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Bij een stad die in magische sferen verkeert, hoort een
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Het goede voornemen van burgemeester Penn-te Strake.
De eerste 100 dagen als burgemeester zitten erop. Hoewel er
nog het een en ander te verkennen is, voelt Annemarie Pennte Strake zich al aardig ingeburgerd en heeft ze het erg naar
haar zin op haar nieuwe post als burgemeester van
Maastricht. In gesprek met Centrummanagement vertelt
ze erover. Lees het op pag. 10.

12
2015
Dank aan alle Magisch Maastricht supporters!
Ieder jaar weer zijn we dankbaar voor de bijdragen
die we mogen ontvangen van vele ondernemers uit
de binnenstad voor het realiseren van de magische
sfeerverlichting in de stad. Mede dankzij hen genieten
we ook dit jaar weer van de ultieme kerstsfeer in de
stad. We benoemen hen dan ook graag allemaal
vanaf pagina 25.

Centrummanagement Maastricht kijkt vooruit en
presenteert het activiteitenplan 2016 – 2018.
Onlangs werd het nieuwe ‘Activiteitenplan 2016-2018’
gepresenteerd. Net als eerdere visiedocumenten voor
de afgelopen jaren, zijn ook in dit plan de speerpunten voor
de komende jaren geformuleerd. Bovendien beschrijft het
de ambities voor de komende jaren en wordt vooruit geblikt
op nieuwe ontwikkelingen in de stad. In de bijlage wordt u
meegenomen langs een aantal hoogtepunten uit het plan.
Het volledige plan is te vinden op de website:
www.cmmmaastricht.nl.

‘En dan gaan de lampjes aan…’
Lichtleverancier ‘Avontuur Limburg’ is dit jaar alweer
voor de zesde keer op rij in de weer geweest met het
aanbrengen van de sfeerverlichting in de binnenstad.
Ook dit jaar hebben ze weer een aantal nieuwe dingen
in petto. Carlo Maessen vertelt erover op pagina 4.
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AVONTUUR LIMBURG
LEVERANCIER VAN MAGISCHE VERLICHTING

EN DAN GAAN DE
LAMPJES AAN...
Het is eind september als de eerste hoogwerkers
worden gesignaleerd in de binnenstad. Hoewel
we dan eigenlijk nog willen vasthouden aan de
nazomer en nog niet aan de feestdagen willen
denken, is het vooruitzicht dat de binnenstad
tijdens de donkere dagen rond kerst weer
magisch verlicht zal zijn, toch heel fijn.
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Een behoorlijke klus is het wel, om ieder jaar weer de hele
binnenstad tijdens de periode van Magisch Maastricht, te
verlichten. Op tijd beginnen is dus een absolute must, daar
weten de mannen van Avontuur Limburg alles van. Het is
inmiddels alweer het zesde jaar dat zij de verlichting van
de binnenstad voor hun rekening nemen. Het eerste jaar
werd dit nog gestuurd vanuit de locatie van Avontuur in het
westen van het land, maar al snel werd duidelijk dat die
afstand niet handig was. Het zuiden van het land is als markt
een snel groeiende en er werd een eigen vestiging geopend
in Eijsden.
Carlo Maessen, accountmanager Avontuur Limburg: “We
verzorgen van hieruit voor nagenoeg alle steden in Limburg de
sfeerverlichting, van Maastricht tot Venlo. Maastricht is daarbij
als stad voor Avontuur het grootste project. Hier nemen we
echt de complete verlichting en alles wat daarbij komt kijken
uit handen.”
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Als zoon van een Maastrichtse ondernemer die
vroeger voor de straatversieringen zorgde, mag
ik nu heel Maastricht van sfeerverlichting voorzien.
Het maakt onze medewerkers en mij erg trots dat
wij deze mooie stad mogen versieren en dat we er
zelf van kunnen genieten tijdens de feestdagen!
– Carlo Maessen, Avontuur Limburg

Overlast beperken
Avontuur Limburg kan al een paar jaar rekenen op een vertrouwd team dat zich
met de montage bezighoudt, dus inmiddels weten zij van de hoed en de rand,
maar uitdagingen zijn er nog ieder jaar. “In Maastricht is bijvoorbeeld weinig
symmetrisch. We willen uiteraard dat het er mooi uitziet en werken alle bekabeling
netjes weg. Dat is telkens een uitdaging” aldus Carlo. “Bovendien willen we de
overlast op straat uiteraard zoveel mogelijk beperken. Daarom beginnen we op
tijd. We werken dan met minder hoogwerkers en hebben dus iets meer tijd nodig,
maar beperken de overlast.”
Exclusiviteit per stad
“Ieder stad en ieder verlichtingsplan is er een apart. We bekijken de locatie
goed voor een verlichtingsplan op maat. Is het een historische binnenstad zoals
Roermond of Maastricht of juist meer eigentijds zoals Venlo. Iedere stad krijgt zijn
eigen plan en ook exclusief zijn eigen sfeerverlichting. We zullen nooit ergens
precies hetzelfde plaatsen. Ook proberen we ieder jaar te vernieuwen.”
Nieuwe verlichting in Maastricht
Over vernieuwen gesproken: Welke nieuwe magische lichtjes heeft Avontuur dit
jaar weer voor Maastricht in petto? Carlo: “Voor Maastricht hebben we dit jaar
een aantal nieuwe elementen. Zo zal de boomverlichting op het Vrijthof anders
zijn. In plaats van verlichting in de takken, zullen de boomkruinen van onder
worden aangelicht. Dit is veilig en gaat er heel warm en sfeervol uitzien. Ook in
de bomen in de Stationsstraat in Wyck tot aan de Percée zal geen verlichting ín de
bomen worden gehangen om de jonge bomen te beschermen. Speciaal hiervoor
hebben we zelf lichtkorven ontworpen en gemaakt die we om de bomen heen
zullen plaatsen. Dit gaat er heel bijzonder uitzien. Dit jaar wordt het Stadhuis voor
het eerst meegenomen door de ramen van binnenuit te verlichten. Uiteraard blijft
een aantal vertrouwde elementen behouden. Het O.L.V-plein bijvoorbeeld, voor
velen een van de favorieten, daar veranderen we niets aan. Dat geldt ook voor de
versiering op de bruggen en andere plekken.”
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GOUDE OUDE

ONDERNEMERS AAN HET WOORD…

Kleren maken de man, daar zijn zowel
Richard Colson van Maison Louis als
Martijn Van Bergenhenegouwen van
M-Perception steevast van overtuigd.
Toch zouden hun zaken niet meer van
elkaar kunnen verschillen. Bij Maison
Louis worden mannen al 136 jaar lang in
het nieuw gestoken, terwijl M-Perception
nog geen jaar geleden zijn deuren opende.
Waar de één bekend staat om zijn gedegen kwaliteit en maatwerk, combineert
de ander stoere mannenmode met bloemen, planten en opgezette dieren. Een
gesprek met twee bevlogen ondernemers.

