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Harmonieuws
Dit is de laatste Amyer Praot
en het laatste Harmonieuws
van 2018.
Onze vereniging kijkt terug op
een geslaagd jubileumjaar
waarin we op 3 en 4 november jl. met
2 concerten het 120-jarig bestaan vierden En
er gebeurde meer. Zo speelden de leden van
ons Jeugdorkest op 27 oktober jl. mee met het
Regio Jeugd Harmonieorkest en de uitzending
hiervan kunt u rond de Kerstdagen zien op
RTV Maastricht.
Meer over onze
vereniging en
andere
interessante
zaken leest u in
de Kerstkrant
die al bij u is
bezorgd of
binnenkort in uw
brievenbus rolt.
Wij doen ons
uiterste best om
bij alle inwoners
van Amby de
Kerstkrant vóór
1e Kerstdag te
bezorgen.
De Harmonie luistert de H. Mis op van
2e Kerstdag in H. Walburgakerk en daarmee is
ons verenigingsjaar ten einde.
Wij wensen alle lezers van de Amyer Praot
een Zalige Kerstmis, Prettige Jaarwisseling en
een Goed, Gezond en Muzikaal 2019! 
Op woensdag 19
december is weer
onze laatste
ledenavond van het
jaar. In het kader van
de Adventtijd en de
komende feestdagen neemt mw. Marlies
Lambermont u deze avond mee op een tocht
door de wereld van iconen. Aan de hand van
de door haar meegebrachte zelf vervaardigde
iconen vertelt zij over de materialen die nodig
zijn, de ontstaansgeschiedenis, de rituelen in de
Orthodoxe en ook in andere kerken en hoe
zij in de kunstwereld ook hun plek hebben
verworven. Gekozen is voor iconen van de
geboorte van Christus. Kortom: een boeiende
lezing met voldoende tijd om vragen te stellen.
Wij verwachten onze leden om 19.45 uur in
ons gemeenschapshuis Amyerhoof.

Höb geer vief minute
veur dit oftewel Mate.
Veur degene die un bitsje vaan
uzze sport wete vertelle diech dat
beteikent stoppe.
Dit verhaol geit euver unne mins
dee veertig jaor trök same met
zien awwers, femilie en
vrijwilligers un clubke begos en
John Fennel neet te vergete.
Ut clubke waor door de jaore
heen gevestigd in ut
gemeinschapshoes, in un kaffee en in sportzaole
vaan sjaole.
Heerzellef hoolde prieze euveral weg en wow
de jongere liere wie dat mos.
Via de zachte weeg (zoe numme ze dee sport)
lierde heer de kinder oet de buurt wie ze zellef
koste valle en opstoon zonder väöl pein.
en die kinder koste es ze zellef wilde metdoen
met wedstrijde in Gans Limburg (zellefs gans
Nederland en in ut boeteland).
Dus ut mot neet die wedstrijden men kin
gewoen recreatief de Tatami op De persoen
boe iech ut euver höb ziene naom is Leon en
zien sport is Judo.
Wat begos in dat gezin is noe oetgegreujd naor
un 40 jaorig zjubelei van zien clubke Judo Amie
en dat noe same met zien eige gezin.Vrow en
kinder doen eve hél met.
40 jaor met höllep vaan vrijwilligers en
sponsoring vaan bedrieve oeet Amie en
daorboete is dit gegreujd tot un begrip in
Mestreech.
Wee de naom Leon huurt dink metein aon
judo Amie en wee Judo huurt in Amie heet ut
euver Leon.
Zoe gruuts dat heer is op zien clubke en zien
vrijwilligers zoe gruuts zien zie op Leon en
hunne Club.
2 kier traine in de week (dinsdag en
donderdag), wedstrijde in ut weekend,af en tow
un wandeling of un carnavalsbal ut kin allemaol

Namens het bestuur wensen wij u fijne
feestdagen en een voorspoedig 2019!
Bestuur ZijActief Limburg
Afdeling Amby 
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bei Judo Amie.
Dus noe is ut tied veur un feeske en neet zoe
mer un feeske.
Un zjubelei feeske veur jong en aajd (aajd)
judoka of neet, oet Amie of neet.
Veer goon dit same met uuch viere in de
Kardinaal op 19 januari 2019 Dus pak eure
kallepin (agenda) en noteer dees datum
want ut weurd un sjiek feeske. Veer beginne
um 19.30 oor en hope dat geer Leon, zien
Judoka's en vrijwilligers kump fetere op
deese daag en zegke nogmaols Mate en
tot daan. 

KERSTVIERING
ZONNEBLOEM
Op woensdag 19 december a.s.
houdt de Zonnebloem Amby
haar jaarlijkse kerstviering in de
Amyerhoof.
Wij beginnen de middag om
14.00 u. met een Eucharistieviering, waarin
kapelaan Anu zal voorgaan.
De gezangen worden deze keer verzorgd door
het koor De Moselsänger.
Na deze viering zal er een pauze zijn, waarin de
vrijwilligers van de Zonnebloem onze gasten
zullen trakteren op koffie met kerstbrood.
Daarna gaan we verder met muziek.
De eerder genoemde Moselsänger zullen dan
een optreden verzorgen met mooie
herkenbare melodieën. De Moselsänger is een
mannenkoor dat breed bekend is door zijn
goed verzorgde optredens.
Zij zullen een feestelijke afsluiting verzorgen
van deze middag, zodat iedereen daarna met
goede moed zich kan opmaken voor de
kerstdagen.
Na afloop zullen de vrijwilligers de gasten nog
voorzien van een kleine attentie.
We hopen uiteraard op een grote opkomst.
Wij vragen een eigen bijdrage van € 2,50 p.p. 

InloopspreekuUR:
- Sociaal Team in Amby
Elke dinsdag van 11.15 tot 12.15 uur.
Waar: Ambyerstraat Noord 78
bel via : 0627850504
stuur een bericht via:
- Niet
www.sociaalteammaastricht.nl
lang hellen, Conny bellen
- via mail naar:
Gsm
0653130723
info@buurtplatform-amby.nl
Sociale zaken, elke dinsdag van
13.00-1500 uur
Of buiten het spreekuur:
telefoonnummer 06-27850805
per mail: armand.decker@maastricht.nl
of via: info@buurtplatform-amby.nl
bereikbaar onder telefoonnummer:
06-36408424
De Wijkagent
Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand
van 1300 tot 1500 uur
Waar: Ambyerstraat Noord 78
Bereikbaar : 09008844
Hub.smeets@politie.nl

