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Eerste H. Mis van Pawel Želazny 
in Amby

Op zaterdag 6 juni wordt kapelaan Pawel Želazny in 
Roermond door bisschop Harrie Smeets in een 
aangepaste viering tot priester gewijd. 
De dag daarna, zondag 7 juni om 10.00 uur, zal hij 
z’n eerste H.Mis opdragen in de parochiekerk St.
Walburga in Amby. 
Ondanks de beperkingen vanwege de Coronacrisis wil 
de parochiegemeenschap deze unieke gebeurtenis een 
feestelijk tintje geven. Helaas is de toegang tot de kerk 
beperkt tot 30 personen. Het is voor het parochiebestuur 
moeilijk een keuze te maken wie aanwezig kan zijn. Toch kan 
iedereen de viering meemaken, omdat RTV Maastricht de 
H. Mis live zal uitzenden.
De kapelaan (de neomist) wordt om 9.45 uur passend 
afgehaald bij de kapelanie in de Severenstraat nummer 7. 

Pawel Želazny komt oorspronkelijk uit Polen, hij woont sinds 
september 2010 in Nederland. Hij is lid van de gemeenschap 
van de Neocatechumenale Weg, die een eigen grootseminarie 
heeft in Cadier en Keer. Ook volgde hij colleges aan het 
Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Sinds zijn diakenwijding 
in oktober 2019 is kapelaan Želazny verbonden aan het 
parochiecluster Maastricht-Oost, samen met pastoor mgr. dr. 
Everard de Jong en kapelaan Slaven Brajkovic. 
Pawel is 28 jaar oud, heeft twee broers en twee zussen en is 
afkomstig uit de stad Gdansk in het noorden van Polen, aan de 
Oostzee. De priesterwijding op 6 juni om 10.30 uur is via life-
streaming (youtube kanaal) te volgen, ga hiervoor naar www.
bisdom-roermond.nl. 
De eerste H.Mis op 7 juni om 10.00 uur in Amby is te volgen 
via RTV Maastricht. 

Aan de inwoners van Amby wordt gevraagd om op 7 juni de 
vlag uit te steken. 

Vocalgroup Mes Amie & Stichting Aktie’68
houden kleding inzamel actie

op 13 juni a.s. tussen 11.00 en 15.00 uur
Stichting Aktie ’68 bestaat ruim 50 jaar en 
zet zich onder andere in om – met name 
kinderen en mensen met een beperking – 
een fijn uitstapje te bieden. 
Vocalgroup Mes Amie gaat voor deze 
stichting kleding inzamelen. 

U kunt elke plasticzak gebruiken, wel graag altijd dichtbinden.

U kunt de kledingzak kwijt op het Severenplein te Amby. Er zal een 
vrachtwagen van Actie 68 staan waar u de kledingzak kwijt kunt. De 
medewerkers van Vocalgroup Mes Amie en Actie 68 zullen hierbij indien 
nodig helpen met natuurlijk in achtneming van de richtlijnen omtrent het 
corona virus. 
Meer info: vocalgroupmesamie@gmail.com

Kerstwandelingen 2020 afgelast
Helaas zijn wij genoodzaakt om onze kerstwandelingen te annuleren. 
Door de wettelijke richtlijnen krijgen wij te weinig tijd om de 
kerstwandelingen goed voor te bereiden. Spijtig genoeg zullen we onze 
plannen in de ijskast moeten zetten. 

Partij repetities.
In afwachting van de verdere richtlijnen voor koren wachten wij geduldig 
af wanneer wij weer kunnen starten met zingen. Wij hopen na de 
zomervakantie te kunnen starten met partij repetities.

Bestuur maakt “ Haw Pin” filmpje.    
Al maanden missen wij onze repetities en de gezellige maandagavond. 
Om alle leden toch moed in te spreken heeft het bestuur een 
filmopnamen gemaakt voor alle leden. De Haw Pin film vertelt dat we 
met z’n allen sterk en vooral gezond moeten blijven en dat achter de 
schermen hard gewerkt wordt aan ons project van 2022. 
 
