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Op zoondag 02 fibberwarie 2020 woort in Gemeinsjapshoes d'n Amyerhoof oetgerope tot

62ste Jeugprinsepaar van C.V. de Sjlaaibök

Prins Thijn d'n lersjte en Prinses Lynn
In ’t jaor 2020 heit C.V de Sjlaaibök de ier uuch ’t Jeugprinsepaar
veur te maoge sjtèlle.
Prins Thijn d’n Iersjte is de zoon van Natascha en Paul Hermans
Dackes en woent aan de Cramer van Brienesjtraot 8 beter bekint es
’t vèrrekesgètske.
Prins Thijn is iemes deih neet goot sjtil kin zitte, voetballe, zjwumme,
fietse, scouting mer veural boete bezig zien deit ‘r hiel geire.
Zoe is heer gek op bieste, groet of klein van ‘ne olifant tot ‘n insek ‘r
vind ‘t prachtig.
Heer is ouch dèks te vinde in ‘t weike, boe heer ouch de bieskes deit
verzörge.
Dao neve is heer väöl beej zien oma te vinde , um häör te hèllepe
met häör 4 hunnekes.
Es die der tussje oet goon es ze in ’t bos weer achter de kneinskes
aangoon, keump ‘t geregeld veur dat ze ‘nne zeuktoch kinne hawwe
naor de hunnekes.
Geer huurt ‘t ozze Prins is ‘nne echte diere leefhubber.
Prinses Lynn is de dochter van Cindy en Jordy Mullers en woent in
deLlonginastraot 35.
Dizze jongedame häöre druim keump noe ech oet, prinses weure
waor häöre groete winsj. Ós prinses vind gezelligheid hiel erg
belangriek en is gek op terreskes pikke, shoppe, of oet ete.
Mer boete dat is Scouting ein van häör hobbies boe ze op donderdag
dan ouch te vinde is.
Ouch vind ze ‘t erg leuk um youtube filmkes te bekieke of op tiktok
ze zelf te make.
Mer zeker häör groetste vriendin, hoont Yuna is hiel belangriek veur
häör en oetlaote en knoevele deit ze dan ouch hiel geire.
Prinses Lynn is ouch bès wel verlege, mer dat zal nao dizze sjieke
tied wel ins gans anders kinne zien.
Prins Thijn 1 en Prinses Lynn zitte alle twie in groep 7 van ’t
Kindcentrum Amie.
Zie zalle uuch veurgoon met väöl lol, sjpas en plezeer en zalle neet
sjtil zitte en sjpringe tot ze neet mie kinne.
Dus jongens en meidskes en alle groete lui, geer zeet gewaarsjowd;
daot mer goot met ze met de komende weke!
Dis 2 kanjers goon der ‘nne onvergetelijke Karneval van make dit
jaor.
Zie goon es Jeugprinsepaar 2020 same met ’t Groet Prinsepaar alle bals in Amie bezeuke en zalle eederein met sjlijpe in de polonaise en de
veutsjes van de vloer laote goon op alle sjieke meziek deih der mer is. Zoe zal Karneval 2020 ‘nne onvergeetelijke weure.
TITELATUUR JEUGPRINSEPAAR 2020
PRINS Thijn I
Baron van T vèrrekesgètske tot in de pin
Keizer van ‘t weikesriek
Hertog van de voetbalvelde
Insjpekteur Ginneraal van alle insekte
Groetmeister van alle scoutingvrun
Besjermhier van mien 3 parkietsjes

PRINSES Lynn
Gravin van de Longinasjtraot tot de heukelvelde
Hertogin van alle you tuber’s en tiktokartieste
Fienpreufster van alle lekkere hèpkes
Joonkvrow beej de scoutingvrun
Groetverzörgster van hoont Yuna
Besjermingel van Supermaan 
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INLOOPSPREEKUUR

Ambyerstraat noord 78, 6225 AT Maastricht
Werk en Bemiddeling
maandagochtend van 10.00 – 12.00 uur
Voor vragen of het maken van een afspraak
kunt U ook bellen 06-27850805 of per mail:
armand.decker@maastricht.nl

Rederij Stiphout

zoekt voor het komende vaarseizoen

oproepkrachten/
vakantiemedewerkers
Ben je 16 jaar of ouder en wil je werken
in de horeca op een
bijzondere locatie?
Stuur dan je sollicitatie naar
anita@stiphout.nl
Voor meer informatie
kun je ook bellen:
043-3515303

Telefoonagenda
Alarmnummer
112
Kantoor politie
0900-8844
EHBO AZM
3876700
1e Hart hulp
3877892
Huisartsenpost AZM
3877777
Huisartspraktijk De Wit
3634964
Huisartsenpraktijk dhr. Zwietering
en mevr. van Kleef
Medisch Centrum Amby
3624135
voor spoed
3635637
Fysio Amby
3117540
Centraal tandartsnummer
0900-4243434
Kapelanie
3634587
Envida
3690690
Envida zorgthuis De Zeven Bronnen 6314300
Envida zorgthuis Hagerpoort
8511160
Aandacht+Zorg
3030090
Gemeente Maastricht
14043
Woonstichting Maasvallei
3683737
Huurdersbelangenver. Woonvallei
3631311
Walburgis Uitvaartzorg
0653376435
Marc Moors Uitvaartstudio
0641286044
Gem. huis Amyerhoof
3634651
Basisschool Amby
3620582
MIK KDV Amby
3626637
MIK PSZ
0627311048
MIK BSO Amby
0625642737
BSO De Boomhut
3631793
Essent
0800-9009
WML
3090909
Henny Willems gemeenteraad
3621089
Jack Gerats gemeenteraad
0627850396
Niels Peeters gemeenteraad
0615960400
Trajekt Noordoost
7630010
Slachtofferhulp
0464203500
Dierenambulance
0900-4433224

Juridisch inloopspreekuur
Maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
voor arbeidsrecht, consumentenrecht,
uitkeringen, verblijf vergunningen etc
Wijkagent
Iedere 1e WOENSDAG van de maand
Tussen 10.00 – 12.00 uur
Toon Hermans Huis
Voor begeleiding en ondersteuning bij
kanker
even woensdagen van de maand
tussen 10.00 en 12.00 uur
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

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

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
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AMBY
COLOFON
Volgende uitgave:
Dinsdag 18 februari
Inzendtermijn kopie
Woensdag 12 februari
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
Bejaarden- en Invalidenvereniging

“De Sjlaaimetten”
houdt op dinsdag

11 en 18 februari

KIENMIDDAG
voor bejaarden, invaliden en
alleenstaanden in

DE KARDINAAL

Degene, die wenst opgehaald te worden,
dient dat tijdig te melden,
telefoon 3623559 / 8516537.