Telefoonagenda
Telefoonagenda
Alarmnummer

112

Apotheek spoedgeval
3612829
Kantoor
politie
Alarm
nummer
1120900-8844
Kantoor
Politie
0900-88-44
EHBO AZM
3876700
Kantoor
Ambulance
3821836
1e Hart hulp
3877892
Kantoor Brandweer
3505387
Huisartsenpost
AZM
3877777
EHBO AZM
3876700
Huisartspraktijk
3634964
Eerste
Hart Hulp De Wit
3877892
Huisartsenpost
HuisartspraktijkMaastricht
dhr. Zwietering 3877777
Huisartspraktijk
Zwietering
3624135
en mevrouw Deneer
Huisartspraktijk
Zwietering
Medisch Centrum
Amby spoed 3635637
3624135
Centraal
tandartsnummer
3250588
voor spoed
3635637
Thuiszorg Groene Kruis
Fysio Amby
3117540
3690690
Domicura
Centraal
tandartsnummer
0900-4243434
Verplegen en verzorgen (24u/dag) 3690670
3690630
Kraamzorg
Kapelanie (24u/dag)
3634587
3690660
Uitleen
van
hulpmiddelen
Envida
3690690
3634587
Pastorie
Envida
zorgthuis
De
Zeven
Bronnen
6314300
6314300
Verpleegkliniek 7 Bronnen
EnvidaZorgcentrum
zorgthuis Hagerpoort
8511160
6314860
Amby
Gemeente
Maastricht,
algemeen
VillaKeizersKroon
3505050
toegangsnummer
WoonZorgCentr. Amby 6049620/0651456702
3634651
Gem. huis Amyerhoof
Aandacht+Zorg
3030090
3683737
Woningst. Maasvallei
Gemeente Maastricht
14043
06-53376435
Begrafenis-ond.St
Walburgis
3633772
Dierenarts
Smeets
Woonstichting
Maasvallei
3683737
3620582
Basisschool
Amby
Walburgis Uitvaartzorg
0653376435
3621478
Peuterspeelzaak Ukkepuk
Marc
Moors
Uitvaartstudio
0641286044
0800-0330
Essent klantenservice
Gem. huisVrouwenrechtswinkel
Amyerhoof
3634651
3255535
Stichting
3620066
Stichting
Trajekt
Ouderenwerk
Basisschool
Amby
3620582
0800-0233040
WML
MIK KDV Amby
3626637
046-4203500
Slachtofferhulp
MIK
PSZ
0627311048
06-23919080
Buurtzorg Maastricht
3626637
Kinderdagverblijf
MIK BSO Amby Kastanjehof
0625642737
3626484
Buitenschoolse
opvang
L’Ambyk
1
BSO De Boomhut
3631793
Buitenschoolse opvang L’Ambyk 2 3628932
Verloskundige
praktijk
VITA
0648477770
Verloskundige Praktijk
Essent
0800-9009
06-15023157
Alexandra Wijering
043-3636141
Ed
Sabel, gemeenteraad
WML
3090909
Albert Albers, stadsdeelleider
Henny Willems gemeenteraad
3621089
3505116
noordoost
Niels
Peeters
gemeenteraad
0615960400
3471837
Verloskundige Praktijk VITA
0800-6666665
Zorgpunt
Thuiszorg
Trajekt Noordoost
7630010

Slachtofferhulp
Dierenambulance

0464203500
0900-4433224

houdt op
dinsdag 18NOVEMBER
dinsdag
JANUARI

AMBY
Onze medewerkers willen U
gaarne ophalen en terugbrengen.
Zij die opgehaald wensen te
worden, moeten dit vóór dinsdag
melden bij:
Mw. L. Brorens, tel. 3635951 of
Mw. J. Snijders. tel. 3633271

Elke woensdag kom ik uw oud ijzer
KONIJN
en metalen
ophalenKWIJT!
(geen koelWie heeft ons konijn gezien of gevonden?
kasten
en
diepvriezen),
huis- en
Ons konijn Flappie is wit, metwel
lichtbruine
houdelijke
apparatuur,
witgoed
zwart vlekken
en is een week
geleden e.d.
uit
U onze
kunttuin
het
oprit klaarzetten.
aanbij
deuw
Tarwehegge
ontsnapt. We
missen
hem uur)
heel erg!
(Graag voor
08.00
Mocht je ook
iets weten
of hem hebben
We komen
op afspraak
opgevangen,
bel ons alsjeblieft of
06-42124460
(John)
stuur een Whatsappje.
06 49871398 / Laura, Pieter en Eline Dijk

Welke hardloopster heeft
interesse om samen 1 of 2 keer
per week (avond of weekend) een
rondje (ca. 45 min.) te lopen in
Amby en omgeving.
Tel.: 06-54777411
Collecte
Adventsactie

&

De kerkdeurcollecte in het kader van de
Adventsactie op 9 december 2018 heeft
€ 132,93 opgebracht. Onze dank voor uw
bijdrage.
Parochie Missiecomité Amby.

SNIJDERS
SNIJDERS
Heeft u last van terugkerende

• Voor al uw sloopwerken
computerproblemen
en/of een
• Gratis
ophalen
van
al uw metaal
steeds
trager
werkende
enzijn
ijzer
computer? Wij
gespecialiseerd
•inVoor
particulieren
en bedrijven
het verhelpen van alle
mogelijke
•
V.I.H.B.
gecertificeerd
problemen en het opnieuw
•optimaliseren
Gratis plaatsen
vanvan
uwcontainers.
computer,
deze weer
snel en
W.zodat
Snijders
06-53485850
betrouwbaar
Bel:043-3631435
G. Snijdersis.06-12157641
of www.fixxcomp.nl
J. Claessen
06-10163874

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
in de kantine van RKASV,
U devindt
een AED
bij
ETOS,

bijgemeenschapshuis
Hagerpoort, Amyerhoof,
in
kantoor
Maasvallei,
in kantoor
Maasvallei,
in de Cramer van Brienenstraat 16
bij
De
Kardinaal,
bij de Plusmarkt, Severenplein 24A

in gemeenschapshuis Amyerhoof,
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en bij Plusmarkt,
Severenplein 24A
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COLOFON
COLOFON

Volgende uitgave:
Volgende
uitgave:
Dinsdag
8 november
Dinsdag 15 januari
Inzendtermijn kopie
kopie
Inzendtermijn
Woensdag
Woensdag2 9november
januari
Redactie, financieel beheer,
klachten en advertenties
Redactie, financieel beheer,
Henny
klachten
enWillems
advertenties
Berkenhoven
26
Henny Willems
6225 Berkenhoven
HE Amby-Maastricht
26
3621089
6225Telefoon
HE Amby-Maastricht
e-mail: Telefoon
henny.willems@home.nl
3621089
www.amyerpraot.com
e-mail:
henny.willems@home.nl

