
Hallo Kluivers
Net is de Herfstvakantie voorbij of 
de Kerstvakantie staat alweer voor 
de deur. En in deze vakantie hebben 
we 2 leuke activiteiten voor jullie 
(kluivers van 6 t/m 12j.)  en wel  op 
dinsdag 3 januari 2023 een 
spelmiddag in de Koffiepot. We gaan 
eerst leuke oud-Hollandse 
spelletjes doen. Na de pauze gaan 
we kienen en kunnen jullie leuke 

prijsjes winnen. In de pauze is er voor jullie iets te drinken en iets 
lekkers. Dus heb je zin in deze gezellige middag, geef je op bij 
onderstaand opgeefadres.

Verzamelen:  Bij de KOFFIEPOT aan de Lovendaalhoeve. We wachten 
jullie daar op om 14.00 uur.
Einde:  Ophalen bij de KOFFIEPOT aan de Lovendaalhoeve om 
16.00 u.

Deelnemersbijdrage:€ 3,50.

P.S. Voor de Ouders. We vragen dringend nieuwe vrijwilligers
voor KWV Amby, Info bij Bep Thors zie onderstaand 
telefoonnummer.
                  
Nu hebben we in de Kerstvakantie een tweede leuke activiteit voor 
jullie, een dagtocht met de bus naar Sevenum. Op de laatste dag 
van jullie Kerstvakantie op vrijdag 6 januari  beleven we 
(kluivers van 6 t/m 12 j.) een magische dag in Toverland. In de 
kerstvakantie is Toverland versierd met dennenbomen, kerstballen en 
lampjes. In het land van Toos is er volop 
vermaak, hier heb je vliegensvlugge 
glijbanen, een razende achtbaan, 
klimmen en klauteren en ook in 
Wunderwald is van alles te beleven, zo 
kun je een snelheidsrecord halen met 
de Maximus Blitzbahn. Je hebt er ook 
het betoverde huis Villa Fiasko, een huis 
vol hindernissen. En de wildwaterbaan 
Expecter Zork. Ook het land van Ithaka 
is open waar de snelle achtbaan Troy voorbij raast. Er is beperkt plaats, 
dus wees er snel bij!!! Vol is vol.!!
Kom langs en ontdek  het allemaal!! Je ziet er is genoeg te beleven. 
Dus heb je zin,  geef je op bij het opgeefadres!!!! Vul het 
opgeefstrookje goed in i.v.m. verzekeringen.
Datum activiteit: vrijdag 6 januari 2023 
Verzamelen: Severenplein om 9.45 uur.
Vertrek: Severenplein om 10.00 uur.
Einde: Severenplein rond 19.30 uur.
Deelnemersbijdrage: € 13,50
Meenemen: Lunchpakket en drinken en eventueel wat geld voor een 
frietje  of zo. Trek goede schoenen en speelkleding aan en neem 
eventueel reservekleding mee. 

Opgeefadres: Bep Thors opgeven voor beide activiteiten op 
woensdag 21 dec Achter de Hoven 61                
19.00 tot 20.15 uur  
Tel: 043 3635947
In het nieuwe jaar gaan we de vierdaagse weer opstarten, dan weten 
jullie dit alvast.
Wij wensen jullie allemaal Fijne Kerstdagen en een heel 
Gelukkig Nieuwjaar!                                          

TOT ZIENS KVW AMBY    
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GEMEENSCHAPSHUIS AMYERHOOF 

SEVERENPLEIN AMBY  
 

van 10.30 – 14.30 uur 
 

t.b.v. ZijActief Limburg 
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Kerstviering Zonnebloem Amby,  
21 december
Samen willen wij met u, onze gasten, graag op 
woensdag 21 december alvast Kerst gaan vieren. Deze 
middag zal gehouden worden in de Amyerhoof en 
begint om 14.00u.
We beginnen met een H. mis, opgeluisterd door het 
gemengd koor St. Walburga. Daarna gaan we genieten 
van een kop koffie/thee met kerstbrood. We hebben dit jaar ook 
nog een klein feestje te vieren, want we hebben  een jubilaris. Dhr. 
John Soudant is al 25 jaar een toegewijde vrijwilliger binnen onze 
afdeling. Een huldiging hoort daar natuurlijk bij.
Terwijl wij genieten van een consumptie zal er een optreden zijn 
van Diana Olierook die ons mooie kerstmuziek zal brengen, maar 
ook  wereldse en limburgse liederen. Zo zullen we zeker in 
kerststemming komen.
Het beloofd een hele leuke middag te worden dus kom naar de 
Amyerhoof op 21 december. 
U hoeft zich niet aan te melden voor deze middag! 

Fijne feestdagen wenst u 
bezorgers, redactie 

en bestuur 
van de Amyer Praot

Ook in 2023 
veel leesplezier!

Aan alle leden van ZijActief Amby  
                                                                                    
Beste dames,

Wij nodigen u allen van harte uit voor,
De Kerstviering op woensdag 21 december 2022 om
19:45 uur in het gemeenschapshuis Amyerhoof. 
Mv. Tony Jacob zal onze Kerstviering verzorgen, met behulp van 
een PowerPoint presentatie. Zij zal vertellen over de historie van 
het ontstaan van Kerstmis en de vele tradities. Niet alleen serieuze 
maar ook leuke onderwerpen komen aan de orde, dit alles wordt 
afgewisseld met mooie Kerstmuziek.

Wij hopen u allen te zien op 21 december.

De werkgroep wenst u mooie Kerstdagen en alle 
Goeds voor 2023! 



Kienen met de Zonnebloem 
in de Amyerhoof
Dinsdag 3 januari
Zaal open om 13.15 uur.

Contactpersoon is 
Annie Overmars, 
tel. 043-3623816. 

INLOOPSPREEKUUR 

Juridisch inloopspreekuur
Maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur

voor arbeidsrecht, consumentenrecht, 
uitkeringen, verblijf vergunningen etc

Wijkagent
Iedere 1ste  WOENSDAG van de maand

Tussen 10.00 – 12.00 uur

Mantelzorg Zuid
Iedere 2de maandag van de maand

tussen 11.00 tot 12.30 uur.
Telefonisch 043 321 5046. 

