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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 

De Zonnebloem, afdeling Amby
Als Zonnebloem willen we mensen met een 
lichamelijke beperking onbezorgde momenten 
bezorgen om hen aangesloten te houden bij de 
samenleving. Helaas staat dat op dit moment onder 
druk. Wij volgen de officiële berichtgeving op de 
voet en nemen aan de hand daarvan besluiten waar 
nodig. De veiligheid en gezondheid van de 
deelnemers aan onze Zonnebloemactiviteiten en 
onze vrijwilligers tijdens activiteiten zijn voor ons echter 
topprioriteit. 
Nog voor Pasen hebben we een speciale Corona uitgave van de 
Tempeleers, “Good Gemöts”, bezorgd bij mensen die vaker aan 
Zonnebloem activiteiten deelnemen. Mocht u deze leuke uitgave 
(in ’t Mestreechs) niet ontvangen hebben, kunt U bellen met Ed 
Sabel, 043-3636141; het boekje wordt dan alsnog thuisbezorgd, 
zolang de voorraad strekt. We laten u via de Amyerpraot weten 
welke toekomstige activiteiten geen doorgang zullen vinden en 
wanneer we welke activiteiten weer kunnen opstarten. Wij 
wensen iedereen veel sterkte toe in deze bijzondere en soms wat 
onzekere tijd. 

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 

Lintje
Harry Fricker (64) woont 
tegenwoordig in het Belgische 
Gellik. 
Hij heeft zijn sporen in eerste 
instantie vooral verdiend in de 
carnavalswereld, met name in 
Amby. Hij was bestuurslid bij 
De Sjlaaibök in Amby, waar hij 
zich met name inzette voor de 
Jeugd en de jeugdcarnaval. 
Daarnaast is hij 
penningmeester van de 
Samewerrekende Mestreechter 
Vaste¬laovesvereiniginge. 
Hij is verder bij het 
dragersgilde van de Heilige 
Walburga in Amby. 



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 12 mei

Inzendtermijn kopie
Woensdag 6 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 April en Mei

GÉÉN
KIENEN

Collecte Vastenactie 2020 – 
Werken aan je toekomst.
De collecte inzake de Vastenactie heeft dit 
jaar plaatsgevonden via de kerk, kapel, 
kapelanie 
en de zusters.
Het totaal bedrag is € 255,00.
Wij danken de gevers voor hun bijdrage, 
zo ook diegenen welke een bedrag 
rechtstreeks naar de Vastenactie hebben 
overgemaakt.
We hopen dat deze onzekere tijd snel 
voorbij zal zijn en dat we volgend jaar 
weer bij u mogen aankloppen voor een 
bijdrage.
Met vriendelijke groet en blijf gezond,

Parochie  Missiecomité  Amby. 

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
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Gevulde kippendij

Stamppot
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Gehaktbrood
Van mama Janssen

Asperge- 
beenhamovenschotel

Vleessalade
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Duroc d’Olive

Hongaarse Goulash
Met GRATIS witte rijst

Tomatensoep

Stoofstukjes  
in braadjus
Duroc d’Olive

Frisse groentesalade

Shoarmapakket
Vlees, broodjes + saus

Biefreepjes
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Met appeltjes en rozijnen
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gebakken pastei + 
grillworst
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Voordeel bij Keurslager Heuts!
LEKKER VOORDEEL:

Cordon bleu Entrecote
naturel of gemarineerd

250 gram  625

Varkensfiletlapjes
Duroc d'Olive
keuze uit diverse smaken

4 stuks  650

Barbecueworstjes
keuze uit diverse smaken

Go Nuts

100 gram  275

Gegr. Achterham + 
Zure Pastei +
Preskop

100 gram per soort samen 450

Pasta scampi

per portie 725

Zuurvlees
kant en klaar

500 gram  550

Tête de Veau
vol met kalfsvlees en 
kalfsgehaktballetjes

pot 600 gram 750

4-Jaargetijden 
ovenschotel

500 gram  725

Kippenling

250 gram 375

Kippensoep

pot 1 liter 550

Pasta fantasia salade

200 gram 239

Mestreechter
rauwkostsalade

100 gram  129

Koude schotel

1 kilo 790

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 28 april t/m zaterdag 2 mei 2020.