Bankrekening
NL 59 RABO
0131322540
13.13.22
540
t.n.v. Amyer
Amyer Praot
Praot Maastricht
Maastricht
Secretariaat en advertenties
Thera Lahaye
Iepenhoven 31
6225 GW Amby
Amby Maastricht
Maastricht
Telefoon 3112178
Oplage en verspreiding
Oplage 3000 stuks
verspreiding binnen postcode 6225
Druk
Druk
Drukkerij
Drukkerij De
De Heeg
Heeg
Rijksweg 76,
76
6228 XZ De Heeg-Maastricht
telefoon
3611392
/ fax 3614378
Telefoon
3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
BejaardenBejaarden- en
en Invalidenvereniging
Invalidenvereniging

“De
Sjlaaimetten”
“De
Sjlaaimetten”
houdt
op dinsdag
houdt
op dinsdag
8 november

8 en 15 januari
KIENMIDDAG
voor bejaarden, invaliden en
KIENMIDDAG
alleenstaanden in
voor bejaarden, invaliden en
CAFÉ
AMMEZASIE
alleenstaanden in

Degene, die wenst opgehaald te worden,
dient dat tijdig te melden,
3622618 te worden,
Degene, dietelefoon
wenst opgehaald

DE KARDINAAL
dient dat tijdig te melden,
telefoon 3623559 / 8516537.

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde

Gemengde Zangvereniging Crescendo
Zoals altijd, is december een drukke, maar gezellige maand
voor ons koor.
• Zondag  9 december werd de jaarlijkse Crescendokerstmarkt weer gehouden in de Amyerhoof – een
verslag vindt u elders in deze editie van de Amyer Praot.
• Dinsdagavond 11 december waren we te gast bij Zorgcentrum
Croonenhoff in Maastricht. We werden gastvrij onthaald, en een
aandachtig publiek luisterde naar een gevarieerd programma. Het
eerste gedeelte werd gevuld met gezellige dialectmuziek. Na de pauze
werd het kerstrepertoire gebracht met als onderbreking een mooi
kerstverhaal, voorgelezen door Els Nieskens. Het was een geslaagd
concert voor iedereen – allemaal tevreden mensen!

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

• Zondag 16 december hebben we een bijdrage geleverd aan de H. Mis
in de Koepelkerk te Maastricht.
• Maandag 24 december zingen we vanaf 22:00 uur tijdens de Nachtmis
in de Walburgakerk in Amby.
Op dinsdag 8 januari 2019 is onze eerste repetitie in het nieuwe jaar we beginnen dan weer met frisse moed aan een nieuw programma.
Kijk ook eens op onze website voor meer informatie over ons koor:
www.crescendo-amby.nl
Secretariaat: Sita van Riet, tel. 043-3643971, email fvanriet@xs4all.nl

Gemengde Zangvereniging Crescendo
wenst iedereen fijne feestdagen
en een gezond en muzikaal 2019

Voordeel bij Keurslager Heuts!

VoordeelLEKKER
bij Keurslager
Heuts!
VOORDEEL:
VoordeelVOORBEELDAANBIEDINGEN:
bij Keurslager Heuts!
Rosbief

Filet rollade

Hertenbiefstuk

Gourmet schalen

Duroc d'Olive

diverse soorten

VOORBEELDAANBIEDINGEN:
9
3
6
6
5
6
5
1
4
6
5
1
3
keuze uit diverse smaken

6

Shoarmapakket
Bij 500 gram 95
Biefreepjes 25
Cordon bleu
59
95
500 gram
100 gram
per persoon vanaf
500 gram
sucadelapjes
Duroc
d’Olive
Vlees, broodjes + sausBiefreepjes
Diverse varianten
Shoarmapakket
Bij 500
gram
Cordon
bleu
GRATIS
sucadelapjes
Duroc
d’Olive compleet
Vlees,
broodjes
+ saus +
Diverse
Gourmet
a la carte
Limburgs
Hamspek
Paté
terrines
Carpaccio
50
95 &varianten
95
kruidenbouquet
4 stuks
samen
500 gram
bakjesGRATIS
1000 gram of 200 gram
Gebr.
rosbief
+
diverse vernieuwde smaken
50
95
95
kruidenbouquet
Provenc. fricandeau
4 stuks
samen
500 gram
SPECIAL!
Saucijsjes
Zeeuws
spek,
Gebakken
pastei
50
95
25
39
Gevulde per
kippendij
per stuk vanaf
stuk
100 gram
per soort samen
100pastei
gram
vanaf en rozijnen
SPECIAL!
gebakken
pastei +Gebakken
Duroc d’Olive
Met
appeltjes
Saucijsjes
Zeeuws
spek,
Gevulde kippendij
grillworst
gebakken
pastei +
Duroc d’Olive
Met appeltjes en rozijnen
Konijnenbouten
Hazenpeper
Kippenragout
50 Kalfsstoverij
75
50
99
grillworst
8 stuks
100 gram
100 gram per soort, samen
100 gram
kant en klaar
bij aankoop van 1 kilo
(vernieuwd
recept) 50
50
75
99
8 stuks
100 gram
100 gram per soort, samen
gram
4 videebakjes100
gratis
Stoofstukjes
Hongaarse Goulash
AspergeStamppot
90
95 Stoofstukjes
95 Asperge90
Hongaarse
Goulash
1 witte
kilo
1 kilo
500 gram
500 gram
in braadjus
beenhamovenschotel
Met GRATIS
rijst Stamppot
Diverse varianten
in braadjus
beenhamovenschotel
Met GRATIS witte rijst
Diverse varianten
Duroc d’Olive
95 Soepen
95
95
95
Duroc
d’Olive
Hertenstoverij
Saucijzenbroodjes
Zalmsalade
500 gram
500 gram
50095
gram
500
95
95
95gram
keuze uit diverse soorten
500 gram

11
5 5

Tomatensoep

Tomatensoep

1

500 gram

3

7

2 2

Gehaktbrood

1

0

9

500 gram

4

12

4

Frisse groentesalade

500 gram

Vleessalade

9 Van mama Janssen 5
7
Deze aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 1895
december t/m maandag 31 december 09
2018
95395iedereen bijzonder mooie
95 2 Kerstdagen en een fijne
09 jaarwisseling!
1
Wij3
wensen
2
1

500 gram

1 liter

5

90Gehaktbrood
90 Frisse groentesalade 50 Vleessalade
Van mama
1 kiloJanssen
vanaf
6 stuks
250 gram

1 liter

per stuk

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

per stuk

100 gram

100 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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250 gram