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

Maatschappelijk werker
Dinsdag 9.30-11.00 uur

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

Het sociaal team 
Donderdag van 10.00 -11.30 uur. 

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

www.sociaalteammaastricht.nl 

Buurtplatform Amby 
info@buurtplatform-amby.nl 

bellen 06-36408424
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Telefoonagenda
Alarmnummer 112
Kantoor politie 0900-8844
EHBO AZM 3876700
1e Hart hulp 3877892
Huisartsenpost AZM 3877777
Huisartsenpraktijk Severen 3634964
Huisartsenpraktijk dhr. Zwietering 
en mevr. van Kleef 
Medisch Centrum Amby  3624135
voor spoed 3635637
Fysio Amby 3117540
Bmetric Fysiotherapie 2041909
Centraal tandartsnummer 0900-4243434
Het Gebitscentrum 8528201
Kapelanie 0627501073
Envida  3690690
Envida zorgthuis De Zeven Bronnen 6314300
Envida zorgthuis Hagerpoort 8511160
Aandacht+Zorg 3030090
Gemeente Maastricht 14043
Woonstichting Maasvallei 3683737
Huurdersbelangenver. Woonvallei  3631311
Walburgis Uitvaartzorg 0653376435
Marc Moors Uitvaartstudio 0641286044
Gem. huis Amyerhoof 3634651
Basisschool Amby 3620582
MIK KDV Amby 3626637
MIK BSO Amby 0625642737
BSO De Boomhut 3631793 
Essent 0800-9009
WML 3090909
Henny Willems gemeenteraad 3621089
Mat Brüll gemeenteraad 0652071514
Slachtofferhulp 0464203500
Dierenambulance 0900-4433224

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

bel dan 
GSM 06-57623416

Gevraagd oude fietsen

U vindt een AED
bij Hagerpoort, (zijde Vlierhoven)
in kantoor Maasvallei, 
bij De Kardinaal, (Severenstraat)
in Amyerhoof, (Severenplein)
bij Plusmarkt, Severenplein 24A

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

Heeft u last van terugkerende 
computerproblemen en/of een 

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

problemen en het opnieuw 
optimaliseren van uw computer, 

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

of www.fixxcomp.nl

COLOFON
Volgende uitgave: 
Dinsdag 10 januari

Inzendtermijn kopie
Woensdag 4 januari

Redactie, klachten 
en advertenties

Henny Willems
Berkenhoven 26

6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089

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

Financieel Beheer
Maria Willems

Berkenhoven 26
6225 HE Amby-Maastricht

Telefoon 3621089

Bankrekening 
NL 59 RABO 0131322540

t.n.v. Amyer Praot Maastricht

Secretariaat en advertenties
Thera Lahaye
Iepenhoven 31

6225 GW Amby Maastricht
Telefoon 3112178

Oplage en verspreiding
Oplage 3000 stuks

verspreiding binnen postcode 6225

Druk
Drukkerij De Heeg

Rijksweg 76
6228 XZ De Heeg-Maastricht

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

Houdt op dinsdag 10 januari een
kienmiddag in Gemeenschapshuis 
Amyerhoof.  
De zaal gaat open om 13.00 uur en het 
kienen begint om 14.00 uur. 

 
 

BEJAARDEN – EN INVALIDENVERENIGING 

,, De Sjlaaimetten  ” 
AMBY 

 
Bejaarden- en invalidenvereniging “De Sjlaaimetten” houden feestmiddag. 
 
Beste leden op zaterdag 31 oktober a.s. wordt er weer een gezellige feestmiddag gehouden door de bejaardenvereniging. 
Namens het bestuur nodig ik alle leden uit voor deze gezellige middag die zal worden gehouden in de Amyerhoof aanvang 14.00 uur (zaal open 
vanaf 13.30 uur). 
Kosten voor deze middag zijn €5,- p/p en daarvoor krijgt u enkele consumpties en lekker eten. 
Er is voor prima dans- en stemmingsmuziek gezorgd door orkest "Gonny en Nico". 
Natuurlijk is er weer de welbekende tombola. 
U kunt zich opgeven bij de penningmeester Jef Noben, tel:043-3622618 of de voorzitter Arno Custers, tel:043-3636947 tot 26 oktober a.s. 
Ik wens U namens het bestuur allen alvast een heel gezellige feestmiddag toe. 
 
A. Custers 
Voorzitter/Secretaris 
 

Te Koop Gevraagd
Garage(box) in of nabij Amby

Tel. 0625038712
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Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

Voordeel bij Keurslager Heuts!
Voorbeeldaanbiedingen:

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

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

bij 500 gram 
sucadelapjes 

GRATIS 
kruidenbouquet

Cordon bleu 
Duroc d’Olive

SpeCial!
gevulde kippendij

Stamppot
Diverse varianten

gehaktbrood
Van mama Janssen

asperge- 
beenhamovenschotel

Vleessalade

Saucijsjes
Duroc d’Olive

Hongaarse goulash
Met graTiS witte rijst

Tomatensoep

Stoofstukjes  
in braadjus
Duroc d’Olive

Frisse groentesalade

Shoarmapakket
Vlees, broodjes + saus

biefreepjes
Diverse varianten

gebakken pastei
Met appeltjes en rozijnen

Zeeuws spek, 
gebakken pastei + 
grillworst

4 stuks 650

100 gram 175

500 gram 295

per stuk 295

500 gram 595

250 gram 295

8 stuks 550

500 gram 595

1 liter 395

500 gram 495

100 gram 109

samen 595
500 gram 895

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

Gourmetschalen
keuze uit diverse soorten

vanaf 795

Carpaccio compleet

per stuk 695

Runderpoulet

Gek. Achterham + 
Sjaandergehakt +
Boterhamworst

100 gram per soort samen  495

Diverse soorten 
paté en terrines

100 gram vanaf 175

Konijnenbouten 
kant en klaar

1 kilo 1690

Kippenragout
bij aankoop van 1 kilo
4 videebakjes gratis

1 kilo 1850

Kalkoenreepjes
in Limburgse mosterdsaus

500 gram 845

Soepen
keuze uit diverse soorten
"huisgemaakt"

1 liter vanaf 675

Koude schotel

250 gram 265

Pommes gratin

400 gram 399

Mestreechter rauwkost

100 gram  139

Saucijzenbroodjes

5 stuks  925

Tonijnsalade
van het huis

250 gram 450

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 20 december t/m zaterdag 31 december 2022.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL en haal uw bestelling snel en gemakkelijk af bij het pick-up point.

