraan is immers groot. 
Zo biedt Maastricht Marketing bijvoorbeeld 
de mogelijkheid om een praatje te maken 
voor mensen die zich eenzaam voelen. Een 
studentencollectief doet boodschappen 
voor mensen die de deur niet uit kunnen. 
Anderen bieden een hondenuitlaatservice 
aan. Al deze inititatieven worden gebundeld 
op Thuis in Maastricht, als onderdeel van het 
Steunpunt Corona. Sinds vandaag leest 
burgemeester Annemarie Penn-te Strake 
regelmatig een verhaal over Maastricht 
voorlezen, om de mensen die aan huis 
gekluisterd zijn, enig vertier te bieden.

Wethouder Mara de Graaf (Wmo en 
Welzijn): “Het is hartverwarmend om zoveel 
initiatieven te zien in deze onzekere tijden. 
Het bewijst maar weer dat 
Maastrichtenaren graag voor elkaar klaar 
staan. Als gemeente willen we die 
initiatieven in ieder geval een podium 
bieden. Dat doen we op Thuis in Maastricht. 
Zo kunnen Maastrichtenaren in één 
oogopslag zien hoe ze hulp kunnen vinden 
of zelf kunnen helpen.”
Initiatieven die vermeld willen worden of 
hulp hierbij nodig hebben, kunnen contact 
opnemen met het Steunpunt Corona via 
(043) 350 40 40 of 
steunpuntcorona@maastricht.nl. 

Thuis Agenda
Aangezien we de komende tijd letterlijk en 
figuurlijk thuisblijven en het bruisende leven 
in Maastricht voorlopig stil ligt, brengen we 
Maastricht naar de bewoners en iedereen 
die van onze stad houdt. De UIT-agenda 
vraagt op dit moment om een THUIS-
agenda. Een overzicht waar de bewoners 
vanuit huis aan kunnen deelnemen. Met een 
voorleesuurtje, huiskamergesprekken, 
livestreams van culturele organisaties en 
nog veel meer. Ook daarin werken we nauw 
samen met Maastricht Marketing. 
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Scouting Amby biedt online 
Scoutingprogramma aan

Vanwege het coronavirus zijn alle 
Scoutingbijeenkomsten t/m 31 mei afgelast. 
Dat geldt ook voor de bijeenkomsten van 
Scouting Amby. Toch wil Scouting Amby 
haar leden niet zo lang zonder 
Scoutingactiviteiten thuis laten zitten. 
Daarom gaan we online club gaan draaien, 
waardoor de leden 
Scouting niet helemaal 
hoeven te missen.
Er zijn inmiddels al 
diverse initiatieven 
gestart. Op 
vrijdagavond 3 april 
bijvoorbeeld organiseert Scouting Limburg 
bijvoorbeeld een online wedstrijd 
“Expeditie Lockdown” waarbij vele 
groepen vanuit de hele provincie in 
verschillende teams online zullen strijden 
voor de punten. Elke deelnemer doet mee 
vanuit zijn/haar eigen huis.
Dit biedt een mooie oplossing in een tijd 
waarin sociaal contact zoveel mogelijk 
beperkt moet worden. De jeugdleden, die 
ook niet naar school kunnen, krijgen op die 
manier iets leuks te doen voor thuis. Het 
hele gezin kan meedoen aan de online 
opdrachten.

Oliebollen
De jaarlijkse oliebollenactie van 2020 gaat 
dit scoutingseizoen definitief niet door. 
Eerder berichtten wij u dat het afgelast 
was en wellicht op een later tijdstip zou 
plaatsvinden, echter de ontwikkelingen met 
betrekking tot het coronavirus dwingen 
ons helaas tot deze keuze.
Wij hopen dat iedereen volgend jaar 
dubbel zoveel oliebollen koopt voor en van 
onze jeugdleden.

