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Karnevalsvereineging C.V. De Sjlaaibök maak gruutsj en mèt vol gemood bekind, tot op
zaoterdag 26 jannewarie um 22.11 oor in ‘t 64ste besjtaonsjaor, ten aanzeen van ’t nao vastenaovend verlangend Volk van
Amie en umsjtreke, is oetgerope en geïnstalleerd tot

Gruutsj en Hoeg Hoeglöstig Prinsepaar 2019:

Prins Eugène I en Prinses Saskia
De nuije Gruutsje en Hoege Hoeglöstigheid van
C.V. de Sjlaaibök-Amie, Prins Eugène d’n Ierste en zien al eve
Hoeglöstige Prinses Saskia zien in Amie – en daoboete –
bekind es Eugène en Saskia Bruijnen.
Zie woene aan de Westrand 142 in Amie.
Eugène verdeent de kós door te wèrke es Business Analyst
beij Jindal Films. Zien prinses Saskia wèrrek in de Mekado in
Beek beij Bakker Bart.
Oos Prinsepaar heit zich liere kinne met de karneval van ’93
en zien sindsdien aan elkaar blieve plakke. In ’97 zien ze
getrówd en höbbe 2 prachtige dochters, Fleur van 17 en
Maud van beijnao 5 jaor.
Hobbies heit oze Prins natuurlek ouch: heer organiseert
same mèt wandelcomité Amie de wandeltochte oet naam vaan
de Sjlaaibök, läöp mèt es leiding beij de kinderwandel4daagse,
heer deit achter de sjerme nog get beij de Scouting (boe zie
vreuger alletwie sjtaflid zien geweis) en vlak veur de keersj
haolt heer same mèt get vrun van de scouting ‘t Vredeslich op
in Eupe en bringk dat te voot naor Amie.
Zien prinses Saskia häöre hobbie is zinge. Dat deit zie beij
Vocalgroup Mes Amie. Daoneve zingk zie ouch al ‘n aontal jaor
in ‘t CV koer en heit dus dit jaor ouch hunne eige sjlager mèt
ingezoonge.
Daoneve zien zie mèt hun ganse gezin beij de Belsje sjötterij
Sint Sebastiaan oet Dorne. Umdat Eugène dao dit jaor de
vogel heit aafgesjote maoge zie zich ouch nog Keuning en
Keuningin numme.
De Amiese carnaval geit beginne. ‘ne Super sjieke tied boe zie
gruutsj dróp zien Prinsepaar van Amie te maoge zien. Zie goon
d’r ‘n geweldig feeske van maake. Dat doen zie same met de
Sjlaaibök.
Mer bovenal doen zie dat same met uuch, same met ‘t vollek
van Amie. Same goon ze zörge veur ‘ne onvervalste Amiese
vastelaovend!
Ziene Hoege en Gruutsje Hoeglöstigheid
Prins Eugène d´n Iersjte zal ’t Amiese Riek van
Sjlaaibök en Sjlaaimette goon regere oonder de
volgende titelatuur:

Prins Eugène d´n Iersjte, 64ste Prins van CV de Sjlaaibök
Consulente van de scouting van Amby
Analista di affari beej Jindal Films
Organizatore van de jaorlekse wandeltochte van de Sjlaaibök
Keuning van sjöttereij St. Sebastiaan oet Belsj
Membro in pensione van oze Raod van Ellef

Bedreve motociclista van Amie nao Kirkraoy en terök
Traditioneel Participant van de jaorlekse Amiese Zittinge
Residente van de Prinseleke strade aan de Westrand
Besjermhier van ’t jaorleks vredesvuur veur de parochie
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WIJZIGING
INLOOPSPREEKUUR
WIJKAGENT
Met ingang van woensdag 6 februari 2019 zal
het inloopspreekuur gehouden worden :
Iedere 1e WOENSDAG van de maand;
Tussen
10.00hellen,
– 12.00Conny
uur
Niet lang
bellen
Adres
Ambyerstraat-Noord
78 (adres is dus
Gsm
0653130723
ongewijzigd)
Werk en Bemiddeling :
Het inloopspreekuur van sociale zaken
verhuist naar de maandagochtend van
10.00 – 12.00 uur
Voor vragen of het maken van een afspraak
buiten genoemd spreekuur kunt u mij ook
bereiken op telefoonnummer 06-27850805
of per mail: armand.decker@maastricht.nl of
via : info@buurtplatform-amby.nl
of bellen 06-36408424
Het sociaal team is bereikbaar elke
dinsdag van 11.30 -12.30 uur. Telefonisch
06-27850504. U kunt ook een berichtje
sturen naar www.sociaalteammaastricht.nl of
via info@buurtplatform-amby.nl
of bellen 06-36408424

