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Oliebollenactie 2022
Op zaterdag 26 maart organiseerde 
Scouting Amby weer met succes de 
traditionele halfvasten oliebollenactie. In 
tegenstelling tot andere jaren was er deze 
keer geen aankondiging vooraf in de Amyer 
Praot verschenen waardoor er bij 
verschillende adressen in Amby verrast 
gereageerd werd als er een jeugdlid van ons 
met oliebollen voor de deur stond. 
Desalniettemin werden de oliebollen 
meestal enthousiast gekocht. We willen dan 
ook al onze leden, vrijwilligers, sponsors en 
klanten bedanken voor hun bijdrage aan het 
succes van dit jaar.

Wat de oliebollenactie van 2022 speciaal 
maakte is dat er dit jaar door Scouting 
Amby 1000 extra oliebollen gebakken 
werden speciaal voor alle vluchtelingen uit 
Oekraïne die op dat moment in het MECC 
in Maastricht werden opgevangen. Onze 
organiserende Roverscouts Daan, Miquel, 
Niels en Mila hebben via contacten met de 
organisatie in het MECC kunnen regelen dat 
deze 1000 oliebollen rond het avondeten 
gebracht konden worden en de reacties van 
alle opgevangen volwassenen en kinderen 
waren hartverwarmend. Sharing is caring! 

Mooie verenigingsactiviteit 
op zondag 27 maart j.l. 
Wandeltocht voor de hele 
VGMA familie. 

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

ZONNEBLOEM AFDELING AMBY

PAASVIERING OP 
WOENSDAG 13 
APRIL
Het bestuur is blij om de 
jaarlijkse Paasviering te 
kunnen aankondigen. Na alle 
afgelastingen is dit een 

hoopvol vervolg van ons activiteitenjaar. De 
Paasviering op woensdag 13 april wordt 
zoals gebruikelijk gehouden in de 
Amyerhoof, aanvang 14.00 uur. Vaste en 
incidentele gasten van de Zonnebloem zijn 
van harte welkom, maar aanmelding voor 
deze Paasviering is in verband met het 
maximale aantal gasten verplicht. 
Aanmelding kan nog tot vrijdag 8 april bij 
Maria Janssen, tel. 043 - 362 21 28 of bij 
Annie Overmans, tel. 043 - 362 38 16. 

Afgelopen zondag liepen maar liefst 70 
volwassenen en 20 kinderen mee in de 
door de activiteitencommissie 
georganiseerde wandeling. In groepen 
vertrokken de groepen richting Amierhei 
en via het Geuldal weer terug naar Amby. 
Onderweg een versnapering  en fruit 

en bij binnenkomst koffie met vlaai 
verzorgd door de Amyerhoof. Een mooie 
tocht om elkaar te ontmoeten en te 
wandelen in het voorjaarszonnetje. Een 
geslaagde activiteit. 
 

Woensdag 6 April  
verenigings-kienen
Op woensag 6 april gaan we weer kienen. Je 
mag als lid, vriend of sympathisant van ons 
koor zoveel mogelijk mensen en familieleden 
meenemen naar deze interne kienavond.
Vanaf 18.30 uur gaat de zaal open en kun je 
je kienkaarten kopen en het kienen begint 
om 19.30 uur.
Tijdens deze pauze is er een mooie tombola.
Er is gezorgd voor mooie en aangepaste 
prijzen in het kader van Pasen. 
Onze kienavond zal plaatsvinden in de zaal / 
trefcentrum van het Gemeenschapshuis De 
Amyerhoof, Severenplein 27, 6225 AZ 
Maastricht. 
Wij hopen op een fantastische opkomst.

Programma voorjaar 2022
Woensdag 6 april: Kienen 
Zondag 22 mei: Viering Kerk Amby 
Maandag 23 mei: Open repetitie
Zondag 12 juni: Lunchconcert 
Zondag 10 juli: Dagtocht / concert 
    uitvoering 
Zondag 17 juli: stadsuitvoering met  
    afsluiting BBQ
Woensdag 23 nov.: Kienen
16-17-18 dec.: kerstwandelingen 



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

Amyer Praot - 2 - Amyer Praot

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
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 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 06-57623416

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)

COLOFON
Volgende uitgave: 

Woensdag 20 april

Inzendtermijn kopie
Woensdag 13 april

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

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

AMBY

Houdt op 
dinsdagen 
12 en 19 april 
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 
 

Bejaarden-  en 
invalidenvereniging de 

Sjlaaimetten 

zoekt nieuwe leden
Beste buurtbewoners, de bejaarden- en 
invalidenvereniging De Sjlaaimetten is op 
zoek naar nieuwe leden. 
Als vereniging organiseren wij diverse 
activiteiten voor u. Dit zijn onder andere 
kienmiddagen  in de Amyerhoof op de 
dinsdag. Verder worden er gezellige 
feestmiddagen in de Amyerhoof gehouden 
en nog veel meer. Bent u 55 jaar of ouder 
en wilt u meer weten en/of wilt u lid 
worden van onze mooie en gezellige 
vereniging kunt u contact opnemen met 
het bestuur. Contributie is slechts  €16,- 
per jaar. 

Hebben wij u nieuwsgierig gemaakt en 
wilt u bellen, neem dan gerust contact op 
met A. Custers tel: 043-3636947. 
Wij willen u graag verwelkomen als lid.