Heksenhaasje

per stuk 375

500 gram 945

Mini filetrollade
diverse smaken
Duroc d'Olive

500 gram 895

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

Harmonieuws
Eerste fles jubileumwijn symbolisch uitgereikt
Tijdens de Kerst-in voor leden en familie van de 
Harmonie is de eerste fles Jubileumwijn uitgereikt aan 
de heer Wiel Claessen, al meer dan 72 jaar lid van onze 
vereniging en hiermee het oudste lid. Ons jongste lid Guy Severijns 
had de eer de fles aan Wiel te overhandigen. 
Benno Hermans, als voorzitter van het jubileumcomité, heeft de 
plannen voor de viering van het 125-jarig bestaan van de Harmonie 
bekend gemaakt.
In de eerste Amyer Praot van 2023 leest u alles over het 
jubileumprogramma.

Schenk onze wijn bij feestelijke gelegenheden!
Zoals hierboven geschreven, bestaat Harmonie St. Walburg in 2023 
125 jaar en dit gaan we vieren met geheel Amby. 

Om dit lustrum financieel te kunnen realiseren, 
bieden wij een mooie rode Italiaanse kwaliteitswijn 
aan voor een speciale prijs van € 12,50 per fles. 
Bij afname van 6 flessen betaalt u voor 5 flessen.
De wijn is een TR3 Pumi Rosso uit de streek San 
Marzano.
Bestellen gaat eenvoudig door de QR-code te 
scannen. 
Binnen een straal van 5 km rond Amby wordt de 
wijn gratis thuisbezorgd.

Namens de gehele vereniging wensen wij de lezers van de 
Amyer Praot een Zalig Kerstmis, Prettige Jaarwisseling en 

een Goed, Gezond en Muzikaal 2023. 
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IN MEMORIAM
DÉSIRÉE DE BOER-VAN ROOSENDAAL

1938 - 2022
Midden jaren '70 verhuisde Désirée de Boer-van Roosendaal 
samen met haar man en twee kinderen van Amsterdam naar Amby. 
Hun adres werd Longinastraat 75, het voormalige klooster en 
meisjesschool. Zij verbouwden het complex tot een moderne 
woning met kantoor. In de school kwam o.a. een dependance van 
de bibliotheek en een tandartsenpraktijk.
Dé, zoals zij zichzelf noemde, wilde niet alleen wonen in Amby, 
maar er zich ook thuis gaan voelen. 
Ze legde bewust contact met andere bewoners en genoot van het 
dorpse karakter. Ze wilde zich inzetten voor de buurt.
Begin jaren '80 presenteerde de Gemeente Maastricht 
uitbreidingsplannen voor Amby Zuid-Oost. Er was veel nieuwbouw 
met dichte en gelaagde bebouwing gepland.
Onder leiding van Dé werd het Buurtplatform gealarmeerd en 
werden de plannen bestudeerd, vragen gesteld aan Gemeente en 
Provincie en allerlei instanties w.o. Das en Boom, om advies 
gevraagd.
Dit leidde tot diverse bezwaarschriften. Toen deze uiteindelijk bij 
de Raad van State lagen, trok de Gemeente alle plannen terug. De 
stadsuitbreiding ging verder in Randwyck en op het Céramique 
terrein.
Pas in 1992 presenteerde de Gemeente nieuwe plannen voor 
Amby, maar nu met gewijzigde inzichten en oog voor het 
landelijke karakter van het gebied. 
Dé heeft zich toen ingezet om een deel van de 
hoogstamboomgaarden te behouden, alsook de paadjes "getskes" 
met het Mariakapelletje.
Vanaf 1994 begon een groep vrijwilligers onder haar leiding met 
ondersteuning van het IVN en IKL met snoeien en onderhoud 
van de boomgaarden. Dat was het begin van de "BLOESEMWEI". 
Tot haar vertrek in 2008 heeft zij zich met tomeloze energie 
ingezet voor het behoud en onderhoud van de Bloesemwei. Nog 
steeds bestaat de werkgroep "Bloesemwei Amby", inmiddels 
aangevuld met nieuwe bewoners, die de verantwoordelijkheid 
neemt voor de boomgaarden en met veel overgave het werk van 
Dé voortzet.
Elk najaar staat in de Longinastraat naast het "getske" een tafel met 
de onbespoten appels en peren uit de boomgaard, veelal oude 
rassen om gratis mee te nemen. 
Een traktatie die we mede te danken hebben aan het initiatief en 
vasthoudendheid van Désirée de Boer.
Zullen we het Mirabelpad voortaan het Désirée de Boerpad 
noemen? 

Paula Hermans, Fon Nijssen. 