Programma
Zaterdag 31 Oktober Kledinginzamelactie Amyerhoof 
Woensdag 25 November Vereniging sinter-kerst kienen 

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 
 

Wat mag in de kledingzak: 
Schoenen (per paar) 
Alle soorten boven en onderkleding 
Baby en kinderkleding 
Handtassen 
Dekens
Lakens
Slopen en Handdoeken  
Sjaal-Handschoenen
Sokken en Pet of Hoed 
Jassen 
Knuffels  

Wat kunnen wij niet 
gebruiken: 
Lappenstof 
Vuile onbruikbare kleding 
en schoenen 
Kussens en dekbedden
Vloerbedekking en 
vloermatten 
Matrassen 
Speelgoed



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 9 juni

Inzendtermijn kopie
Woensdag 3 juni

Redactie, financieel beheer,
klachten en advertenties

Henny Willems
Berkenhoven 26

6225 HE Amby-Maastricht
Telefoon 3621089

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

Bankrekening 
NL 59 RABO 0131322540

t.n.v. Amyer Praot Maastricht

Secretariaat en advertenties
Thera Lahaye
Iepenhoven 31

6225 GW Amby Maastricht
Telefoon 3112178

Oplage en verspreiding
Oplage 3000 stuks

verspreiding binnen postcode 6225

Druk
Drukkerij De Heeg

Rijksweg 76
6228 XZ De Heeg-Maastricht

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

Heeft u last van terugkerende 
computerproblemen en/of een 

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

problemen en het opnieuw 
optimaliseren van uw computer, 

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

of www.fixxcomp.nl

   
AMBY 

Bejaarden- en Invalidenvereniging

“De Sjlaaimetten”
in Mei

GÉÉN
KIENEN

ATTENTIE:
Het kienen van de 
Zonnebloem op de 

eerste dinsdag van de 
maand gaat tot 

nader order niet door 
vanwege het 
coronavirus.

 

de hele maand juli GEEN 
kienmiddag Café de Kardinaal 

 

 

 

 

in augustus is er GEEN kienen 

TE KOOP 
Honda FF 300 Aangedreven 
Tuinfrees. 
Deze aangedreven tuinfrees is  geschikt 
voor kleine en grotere stukken land, 
is duurzaam en gebruiksvriendelijk en 
maakt moeiteloos harde, compacte aarde 
los.
vraagprijs € 500,00

telefoon: 043-3625945
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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:

Lamsfilet
gemarineerd

Katenhaasjes

3 stuks  795

Varkensoesterspiezen
keuze uit diverse smaken

5 stuks  650

Entrecote
naturel of gemarineerd

Italiaans 
pinksterhaasje

100 gram  245

Gek. Achterham + 
Sjaandergehakt +
Boterhamworst

100 gram per soort samen 450

Kip pilav
met gratis witte rijst

500 gram 725

Kippenragout
met 4 videebakjes 
gratis bij hele kilo

1 kilo  1450

Konijnenbouten
kant en klaar

1 kilo 1590

Witlof ham
ovenschotel

500 gram  725

Vlaamsch 
aspergebakje

per stuk 375

Soepen huisgemaakt
keuze uit diverse soorten

10% korting

Pasta asperge salade

200 gram 249

Tzatziki 
komkommer
rauwkostsalade

100 gram  129

Zalmsalade

250 gram 525

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 26 mei t/m zaterdag 30 mei 2020.

Om de wachtrijen te verkleinen kunt u uw bestelling minimaal 24 uur van tevoren doormailen naar bestel@heuts.keurslager.nl 
U kunt uw bestelling dan afhalen op ons afhaalpunt. Betalen contactloos of met pin. "Samen krijgen we corona onder controle".

Duroc burgers

4 stuks 350

250 gram 625

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

250 gram 845

10 JAAR JUBILEUM 
OP DE SOLOTOER 
MET ZINGEN 
VAN JEROME GELISSEN 
IN OKTOBER 2020
Op 1 juni 2020 is de release van mijn 
nieuwe feestlied “Maak diech neet zoe 
drök in ut leve” met positieve tekst.

Het is het tweede liedje van mijn 
jubileum cd-single Geneet en Leef, waar 
ook de titelsong als eerste liedje op 
staat.
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.
Met vriendelijke en muzikale groeten, 
Jérôme Gelissen. 
Voor meer info: 
www.jeromegelissen.nl 
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Mooi  vitaal haar. 
   gebak.