Op vakantie in 2020?
Profiteer nu nog van vroegboekkortingen en het ruime aanbod.
Neem vrijblijvend contact op met Raymond

Ervaar de voordelen van uw eigen mobiele reisadviseur:
• Persoonlijke service zonder
meerprijs.
• Ik kom graag op afspraak
bij u thuis.
Als ervaren reisadviseur help
ik u graag met het realiseren
van uw favoriete vakantie.

• Onafhankelijk reisadvies.

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

• Prijsvergelijking tussen
Nederlandse, Belgische en
Duitse reisorganisaties.
• Bijna 30 jaar werk- en
reiservaring.

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

Beste Dames,
Graag nodigen wij jullie uit voor onze
maandelijkse bijeenkomst op woensdag
5 februari a.s. om 20.00 uur. Deze avond
staat in het teken van “Carnaval”.
We gaan er een leuke en gezellige verrassingsavond van maken.
Laten jullie je lekker verrassen. Introducés zijn ook nu weer van
harte welkom tegen een vergoeding van € 4,00 inclusief koffie en
lekkers.

Raymond Frints

Achter de Hoven 12, 6225 EK Maastricht
T: 06-29 566 722
E: raymond@globusaanhuis.nl
www.globusaanhuis.nl/raymondfrints

Bestuur Dames Vereniging 

Uw vakantie is in vertrouwde en ervaren handen

Voordeel
bij
Keurslager
Heuts!
Voordeel bij Keurslager Heuts!

LEKKER
VOORDEEL:
VoordeelVOORBEELDAANBIEDINGEN:
bij
Keurslager
Heuts!
Saté spiezen

Runderpoulet

Lamsfilet

Kipschnitzels

VOORBEELDAANBIEDINGEN:
8
11
4
6
5

Shoarmapakket
Bij 500 gram
Biefreepjes
Cordon bleu
sucadelapjes
Duroc
d’Olive
Vlees,
broodjes
+
saus
Diverse varianten
45Cordon bleu
25 Shoarmapakket
95 Biefreepjes
50
Bij 500 gram
250 gram
1 kilo
4 stuks
4 stuks
GRATIS
sucadelapjes
Duroc d’Olive
Vlees,
broodjes
+
saus
Diverse
varianten
50
95
95
kruidenbouquet
4 stuks
samen
500 gram
GRATIS
Zuurkool-pakket
Gek.
Achterham
+
Hutspot
stamppot
Roerige winterreepjes
50
95
95
kruidenbouquet
4 stuks
500 gram
Zure Pastei samen
+
4-delig
SPECIAL!
Saucijsjes
Zeeuws spek,
Gebakken pastei
Preskop
Gevulde kippendij Zeeuws
SPECIAL!
gebakken
pastei
+
Duroc d’Olive
Metpastei
appeltjes en
Saucijsjes
spek,
Gebakken
50Gevulde kippendij
75
50
75rozijnen
samen
250 gram
100 gram
perpastei
soort samen
500rozijnen
gram
grillworst
gebakken
+
Duroc d’Olive
Met appeltjes en
50
75
50
99
8 stuks
100 gram grillworst
100 gram per soort, samen
100 gram
50
75
50
99
Runderrollade
Hongaarse
goulash
Gebraden gehaktbal
Gyros baquette
8 stuks
100 gram
100 gram per soort, samen
100 gram
met gratis witte rijst
in
heerlijke
braadjus
met
jus
Stoofstukjes
Hongaarse Goulash
AspergeStamppot
Stoofstukjes
Hongaarse
Goulash
Aspergein braadjus
beenhamovenschotel
Met GRATIS
witte rijst Stamppot
varianten
25DiverseDiverse
25 beenhamovenschotel
25
Met GRATIS witte
varianten500 gram 95 in braadjus
500rijst
gram
500 gram
per stuk
Duroc d’Olive

5

7
5

5

3

1

4

1

3

8

8

3

3

0

Deze aanbiedingen zijn geldig van xx t/m xx 2014.

6

6

0

7 95
6 Duroc
5 95
3
95 d’Olive
95
5
955 Erwtensoep
95 2 Pasta fantasia salade
95 4Bouillonsalade
95
5
2
4
5

500 gram

Witlof-ham
500 gram
ovenschotel
Tomatensoep
Tomatensoep

500 gram

500 gram

Gehaktbrood

Gehaktbrood
Van mama Janssen

1 liter

500 gram

Vleessalade
Frisse groentesalade
Vleessalade

1 liter pot

200 gram

239

1

09

per van
stukdinsdag 4 februari t/m zaterdag 8 februari
100 gram
Deze aanbiedingen
geldig
2020.
per zijn
stuk
100 gram

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

500 gram

500 gram

Frisse groentesalade

Van mama Janssen
72595
550 95
3953
295 2

500 gram
1 liter

500 gram

Wij zijnop:
geopend op:
Wij zijn geopend
Dinsdag-vrijdag
uur
Dinsdag-vrijdag
9.00-18.009.00-18.00
uur
Zaterdag 8.00-16.00
uur
Zaterdag 8.00-16.00
uur
Maandag Maandag
gesloten gesloten
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1

09

250 gram
250 gram

375

2

95gram
250

295

Telefoonnummer: 043-3654090

EETCAFÉ BIE JOSEE
16 fibberwarie HIEREZITTING in Amie
‘nne gooje bojem is ’t halve werrek!!!!
Gezèllig same ’n petiet déjenee mèt Sjpek en Ei Bie Josee
Reserveer, want veer höbbe mer ’n paar plaatse besjikbaar
en neet te vergete: mèt vastelaovend viere veer 4 daag fees in ôzze kaffee.
Veer zien ôs, Joeri en team Bie Josee
Eetcafé Bie Josee
Ambyerstraat Noord 71
6225 EB Maastricht
Telefoonnummer: 043-3654090

AMIEPEDIA
amiepedia.nl:Verleden, heden en toekomst!