Zomerkampen
Op dit moment zijn we ook aan het 
bekijken welke impact het coronavirus op 
onze jaarlijkse zomerkampen gaat hebben. 
Bij het organiseren van de zomerkampen 
zit veel werk in de voorbereiding, ook ter 
plaatse op de kamplocaties. Het verkennen 
van de (buitenlandse) locaties gaat op dit 
moment niet, dus we zullen ook hier met 
creatieve oplossingen moeten komen.

Verenigingsleven
Alle verenigingen in Amby ondervinden op 
dit moment veel last van de gevolgen van 

!

Vastenactie 2020
In 2020 ondersteunt Vastenactie wereldwijd 
tal van projecten die mensen toegang 
bieden tot onderwijs en ondersteuning 
geven bij het opstarten van een eigen 
onderneming.
Deze projecten bestaan onder meer uit het 
aanbieden van trainingen en het verschaffen 
van lesmateriaal.

 
Dankbetuiging 

 
De vele blijken van medeleven, de kaartjes, bloemen, 
condoleances en Uw aanwezigheid tijdens de 
afscheidsdienst van mijn lieve man, onze zorgzame 
(schoon)vader en onze lieve en trotse opa 
 

John Wintjens 
 
zijn voor ons een hartverwarmende troost en steun. 
 
Wij willen U allen hiervoor hartelijk danken. 
 

Mariëtte Wintjens-Maessen 
    Kinderen en kleinkinderen 
 
Amby-Maastricht, maart 2020 
 
 
 

het coronavirus. Juist in tijden als deze is 
het belangrijk dat je in contact blijft met je 
leden en dat is niet altijd even gemakkelijk. 
We wensen daarom al onze collega 
verenigingen hier heel veel sterkte de 
komende periode en daar waar we elkaar 
kunnen helpen moeten we dit zeker doen.
Staysafe en tot snel! 

Vastenactie zet zich in voor jongeren, 
werklozen en mensen die niet rond kunnen 
komen van hun (deeltijd)baan.
Het thema van de Vastenactie 2020 is;
  Werken aan je toekomst 

De collectanten van het Missie 
Comité kunnen dit jaar helaas niet bij 
u aan de deur komen.
Het bestuur van het Missie Comité 
wilt hun gezondheid niet in gevaar 
brengen.
Als u toch nog wilt bijdragen dan kunt u uw 
gift in een enveloppe doen, met de 
vermelding “Vastenactie”, en deponeren in 
de speciale collecte bus in de kerk of bij de 
kapelanie of bij de zusters, 
(Baanderthoeve 1).
Ook kunt u een overboeking doen naar 
IBAN:  NL21 INGB 0003 0000 46 tnv. 
Vastenactie.
Wij danken u voor uw bijdrage en begrip en 
hopen het volgend jaar weer bij aan te 
kloppen.
Missie Comité Amby 



Maastricht, Limburg en Nederland.
Wat zich in Amby voordoet aan beperkingen geldt uiteraard ook 
voor de stad Maastricht, voor de hele provincie Limburg en voor de 
rest van het land. De haarden, waar het virus in eerste instantie het 
felst de kop op stak is Noord Brabant. Het noorden en westen van 
het land lijken nog áan de beurt’ te komen.

De landen om ons heen.
In België is een volledige Lock down afgekondigd. Bewoners behoren 
thuis te blijven. Alleen met dringende redenen mag men het huis 
verlaten.
Boodschappen doen in België, of goedkoop tanken of zomaar 
recreëren is uit den boze en dat wordt gehandhaafd. Boetes kunnen 
fors oplopen.
Duitsland kent vergelijkbare maatregelen als ons land. 
Vooral het zuiden in Europa, Italië en Spanje maken heel moeilijke 
tijden door.

De nabije toekomst.
Dagelijks wordt een prognose bekend gemaakt door RIVM in 
samenwerking met regering en media over het te verwachte aantal, 
zieken,  geteste besmettingen, maar ook over mogelijke dodentallen.