Maison Louis

Maison Louis in drie woorden
Daar hoeft Richard Colson, samen met zijn vader Paul
eigenaar van Maison Louis, niet lang over na te denken.
“Vriendelijkheid, service en kwaliteit”, zegt hij. “Zelfs in
die volgorde. Of een klant nu voor een strikje of voor drie
pakken komt, hier wordt altijd geklasjeneerd. Het begint
met vriendelijkheid en gezelligheid; pas dan kan er iets
worden verkocht”. Een goede service staat daarbij hoog
in het vaandel. “Je krijgt bij ons wat je denkt te kopen.
Onze coupeuses kunnen ter plekke verstelwerkzaamheden
verrichten en als het nodig is, bezorgen we de aankopen
aan huis. En natuurlijk gaan we altijd voor kwaliteit.
Met een goede broek bijvoorbeeld, moet je een paar jaar
vooruit kunnen.”
Vader en zoon
Door schade en schande wijs geworden, zo omschrijft Richard
zichzelf. Na in Duitsland en in het westen van het land in de
mode gewerkt te hebben, trad hij in 2007 in dienst bij Maison
Louis. Vader Paul, als sinds 1966 werkzaam in de zaak, nam
het bedrijf in 2009 over. “Op voorwaarde dat we het samen
zouden doen”, legt Richard uit. Terug in Maastricht was het
voor hem even wennen. “In de Randstad is men veel harder en
directer. Gelukkig was pa er om af en toe te zeggen: ‘Richard,
zo werkt dat hier niet’. We kunnen ontzettend goed samenwerken. Hoewel hij soms bedenkingen heeft als ik iets nieuws
voorstel, is hij altijd bereid om naar argumenten te luisteren.
Pa grapt wel eens: ‘Jij lijkt zoveel op je moeder, het moét wel
goed gaan tussen ons!’”
6

Op naar de 150
Wilde toekomstplannen heeft Richard niet, integendeel. “150
jaar worden, dat is het eerstvolgende doel,” zegt hij. “Ik heb
geen plannen om uit te breiden. Het is veel lastiger om een
traditie vast te houden dan iets nieuws te verzinnen. Ik zie het
winkelaanbod in onze branche vervlakken, terwijl er zoveel
mensen zijn die aandacht aan hun kleding willen besteden.
Bij Maison Louis krijgt iedereen, van schoonmaker tot CEO,
dezelfde behandeling. Dat is onze kracht.” De grootste
uitdaging voor de komende jaren ligt in de samenwerking met
collega-ondernemers, zo meent hij. “Ondernemen gaat verder
dan je eigen winkel of straat. We zullen onze krachten moeten
bundelen. Op dat vlak valt er nog veel winst te behalen.”
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GLOED NIEUWE
M-Perception

Geen hokjesdenken
M-Perception in drie woorden omschrijven, dat gaat niet
lukken als je het eigenaar Martijn Van Bergenhenegouwen
vraagt. Toch waagt hij een poging. “Stoer, mannelijk... Maar
ik zit ook nog met bloemen en planten en opgezette beesten.
Hmm, met een vrouwelijk tintje dan”.
M-Perception is inderdaad niet makkelijk in een hokje te
plaatsen en dat is ook precies de bedoeling. “Dit is geen
standaard herenzaak,” legt Martijn uit. “Dat komt deels door
de inrichting en deels door de combinatie met bloemen en
planten. Die waren er trouwens als eerste, daar ben ik al
30 jaar mee bezig.” De meeste Maastrichtenaren zullen hem
inderdaad kennen als Martijn de bloemist. Sinds maart dit
jaar, verenigt hij zijn groene vingers met zijn andere passie:
mannenmode.

ondernemer zeg: hier geloof ik in, dit vind ik helemaal te gek.
Ik ben ervan overtuigd dat je iets moet bieden waardoor een
stad aantrekkelijk wordt. Onze wereld wordt steeds harder,
dus mensen zijn op zoek naar warmte en gezelligheid. In dit
soort winkels vind je precies dát”.
Motoren
Hoewel hij al drie decennia ondernemer is, heeft Martijn
de afgelopen maanden naar eigen zeggen veel bijgeleerd.
“Het is toch een andere omgeving en een ander discipline.
Dat is spannend en geeft me veel energie. Ik zou het heel gaaf
vinden als ik een soort community kan creëren van mannen
die waarde hechten aan stoere en mooie casual kleding.
En mannendingen”, voegt hij toe. Die mannendingen, dat zijn
o.a. custom made caféracers die vanaf het voorjaar bij
M-Perception te koop zullen zijn. Martijn: “Dat sfeertje vind
ik gewoon heel erg gaaf en het past bij wat ik doe. Het is elke
dag weer genieten dat ik dit kan en mag doen in zo’n mooie
winkel”.

Dit is wie ik ben
Martijn: “Ik heb altijd al de droom gehad om kleding erbij te
doen, maar steeds waren er redenen om ervan af te zien.
En dan gebeurt er iets in je leven waardoor je weet: als ik het
wil, dan moet ik het nú doen”. Het resultaat is een winkel die
uniek is in zijn soort. Kledingrekken met bronzen bloemen,
mahoniehouten planken en bloemenbehang bepalen de sfeer
- en daar is geen interieurontwerper aan te pas gekomen.
“Dit is wie ik ben. Ik doe wat ik leuk vind en waarvan ik als

Maison Louis
M-Perception
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JURGEN MOORS DIRECTEUR MAASTRICHT CONVENTION BUREAU

“MCB AAN DE BAL VOOR
ZAKELIJK TOERISME”
Je werkte hiervoor voor de Kamer van
Koophandel. Wat sprak je aan in de functie
van Directeur van Maastricht Convention
Bureau?
“In deze functie kan ik nog meer dan
voorheen een meerwaarde zijn voor
de regio. Ik ben hier dagelijks bezig
met het verkopen van de regio. Ook het
internationale element spreekt mij erg
aan. De congreswereld is heel globaal
georiënteerd, je staat dagelijks in contact
met heel de wereld. Het was wel even
wennen voor mij dat nagenoeg alle
activiteiten in de congreswereld gericht
zijn op de lange termijn. We zijn nu al
bezig met acquisities voor congressen
die pas in 2020 zullen plaatsvinden.”
Met jouw komst komt er een einde aan de
transitie die MCB in de afgelopen periode
onderging. Wat hield die transitie in?
“MCB werkte tot vorig jaar onder de vlag
van VVV / Maastricht Marketing. Besloten
is de leisure markt en zakelijke markt

uit elkaar te trekken. Dat het hier op het
gebied van leisure goed is, is inmiddels
wel duidelijk. Maastricht scoort als stedentrip enorm goed. Het is aan het MCB
om Maastricht nog beter op de kaart te
zetten als zakelijke bestemming. Daar
bouwen we nu hard aan door duidelijke
keuzes te maken. De congresmarkt is
heel breed. Er zijn tal van segmenten
waar je je op kunt richten. Je zou je
breed kunnen profileren, maar juist door
te kiezen voor een aantal speerpunten,
kunnen we meer doelgericht te werk
gaan. Voor de Limburgse congresmarkt
is het goed om aan te haken op de
campus-structuur zoals we die hier
kennen met de komst van de Health
Campus en de Chemelot Campus. Een
congres is een moment waarop je kennis
deelt. Wij moeten het in Limburg hebben
van de kennis economie. De komende
tijd zullen we dan ook met name op
medisch en chemie gebied proactief
gaan acquireren.”
8

Welke belangrijke actiepunten staan er nog
meer op jullie lijst?
“Inzetten op Zuid-Limburg als congres
regio en meer samenwerken met onze
partners en de stad. We beschikken
momenteel over een vijftigtal participanten. Dat zijn leden van MCB die een
bijdrage betalen. We willen dit aantal
participanten in de komende tijd graag
uitbreiden. Immers, hoe groter je netwerk met participanten, hoe uitgebreider
je aanbod en hoe beter we kunnen
inspelen op specifieke wensen van
congres organisatoren. Daarbij moeten
we verder kijken dan Maastricht en ons
meer als congres-regio profileren. Een
bedrijfsbezoek aan de Chemelot Campus
in combinatie met Maastricht als stad is
interessant voor de zakelijke bezoeker en
waardevol voor de branding van onze
regio. Zo zijn er veel meer mooie wisselwerkingen te bedenken. Onze regio is
compact, dat moeten we benutten.
Bovendien moeten we nog meer samenwerken met onze partners. Als het druk
is in het Mecc, is het druk in de stad.
Een congresganger laat gemiddeld zo’n
€ 365,- per dag achter in de stad.
Daarmee is de zakelijke bezoeker
economisch gezien de meest interessante. Daar moeten we samen werk van
maken. Elkaar informeren als er een
belangrijk congres in de stad is
bijvoorbeeld, zodat iedereen daar op zijn
manier op kan inspelen en we met zijn
allen een steentje kunnen bijdragen aan
het profileren van Maastricht als zakelijke
bestemming.”
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BESTUURSVOORZITTER
PROF. DR. MARTIN PAUL AAN HET WOORD

40 JAAR
UNIVERSITEIT MAASTRICHT
Op 9 januari 1976 ondertekende Koningin Juliana
in de Sint-Servaaskerk de oprichtings-bul van de
toenmalige Rijksuniversiteit Limburg, geflankeerd
door politicus en mede-oprichter Sjeng Tans.
Zonder zijn inspanningen zou de universiteit er
waarschijnlijk niet zijn geweest. Bijna veertig
jaar later staat de Universiteit Maastricht (UM)
te boek als de meest internationale universiteit
van ons land. Tijd voor een gesprek met
bestuursvoorzitter Prof. Dr. Martin Paul.