Is ’t eine van Amie……?
Jaren geleden….Kwart voor 8… .’n vroege ochtend. Ik ben net
wakker en kom beneden. Zit net achter mijn 2 sneden roggebrood
en 2 tarvo als mijn moeder benieuwd vraagt: “Is ’t eine van Amie ?”
				
Tot voor enkele jaren kende zij ze altijd, elk jaar. De eerste tien jaar
van het bestaan van de Sjlaaibök waren het allemaal bekenden.
Amby was klein en iedereen kende elkaar.
De eerste : Rie Limpens uit de Kloosterstraat, gevolgd door Sjeng
Crijns en Paul Soons. Ze waren allemaal van haar leeftijd. Ja de
eerste serie van elf prinsen, inclusief de Vorst, Huub Geelen, het
waren allemaal jongens van het dorp.
Haar ogen twinkelde, ze wilde het toch zo graag weten, want over
een uurtje zou ze haar wekelijkse telefoontje hebben met haar zus
uit Wijck. Altijd op maandagmorgen werd het wederzijdse lief en
leed besproken. De naam van de ‘vers’ uitgeroepen Prins van Amby
zou vandaag de boventoon voeren in hun gesprek. De prinsen
waren enkele jaren later niet meer van haar leeftijd, maar mijn
leeftijdgenoten kregen nu de voorkeur van de selectiecommissie.
Ik doelde toen aan die keukentafel op bv Ed Wintjens, Jo Snackers,
Pierre In de Braekt of Jan Gootjes. Hoewel deze pas 14 jaar in
Amby woonde. Nou die periode vond zij toch aan de te korte kant.
Maar ze kon wel begrip opbrengen voor de keuze. “Unne gooie
minsj” was dan haar oordeel.
“Ja mam”, zei ik haar geruststellend, het is een goeie en een leuke
en hij is van Amby.
Dus was haar redenatie: “ als de kinderen zeggen, dat hij goed is,
dan is het ook goed.”
De commissie van de Sjlaaibök verjongde van samenstelling en
voortschrijdend inzicht deed hun keuze vallen op jonge mensen die
deelnamen aan het
verenigingsleven, die zelf ook
investeerden in het dorp.
Neem nou bv. Henny Willems,
Maurice Coenen, Léon Bours
of Wilfried Hentzepeter.
Dat inzicht in de die keuzes
ontging mijn moeder en nu
moest ze het al zeker hebben
van het commentaar van haar
kinderen. En geloof me……wij,
haar kinderen vonden ze
allemaal goed. Elke Prins,
inclusief zijn lieftallige Prinses
had zijn sporen verdiend in het
Ambysche leven. En mam nam
het graag van ons aan……
Inmiddels worden prinsen en
prinsessen uitverkoren, die
uiteraard hun sporen hebben
verdiend in onze gemeenschap

en die verkiezing is dan ook een heel goeie
zaak …bv. Benno Hermans, Steven Brauers,
Stan van Geffen of Robert Humblet…en
nog veel anderen. Mam zal ongetwijfeld ‘ns
goedkeurend lachen en zwaaien van achter
de hemelpoort. Ze zal denken : “laot die
Sjlaaibök maar sjuive. Good bezig.”
Daarom dan ook, namens Amiepedia, Prins
Jean de 2e en Prinses Nancy (Fievez) van
harte gefeliciteerd met jullie uitverkiezing.
“Geer zeet van Amie”
Meer weten? Kijk dan op Amiepedia.nl./
Uitroepen nieuwe Prins of klik op ;
Onderwerpen. /Carnaval, en lees meer
over diverse carnavalsinitiatieven.
Ps. Natuurlijk waren alle prinsen geweldig,
Maar iets teveel om op te noemen.

"De vrije encyclopedie over Amby,
waaraan iedereen kan meehelpen."
Een initiatief van de Joonkheid Amie
Dit project heeft tot doel een complete
encyclopedie over (cultuur-historische)
onderwerpen, over de mensen en de natuur van de huidige wijk
Amby cq de voormalige gemeente Amby op internet te maken.
Amiepedia is gratis te gebruiken om informatie te zoeken en om
(zelf) informatie toe te voegen.
Momenteel zijn er 253 artikelen, 922 afbeeldingen en 84 gebruikers.
Heb je een vraag, weet je niet precies hoe je iets kunt plaatsen of
twijfel je over een oude foto, loop dan gerust even binnen tijdens
ons structureel inloopuurtje.
Waar?
In de garderoberuimte van Gemeenschapshuis
		
Amyerhoof.
Wanneer?: Elke tweede dinsdag van de maand:Van 20 tot 21 u.
WELKOM.
Of stuur je artikel naar: Redactie@Amiepedia.nl .
Van - voor en door de mensen van Amby. 
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TERÈCH-GESTÈLD
‘T hoeggerechshof vaan Amie heet bepaold dat dizze batteraove
ziech moote verantwoorde veur de volgende vergriepe:
•
•
•
•
•

verrinnnewering
smokkele
samezwere
wèldplasse
sjuinsmarcheere

•
•
•
•
•

plante-kweke
tuine-races
geluidseuverlas
openbare zaatlapperij
get te väöl aw kloete oethoole

De straof zal weure oetgeveurd in de openbare zwoerbeveiligde straofzaol Amyerhoof
in Amie op 16 ﬁbberwarie 2020 un 11:11 oor tijdens de jaorlijkse Hierezitting.

Marc G.

Armand W.

Nico C.

Manuel R.

Ivo M.

Dennis J.

Glenn W.

Roel H.

Dolf vd B.

Andy G.

Stefan R.

Luuk G.

Alex D.

Jordy M.