Afspraken nakomen.
Wat rest ons, is de afspraken, die nationaal afgekondigd zijn, te volgen. 
Ons zelf te beschermen, maar ons ook te bekommeren over alle 
medebewoners, de buren, familie, het dorp, de stad. In het bijzonder 
onze kwetsbare medemens, de zieken en ouderen.

Respect.
Landelijk wordt enorm veel respect uitgesproken en getoond in 
woord en gebaar voor de totale zorgsector en allen ondersteunende 
diensten. Ze doen weliswaar hun werk, maar verdienen toch een 
enorme pluim. Ook van de redactie van Amiepedia: Chapeau.

Maatregelen om verspreiding te voorkomen kende men vroeger ook al. In 
1918 werden maatregelen getroffen om verspreiding tegen te gaan van de 
Spaanse griep. 

Amiepedia is er voor het verleden maar ook voor het heden. 
Vandaar dat we ook schrijven over zo’n heftige tijd als waar we 
ons nu in bevinden. Kijk gerust op www.amiepedia.nl en zelf 
aanvullen mag natuurlijk ook. 
Let op vanwege het virus komt het inloopuurtje op 7 april te 
vervallen. Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: 
Redactie@Amiepedia.nl. 
Van - voor en door de mensen van Amby. 
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AMIEPEDIA        
amiepedia.nl: Verleden, heden en toekomst!

Coronavirus ook in Amby.
2020 maart 20. 
Nederland verkeert in een beklemmende greep door het virus, 
officieel COVID-19 genaamd. Behalve ons eigen land ligt heel Europa, 
de VS en op korte termijn de rest van onze aardbol aan de ketting. 
Begin dit jaar ontwikkelde zich het virus in hartje China, om daar uit 
te groeien tot een epidemie voor dat land en een pandemie voor de 
rest van de wereld.
Omdat er nog steeds geen antivirus voorhanden is, ligt een groot 
besmettingsgevaar op de loer. Veel maatregelen zijn er inmiddels door 
de landelijke Nederlandse overheid al afgekondigd.
Enkele zeer ingrijpende:
Alle scholen zijn met ingang van maandag 16 maart tot en met 6 april 
gesloten. Datzelfde geldt voor alle vormen van kinderopvang.
Vrijetijdsbesteding in georganiseerde clubvorm zijn tot 6 april 
gesloten.
Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te 
werken of de werktijden te spreiden.
Alle eet- en drinkgelegenheden zijn dicht tot en met maandag 6 april. 
Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Dat betekent dat alle cafés, 
restaurants dicht zijn.
Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter 
afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het 
boodschappen doen.
Nadrukkelijk wordt mensen via de media gevraagd deze afspraken te 
volgen. 

Ook in Amby.
Het lijkt alsof we nu elke werkdag als een zondag in hartje 
zomervakantie beleven. Er is nu  rust op straat , geen getoeter, 
nauwelijks verkeer, waar is iedereen. 
Dan gaan we maar op zoek. Amby, waar ben je ?
Zoals gezegd, het is rustig op stoep en straat. “n beetje ‘unheimisch’.

De eerste levensbehoefte.
De kapper is open, ook de bakker werkt hard. Evenals in een aantal 
specifieke winkels en kantoorpanden waar beweging is waar te 
nemen. Maar verder ?
Rond het Severenplein, de kern van ons dorp, is enige reuring. Net 
zoals heel Nederland de boodschappen kan blijven doen, zijn ook in 
Amby de Plus, de slager en de pinautomaat de magneten waaraan 
men zich bijna vastklemt. 
In de supermarkt is het druk, heel druk. Maar elke zaak heeft 
herkenbaar opgehangen de noodzakelijke afstand van 1,5m te 
respecteren. 