Namens het bestuur: 
Arno Custers 
Voorzitter/secretaris 
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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:

Souvlaki steaks

4 stuks 925

Runderbiefbrochette

elke 5e GRATIS

Kipfilet
naturel of gemarineerd

Kruidentuintje

100 gram 275

Filet Americain + 
Sjaandergehakt +
Grillworst

100 gram per soort samen  475

Vitello tonato 
compleet

per stuk 650

Lente stamppot

500 gram 475

Gehaktbal
in jus

500 gram 695

Zuurvlees
kant en klaar

500 gram 695

Ratjetoe
met kip en krieltjes

500 gram 625

Pasta scampi

per stuk 725

Pasta fantasia salade

200 gram 249

Cole slaw

100 gram  129

Kipsalade

250 gram 375

Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 5 april t/m zaterdag 9 april 2022.
Bestel eenvoudig via onze webshop HEUTS.KEURSLAGER.NL en haal uw bestelling snel en gemakkelijk af bij het pick-up point.

Duroc burgers

4 stuks 400

4 stuks 880

Mini filetrollade
diverse smaken

500 gram 895

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

TUINEN TE HUUR 
bij Volkstuinenvereniging AMBY
Aan de rand van Amby, aan de Hooverenweg, naast de Dahliavereniging, 
ligt het prachtige tuinencomplex van de Volkstuindersvereniging Amby. 
Een mooie plek om op een eigen stukje grond onbespoten en gezonde 
groenten, heerlijk fruit of prachtige bloemen te kweken. Een fijne manier 
om buiten gezond bezig te zijn, leuke contacten te hebben met 
medetuinders en uiteraard te genieten van de eigen tuinprodukten. 
U krijgt 4 keer per jaar een nieuwsbrief. 

Er zijn percelen vrij, interesse of vragen hierover?
Contact persoon Wil van Golde
Tel.0615175603  of via de mail w.van.golde1@kpnplanet.nl 

Judoclub Amby

 
Na 2 jaar geleden aangekondigd te hebben dat er 
clubkampioenschappen zouden plaatsvinden, en bekers en 
medailles al gekocht, konden deze nu pas plaatsvinden i.v.m. de 
coronaregels op donderdag 24 maart j.l.
De ouders/opa’s oma’s en kinderen waren in grote getalen 
gekomen, Kijken naar de verrichtingen van 
onze judoka’s.
Zo kon men ook zien wat de kinderen in de 
afgelopen 2 jaren met tussen pauzes vanwege 
corona geleerd hadden bij de trainingen.
Iedereen kreeg na afloop een beker met 
medaille, en er klonk na elke wedstrijd een 
applaus voor de verrichtingen van de judoka’s.
Al met al weer een mooi judoavond. Op naar 
meer wedstrijden. 
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AMIEPEDIA
Amiepedia.nl:  Verleden, heden en toekomst!
Goededag, beste lezer.
Enkele van de recentste artikelen op amiepedia.nl hebben 
betrekking op het onderwerp oorlog. Een “staat van zijn” 
voor vele mensen ver van ons af, maar die op dit moment 
al dichter naar ons toe schuift en ons dagelijks leven meer 
en meer beïnvloedt.
In 1958, nadert de Koude Oorlog zijn hoogtepunt. De Koude Oorlog 
was een periode van gewapende vrede tussen de communistische en de 
kapitalistische wereld in de tweede helft van de 20e eeuw. Dat 
hoogtepunt werd bereikt tijdens de Cuba-crisis, in oktober 1962. Tijdens 
die periode, al in 1957, werd er op gemeentelijk niveau gepraat over de 
bescherming van de burgerbevolking, met name voor als het tot een 
kernwapenstrijd tussen de grootmachten zou komen. Een club notabelen 
in Amby komt onder leiding van burgemeester Spauwen bijeen om 
voorbereidingen te treffen voor als het echt fout gaat en Amby 
vluchtelingen moet opvangen…
In het diepste geheim wordt door een speciale commissie een  
vluchtelingenplan opgesteld, het zogenaamde 'evacuatieplan'. 
 

Toevallig staat een aantal van de leden van de commissie samen op deze 
foto uit 1959: Uiterst links wethouder Francort (die wel een rol had in 
het plan maar geen lid was van de commissie), 2de van links 
burgemeester Spauwen, vervolgens wethouder Dassen en daarnaast 

gemeentesecretaris Lamkin. Aan de rechterkant staat J. Limpens. Deze 
mannen hebben allemaal deel uitgemaakt van de evacuatiecommissie. 
De foto is overigens genomen ter ere van de inschrijving van de 3.000e 
inwoner van Amby, Maria Janssen. De aangever, haar trotse vader, zit 
rechts in de stoel.
Met de laatste Wereldoorlog nog vers in het geheugen, was het nog 
steeds de “normaalste zaak” van de gemeentelijke en provinciale 
overheden te zorgen voor de bescherming van de bevolking en daar 
plannen voor in huis te hebben.
Grote delen van Europa en vooral West-Europa kennen al meer dan 75 
jaar geen echte oorlog of oorlogsdreiging meer en dat heeft de 
noodzaak van dit soort plannen volledig naar de achtergrond gedrongen. 
Maar de huidige oorlogssituatie in de Oekraine en de gespannen relatie 
tussen enerzijds Rusland en Europa en de Verenigde Staten (Navo) 
anderzijds leiden opnieuw tot grote onzekerheden en 
onveiligheidsgevoelens bij veel mensen. 
Zo staan gemeenten dit voorjaar voor de grote uitdaging om grote 
aantallen Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Dit heeft veel 
gemeenten overvallen en dwingt hen tot het overhaast maken van een 
nieuw beleid. Beleid, dat ruim 60 jaar geleden min of meer 
vanzelfsprekend was. 