Laot Slivvenhier compassie höbbe mèt dees jonges
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AGENDA FEBRUARI
SPECIAL! Herneming van de voorstelling
“Panta Rhei II” waarmee het internationale
succes van ’t Magisch Theatertje allemaal is
begonnen. “Pantha Rhei II” speelde in meer
dan 40 landen op internationale festivals en
is de voorstelling die tot dusverre de
meeste prijzen won en bijzonder lyrische
reacties opleverde.
Voor velen waarschijnlijk een aangenaam
weerzien, voor anderen een nieuwe kans
de voorstelling tóch nog te zien.
ZATERDAG 8 FEBRUARI – “MAGIC
THEATRE NIGHT”
Voorstelling “Panta Rhei II”, 20u30
door Charlotte Puijk-Joolen en
Ananda Puijk
Deze voorstelling met poppen en maskers
voor volwassenen is een mysteriespel,
waarbij het thema ‘Panta Rhei’, alles
stroomt en vloeit eeuwig door, als een
rode draad de reeks korte scènes op een
poëtische wijze met elkaar verbindt. In een
bijna ritueel-magische spanning wordt de
toeschouwer meegenomen in een wereld
van mysterie en dromen.

Beleef de spannende avonturen van deze
kleine muisjes mee tijdens deze intieme
kindervoorstelling voor de hele familie. En
natuurlijk mogen de kinderen op deze
speciale zondagochtend gewoon in hun
pyjama naar het theater komen!
Magische kinderdag-ticket: ontbijt
&voorstelling € 12,- p.p.
Toegangsprijs: € 17,50 / students € 10,ZONDAG 9 FEBRUARI –
“MAGISCHE KINDERDAG”
Pyjama voorstelling “Floor en
Ferdinand” 3+ door Charlotte PuijkJoolen, 10u15 met theatraal ontbijt.
De winter stond voor de deur en de kleine
muizen begonnen koren te verzamelen en
noten en tarwe en stro. Allemaal werkten
ze dag en nacht…behalve Ferdinand. Maar
wat deed Ferdinand dan toch?

Voor info en/of reserveringen mail naar:
info@magisch-theatertje.nl
Tel.043-3630826 

Is jouw goede voornemen afvallen en/of
een gezondere leefstijl?
Gun jezelf een steuntje in de rug en meld je nu aan!
Ik kan je helpen om jouw leefstijl blijvend te veranderen
Zet de 1ͤ stap naar jouw gezonde leefstijl!
Bel 043-3626882 of mail info@moniquewaltmans.nl voor een gratis kennismakingsgesprek
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:

Amyer Praot - 6 - Amyer Praot

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 5 februari tot en met dinsdag 18 februari

4 Hamburgers
+ 1/2 kg Gehakt

Hamspek

samen voor

100 gram

€ 8.45

WEEKENDRECLAME

vrijdag 7 februari en
zaterdag 8 februari

KOPHAASJES
4e

GRATIS

ZIJACTIEF HULDIGT
JUBILARIS
Woensdag 15 januari heeft ZijActief
Amby haar jaarvergadering gehouden
en is er ook een jubilaris gehuldigd.
Mevr. Annie op ’t Broek is al 25
jaar lid van onze vereniging. Ze is
door ons gehuldigd en kreeg een mooi cadeau en natuurlijk een
boeket bloemen.
Bent u nog geen lid van ZijActief en heeft u interesse in onze
vereniging, bezoekt u dan eens geheel vrijblijvend een van onze
bijeenkomsten.
Onze eerstvolgende
ledenavond is
woensdag 19 februari.
We gaan dan kijken
naar de dvd
“Nao ’t Zuuje”, een
documentaire van
Rob Hodselmans.
Na de pauze een
optreden van enkele
oud prinsen van onze
carnavalsvereniging
de Sjlaaibök.
Wij zien onze leden
dan ook graag op
19 februari 2020
om 20.00 uur in de
Amyerhoof.

Lasagne
100 gram

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

€ 1.09
€ 1.85

Gebraden Gehakt
100 gram

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

€ 1.09

Belegen Kaas

100 gram

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

€ 1.50

Eet je mee met José
 te druk of geen zin om zelf te koken?
 Wil je toch een lekkere vers bereide maaltijd?
 voor jezelf of voor meerdere personen?

Ik kook voor U!
zie ons menu en bestel via

WWW.cateringbiejose.nl of telefonisch 0648457819








Bestel de dag van te voren voor 22.00 uur en wij bezorgen de
volgende dag gratis Uw maaltijd
Bezorgen tussen 17.00 en 19.00 uur zoals U aangeeft.
Binnen een straal van 8 km vanaf Bunde
Dagelijkse keuze uit verschillende voor- en hoofdgerechten voor
2 weken
Iedere twee weken verschijnt een nieuwe menukaart
Wij houden rekening met eventuele dieetwensen.
Ook vegetarisch is mogelijk

Bestuur
ZijActief Limburg
Afdeling Amby 
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Eet je mee met José
WWW.cateringbiejose.nl
of telefonisch 0648457819

35e jaargang
n r. 3 - 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

VALENTIJNSDAG
8 Tips van de Paus voor een
geslaagd huwelijk:
1. "Het huwelijk is werken, dag in, dag uit.
Je zou het kunnen vergelijken met
vakmanschap. Immers, een echtgenoot
maakt zijn echtgenote meer tot vrouw. Zij
op haar beurt maakt van haar echtgenoot
een betere man.”
2. "Liefde is een relatie. Je zou het kunnen
vergelijken met het bouwen van een huis.
Een huis bouw je samen. Niet in je eentje!”
3. "Een huwelijk kan je niet bouwen op
gevoelens die komen en gaan. Wel op de
rots van de echte liefde, de liefde die komt
van God.”
4. "Het is niet enkel belangrijk dat een
huwelijk blijft duren. De kwaliteit van het
huwelijk is ook belangrijk.”
5. "Als we het “Onze Vader” bidden dan
zeggen we: Geef ons heden ons dagelijks
brood. Als het gaat over het huwelijk dan
kunnen we zeggen: Geef ons heden onze
dagelijkse liefde.”
6. "Kunnen we aan elkaar dank u zeggen?
Als verloofden en weldra als gehuwde
koppels is het belangrijk om te erkennen
dat je wederhelft een geschenk is van God.
Als je een geschenk krijgt van God, dan
zeg je dank je wel.'”
7. "We weten het allemaal: het perfecte
gezin bestaat niet. Evenmin de perfecte
echtgenoot of de perfecte vrouw.
Om nog niet te spreken van de perfecte
schoonmoeder…

Redactie en administratie:
Kapelanie
Severenstraat 7, 6225 AR Amby-Maastricht
Tel.: 043-3634587 / 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

Jezus kent ons door en door en hij verklapt ons een geheim: laat nooit de dag aan zijn
einde komen zonder mekaar om vergeving te vragen.”
8. "Maak van je huwelijk een echte viering. Het is een christelijke viering, niet enkel een
wereldse. Kan je je een feest voorstellen waar enkel maar thee wordt geschonken? Dat
bestaat niet. Zonder wijn is er geen feest.”