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

5

8

8

0

5

425

225095gram 2

95

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

Geslaagde kerstwandelingen “Geine Wierouk,
Mirre en Goud mer Walburga-Olie.
Na maanden van
voorbereiding was het dan nu
eindelijk zover onze
kerstwandelingen 2018. Na de
generale repetitie op locatie
konden de laatste hindernissen
en oneffenheden weggewerkt
worden. De spanningsmeter
bereikte zijn hoogtepunt. Een
gezonde spanning om er met
z’n allen weer mooie
kerstwandelingen van te
maken. Aan belangstelling geen
gebrek want in een half uur
tijd waren alle wandelingen
uitverkocht en moesten we
zelfs mensen teleurstellen.
Het thema was dit jaar de
legende van Walburga. Een
moeilijk thema om vorm te geven maar gezien alle reacties is
dit aardig gelukt. Gelukkig zou het weer droog blijven maar wel
flink koud.
Inmiddels zijn de wandelingen voorbij en kunnen wij terug
kijken op zeer mooie wandelingen met opnieuw heel veel
positieve reacties. Ieder koor en orkestlid nam deel aan zo’n 5
taferelen dus het was iedere avond een rennen geblazen om op
tijd te komen
bij ieder
tafereel en dan
ook nog in het
juiste kostuum.
Van engel naar
non of van
boerenknecht
naar pater. De
wandelaars
werden
getrakteerd op
een gratis rit
met de
zonnetrein of op de mooie verhalen van de vertellers en de
aanwezigheid van het Dragersgilde van St. Walburga en de
jeugdharmonie van harmonie St. Walburga. En wie durft er de
oversteek te
maken op het
water in het
Severenpark
onder genot
van een
optreden van
de
Maastrichtse
Pipers. Ook
een grote
merci aan alle
bezochte
locaties;
Amyerhoof,
Hof van Huntjes, Hairz & Coffeez, Tiendschuur, Waterriek,
Severenpark, Wei Te Meij, Huize Kampveld, Walburgakerk en
tuin Kapelaan Anu. Bedankt ook aan alle externe medewerkers
voor alle hulp achter de schermen.
Alle mooie taferelen zijn weer vastgelegd op foto met dank aan
Ton Bron.
Wij hopen over 2 jaar wederom kerstwandelingen te mogen

aanbieden en dat nog meer mensen mogen genieten van dit
kerstspektakel.
Namens Vocalgroup Mes Amie wensen wij u allen hele fijne
kerstdagen en een fantastisch 2019

Programma
Maandag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag

24 December Kerstviering Walburgakerk
05 Januari Deelname aan driekoningenstoet Maastricht
17 februari uitvoering in walburgakerk
02 maart opluistering Karnevalsmis c.v. De Sjlaaibök

na
nade
devakantie:
vakantie:

Dit is alweer de laatste uitgave van dit jaar.
We hopen dat we U weer veel leesplezier hebben bezorgd.
Onze volgende uitgave ligt rond 15 januari 2019 bij U in
verschijnt
opop
kopij
advertenties
de bus.
verschijnt
kopij
advertenties
Oh ja, onze bezorgers: dank
jullie wel, want
door jullie
binnen
binnen
binnen
binnen
inzet heeft heel Amby deuiterlijk:
informatie
over
onze
wijk kunnen
uiterlijk:
uiterlijk:
uiterlijk:
lezen!!
14141 september
2525
augustus
augustus
1 september
augustus
25
augustus
Redactie
en Bestuur
Stichting25
Amyer
Praot
15151515
september
september
september 9 september
9 september 1111
september
16162929
september
september
september
september 2323
september 2525
september
17171313
oktober
7
oktober
9
oktober
oktober
7 oktober
9 oktober

18182727
oktober
oktober
2323
oktober
oktober 2121
oktober
oktober
19191010
november
4
november
6
november
november 4 november
6 november
20202424
november
november
november
november 1818
november 2020
november
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21218 december
4 december
8 december 2 december
2 december
4 december
22222222
december
december
december
december 1616
december 1818
december

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 18 december tot en met dinsdag 2 januari

4 Hamburgers
+ 1/2 kg Gehakt

Hamspek

samen voor

100 gram

€ 7.95

WEEKENDRECLAME

vrijdag 21 december en
zaterdag 22 december

Lasagne
100 gram

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

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

KONIJNENBOUTEN
per kg

100 gram

Kerstmarkt/concert 2018
Gemengde Zangvereniging Crescendo kan weer
terugkijken op een geslaagde , sfeervolle en gezellige
Kerstmarkt 2018.
Nadat op zondag 9 December j.l. de Amyerhoof door het beheerders
echtpaar Serve en Anita, sfeervol was aangekleed en de standhouders
hun producten hadden uitgestald kon vanaf 12.00 uur de achtste
kerstmarkt op rij van start gaan.
Bij het binnenkomen van de Amyerhoof kwam je de heerlijke geur van
wafels en andere lekkernijen zoals soep , glühwein hotdogs e.a. al tegen.
Wij hadden een gezellige opstelling van terrastafels met stoelen gemaakt
en daar werd door de bezoekers gretig gebruik van gemaakt.
Er was veel belangstelling voor een twintigtal opgesierde marktkraampjes
er werden mooie spullen verkocht. Het was een komen en gaan van
mensen tijdens deze gezellige drukte werd er door het koor een
miniconcert gegeven met mooie kerstliedjes en wel onder muzikale
begeleiding van onze dirigent Harrie Weijenberg en pianiste Mariëlle
Frijns. Wijnand Montfrance verhoogde de sfeer nog eens extra door het
spelen van kerstmuziek op zijn accordeon.
Rond 16.30 uur vond de trekking van onze Tombola plaats . De gelukkige
winnaars gingen met mooie prijzen naar huis. Jo Lemmens, was de
gelukkige winnaar van de hoofdprijs
een mooie fiets. Een drietal prijzen die
zijn gevallen op de lotnummers: 622
tegoedbon, sierlicht en rolmeter. 722
staafmixer en rolmeter. En 838
kleuren TV. werden niet afgehaald.
Deze kunnen alsnog worden afgehaald
bij Peter Aerts, wel even van te voren
bellen graag. Telefoonnummer:
043-3624224.

€ 1.75

Gebraden gehakt
100 gram

€ 9.90

€ 0.99

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

€ 0.99

Jonge kaas
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

€ 1.10

Wij danken u allen voor het bezoek aan onze kerstmarkt 2018 en hopen
u volgend jaar weer terug te zien.
Ook bedankt Crescendo langs deze weg alle medewerkers zowel voor
als achter de schermen voor hun inzet aan deze feestelijke activiteit!
Een bijzonder woord van dank aan al onze KERSTMARKT
SPONSOREN, die door hun bijdrage de Crescendo kerstmarkt 2018
mede tot een succes activiteit hebben gemaakt.
Met muzikale groet!
Namens Gemengde Zangvereniging Crescendo.
Commissie Kerstmarkt.