In een nieuw artikel op de site van amiepedia kunt u lezen hoe er in de 
jaren vijftig van de vorige eeuw in Amby plannen werden gemaakt om 
vluchtelingen en évacué’s op te vangen en onder te brengen in en op  de 
daarvoor aangewezen plaatsen. Vooral is interessant te lezen hoe en  in 
welke mate overheid, verenigingsleven en vooraanstaande mensen uit de 
gemeenschap daarbij actief betrokken werden en welke eisen er aan de 
eigen burgers werden gesteld.
 

De Petrie Crijns Tunnel.
Een ander “oorlog” gerelateerd verhaal is gewijd 
aan Petrie Crijns. In de vorige uitgave al vermeld, 
Petrie, uit Amby,  is het eerste vrouwelijke 
dodelijke slachtoffers van de vredesmissies die 
defensie  namens de Verenigde Naties 
(Blauwhelmen) sinds de jaren tachtig uitvoert. 
Hier betrof het een conflict relatief dicht bij 
huis, in Bosnië, in europa. 

Korporaal der eerste klasse Petrie Crijns wordt inmiddels geëerd met 
de vernoeming van het tunneltje dat Amby met Nazareth verbindt met 
haar naam. 
Nu haar korte levensgeschiedenis op de site staat, is ze ook op deze 
wijze voor de eeuwigheid aan Amby verbonden. En zo hoort het.
(Foto: Ton Bron) Nogmaals de Petrie Crijns tunnel.

Onderwijs in Amby.
In de vorige Amyer Paraot hebben we ook al oproepen geplaatst om 
informatie te vergaren voor ons project: “Onderwijs in Amby”. Inmiddels 
komt er, weliswaar nog  mondjesmaat, materiaal binnen. Waarvoor dank, 
maar als u in Amby les hebt gegeven, de school bezocht hebt, lid van de 
ouderraad bent geweest, of in het bestuur actief was, deel het met ons. 
De mooie maar ook minder mooie momenten en herinneringen, al of 
niet met foto, film, dagboekfragmenten enz.
Onder aan dit artikel vindt u de info op welke manier u de redactie blij 
kunt maken.

Nieuwe verhalen.
Gelukkig verschijnen er niet alleen artikelen met een nare achtergrond 
als oorlog of pandemieën op de site. Komende weken kunt u bijdragen 
verwachten over de Volkstuindersvereniging Amby, een Vereniging die al 
40 jaar groeit en bloeit op Ambysche Bodem en derhalve niet op de site 
mag ontbreken.  
Een andere bijdrage die binnenkort verschijnt gaat over de voormalige 
boerderij van de familie Huntjens, tegenwoordig in bedrijf als brasserie, 
restaurant en B&B; “De Hof van Huntjens”. 

Inloopuurtje.
U kunt de redactie digitaal voorzien van materiaal via 
redactie@amiepedia.nl , of spullen en verhalen afgeven bij een van de 
redactieleden (te vinden op amiepedia.nl), of zelf komen aanreiken.
Op 12 april aanstaande kunt u ons weer zelf “in levende lijve” ontmoeten 
in de Amyerhoof. Tussen 20.30 tot 21.30 uur heten wij u welkom en 
ontvangen wij graag nieuwe tips, suggesties, foto’s en vooral uw eigen 
verhalen. Wij, of samen met u,  bewerken dit alles tot mooie verhalen 
over Amby. Want u weet het:
Al deze verhalen kunt u lezen op de site www.amiepedia.nl van en over 
Amby, waar u niet alleen de verhalen en foto’s van en over Amby 
terugvindt, maar waar u zelf ook aan kunt meebouwen door er artikelen 
en verhalen aan toe te voegen. 
Vragen en opmerkingen, aanvullingen of correcties op artikelen, eigen 
bijdragen over Amby gerelateerde onderwerpen of zelf artikelen 
plaatsen, het kan dus allemaal.
Of u komt naar de inloopavond, of u stuurt het op naar 
redactie@amiepedia.nl.

Amiepedia: van, voor en door de mensen van Amby.
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4e GRATIS
KARBONADES

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 6 april tot en met dinsdag 19 april

Zuurvlees
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19
Hamspek
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.95

Jonge kaas

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

Boterhamworst
100 gram .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.19RIBLAPPEN

WEEKENDRECLAME: vrijdag 8 april en zaterdag 9 april

per kg € 13.90

Vastenactie 2022
Evenals afgelopen jaar komt er geen deur-
aan-deur collecte, welke door de 
collectanten van het Missie Comité Amby 
jaarlijks wordt verzorgd. Wel worden er 
vastenactiezakjes huis-aan-huis bezorgd, 
die vervolgens op verschillende plaatsen 
kunnen worden ingeleverd.