Gebiedsgericht werken
Gebiedsgericht werken is een van de centrale ambities in het 
coalitieakkoord ‘Maastricht, stad van verbondenheid’. Naast het 
verkleinen van de afstand tussen bestuur en inwoners willen het 
college hiermee de betrokkenheid van inwoners bij hun eigen wijk 
of buurt vergroten. Ook ziet het college gebiedsgericht werken als 
aanjager voor een meer naar buiten gerichte en meer integraal 
werkende organisatie. 
Coördinatoren 
Nu is er aan elke stadsdeelwethouder een coördinator gekoppeld. 
Zij fungeren als de ambtelijke evenknie van de stadsdeelwethouder 
en vormen een extra verbindingsschakel tussen inwoners en 
organisaties in het stadsdeel en de gemeentelijke organisatie. 
De coördinatoren vervullen deze taak tot de introductie medio 
2023 van de nieuwe functie van stadsdeelregisseur, die onderdeel is 
van het bredere proces van gemeentelijke organisatieontwikkeling. 
Voor Maastricht Oost (Amby, Scharn, Heer, Wittevrouwenveld, 
Wyckerpoort):
Stadsdeelwethouder is Hubert Mackus, en de Coördinator is 
Pieter van der Waa. Ze zijn bereikbaar onder mailadres: 
stadsdeel.oost@maastricht.nl 

Onthulling plaquette Studium Chorale
Sinds 2013 eert de 
Stichting Maastrichtse 
Componisten jaarlijks 
een Maastrichtse 
componist uit het heden 
of verleden met een 
plaquette aan zijn/haar 
geboorte- of woonhuis. 
Meestal is een kroonjaar 
of herdenkingsjaar een 
mooie aanleiding om de 
componist te eren. 
Inmiddels hebben we 
Carl Smulders, Henri 
Hermans, Jo van den 
Booren, Andrée 
Bonhomme, Jean 
Lambrechts, Matty Niël, 
Robert Heppener, Henri 

Delnooz, Arno Dieteren, John Slangen en Rick Debie met zo’n 
plaquette meer zichtbaar kunnen maken. 
Voor de eerste keer in haar geschiedenis eert de Stichting 
Maastrichtse Componisten ditmaal geen componist, maar een 
ensemble en zijn oprichters. In 2022 bestaat Studium Chorale 50 
jaar en dit bijzondere jubileum vinden wij een plaquette waard.
Als eerbetoon aan medeoprichter en - gedurende de eerste 25 
jaar - dirigent Eric Hermans, onthulden we op zaterdag 
19 november 2022 de plaquette aan het woonhuis van 
Paula Hermans aan de Longinastraat 91 te Maastricht.  

Het jaar 2022 is een bewogen jaar geweest.  

Een jaar waarin veel gebeurd is en de vrede ver te zoeken was. 

Samen kunnen we zorgen dan 2023 een beter jaar wordt,  

daar zetten wij ons voor in. 

 

Het jaar 2022 is een bewogen jaar geweest.  

Een jaar waarin veel gebeurd is en de vrede ver te zoeken was. 

Samen kunnen we zorgen dan 2023 een beter jaar wordt,  

daar zetten wij ons voor in. 

 



€ 190,= extra
Iedereen krijgt 2 x € 190,= van de Rijksoverheid. Het is een 
extraatje. Ik heb het extraatje niet nodig. Voor alle duidelijkheid: 
ik ben financieel geen rijke Ambynees maar een buurtgenoot 
waar er zoveel van wonen in dit dorp. Ik heb het bedrag 
afgegeven bij het Buurtplatform Amby want zij kunnen daarmee 
allerlei producten kopen voor mensen uit Amby die het écht 
nodig hebben. Het Buurtplatform houdt er niets aan over.
Ik doe een oproep aan Amby: als je een gedeelte van de € 190,= 
kunt missen, denk dan eens aan je dorpsgenoten die het hard 
nodig hebben en neem contact op met het Buurtplatform Amby 
(06-36408424).

Een inwoner van Amby.
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KONIJNENBOUTEN
WEEKENDRECLAME: vrijdag 23 december en zaterdag 24 december

per kg € 12.90

Openingstijden: Wo+Vr 8.30 uur tot 18.00 uur | Do 8.30 uur tot 13.00 uur | Za 8.30 uur tot 15.00 uur

Reclame van woensdag 21 december tot en met dinsdag 3 januari

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

Jonge kaas

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

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

4e GRATIS
FILETLAPJES

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

Vrijdag 23 december 8.30-13.00 uur  /  Zaterdag 24 december 8.30-15.00 uur

Crescendo-nieuws
December: altijd een drukke maand voor ons koor, 
dat de afgelopen periode fijn bezig is geweest met 
het repeteren van zowel vertrouwde als nieuwe 
Kerstliedjes. U kunt op de volgende data naar ons 
komen luisteren:
Zaterdag 24 december: Nachtmis Walburgakerk vanaf 22.00 uur
Vrijdag 30 december: in het kader van Magisch Maastricht zijn wij te 
vinden in de stationshal van Maastricht Centraal, waar we twee 
optredens verzorgen, van 15.00 tot 15.45 uur en van 16.15 tot 17.00 
uur.
Wilt u ook graag zingen? Kom gerust naar een van onze repetities, 
elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Amyerhoof aan het 
Severenplein te Amby.

Meer info over Crescendo vindt u op www.crescendo-amby.nl 
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AMIEPEDIA        
amiepedia.nl:  
Verleden, heden en toekomst!
Goededag beste lezer,

Voor u ligt alweer de 
laatste Amyer Praot van 
2022. Het kalenderjaar 
loopt ten einde en dat 
leidt vrijwel altijd tot een 
periode van terugblik en 
bezinning.
Amiepedia heeft afgelopen jaar een mooi 
jaar beleefd. We hebben vele mooie 
artikelen en verhalen kunnen plaatsen, 
hebben veel mooi materiaal van u 
ontvangen en hebben met heel veel 
mensen gepraat over het geliefde Amby. We 
hebben een succesvolle ansichtkaartenactie 
gehad, die het mogelijk maakt verder te 
werken. 
Amiepedia wordt langzamerhand een 
begrip en een vraagbaak voor iedereen die 
iets van “Amie” wil weten en begrijpen. 
We hopen dat komend jaar met evenveel 
enthousiasme te kunnen blijven doen en 
dat u ons nog meer overstelpt met 
informatie, in “Beeld en woord”.