Zo bleef het deze middag een komen
en gaan van mensen die door de
gezellige en warme sfeer alvast in
kerststemming werden gebracht als
opmaat naar de gezellige feestdagen.
Wij kunnen u nu alvast mededelen dat
de kerstmarkt voor 2019 staat
gepland op zondag 08 december.
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MOVAKA V.O.F.
30 jaar ervaring!



Overkappingen



Tuinkamers



Rolluiken



Zonweringen



Horren

Maak kennis met onze nieuwe
uitgebreide showroom
met veel nieuwe producten!
Gronsvelderweg 29, Gronsveld

www.movaka.nl
2018, een bewogen jaar
Beste mensen,
Rond deze tijd vorig jaar kwam politiek
Maastricht al langzaam in campagnestemming.
Met de verkiezingen in maart deden nieuwe
partijen hun intrede, werden veel nieuwe
raadsleden verkozen en het college kreeg een
andere samenstelling. Amby bleef ook na de
verkiezingen goed vertegenwoordigd in de
raad met wel drie raadsleden: Jack Gerards,
Henny Willems en ondergetekende.
Terugkijkend was 2018 een bewogen jaar in
positieve zin. Het CDA trad na lange tijd weer
toe tot het stadsbestuur en dat betekende
voor mij een nieuwe positie. Fractievoorzitter
van de grootste partij in Maastricht. Naast het
reguliere raadswerk vraagt deze positie de
nodige tijd en inspanning. Desalniettemin geeft
het veel voldoening te mogen bouwen aan een
sterker Maastricht tezamen met mijn
fractiegenoten en collega’s in de raad. Geduld
is wel vereist. Tastbare resultaten volgen in de
politiek vaak pas na een aantal jaar. De eerste
stap is echter gezet. Zo zijn de ambities van
het coalitieakkoord ‘Onbegrensd en
Ontspannen’ vertaald in de begroting 2019.
Dit is de officiële start van de nieuwe
raadsperiode. Een ruime meerderheid heeft de
begroting 2019 aangenomen, zowel coalitie als
oppositie.Voor het CDA gaan diverse lang

0646376593
gekoesterde wensen in vervulling. Onder
andere:
- Uitbreiding aantal handhavers;
- Extra geld groenonderhoud;
- Betere toegang vroeg- en voorschoolse
educatie;
- Uitkleding van ons mooie verenigingsleven is
een halt toegeroepen;
- Aanvalsplan armoede en 50-gezinnen
aanpak;
- Een sterke economische agenda met de
Euregio;
- Voor het eerst geld voor SMART-city
concepten.
Het verbaast jullie niet als ik zeg dat het CDA
veel waarde hecht aan bestaande netwerken in
buurten.Verenigingen en talloze vrijwilligers
vormen onmisbare schakels bij het behoud en
vergroten van de saamhorigheid. De actieve
betrokkenheid van verenigingen, vrijwilligers
en bewoners maakt het verschil hoe een buurt
zich ontwikkelt. Laagdrempelige voorzieningen
en ontmoetingsplekken helpen hierbij.
Buurthuizen, sportkantines, cultuurhuizen etc.
vormen deze kloppende harten. We gaan
kijken hoe wij die kloppende harten kunnen
verbeteren, toekomstbestendig kunnen maken.
Maar ook de wens voor een betaalbare
middenzaal wordt opgepakt.
Het gaat over het algeheel goed met onze
stad. Dit betekent echter niet dat we

CHOCOLADE

Maastricht
Aangepaste / Extra openingstijden:
Zondag 23-12: 12.00 u. - 16.00 u.
Maandag 24-12: 10.00 u. - 16.00 u.
Donderdag 27-12: 13.00 u. - 18.00 u.
Maandag 31-12: 10.00 u. - 14.00 u.
Wij wensen u fijne feestdagen en
een voorspoedig 2019 !
Ma: gesloten.
Di t/m Vrij: 10.00 u. – 18.00 u.
Zat: 10.00 u.- 16.00 u. Zo: gesloten.
Ambyerstraat Noord 38
6225 EE Maastricht
Tel. 043-3112557
achterover mogen leunen. Zo is een
aanvalsplan armoede noodzakelijk. De ambitie
is om deze in onze stad in 2030 onder het
landelijk gemiddelde te krijgen. In al die jaren
armoedebestrijding zijn wij er niet in geslaagd
om bijvoorbeeld armoede die generatie op
generatie wordt doorgegeven te doorbreken.
De start van de 50-gezinnen aanpak is dan ook
een hoopvol begin.
Ik ben jullie dankbaar voor de steun en
ontvangen warmte van afgelopen jaar.
Mocht ik jullie niet meer zien voor de
feestdagen dan wens ik jullie allemaal een zalig
kerstfeest en een gezond 2019!

Niels Peeters
Fractievoorzitter
CDA Maastricht
06-15960400
npeeters@live.nl
www.cdamaastricht.nl

Warm en ambachtelijk !
Passioneel !
Vakmanschap !
De enige echte in Amie !
En dat al 90 jaor !
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ÉCHT VRIJE KEUS
EERLIJKE PRIJS
Meer mogelijk dan u denkt, ook als u
Uw uitvaartregisseur Marc Moors
Dr. Goossensstraat 2, Berg en Terblijt
www.uitvaartstudio.com (043) 852 3 258

Kasteel Schaloenstraat 62A
6222 TP Maastricht
Tel: 043-3628057
Web: www.hannieswinkelke.nl
OPENINGSTIJDEN:
Ma t/m Vrijdag : 8:30 – 18:00u
Zaterdag
: 9:00 – 16:30u
MAANDAG 24 EN 31 DECEMBER ZIJN WIJ GEOPEND TOT 17:00 UUR

NU VERKRIJGBAAR: OUDEJAARSLOTEN
JACKPOT 30 MILJOEN
HALF LOT € 15,00 - HEEL LOT € 30,-GEEN PRIJS GEWONNEN….
LEVER UW LOT IN EN MAAK KANS OP EEN VAN
DE CADEAUBONNEN !!!!
AL ONS LEKKERS VAN CHOCOLATERIE OLIVERS VOOR KERST IS
BINNEN: ROOMKLOKJES, ADVOCAATJES, KERSTKRANSJES EN
NATUURLIJK ONZE BONBONS!!
BONBONS 250 GRAM: € 6,50
BONBONS 500 GRAM: € 13,00
WEET U GEEN SURPRISE OF KERSTCADEAU ??
DENK DAN EENS AAN EEN GIFTCARD, BOL.COM - KLUS – MEDIAMARKT
OF HIGH TEA CADEAUBON…
AANBIEDING: KERSTKAARTEN: 10 PER DOOSJE, 3 DOOSJES € 4,95
INPAKPAPIER, GROTTENPAPIER, SERVETTEN, TAFELKLEDEN,
THEELICHTEN, WIEROOKSETJES …..
TEVENS VOOR DE LANGE AVONDEN VEEL LEESPAKKETTEN EN VEEL
AANBIEDINGEN VAN BOEKEN VANAF € 4,95