H. MISSEN in Amby
ZONDAG 9 februari, vijfde zondag door het jaar
11.00 uur: koor: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia
1e Jaardienst José Linders-Poppeliers
Tiny Pieters-Mertens, c.u.
To Blankendaal, c.u.
Dinsdag 11 februari: 09.00 uur in de dagkapel
Voor de jarigen in de maand februari
Donderdag 13 februari: 09.00 uur in de dagkapel
Voor priesterroepingen
ZONDAG 16 februari, zesde zondag door het jaar
11.00 uur koor: Sancta Walburga en Dragersgilde
“H. Walburga”
Maria Hermens en Gerard Burgers
To Blankendaal
Willy Spauwen
Tonny Bremers-Bruynen, c.u.
Na de H Mis is koffiedrinken in de kerk
Dinsdag 18 februari 09.00 uur in de dagkapel
Voor de parochiegemeenschap
Donderdag 20 februari: 09.00 uur in de dagkapel
Voor de wereldvrede
Bovendien:
Vrijdag 14 februari om 19.00 uur in de kerk van Heugem: Taizé-viering.
Via deze weg willen we Bjorn Gijbels van www.fixxcomp.nl bedanken voor het
onderhoud en beheer van onze ICT afgelopen jaar en we kijken uit naar onze
samenwerking in 2020.
Parochiële Bestuursraad Walburga Amby.
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 - 15.00 uur: Ambyerstraat Zuid 90ª, tel. 043-3520100, of via
e.mail: parochiewalburga@kpnplanet.nl.
Vermelding misintenties in de volgende kerkklok: uiterlijk
maandag 10¬ februari in de kapelanie en uiterlijk
dinsdag 11 februari 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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Nieuw Prinsenbal CV De Sjlaaibök
Ter ere van onze 2 nieuwe Prinsenparen is er op
zaterdagavond 8 februari a.s. van 19.00 tot 20.30 een
receptie in Gemeenschapshuis Amyerhoof aan het
Severenplein. Alle mensen uit Amby en omgeving en
genodigden zijn dan in de gelegenheid om beide paren
het handje te schudden of een cadeautje te
overhandigen.
Aansluitend is er Nieuw Prinsenbal, waar gedanst, maar zeker
ook genoten kan worden van A NEXT BAND, een band die
garant staat voor een geweldige avond.
Maar voor het muzikale geweld losbarst, worden het Prinsenpaar
en het Jeugdprinsenpaar bij het huis van ‘t Hoeg¬lös¬tig
Prinsenpaar afgehaald door de harmonie en naar de Amyerhoof
gebracht.
Op deze avond wordt traditioneel de karnevalsgezèt ’t Sjlaaiblaad
gepresenteerd, en ontvangen de Sjteunbök
de Sjteunbokmedalje 2020.
Maar vooral is het Nieuw Prinsenbal een dansavond met TOP
orkest.Voldoende reden dus om op zaterdag 8 februari naar de
Amyerhoof te komen.

Nieuwe tandartsen praktijk
in Zorgpark Scharn

MOND
MOND
MOND
&
ZO
&
& ZO
ZO

DE SJLAAIBÖK HETEN U WELKOM!!

SENIOREN MIDDAG 9 FEBRUARI 2020
Zondag 9 februari a.s. organiseren de Sjlaaibök i.s.m. de Ajd Prinse
en de Amyerhoof weer een seniorenmiddag. Deze middag hebben
we Rinus Hermsen die de gehele middag zal voorzien van gezellige
carnavalsmuziek. Ook zullen er diverse muzikale optredens zijn van
artiesten van binnen en buiten Amby
De Sjlaaibök met prinsenpaar zijn de hele middag aanwezig en zullen
u samen met de Ajd Prinsen voorzien van koffie en vlaai.
De middag begint om 14.00 uur en zal eindigen rond 17.00 uur.
De entree bedraagt € 2,50. Dit is inclusief koffie en vlaai.
Kaarten verkrijgbaar vanaf 11 januari bij
•
de Amyerhoof,
•
Kapsalon Monique
•
of bij  Arno Custers (Martin Lamkincourt 28a)
enkel contant betalen!!
en natuurlijk op 9 februari aan de entree
Hopelijk zien we u ook op onze Seniorenmiddag
Algemene
tandheelkunde

!! Sjlaaibök bezoeken MUMC+ !!

Mond&Zo Scharn
Mond&Zo
Scharn
Algemene tandheelkunde
Vijverdalseweg
Vijverdalseweg 4A
4A03
03
Welkom!
Welkom!
Maastricht
Maastricht

Algemene
tandheelkunde
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Kaakchirurgie &
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tandheelkunde
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belimplantologie 043-363
LoopLoop
vrijblijvend
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ofofbel
63
043-363
6392
92
afspraak,
maak
voorvoor
eeneen
afspraak,
enen
maak
kennis met Uw tandarts!
kennis met Uw tandarts!
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Kindertandheelkunde