Film van Amby.
In 1953, komend jaar precies 70 jaar 
geleden, heeft de gemeente Amby, in het 
kader van een landelijke filmactie, een film 
opgenomen van en in Amby. Dit gebeurde 
onder auspieciën van Harmonie St. 
Walburga. Het opnemen van die 
filmbeelden bleek in Amby een ware 
“happening” te zijn en had bijna de vorm 
van een totaal dorpsfeest. Op vrijwel 1200 
inwoners werd de camera gericht en alle 
toenmalige karakteristieke plekjes werden 
vastgelegd. In datzelfde jaar werd de film 
aan de bevolking vertoond in de 
theaterzaal boven de jongensschool. In 
1968 gebeurde dat nog een keer, maar dan 
in de Amyerhoof.
Op 2 december jongstleden is een copie 
van diezelfde film na afloop van de 

repetities, voor de leden van de harmonie 
vertoond, in het café van de Amyerhoof. En 
ook na 70 jaar bleken  
zowel de oudere, maar verrassend, ook de 
jongere leden erg enthousiast over het 
getoonde Amby van eertijds en hun (groot)
ouders.
 

De copie die gedraaid werd was een 
gedigitaliseerde versie van een minder 
goede Video (VHS-band). De originele film, 
op 8mm destijds opgenomen, is een kleine 
veertig jaar geleden al door dorpsgenoot 
Leon Gulikers op VHS gezet. Deze band 
heeft hij een keer uitgeleend, met als 
onbedoeld gevolg dat er al snel copiën 
werden gemaakt die volop in en door 
Amby verspreid raakten. Helaas waren de 
copieën van deze VHS banden iedere keer 
weer van slechtere kwaliteit. Ook bleken 
er soms maar gedeeltes van de film 
gecopiëerd te worden. 
Amiepedia gaat nu in samenwerking met de 
harmonie de originele 8mm film, nog een 
keer professioneel laten digitaliseren. Als 
dat gebeurd is, wordt de film in zijn geheel 
(48 minuten) op de site van de harmonie 
en de site van amiepedia geplaatst. Zo kan 
iedereen weer volop genieten van de 
unieke beelden van mensen en plekken in 
Amby 1953.

Nog meer film.
Een kleine tien jaar later, zomer 1962,  
heeft de toenmalige pastoor Brouwers, op 
eigen initiatief ook een film opgenomen. Hij 

heeft daarvoor het hele dorp, met de toen 
al nieuwe buurten, afgelopen en vastgelegd, 
eveneens op 8 mm film. Deze keer echter in 
kleur en met geluid.
 
Enkele leden van amiepedia kunnen zich dat 
nog herinneren en hebben de film een keer 
gezien. Helaas is onbekend of deze film nog 
bestaat. Is hij wellicht aan iemand gegeven? Is 
hij bij de nalatenschap van pastoor 
Brouwers, die in 1966 in Bemelen pastoor 
werd, bij familie terechtgekomen of verloren 
gegaan? Of zit de film ergens in de archieven 
van de pastorie of de kerk. We zouden het 
uiteraard prachtig vinden als deze film weer 
boven water zou komen. We gaan op zoek.

Mijmeringen van een trouwe 
Ambynees.
 

Zo luidt de naam van een van de laatste 
bijdragen van dit jaar. 
Een mooi verhaal van Mieke Willems. In haar 
“mijmeringen van een trouwe Ambynees”  
lezen we hoe Mieke, geboren en getogen in 
Amby openhartig vertelt  over haar 
belevenissen als oorspronkelijke inwoonster. 
Dat doet ze vanaf haar prilste jeugd (1953) 
tot heden. 
In haar verhaal is o.a. aan de hand van het 
aantal maal dat zij is verhuisd mooi te lezen, 
hoe zich sinds de jaren 50 van de twintigste 
eeuw bepaalde ontwikkelingen hebben 
voltrokken in Amby, in een tijdspanne van 
ongeveer zeven decennia. 

Jaareinde en Kerst.
Rest ons, de werkgroep amiepedia, u allen 
heel prettige en coronavrije feestdagen te 
wensen. We kunnen ons weer volop 
onderdompelen onder familie en vrienden 
en genieten van het samenzijn.
Voor het nieuwe jaar wensen wij u eveneens 
alles wat goed is. Als u voornemens maakt, 
dan hopen we dat wij daarin voorkomen en 
dat u ons (en Amby) nog meer gaat 
verblijden met nieuw materiaal.

Inloopuurtje.
Het eerstvolgende inloopuur is gepland op 
10 januari 2023 van 20.30 uur tot 21.30 uur 
in de Amyerhoof. We hopen u dan weer te 
mogen begroeten met mooie informatie, 
foto’s, films  en verhalen.
U kunt de redactie ook digitaal voorzien van 
materiaal via redactie@amiepedia.nl , of 
spullen en verhalen afgeven bij een van de 
redactieleden (te vinden op amiepedia.nl). 

Amiepedia: van, voor en door de 
mensen van Amby. 
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Een aantal jaren geleden was er een 
psychiater in Nederland, Anna 
Terruwe, die een lans brak voor het 
wachten. Ze stelde dat je pas echt 
kunt genieten als je lang genoeg 
gewacht hebt tot het verlangen gerijpt 
is. Dat herkennen we wel denk ik. Als 
vruchten niet gerijpt zijn, zijn ze zuur 
of bitter. Als je de groenten te vroeg 
van het vuur haalt, zijn ze nog niet 
gaar. Wij mensen hebben tijd nodig 
om te groeien in wijsheid en liefde. 
Het geduld wordt op de proef gesteld, 
maar zonder wachten is er minder 
vreugde.
Soms vragen mensen wel eens: 
waarom kwam Jezus zo laat in de 
geschiedenis? De eerste mensen 
hadden al verlossing nodig… kijk 
maar eens naar Kain en Abel. Een 
van de antwoorden is, dat Hij zo snel 
mogelijk is gekomen, maar Hij kon 
pas komen toen men goed kon 
schrijven, en een taal had die 
voldoende genuanceerd was om zijn 
boodschap betrouwbaar door alle 
verdere eeuwen heen te 
communiceren. Hij had natuurlijk ook 
kunnen wachten op de t.v…. of 
Internet… 
Bovendien had Hij toen de 
mogelijkheid om het volk van Israël 
voor te bereiden. Want als je niet 
weet wie je moet verwachten, kijk je 
haar over het hoofd. Ook bekering 
heeft blijkbaar zo zijn tijd nodig. Ik 
kom nog wel eens mensen tegen die 
door allerlei gebeurtenissen in hun 
leven tot het inzicht komen dat de 
materie ook niet alles is, ja dat alles 
vergankelijk is, en dat er maar een 
ding zeker is: dat we zullen sterven. 
En wat dan daarna… ? 