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

 

Ambyerstraat Noord 102, Maastricht

Dankbetuiging 
 
wij danken iedereen voor de belangstelling,  
de bloemen, de brieven en de vele condoleance kaarten  
die wij hebben ontvangen na het overlijden van 
 

Truus Selbach-Kostons 
 
Piet Selbach 
Steef en Ilse 
Tosca en Roland 
Marvin en Angelina 
Lars en Kyrra 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dankbetuiging 
 
Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te 
bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben 
gekregen na het overlijden van onze lieve vrouw, zorgzame 
moeder en trotse oma 
 

Jeanette Rikers-Creusen 
 

Daarom willen wij u op deze manier laten weten dat uw 
reacties op sociaal media, de vele bloemen en honderden 
lieve kaarten en brieven ons erg goed hebben gedaan en een 
grote steun voor ons zijn. 
 
Peter Rikers en familie. 
Maastricht, mei 2020 
 

Mondkapjes in het openbaar 
vervoer maar ook daar, waar 
je jezelf er prettig mee voelt!
Nog steeds is het devies, blijf zoveel mogelijk 
thuis en maak alleen gebruik van het 
openbaar vervoer als het niet anders kan.
Wie toch op reis gaat, moet dat vanaf 1 juni 
doen met een mondkapje op.
Over wat voor mondkapjes hebben we 
het eigenlijk?
De mondkapjes die mensen in het openbaar 
vervoer moeten dragen, hoeven niet aan 
dezelfde eisen te voldoen als de maskers van 
het ziekenhuispersoneel. 
Een zogenaamd 'niet-medisch mondkapje' is 
dus afdoende. 
Die mag je ook gewoon zelf maken, 
bijvoorbeeld van een oud t-shirt of een 
katoenen lap. 
Voor wie draag je het mondkapje 
eigenlijk?
Zoals Rutte tijdens de persconferentie ook al 
zei: veel bewijs voor het nut van mondkapjes 
is er niet. Ze worden daarom ook alleen 
ingezet op plekken waar het niet mogelijk is 
om anderhalve meter afstand te houden en/
of een gezondheidscheck te doen. 
Je draagt mondkapjes dan ook vooral om de 
ander niet te besmetten.
Het RIVM adviseert, wanneer je gebruik 
maakt van herbruikbare mondkapjes, het 
gebruik van een wasmachine, maar dan wel 
op een hoge temperatuur (60 graden). 

Het gebruik van mondkapjes is in geen 
geval een vervanging van social distancing. 
Dat blijft de beste manier om besmetting te 
voorkomen. 

Blijf dus - ook als je een mondkapje op hebt - 
alsnog zoveel mogelijk bij elkaar uit de buurt.

 

De Stichting Amyer Praot stelt 
5 mondkapjes ter beschikking. Weet jij 
iemand die zo’n mondkapje goed kan
gebruiken, stuur ons dan een gemotiveerde 
mail. 
De 5 mooiste, beste, leukste, interessantste 
belonen wij met een Amies mondkapje.
De inzending moet uiterlijk 3 juni bij ons 
binnen zijn.  Amyerpraot@ziggo.nl

Succes 



Uw kind is welkom vanaf 7.30u tot 18.00u. 
Het is ook mogelijk om alleen voor de 
ochtend of middag te kiezen. Bij de baby’s 
hanteren wij zoveel mogelijk structuur in 
slaap- en eetritme. Daarnaast lezen, spelen 
en knuffelen we samen. Door een scholing 
van onze medewerkers in babyspecialisme 
kunnen we nog beter de ontwikkeling van 
baby’s volgen en stimuleren. 
Op de peutergroep eten we natuurlijk 
gezellig samen aan tafel. In onze bedjes op 
de slaapkamer is het mogelijk om 
tussendoor even uit te rusten, want van al 
dat spelen word je natuurlijk moe! In de 
peutergroepen werken we met de VVE-
Speelpleziermethode. Dit is een methode 
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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 27 mei tot en met dinsdag 9 juni

4 Varkensfiletlapjes
+ 1/2 kg Gehakt

€ 9.45samen voor

KOPHAASJES
vrijdag 29 mei en
zaterdag 30 meiWeeKenDReCLAMe 

4e GRATIS

Lasagne
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.09
Droogworst
100 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.09

Belegen kaas

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

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.