Wat is de betekenis van de UM voor Maastricht en de
Euregio?
“De universiteit is opgericht als antwoord op de economische
crisis in Zuid-Limburg als gevolg van de mijnsluiting. Kolen
door kennis vervangen, dat was het credo. In de afgelopen
decennia is de UM heel snel gegroeid. We hebben op dit
moment 16.000 studenten van meer dan honderd nationaliteiten, die hier gemiddeld zo’n 20.000 euro per jaar uitgeven.
Dat geeft een enorme economische boost. Bovendien scoren
we heel goed in internationale rankings; een behoorlijke
prestatie voor zo’n jonge universiteit. Van een provinciale
stad is Maastricht uitgegroeid tot een plek met internationale
allure. Ik denk niet dat iemand dit 40 jaar geleden had durven
dromen.”

Hoe wordt het 40-jarig jubileum van de UM volgend jaar
gevierd?
“Van januari tot aan de zomer staan er tal van feestelijke
evenementen en activiteiten gepland, die zowel gericht zijn
op onze internationale uitstraling als op onze binding met
Maastricht en de Euregio. Zo vindt er in april een groot
congres plaats waar we onze internationale partners
uitnodigen. Minstens zo belangrijk is het om de gewone
Maastrichtenaar kennis te laten maken met de universiteit,
haar medewerkers en studenten. De deuren van de UM
gaan dan ook letterlijk open, omdat we het belangrijk
vinden om transparant te zijn en te laten zien wat we doen.
Inwoners van Maastricht die dit jaar hun 40e verjaardag
vieren, worden bijvoorbeeld uitgenodigd voor een Arts &
Heritage tour. Ook komt er een monument voor Sjeng Tans
op de binnenplaats van de School of Business and Economics,
het eerste pand van de universiteit.”

Hoe ziet u de toekomst van de UM?
“Het is voor ons belangrijk om jong te blijven. De UM onderscheidt zich door het probleemgestuurd onderwijs en haar
internationale karakter. Ook voor de komende veertig jaar
zullen wij een innovatief profiel moeten ontwikkelen, zodat
we herkenbaar blijven als een universiteit die anders is dan
de rest. Daarnaast willen we onze regionale binding verder
uitbouwen. In het kader van de Kennis-As Limburg hebben
we nu al vestigingen in Sittard-Geleen, Heerlen en Venlo.
Het is van belang om studenten in een vroeg stadium van
hun studie, kennis te laten maken met bedrijven in de buurt,
zodat zij na hun studie eerder geneigd zijn om hier te blijven.
Samen met het bedrijfsleven denken we na over opleidingen
die toegepast zijn op de behoeften van de Euregio.Werkgelegenheid creëren, daar draait het om als we slimme, jonge
mensen hier willen houden.”
9
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IN GESPREK MET BURGEMEESTER ANNEMARIE PENN-TE STRAKE:

“MAASTRICHT WAS VOOR MIJ DE
ENIGE STAD WAAR IK
BURGEMEESTER WILDE WORDEN.”
De eerste 100 dagen als burgemeester zitten erop. Hoewel er
nog het een en ander te verkennen is, voelt Annemarie Penn-te
Strake zich al aardig ingeburgerd en heeft ze het erg naar haar
zin op haar nieuwe post als burgemeester van Maastricht.

dan de enige stad waar ik burgemeester
wilde worden. Niet de stad waar ik geboren
ben, maar wel een stad die ik inmiddels
heel goed ken en waar ik van ben gaan
houden.”
Mensen maken de stad

Kroon op het werk
Burgemeester worden van Maastricht. Het was iets dat de laatste jaren
weleens door haar hoofd was gegaan. Op 1 juli werd die gedachte werkelijkheid,
sindsdien mag ze zich de eerste vrouwelijke burgemeester van de stad én de
eerste partijloze burgemeester van het land noemen. “Ik heb het ambt van
burgemeester leren kennen tijdens mijn werk als hoofdofficier van Justitie en
heb het altijd een mooi ambt gevonden. Het gaat over thema’s die de samenleving rechtstreeks raken en ik vind het fijn om daar een bijdrage aan te kunnen
leveren. Bovendien is het heel gevarieerd en word ik op veel uiteenlopende
manieren uitgedaagd.” Een switch is het wel, na 34 jaar werkzaam te zijn
geweest in binnen Justitie en rechtspraak. “Maastricht is voor mij de enige
stad waar ik dit wilde. Ik ambieer op mijn leeftijd geen nieuwe carrière meer
in het politiek bestuur, maar zie het als de kroon op mijn werk. Maastricht is

10

Wat er dan zo mooi is aan Maastricht?
“Daar raak ik niet over uitgepraat,” aldus
Penn. “De stad is rijk aan historie. Dat zie
je terug in de oude gebouwen en culturele
highlights. Maar dat niet alleen, het zijn met
name de mensen die er wonen, die de stad
maken. De Maastrichtenaar is een trotse
inwoner die graag samenwerkt aan verbetering. Ik ervaar veel sociale saamhorigheid in de stad, dat vind ik heel mooi.
Daarnaast zijn er ontwikkelingen gaande
die veelbelovend zijn. Dan denk ik aan
economische ontwikkelingen, maar
ook stadsontwikkeling met projecten als
Belvédère en de universiteit die nog vol
ambities zit. ‘Last but not least’ is er de
prachtige ligging van de stad die het leven
hier toch echt heel aangenaam maakt en
die ons nog zoveel kansen biedt.”
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Werk aan de winkel
Maar er is ook werk aan de winkel, zo vervolgt Penn.
“De afgelopen drie maanden heb ik naast verdieping ook
gebruikt om een overall visie te formuleren. Daarbij zie ik
drie lijnen waarlangs we als college de stad verder zouden
moeten ontwikkelen. Op de eerste plaats hoe we van een
stad met een universiteit, een universiteitsstad worden.
Dan hebben we het over de verbinding tussen stad en
universiteit. Studenten maken de stad jong en dynamisch,
maar daarnaast mogen de bestaande bewoners geen
overlast ervaren. Dat moet in balans zijn. Verder kunnen
we ons als internationale stad nog beter profileren en daar
meer voordeel uit halen. Tot slot moeten we kijken naar
de rol van Maastricht als hoofdstad van de provincie. Wat
betekent die rol, hoe kunnen we daarmee iets toevoegen
aan de stad en wat kunnen andere steden van ons als
hoofdstad verwachten?”

Het is belangrijk om als gemeente letterlijk en figuurlijk
ruimte te bieden en dit samen met ondernemers te doen.
Met de nadruk op samen doen.”
Ook op het gebied van veiligheid - een essentieel onderdeel
van haar portefeuille als burgemeester- is samen doen
belangrijk. Onlangs was Penn nog volop in het nieuws in het
kader van drugsproblematiek in Maastricht. “Zoals ik aangaf
ligt de bal nu bij de landelijke politiek in Den Haag. Het is aan
hen om ons probleem te erkennen en internationaal een
beweging in gang te zetten voor aanpassing van het gedoogbeleid. In de tussentijd kunnen we als gemeente niet vaak
genoeg zeggen dat als ondernemers overlast ervaren, zij dit
moeten blijven melden. Melden is echt waardevol. Misschien
is het niet direct zichtbaar, maar er wordt daadwerkelijk iets
mee gedaan. We moeten hierover met elkaar in gesprek
blijven.”