Telefoonagenda
Telefoonagenda
Apotheek spoedgeval

3612829

Alarmnummer
112
Alarm nummer
112
Kantoor Politie
0900-88-44
Kantoor
politie
0900-8844
KantoorAZM
Ambulance
3821836
EHBO
3876700
Kantoor Brandweer
3505387
1e
HartAZM
hulp
3877892
EHBO
3876700
Huisartsenpost
3877777
Eerste Hart HulpAZM
3877892
Huisartsenpost Maastricht
3877777
Huisartspraktijk
De Wit
3634964
Huisartspraktijk Zwietering
3624135
Huisartspraktijk dhr. Zwietering
Huisartspraktijk Zwietering spoed 3635637
en mevrouw Deneer
Centraal tandartsnummer
3250588
Medisch
Centrum Amby
3624135
Thuiszorg Groene Kruis
voor spoed
3635637
3690690
Domicura
Fysio
Amby
3117540
Verplegen en verzorgen (24u/dag) 3690670
Centraal
0900-4243434
3690630
Kraamzorgtandartsnummer
(24u/dag)
3690660
Uitleen van hulpmiddelen
Kapelanie
3634587
3634587
Pastorie
Envida
3690690
6314300
Verpleegkliniek 7 Bronnen
Envida
zorgthuis
De
Zeven
Bronnen
6314300
6314860
Amby Zorgcentrum
Envida
zorgthuis
Hagerpoort
8511160
Gemeente
Maastricht,
algemeen
3505050
toegangsnummer
VillaKeizersKroon
3634651
Gem. huis Amyerhoof
WoonZorgCentr.
Amby 6049620/0651456702
3683737
Woningst. Maasvallei
Aandacht+Zorg
3030090
06-53376435
Begrafenis-ond.St Walburgis
Gemeente
Maastricht
363377214043
Dierenarts Smeets
Woonstichting
Maasvallei
3683737
3620582
Basisschool Amby
3621478
Peuterspeelzaak
Ukkepuk
Walburgis
Uitvaartzorg
0653376435
0800-0330
EssentMoors
klantenservice
Marc
Uitvaartstudio
0641286044
3255535
Stichting Vrouwenrechtswinkel
Gem.
huis
Amyerhoof
3634651
3620066
Stichting Trajekt Ouderenwerk
Basisschool
Amby
3620582
0800-0233040
WML
046-4203500
Slachtofferhulp
MIK
KDV Amby
3626637
06-23919080
Buurtzorg
Maastricht
MIK PSZ
0627311048
3626637
Kinderdagverblijf Kastanjehof
MIK BSO Amby
0625642737
Buitenschoolse opvang L’Ambyk 1 3626484
BSO
De Boomhut
3631793
Buitenschoolse
opvang L’Ambyk 2 3628932
Verloskundige
praktijk VITA
0648477770
Verloskundige Praktijk
06-15023157
Alexandra Wijering
Essent
0800-9009
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
ZorgpuntNoordoost
Thuiszorg
Trajekt
7630010
Slachtofferhulp
0464203500
Dierenambulance
0900-4433224

houdt op
dinsdag 1
dinsdag
5 NOVEMBER
FEBRUARI

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
en metalen
ophalen (geen&koelDEMENTIE
kasten
en
diepvriezen),
wel ZORG
huisCOMPLEMENTAIRE
houdelijke apparatuur, witgoed e.d.
U kunt het bij uw oprit klaarzetten.
DE ZORG
VERLICHTING
KAN
(Graag
voorDIE
08.00
uur)
DEafspraak
MENS MET
WeGEVEN,
komen VOOR
ook op
06-42124460
DEMENTIE
EN(John)
DE MANTELZORGER.

BIJ U AANheeft
HUIS.
Welke OOK
hardloopster
interesse om samen 1 of 2 keer
per weekJOLANDA
(avond of weekend)
NIJS, een
rondje
(ca. 45 min.)NOORD
te lopen50A
in
AMBYERSTRAAT
Amby en omgeving.
MAASTRICHT.
Tel.: 06-54777411
BEL VRIJBLIJVEND VOOR EEN
AFSPRAAK. TEL 0616676167
INFO: WWW.KLANKRUIM.NL

&

SNIJDERS
SNIJDERS
Heeft u last van terugkerende

• Voor al uw sloopwerken
computerproblemen
en/of een
• Gratis
ophalen
al uw metaal
steeds
tragervan
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
is.06-12157641
Bel:043-3631435
G. Snijders
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,
Amyer Praot - 2 - Amyer Praot
en bij Plusmarkt,
Severenplein 24A
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COLOFON
COLOFON

Volgende uitgave:
Volgende
uitgave:
Dinsdag
8 november
Dinsdag 12 februari
Inzendtermijn kopie
kopie
Inzendtermijn
Woensdag
Woensdag26november
februari
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

12 februari
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, die telefoon
wenst opgehaald

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

Meidoornlaan 14A
6241 BP Bunde
IN MEMORIAM
GERDA DAEMEN-OP DEN CAMP
Zondagmorgen 20 januari
bereikte ons het droevige
bericht dat Gerda was
overleden.
Lid van ons “Dameskoor”
vanaf 1 januari 1969. Een
halve eeuw.
Dit jubileum zou gevierd
worden op zondag 28
april 2019.