Gezellig spelen op 
Kinderdagverblijf Amby!

Kinderdagverblijf Amby is gelegen in het 
Integraal Kindcentrum Amby in de 
Koninginnestraat. Het kinderdagverblijf is 
onderdeel van MIK kinderopvang. 
Wij verzorgen dagopvang voor uw baby en 
peuter. 

die op speelse wijze aandacht geeft aan de 
ontwikkeling van kinderen tussen de 2 en 4 
jaar. 
U kunt altijd vrijblijvend een rondleiding 
aanvragen. Nu in deze corona-tijd zal de 
rondleiding u digitaal toegezonden worden. 
Daarnaast is telefonisch contact mogelijk. 
Op de site www.mik-kinderopvang.nl kunt 
u deze rondleiding aanvragen.
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3 5 e  j a a r g a n g
 n r .  1 1  -  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

Het lijkt wel dat de situatie rond de 
coronacrisis de goede kant opgaat. 
Toch is deze tijd nog steeds heel 
onzeker. Wij wachten op het moment 
waarop we helemaal vrij van allerlei 
beperkingen en maatregelen bij elkaar 
kunnen zijn. We moeten echter nog 
geduldig wachten. Over het wachten 
sprak ook Jezus tot zijn leerlingen, vóór 
zijn Hemelvaart: ”Terwijl Hij met hen 
at, beval Hij hun Jeruzalem niet te 
verlaten maar de belofte van de Vader 
af te wachten, die gij van Mij 
vernomen hebt: Johannes doopte met 
water, maar gij zult over enkele dagen 
gedoopt worden met de Heilige 
Geest.” 

Op donderdag 21 mei vierden we in 
de Kerk dat Jezus naar zijn hemelse 
Vader is opgestegen, om voor ons een 
plaats in de hemel voor te bereiden. 
Gelukkig laat Hij zijn leerlingen en ons 
niet in de steek. Misschien voelen we 
ons in deze laatste tijd zoals de 
apostelen een beetje verlaten. Wij 
hebben misschien, zoals de leerlingen 
van Jezus, de deuren van onze 
verblijf¬plaats gesloten uit vrees voor 
de anderen, vooral voor degenen, die 
het coronavirus naar ons zouden 
kunnen brengen. 

Toch wachten wij allemaal op de belofte van de Vader. Wij wachten op de heilige 
Geest, die met Pinksteren op iedereen van ons wil neerdalen, om ons allemaal moed 
en inspiratie te schenken. Dan weten we dat God ons niet heeft verlaten. Integendeel, 
misschien spreekt Hij in deze bizarre tijd nog sterker tot ons dan tevoren!
 
Misschien wilt u de laatste tijd niets met God te maken hebben. Maar het is nooit te 
laat om Hem te ontmoeten! Laten we dus niet bang zijn om naar zijn stem te luisteren. 
Laten we samen op de komst van de heilige Geest wachten, die altijd tot ons zegt: “Ik 
houd van je zoals jij bent en ik verlaat jou nooit.”
 
Na Pinksteren, op zaterdag 6 juni om 10:30, mag ik in de kathedraal in Roermond 
de priesterwijding ontvangen. Dank aan God en aan al degenen die mij zover 
gebracht hebben, waaronder ook u, goede mensen van Amby! Vanwege de 
coronacrisis zal mijn familie helaas niet kunnen komen. De viering van mijn 
priesterwijding en mijn eerste H. Mis in Amby op 7 juni zullen in besloten kring (30 
mensen) plaats vinden. Ik vraag u om in deze tijd voor mij te bidden. De details over 
de mogelijke uitzending via internet worden op de website van de parochie nog 
bekend gemaakt.

Diaken Paweł Želazny

 Voor aanpassing van de coronaregels per 1 juni a.s. verwijzen we u naar de 
 site van het bisdom: https://www.bisdom-roermond.nl/vanaf-1-juni-weer-beperkt-
 missen-met-gelovigen. Aankondigingen hieromtrent zullen op onze website: 
 https://www.parochiewalburga.nl worden gepubliceerd.