Kijkend naar de binnenstad, is het samenvloeien van oud
en nieuw, van klassieke Maastrichtse elementen en nieuwe
(winkel)concepten én de komst van jonge ondernemers een
heel goede ontwikkeling volgens Penn. “Die combinatie is
spannend, daar liggen kansen voor de stad. Je ziet dat
ondernemers hun best doen om de stad glans te geven.
Er komt nieuw leven bij en reeds bestaande industrie krijgt
een nieuwe bestemming. We hebben hier de ruimte en de
rust, vergeleken met steden als Utrecht en Amsterdam.

2016: afmaken waar we mee bezig zijn
Vooruitkijken en goede voornemens formuleren doet Penn
bewust op gepaste wijze, “In het coalitieakkoord staan heel
veel plannen. Hoewel het hebben van ambities en vooruit
kijken heel belangrijk is, is het afmaken van waar we aan
begonnen zijn net zo belangrijk, dan wel belangrijker. Voor
2016 dus geen grote meeslepende ambities van mijn kant.
De focus ligt wat mij betreft vooral op het tevreden kunnen
afronden waar we mee gestart zijn en het resultaat kunnen
borgen. Dat lijkt me een heel mooi voornemen.”
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CENTRUMMANAGEMENT MAASTRICHT VERZORGT
OPENING MAGISCH MAASTRICHT MET ALS THEMA

“UIT HET HART”
Magisch Maastricht en 3FM Serious Request
Heerlen 2015 slaan de handen ineen tijdens
de openingsavond met als afsluitende act
3FM-DJ Giel Beelen

De avond bevestigt ook de samenwerking tussen gemeente
Maastricht, gemeente Heerlen en 3FM Serious Request
Heerlen. Gemeente Heerlen: “In het kader van deze samenwerking hebben wij niemand minder dan 3FM-DJ Giel Beelen
bereid gevonden om tijdens deze openingsavond van Magisch
Maastricht de actie onder de aandacht te brengen.“ Burgemeester van Maastricht, Annemarie Penn-te Strake:

De officiële opening van Magisch Maastricht komt dit jaar
recht uit het hart van de stad. In een adembenemende show,
vol unieke optredens van Sannemaj Betten, de 4 stadsdichters, Eupener Knabenchor, Enzo Kok, Project Sally, Linda
Friesen, SESSIBON, Janine Kitzen en Frank Steijns, worden
verschillende zintuigen geprikkeld. Laat u raken door mooie
woorden, meevoeren in rijke emoties en verrassen door de
diverse luiken die letterlijk in het stadhuis worden geopend
en die de vele gezichten van de stad tonen.

“Ik ben er trots op dat Magisch Maastricht en 3FM Serious Request
Heerlen in deze kerstperiode de handen ineenslaan om zo meer
aandacht te vragen voor de toekomst van kinderen en jongeren in
oorlogs- en conflictgebieden”

Maastricht zal in een van de mooiste tijden van het jaar haar
hart delen met iedereen. Een sfeervolle periode waarin warmte
extra welkom is en tradities, samenzijn en er voor elkaar zijn,
centraal staan. Een mooie verbintenis met de landelijke actie
3FM Serious Request Heerlen 2015, die een belangrijke rol
speelt tijdens deze wervelende show. Zo wordt onder andere
de gage van de artiesten geschonken aan de actie.

12

De opening van Magisch Maastricht, die ingeluid zal worden
door de burgemeester van Maastricht, Annemarie Penn-te
Strake, start op zaterdag 28 november om 18.30 uur voor het
stadhuis op de Markt. Na afloop van de show volgt de
overhandiging van de cheque, ten bate van 3FM Serious
Request Heerlen 2015, van de burgemeester van Maastricht
aan Heerlen. De grande finale start rond 19.15 uur, waar
3FM-DJ Giel Beelen, tijdens de Christmas afterparty, de
avond op spectaculaire wijze zal afsluiten.

winter 2015

MECC
AGENDA

NOVEMBER 2015
– JANUARI 2016
“De samenwerking met Maastricht is geweldig.
Op de 11e van de 11e zag je die typische Limburgse
saamhorigheid al. Dat merken we ook binnen het
project 3FM Serious Request. Heel Limburg doet
mee. Maastricht zet zich flink in voor 3FM Serious
Request, met meerdere activiteiten. Zo staat de
opening van Magisch Maastricht op 28 november
aanstaande, voor een deel in het teken van 3FM
Serious Request, met Giel Beelen als één van de
headliners. Dat vinden wij als organisatie natuurlijk
chique. We hopen dat veel Maastrichtenaren
en studenten uit Maastricht in de actieweek een
dagje naar Heerlen komen om de sfeer te proeven.
Het Glazen Huis staat weliswaar in Heerlen, maar
Limburg heet het hele land van harte welkom met
die typische Limburgse gastvrijheid.” - Bart Kuipers
namens project 3FM Serious Request

26 - 29 nov
BOEKENFESTIJN
27 nov
SMALLL JAARCONGRES
28 nov
STICHTING VRIENDEN
HARMONIE HEER VOORUIT
28-29 nov
ESSENTIAL “GATE TO HAPPINESS”

De opening wordt mogelijk gemaakt door Centrummanagement Maastricht,
gemeente Maastricht, VVV/Maastricht Marketing, gemeente Heerlen,
Serious Request Heerlen 2015, SESSIBON / Noël Hermsen, Roos Aerts,
Demo Productions, PS Show Support, Soundbound, Avontuur Limburg,
RFI Pyro Events, Mosae Secure en Miac Electro en ondersteund door
Les Tables (Brasserie Tapijn, stadscafé Lure, Café Sjiek en
restaurant Rozemarijn) & Horecaondernemers Markt.

19 dec - 3 jan
WINTERCIRCUS MAASTRICHT
14 - 17 jan
INTERCLASSICS MAASTRICHT
23 jan
K3 SHOW
23 - 24 jan
MEGA VLOOIENMARKT
27 - 28 jan
TATTOO EXPO MAASTRICHT

13
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UPDATE BEREIKBAARHEID
DEMARRAGE FIETSKOERIERS,
FIETSEN VOOR EEN BETERE STAD
iessen
foto: Philip Dr

sen
Dries
Philip
:
o
t
fo

Iedere Maastrichtenaar kent ze: de fietskoeriers van Demarrage, die zich - fietshelm
op en grote tas op de rug – behendig een weg
banen door het verkeer en alle andere weggebruikers het nakijken geven. Zo’n elf jaar
na de oprichting van haar bedrijf is eigenaresse Brigitte Vandewall nog even onstuitbaar als toen ze begon. “Over de hele wereld,
op iedere hoek van de straat een fietskoerier hebben rijden, dat is mijn doel.”

Maastricht iets moois geven
Ze werd opgeleid als architect, maar besloot na het afronden
van haar studie in Eindhoven om dàt te blijven doen wat ze
het allerleukste vond: fietsen. “Maar niet voor iemand anders,
zoals ik dat als student deed,” vertelt Brigitte. “Dat vond ik te
passief. Dus ik dacht: ik ga terug naar mijn stad en daar zelf
iets beginnen. Ik ga Maastricht iets moois geven.”
Op dit moment rijden haar fietskoeriers 12.000 ritten per
maand. Zowel kleine als grote pakketten worden door weer en
wind vervoerd. Spoed of geen spoed, een fietskoerier is altijd
snel. “In de binnenstad zijn we sowieso sneller dan een auto,”
vertelt Brigitte. “We fietsen binnen acht minuten van Daalhof
naar Randwyck. Daarnaast veroorzaken we geen parkeerproblemen of opstoppingen. Niemand heeft last van ons.”
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Sneller dan online shoppen
Ook ziet ze mogelijkheden om de samenwerking met
ondernemers in de binnenstad nog meer uit te breiden.
“Mochten winkeliers willen concurreren met webshops,
die vaak binnen één dag leveren, dan zouden we producten
binnen twee uur bij de mensen thuis kunnen bezorgen.
Lekker shoppen zonder sjouwen kan ook, dan leveren wij
de inkopen aan het eind van de dag bij de klanten af. Dat is
een goede service, die ook nog eens duurzaam, sportief én
sympathiek is.”