Hamburgers

4 stuks 400

4 stuks 395

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

4 stuks 850

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 

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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Vanwege de Corona maatregelen is 
#PickitUp momenteel niet actief in 
het onderwijs, en het is momenteel niet 
mogelijk om grootschalige opschoonac-
ties te organiseren. 
Wat wel mag, is naar buiten gaan en een 
rondje wandelen in je eigen wijk, alleen of 
in gezinsverband, om een frisse neus te 
halen. 
Dat doe je nu misschien zelfs vaker dan 
voorheen? Misschien wil jij je wel nut-
tig maken in die tijd dat je buiten bent! 
Daarom is het mogelijk om opschoonma-
terialen van #PickitUp in bruikleen 

te krijgen waarmee je met 1 of twee 
personen aan de slag kan gaan!

De materialen zijn te leen* tot de 
zomervakantie (t/m juni 2020). Materi-
alen worden aan huis gebracht. In overleg 
kunnen volle zakken zwerfvuil opgehaald 
worden. *Prikkers ect. zolang de voorraad 
strekt.
Ook ontvang je een informatiepak-
ket waarin we je handige tips en tricks 
geven over het opruimen, en natuurlijk 
over veiligheidsmaatregelen tijdens het 
opruimen, en waar je nu juist in Corona-
tijd rekening mee moet houden. 

Heb je interesse? 
Stuur dan een mailtje naar 
info@pickitup-maastricht.nl en geef 
daarin aan: 

Mooi  vitaal haar. 
   gebak.

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

 

Ambyerstraat Noord 102, Maastricht

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 

BAKFIETS TE KOOP IN AMBY

‘Bakfiets.nl CargoBike Classic Long' 
in zeer goede staat wordt te koop 
aangeboden voor 650 euro. We hebben 
er heerlijke herinneringen mee gemaakt 
samen met onze zoon.

Inclusief volgende accessoires:
- zwarte regenzeil
- 7 versnellingen (Shimano 7 speed)
- bankje voor 2 kinderen
- 2 riempjes
- op maat gemaakte waterdichte en 
 slijtvaste zachte zitting en rugsteun 
 (klittenband)
- voor- en achterlicht LED, werkt op 
 batterij
- maxi cosi drager 'Steco baby mee'

Heeft u interesse? Neem dan contact op 
via info@stcmaastricht.nl.

Greet de Rechter 

	 •	 Je	adres	en	telefoonnummer
	 •	 en	voor	hoeveel	personen	je	
  opschoonmaterialen thuis wil 
  ontvangen (1 of 2 personen). 

Wat vragen we van jou? 
Het lenen van materialen is gratis. 
Je bepaalt zelf hoe vaak en hoe lang je op 
pad gaat om zwerfafval te verzamelen. 
Wel vragen wij om van iedere opruim-
ronde een actie-selfie van jezelf en/of van 
het resultaat (het afval) te maken!
Deze foto stuur je in een whats-app naar 
06-83394024. 
Je vindt het goed dat #PickitUp jouw 
foto’s gebruikt om te plaatsen op social 
media. Daarnaast kun je natuurlijk ook je 
foto’s op je eigen social media plaatsen 
met #pickitupmaastricht en #zwerfie!
Dan ben je helemaal goed bezig ;-)

Graag vernemen we van je,

Met vriendelijke groet
Maartje Meessen
Projectcoördinator

CNME Maastricht en Regio
Capucijnenstraat 21 C19
6211 RN Maastricht
043-3219941 | 06-83394024
maartje.meessen@cnme.nl
www.pickitup-maastricht.nl 
www.cnme.nl 
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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 29 april tot en met dinsdag 12 mei

4 Kipkrokant
+ 1/2 kg Gehakt

€ 9.45samen voor

BIEFSTUKKEN

vrijdag 1 mei en
zaterdag 2 meiWeeKenDReCLAMe 

3 stuks € 8.95

MALSE

Goulash
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.09
Hamspek
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.85

Jong belegen kaas

100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.40

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.