MOND
& ZO
vanaf
18
augustus
Kaakchirurgie
& implantologie
vanaf 18 augustus

Kinder
tandheelkunde

Kaakchirurgie &
implantologie

Preventieve
tandheelkunde

Prothetiek

Op zaterdag 15 februari zal de Hoeglöstige Prins van
Nieuwe tandartsen
praktijkProthetiek
in Zorgpark Scharn
CV de Sjlaaibök zijn jaarlijkse bezoek
brengen aan het Kinder
MUMC+
Tandtechniek
Algemene
Kaakchirurgie &
Preventieve
Nieuwe
tandartsen
praktijk
in
Zorgpark Scharn
om mensen uit Amby een hart onder
de
riem
te
steken
met
een
tandheelkunde
tandheelkunde
implantologie
tandheelkunde
van onze fruitschoteltjes.
www.mondenzo.nl
In verband met de privacy krijgen wij helaas vanuit het MUMC+
en andere instanties geen namen meer van mensen en is het
Flyer MondenZo-DEF.indd 2
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voor ons heel moeilijk
om niemand Kinder
te vergeten. Kaakchirurgie &
Tandtechniek
Algemene
Preventieve
Prothetiek
Kent u iemand tandheelkunde
die op 15 februaritandheelkunde
in het MUMC+ ligt,
dan
horen
2
07-08-14 16:16
implantologie Flyer MondenZo-DEF.indd
tandheelkunde
wij dit heel graag van u, zodat wij deze persoon een bezoekje
kunnen brengen.
Algemene
U kunt dit aan ons melden via info@sjlaaibok.nl of een belletje
Algemenetandheelkunde
tandheelkunde
naar Fred Stals 06-53164078. 
Algemene

Tan

Preventieve
tandheelkunde
www.mondenzo.nl
Prothetiek

Algemene
tandheelkunde

Kinder
tandheelkunde

Kaakchirurgie &
implantologie

Preventieve
tandheelkunde

Prothetiek
Algemene
tandheelkunde

tandheelkunde

Leiding gevraagd…..

Prothetiek
Algemene
tandheelkunde

tandheelkunde

Kaakchirurgie &
implantologie

Preventieve
tandheelkunde

Prothetiek

Kindertandheelkunde

Kindertandheelkunde
Tandtechniek

41e Kinder-wandelvierdaagse 2020
Vertrek op dinsdag 21 april 2020
Kinder
Kaakchirurgie &
Preventieve
Loopdagen:
dinsdag-woensdagtandheelkunde
implantologie
tandheelkunde
donderdag en vrijdag

Tandtechniek
Kinder

Algemene
tandheelkunde

Kinder
tandheelkunde
Kinder
tandheelkunde

Kinder
tandheelkunde

Kaakchirurgie &
implantologie
Kaakchirurgie &
implantologie

Flyer MondenZo-DEF.indd 1
Beste kinderen en ouders
Algemene
Kinder
Kaakchirurgie &
tandheelkunde
tandheelkunde
Wij willen jullie nu al berichten dat onze wandelvierdaagse
van 2020 implantologie
zal starten in de laatste week van april. Dit is de eerste week van
de voorjaarsvakantie. Noteer het alvast in jullie agenda. Hebt u als
ouder interesse om mee te wandelen
als begeleiding
dan
kunt &u zich Preventieve
Algemene
Kinder
Kaakchirurgie
tandheelkunde
tandheelkunde
implantologie
opgeven via onderstaand mailadres.
De wandeldagen
zullen
zijn: starttandheelkunde
op dinsdag 21 april t/m vrijdag 24 april.
Voor info of opgave begeleiding b.dackers@home.nl of telefonisch bij
Algemene
Kinder
Kaakchirurgie &
Preventieve
Prothetiek
Ben Dackers tel:
043-3638337.
tandheelkunde
tandheelkunde
implantologie
tandheelkunde

Kaakchirurgie &
implantologie

Preventieve
tandheelkunde

Prothetiek

Tandtechniek

Kaakchirurgie
Kaakchirurgie &
& implantologie
implantologie

Tandtechniek

www.mondenzo.nl
Preventieve
tandheelkunde

Prothetiek

Prothetiek

Tandtechniek

Tandtechniek

Preventieve tandheelkunde
Preventieve tandheelkunde

Preventieve
tandheelkunde
Preventieve
tandheelkunde

Prothetiek
Prothetiek

Prothetiek

Prothetiek

Tandtechniek

Tandtechniek
Tandtechniek

Tandtechniek

Namens alle kinderen bedankt alvast.
Hoofdleiding wandelvierdaagse 2020 
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MOVAKA V.O.F.
Gronsvelderweg 29, Gronsveld

www.movaka.nl



Rolluiken



Zonwering



Overkappingen



Tuinkamers



Glaswanden



Veranda-zonwering



Sectionale poorten



Binnen-zonwering



Horren



Reparatie’s

0646376593
Wist u dat in Amby een
volkstuinvereniging actief is?

Uitslag loterij 2020
CV De Sjlaaibök Amie
		 prijs
lotnummer
1e € 155,00 1324
2e € 111,00 2303
3e € 77,00
2755
4e € 11,00
1072
5e € 11,00
3301
6e € 11,00
283
7e € 11,00
2863
8e € 11,00
954
9e € 11,00
1328
10e € 11,00
3364
11e € 11,00
1182
Afhalen prijs: bel of app 06-20425990 

Aan de Hooverenweg is een prachtig
complex met tuinen waar groenten, bloemen
en fruit worden gekweekt en waar het heel
goed toeven is.
Waar de lusten (gezonde en verse producten,
frisse lucht, lichaamsbeweging en gezelligheid)
de lasten ( gemiddeld 2 a 3 uur per week
inspanning) ruimschoots overschrijden.
Er zijn 85 tuinen en elk seizoen komen er
enkele tuinen beschikbaar voor uitgave.
Lijkt het u fijn om ook een volkstuin te
beginnen en wilt u zich aanmelden?
Of wilt u ter oriëntatie een bezoek brengen
aan het complex en met ervaren tuinders
praten om een reëel beeld te krijgen van de
ins en outs van een volkstuin?
Neem dan contact op met Math Smeets tel.
06-28780706 of jmsmeets@home.nl 