Beter voor mens en natuur
Eén fietskoerier trapt per jaar zo’n slordige 20.000 kilometer
weg en rijdt daarmee de halve wereld rond. Brigitte: “Als je al
die ritten bij elkaar optelt, alleen al in Maastricht, scheelt dat
natuurlijk enorm in CO2 uitstoot. Bovendien maken wij geen
lawaai. Dat is goed voor de mens én voor de natuur. Wanneer
vogels weer de kans krijgen om hun lied te zingen, zullen zij
zich eerder in de stad vestigen. Op die manier maken we
Maastricht leefbaarder. Dat vind ik een hele mooie bijkomstigheid van ons werk.”
Samenwerking Centrummanagement
Demarrage Fietskoeriers is de laatste jaren flink gegroeid met
filialen in Eindhoven, Helmond en Sittard-Geleen. Ook zijn er
plannen om in Weert van start te gaan. Die uitbreiding brengt
nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals het ontwikkelen van
een eigen automatiseringssysteem. “Dat is in het verleden al
eens hopeloos mislukt, dus daar ben ik nu weer mee bezig,”
lacht Brigitte. “Verder bekijken we samen met Centrummanagement Maastricht hoe we de verkeersdrukte in de
binnenstad kunnen verminderen. Nu rijdt een busje voor één
schoenendoos de binnenstad in, terwijl wij die kleinere
zendingen op een duurzame manier zouden kunnen leveren.”

Bestel een fietskoerier online bij
www.demarragefietskoeriers.nl
of bel 06 28 42 80 62.
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WERK AAN DE WINKEL?

DOE MEE MET
STORES@WORK 3
Het idee achter het werkgelegenheidsplan Stores@Work
is simpel: ondernemers die op zoek zijn naar personeel
worden ondersteund in het vinden en trainen van geschikte
kandidaten, terwijl mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om aan de slag te gaan. “Nu het
project de derde fase ingaat, hopen we nog meer ondernemers over de streep te kunnen trekken om deel te nemen”,
zegt Uschi Wehrens van ProLabor.

16
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Het verhaal van Jos

MVO
“Het mooie is dat je mensen de mogelijkheid kan geven om
een nieuwe entree te maken op de arbeidsmarkt”, zegt Uschi.
“Daarmee vervul je als ondernemer je maatschappelijk
verantwoorde rol”. Zowel ondernemer als kandidaat staan
er niet alleen voor. “Het spreekt voor zich dat het hele
traject plaatsvindt onder begeleiding van ProLabor en in
zo goed mogelijk overleg met alle betrokken partijen”.

Na meer dan dertig jaar in een managementfunctie voor
de overheid te hebben gewerkt, besloot Jos het roer om
te gooien. Met het openen van zijn eigen eethuisje annex
café ging een lang gekoesterde droom in vervulling. Toen
zijn huurcontract na vijf jaar niet werd verlengd, stond hij
als zelfstandig ondernemer ineens op straat, zonder
recht op een uitkering. Solliciteren ging moeizaam. Jos:
“Al snel merkte ik dat het bedrijfsleven niet zit te wachten
op iemand van mijn leeftijd. Dus op een gegeven moment
dacht ik bij mezelf: ik schrijf me echt óveral voor in, als ik
maar kan werken”.
Via Stores@Work kon Jos aan de slag in het Hampshire
Designhotel Maastricht, waar hij nu al meer dan een jaar
onderhoudswerkzaamheden verricht. “De eerste drie
maanden werd ik als nugger niet betaald. Sommige
mensen verklaarden me voor gek, maar ik wilde per
se werken. Het was wel omschakelen hoor. Terwijl ik
jarenlang bovenaan de ladder had gestaan, moest ik nu
helemaal onderaan beginnen. Maar inmiddels heb ik ijn
plaats veroverd. Ik heb werk gevonden en dat is wat ik
wilde”.

Opbloeien
De afgelopen twee jaar hebben hebben vijftien bedrijven
deelgenomen aan Stores@Work. Vanuit het programma zijn
28 kandidaten daadwerkelijk geplaatst. Uschi: “Sinds vorig
jaar werken we ook samen met de hotelbranche en dat
blijkt een succes. Natuurlijk hopen we dat we meer ondernemers kunnen overtuigen om deel te nemen aan het project.
Je geeft mensen een kans en het is geweldig om te zien dat
sommige ondernemers er echt van genieten dat een werknemer opbloeit en vooruitkomt”.

Het verhaal van Bart
Bart kwam terecht in de bijstand nadat hij zijn baan als
chauffeur verloor. “Van de Sociale Dienst moest ik me
toen inschrijven voor Stores@Work”, zegt hij. “Ik heb op
vacatures gereageerd die mij wel iets leken en al snel
kon ik als Parking Host beginnen bij Q-Park”.

Winkeltijdenwet
Stores@Work ging van start na de verruiming van de
winkeltijdenwet in 2013. De invoering van de wekelijkse
koopzondagen in de binnenstad heeft leidde ertoe dat
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werden
opgeleid om werkzaam te zijn in retail en horeca. “In dit
geval zijn dat voornamelijk mensen die gebruikmaken van
een bijstandsuitkering”, legt Uschi uit.“Stores@Work geeft
hen de mogelijkheid om zich te bewijzen op een nieuwe
werkplek”.

Inmiddels heeft Bart een jaarcontract op zak en dat
bevalt hem goed. “Mijn werkzaamheden zijn afwisselend, van het helpen van klanten tot schoonmaken.
Daarnaast ben ik heel erg blij met mijn collega’s en
werkgever, dus ik ben zeker van plan om hier de
komende jaren te blijven. Ik zie het zo: Stores@Work
heeft een deur voor mij geopend en die kans heb ik
met beide handen aangegrepen”.

Uitzicht op reguliere baan
Bijstandsgerechtigden werken de eerste drie maanden met
behoud van uitkering. Uschi: “Deelnemers aan ons project
moeten dus écht gemotiveerd zijn. Het mes snijdt aan twee
kanten: de kandidaat krijgt een reële kans om zich
de functie eigen te maken en de ondernemer heeft na drie
maanden een goede indruk van zijn/haar competenties.
Dit evalueren we zorgvuldig”. Bij goed gevolg zorgt ProLabor
voor een arbeidsovereenkomst voor zes maanden, waarmee
het werkgeversrisico ook gedurende deze periode bij de
ondernemer wordt weggenomen.

Ondernemers die willen deelnemen aan
Stores@Work 3 kunnen contact opnemen
met Uschi Wehrens van ProLabor:
043 604 98 22 / info@prolabor.nl
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“Commercie en cultuur in de juiste
verhouding om de kwaliteit hoog te houden.”

CENTRUMMANAGEMENT
INTRODUCEERT
RAAD VAN ADVIES
Sinds begin dit jaar heeft
Centrummanagement er met
een Raad van Advies (RvA)
een nieuw adviesorgaan bij.
De leden van de RvA vervullen
de functie van kennispartner
en zullen vanuit hun expertise
en ervaring het bestuur en de
directie van Centrummanagement Maastricht adviseren
over de te volgen strategie.
Daarnaast fungeren ze als
ambassadeur voor Centrummanagement, voor de stad en
haar ondernemers. Graag
stellen we de leden van de
Raad van Advies in de WIM
aan u voor.
Blik van buitenaf
Na Dr. Nick Bos, vicevoorzitter van het
College van Bestuur van de Universiteit
Maastricht, Ward Vleugels, voormalig
directeur Q-Park en Camille Oostwegel,
algemeen directeur van Camille
Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants is het de beurt aan Charles de
Loë, senior vermogensbeheerder bij
Stroeve & Lemberger. Charles keerde
zo’n tien jaar geleden vanuit de Randstad
terug naar Maastricht. Hij groeide hier
op, net buiten Maastricht, maar is
ruim twintig jaar weg geweest voor
studie en werk. Voor de RvA biedt hij
daarmee een frisse blik van buitenaf.