I.v.m. meivakantie is onze zaak GESLOTEN van maandag 4 tot en met donderdag 7 mei. Vrijdag 8 en zaterdag 9 mei zijn wij weer GEOPEND

De Harmonie 
en de Coronacrisis
Ook onze 122-jarige vereniging ontkomt niet aan de 

onzekere tijd waarin we leven en uw en onze gezondheid boven alles gaat.
Op zaterdag 9 mei a.s. staat de Walburgadag in de agenda met de 
huldiging van maar liefst 16 jubilarissen. 
Deze feestelijke dag, met een H. Mis en aansluitend de huldigingen en 
receptie, zal geen doorgang vinden. We zullen deze trouwe leden van 
onze vereniging op een latere datum alsnog fêteren.
U bent van ons gewend, dat leden van de Harmonie vanaf medio mei met 
Donateursloten bij u aan de deur komen. Helaas hebben we moeten 
besluiten om dit jaar geen loterij te houden.
Wel kunt ons op andere manieren financieel ondersteunen. Bijv. door uw 
boodschappen te doen bij Plus Franssen en de stempelkaart te gebruiken. 
Alle artikelen, die niet in Amby e/o Maastricht te koop zijn, kunt u 
bestellen via Sponsorkliks, te vinden op onze website www.walburga.nl
Optredens van ons Jeugdorkest tijdens kerkelijke vieringen vinden geen 
doorgang of zijn verplaatst naar september.
Het Zomeravondconcert op vrijdag 3 juli hebben we eveneens 
moeten schrappen uit onze agenda.
Een lichtpunt is het doorgaan van de muzieklessen op afstand voor 
onze leerlingen van de Muziekschool.
Daarnaast weten we dat veel van onze leden thuis hun instrument ter 
hand nemen om te oefenen en om zo de routine te behouden. En als zij 
op vrijdagavond oefenen, wordt het biertje ná afloop niet vergeten!

Harmonie St. Walburga wenst alle lezers van de Amyer Praot een goede 
gezondheid en wij spreken de wens uit, dat wij u over niet al te lange tijd 
mogen verwelkomen bij onze activiteiten. 

Via dizze weeg wèlle veer
ôs SJTEUNBÖK, LEDE, 
VASTE BEZEUKERS

en alle ander INWOENERS 
VAN AMIE

’n hart onder de reem sjteke in dizze meujlikke tied
Hopelijk zien veer ôs sjnel weer in gooj gezoondheid

Auch alle andere Amiese vereiniginge winsje veer 
väöl krach tow

!! Blief Sjterk !!
!! Blief gezoond !!

!! Zörg veur elkaar !!

BESJTUUR EN RAOD VAN 11 CV DE SJLAAIBÖK
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3 5 e  j a a r g a n g
 n r .  9  -  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

Leren van monniken
In deze Corona-tijd leven we een beetje als monniken. In plaats van Living apart 
togetheris het nu: Living together apart. In een interessant artikel van America 
magazine 22 april 2020 (https://www.americamagazine.org/faith/2020/04/22/
were-all-monks-now) spreekt Gregory Hill met een aantal Trappistenmonniken, die dit 
leven al eeuwen beoefenen, en krijgt wijs advies voor deze tijd. 
Allereerst: word je bewust van de tijdelijkheid van je bestaan. En van het feit dat je 
niet alles in de hand hebt. Zeker niet je macht en je welvaart. Dan ga je open staan 
voor wijdere perspectieven van de diepere betekenis van je bestaan. Een hulp daarbij 
kan lectiodivinazijn, het lezen van geestelijke literatuur. (Op de website van de 
parochie, parochiewalburga.nl, staan een aantal tips daarvoor.)
Als je daar niet bij kunt komen, doordat je bang bent, concentreer je dan op wat je 
wel kunt, en wat 
van jou afhankelijk is: jezelf, je gezin, je vrienden, en je relatie met 
God, en je tijd goed invul, dan zal de angst verminderen. En je mag op Gods 
voorzienigheid vertrouwen. God laat je niet los!
We worden verder gedwongen op onze gedachten en gevoelens in te gaan waarvoor 
we normaal op de vlucht zijn. Deze gedachten en gevoelens zijn vaak op onszelf 
gericht. In het gedwongen samenleven worden we tot het inzicht gebracht dat ons 
geluk veel van anderen afhangt, en tegelijk opgeroepen om meer dan anders aan die 
anderen en hun welzijn te denken. Ook in breder perspectief, door solidair te zijn en 
samen het algemeen welzijn van allen in de buurt, in de stad, het land, Europa en de 
wereld voor ogen te houden.