Scouting
Amby
wenst u
fijne
feestdagen
en een
voorspoedig
2019

Marian
Gootjes
Pedicure
Wenst iedereen
prettige feestdagen

TOT ZIENS IN DE WINKEL
Hannie

Achter de Hoven 57
6225 EL Maastricht
Tel. 043-3637450
Wij wensen u prettige Feestdagen
Amyer Praot - 7 - Amyer Praot

Behandeling volgens afspraak

6 3 e j a a r g a n g n r. 2 2 - 2 0 1 8
H. MISSEN in Amby
Zondag 23 december Vierde Zondag van de Advent
11.00 uur koor: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia
Frans Hermens; c.u.
Jean Barthels; c.u.
Noï van den Boorn, die gedoopt wordt
MAANDAG 24 december H. KERSTVIERING EN KERSTNACHT
18.00 uur: Kerstspel kinderen
19.30 uur koor: Vocal Group Mes Amie
Aanbieden Vredeslicht uit Bethlehem door onze Scouting
Jaardienst ouders Frans Marchand en Philomena Bouwens
Ronnie Fleur en overledenen fam. Fleur-van Asdonck en Meuwissen-Bakker
Annie Overhof-Kostons vanwege gebedsdienst
Werner Timans en Solange Timans-Bernard vanwege kinderen
Chrit Vogten; c.u.
Giel Janssen; c.u.
Kerkdeurcollecte voor de verwarming

Maria in haar
sterrenmantel
Jozef met zijn
vergezicht
het kind de blik
omhoog gericht
de dieren kijkend
naar het licht
rond Hem, het kind
met wie het allemaal
opnieuw begint:
en wij, wij zien het
aan
op zoek naar
wat ons hier
samenbindt,
op zoek naar
vrede voor elk kind…

22.00 uur: Nachtmis – koor: Crescendo
Jaardienst E.H. Frans Roebroek oud-Pastoor Amby
Kerkdeurcollecte voor de verwarming
DINSDAG 25 december EERSTE KERSTDAG
11.30 uur koor: Sancta Walburga
Jaardienst E.H. Hendrikus van Dijk oud-Pastoor Amby
Bère en Lini Lahaye-Claessen
Ouders Roijen-van Weers en voor dochter Els
Rita van Herten-Kempers
Jo Theunissen; c.u.
Lisa Claessens-Weerts; c.u.
Kerkdeurcollecte voor de verwarming
WOENSDAG 26 december TWEEDE KERSTDAG
11.00 uur: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia en Harmonie
Jaardienst Charles Huben
Jaardienst Wim Meijs
Overleden ouders Annie en Wiel Meijs-Douven
Mevrouw Tila Kuku-van Kan en de Heer Miklos Kuku
They Vreuls; c.u.
Lieske Kersten-Janssen; c.u.
Kerkdeurcollecte voor de verwarming
Donderdag 27 december 09.00 uur in de dagkapel
Jaardienst E.H. Johannes Wauters oud-Kapelaan Amby
Zondag 30 december H. Famile
11.00 uur: Gelegenheidskoor.
Lambert Waterval; c.u.
Joke Philippi-Schnieder; c.u.
Miet Nicolaes-Theunissen; c.u.
MAANDAG 31 december - Oudejaarsdag – 19.00 uur
Jaardienst E.H. Pierre van den Broek oud-Kapelaan Amby
DINSDAG 1 januari – Nieuwjaarsdag – 11.00 uur Volkszang
Voor een voorspoedig 2019
Amyer Praot - 8 - Amyer Praot
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Donderdag 3 januari 09.00 uur in de dagkapel
Mia Splinter-Kuypers; c.u.
Zondag 6 januari Openbaring des Heren - Driekoningen
11.00 uur koor: Sancta Walburga
Eerste jaardienst Lisa Claessens-Weerts
Jo Theunissen; c.u.

12.30 uur – 14.00 uur Nieuwjaarstreffen Amyerhoof
Dinsdag 8 januari 09.00 uur in de dagkapel
Voor de wereldvrede
Donderdag 10 januari 09.00 uur in de dagkapel
Voor de jarigen van de maand januari
Zondag 13 januari Tweede Zondag door het jaar
11.00 uur: Gezinsviering, kinderen zingen zelf.
Jaardienst E.H. Ed Ruland, oud kapelaan Amby
Dinsdag 15 januari 09.00 uur in de dagkapel
Jaardienst Hub Duyckers en Maria Doersen
Donderdag 17 januari 09.00 uur in de dagkapel
Voor de jarigen in de maand januari
GEDOOPT
Charley Nicolaes
Wij wensen de dopeling en haar ouders van harte proficiat

In de maand januari is er géén Ziekencommunie
Misintenties:
Opgeven : In de kapelanie (Severenstraat 7) In het parochiebureau elke dinsdag van
14.00 uur- 16.00 uur en elke vrijdag van 18.30 uur-20.00 uur. Ambyerstraat Zuid 90ª
tel. 043-3520100 via e.mail: parochiewalburga@kpnplanet.nl
Vermelding in volgende kerkklok opgeven: uiterlijk
dinsdag 8 januari 2019 vóór 16.00 uur in het parochiebureau.
In de kapelanie uiterlijk maandag 7 januari 2019.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s:
www.parochiewalburga.nl

ZALIG KERSTMIS
ZALIG NIEUWJAAR
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Redactie en administratie:
Kapelanie
Severenstraat 7
6225 AR Amby-Maastricht
Tel.: 043-3634587
Dringend: 06-34322362
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

MISSTIPENDIA:
Door de week:
Zondag:

€ 12,50
€ 27,50

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

In Grandcafé De Nuie Geusselt Zaol volgde
de uitbundige huldiging door de ouders, broers
en zussen, grootouders en andere
belangstellenden. De kersverse kampioenen
werden bedolven onder de confetti en
voorzien van drankjes, cake, snoep en
presentjes. Een tweetal jarige moeders van de
kampioenen werden hierbij niet vergeten. Alle
aanwezigen deelden in de feestvreugde.
De meisjes C1 VC Mestreech wonnen alle
wedstrijden in hun klasse, 6 met 4-0 en twee
met 3-2 en vergaarden daarmee 36 punten.
Het team, leeftijdscategorie 11 tot 14 jaar,
bestaat uit de volgende meisjes: Bente Adams,
Merle Beekwilder, Megan Geelen, Hanne In de
Braekt, Bibi Janssen, Lina Hartjes, Mirthe van
Oort, Lynn Yerna en Vénice Thiessens. Een leuk
feit valt nog te vermelden, dat zes meisjes van
het team Mirthe, Megan, Merle, Bente, Lynn en
Vénice nog samen op basisschool Amby
hebben gezeten.
Heb jij ook interesse in het volleybal en wil je
deel uitmaken van de VC Mestreech-familie,
kom dan gerust een kijkje nemen op een van
de trainingsavonden, op maandag- en
woensdagavond van 18.00 tot 19.30 uur in
sporthal de Geusselt bij het MVV-stadion. 