In 1984 trad je toe in het bestuur en 1 jaar
later nam je de voorzittersfunctie over.
25 jaar lang. Onnoemelijk veel werk heb je
verzet voor jouw koor.
Een hechte club in lief en leed.
Bij je aftreden in 2010 werd je benoemd
tot “ere voorzitter”.
Ook al kwamen de lichamelijke
ongemakken steeds meer, de repetities
werden trouw bezocht. En je kon hiervan
enorm genieten.
Na een kort ziekbed ben je toch nog vrij
onverwacht van ons heen gegaan.

Gsm : 06-21855059
Gsm : 06-21855060

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

Sancta Walburga

Voordeel bij Keurslager Heuts!

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

Spaanse kipbrochette

Houthakkersteaks

Zuurkoolpakket
4-delig

VOORBEELDAANBIEDINGEN:
8
4
7
6
5
6
5
5
1
4
5
1
3

7

Shoarmapakket
Bij 500 gram 75
Biefreepjes 50
Cordon bleu
95
50
4 stuks
4 stuks
4 stuks
sucadelapjes
Duroc
d’Olive
Vlees, broodjes + sausBiefreepjes
Diverse samen
varianten
Shoarmapakket
Bij 500
gram
Cordon
bleu
GRATIS
sucadelapjes
d’OliveHasselback
Vlees,
broodjes
+ saus +
Diverse
varianten
Gehakt
cordon bleus Duroc
Gebr.
Varkensfilet
Nasi
Chicken
50
95 goreng
95
kruidenbouquet
4 stuks
samen
500 gram
GRATIS
Geb.
Pastei
+
50
95
95
kruidenbouquet
Grillworst samen
4 stuks
500 gram
SPECIAL!
Saucijsjes
Zeeuws
spek,
Gebakken
pastei
95
95
25
50
Gevulde100
kippendij
gram
100 gram
per soort samen
1 kilo en rozijnen
SPECIAL!
gebakken
pastei +Gebakken
Duroc d’Olive 4 stuks
Metpastei
appeltjes
Saucijsjes
Zeeuws
spek,
Gevulde kippendij
grillworst
gebakken
pastei +
Duroc d’Olive
Met appeltjes en rozijnen
Saté
Kip stroganoff
Gegrilde
spareribs
50 Babi pangang
75
50
99
grillworst
8 stuks
100 gram
100witte
gramrijst
per soort, samen
100 gram
kant en klaar
met gratis
50
75
50
99
8 stuks
100 gram
100 gram per soort, samen
100 gram
Stoofstukjes
Hongaarse Goulash
AspergeStamppot
95
25 Stoofstukjes
95 Asperge50
Hongaarse
Goulash
500
gramrijst Stamppot
500 gram
500 gram
500 gram
in braadjus
beenhamovenschotel
Met GRATIS
witte
Diverse varianten
in braadjus
beenhamovenschotel
Met GRATIS witte rijst
Diverse varianten
Duroc d’Olive
95 Champignonroomsoep Duroc
95
95
95
d’Olive
Gehakt-prei
Mestreechter
Bergerkipsalade
500 gram
500 gram
50095
gram
500
95
95
95gram
ovenschotel
rauwkost500
salade
500 gram
500 gram
gram
500 gram
Vleessalade
Tomatensoep
Gehaktbrood
Frisse groentesalade
25Gehaktbrood
25 Frisse groentesalade 19 Vleessalade
50
Tomatensoep
Van mama Janssen

1

6
5 5

1 liter

3

7

2 2

1 liter

1 kilo

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

4

100 gram

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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0

6

6

4

7 Van mama Janssen 5
1
95aanbiedingen zijn geldig van
95
09
Deze
dinsdag
29 januari t/m zaterdag 2 februari
2019
3953
295 2
109 1

500 gram

7

5

250 gram

250 gram

3

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

5

8

8

0

5

225095gram 2

95

Nieuwe tandartsen praktijk
in Zorgpark Scharn

MOND
MOND
MOND
&
ZO
&
& ZO
ZO

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

Algemene
tandheelkunde

Kinder

Kaakchirurgie &

Preventieve

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

P

Kindertandheelkunde

Algemene
tandheelkunde

Algemene
tandheelkunde

Kinder
tandheelkunde

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

Kinder
tandheelkunde

Kaakchirurgie &
implantologie

Preventieve
tandheelkunde

Prothetiek

Tan

Nieuwe tandartsen praktijk in Zorgpark Scharn
Tandtechniek

Kaakchirurgie &
Preventieve
Prothetiek
Nieuwe
praktijk in
Zorgpark Scharn
implantologietandartsen
tandheelkunde