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

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

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

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

Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: 
www.parochiewalburga.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 geschild  

Krieltjes vers geschrapt            Veldsla gewassen 100 gr. €0,89 

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

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

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

 

BEJAARDEN – EN INVALIDENVERENIGING

AMBY

IN MEMORIAM  MARGRIET HUMBLET-KÖHLEN
Woensdagmorgen 13 mei bereikte ons het droevige bericht dat 
Margriet was overleden.
Lid van ons “Dameskoor” vanaf 1 januari 
1978.  
Margriet was enkele dagen ervoor plotseling 
getroffen door een hersenaneurysma.
Een operatie volgde, maar na enkele dagen 
van hoop en vrees, kwam er een fatale 
longontsteking bij. 

Margriet was een trouw koorlid en op 22 
april 2018 ontving ze de gouden 
Gregoriusonderscheiding,  voor haar 40 jaar 
jubileum als koorlid.
In 2000 trad ze toe in het bestuur.
Zorgde voor de partituren, de koffie met een 
lekker koekje, maakte de repetitie ruimte 
klaar,
verstuurde de verjaardagskaarten en 
verleende hand -en spandiensten.
Ze had een luisterend oor voor iedereen en was ontzettend 
behulpzaam, nooit veroordelend en altijd correct.
Kortom een heel “Bijzonder Mens.”

Lieve Margriet, we hebben je afscheid niet kunnen bijwonen i.v.m. 
de huidige geldende voorschriften, maar wel kunnen volgen via live 
stream.
Dit maakt het verdriet extra zwaar. Vooral ook omdat we voorlopig 
als koor niet bij elkaar kunnen komen om stil te staan bij dit gemis.

We gaan je enorme positiviteit en warme belangstelling missen.
Bedankt voor alles wat je voor ons koor betekend hebt.
We wensen Jean en je gezin veel sterkte en kracht toe in deze 
moeilijke tijd.
In liefdevolle herinnering,
Leden, organist en dirigente Koor Sancta Walburga. 

BELANGRIJKE MEDEDELING
Geachte leden,
Ondanks dat langzaam de regels iets soepeler worden rondom het 
Coronavirus zullen wij als vereniging geen kienmiddagen organiseren 
totdat het voor iedereen weer veilig is om hieraan deel te nemen. 
Dit geldt ook voor alle activiteiten gepland in “De Koffiepot“.
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 iedereen en zeer zeker 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) 
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Plus Franssen,   
Eddy & Femke Franssen 
Severenplein 24a, Maastricht  
043-3634781 
www.facebook.com/plusfranssen  
en instagram: plusfranssen 

Heb je vragen? Stel ze 
dan gerust aan een van 
onze medewerkers, of 
bel met 043-3634781. 
Wij helpen je graag! 
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Senioren Partij Maastricht 
roept huurders op in actie te 
komen tegen huurverhoging 
Nu de minister en de woningcorporaties 
collectieve huurbevriezing hebben afgewezen, 
zullen huurders zelf in actie moeten komen. Dat stelt de fractie van 
de Senioren Partij Maastricht in de Maastrichtse gemeenteraad. ,,In 
een tijd waarin het bedrijfsleven massaal geholpen wordt met 
miljarden aan overheidssteun, is het ongehoord dat mensen die 
toch al een laag inkomen hebben wellicht in de problemen komen 
doordat zij worden geconfronteerd met nieuwe huurverhogingen”, 
aldus SPM-fractievoorzitter John Steijns. ,,Vandaar dat wij als fractie 
zeggen: ‘Als collectieve huurbevriezing niet kan, dan maar ieder 
voor zichzelf ’.” 
Zwaar teleurgesteld 
De Senioren Partij Maastricht liet al eerder weten ‘zwaar 
teleurgesteld’ te zijn door het feit dat minister Katja Ollongren van 
Binnenlandse Zaken weigert om de huren met ingang van 1 juli 
tijdelijk te bevriezen. Ook de woningcorporaties voelen niets voor 
een tijdelijke huurstop. Zij zeggen het extra geld van de huurders 
hard nodig te hebben om de woningen te kunnen onderhouden en 
in de nabije toekomst te kunnen investeren. 
Handje helpen 
De minister wil de corporaties wel de ruimte geven om individueel 
maatwerk te kunnen leveren, maar dat vergt actie van de 
individuele huurder, zo heeft ze laten weten. 
John Steijns: ,,Dat is gemakkelijk gezegd, maar feit is natuurlijk wel 
dat de meeste huurders niet weten dat zij iets tegen een 
huurverhoging kunnen doen en zelfs als ze het wél weten is het 
niet altijd even helder wat ze moeten doen. 
Als Senioren Partij Maastricht willen we die mensen graag een 
handje helpen.” 
Voorwaarden 
Huurbevriezing of huurverlaging is mogelijk als in verhouding van 
het inkomen teveel huur wordt betaald, aldus Steijns. Om enige 
duidelijkheid te scheppen heeft hij namens zijn fractie al het een en 
ander op een rijtje gezet. 