Het thema dit jaar is; Je land is je leven.
De diepe verbondenheid van inheemse 
volken met hun land.
Maar liefst 370 miljoen mensen horen tot 
een inheems volk. Ze bewonen meer dan 
20% van het aardoppervlak en vaak 
wonen ze al generaties lang op de 
gronden van hun voorouders. Toch 
worden hun rechten vaak met voeten 
getreden als het gebied waar ze wonen 
wordt opgeëist door grote bedrijven of 
overheden. Vastenactie 2022 staat daarom 
in het teken van landrechten. 

Wat doet Vastenactie Bisdom 
Roermond?
In 2022 zetten we drie landrechten 
projecten extra in de schijnwerpers. 
In Guatemala steunt onze lokale partner 
drie Maya-gemeenschappen die opkomen 
voor hun rechten.

Boekenweek 
Van 9 april t/m 18 april is het Nationale 
Boekenweek, door corona later dan andere 
jaren.
In de Terre des Hommes winkel vindt u een 
ruime keus aan tweedehands boeken van 
goede kwaliteit; niet alleen een keur aan 
romans en detectives, maar ook mooie 
kunstboeken, naslagwerken en veel kinder- 
en jeugdboeken.
Tijdens de 
Boekenweek 
hebben we een 
speciale actie: 
bij iédere 
aankoop, dus 
niet alleen van 
boeken, maar 
ook van 
kleding, 
schoenen, 
speelgoed, 
serviesgoed, of 
bric-à-brac, 
een boek 
cadeau!
Met uw aankoop steunt u de projecten van 
Terre des Hommes tegen kinderuitbuiting.
Een extra reden om eens binnen te lopen 
en te komen snuffelen.
 U bent van harte welkom op de Dorpstraat 
18A in Heer, t.o. winkelcentrum de Leim.

Volg ons ook op: www.facebook.com/
TdHMaastricht en Instagram. 

In Libanon leven 884.000 Syrische 
vluchtelingen. Ze hebben geen eigen plek 
om te wonen in hun nieuwe land.
Boeren in het noordoosten van Brazilië 
staan voor verschillende uitdagingen. Er is 
een groep die voldoende voedsel 
produceren, maar die zijn producten 
nauwelijks kan verkopen.

De collectanten van het Missie Comité 
gaan van 4 t/m 6 april 2022 de vastenactie 
zakjes rond brengen in Amby. Tevens wordt 
dit jaar door de Vasten Actie gecollecteerd 
voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Wilt u 
hiervoor een bijdrage doen, vermeld dan 
op het vastenactiezakje  “Oekraïne”.  
Indien U ons wilt steunen, kunt u uw 
bijdrage via de zakjes inleveren t/m 
Pasen bij;  
• Collectebus achterin de kerk
• Kapelanie, Severenstraat 7
• Zusters, Baanderthoeve 1.
En verder bij;  
• Thera Lahaye, Iepenhoven  31
• Ingrid Scheffers, Plataanhoven  27
• Ludo Royakkers, Wagenlaan 13
• Netty Dobbelstein, Ambyerstr. Nrd  150
• Marie-Louise Maes,
 Hel.  Schoenmaekersstr. 4
• Leny van de Wier, Eisenhoeve  20B  
 (de Sprunk).

We hopen dat we op deze manier toch 
nog een mooi bedrag bij elkaar te kunnen 
krijgen voor deze arme mensen.

Het Missie Comité Amby dankt u bij 
voorbaat voor uw gift. 

Alle
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6 7 e  j a a r g a n g
 n r .  7  -  2 0 2 2

 MISSTIPENDIA: 
 door de week: 

€ 12.50
 zondag: 

€ 27.50

 H. MISSEN AMBY:
 Dinsdag: 09.00 uur
 Donderdag: 09.00 uur  
 Zondag: 11.00 uur

Redactie en administratie: 
Kapelanie 

Severenstraat 7, 6225 AR Amby-Maastricht
Tel. (dringend): 06-27501073 
Wachtdienst tel: 043-3690670 

Bankrekeningnummers ten name van
de Parochie H. Walburga, Amby:

Kerkbijdrage: NL81 SNSB 0858 0216 09 
Kerkhof: NL59 SNSB 0851 4912 86

Betaalrekening (van missen e.d.): 
NL37 SNSB 0858 0216 25

Goede parochianen, 

Afgelopen zondag mochten we na de Mis van 
11.00 in Ambyeen indrukwekkende lezing 
horen van Joep Habets over de Lijkwade van 
Turijn. Misschien hebt u wel eens van deze doek 
gehoord, die via vele omzwervingen vanuit 
Israël uiteindelijk in Turijn terecht is gekomen. 
Het is een linnen grafdoek met een visgraat 
motief van 4,41 bij 1.13 m., waarop in negatief 
de voor- en achterkant van het lichaam van een 
man is afgebeeld die veel geleden heeft. Er zijn 
sinds de eerste foto’s van de doek door Secondo 
Pia in 1898, toen bleek dat de afbeelding een 
perfect negatief is, zeer veel onderzoeken naar 
gedaan. Het meest bekend is wellicht dat van 
1988, toen men via de C-14 methode 
concludeerde dat de doek uit de Middeleeuwen 
stamt. Dat bleek later een verkeerde 
constatering, omdat men een hersteld stuk doek 
had gebruikt. Vele andere onderzoeken naar de 
doek wijzen op de onverklaarbaarheid van de 
afbeelding, de sporen van Israëlische bloemen 
op de doek, de speciale eigenschappen van de 
afdrukken van bloed, en, het allerbelangrijkste, 
de overeenstemming met de lijdensgeschiedenis 
van Jezus. De man is gegeseld, heeft een 
doornenkroon op gehad, is zodanig geslagen 
dat hij een gebroken neus heeft, is doorboord 
met nagels in polsen en voeten, is gestikt 
doordat hij niet kon ademen, en tenslotte door 
een lans in het hart gestoken. Dit is als het ware 
allemaal fotografisch vastgelegd (voor goede 
foto’s van de doek, zie: https://shroudphotos.
com/). 
De Kerk laat zich niet uit over de authenticiteit 
van de lijkwade als grafdoek van Jezus, maar 
de afbeelding wekt wel een groot medelijden 
met de mens die dit heeft moeten ondergaan. 
Als Christenen naderen we de Goede Week. Als 
we deze afbeelding zien, weten we nauwkeurig 
wat Jezus voor ons heeft geleden. Hij staat ook 
voor zovelen die vandaag de dag lijden… 
Zou u wat tijd hebben om de afbeelding, en 

H. MISSEN in Amby
VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN

ZONDAG 10 april PALMZONDAG 
11.00 uur: GEZINSVIERING – H. MIS BEGINT BIJ DE WITTE BOERDERIJ, in 
processie naar de kerk,VERVOLG H. MIS IN DE KERK: Koor: Gelegenheidskoor
Coert Franssen, c.u.
Na de H. Mis uitreiking van gezegende palmtakjes

DINSDAG 12 april: 09.00 uur in de kerk
Met aansluitend BOETEVIERING. Daarna gelegenheid tot privébiecht.
Voor de slachtoffers van oorlog en geweld

WOENSDAG 13 april: Koor: Gelegenheidskoor
14.00 uur: PAASVIERING ZONNEBLOEM In de Amyerhoof

DONDERDAG 14 april WITTE DONDERDAG
19.00 uur: H. Mis: Koor: Scola Kerkelijk Zangkoor
Voor de vluchtelingen
Aansluitend aanbidding

VRIJDAG 15 april GOEDE VRIJDAG
15.00 uur: KRUISWEG 
19.00 uur: VIERING VAN HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER 

ZATERDAG 16 april PAASZATERDAG
21.00 uur: PAASWAKE: Koor: Scola Kerkelijk Zangkoor
Voor de parochie

ZONDAG  17 april PAASZONDAG  – Let op aanvangstijd van de viering!
11.30 uur: Koor: Gelegenheidskoor
Overledenen van de familie Koenen-Gijselaers
Overleden echtpaar Lexis-Lousberg
Mia Hursel-Gijsbers
Annie de Baar-van den Broeck, c.u.

MAANDAG 18 april TWEEDE PAASDAG
11.00 uur: Koor: Gelegenheidskoor
Frans Debie, c.u.

Dinsdag 19 april: 09.00 uur in de kerk
Voor de wereldvrede

Donderdag 21 april: 09.00 uur in de kerk
Voor de zieken 

KERKPOETS voor Pasen: 
maandag 11 april van 09.00 uur tot 12.00 uur

De volgende Kerkklok zal de periode van 24 april tot en met 19 mei 2022 
bestrijken. Houdt u hier rekening mee in verband met publicatie van de 
opgegeven misintenties voor die periode?

Bereikbaarheid priesterteam
Pastoor Mgr EJ de Jong: 06-51177061
Kapelaan Slaven Brajkovic: 06-27501073
Kapelaan Pawel Zelazny: 06-17971718

Misintenties opgeven: In de kapelanie (Severenstr. 7), tel. 06-27501073. 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. 
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: uiterlijk maandag 11 april in 
de kapelanie en uiterlijk dinsdag 12 april vóór 12.00 uur in het 
parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s: www.parochiewalburga.nl.

dan m.n. het gezicht, te downloaden en te printen en er af en toe naar te kijken? En even bij 
Jezus in de eenzaamheid van het kruis te zijn? Ook bent u natuurlijk van harte welkom in de 
vieringen van de Goede Week! 
Voor wie meer wil lezen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijkwade_van_Turijnen voor alle 
wetenschappelijke onderzoeken: https://shroud.com. Voor Youtube-liefhebbers bv. 
https://youtu.be/K91jWtBTOFo en https://youtu.be/4G4sj8hUVaY .