www.mondenzo.nl

Preventieve
tandheelkunde
www.mondenzo.nl

Flyer MondenZo-DEF.indd 2

Algemene
tandheelkunde

Kinder
tandheelkunde

Kaakchirurgie &
implantologie

07-08-14 16:16

Preventieve
Flyer MondenZo-DEF.indd
2
tandheelkunde

Prothetiek

Tandtechniek
07-08-14 16:16

Prothetiek
Algemene
Algemenetandheelkunde
tandheelkunde
Algemene
tandheelkunde

Kinder
tandheelkunde

Kinder
tandheelkunde

Kaakchirurgie &
implantologie

Kaakchirurgie &
implantologie

Preventieve
tandheelkunde

Preventieve
tandheelkunde

Prothetiek
Algemene
tandheelkunde

Algemene

Prothetiek
Algemene
tandheelkunde

tandheelkunde

Kinder
tandheelkunde

Kaakchirurgie &
implantologie

Preventieve
tandheelkunde

Prothetiek

Kindertandheelkunde

Algemene
tandheelkunde

Kinder
tandheelkunde

Kaakchirurgie &
implantologie
Kaakchirurgie &
implantologie

Kaakchirurgie &
implantologie

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

Algemene
tandheelkunde

tandheelkunde

Kindertandheelkunde
Tandtechniek

Kinder
tandheelkunde
Kinder
tandheelkunde
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Algemene
tandheelkunde

Tandtechniek
Kinder

Algemene
tandheelkunde

Kinder
tandheelkunde
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Preventieve
tandheelkunde

Prothetiek

Kinder
tandheelkunde

Kaakchirurgie &
implantologie

Preventieve
tandheelkunde

Prothetiek

Tandtechniek
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Tandtechniek

Tandtechniek
Tandtechniek

www.mondenzo.nl
07-08-14 16:16

T

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 30 januari tot en met dinsdag 12 februari

4 Braadworstjes
+ 1/2 kg Gehakt

Ardennerham

samen voor

100 gram

€ 7.95

WEEKENDRECLAME

vrijdag 1 februari en
zaterdag 2 februari

Zuurvlees
100 gram
€ 0.99
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

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

Gebakken pastei

RUNDERPOULET

100 gram

per kg

100 gram

€ 10.90

Nieuw Prinsenbal
CV De Sjlaaibök
Ter ere van onze 2 nieuwe
Prinsenparen is er op
zaterdagavond 16 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.

€ 1.95

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

€ 0.99

Jong belegen kaas
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

€ 1.30

Dus, met uw bezoek helpt u kinderen
wereldwijd!
Volg ons ook op Facebook:
www.facebook.com/tdhmaastricht 
Terre des Hommes
In Heer, in de Dorpsstraat nr. 23 is één van de
45 winkels van Terre des Hommes gevestigd.
U kunt hier tweedehands artikelen van goede
kwaliteit kopen. Én brengen!
Dames-, heren- en kinderkleding, boeken,
speelgoed, spellen, bric-à-brac, cd’s, vinyl,
sieraden, schoenen, mutsen, sjaals etc..
De opbrengst gaat naar verschillende
projecten van Terre des Hommes. Een
organisatie, die strijd voor een wereld zonder
kinderuitbuiting, zoals kinderarbeid,
kinderhandel, seksuele uitbuiting en
kindermisbruik.
Vorig jaar heeft Terre des Hommes Maastricht
€ 45.000 kunnen bijdragen aan het
Mica-project, met als doel de kinderarbeid in
de micamijnen in India te stoppen.
Dit jaar hebben de vrijwilligers besloten om
de projecten “Stop loverboys” in Nederland
en “De donkere zijde van toerisme” in
Cambodja te steunen.

BEJAARDEN – EN
INVALIDENVERENIGING

AMBY
jaarvergadering
Beste leden,
Namens het bestuur nodig ik u allen uit tot
het bijwonen van onze jaarvergadering die
zal worden gehouden op vrijdag 1 februari
a.s. om 14.00 uur in kaffee de Kardinaal.
De agenda ziet er als volgt uit:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Op deze avond wordt traditioneel

de karnevalsgezèt ’t Sjlaaiblaad
gepresenteerd, en ontvangen de
Sjteunbök de Sjteunbokmedalje 2019.
Maar vooral is het Nieuw Prinsenbal een
dansavond met TOP orkest.Voldoende
reden dus om op zaterdag 16 februari
naar de Amyerhoof te komen.

Opening door de voorzitter
Evt. ingekomen stukken
Verslag jaarvergadering 2018
Activiteiten gepland voor 2019
(18 mei/8 juli)
pauze
Verslag kascontrolecommissie 2018
Verslag penningmeester over 2018
Rondvraag
Sluiting

Er is de mogelijkheid om voor en na de
vergadering uw contributie van 2019 te
betalen bij de penningmeester.
Namens het bestuur
A.Custers (Voorzitter/secretaris) 

DE SJLAAIBÖK HETEN U WELKOM!!! 
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634 jaargang
n r. 2 - 2 0 1 9
MISSTIPENDIA:
door de week:
€ 12.50
zondag:
€ 27.50