H. MISSEN in Amby

KERSTVIERING ZONNEBLOEM
WOENSDAG 21 december 14.00 uur  in AMYERHOOF

ZATERDAG 24 december, H. KERSTVIERING
18.00 uur: Gezinsviering met kerstspel door communicanten
Ronnie Fleur en overledenen families Fleur-van Asdonck en Meuwissen-Bakker
Kerkdeurcollecte voor de verwarming

22.00 uur: Nachtmis: koor: Gemengd Koor Crescendo
Fien Wageners-Cadier, c.u.
Kerkdeurcollecte voor de verwarming

ZONDAG 25 december, EERSTE KERSTDAG
11.30 uur: H. Mis: koor: Kerkelijk Zangkoor St Caecilia
Servaas en Marie Aarts-van Spanje
Bep Spauwen-Beumer, c.u.
Sjo Bouvrie, c.u.
Kerkdeurcollecte voor de verwarming

Voordat mensen een geestelijk leven gaan leiden zijn soms meerdere lagen 
bekeringen nodig. Ook intellectuele. Kerkvaders zeiden dat, zoals de Joden de 
Wet van God kregen als voorbereiding op het evangelie, de heidenen de filosofie. 
Denkt u voldoende na over het leven? In het voorjaar start er weer een catechese 
van het Neocatechumenaat, en een Alpha-cursus. 
Ik hoop dat u, goede parochianen een goede adventstijd heeft gehad, om u voor 
te bereiden op de komst van Jezus. Je zou Hem zo maar over het hoofd kunnen 
zien, zo ongelooflijk bescheiden Hij is. Hij heeft niet veel pretenties in die stal… 
Tussen alle kerstinkopen, zorgen over de energieprijzen en de inflatie, de oorlog 
in de Oekraïne, relatieproblemen, ziekten en dood, en een heleboel reclame is Hij 
echter toch aanwezig. Aanwezig, een mooi woord dat uitdrukt dat Hij Wezenlijk 
Daar Is. “Ik ben die Is” noemt Hij zich (Ex. 3,14).
En die aanwezigheid is niet alleen om vertederd te kijken. Maar ook om heel veel 
te vragen. En wellicht ook Hem op zijn verjaardag wat te geven… 
Een kleinigheidje maar. Een beetje liefde, in een wereld die Hem vergeten lijkt te 
zijn… Hij wil u zoveel geven. Te beginnen met een diepe vrede in uw hart.
Hij wacht geduldig op u. Niet dat Hij blij zal zijn als u te lang wacht met Hem te 
ontmoeten. Want dat kan natuurlijk ook… Maar oh hoe zal zijn Hart opspringen 
van vreugde als u snel komt! (Lucas 15,3-7) Hij wacht immers vaak al zooooo 
lang… Hij houdt heel veel van u!!! Wat een blij weerzien zal het zijn! 

Wij wensen u zalige Kerstdagen 
en een gezegend nieuw jaar!

Tot ziens in onze parochiekerk!
Priesterteam en Parochiële Bestuursraad Parochie H. Walburga.

6 7 e  j a a r g a n g
nr. 21 - 2022 / 1

 MISSTIPENDIA: 
 door de week: 

€ 12.50
 zondag: 

€ 27.50

 H. MISSEN AMBY:
 Dinsdag: 09.00 uur
 Donderdag: 09.00 uur  
 Zondag: 11.00 uur
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MAANDAG 26 december, TWEEDE KERSTDAG
11.00 uur: H. Mis: koor: Gelegenheidskoor
Bertha Limpens-Dolmans
Kerkdeurcollecte voor de verwarming

ZALIG KERSTMIS 

Dinsdag 27 december: 09.00 uur in de dagkapel
Voor priesterroepingen en roepingen tot het religieuze leven

Donderdag 29 december: 09.00 uur in de dagkapel
ZEH Deken Math Bauduin

ZONDAG 1 januari, HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD
11.00 uur: H. Mis: Gelegenheidskoor 
Voor een voorspoedig 2023

ZALIG NIEUWJAAR

Dinsdag 3 januari: 09.00 uur in de dagkapel
Voor de jarigen in de maand januari

Donderdag 6 januari 09.00 uur in de dagkapel
Voor de eenzamen

ZONDAG 8 januari, OPENBARING DES HEREN
11.00 uur H. Mis: koor: Gelegenheidskoor
Clara Graven-Schoenmakers, c.u.

12.30 – 14.30 uur 
Nieuwjaarstreffen 
in de Amyerhoof

Dinsdag 10 januari in de dagkapel
Voor de parochiegemeenschap 

Donderdag 12 januari in de dagkapel
Voor de zieken

OVERLEDEN
Trees Delrock-Verstappen
Moge zij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming

6 7 e  j a a r g a n g
nr. 21 - 2022 / 2

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

Via deze weg willen we 
Bjorn Gijbels van 

www.fixxcomp.nl bedanken 
voor het onderhoud en beheer 
van onze ICT afgelopen jaar. 

We kijken uit naar onze 
samenwerking in 2023. 

Parochiële Bestuursraad Parochie 
H Walburga Amby.

Bereikbaarheid priesterteam
Pastoor Mgr EJ de Jong: 06-51177061
Kapelaan Slaven Brajkovic: 
06-27501073
Diaken Andy Garcia: 06-49794486

Misintenties opgeven: 
In de kapelanie (Severenstr. 7). 
Of in het parochiebureau 
elke dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur 
en vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur: 
Ambyerstraat Zuid 90ª, 
tel. 043-3520100, of via e mail: 
parochiewalburga@kpnplanet.nl. 