Pastoor de Jong
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Ingang: Kersenwei Bemelen  Ma.9.00-18.00  Di. t/m Vr. 8.-18.00 Za. 8.00- 17.00     

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak 

Ze zijn er weer Limburgse asperges ook ambachtelijk geschild 

Een heerlijke voorjaars groente Veldsla gewassen 100 gr € 0,99 

Kant en klaar gesneden Salade compleet per ons € 0,79 
De heerlijkste Frietjes maak je zelf va kilo €1,49 vacuüm verpakt 

Nieuwe oogst Galantine  kriel vers geschrapt 500 gr € 1,50 
 

Kiezers bedankt voor uw stem! 
De nieuwe gemeenteraad voor de periode 
2022-2026 bestaat uit negenendertig 
raadsleden, verdeeld over zestien fracties 
(partijen) waarvan vier zetels voor het CDA 
Maastricht. 
Op woensdag 30 maart jongstleden is de 
nieuwe gemeenteraad beëdigd en daarmee bevoegd voor het 
uitoefenen van al haar taken. 
Met 1109 voorkeurstemmen ben ik door jullie direct gekozen om 
wederom voor vier jaar zitting te nemen in de Maastrichtse 
gemeenteraad. 
Ik ben jullie zeer erkentelijk voor het gegeven vertrouwen. Nu is 
het aan mij om samen met mijn collega’s dat gegeven vertrouwen 
waar te maken.  
Meer weten over de verkiezingsuitslag? Kijk dan op:
https://www.gemeentemaastricht.nl/verkiezingen/uitslagen-
gemeenteraadsverkiezingen-2022

Hoe nu verder?
Op dit moment bevinden wij ons in de informatiefase.  De SPM 
heeft als grootste partij een tweetal informateurs, Mariëlle 
Heijltjes en Wil Rutten, aangewezen om met alle gekozen partijen 
gesprekken te voeren over de verkiezingsuitslag en een nieuw te 
vormen stadsbestuur. Zij presenteren op 7 april de uitkomst van 
hun gesprekken. Na deze gespreksrondes gaan de informateurs in 
gesprek met actoren in de stad. Het resultaat van die gesprekken 
wordt op 19 april opgeleverd waarna mogelijkerwijs de 
formatiefase volgt waarin partijen tot een inhoudelijk programma 
komen en de wethoudersposten worden verdeeld.

In de tussentijd blijft het huidige college 
van Burgemeester en Wethouders in 
functie tot dat een nieuwe 
wethouders-ploeg wordt beëdigd. 

Niels Peeters
Lijsttrekker CDA Maastricht
06-15960400 
niels.peeters@maastricht.nl 

Beste lezers,

We zijn weer begonnen met repeteren. 
Wat heerlijk dat we onze hobby en passie voor 
toneel weer mogen en kunnen uitoefenen. Dit 
jaar hebben we wat te vieren en wel dat we als 
toneelvereniging al 70 jaar bestaan. We willen 
dit  uiteraard samen met jullie, ons trouw 

publiek, vieren. Onderstaand treffen jullie alvast de data aan zodat 
jullie die alvast in jullie agenda kunnen zetten. Toch rekening 
houdend met het virus, welke nog onder ons waart zetten we er 
voor alle zekerheid “onder voorbehoud’ bij. Via onze FB en www. 
En www.amyerpraot.com houden we jullie op de hoogte.

Onder voorbehoud
Data voorstellingen: 
Zaterdag 15 en Zondag 16 oktober ( avondvoorstellingen )
vrijdag 21 oktober en zaterdag 22 oktober (avondvoorstellingen)
zondag 23 oktober( matinee)

Mvg
Bestuur en Leden



Op zaterdag 16- April hebben we onze 
kick-off naar het 90-jarig bestaan in April 
2023. 

Deze avond zullen de artiesten Shakin DJs 
en Erwin optreden in de kantine. Ook zal 
deze avond RKASV zijn nieuwe 
hoofdsponsor bekend maken voor de 
komende 3 seizoenen.
En de Jo19-1 zal dan (eindelijk) gehuldigd 
worden, met het behaalde najaar 
kampioenschap in de 2e klasse.

Zoals al aangegeven hadden we na de 
coronastop in November 2021 er niet meer 
op gerekend dat de KNVB alle wedstrijden 
nog laten spelen.
De afgelopen twee seizoenen waren na 
respectievelijk 8 en 4 wedstrijden het 
voetbalseizoen beëindigd.
Nu strijden we met het 1e volop tegen 
degradatie in de 4e klasse A.
We zullen alle zeilen moeten bijzetten, 
willen we niet als 20 jaar geleden 
degraderen naar de vijfde klasse.
Maar de mannen hebben nog alles in eigen 
hand in de komende 10 wedstrijden.

Onze seniorenteams 4e en 5e doen nog 
volop mee om het kampioenschap. Ze 
spelen de komende weken wedstrijden 
tegen de directe concurrenten. In de 
volgende AP zullen we jullie hierover 
berichten. 
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NIEUWS 2022
RKASV leeft nog, ondanks dat 
een hele tijd geen verslagen in 
de AP stonden.

 
 
 

2e HANDS 
KLEDINGMARKT 

 
speciaal veel kinderkleding 

 
  ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017 

 
GEMEENSCHAPSHUIS AMYERHOOF 

SEVERENPLEIN AMBY  
 

van 10.30 – 14.30 uur 
 

t.b.v. ZijActief Limburg 
afd. Amby 

 
De toegang is gratis 

 
 

Aan alle leden van ZijActief Amby,  
                                                                                    
Beste dames,

Wij nodigen u van harte uit voor de 
ledenavond op
Woensdag 20 april 2022 om 19:45 
uur in het gemeenschapshuis Amyerhoof.
Na het serieuze programma van vorige 
ledenavond, wordt dit een ontspannen 
avond. Mesjieu Maurice zal een hilarische 
kien-avond met een muzikaal optreden 
verzorgen. 