Vrijwilligers gezocht voor de
Bibliotheek op School (dBoS)
Beste ouders, grootouders en
belangstellenden uit de wijk Amby,
De Bibliotheek op School van
Kindcentrum Amby is bestemd voor
kinderen van 0-12 jaar. Het doel van een
schoolbibliotheek is het
bevorderen van lezen.
Lezen is leuk, als je
mooie, interessante en
spannende boeken kunt
lenen en zeker als dit in je eigen school is.
DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL IS
ALLEEN MOGELIJK INDIEN ER
VOLDOENDE VRIJWILLIGERS
ZIJN. DAAROM ZIJN ER
ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS/
OUDERS/ GROOTOUDERS
NODIG.
Namens alle kinderen van ons
Kindcentrum doen wij een beroep op u
en hopen dat u bereid bent om zich
hiervoor in te zetten.
De Bibliotheek op School is open onder
schooltijd, voorlopig op
woensdagochtend van 8.30 uur tot
12.00 uur. De vrijwilliger geeft zelf aan op
welke dagen hij of zij beschikbaar is.
De werkzaamheden zullen bestaan uit het
helpen van de kinderen, het innemen en
uitlenen van boeken en andere media via
een computerprogramma, het opruimen
van de media en het netjes houden van de
Bibliotheek op School. Uiteraard ontvangt
u vooraf instructies, geregeld een
bijscholing en zijn er een aantal
bijeenkomsten per jaar met de andere
vrijwilligers, de school en de bibliotheek.
INDIEN U BELANGSTELLING
HEEFT, KUNT U DIT KENBAAR
MAKEN DOOR u aan te melden bij:
Per Ebbelink, directeur Kindcentrum
Amby p.ebbelink@mosalira.nl
Kirsten Freens, leerkracht groep 4 /
leescoördinator
k.freens@mosalira.nl
Marjon Wolswijk, jeugdbibliothecaris
Centre Céramique / leesconsulent
Kindcentrum
marjon.wolswijk@maastricht.nl
Omdat het heel belangrijk is voor
kinderen om goed te kunnen lezen, hopen
wij dan ook dat velen zich zullen
aanmelden; zodat de Bibliotheek op
School in Kindcentrum Amby een succes
zal blijven.
Met vriendelijke groeten,
Kindcentrum Amby
Centre Céramique,
Stadsbibliotheek te
Maastricht. 
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RKASV NIEUWS
Prins Jean II,
Zaterdag 18 januari werd in de Amyerhoof het Prinsenpaar 2020
uitgeroepen van CV de Sjlaaibok.Voor RKASV is het geen onbekende
die de Carnaval in Amby voor zal gaan. Het is namelijk Jean Fievez,
die al jaren leider was van diverse jeugdteams bij RKASV En sinds dit
seizoen ook leider van het 2e elftal.Verder is Jean met zijn bedrijf
Rademo, ook nog onze co- sponsor van RKASV. Afgelopen zondag 2
februari, verrichte Jean d´n II dan ook de aftrap voor de wedstrijd
RKASV- WDZ. Wij wensen zijne Hoeglustigheid Jean d´n II, en
Prinses Nancy een mooie tijd toe.
RKASV 5 niet bij laatste 16 van de KNVB-beker.
In Mariadorp verloor ons 5e elftal kansloos van SVME 5. Het was een
bekerwedstrijd voor een plek bij de laatste 16 teams. Door deze
nederlaag werd ook ons laatste seniorenteam uitgeschakeld voor de
KNVB-beker.
Guido Stals Trofee 2020
Het 1e en 4e zijn 2020 zeer goed begonnen aan de 2e helft van de
competitie. Ons vlaggenschip won met 1- 6 bij SCG in Gronsveld.
Het 4e won thuis de topper tegen SVME 5, met maar liefst 5- 1. De
overige seniorenteams kwamen in week 4 niet in actie. Zo is de
Guido Stals trofee 2020 officieel van start gegaan. We zullen wekelijks
deze “Guido Stals Trofee” competitie bijhouden op onze site www.
rkasv.nl.
RKASV is op sociale media goed te volgen.
Bent u niet in de gelegenheid om de wedstrijd live bij te wonen van
RKASV 1. Dan kunt u het beste de app “in de wandelgangen”
downloaden. aar wordt u live op de hoogte gehouden van de
tussenstanden.
Internet;
www.rkasv.nl
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/RKASV/ 

Buurtplatform Amby zoekt
Het buurtplatform Amby zoekt talenknobbels. Wij zoeken inwoners
welke de Nederlandse taal kundig zijn maar ook Frans, Engels. Spaans,
Pools, Turks, Marokkaans spreken. Maar ook Afrikaanse talen en
Oosterse talen zijn gewenst. Waarom ? Graag maken wij gebruik van
deze kennis om twee, drie Nederlandse zinnen vertaald te krijgen in
een deze niet Nederlandse taal. Spreekt en schrijft u een van
genoemde talen of meerdere talen stuur dan een mail naar :
info@buurtplatform-amby.nl of bel ons op : 0636408424.
Even binnen lopen kan op elke werkdag tot 1200 uur op
Ambyerstraat noord 78 Bij voorbaat dank. Buurtplatform Amby
Met vriendelijke groet,
Leon Gadet
Stichting Buurtplatform Amby
KvK Limburg 14088638
Tel : 0636408424 
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Harmonieuws

EETCAFÉ BIE JOSEE
Valentijns weekend Bie Josee
Op 14 februari is het weer zover; de internationale dag van de liefde.
Eetcafé Bie Josee wil dit het hele weekend met jullie vieren.
Reserveer een tafel en krijg een aperitiefje van het huis.
Graag tot ziens, Joeri en team Bie Josee
Eetcafé Bie Josee
Ambyerstraat Noord 71
6225 EB Maastricht
Telefoonnummer: 043-3654090

BEJAARDEN – EN INVALIDENVERENIGING

EETCAFÉ BIEAMBY
JOSEE
Bejaarden- en invalidenvereniging de Sjlaaimetten zoekt
16 fibberwarie HIEREZITTING in Amie
nieuwe leden.
‘nne gooje bojem is ’t halve werrek!!!!