Hamsteren.
Vanwege het feit dat niemand weet, hoelang deze crisis duurt, welke 
beperkende maatregelen nog meer zullen volgen, is er ook in ons 
dorp onrust geslopen. Wat kan vandaag nog, wat mag morgen 
misschien niet meer, en waar moet ik mijn koelkast mee vullen als 
alles ‘op de bon’ gaat.
Een te begrijpen gedachtegang………..maar, wat constateren we in de 
supermarkt: mensen, inwoners van Amby, in navolging van het hele 
land, slaan veel meer in, dan ze normaliter nodig hebben. Ze 
hamsteren. Onnodig, niet gewenst, wordt herhaaldelijk via alle media 
kenbaar gemaakt. Maar toch…

Werken, school en opvang
Basisschool Amby is dicht. Leerlingen krijgen digitaal opdrachten, 
hetgeen erop neerkomt dat ze plots  drie weken verplicht huiswerk 
op tablet, laptop of pc hebben binnengekregen. 
Ouders worden geacht kinderopvang voor hun kroost zelf te regelen, 
liefst niet bij de ‘kwetsbare ’opa’s en oma’s maar thuis. Dat heeft soms 
als consequentie: 2 of 3 ‘kindjes tussen de 4 en 18 jaar’  die mekaar in 
de weg zitten, als ze aan hun schoolopdrachten werken.
Volwassenen worden geacht thuis te werken, tenzij de inhoud van hun 
baan vereist daadwerkelijk op de werkvloer te verschijnen. 

Geen, of beperkt bezoek aan de ouderen.
Zorgcentrum Hagerpoort, Verpleegkliniek De Zeven Bronnen blijven 
verstoken van bezoek. De mensen die er wonen mogen hooguit nog 
één persoon per dag ontvangen.  Zielig is het, te zien dat een 
bewoner in z’n eentje achter het raam zit van het verzorgingshuis.
 
Hoe verder?
Dagelijks zijn er meerdere nieuwsbulletins op de media, speciaal 
gericht op infoverstrekking over het coronavirus.

De Felicitatie Dienst Amby wilt u laten weten, dat
de vrijwilligers, welke voor ons de verjaardagskaarten voor de 75-79 
jarigen e/o een kaart met een roos (voor de 80 jarigen en ouder) 
rondbrengen, niet altijd bij u langs kunnen komen. Dit naar aanleiding 
van de huidige situatie met het corona-virus.
Zodra alles weer “normaal” is maken we een inhaalrondje.
Tevens vragen wij u om een verhuizing of een overlijden aan ons 
door de te geven, zodat wij dit kunnen aantekenen in ons bestand, 
om latere vergissingen te voorkomen. Dit geldt natuurlijk ook voor 
nieuwe 75 jarigen.
Wij hebben de beschikking over een cartotheek in het parochie 
bureau, maar deze is sinds jaren niet meer bijgehouden, wij krijgen 
namelijk niets van de Gemeente Maastricht door. (privacyregels!)
Wij hopen op uw begrip en wensen u een goede gezondheid voor 
de komende tijd.

Felicitatie Dienst Amby.
Sophie Driessen tel; 043-3620821  
of  Leny van de Wier tel; 043-4572560. 
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Oude akerstraat 4 a Bemelen  Ma.13.0018.00 Di. t/m Do. 10.30 Vr. 8.00 tot 18.00 Za. 8.00 tot 17.00 

Onze bedrijfsvoering is aangepast om u en ons zo veel mogelijk  
bescherming te bieden tegen het corona virus. 

Een van deze maatregelen is: u kunt bestellen via WhatsApp. 
Wij zetten dit dan klaar op het door u gewenste tijdstip tel: 06 80112281 

Ze zijn er weer limburgse asperges vers van de veiling 

Weet wat je eet.  Vlees van uit de buurt  (in de diepvries)  
                Lams en Varkens vlees van Fromberg  en  Rund vlees van  ’t Gasthoes 

               Uw adres voor een origineel fruit of cadeau mandje met streek producten. 
 