We laten ons verrassen!
Werkgroep ZijActief Limburg
Afdeling Amby.        

NIEUW BESTUUR
Dinsdag 22 maart jl. mochten we eindelijk 
weer onze jaarlijkse ledenvergadering 
houden.  Aangezien het vorige bestuur van 
onze vereniging het  afgelopen jaar 
afgetreden is, moest er een nieuw bestuur 
gekozen worden. Om te beginnen willen 
wij onze oude bestuursleden bedanken 
voor hun jarenlange inzet voor ons koor. 
Het vele werk dat zij voor ons koor 
hebben verzet zullen wij nooit vergeten.
Na de periode van corona waarin er veel  
tegenslagen waren, gaan wij met frisse 
moed beginnen aan een nieuw tijdperk en 
een nieuw bestuur. Unaniem werden de 
volgende leden gekozen voor een periode 
van drie jaar;
Anja Froijen voorzitter ad interim
Sita van Riet secretaris
Henny Aerts penningmeester
Desiree Verburgh algemeen lid
Samen gaan zij zorgen dat ons koor ons 
motto “we zijn samen Crescendo” waar 
kan gaan maken.
Door de lange periode dat we niet hebben 
kunnen repeteren, zullen we de komende 
dinsdagen hard moeten gaan werken aan 
ons repertoire voor komende 
uitvoeringen. Na de supermooie 
opgeluisterde mis in onze kerk op 20 
maart jl. weten we dat dit ons zeker gaat 
lukken.
Voorlopig programma:
3 april 10.00u opluistering mis St. Annakerk
3 april brunch met huldiging jubilarissen 
(interne activiteit)
12 juni 15.00u concert Croonenhof
9 oktober 15.00u najaarsconcert
5 november Caeciliafeest (interne 
activiteit)
24 december 22.00u nachtmis 
Walburgakerk
Zoals u kunt zien zijn  we met Crescendo 
weer fris van start gegaan met deze 
nieuwe periode.
We zijn nog op zoek naar nieuwe leden 
dus als u zin heeft om te komen zingen 
kom dan eens gerust luisteren tijdens onze 
repetitie op dinsdagavond in de Amyerhoof 
van 20.00u tot 22.00u. 

Op vrijdag 1 April was na twee jaar weer 
eens een jaarvergadering van onze 
vereniging.
Tijdens deze vergadering zijn, Jimmy Kusters 
(Technische Zaken) en Erwin Bastiaens 
(Jeugdafdeling) toegetreden tot het 
hoofdbestuur.
We zijn blij met deze versterking in het 
hoofdbestuur.

Ondanks dat het sportief niet allemaal zo 
loopt bij het 1e, is de club zeer actief. 
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• L’ANZA haircare
• Curlsys
• Great Lengths hairextensions

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

Be you.  
Be beautiful.

MOVAKA VOF 

www.movaka.nl / info@movaka.nl / 0646376593 

 

Schutteboendersweg 3, 6247 EM Gronsveld 

  Rolluiken 

  Zonwering 

  Overkappingen  

      Tuinkamers 

      Glaswanden 

      Verandazonwering  

      Sectionale poorten 

     Binnenzonwering 

 

Dodenherdenking op 
woensdag 4 mei
Door de oorlog in Oekraine, zo dicht bij 
ons, krijgt de Dodenherdenking een andere 
dimensie.
We beseffen meer dan ooit, dat oorlog 
veel ellende met zich meebrengt. En dat 
velen zich opofferen voor volk en 
vaderland met vrijheid als ideaal. 
Op 4 mei denken we ook aan de doden in 
deze verschrikkelijke oorlog.
De herdenking begint om 19.00 uur met 
een H.Mis in de parochiekerk en 
aansluitend een  herdenking op het 
kerkhof bij het monument.
U bent van harte uitgenodigd (jong of oud) 
om een bijdrage te leveren aan deze 
herdenking. Dat kan door het voordragen 
van een specifiek gedicht, het lezen van een 
aansprekende gedachte, het zingen van een 
passend lied, het maken van een mooie 
tekening of het meebrengen van een 
bloemetje. Maar ook uw aanwezigheid 
wordt zeer op prijs gesteld.
Wilt u meedoen, dan kunt u zich 
telefonisch melden bij bestuursleden 
van het Cultureel Comité Amby: 
Ed Sabel: 043-36 36 141 of bij Jean 
Pierre Dobbelstein: 043-36 34 451. 

Harmonieuws
De Boekenbeurs 
komt eraan!
Op zaterdag 21 en 
zondag 22 mei a.s. vindt de grote 
Boekenbeurs van Amby plaats in de 
Tiendschuur,  Achter de Hoven. 
Liefhebbers van boeken kunnen hun slag 
slaan op een bijzonder gevarieerde beurs 
met heel veel kinderboeken, een flinke 
collectie Limburgensia, kunst-, 
wetenschap- en sportboeken en een 
overvloed aan romans, thrillers en 
detectives. En niet te vergeten een mooie 
selectie speciale uitgaven en collector-
items. Voor contact met de organisatie 
kunt u een e-mail sturen naar 
boekenbeurs@walburga.nl of bellen met 
Jolanda Paulissen 06-34241833.
De inleverdagen van boeken zijn op 
zaterdag 14 mei van 12.00 tot 16.00 uur 
en maandag 16 mei van 19.00 tot 21.00 
uur.  Wij kunnen boeken gebruiken in alle 
genres. En mocht u van uw encyclopedie 
af willen; wij nemen deze in ontvangst, 
mits in combinatie met een aantal 
populaire en goed verkoopbare boeken. 
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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 

 Contact
T: 06 27 19 67 97
E: info@thuiszorgcentralenederland.nl
A: Amerikalaan 14
     6199 AE Maastricht-Airport

Thuiszorg
Centrale
Nederland

Elke dag uw eigen dag!