Op zeer overtuigende
wijze hebben de
meisjes C1 van
volleybalvereniging VC
Mestreech op zaterdag
8 december 2018 in sporthal De Geusselt het
kampioenschap behaald in de 2e klasse U van
het Nevobo district Zuid-Limburg en daarmee
ook promotie bedongen naar een hogere
klasse.
Op zaterdag 24 november wisten de meisjes
van VC Mestreech hun naaste belagers De
Jokers VC-meisjes C2 in een spannende
tweestrijd ruim te verslaan. De eerste
spannende wedstrijd, in het thuishome van
Jokers VC, sporthal De Heeg, bogen de meisjes
van volleybalvereniging VC Mestreech een 2-0
set achterstand om in een 3-2 overwinning.
Een prachtig resultaat.
Twee weken later, op zaterdag 8 december,
volgde in sporthal De Geusselt, het thuishome
van VC Mestreech, de alles beslissende
wedstrijd tegen De Jokers VC. Ondanks de
grote spanning haalden de meisjes van VC
Mestreech een uitstekend niveau. Onder

toeziend oog van het vele enthousiaste publiek
haalden de meisjes stevig uit en
overdonderden zij de meisjes van De Jokers
VC. Deze kwamen er niet aan te pas en
verloren met 4-0. De setstanden waren 25-17,
25-8, 25-12 en 25-13. Een geweldige
overwinning voor VC Mestreech. Daarmee
werd het kampioenschap behaald en promotie
veiliggesteld.
Na afloop werden zij en hun sympathieke
trainer-coach, Fabienne Hanssen, onder luide
toejuichingen en getoeter eerst geluk gewenst

RKASV NIEUWS
We hebben het eerste half jaar
erop zitten, en kunnen zo de
eerste balans opmaken van onze
vereniging RKASV.
Het eerste elftal is na een stroef
begin aardig bezig in de
competitie. En heeft als doel om
niet te degraderen uit de 4e klasse A.
Na 11 wedstrijden staat het 1e op een mooie
8e plek.Voor actuele standen verwijzen we
jullie naar onze RKASV site www.rkasv.nl.
Bij de jeugdafdeling konden we de Jo12-2 o.l.v.
Bart en Lars feliciteren, met het behaalde
najaar kampioenschap in de 2e klasse.

Foto: Ben Hanssen

Volleybalmeisjes C1 van
VC Mestreech kampioen

door hun verslagen tegenstanders en daarna in
het zonnetje en bloemetjes gezet door een
blije coach Fabienne en de trotse voorzitter
van VC Mestreech, de heer Lou Gulikers.

SNS Huisselectie Altijd keuze uit
meerdere hypotheekaanbieders

Verder zijn we bij onze jeugdafdeling, samen
met de KNVB bezig om de trainers op een
hoger trainers niveau te krijgen.
Dit heeft al geresulteerd dat 13 jeugdleiders
het certificaat JVTC hebben behaald.
Hierdoor proberen wij ons op termijn te
profileren als een goede jeugdafdeling binnen
Maastricht.

Met een SNS Hypotheek krijg je goede rente en voorwaarden.
Maar misschien is er wel een hypotheek die nog beter bij jou past.
Daarom valt er bij ons wat te kiezen. Als enige bank in Nederland
hebben we een breed aanbod van verschillende hypotheekaanbieders: de SNS Huisselectie. Zo kunnen we je altijd een
hypotheek aanbieden die het beste past bij jouw wensen.

1B02-1709

Verder gaat een onafhankelijke commissie
onderzoeken, of der een fusie mogelijk is met
Geusselt Sport. De RKASV (ere)leden hebben
hier met een meerderheid voor gestemd
tijdens onze jaarvergadering. Deze
onafhankelijk commissie hoopt medio Maart
dit te kunnen presenteren aan de leden.

Maastricht, De Leim 10A
Maastricht, Markt 18
Maastricht, Peijmeestersdreef 2

Wij gaan nu van een winterstop
genieten.
Zodat we op maandag 14 Januari
weer gaan starten voor de 2e helft
van de competitie.
Als RKASV Bestuur wensen wij iedereen fijne
Kerstdagen en een Gezond 2019.
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LEEF HET LEVEN LEKKER GERUST
Lekker leven is belangrijk. Maar wat als er onverwacht een einde aan komt? Laat je je partner
of kinderen dan achter met financiële zorgen op de koop toe, of heb je alles goed geregeld?
Onze Inkooppolis maakt dat je lekker gerust kunt leven voor een uitzonderlijk laag bedrag.

All-in uitvaart + bovengronds/uniform graf + voordelige prijs:

ontdek de Bovens Inkooppolis die bij ú past

Zorgeloos en goed geregeld
vanaf slechts

€ 6.246,82

INFORMEER OOK EENS NAAR DE OVERIGE MOGELIJKHEDEN BIJ BOVENS:
ZELF ALLES REGELEN • VOORDELIG INKOPEN • BOVENGRONDS BEGRAVEN

Gerard Walravenstraat 65, 6227 TA Heer-Maastricht 043-3612566
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Nieuwe tandartsen praktijk
in Zorgpark Scharn

HUUR VOORDELIG UW CV / COMBI KETEL
*

VANAF �25,- P/MND
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&
ZO
&
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Koor St. Walburga
wenst iedereen
fijne kerstdagen
en een muzikaal en
GEZOND 2019
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Voor al uw administratie- en belastingzaken
Ook voor uw particuliere belastingaangifte
Ambyerstraat Noord 74 A
6225 EG Maastricht
T 043 - 3638563
info@raadmaastricht.nl
www.raadmaastricht.nl
Een voorspoedig 2019!!!
HUISKAMER 'DE KOFFIEPOT' AMBY
De Stuurgroep van Huiskamer "de
Koffiepot" wenst de vrijwilligers van de
Huiskamer en de ouderen (bezoekers
van de Huiskamer) een Zalig Kerstfeest
en een gelukkig nieuw jaar 2019 in
goede gezondheid. Ook in 2019 staan
wij weer ten dienste van de ouderen in
Amby.
Ouderen ontmoeten elkaar in een gezellige sfeer elke week op
donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur. Aanmelden is niet
nodig. Ouderen die vervoer nodig hebben kunnen zich wenden
tot mevr. José Dols, tel. 3625298.
De Stuurgroep, namens deze, Gerda Wijnen en Giel Driessen