Gouden greep
Charles: “Ik behoor niet tot de ‘incrowd’ van Maastricht, heb o.a. in Utrecht,
Amsterdam en Brussel gewoond en heb bij mijn terugkomst dus aan den lijve
kunnen ondervinden hoezeer de stad veranderd is. Vroeger was vrijdag de
‘Belgen dag’ en zaterdag de ‘Duitse dag’. Dat waren zo’n beetje de enige dagen
dat je geen Nederlands of Maastrichts hoorde spreken in de stad, de rest van
de week was het vrij rustig. Dat is nu wel anders. Door de enorme groei van de
universiteit hoor je nu op iedere willekeurige dag zomaar drie of vier verschillende talen om je heen. De internationalisering van de stad is wellicht iets wat
me als meest opgevallen is en wat een bijzonder goede ontwikkeling is, als je
het mij vraagt. Het is knap voor een relatief kleine stad als Maastricht om zich
te profileren als internationale stad.” De komst van de universiteit is volgens
Charles dan ook een gouden greep geweest voor de ontwikkeling van de stad.”
Klankbord
“De functie van de RvA van Centrummanagement zie ik met name als die van
een klankbord. Dankzij het brede scala aan disciplines waaruit de raad bestaat,
bekijken we de ontwikkelingen in de stad van verschillende kanten en kunnen we
Centrummanagement desgewenst adviseren,” aldus Charles. “Centrummanagement
is, samen met de gemeente Maastricht en VVV/Maastricht Marketing, in de
afgelopen jaren goed bezig geweest een kwaliteitsslag te maken in onder meer
het winkelaanbod en de bereikbaarheid van de stad, en daarmee het aantrekken
van bezoekers. Het kwalitatieve aanbod bewaken is nu een belangrijk speerpunt.”
Commercie & Cultuur
Cultuur mag daarbij beslist niet ontbreken, vindt Charles. “Het is heel belangrijk
om te focussen op de commerciële kant van de stad en ervoor te zorgen dat het
winkelaanbod kwalitatief hoogstaand is, maar je moet er voor waken dat het niet
eenzijdig wordt en puur en alleen om commercie draait. Om de kwaliteit hoog te
houden, vormt cultuur een belangrijk onderdeel. We willen bezoekers zolang
mogelijk in de stad houden. Dan moeten we niet alleen focussen op commercie,
maar ook op horeca én cultuur.”

Naast Charles de Loë hebben ook Camille Oostwegel, Ward Vleugels, Nick Bos, en
Cor Jongen zitting in de Raad van Advies. Cor Jongen stellen we graag aan u voor
in het laatste interview in deze serie, in de komende editie van de WIM.
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UPDATE
GASTVRIJ
MAASTRICHT
MAASTRICHT AWARDS UITGEREIKT
Op 16 november j.l. werd Café Local voor uitgeroepen tot meest
Gastvrije Onderneming van Maastricht tijdens de uitreiking van de
Maastricht Awards 2015. 3DbyFlow won de award voor ‘Beste Starter’
en De Bisschopsmolen de Made in Maastricht Award.
De Maastricht Awards zijn dé jaarlijkse ondernemersprijzen van en
voor ondernemend Maastricht en is een initiatief van vele betrokken
Maastrichtse ondernemers, de gemeente Maastricht, Centrummanagement Maastricht, VVV / Maastricht Marketing en Gastvrij
Maastricht. Zij willen met het uitreiken van deze ondernemersprijzen
onderscheidend Maastrichts ondernemerschap meer zichtbaar maken
in de stad en waardering uitspreken voor de vele ondernemers die
Maastricht hebben gekozen als vestigingsplaats. Net als voorgaande
jaren konden Maastrichtse ondernemers meedingen in drie categorieën. In totaal namen meer dan honderd ondernemers deel aan de
verkiezing. De negen genomineerden zijn gekozen door een vakjury
bestaande uit lleden uit brancheverenigingen, bedrijfsleven en de
winnaars van vorig jaar.
Volgens de vakjury stralen de medewerkers van Café Local passie en
vakmanschap uit en hebben ze oog voor detail. “Het is een extroverte
onderneming die bijdraagt aan de omgeving, die zichtbaar is in de stad
en een toekomstproof en hybride businessmodel heeft,” aldus de jury.

Voor informatie over de awards, kijk op:
www.maastrichtawards.nl
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Update speciale folder voor bezoekers
Afgelopen voorjaar lanceerde Gastvrij Maastricht
i.s.m. Maastricht Bereikbaar, team Veiligheid &
Leefbaarheid en Milieu & Mobiliteit van de gemeente
Maastricht én met de andere partners een folder voor
bezoekers. Gastvriendelijkheid kent geen grenzen
blijkt, want de gekozen oplage voldeed niet aan de
vraag. Daarom brengt Gastvrij Maastricht nu een
vernieuwde versie van de folder. In deze folder (NL/
ENG) wordt het gastvrije karakter van Maastricht
wederom onderstreept en worden bezoekers onder
andere m.b.v. een nieuwe, functionele plattegrond op
weg geholpen. De folders worden door de Hospitality
Guides uitgedeeld aan bezoekers op de drukste
dagen van het jaar en op zondagen. U kunt de folder
downloaden op www.vvvmaastricht.nl/download/
gastvrijmaastrichtkaart.pdf

“Voor café Local is dit een
prijs die ons past als een jasje.
We gaan met ons personeel en
onze gasten enorm genieten
van de tijd die komen gaat.
Schitterend om te zien hoe
je met een sterk team en ontzettend leuke gasten elke dag
opnieuw zoiets moois kunt
bereiken!” – Dennis Stroes, café Local
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WOENSDAGMARKT
NIEUWE STIJL
Hij was toe aan een make-over.
Een nieuwe indeling, een
andere routing, meer divers
marktwaar én meer aandacht
voor sfeer en beleving. Op
woensdag 28 oktober opende
Wethouder Jack Gerats de
vernieuwde woensdagmarkt.
Een plek die vanaf nu dynamischer is, waar traditionele
en nieuwe koopwaar elkaar
vinden, waar iedere woensdag
iets anders gebeurt en waar
veel meer verbinding wordt
gezocht met de rest van de
stad. Tijd voor een bezoekje
aan de nieuwe woensdagmarkt!
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Traditionele koopwaar &
trendy foodconcepten
De vertrouwde groente & fruitkramen,
bloemen en stoffen, afgewisseld met
ambachtelijke hamburgers, koffiespecialiteiten en regionale, pure, duurzame
producten. Geen strak ingerichte looppaden, maar meer flexibele standplaatsen en ruimte voor actie en
beleving. Een plek waar iedere week
reuring is, waar demonstraties, kooken stoffenworkshops plaatsvinden en
waar proeverijen en muziek perfect
samengaan. Zomaar een impressie
van de vernieuwde woensdagmarkt
zoals deze sinds het najaar plaatsvindt.
Het resultaat van de inspanningen van
de werkgroep, bestaande uit gemeente
Maastricht, marktondernemers en
marktmeester Maastricht, die ontstond
na het signaleren van een terugloop van
bezoekers en ondernemers. Daarnaast
was de woensdagmarkt in de oude vorm
een ‘eiland in de binnenstad’ en was
er nauwelijks een band met de horeca,
retail en evenementen. Het was tijd voor
verandering. Met succes, zo blijkt tijdens
een rondje langs de marktondernemers.