2020 is alweer een Gezèllig
maand oud,
gaat de
tijd toch
ditJosee
nieuwe jaar
samewat
’n petiet
déjenee
mèt snel.
SjpekOok
en EiinBie
Reserveer,
veer höbbe mer "De
’n paar
plaatse besjikbaar
organiseert de bejaardenen want
invalidenvereniging
Sjlaaimetten"
weer activiteiten voor
u. Dit zijn onder
andere
35 kienmiddagen
in kaffee
De Kardinaal
opinde
dinsdag.
en neet
te vergete:
mèt vastelaovend
viere veer
4 daag fees
ôzze
kaffee.Deze
activiteit is ook bedoeld voor niet-leden, mensen die pas in Ambij wonen en eens graag
een middag willen kienen. WijVeer
nodigen
u daarvoor
van Bie
harte
uit.Verder worden er
zien ôs,
Joeri en team
Josee
Eetcafé
Josee
gezellige feestmiddagen in de Amyerhoof gehouden en nog veel meer. Bent
u 55Bie
jaar
of
Ambyerstraat
Noord 71
ouder en wilt u meer weten en/of wilt u lid worden van onze mooie
en gezellige
6225 EB
Maastricht is
vereniging kunt u altijd contact opnemen met een van onze bestuursleden.
Contributie
Telefoonnummer: 043-3654090
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 

Serenade Prinsenparen
op zaterdag 8 februari
Harmonie St. Walburga
feliciteert het Hoeglöstig
Prinsenpaar Prins Jean II en
Prinses Nancy met hun uitverkiezing tot
het Prinsenpaar van CV De Sjlaaibök.
Op zaterdag 8 februari a.s. halen wij het
Prinsenpaar en het Jeugdprinsenpaar op
bij de Prinselijke residentie aan de
Schovenlaan om hen met feestelijke
klanken naar de Amyerhoof te begeleiden
en aldaar de serenade te brengen.
Carnavalsconcert op vrijdag
14 februari
Er zijn nog enige staanplaatsen te koop en
die kunt u bestellen op onze website
www.walburga.nl
De kaarten kosten € 7,50 per persoon. 

JUBILEUMJAAR

10 JAAR OP DE SOLOTOER
MET NIEUWE
JUBILEUM CD-SINGLE
GENEET EN LEEF
Bij de sjieke Hierezitting 2020 in de
Melkweg in Amsterdam is mijn jubileum
cd-single gepresenteerd. Ter gelegenheid
van mijn 10 jaar Jubileum op de solotoer
met zingen is “Geneet en Leef”
uitgekomen. Op deze CD-single staat mijn
spektakelplaat Geneet en Leef met eigen
tekst op een bekende melodie. Het
tweede liedje is het nieuwe liedje Maak
diech neet zoe drök in ut leve, een
heerlijke meezinger. De jubileum cd-single
is o.a. te koop bij Mediamarkt Maastricht
en Muziekland Makado Beek. In het najaar
van 2020 wordt mijn jubileumfeest ook in
Amby gevierd, meer nieuws volgt
binnenkort. Met vriendelijke en muzikale
groeten, Jérôme Gelissen.
Voor meer info: www.jeromegelissen.nl 

Toon Hermans Huis
Maastricht
“Breek de Week”
Met elk seizoen,
gaan we op de
woensdagmiddag
iets leuks doen.
Wanneer: 2 keer
per maand op
woensdagmiddag
Waar: Toon
Hermans Huis
Maastricht
Aanvang: 13.30-16.30 uur
Kosten: wisselend per activiteit (incl.
materialen en koffie/thee).		
Kijk voor meer info op onze website
www.toonhermanshuismaastricht.nl 
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Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak

Limburgs Walnoten 500 gr € 1,50
Bemelse Jelly aardappelen 10 kg. € 4,50

Mergelland appels of peren kilo €1.29

Weet wat je eet.

Vlees van uit de buurt (in de diepvries)

Lams en Varkens vlees van Fromberg en Rund vlees van ’t Gasthoes
Uw adres voor een origineel fruit of cadeau mandje met streek producten.
Geldig van 4/2 tot 11/2

Oude akerstraat 4 a Bemelen

Ma.13.0018.00 Di. t/m Do. 10.30 Vr. 8.00 tot 18.00 Za. 8.00 tot 17.00
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ÉCHT VRIJE KEUS
EERLIJKE PRIJS
Meer mogelijk dan u denkt, ook als u
de hele maand juli
GEEN Moors
Uw uitvaartregisseur
Marc
kienmiddag Café de Kardinaal
Dr. Goossensstraat 2, Berg en Terblijt
www.uitvaartstudio.com (043) 852 3 258

mogelijkheid om tegen een redelijke prijs een Zonnebloemauto
te huren, waarin plaats is voor een rolstoel en enkele andere
personen.
De Zonnebloem Maastricht heeft nu tijdelijk een uniek aanbod:
gratis gebruik van deze auto met nog € 20,-- benzinegeld extra.
Het lijkt ons een prachtige gelegenheid om iemand te verrassen
met een dagje uit, iemand die dat anders nooit zou kunnen.
We hopen van harte dat gebruik gemaakt wordt van dit aanbod,
in augustus
is er GEEN
kienen
ZONNEBLOEM
UNIEK
AANBOD
zodat mensen met een handicap weer eens ergens kunnen
Als Zonnebloem Amby willen wij nogmaals de nadruk leggen op komen, waar ze graag eens heen zouden willen.
een fantastisch en uniek aanbod.
Indien u belangstelling hebt of iets meer wilt weten neem dan
Iemand, die moeilijk ter been is of zelfs bij alles wat hij/zij doet
contact op met
een rolstoel moet gebruiken, komt er maar moeilijk toe om
Dhr. Tj. Dols
eens verder buitenshuis te komen.
Hazelaarhoven 9, Amby.
Omdat meer mogelijk te maken geldt al enkele jaren de
Tel. 043-3625298 

OPEN
HUIS

Op zondag 9 februari houdt het Elisabeth Strouven Fonds
OPEN HUIS van 14.00 tot 16.00 uur. U kunt dan geheel
vrijblijvend ons pand aan de Abtstraat 3 in Maastricht
komen bezichtigen en met ons kennismaken.

Tentoonstelling
Ook is er op dit moment de tentoonstelling
‘Een schitterende reis’ met schilderijen en tekeningen
van Marieke Dorenbosch. Kom gerust een kijkje nemen!

Voor meer informatie zie
www.elisabethstrouvenfonds.nl
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Goed eten. Daar houden we van.
Bestel online
op plus.nl

En laat je boodschappen
thuis bezorgen.

Wij zijn
iedere zondag
geopend van
ur
12.00-18.00 u

RUIM
ASSORTIMENT!

Gratis parkeren.
Openingstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 12.00-18.00

plus.nl
2019

Klantvriendelijkste
Supermarkt

2019

Franssen�/�Severenplein 24A // Maastricht // T: 043 3634781
Amyer Praot - 16 - Amyer Praot

Beste
Brood
Supermarkt

2019