Regie in eigen handen

Kleine teams met vaste 
zorgprofessionals

Servicegericht én persoonlijk

Vaste contactpersoon, korte lijnen 

VOORAANKONDIGING 
JAARVERGADERING 2022
Maandag 16 mei om 20.00 uur houden wij onze 
jaarvergadering in het Gemeenschapshuis “Amyerhoof” aan 
het Severenplein 27 te Amby-Maastricht. 
De agenda en het financieel jaarverslag 2021 liggen een 
half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.
In de Amyer Praot van 20 april 2022 wordt de definitieve 
agenda voor de jaarvergadering van 16 mei  geplaatst.

Namens Bestuur Walburgis Uitvaartzorg

  
 
 
 
 

Walburgis Uitvaartzorg een begrip in Amby en groot Maastricht. 
Over het leven praat men makkelijker dan over de dood, het is ook in deze tijd nog een 
taboe. Toch wordt iedereen er vroeg of laat mee geconfronteerd. 
In Amby hebben we een eigen uitvaartvereniging, waarvan het uitvaartcentrum 
gelegen is aan de Severenstraat 1.  
Walburgis Uitvaartzorg is er niet alleen maar voor leden, maar voor iedereen die te 
maken krijgt met het overlijden van een dierbare.  
Wij willen dit kenbaar maken aan eenieder, die gebruik wil maken van de diensten van 
Walburgis Uitvaartzorg. Een lidmaatschap van onze vereniging is hiervoor niet nodig. 
Ook al hebt u elders een overlijdensverzekering neem vrijblijvend contact met ons op 
en wij regelen de uitvaart of crematie voor u of uw dierbare. 
Wilt u (alleen) gebruik maken van onze opbaarruimte, dan kunt u uw dierbare, een of 
meerdere dagen, met begeleiding van onze eigen vrijwilligers, laten opbaren 
Wilt u een bezoek brengen aan ons rouwcentrum, neem dan telefonisch contact op 
met 06-53376435 om een afspraak te maken. 
 

Postadres Walburgis Uitvaartzorg 
Severenstraat 4/B02,   6225 AR Maastricht. 
Info@stwalburgis.nl   www.stwalburgis.nl 
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WALBURGIS UITVAARTZORG 
           Begrafenis- en crematievereniging “St. Walburgis” Amby-Maastricht 

Dringend op zoek naar nieuwe brigadiers!
Brigadieren, ja daar hebben we uw hulp bij nodig. Enkele brigadiers 
hebben aangegeven om volgend schooljaar te gaan stoppen.
Toch willen we dat de kinderen VEILIG naar school kunnen gaan.
Daarom zijn we DRINGEND op zoek naar nieuwe brigadiers!!
Momenteel is er op de dinsdagochtend een plek leeg omdat de brigadier 
door omstandigheden per direct is moeten stoppen.
Hopelijk melden zich mensen aan, anders kunnen we het 
rooster voor het volgend schooljaar NIET rond krijgen.Het 
zou toch jammer zijn als de brigadiers uit het straatbeeld 
van Amby zou verdwijnen.
Ouders, opa’s, oma’s, neem uw verantwoordelijkheid 
en kom ons helpen om de kinderen VEILIG op school 
te krijgen.
Het kost u een half uurtje per week en de kinderen zullen u erg 
dankbaar zijn. U doet toch mee om dit mogelijk te maken?

U kunt zich opgeven bij :
Bert en Jeanny Biesheuvel, Cederhoven 15, 043-3633154 

De voordelen van uw eigen mobiele reisadviseur:
• Persoonlijke service zonder meerprijs.
• Ik kom graag op afspraak bij u thuis.
• Onafhankelijk reisadvies.
• Prijsvergelijking tussen Nederlandse, Belgische en Duitse reisorganisaties.
• Bijna 30 jaar werk- en reiservaring.

Dezelfde Raymond, hetzelfde reisbureau (Globus), 
dezelfde service en kwaliteit 

maar een nieuwe naam: Reisprof@home.
Onderdeel van Reisprofessionals.nl (voormalig Toerkoop reisburo Globus dus).

Niet meer terug kijken maar vol goede moed en vol vertrouwen 
naar een nieuwe toekomst

onder een andere naam: Reisprofessionals.

Wilt u zich eindelijk weer eens verheugen 
op een fijne vakantie?

De meeste reisorganisaties hebben goede voorwaarden
en/of verzekeringen om met een gerust hart 

een vakantie te boeken.

Ik hoop u snel weer te zien.
Met vriendelijke groet, Raymond

is nu

Raymond Frints
 +31 6-29 566 722
 raymond@reisprofessionals.nl
 www.reisprofathome.nl

Een nieuwe naam...een nieuwe start.
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