winter 2015

Alber Ruiter, al bijna 20 jaar marktondernemer in Groente & Fruit: “Het nieuwe
concept is pas doorgevoerd. Toch heb ik het gevoel dat je het al merkt . De sfeer
is er echt op vooruit gegaan, zowel onder de ondernemers als de bezoekers. De
flexibiliteit vanuit de gemeente en de nieuwe opzet en indeling, bieden veel meer
mogelijkheden. Er valt weer iets te beleven. Het begin is er nu, het is belangrijk
dat we hier samen, als ambulante ondernemers, de gemeente en de gevestigde
ondernemers aan blijven werken. Zo kunnen we elkaar versterken en is de
woensdagmarkt voor iedereen van toegevoegde waarde.”
Peter Schrieder, marktondernemer in bloemen & planten: “De manier waarop de
signalen en zorgen vanuit ons als marktondernemers zijn opgepakt, is bijzonder
prettig geweest. De uitstraling van de markt is er echt op vooruit gegaan. De markt
staat weer vol en er is weer volop leven. Ook de veiligheid is verbeterd: door de
nieuwe indeling hebben we geen last meer van vrachtverkeer dat vlak voor onze
kraam komt laten en lossen bij de horecazaken rondom de markt.”
Fons van der Vorst, (derde generatie) modestoffen: “Als ondernemer uit Helmond
maak ik me er in Brabant niet altijd geliefd mee, maar de markt van Maastricht is
voor ons absoluut de meest dynamische en drukke. Het wordt nog vaak onderschat
hoe divers je klantengroep hier is. Je weet nooit wie je voor je hebt: modeontwerper,
theatermaker, carnavalsvereniging, school en ga zo maar door. Ook heb je hier
te maken met een heel internationaal publiek. Dat maakt deze markt helemaal
bijzonder en dat moeten we zeker zo houden. Ik ben dus erg blij met de nieuwe
opzet.”
Nieuwkomer Fons Bollen van The Dutch Pepper Company: “De vernieuwde aanpak
van de woensdagmarkt was mij voor de aanleiding om me ook op de markt te
begeven met mijn specifieke producten die gemaakt zijn van Kampot peper uit
Cambodja. Ik pas heel goed op het nieuwe foodplein en voel me thuis tussen
andere producenten van biologische en streekproducten.”

Jack Gerats, wethouder Marktzaken:

“Om succesvol te zijn, móeten de Maastrichtse
Markten in beweging blijven. Ik ben daarom blij dat
we samen met de marktondernemers tot de nieuwe
Woensdagmarkt zijn gekomen: een dynamische
markt, die de diversiteit van de stad weerspiegelt.
Een plek waar traditionele marktwaren, vers bereide
hapjes of maaltijden en duurzame producten samenkomen, maar waar ook altijd iets te beleven is, zoals
workshops of proeverijen.”

21

W!M 12

Bij een stad die in magische sferen verkeert,
hoort een cultureel programma dat net zo
magisch is. Met trots presenteren wij ook dit
jaar een decembermaand vol culturele parels
en kerststerren. Noteer ze alvast in uw agenda.
Kijk, luister en geniet!

HIGHLIGHTS
MAGISCH
CULTUURFESTIVAL

KUNSTBENDE LIMBURG & BUREAU PINKPOP PRESENTEREN:
HET PEPERNOTENCONCERT
Zaterdag 5 december Mosae Forum, 14:00-17:00 uur.
Kunstbende Zuid-Limburg brengt een gevarieerd programma
van muziek, dans en entertainment voor jong en oud, groot
en klein, waarbij het feest van Sinterklaas centraal staat.
MOBIEL CARILLON 2.0 MET FRANK STEIJNS EN DIVERSE
CULTUUR GEZELSCHAPPEN
Zondag 13 december, Centre Céramique, 15:00-16:30 uur.
Een uniek kerstconcert waarbij het mobiel carillon wordt
bespeeld door Frank Steijns, stadsbeiaardier van Maastricht.
Dansschool Reality, Kinderkoor Sjamaes en Jeugdharmonie
Sint Petrus & Paulus Wolder- Maastricht zorgen voor verrassende optredens, mede mogelijk gemaakt door Kumulus en
Stichting Carillons Maastricht.
KERSTBOOM PERCÉE WYCK IN TEKEN VAN VREDESDUIF
Zaterdag 12 en Zondag 13 december Percée (Wyck), 13:00-14:30
uur en op zondag tevens van 15:30-17:00 uur.
In het weekend van 12 en 13 december vinden activiteiten
rond de kerstboom op de Percée in Wyck, met het thema
‘Vredesduif’ plaats. Leerlingen van het United World College
en Kumulus zullen zelfgemaakte vredesduifjes in de kerstboom hangen en een muzikale omlijsting verzorgen.
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PREVIEW WINTERCIRCUS
MAASTRICHT
Woensdag 16 december, Mosae Forum,
15:00 – 16:00 uur.
Een unieke act in Europa bestaande
uit motorrijders die op hun razende
motoren met enorme snelheid in een
metalen kogel ronddraaien. De act
maakt deel uit van het Wintercircus
Maastricht 2015, maar Mosae Forum
krijgt de primeur. Voorafgaand en aansluitend zullen er acts plaatsvinden van
dansschool Reality en het Maastrichts
zangtalent Jelke Schijlen.

NS IN TEKEN VAN KERST &
NIEUWJAARS VLEUGELCONCERTEN
Za. 12 dec. 11.00 – 12.30 uur en 14.00 –
14.45 uur. Za, 2 jan. 13.00 – 13.45 uur. Zo.
3 jan. 17.00 – 18.00 uur. NS Stationshal.
Sinds dit najaar staat er een prachtige
vleugel in de stationshal van Maastricht.
Diverse culturele instellingen zoals het
Kunsthuis Theo Hübens, Talentklas
Conservatorium Maastricht, Jongerenkoor de Eurosingers i.s.m. Marjon
Lambriks en Zoë Greten, de winnares
van het RTL 4 programma Superkids,
verzorgen speciale Kerst- & Nieuwjaarsconcerten.

Iedereen doet, geniet en beleeft mee!
“We zijn enorm trots op de meer dan 1000 (internationale) cultuurbeoefenaars,
die samen met ons hebben gezorgd voor de magische sfeer & beleving
tijdens Magisch Maastricht in de vorm van dans, zang, poëzie en theater.
In de vier jaar dat wij hier namens Centrummanagement Maastricht invulling
aan geven, is dit festival uitgegroeid tot een waar podium voor creatief talent.
Jong en oud, amateur en professional; iedereen mag zich aanmelden.
Dit jaar mogen wij 85 gezelschappen, waarvan 30 nieuwe gezichten, verwelkomen. Zij zullen op de diverse podia hun talent en passie delen. De
medewerking en het enthousiasme van de pleinorganisatoren, ondernemersverenigingen en andere partners die samen met ons en de gezelschappen
kwalitatief maatwerk leveren, dragen daar ten volle aan bij. Of het nu op de
markt, de Kesselskade of het pleintje van de Mestreechter Geis is, iedereen
doet, geniet en beleeft mee! Het Magisch Cultuur Festival Maastricht is
een uniek festival van, voor en mét iedereen!” aldus Jelle Ummels & Tom
Berghmans, organisatie Magisch Cultuur Festival Maastricht.