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 afgelopen week naar de 

persconferentie  heeft geluisterd   heeft 
kunnen horen dat er een aantal 
maatregelen worden versoepeld. Helaas 
zijn contactsporten en sporten in binnen 
accommodaties zeker tot september niet 
toegestaan. Wij moeten dus nog veel nog  
geduld hebben, ondanks dat dit lastig is 
moeten we volhouden. Laten we hopen dat 
de versoepeling van de maatregelen niet 
zal leiden tot nieuwe besmettingen en dat 
we terug naar af moeten.
Het bestuur van judoclub Amby heeft 
besloten om de trainingen 
tot 1 september 2020 te annuleren, 
helaas zien wij geen mogelijkheden om de 
trainingen buiten te organiseren. We zullen 
eind augustus  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. 
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 een mooie zomer en 
blijf gezond!!
Met vriendelijke  groet, 
Bestuur Judoclub Amby 

Om in aanmerking te komen voor huurverlaging moet er sprake 
zijn van een sociaal huurcontract met een kale huur boven de 
€ 737,14. 
Huurbevriezing kan worden aangevraagd als de kale huurprijs hoger 
is dan € 619,01 en de huurder een relatief laag inkomen heeft. 
Een aanvraag voor huurverlaging of huurbevriezing kan worden 
ingediend bij de woningcorporatie. 
Bij de aanvraag moet een inkomensverklaring van de Belastingdienst 
en een uittreksel vanuit de basisregistratie van de gemeente 
worden toegevoegd. 
Wie vragen over huurbevriezing of huurverlaging heeft mag gerust 
contact op met de fractie van de Seniorenpartij Maastricht. Telefoon 
043-3617496   

Huurbevriezing is mogelijk voor: 
•	 Een	eenpersoonshuishouden	met	een	inkomen	tot	€	15.500,00	
•	 Een	tweepersoonshuishouden	met	een	inkomen	tot	€	26.500,00	
•	 Een	drie-	of	meerpersoonshuishouden	met	een	inkomen	tot	
 € 33.500,00   

Huurverlaging is mogelijk voor: 
•	 Een	eenpersoonshuishouden	met	een	inkomen	tot	€	31.826,00
 (AOW € 31.346,00) 
•	 Een	tweepersoonshuishouden	met	een	inkomen	tot	€	39.223,00	
 (AOW € 41.075,00) 
•	 Een	drie-	of	meerpersoonshuishouden	met	een	inkomen	tot	
 € 39.223,00 (AOW 41.075,00)   