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

MARIA LICHTMIS
Maria Lichtmis vieren wij 40 dagen
na Kerstmis: het feest waarop gevierd
wordt dat Jezus in de tempel aan
God wordt opgedragen. In de
tempel wordt Jezus herkend als de
Messias die verwacht wordt met
Advent en met Kerstmis op aarde is
geboren.
Tegelijkertijd wordt op dit feest al het
lijden van Jezus aangekondigd:
Simeon kondigt aan dat Jezus een
omstreden teken zal zijn (Luc. 2, 34).
Maria Lichtmis valt precies midden in
de winter, het is ook het feest van het
steeds sterker wordende licht.
Daarom ook de belangrijke rol van
licht bij dit feest: aan het begin van
de Mis worden de kaarsen gezegend
en wordt er een kaarsenprocessie
gehouden. Het licht van de kaarsen
en het toenemende licht buiten
verwijzen beide naar het licht van
Christus dat met Kerstmis in de
wereld gekomen is.
Laten wij ons hart openen voor het
Licht dat in de wereld gekomen is,
het toe laten in ons leven en het laten
schijnen als een licht voor alle mnsen
om ons heen. Zo mogen wij voor de
mensen die ons dierbaar zijn, een
licht zijn in de duisternis, die wij soms
om ons heen ervaren in het dagelijks
leven.

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

H. MISSEN in Amby
ZONDAG 3 februari Vierde Zondag door het jaar,
Maria Lichtmis/Blasiuszegen, gezinsviering
11.00 uur: Koor: kinderen zingen
Ouders Weerts-Mullers van wege de kinderen
They Vreuls; c.u.
Lieske Kersten-Janssen; c.u.
Giel Janssen; c.u.
Na de H Mis Blasiuszegen
Kerkdeurcollecte voor de verwarming
Dinsdag 5 februari: 09.00 uur in de dagkapel
Voor de jarigen in de maand februari
Donderdag 7 februari : 09.00 uur in de dagkapel
Jaardienst E.H. Johannes Kerckhoffs, oud-pastoor Amby
ZONDAG 10 februari Vijfde Zondag door het jaar
11.00 uur: Koor: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia
Marieke Alberts-Rompelberg; c.u.
Frans Hermens; c.u.
Jo Theunissen; c.u.
Dinsdag 12 februari: 09.00 uur in de dagkapel
Jaardienst E.H. Deken Math Bauduin, oud-pastoor Amby
Donderdag 14 februari: 09.00 uur in de dagkapel
Voor de zieken en eenzamen
OVERLEDEN
Jef Goessen
94 jaar
Gerda Daemen-op den Camp
85 jaar
Moge zij rusten in vrede. Familieleden onze oprechte deelneming.
GEDOOPT
Noï van den Boorn
Nele Heuts
Wij wensen de dopelingen en hun ouders van Harte Proficiat
Misintenties: opgeven: In de kapelanie (Severenstr. 7) In het parochiebureau
elke dinsdag van 14.00 -16.00 uur en vrijdag van 18.30 -20.00 uur.
Ambyerstr. Zuid 90ª tel. 043-3520100 of via e-mail:
parochiewalburga@kpnplanet.nl.
Vermelding in de volgende kerkklok: misintenties:
uiterlijk maandag 4 februari in de kapelanie en uiterlijk
dinsdag 5 februari vóór 16.00 uur in het parochiebureau.
Bezoek ook eens onze website voor actuele informatie en foto’s:
www.parochiewalburga.nl

Betaalrekening (van missen e.d.):
NL37 SNSB 0858 0216 25
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PA’S UITVAART. ZELF GEREGELD.
En dat voelt goéd. Natuurlĳk mis ik pa nog enorm, maar toch merk ik dat het flink scheelt dat
ik hem zelf een mooi afscheid heb kunnen geven. Een soort ‘laatste dank-je-wel‘, zeg maar,
voor alles wat hĳ voor me heeft betekend. En heel eerlĳk: ja, een stuk voordeliger was het ook.

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

Regel zelf wat kan, krijg hulp waar het moet!

vanaf slechts

€ 6.246,82

INFORMEER OOK EENS NAAR DE OVERIGE MOGELIJKHEDEN BIJ BOVENS:
BOVENGRONDS BEGRAVEN • UITVAARTPAVILJOEN • VOORDELIG VERZEKEREN

Gerard Walravenstraat 65, 6227 TA Heer-Maastricht 043-3612566
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40e Jubileum Kinderwandelvierdaagse 2019
Vertrek op dinsdag 23 april 2019
Loopdagen: dinsdag-woensdagdonderdag en vrijdag

Leiding en sponsors
gevraagd…..
Beste kinderen en
ouders

Wij willen jullie nu al berichten
dat onze wandelvierdaagse van
2019 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
opgeven via onderstaand mailadres. Zoals u
kunt lezen wordt het een bijzondere
vierdaagse want er valt iets te vieren want het
feit is dat de vierdaagse al 40 jaar bestaat.
De wandeldagen zullen zijn: start op dinsdag
23 april t/m vrijdag 26 april.
Voor info of opgave begeleiding
b.dackers@home.nl of telefonisch bij
Ben Dackers tel: 043-3638337.
Verder zijn wij als hoofdleiding op zoek naar
sponsors / donateurs of mensen die een
vrijwillige gift willen geven tbv ons jubileum.
Het geld zal besteed worden aan een extra
activiteit voor de kinderen in deze
wandelweek. Heeft u interesse dan kunt u dit
via bovenstaand mailadres aangeven.
Namens alle kinderen bedankt alvast.
Hoofdleiding wandelvierdaagse 2019 