C.V. DE SJLAAIBÖK
ORGANISEERT:

Judoclub Amby
4 nov j.l. was het Kanotoernooi te Valkenburg.
Daar haalden we een aantal mooie prijzen weg.
1e werd Gerrit-Jan Grootheest. 3e werden
Ruan Rijks en Elina Gijbels.
2 december j.l. was het districtkampioenschap-12
te Roermond. Hier vielen 2 van de 3 judoka’s in de
prijzen. 2e werd Gerrit-Jan Grootheest en 3e werd
Keano Rijks.
6 januari 2019 is weer ons eigen judotoernooi in
gymzaal basisschool Amby. Hier is iedereen welkom om te komen
kijken. Wedstrijden starten vanaf 10 uur.
Entree is 3 euro per persoon, kinderen tot 16 jr zijn gratis.
Iedereen alvast fijne feestdagen en een gezond en sportief 2019.
Judoclub Amby

Zaoterdag 26 januari 20.30 oor

OETROPE
PRINSEPAAR 2019
Dizze aovend weurt de meziek verzörg door
“A NEXT BAND”
OETROPE PRINSEPAAR
22:11 OOR
Dit alles natuurlijk in DE AMYERHOOF

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak

Wij wensen U ﬁjne feestdagen en een gezond 2019
Extra open op Zondag en Maandag (8 tot 15)
31 dec. gesloten
puur natuur Bemelse Zadenmix (muesli) per ﬂes € 2,49

Zuivelproducten en div. kazen rechtstreeks van de boerderij
Bintje of St pieter aardappelen 10 kg € 7,50

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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Ook voor Dagbesteding, Logies, Crisis-&Spoedopvang

Liefde Laat Langer Leven
Vernieuwd aanbod Zorg-Appartementen, nog steeds
voor echtparen & nieuw: met oplossingen voor
minima* in de 2 locaties Amby-Severen-Park.
Na enkele aanpassingen, opknapbeurten en uitbreiding van ons beleid
staan weer zorg-appartementen beschikbaar voor echtparen* en nieuw:
ook voor minima*. Op die manier zijn de 2 hoogste drempels uit standaard
“ZorgLand” weggenomen, te weten
1. het “uit elkaar halen” van een echtpaar na een lang leven samen,
als er intensieve zorg nodig is voor een / of voor beiden en
2. de “blokkade” om economische reden van de beste WLZ-Zorg voor
minima.
info@villakeizerskroon.nl

www.villakeizerskroon.nl

Wij hanteren geen
wachtlijsten!
www.villakk.tv
0612856917
0651456702
Welkom !

C.V. DE SJLAAIBÖK
ORGANISEERT
AMIESE
GALA ZITTINGEN 2019
en KINDERZITTING

Nieuwjaarstreffen 2019
Het kerkbestuur St. Walburga en Stichting Gemeenschapshuis Amby
nodigen U uit op zondag 6 januari tussen 12.15 en 14.30 uur
om gezamenlijk het glas te heffen
op de samenwerking in een gezond 2019

De galazittingen zijn dit jaar op
VRIJDAG 8 en
ZATERDAG 9 FEBRUARI
om 20.11 uur
Het beloven weer 2 geweldige avonden te
worden met optredens van, voor en door
mensen uit Amby
De kinderzitting is op
ZONDAG 10 FEBRUARI
om 14.00 uur
Ook hier hebben we dit jaar weer een vol
programma en wordt het
nieuwe jeugdprinsenpaar 2019
uitgeroepen
Wilt u zeker zijn van een mooie plek?
De voorverkoop voor de gala- en
kinderzitting is op:
WOENSDAG 30 JANUARI
om 20.00 uur
in de Amyerhoof
De kaarten voor de galazitting
kosten € 9,50
De kaarten voor de kinderzitting kosten
€ 3,00 jeugd en € 4,50 volwassenen.

Kom kennis maken met ons nieuw gebak van ’t roze bekkerieke en
onze herfstkoffie Heavenly Hazel
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Zaterdag 22 december
Zondag 23 december
Maandag 24 december (kerstavond)
Dinsdag 25 december (1e kerstdag)
Woensdag 26 december (2e kerstdag)
Donderdag 27 december
…
Zaterdag 29 december
Zondag 30 december
Maandag 31 december
Dinsdag 1 januari
Woensdag 2 januari

08.00-20.00
12.00-18.00
08.00-17.00
Gesloten
Gesloten
8.00-20.00
08.00-20.00
12.00-18.00
08.00-17.00
Gesloten
08.00-20.00

Op oudejaarsdag,
maandag 31 december,
kunt u bij ons terecht
voor oliebollen,
Nonnevotten en
Berliner Bollen van
de warme bakker!

Wij wensen u
een vrolijk eind,
een goed begin
en een jaar volkomen
naar uw zin!
PLUS Franssen, Eddy & Femke Franssen
Severenplein 24a, Maastricht, 043-3634781
www.facebook.com/plusfranssen
Instagram: plusfranssen

Amyer Praot - 15 - Amyer Praot

Op vakantie in 2019?
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.

Profiteer nu nog van het ruime aanbod en diverse
(vroegboek)kortingen.
Vliegvakanties met vertrek vanaf Düsseldorf of
Keulen zijn vaak niet alleen (veel) goedkoper maar
u vertrekt ook nog eens dichtbij huis. Bespaar
honderden euro’s. Ik vergelijk alle prijzen voor u.

• Onafhankelijk reisadvies.
• Prijsvergelijking tussen
Nederlandse, Belgische en
Duitse reisorganisaties.

Strandvakanties, rondreizen, stedentrips, cruises of
vakanties met eigen vervoer… er is voor elk wat wils.

• Bijna 30 jaar werk- en
reiservaring.

Wat dacht u van Zuid-Afrika, de hele wereld in 1 land.
Of een cruisevakantie? Ook al zo een onvergetelijke
ervaring. Laat u inspireren en adviseren.

Raymond Frints

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

Raymond wenst u
hele fijne feestdagen
en een gezond 2019

Uw vakantie is in vertrouwde en ervaren handen
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