Begrip voor corporaties 
De SPM zegt overigens begrip te hebben voor het standpunt van de 
corporaties dat zij het geld hard nodig hebben. John Steijns: ,,De 
landelijke overheid zou hen kunnen helpen door eindelijk eens iets 
te doen aan de verhuurderheffing die de corporaties en andere 
grote verhuurders moeten betalen. ,,Als de corporaties geen of 
minder verhuurdersheffing zouden hoeven af te dragen, zou er 
vanzelf ruimte ontstaan om de huren niet te laten stijgen en toch te 
kunnen blijven investeren. In feite komt het er dus op neer dat de 
verhuurdersheffing door de landelijke overheid een bevriezing van 
de huurverhoging belemmert. 
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Yes, we mogen weer! 
Vanaf vrijdag 22 mei hebben we de 
trainingen weer hervat.. Het bestuur en 
de TC zijn de laatste zaken aan het 
regelen om ervoor te zorgen dat we op 
een leuke en verantwoorde manier 
kunnen gaan trainen. Daarbij hebben we 
ook jullie hulp nodig. 
We willen jullie dan ook vragen om deze 
mededeling aandachtig te lezen en de 
gestelde punten tijdens trainingsavonden 
na te leven.
•	 Robin	Engels	en	Désirée	Timans	
 fungeren als corona-coördinatoren. 
 Volg de aanwijzingen die zij geven 
 alsjeblieft op.
•	 Kom	niet	eerder	dan	10	minuten	voor	
 aanvang van de training naar de 
 accommodatie.
•	 Blijf	thuis	als	jij	of	een	van	je	
 huisgenoten één van de volgende 
 klachten heeft: neusverkoudheid, 
 loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 
 verhoging (vanaf 38 C)
•	 Iedere	gebruiker	en	deelnemer	dient	de	
 RIVM maatregelen zoals 1,5 meter
 afstand van elkaar bij de leeftijdsgroep 
 vanaf 13 jaar, in acht te nemen. Bij 
 overtreding kunnen boetes worden 
 uitgeschreven.
•	 Er	mogen	geen	wedstrijden	
 plaatsvinden tussen verschillende 
 groepen, er wordt dus ook geen 
 partijvorm gespeeld tijdens de training. 
 De trainingen worden zo ingericht, dat 
 de 1,5 meter afstand van elkaar 
 gewaarborgd wordt.
•	 Er	mag	geen	gebruik	worden	gemaakt	
 van clubgebouwen voor omkleden, 
 douchen, vergaderen, schuilen. Kom dus 
 in sportkleding naar de accommodatie 
 en douche thuis. Toiletgebruik moet 
 zoveel mogelijk worden beperkt.
•	 Neem	je	eigen	bidon	mee.	Er	worden	
 geen bidons van de vereniging gebruikt.
•	 Was	je	handen	voor	en	na	de	training.	

 

 

 

 

 

 

Vanaf dinsdag 19 mei is mijn praktijk weer geopend! 
 

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

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

Karposthegge 45 Maastricht   
www.moniquewaltmans.nl | 043-3626882 | info@moniquewaltmans.nl 
 
Aangesloten bij: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De buitenbar wordt hiervoor 
 beschikbaar gesteld, zodat iedereen 
 buiten zijn/haar handen kan wassen.
•	 Ga	na	de	training	(na	het	wassen	van	je	
 handen) direct naar huis.
•	 Alle	materialen	worden	voorafgaand	
 aan en na de training gedesinfecteerd 
 door de corona-coördinatoren.
•	 Kom	alleen	naar	de	sportaccommodatie	
 als je training hebt.
 
Er is maar een bepaald aantal personen 
tegelijkertijd toegestaan op en rond het 
veld. Daarom wordt er elke week 
geïnventariseerd wie er komt trainen. 
Je kunt dus alleen komen trainen na 
aanmelding. Aanmelden voor 
vrijdagtrainingen uiterlijk donderdagavond 
18.00 uur.

De trainingstijden vanaf vrijdag 22 mei 
2020 zijn als volgt:
Senioren 2: vrijdag 19.00 - 20.00 uur 
(dus óók de jeugdleden)
Senioren 1: vrijdag 20.15 - 21.15 uur

Vooralsnog trainen we alleen op vrijdag, 
mochten we in de toekomst ook op 
dinsdagavond gaan trainen, dan worden 
jullie hierover geïnformeerd.
We zijn blij dat we weer mogen beginnen 
en verzoeken jullie nogmaals om 
bovenstaande punten na te leven. Indien 
er nog vragen zijn, mail dan gerust naar 
bestuur@kvmaastricht.nl.