Wat is de geestelijke communie?
Door de coronacrisis vinden er al een hele tijd geen eucharistievieringen met 
kerkgangers plaats. Veel gelovigen volgen de vieringen op televisie of internet. In 
onze parochie kan dat bv. op ma.-vr. om 19.00 op het videokanaal van Facebook 
van de parochie: https://www.facebook.com/walburga.parochieamby. Maar bij zo’n 
‘digitale mis’ kun je natuurlijk niet de communie ontvangen. Dit betekent dat 
duizenden kerkgangers nu al wekenlang geen communie hebben gekregen. Als 
alternatief kent de Kerk de ‘geestelijke communie’. Maar wat is dat nu eigenlijk?
De geestelijke communie is het verlangen van gelovigen om de communie te 
ontvangen, zonder dat dit fysiek kan. Het betekent eigenlijk: je zo zeer met de 
eucharistieviering verbonden voelen, dat je de communie in gedachten ontvangt. Dit 
kan bevorderd worden door een mis op televisie of internet intens mee te beleven en 
op het moment van communiceren het volgende mee te bidden:
“Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik 
bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet 
werkelijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.  Ik 
omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij 
toch nooit van U gescheiden worden.”

De rozenkrans
Ik weet niet of u het zich realiseert, maar het woordje krans is verwant met corona, 
kroon. Denk maar aan lauwerkrans.
In de mei-maand geven we speciaal aandacht aan Maria. En vrijwel overal waar zij 
verschenen is, heeft ze wel de rozenkrans aanbevolen: Lourdes, Fatima, etc. Het is 
een heel eenvoudig, maar heel krachtig meditatief gebed. Misschien heeft u er nog 
ergens een liggen. Probeer het eens. U zult merken dat het u goed doet. Op https://
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/docs/2017/Handleiding_Rozenkransgebed.pdf 
staat helemaal uitgelegd hoe dat gaat. U kunt bidden voor alle intenties en tegelijk de 
mysteries van ons geloof overwegen.En samen bidden is zeer heilzaam. Moeder 
Theresa zei vaak: “A family thatpraystogether, staystogether”, een gezin dat samen 
bidt, blijft bij elkaar. Een zeer goed ingevulde tijd, het bidden van de rozenkrans! 
Ons pastoraal team wenst u allen heel veel sterkte en zegen! Aarzel niet te bellen.

Pastoor de Jong

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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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 

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. 

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 

BEJAARDEN – EN INVALIDENVERENIGING

AMBY

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 

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).

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.

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 

Onze kerk in Amby blijft open 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
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:
Christa Gerats van Eunen,91 jaar
Jo Haagmans, 83 jaar
François Debougnoux, 81 jaar
Mogen zij rusten in vrede. Familieleden 
onze oprechte deelneming. 
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Vertrouwen
 