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 

Mes Amie digitale repetities 
Aangezien er voorlopig geen repetities 
kunnen en mogen plaatsvinden gaan we 
proberen om de partij repetities voor een 
gedeelte online te houden. De dirigent is 
druk bezig om de partijen in te zingen zodat 
eenieder thuis de nieuwe project liederen 
kan repeteren. 

Paas Kienen op 1 april 2020 geannuleerd 
Helaas moeten we vanwege de 
regeringsmaatregelen omtrent het corona 
virus de verenigings kien-avond verplaatsen. 
De nieuwe datum is 24 juni a.s. (OVB) 

Kleding inzamel actie
Ook de kleding inzamel actie van 18 april 
zal verplaatst worden. Een nieuwe datum 
volgt in de komende AP. 

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

 

 

     

 

Gewoon Vocalgroup Mes Amie 
 

Ook de juffen en meesters van Kindcentrum Amby missen hun leerlingen heel erg 
nu de scholen dicht zijn!

Programma 
- Zaterdag 23 Mei 2020 
 Opluistering Vormsel Walburgakerk OVB 
- Zondag 5 Juli 2020 
 Concertreis naar????? 
- Zaterdag 31 Oktober 2020
 Kledinginzamelactie Amyerhoof 

- Woensdag 25 November 2020
 Vereniging sinter-kerst kienen 
- Vrijdag 18 December 2020  
 Kerstwandelingen 
- Zaterdag 19 December 2020  
 Kerstwandelingen 
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Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen 
Severenplein 24a, Maastricht  
043-3634781 
www.facebook.com/plusfranssen  
en instagram: plusfranssen 
 

 

 

 

 

Een boodschap  
voor wie boodschappen doet! 

 

Het zijn uitzonderlijke en ingewikkelde tijden voor ons allemaal. Ook een bezoek 
aan onze winkel is voor u anders als normaal. Wij zijn met zijn allen, voor en achter 
de schermen, hard aan het werk om u en onze medewerkers gezond te houden en u 
tegelijkertijd zo goed mogelijk te helpen. Er wordt bij PLUS, door onze leveranciers 
en door alle chauffeurs hard gewerkt om ons zo goed mogelijk te beleveren. Wij 
proberen de schappen zo goed mogelijk voor u gevuld te houden. Samen doen wij 
ons uiterste best. 
 

In 5 stappen kunt ú ons helpen met veilig én sociaal boodschappen doen. 
1. Doe uw boodschappen alleen. 
2. Het gebruik van een winkelwagen is verplicht. U heeft geen muntje nodig, de 

karren zijn momenteel allemaal ‘los’. Zijn de winkelwagens op, dan wil dat 
zeggen dat het maximale aantal toegestane klanten in onze winkel is. Wacht 
dan buiten totdat er een wagentje vrijkomt. Loopt u met een rollator of bent 
u genoodzaakt om met een kinderwagen te komen winkelen, dan hoeft u niet 
persé een winkelwagen te gebruiken. 

3. Houd 1,5 meter afstand van anderen, ook van de medewerkers                       
4. Betaal zoveel mogelijk met pin. Contactloos pinnen kan nu tijdelijk t/m €50,-  
5. Koop wat u nodig hebt zodat er ook voor anderen genoeg overblijft. 
6. Blijf vriendelijk en begripvol en let goed op elkaar. 

 

Samen zetten wij onze schouders eronder! 
  

Op deze plek willen we ook dankjewel zeggen 
tegen onze medewerkers, alle mensen bij PLUS, 
leveranciers, chauffeurs én natuurlijk tegen alle 
anderen die deze dagen druk in de weer zijn om 

deze verschrikkelijke situatie tot een goed 
einde te brengen. 

 

Ook een dikke dankjewel voor u als klanten.  
Voor alle begrip, geduld en medewerking én  

voor het helpen van degenen die  
noodgedwongen even thuis moeten blijven. 

DANKJEWEL! 
 

Laten we lief blijven voor elkaar.  
Het zijn de kleine dingen die het doen! 

 
 