Met sportieve groet en namens het 
bestuur,
Désirée Timans 
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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 

Zonnebloem loterij 
en bustocht

De verkoop van Zonnebloem 
loten gaat dit jaar niet op de 
gebruikelijke wijze deur aan deur. 
We willen ook niet dat iemand 
van onze vrijwilligers dit gaat 
doen. De meeste vrijwilligers van 
de Zonnebloem afdeling Amby 

behoren tot de kwetsbare groep en het is 
niet nodig om het lot te tarten en een 
(corona-) besmetting op te lopen. We 
proberen nu bij familie of kennissen, waarmee 
we nog contact hebben, toch een aantal loten 
te slijten. Vrijwilligers van onze afdeling 
kunnen zelf beslissen of ze dit willen doen. 
Verder bestaat de mogelijkheid om een aantal 
loten per mail of telefonisch te bestellen bij 
de penningmeester van de Zonnebloem 
afdeling Amby, de heer Tjeu Dols. Tel.: 043-
36 25 298, of per e-mail: doru@freeler.nl 
De opbrengst van de loten komt voor een 
groot deel ten goede aan de afdeling Amby. 
De leuke prijzen worden beschikbaar gesteld 
via het landelijk bureau van de Zonnebloem. 
Wij hopen dat, ondanks de omstandigheden, 
onze vaste en incidentele lotenkopers ook nu 
loten zullen afnemen.
Tot onze spijt moeten wij de Zonnebloem 
bustocht van september annuleren. Het risico 
voor onze (kwetsbare) gasten en vrijwilligers 
zal ook in september nog te groot zijn om 
een  dagtocht voor een grote groep mensen 
te organiseren. Tezijner tijd komen we hierop 
zeker terug. Blijf gezond. 
Hartelijke groet van het bestuur en 
vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling 
Amby. 

ÉCHT VRIJE KEUS
EERLIJKE PRIJS

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

Meer mogelijk dan u denkt, ook als u 

TE KOOP
Het voorjaar is in volle gang. Nú kun je er 
lekker sportief op uit met een fijne fiets. 

Ook prima geschikt als fiets voor de 
middelbare scholier. 

Mijn dames GAZELLE Medeo is 
overcompleet en daarom te koop. 

De fiets is geheel compleet en in zeer 
goede staat. Maat D53 (medium). 
8 versnellingen. Geveerd zadel. 

Verstelbaar stuur. Shimano afgemonteerd. 
Axa slot. Kleur grijs/zwart met blauwe

accenten. Snelbinders. 
Evt. extra Axa kabelslot. Prijs €225,-. 
Coronaproof afrekenen is mogelijk. 

Geïnteresseerd: bel 0616405010 in Amby.

Dankbetuiging 
 
wij danken iedereen voor de belangstelling,  
de bloemen, de brieven en de vele condoleance kaarten  
die wij hebben ontvangen na het overlijden van 
 

Truus Selbach-Kostons 
 
Piet Selbach 
Steef en Ilse 
Tosca en Roland 
Marvin en Angelina 
Lars en Kyrra 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dankbetuiging 
 
Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te 
bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben 
gekregen na het overlijden van onze lieve vrouw, zorgzame 
moeder en trotse oma 
 

Jeanette Rikers-Creusen 
 

Daarom willen wij u op deze manier laten weten dat uw 
reacties op sociaal media, de vele bloemen en honderden 
lieve kaarten en brieven ons erg goed hebben gedaan en een 
grote steun voor ons zijn. 
 
Peter Rikers en familie. 
Maastricht, mei 2020 
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Plus Franssen,   
Eddy & Femke Franssen 

Severenplein 24a, Maastricht  
043-3634781 

www.facebook.com/plusfranssen  
en instagram: plusfranssen 

 
  

 
 

Goed eten wil je goed bereiden, helemaal in deze tijd 
waarin goed voor jezelf zorgen éxtra belangrijk is.  

Daarom kun je vanaf nu bij ons sparen voor  
hoge kortingen op topkwaliteit keukenhulpjes  

van Joseph Joseph, elk voorzien van 
 slimme handigheidjes! 

 

 

Deze spaaractie loopt  
t/m zaterdag 11 juli.  

Volle spaarkaarten kun  
je inleveren t/m  
zaterdag 18 juli. 

 

Je kunt sparen voor hoge 
kortingen tot wel 87% op de 

7 verschillende  
handige keukenhulpjes. 

 

Wil je meer weten over 
deze actie? Vraag er dan 

naar in onze winkel, kijk op 
onze facebookpagina  

of op www.plus.nl 

 