RKASV NIEUWS
Dave Schmitz
ook in het seizoen
2019-2020 trainer
van RKASV.
Het bestuur van RKASV en Dave Schmitz
zijn verheugd om te kunnen melden dat
we in goed onderling overleg besloten
hebben de huidige samenwerking te
verlengen, met een optie voor een 3e
seizoen.
Scheidend RKASV – voorzitter Carlo
Heinemans:
“Dave is bezig aan zijn eerste seizoen bij
RKASV en dit bevalt goed. Ondanks de
onverwachte leegloop afgelopen seizoen,
is Dave erin geslaagd om een team te
smeden. Ook heeft hij goed oog gehad
voor onze talentvolle o19. De voetbalvisie
van Dave en de visie van RKASV als
vereniging is een goede match gebleken,
vandaar dat wij als Technische Commissie
geen enkele twijfel hebben.
Wij als bestuur hebben het volste
vertrouwen in Dave en willen dan ook
graag een vervolg geven aan de prettige
samenwerking.
Komend seizoen gaan we samen verder
bouwen op onze routiniers in combinatie
met onze talentvolle jeugd, daar waar
mogelijk en noodzakelijk aangevuld met
versterkingen van buitenaf.”
“Na een moeilijke start hebben we de
weg naar boven gevonden. Mede door de
prima motivatie en 100% inzet van de
spelers en de mogelijkheid om de
talentvolle jeugd volop kansen te geven,
heeft mij doen besluiten om er nog

minimaal een jaar aan vast te plakken, met
een optie voor het seizoen erna.
Ik kijk er naar uit om samen met de
spelers en het bestuur van RKASV de
komende seizoen(en) goede resultaten
neer te zetten” aldus Dave Schmitz.

Wedstrijden RKASV 1
03-02
10-02
17-02

Hulsberg- RKASV
RKASV – Vaesrade
Bunde – RKASV

14:30
14:30
14:30

Guido Stals Trofee 2019

Vanaf zondag 26 januari is de “Guido Stals
Trofee” begonnen. Dit is een onderlinge
competitie die over 7
competitiewedstrijden gaat
Het senioren team dat de meeste punten
heeft, zal tijdens onze Einddag 2019
worden gehuldigd.Via onze site www.
rkasv.nl kunnen jullie dit volgen.

Jeugdafdeling RKASV

Onze talenten zijn alweer begonnen met
de trainingen in 2019. En weten ook
alweer, in welke klasse ze uitkomen in de
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voorjaar competitie.
Deze voorjaar competitie zal starten op
zaterdag 9 februari. Al onze jeugdteams
spelen dan thuis op Sportpark Geusselt.
Wilt u eens komen kijken kan dat,
programma staat op onze site
www.rkasv.nl
RKASV is op sociale media goed te
volgen.
Internet; www.rkasv.nl
Twitter;
RKASV Amby
Facebook; https://nl-nl.facebook.com/
		
RKASV/
Via de APP in de wandelgangen kunt u
ook live de tussenstanden van RKASV 1
volgen.

RKASV -Einddag 2019

Noteer alvast in u drukke agenda.
Vrijdag 7 Juni 20:00 Feestavond met
			
DJ Nando
Zaterdag 8 Juni 11:00 Einddag 2019
			
voor de
			
jeugdafdeling 

Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, Het assortiment van een speciaalzaak

Fers appelsap troebel/helder 6 ﬂessen € 10,98
Limburgse Appels of Peren per kilo € 1,39
puur natuur Bemelse Zadenmix (muesli) per ﬂes € 2,49
Limburgse Walnoten 500 gr € 1,50
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

Van het Ambino ballet.

KOM JIJ OOK BIJ ONS OP SCHOOL!
WELKOM
Beste ouders/ verzorgers,
Het schooljaar vliegt voorbij. Achter de
schermen zijn we al druk bezig met de
organisatie van schooljaar 2019-2020.
Belangrijk daarbij is om te weten hoeveel
kinderen vanaf
19 augustus 2019 gaan starten of instromen.
Heeft u een zoon of dochter, die in het
komende schooljaar vier jaar wordt en nog
niet is aangemeld, of heeft u een zoon of
dochter die reeds de peuterspeelzaal of KDV
bezoekt, neem dan gerust contact met ons op.
Voor aanmelding op de basisschool moet een
aparte afspraak gemaakt worden.
U kunt hiervoor op elk moment van de dag
terecht voor een gesprekje en een rondleiding.
Dit kan via telefonisch: 043-3620582 of via de
mail naar: p.ebbelink@mosalira.nl.
We heten u en uw kind van harte welkom.

