
Slotconcert Vocallis in grot
van Openluchttheater
Het Paris s'éveille Coco Collectief met sopranen Wendeline
van Houten, Nikki Treurniet, Jannelieke Schmidt, Merlijn
Runia en Ellen Valkenburg samen met pianist Maurice 
Lammerts van Bueren sluiten Festival Vocalliswaardig af 
in de grot van Openluchttheater Valkenburg.

Vanuit het thema Parijs fin-de-siècle is gekozen voor wat onbekender
werk, maar wel voor juweeltjes. Gaat dat zien en horen op zondag-
middag 12 november, aanvang 14.30 uur. 
Meer info en tickets via www.festivalvocallis.nl
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Markant.
Daar gaan 
de mensen
even voor
zitten. 
Leuk hè?!Altijd in de buurt voor de juiste zorg

�uiszorg | Verzorgings- en verpleeghuizen | Ledenservice        

0900 - 22 33 440  |  www.envida.nl
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MMarkant
VALKENBURG AAN DE GEUL

KINDEREN  EN  GROTE  MENSEN  WENSEN . . .

WELKOM SINTERKLAASJE!

Je kunt niet niet communiceren

Drovers wonnen titel in Duitsland

Grenzeloos concert met Vleugje Limburgs

Robijnen Ziekencomité Berg en Terblijt

CARNAVAL IN AANTOCHT!
SINT MAARTEN!

Passie van
Klaus Fehr
Het palet van Gré Tabbers

Paardenzegening Sjaasberg

Brusselmans in bieb Valkenburg

Leven tussen koala’s en kangeroes

CORIO
MAKELAARS

AUB

GRATIS WAARDEBEPALING

WEGENS VERKOOPSUCCES ZIJN WIJ DRINGEND OP 

ZOEK NAAR WOONHUIZEN IN ALLE PRIJSKLASSEN!

(043) 362 80 50

� Onderhoud en 

reparatie voor alle

merken � APK

� Gratis vervangend 

vervoer � Banden

� Aircoservice
Ga nu even langs of bel (043)6017390

De Valkenberg 3a  Valkenburg

Telefoon (043) 601 73 90

www.boschcarservicevalkenburg.nl

Gilden Valkenburg en Maastricht: 

Verwen jezelf toch ook eens!
Wij verzorgen een scala aan laagdrempelige taal- en compu-
tercursussen, een cursus omgaan met de i-pad en de cursus-
sen, wijnproeven, bridgen, schilderen, yoga-mandala en
periodiek ook boeiende lezingen. Voorts ook leuke uitstapjes
en interessante meerdaagse excursies. Voor 2018 staan op het
programma: een dagexcursie naar Brussel, een 2-daagse ste-
denreis naar Keulen en Bonn in het teken van Beethoven, en
een 2-daagse reis naar Drenthe.

Het Gilde Maastricht
verzorgt ook het
jongerenprogramma
Coach4You. Niet
voor elk kind ver-
loopt de overgang
van de basisschool
naar de brugklas
gemakkelijk. Ouders
kunnen zich grote

zorgen maken of hun kind het wel gaat redden op de nieuwe school.
Wanneer ook de leerkracht van groep 8 deze zorgen deelt, kan een
beroep gedaan worden op het vrijwilligersproject Coach4you van ’t
Gilde Maastricht. De landelijke organisatie Coach4You stelt in meer
dan 20 gemeenten coaches beschikbaar aan leerlingen uit risico-
groepen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Scholen
in het Zuid-Limburgse Heuvelland, die belangstelling hebben voor
dit project worden van harte uitgenodigd. Wilt u wellicht ook coach
worden, neem dan gerust contact met ons op. Ga voor informatie
betreffende  al onze activiteiten naar www.gildemaastricht.nl

Onze cursussen Engels beginners en gevorderden, Spaans beginners
en gevorderden en Boekbespreker zijn weer gestart en gaan door in
januari  2018, waarvoor u zich nu al kunt opgeven. De cursus Om-
gaan met digitale apparatuur in samenwerking met het  Stella Maris
college Valkenburg  is ook gestart. De cursus Kalligrafie waarvoor u
zich nog kunt aanmelden start in januari evenals voor de cursussen
Frans beginners en gevorderden. Ga naar www.gildevalkenburg.nl
voor meer informatie! Wil je ons meehelpen bij de organisatie of
heb je ideeën voor ons neem dan kontakt met ons op.  De gegevens
hiervoor staan op de website.

www.gildemaastricht.nl   www.gildevalkenburg.nl
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