Net zoals (mogelijk) iedereen voelde ik 
me niet lekker na de persconferentie 
afgelopen dinsdag 21 april. 
Ondanks dat ik het allemaal al had 
verwacht, doet het toch pijn, geen 
Pinkpop, geen Rieu op het Vrijthof, 
korter bij huis geen Braderie op 
vaderdag. Verenigingsleven ligt op z’n gat. 
Een afgelaste zomer. 
Vrienden en familie met horeca zien 
even geen uitweg meer, er wordt 
gehuild, geappt. De zoveelste slapeloze 
nacht volgde, waarin ik dacht aan Rutte 
die waarschijnlijk ook niet sliep. Het lijkt 
me ook heel erg moeilijk om de keuze 
te moeten maken, andermans levens op 
te schorten en hen (voorlopig) geen 
oplossing, geen einde, geen uitweg te 
kunnen bieden. 
Het is ook de nacht waarin de angst het 
van vertrouwen wint en je gedachten 
ongeremd doorrazen. 
Hoe moet alles? Net een kleindochter 
gekregen, waar je uit voorzorg alleen op 
(k)raamvisite mag komen. Mijn arme 
kinderen, vrienden, arme iedereen. 
Steeds dienden zich in mijn hoofd 
nieuwe mensen aan, voor wie het 
allemaal nog erger was. 
Aan de andere kant, deze week las ik in 
een column dat het natuurlijk ook weer 
niet zó verschrikkelijk is. 
We zijn pas een goede maand of zo 
door het virus echt beperkt, maar je 
mag bijna alles, niemand pakt je op, je 
hebt wifi, dus ik zou zeggen: zeur niet zo. 
Toen werd ik ineens blij. 
Zónder vertrouwen in onze wetenschap, 
politiek en journalistiek, lijkt nu leven 
me een hel. Het enige dat de meesten 
van ons overeind houdt is vertrouwen 
dat het goed komt. 
Dat er wereldwijd dag en nacht gewerkt 
wordt aan oplossingen, door de meest 
geniale wetenschappers, en dat onze 
politieke leiders het beste met ons voor 
hebben, ook als we niet op ze hebben 
gestemd. We willen allemaal hetzelfde: 

Elkaar over enkele weken 
of maanden weer kunnen 
omhelzen. Liever dan wat 
dan ook. 

En dat gaat gebeuren, let maar op. 

Vertrouwen, 
dat is het enige dat telt 

Henny Willems 
(eindredactie Amyer Praot) 

Dodenherdenking 4 mei 
Er is vanwege de buitengewone 
omstandigheden geen 
gemeenschappelijke viering. Wel is er 
gedurende de dag volop gelegenheid om 
als individueel persoon het monument 
voor de inwoners van Amby, die door 
en tijdens het oorlogsgeweld zijn 
gestorven, te bezoeken en er een 
bloemetje of een steentje neer te 
leggen of gewoon even bij stil te staan 
als eerbetoon. In de devotiekapel kunt u 
eventueel een kaarsje opsteken. Op het 
kerkhof zullen de vlaggen de hele dag 
halfstok hangen en namens de Ambyse 
bevolking zullen leden van het Cultureel 
Comité ’s morgens het monument 
voorzien van een passend bloemstuk. 
Esther Keijmis zal ’s avonds om 20.00 
uur bij het monument de last post 
spelen. Hierbij zullen geen toehoorders 
in de nabijheid aanwezig zijn. Het 
cultureel comité Amby volgt de landelijke richtlijnen en wil u danken voor uw begrip 
en medewerking.



	 •	 Houd	minimaal	24	uur	aan	tussen	het	opgeven	voor	de	
  actie en het moment van langs brengen van de maaltijd. 
  In de weekenden en op feestdagen kan er geen match 
  gemaakt worden. 
	 •	 Het	is	niet	toegestaan	een	vergoeding	te	vragen	voor	de	
  maaltijd 
	 •	 Resto	Van	Harte	probeert	u	te	matchen	aan	één	van	
  onze gasten bij u in de buurt. We kunnen niet garanderen 
  dat dit lukt. 

Informatie folder senioren voor Amby beschikbaar. 
In de week ( week 20-26 april) zijn circa 1000 informatie 
folders in de wijk Amby om senioren te informeren mbt. 
Boodschappenservice en hulplijnen. 
Deze folder is opgezet en verspreid met met 
medewerking van Aandacht Plus Zorg, Envida, Maasvallei, 
onze wijkagent geloofsgemeenschappen en vrijwilligers. 
Belangrijk : weet u of kent u een naaste die hulp 
nodig heeft vraag dan onze folder aan via : 
info@buurtplatform-amby.nl 
De folders zijn al verspreid in alle appartement 
gebouwen. Maar met uw ogen en oren kunnen wij de 
folders nog effectiever inzetten. 
Bezoek ook onze facebook pagina of nextdoor Amby. 