Het jaar 2019 is al
aangebroken, en we
hebben de eerste weken
alweer gehad. Toch wil ik
het heel even over 2018
hebben. Het was voor het Ambino ballet een
goed jaar. Ons ledenaantal liep gestaag op. We
mogen op dit moment meer dansers
begroeten, en dat hebben we allemaal aan
onze balletdocente te danken. Wij als bestuur
zijn heel blij met haar. In het jaar 2018 heeft
ze ook twee keer een klein optreden voor
onze danseressen georganiseerd. Het was
weliswaar in de gymzaal van de basisschool
Amby, desalniettemin, waren er genoeg
toeschouwers. De kinderen hebben zeer
goed hun best gedaan. Zover als ik kon
beoordelen waren de ouders, grootouders,
en andere bezoekers hier heel tevreden over.
Dat merkte ik vooral uit de reacties van de
mensen, voor ze de gymzaal verlieten.
Iedereen was blij met deze grote toeloop.
Natuurlijk zijn er ook aspecten waar we niet
zo blij mee zijn. Het bestuur bestaat nog
steeds uit 1 persoon, wel heeft hij nog hulp
van vrijwilligers, maar wat zou het fijn zijn als
het bestuur nu eens naar normale proporties
zou groeien. Wie heeft nog een beetje tijd, en
zin, om zich bij het bestuur als bestuurslid
aan te melden. Meer mensen maken lichter
werk.
Afgelopen week hebben we weer een
vriendinnen les gehad. Op dit moment weet
ik nog niet hoe deze verlopen is, maar zoals
ik vermoed, en naar de historie kijk, zal ook
nu wel weer goed gebruik hiervan gemaakt

worden. De maand februari is voor het
Ambino heel speciaal. Het bestaat dan 50 jaar.
Dat is een hele mijlpaal voor een stichting,
die zich vooral het doel heeft gesteld, het
bevorderen van danslessen.
Locatie:
De Danslessen worden gegeven in de
gymzaal bij Basisschool Amby, ingang aan de
Van Slijpenstraat, te Amby, Maastricht. De
lessen zijn ingedeeld naar de leeftijden met
een blik op de groepen zoals deze op de
school worden gehanteerd.
Lesuren Woensdag::
P 14.30 – 15.15 uur
			
1 15.30 – 16.30 uur
			
2 16.30 – 17.30 uur
			
3 17.30 – 18.30 uur
			
4 18.30 - 19.30 uur
			
			

Peuters
(2,5 tot 4-jarige)
Kleuters
(groep 1 en 2)
Kidsswing
(vanaf groep 3)
Bovenbouw
(vanaf groep 5)
Balletbarre workout
(jongeren/
volwassenen)

Momenteel zijn er vijf groepen. Nieuwe leden
worden geplaatst in de groep die het beste
bij hun leeftijd en/of niveau past. Als
referentie nemen we de schoolgroep waarin
het kind zit. De docente beslist uiteindelijk in
welke groep een leerling geplaatst wordt.
Indien er voldoende vraag is om een extra
groep op te starten dan kunnen wij dit doen.
In overleg met de gegadigde en de gemeente
Maastricht.

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
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Maastricht brengt een hartverwarmende
avond vol zinderende muziek, passie,
humor, tederheid en verbazende kleine
verhalen.
Ga mee op reis naar het Oost-Europa van
begin 20e eeuw, naar het Spanje van het
Moorse rijk, en het Turkije onder de
Ottomanen. Overal werd joodse muziek
gemaakt. Om te leven, overleven en voort
te bestaan was muziek een heerlijk,
onontbeerlijk element. Levenslust en
droefenis gaan hand in hand.
Een vrolijke en intense avond vol
authenticiteit.

MOVAKA V.O.F.
30 jaar ervaring!



Overkappingen



Tuinkamers



Rolluiken



Zonweringen



Horren

Zang : Mariette Koolhoven
Viool : Paula Paashuis
Gitaar: Philip Kees
Bas… : Janusch Hallema
Entree : € 10,-

Maak kennis met onze nieuwe
uitgebreide showroom

Reserveren & inlichtingen :
T. 043-3630826 /
info@magisch-theatertje.nl
Magisch Theatertje / Molenweg 4 /
Maastricht 

met veel nieuwe producten!
Gronsvelderweg 29, Gronsveld

www.movaka.nl

NEWSLETTER VOORJAAR 2019
Het voorjaar 2019 is voor het Magisch
Theatertje vol van beloftes. Na een jaar
2018 met veel internationale reizen, vanaf
de vroege zomer naar Engeland, Iran,
Polen en Roemenië, die heel succesvol
waren want in Polen en Roemenië wonnen
we drie awards, stonden de geboorte van
Jonne, Roeland van onze dochter Ananda
op 21 december en een verbouwing van
het Magisch Theatertje centraal.
Door het zwangerschapverlof van Ananda,
die inmiddels een cruciale rol van
betekenis inneemt in het bestaan van het
Magisch Theater, en de verbouwing,
waardoor het theater een heel nieuwe
vleugel krijgt is de reguliere
programmering in het theater deze winter
op een laag pittje komen te liggen.

0646376593
Maar met een feestelijke opening in het
voorjaar, waarover later meer, zullen we
een nieuw en vitaal bestaan van het
Magisch Theatertje inluiden.
Wij zullen u op de hoogte houden.
In ieder geval staan een paar bijzondere
concerten op het programma die het
voorjaar in het Magisch Theater zullen
inleiden.
-----------------------Op Zaterdag 9 Februari 2019
om 20.30 uur LA ROSA
‘Klezmer band mit herts und gefil’
La Rosa de
Maastricht zorgt
voor een
meeslepend
concert met
jiddische liederen,
klezmer en
sefardische
balladen.
La Rosa de

Harmonieuws

SNS Huisselectie Altijd keuze uit
meerdere hypotheekaanbieders

1B02-1709

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.