Het parochiebureau 
is gesloten 

op dinsdag 27 en 
vrijdag 30 december2022. 

Vermelding misintenties in de 
volgende kerkklok: 
uiterlijk maandag 2 januari in de 
kapelanie en uiterlijk 
dinsdag 3 januari vóór 12.00 uur 
in het parochiebureau. 
Bezoek ook eens onze website voor 
actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.nl.
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Noodfonds energie
Door de stijgende energiekosten kan 
niet iedereen de energierekening meer 
betalen. Daarom stelt de gemeente een 
noodfonds energiecrisis in voor 
inwoners, organisaties, verenigingen en 
bedrijven.
Wat is het noodfonds?
Het noodfonds is een eenmalig fonds en 
heeft een dubbel doel: acute 
compensatie van gestegen energielasten en een bredere 
verduurzamingsaanpak.
De gemeenteraad heeft voor het noodfonds in totaal 5 miljoen 
euro gereserveerd. 
Voor wie is het noodfonds?
Particuliere huishoudens, verenigingen en maatschappelijke 
organisaties kunnen voor de acute fase van deze regeling gebruik 
maken. Het is een tijdelijke regeling over de periode van 1 oktober 
2022 tot en met 31 maart 2023. Wel zijn er voorwaarden. Zo komt 
u niet in aanmerking als u al compensatie vanuit het Rijk of een 
andere (lokale) voorziening ontvangt.
Wat zijn de voorwaarden?
Het noodfonds zal niet toereikend zijn om alle gevolgen voor 
iedereen te verzachten. Daarom moeten we helaas keuzes maken.  
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de 
gemeentelijke regeling worden op dit moment uitgewerkt. Daar is 
meer tijd voor nodig omdat er diverse andere regelingen zijn, deze 
crisis uniek in zijn soort is en de gemeente vooral die mensen en 
instanties wil helpen die tussen wal en schip vallen. Zodra de 
precieze voorwaarden bekend zijn, worden deze hier geplaatst.
Aanvragen vanaf medio januari 2023
De regeling voor de acute fase loopt van 1 oktober 2022 t/m 31 
maart 2023 en is dus tijdelijk. De stijging in energielasten wordt 
met terugwerkende kracht over deze periode vergoed. Medio 
januari 2023 wordt de regeling opengesteld en kunnen aanvragen 
ingediend worden. Hierover volgt in januari meer berichtgeving.
Houd daarom de gemeentelijke website, Facebook en de 
nieuwsbrief goed in de gaten. U kunt ook altijd met 14043 
bellen!!!! 
Maximaal bedrag per sector
Er is een maximaal bedrag per sector beschikbaar. En we werken 
op volgorde van binnenkomst (“first come-first serve”).
Zie hieronder het totaaloverzicht van de budgetverdeling voor het 
noodfonds.

Terre des Hommes Winkel  
Dorpstraat 18A  
6227 BN  Heer-Maastricht 
tel.: 06 27278934

Openingstijden:
Ma: van 13.30 uur - 17.00 uur
Di t/m za: van 10.00 uur - 17.00 uur

Voor verkoop én inname van 
gebruikte spullen 
van goede kwaliteit.
Kleding, speelgoed, boeken, sieraden, schoenen, 
tassen, serviesgoed en woningdecoraties.

De opbrengst gaat naar hulpprojecten voor 
kinderen van Terre des Hommes.

Tijd over? 
Vrijwilligers zijn welkom!
Meer info op: 
www.facebook.com/TdHMaastricht 
en Instagram.

 
Noodfonds 
Energiecrisis 
Maastricht 

acuut duurzaamheid 
(= middellange 
termijn) 

totaal 

Huishoudens 1.000.000 0 1.000.000 
Cultuur 600.000 550.000 1.150.000 
Scholen * 0 0 0 
Zorg * 0 0 0 
Gemeenschapshuizen 250.000 550.000 800.000 
Overig Sociaal 300.000 500.000 800.000 
Sport 400.000 100.000 500.000 
Bedrijven 0 750.000 750.000 
Totaal 2.550.000 2.450.000 5.000.000 

 
 
 
 
 
 

De vermelde bedragen zijn in euro's.
* U ziet bij scholen en zorg 0 euro staan. Dat is niet omdat daar 
geen behoefte leeft, maar omdat onderwijs en zorg al steun krijgen 
vanuit de Rijksoverheid. 
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WIJ WENSEN JULLIE
 FIJNE FEESTDAGEN

 
EN EEN SMAAKVOL 2023

 
NAMENS HET HELE TEAM VAN 

HOF VAN HUNTJENS 

K O M  L A N G S  V O O R  E E N  H E E R L I J K  F E E S T M A A L .

22 DECEMBER, 18:00 UUR
BIJ WIJNHUIS KLAARBEEK

WIJ WENSEN JULLIE
 FIJNE FEESTDAGEN

 
EN EEN SMAAKVOL 2023

 
NAMENS HET HELE TEAM VAN 

HOF VAN HUNTJENS 

K O M  L A N G S  V O O R  E E N  H E E R L I J K  F E E S T M A A L .

22 DECEMBER, 18:00 UUR
BIJ WIJNHUIS KLAARBEEK
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Energiearmoede in Nederland
Gebaseerd op cijfers van 2019 en 2020, dus 
nog voor de huidige energiecrisis, kent 
minimaal een half miljoen Nederlanders 
energiearmoede, dit is ca. 10% van de 
huishoudens. Simpelweg gezegd betekent dit 
dat deze mensen een energierekening hebben 
die eigenlijk te hoog is voor hun inkomsten 
en daardoor in de problemen komen met 
betalen.
Natuurlijk wordt hierbij niet alleen gekeken 
naar de rekening voor gas, water en licht, 
maar ook naar de andere vaste lasten.
Huishoudens komen hierdoor steeds meer in 
de problemen en ontsnappen lijkt onmogelijk.