Volgende vergadering buurtplatform; 22 september 2020 

Contact 
Stichting Buurtplatform Amby 
Postadres: Westrand 35, 
6225 AT Maastricht; 
Bezoekadres : Ambyerstraat Noord 78 
Telefoon 0636408424 
Website: www.buurtplatform-amby.nl 
E-mailadres: info@buurtplatform-amby.nl 
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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 (hand)geschild verkrijgbaar 

Nieuwe oogst Galantina krieltjes  geschrapt 500 gr € 1,50 

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 De Commandeursmolen en De Bakwinkel                                                      

–Brood van Geurten, Appels van Jan, Honing van De Heibloem                                                                    

 

Het buurtplatform-Amby informeert.

IK KOOK VAN HARTE VOOR JOU 
MAGGI én Resto Van Harte gaan samen de actie promoten 
"ik kook van harte voor jou". 
MAGGI brengt de actie onder de aandacht bij een groot publiek 
met een social mediacampagne, aandacht op RTL en in de glossy 
"LINDA". 
in deze tijdelijke actie worden de mensen opgeroepen om hun 
(lievelings)maaltijd te koken en een extra portie te maken voor 
een oude buurman, oma of single buurvrouw die verpleegkundige 
is. 
Daarnaast zullen de deelnemers van de MAGGI actie de 
mogelijkheid geboden krijgen om ook voor gasten van Resto Van 
Harte te koken Mensen die voor een gast van Resto Van Harte 
willen koken, kunnen zich aanmelden op de volgende actiepagina: 
www.ikkookvanhartevoorjou.nl. 
Op de actiepagina kunnen de deelnemers aangeven wat voor 
maaltijd ze koken, waar en wanneer. Ook laten ze hun 
contactgegevens achter zodat wij hen kunnen matchen met één 
van onze gasten. 
Voor de inwoners van Amby geldt dat wanneer u meer informatie 
wilt u kunt bellen of mailen met het buurtplatform Amby / 
kookgroep Amby. 
Info@buurtplatform-amby.nl of bel met M. van der Leer: 
0640354724. Marjo begeleidt de kookgroepen van het 
buurtplatform. 
Actievoorwaarden "Ik kook Van Harte voor jou" 
	 •	 Kook	alleen	voor	iemand	als	alle	gezinsleden	klachtenvrij	zijn	
	 •	 Zorg	voor	goede	hygiëne	tijdens	het	koken.	Was	je	handen	
  regelmatig met water en zeep 
	 •	 Draag	het	eten	contactloos	over,	schud	geen	handen	
	 •	 Houd	1,5	meter	afstand.	Het	is	niet	toegestaan	de	woning	
  van de ontvanger van de maaltijd te betreden 
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De afgelopen weken zijn niet echt fijn. Als je niet naar buiten 
hoeft, ga je niet. Bezoek krijg je niet en je gaat ook niet op 
bezoek. Je bent heel veel thuis. 

Dat bracht mij op het idee, om jullie uit te dagen, als jullie dat 
willen. 

Bakken zit ons allemaal wel een beetje in ons bloed. Daarom de 
vraag: vinden jullie het fijn/leuk/gezellig om bakrecepten met 
elkaar te delen?! 

En als die gedeeld worden, ze ook uit te proberen?! 

En het resultaat te delen met elkaar, maar ook met je buren, 
vrienden, familie?! 

De eerste resultaten al in de volgende Amyer Praot! 
Maar ook via www.amyerpraot.com 

Doen jullie mee!? Neem anders even contact met mij op 
Henny Willems, 043-3621089 

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 1 2 3 4 5 5 1 2 9 1
2 6 7 8 9 10 11 12 6 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
3 13 14 15 16 17 18 19 7 10 11 12 13 14 15 16 11 9 10 11 12 13 14 15
4 20 21 22 23 24 25 26 8 17 18 19 20 21 22 23 12 16 17 18 19 20 21 22
5 27 28 29 30 31 9 24 25 26 27 28 29 13 23 24 25 26 27 28 29

14 30 31

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo
14 1 2 3 4 5 18 1 2 3 23 1 2 3 4 5 6 7
15 6 7 8 9 10 11 12 19 4 5 6 7 8 9 10 24 8 9 10 11 12 13 14
16 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 25 15 16 17 18 19 20 21
17 20 21 22 23 24 25 26 21 18 19 20 21 22 23 24 26 22 23 24 25 26 27 28
18 27 28 29 30 22 25 26 27 28 29 30 31 27 29 30