Maastricht, De Leim 10A
Maastricht, Markt 18
Maastricht, Peijmeestersdreef 2
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Carnavalsconcert op
vrijdag 22 februari
In de vorige Amyer
Praot hebben we het
Carnavalsconcert aangekondigd.
Via internet begonnen we voorzichtig
met de kaartverkoop en we werden
werkelijk overrompeld door het feit,
dat binnen 24 uur alle zitplaatsen
waren verkocht.
Gelukkig zijn er nog voldoende
staanplaatsen voorradig en die kunt u
bestellen op onze website
www.walburga.nl De kaarten kosten
€ 7,50 per persoon.
De Drumband, de Harmonie en
diverse artiesten trakteren u op een
avondje “Guilty Pleasure” en dit
plezier wilt u zeker niet missen! 

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

Warm en ambachtelijk !

Warm en ambachtelijk !

Passioneel !

Passioneel !

Nieuwe leden welkom.
Nu het nieuwe jaar gestart is het een goed moment om lid te
worden van onze vereniging. We starten met het instuderen van
een nieuw repertoire. Ben je geïnteresseerd dan nodigen wij je
van harte uit tot het bijwonen van een repetitieavond. Heb je
vragen dan mail ons via vocalgroupmesamie@gmail.com
Vrienden van VGMA
Binnenkort starten wij als vereniging weer met de jaarlijkse actie
“vriend van VGMA”. Reeds meer dan 100 vrienden zijn al lid van
deze groepering van het koor. Heb je interesse, laat het ons dan
even weten via bovenstaand mail adres. Je ontvangt geregeld een
nieuwsbrief en deelname aan diverse activiteiten.
Sponsorkliks
Koopt u wel eens iets online? Bij Bol.com of Wehkamp of laat u
eten bezorgen? Steun Vocalgroup Mes Amie door vanaf nu uw
online bestellingen te doen via de website: www.sponsorkliks.
com en geef aan dat u via Vocalgroup Mes Amie wilt gaan
bestellen.Vervolgens gaat u naar de webpagina waar u van wilt
bestellen. Er zijn geen kosten verbonden aan deze manier van
bestellen voor u! Uiteraard is uw privacy gewaarborgd.Van iedere
bestelling ontvangen we een bijdrage voor onze clubkas!
Programma
Zondag
17 februari
Zaterdag 02 maart
			
zondag
17 maart
			
Woensdag 03 april
Zondag
07 april

uitvoering in Walburgakerk
opluistering Karnevalsmis
c.v. De Sjlaaibök
opluistering viering in St. Hubertuskerk
Genhout
vereniging Paaskienen VGMA
uitvoering in Walburgakerk 

Vakmanschap !

Vakmanschap !

enige
echte
in Amie
DeDe
enige
echte
in Amie
! !
Endat
dat
meer
dan
En
al al
meer
dan
90 90
jaorjaor
! !

De mooiste rondreizen beginnen in Amby!
Een goede voorbereiding op de vakantie
van uw dromen start hier.

Vrijblijvend advies bij
Raymond in Amby.
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.

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

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

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
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 19.00 uur in de Amyerhoof
De kaarten voor de galazitting kosten € 9,50
De kaarten voor de kinderzitting kosten € 3,00 jeugd en
€ 5,00 volwassenen. 

• Onafhankelijk reisadvies.

Raymond Frints

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

Uw vakantie is in vertrouwde en ervaren handen
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Binnenkort starten wij met een nieuw initiatief.

Binnenkort starteninwij
metNazareth,
een nieuw
initiatief.
Alle verenigingen/clubs
Amby,
Limmel,
Rothem,
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Itteren
kunnen
hieraan
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info@bestlocaldeal.nl
en meld
jouw
vereniging/club
aan
en
zorg
zelfvoor
voor
extra
vereniging/club
aan
envia
zorg
zelf
extra
inkomsten
jouwdoor
vereniging/club
en zorg zelf voor
extra
inkomsten
door
‘gewoon’aan
boodschappen
tete
doen!

‘gewoon’
jejeboodschappen
doen!
door ‘gewoon’ je boodschappen te doen! 

Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen
Severenplein 24a, Maastricht
043-3634781
Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen
www.facebook.com/plusfranssen
Severenplein
Plus
Franssen,24a,
EddyMaastricht
& Femke Franssen
Instagram:
plusfranssen
043-3634781
Severenplein 24a, Maastricht
www.facebook.com/plusfranssen
043-3634781
Instagram: plusfranssen
www.facebook.com/plusfranssen
Instagram: plusfranssen

Plus Franssen, Eddy & Femke Franssen
Severenplein 24a, Maastricht
043-3634781
www.facebook.com/plusfranssen
Instagram: plusfranssen
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