Energiearmoede komt vooral voor in het 
noorden en zuidoosten van Nederland, 
aangevuld met Zeeland.
Voor de bestrijding van energiearmoede heeft 
het ministerie van Binnenlandse Zaken € 150 
miljoen over de gemeenten in de betreffende 
regio’s.

Het blijkt dat er binnen een gemeente ook 
nog grote verschillen bestaan. In sommige 
wijken is er amper tot geen sprake van 
energiearmoede en in anderen ligt dat 
percentage hoog.
Dat heeft vooral te maken met de 
bewonerssamenstelling want maar liefst 88 
procent van de huishoudens die hierdoor 
getroffen worden huurt zijn woning bij een 
corporatie of in de particuliere sector.

In Maastricht is dat percentage als volgt 
verdeeld:
Centrum  5,41
Noordoost  7,43
Noordwest  9,07
West         12,66
Zuidwest      4,66
Zuidoost      7,25
Oost       9,91 

Deze cijfers tonen duidelijk aan dat het vooral 
een probleem is dat in de grote steden speelt.
Daar is veel woningbezit van corporaties. Vaak 
zijn dit ook nog eens woningen met een 
slecht energielabel, lees slecht geïsoleerd. Dat 
betekent hard stoken in de winter om de 
woning goed verwarmd te krijgen. Met de 
explosief gestegen energieprijzen is dat voor 
veel mensen een nachtmerrie die waarheid 
lijkt te worden.

De gemeente Maastricht wil juist deze 
mensen de winter doorhelpen. Na het 
toekennen van de compensatie is er nog 
extra geld van het Rijk gekomen. De 
gemeente heeft, samen met Servatius, 
Woonpunt en Maasvallei een projectplan 
opgesteld met voorstellen om de 
energiearmoede aan te pakken.
Helaas zijn daar de huurdersverenigingen niet 
bij betrokken, pas in een later stadium zijn wij 
op de hoogte gebracht, terwijl zij altijd 
hebben aangegeven dat zij graag direct 
betrokken worden bij plannen die hun 
huurders aangaan. Dit hebben zij nogmaals 
duidelijk gemaakt in een brief aan de 
corporaties en aan het college van B & W, 
helaas is daar tot op dit moment nog geen 
reactie op gekomen.        

Ambyerstraat Noord 102, Maastricht   |   043 362 52 30   |   hairz-more.nl

Be you.  
Be beautiful.

Fijne  
feestdagen 

en een  
goed 2023!

• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions
• Verkoop Max Pro hairstyling tools
• Tapparfum
• Koffiebar en koffie to go
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Vocalgroup Mes Amie
is met passie muziek maken 
is het wij-gevoel en gezelligheid
is streven naar uitdagingen
is samen durven groeien

Keersjaovend met 
Vocalgroup Mes Amie

Op 24 december, kerstavond wil Vocalgroup 
Mes Amie u en uw familie uitnodigen om in 

gemeenschapshuis de Amyerhoof samen 
het kerstgevoel te beleven. Door middel 
van zang, muziek, verhalen en gedichten 

willen wij u de sfeer van kerst meegeven. 
Er wordt gezorgd voor koffie en een 

kerstlekkernij. Wij beginnen om 19 uur en rond 
20 uur sluiten wij onze sfeervolle kerstavond af. Het trefcentrum is 
gesloten dus de ingang via de zaal. 

Programma 2022
24 dec. 2022:   Keersjaovend met Vocalgroup Mes Amie 
7 januari 2023:  Optreden tijdens Magisch Maastricht
   om 16.00 uur OLVplein.
7 januari 2023:   Deelname aan driekoningenstoet Olv kerk

Vocalgroup Mes Amie wenst iedereen fijne 
kerstdagen en een super muzikaal 2023 

Bezoek onze showroom 
Karveelweg 10 Maastricht
Geopend op vrijdag van              
9:30  t/m 16:30
Ma t/m do  volgens afspraak

Kunststof en aluminium kozijnen
Terrasoverkappingen
Garagepoorten
Rolluiken
Zonwering
Binnen zonwering
Horren enz.

www.rademo.nl / info@rademo.nl
043-3628351 / 06-22384333
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Openingstijden kerst 
Dinsdag tm vrijdag 8 tot 18 

Zaterdag van 8 tot 15 uur 

Hartelijk dank voor het gestelde vertrouwen in 2022 

Namens ons allemaal wensen wij U allen een gezond en vitaminerijk 2023 
Fijne feestdagen. 

aardappelen van Hazendans 
aardappelen van Audrey Jongen 
appels  en peren van Heibloem 
appels van Jan en Ellie Kerckhoffs 
eieren van Vera van Mergellandei 
Limburgse wijn van Hoeve Nekum  
bonbons en secco  De Zeute Aardbei 
honing en jam van Heibloem 

sap van Bemelerhof 
zuivel van De Vrolijke Koe 
kaas van Kaasboerderij Mertens 
rundvlees van ‘t Gasthoes 
Chocolade van K&K chocolade-atelier 
ijs van IJsbaas 
meel van De Commandeursmolen 
cakemix van De Bakwinkel 

Brouwerij Van Hoppen Margraten 
pindakaas van De Pindakaaswinkel 
zwamballen van Zwamburg 
Luikse stroop uit Aubel 
stroop van Canisius Schimmert  
stroop van Frutesse Beesd 
wijn, sap en jam  Blauwebessenland 
zoete aardappels  Goertz, Maria-Hoop  

Elke twee jaar organiseert Vocalgroup Mes Amie uit Amby 
kerstwandelingen. Voor deze editie is gekozen voor een 
bekend thema The Wizard of Amie. 

The Wizard of Amie

De wandeling waren ongeveer 2,5 km lang en onderweg 
kregen de wandelaars een mooi verhaal, zang, toneel, muziek 
met iets te eten en te drinken. Dit alles om in de juiste 
kerststemming te komen.

Impressie van de eerste wandelingen. 
Met dank aan fotograaf Ton Bron. 
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