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo
27 1 2 3 4 5 31 1 2 36 1 2 3 4 5 6
28 6 7 8 9 10 11 12 32 3 4 5 6 7 8 9 37 7 8 9 10 11 12 13
29 13 14 15 16 17 18 19 33 10 11 12 13 14 15 16 38 14 15 16 17 18 19 20
30 20 21 22 23 24 25 26 34 17 18 19 20 21 22 23 39 21 22 23 24 25 26 27
31 27 28 29 30 31 35 24 25 26 27 28 29 30 40 28 29 30

36 31

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo
40 1 2 3 4 44 1 49 1 2 3 4 5 6
41 5 6 7 8 9 10 11 45 2 3 4 5 6 7 8 50 7 8 9 10 11 12 13
42 12 13 14 15 16 17 18 46 9 10 11 12 13 14 15 51 14 15 16 17 18 19 20
43 19 20 21 22 23 24 25 47 16 17 18 19 20 21 22 52 21 22 23 24 25 26 27
44 26 27 28 29 30 31 48 23 24 25 26 27 28 29 53 28 29 30 31

49 30
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AMIEPEDIA
amiepedia.nl: Verleden, heden en toekomst!

HULDE, HULDE, HULDE 
Gelukkig worden op dit moment, terecht, alle werkenden in de 
ziekenhuizen geprezen voor het goede werk dat ze 24 uur per dag 
verrichten.. Artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, schoonmakers, 
allemaal maken ze onderdeel uit van de onmisbare schakel om de 
corona-patiënten er bovenop te krijgen, dan wel van een zo goed 
mogelijke verzorging te voorzien. Het is een niet te onderschatte 
opgave, die deze mensen dag en nacht vervullen, met een niet gering 
risico op besmetting, laten we dat vooral niet vergeten. Ook alle 
functionarissen in verpleeg- verzorgingshuizen doen hun uiterste 
best.. 

EN DAN DIE ANDERE ONDERSTEUNERS. 
Achter en voor het werk van bovengenoemde categorie hulp- en 
zorgverleners, trekt nog een batterij aan beroepen voorbij, die 
bijzondere waardering verdienen. 
Denk aan alle functies in het onderwijs. Onze kinderen zitten immers 
al meerdere weken thuis en pogen huiswerk te maken op soms een 
onmogelijke manier. 
Denk ook aan alle toeleveringsbedrijven, die hun diensten, dan wel 
producten aanleveren om onze economie draaiende te houden. Ook 
al is dat op een lager pitje. Ook voor hen: Chapeau. 

IRMA SLUIS. 
Een voorbeeld van iemand, die ons allen op het netvlies staat. 
De gebarentolk, die de info van Minister-President Rutte en zijn 
collega’s verduidelijkt voor onze grote groep dove en slechthorende 
Nederlanders. Zij zouden anders verstoken blijven van actuele 
noodzakelijke informatie. 
Deden we een jaar geleden nog een beetje lacherig over de tolk die 
vaker te zien was op tijdens nieuwsverstrekking op buitenlandse 
zenders. Nu applaudisseren we voor Irma, en via haar voor het 
Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies. Respect vanaf deze 
plaats. 

EEN BRUGGETJE NAAR ZUSTER LONGINA. 
Iemand die op lokaal niveau in Amby van 1924 tot 1964 ook zo’n 
bijzondere ondersteunende functie vervulde, was de zo geliefde 
zuster Longina. Haar meisjesnaam was Maria Helena Kuppen geboren 
in 1902. Als jonge vrouw van 22 jaar koos ze na het behalen van 
het verpleegsterkruisje voor de wijkverpleging. Om zich van de niet 
religieuze verpleegkundigen te onderscheiden was zij de kapzuster 
Longina. In die tijd waren vooral vrouwelijke kloosterlingen 
voornamelijk werkzaam in de verpleging zowel in het ziekenhuis 
als in de wijken. In 1924 deed Zuster Longina van de Zusters 
Franciscanessen van Sint Jozef haar intrede in het Groene Kruis in 
het pand aan de Dorpsstraat. 
Amby was een echt dorp toen zuster Longina hier begon. Iedereen 
wist van elkaar en men kende iedereen. Als men de achternaam 
van iemand niet precies kende, werd de persoon omschreven zoals; 
Jacques van Mey en Sander, of Leen van de Kockel (Koekelkoren), 
of het was Merie van de Sjteig of Bèrke van de Luut, zo kende en 
noemde ook de zuster haar klanten. 

Zuster Longina samen met de wijkverpleegkundigen in de straat die later 
haar naam zou dragen, de huidige Longinastraat. 

Beste leden van de 
Damesvereniging, 

Zoals jullie inmiddels weten zijn 
onze maandelijkse 
bijeenkomsten geannuleerd. De 
duur van het Coronavirus is niet te voorspellen. Derhalve toch 
een bemoedigende berichtje van het bestuur in deze Amyer 
Praot. Deze periode zullen we niet snel vergeten. Laten wij samen 
naar elkaar omkijken en als nood aan de man is elkaar helpen en 
steunen. Wij hopen dat we in juni weer een bijeenkomst kunnen 
houden maar dat weten we pas half mei. Zolang moeten wij 
geduld opbrengen. HAW PIN en blijf allemaal gezond. 

Groetjes het Bestuur 

Interesse gewekt ? 
Lees dan het verhaal over deze zuster op Amiepedia.nl/
Gezondheidszorg. 

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. 

"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 cq 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 272 artikelen, 993 afbeeldingen en 86 
geregistreerde gebruikers. 

Heb je een vraag, weet je niet precies hoe je iets kunt plaatsen of 
twijfel je over een oude foto, neem gerust contact op: 
Redactie@Amiepedia.nl . 
Van - voor en door de mensen van Amby. 
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Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen 
Severenplein 24a, Maastricht  
043-3634781 
www.facebook.com/plusfranssen  
en instagram: plusfranssen 
 

 

 

Gezien de roerige tijd, vinden wij het belangrijk om mensen extra in het zonnetje te 
zetten. Afgelopen week hebben we dit al mogen doen. Er waren heel wat kaartjes 

ingeleverd door mensen die iemand anders een                 onder de riem wilden steken.  
 

Deze week kunt u ook nog meedoen aan deze actie. Hoe doet u mee? Schrijf op een 
kaartje wie u een hart onder de riem wil steken en waarom. Schrijf op het kaartje uw 

naam en telefoonnummer én de naam en het telefoonnummer van diegene die u een prijs 
gunt. Deponeer uw kaartje in de grote blauwe ton bij de kassa. U kunt de groene kaartjes 

gebruiken die bij de inleverton liggen, of u kunt een eigen briefje gebruiken. 
Let op, u kunt dus alleen iemand opgeven door uw kaartje in de winkel in te leveren. 

Begin volgende week (maandag 4 mei) zullen wij uit de  
ingeleverde kaartjes de prijswinnaars kiezen. 

 
We verloten komende week o.a. een mooie hangstoel, boodschappenpakketten t.w.v. 

€50,- en handdoekenpakketten. We zullen persoonlijk contact opnemen met de 
prijswinnaars. Ook zullen we de namen van de winnaars bekend maken in de winkel, op 

Facebook en op Instagram. 
 

 

 

 

 
 

 

Belangrijk nieuws m.b.t. online bestellen! 
 

Afgelopen weken zat onze online bestelservice vaak 
al heel snel vol en moesten we helaas regelmatig 
‘nee’ verkopen. Daarom is er achter de schermen 

heel hard gewerkt om onze capaciteit te vergroten. 
Nu de grootste hectiek in deze roerige tijd voorbij 

is hebben wij gelukkig weer voldoende  
ruimte voor iedereen.  

 

Je kunt jouw boodschappen online bestellen en dan 
thuis laten bezorgen of je kunt ze bij ons ophalen.  
Je mag natuurlijk ook nog altijd je boodschappen 
gewoon in de winkel komen doen, natuurlijk wel 

met in acht name van de geldende regels!   
 

 

Interesse? Kijk dan op:  
www.plus.nl/info-online-bestellen.nl 

 
 

Ook deze week nog helpen wij jou 
iemand extra in het             te zetten! 

  

 

 