www.cmmaastricht.nl

LVO MAASTRICHT ‘CHRISTMAS SING
ALONG’ VOOR SERIOUS REQUEST
HEERLEN 2015
Zondag 20 december, 13:30-16:00 uur,
OLV-Plein.
Bijna 100 leerlingen van het Limburgs
Voortgezet Onderwijs Maastricht zullen
een optreden verzorgen in het kader
van het Magisch Cultuur festival
Maastricht. Daarnaast zamelen alle
leerlingen geld in voor de actie van
het glazen huis Serious Request
Heerlen 2015.
NIEUWJAARSVOORSTELLING DINNER
FOR ONE (DER 90. GEBURTSTAG)
Zondag 3 januari (13:00 uur, 14:00 uur en
15:00 uur). Dinner for One (ook wel
bekend als Der 90. Geburtstag) is een
komische sketch die in de jaren ‘20
geschreven werd en onder andere in
Duitsland en Oostenrijk een vast
onderdeel was van de televisieprogrammering op oudejaarsavond.
De cast van de voorstelling bestaat uit
Rob Meurders en Jan Janssen. Het
internationale gezelschap, Lola Marie
& ‘Les Chats Noirs’ , is bekend om hun
breed repertoire en meeslepende show
en zal de muzikale omlijsting verzorgen.
De locatie wordt bekend gemaakt op
onze website, www.cmmaastricht.nl.
NIEUW: VASTE PODIA OP HET ONZE
LIEVE VROUWEPLEIN EN
AMORSPLEIN
Nieuw gedurende het Magisch Cultuur
Festival Maastricht zijn twee vaste podia
waarvan culturele gezelschappen
gebruik van maken. Deze twee podia
staan op het Onze Lieve Vrouweplein
en op het Amorsplein. Op het OLVPlein zal op zondag 13 december om
14:00 uur de ‘Toine Pans’ kiosk worden
onthuld. Zie ook kort nieuws op p.24.
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SINTERKLAAS
AAN DE MAAS
Op zaterdag 14 november vaart Sinterklaas om 11.00u met zijn Pakjesboot
Maastricht binnen. De nieuwe burgemeester van Maastricht, Annemarie
Penn-te Strake kijkt er nu al naar uit
om de Sint te mogen verwelkomen
waarna de Goedheiligman vervolgens
vanaf 14 november weer zijn intrek
neemt op ‘De Spanje-Vallei’, de boot van
Rederij Stiphout. Hier verblijft hij tot en
met 5 december en ontvangt hij graag
jong en oud. Met veel plezier leidt hij
iedereen rond door zijn woon-, werken zelfs zijn slaapkamer. Daarnaast kun
je samen met de Sint en z’n Pieten een
boottocht maken, deelnemen aan een
PietenWorkshop en luisteren naar de
mooiste Sinterklaasverhalen. Tevens zijn
er diverse andere activiteiten in de stad
zoals workshops pepernoten bakken
bij de Bisschopsmolen en theater- en
filmplezier met Sint & Piet. Het belooft
geval weer een mooi Sinterklaasfeest
te worden in Maastricht. Nog specialer
en extra lang, want Sinterklaas vertrekt
niet in alle stilte na Pakjesavond, maar
wordt dit jaar op bijzondere wijze uitgezwaaid op 6 december! Kijk voor meer
info op www.sinterklaasaandemaas.nl

KORT
NIEUWS!
JELLE UMMELS VERLAAT
CENTRUMMANAGEMENT MAASTRICHT
Eind december stopt Jelle Ummels
als projectmanager van Centrummanagement Maastricht. Na deze
functie vier jaar te hebben vervuld,
gaat zij vanaf 1 januari als zelfstandig ondernemer de functie van
Programma Manager vervullen bij
‘Heerlen Mijn Stad’. Jelle was namens
Centrummanagement één van de
drijvende krachten achter Magisch
Maastricht, Gastvrij Maastricht en vele
andere initiatieven ten behoeve van het
verbeteren van het ondernemersklimaat
in de binnenstad. Ook zette zij zich in
voor de programmering van Cultuur op
Zondag. Jelle: “Als je iets met passie
doet, kun je het haast geen werk meer
noemen. En de wereld heeft meer
passie nodig! Ik wil, naast uiteraard
mijn collega’s, iedereen waar ik in de
afgelopen 4 jaar mee heb samengewerkt, bijzondere projecten mee heb gedaan en mooie resultaten heb geboekt
uit het diepst van mijn hart bedanken.”
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ZAATE HERMENIEKES TIJDENS
CULTUUR OP ZONDAG
Bang dat het stil zal worden in de
stad tussen Kerst en Carnaval hoeven we niet te zijn, want Centrummanagement heeft in die periode de
hulp van ‘De Tempeleers’ ingeschakeld voor de invulling van Cultuur
op Zondag. In de weekenden tot aan
Carnaval zullen verschillende Zaate
Hermeniekes door de stad trekken
en zorgen voor muzikale gezelligheid in de binnenstad.

TOINE PANS KIOSK
IN ERE HERSTELD
Centrummanagement Maastricht
is sinds kort de trotse eigenaar van
een eigen kiosk. De kiosk, die door
de gebroeders Maes gedoneerd is
aan Centrummanagement en door
stichting Radar is opgeknapt, zal
een culturele bestemming krijgen
in de binnenstad met als aftrap het
Cultuur Festival Magisch Maastricht
2015. Diverse cultuurgezelschappen
zullen vanaf de kiosk op het Onze
Lieve Vrouweplein een winterse
muzikale bijdrage leveren.
Toine Pans was een rasechte
Wyckenaar, altijd schampend op de
“Mestreechtenere aon de aandere
kant vaan de Maos”. Dat was slechts
gekscherend, want in werkelijkheid
had Toine het hart op de goede
plaats voor heel Maastricht. Met veel
inzet en passie was hij altijd bereid
om de handen uit de mouwen te steken in de hele stad. Toine kennende
zal hij hierboven met een glimlach
een toost uitbrengen op ‘zijn’ kiosk.
De onthulling vindt plaats op het
Onze Lieve Vrouweplein, op zondag
13 december om 14uur.
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‘Met een beetje sfeerverlichting, zet je zo een
boom op!’ – Anna van Kooten
Galerie ‘Ik’

DANKZIJ JULLIE STRALEN DE
LICHTJES IN DE STAD!
Elk jaar opnieuw gaan we bij Centrummanagement Maastricht de uitdaging
aan om de sfeerverlichting in de
binnenstad te realiseren. We bezoeken,
bellen en mailen vele ondernemers,
verenigingen en anderen en hebben
ook dit jaar weer een grote groep
mensen gevonden om een waardevolle
bijdrage te leveren aan de magische
sfeer in de stad. Zonder jullie steun
was het allemaal niet mogelijk geweest en we zetten jullie dan ook graag
in de Magische spotlight: Iedereen
van harte bedankt voor de financiële
bijdrage!

•

Het overzicht is zorgvuldig opgesteld
en bijgewerkt tot het moment dat deze
uitgave in druk is gegaan. Desondanks
is het mogelijk dat het overzicht
onvolledig of onjuist is, waarvoor bij
voorbaat onze excuses.

Verenigingen		
• VEBM, Vereniging van Eigenaren
Binnenstad Maastricht
•	VOC, Vereniging Ondernemers
Centrum
•	Ondernemersvereniging Cörversplein
(in oprichting)
• Ondernemersvereniging Entre Deux
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la Bergère Group
De Brandslang Mestreech
• Brasserie Bonhomme
• Coffeelovers / Maison Blanche Dael
• Galerie & Atelier “Ik”
• Gemeente Maastricht
• Maison van den Boer
• MECC Maastricht
• Q-Park
• Ruijters Groep
• SAHOT
• Sassen Dielemans BV
• Rederij Stiphout
• les Tables		
• Universiteit Maastricht
•

•

OJ, Ondernemend Jekerkwartier

•	Ondernemersvereniging Kesselskade/

Maaspromenade
Ondernemersvereniging Mosae Forum
•	Horeca Ondernemers Onze Lieve
Vrouwenplein
• Ondernemersvereniging
Stokstraatkwartier
• OW, Ondernemend Wyck		
•

Amorsplein		
• Australian Homemade
• Café B.for
• Clio Jewelry
• Van Delft Pepernoten
• Depeche

W!M 12
Dille en Kamille
Café Falstaff
• Freddy Pant Room
• Gents
• Hair by Puck
• Kinsjasa Shoes
• Lincherie
• Lucky Luc Snacks
• Lunch & Zo
• Pieters Dortu
• Sjieko.com
Boschstraat		
•	Belvedère wijkontwikkelingsmaatschappij
• Pathé Bioscoop

Eye Wish Opticiens
Frozz & Oodlz
• Handyman
• Van Hugten Mannenmode
• Lifestyle Nieuwstraat
• Mondo-Nation
• Paradis de Clayre
• ReisburoSchoenmaekers
• Schuurman Tabakshuis
• de Sjoester vaan Mestreech
• Tupperware Store
• Ijssalon Venezia
• Dierenspeciaalzaak Wolters
• Ze house

•

•

•

•

‘De Wilhelmina boom laat zijn
takken zien, bladeren worden een
zee van licht. Hij laat zijn takken
glinsteren, doet mensen verwonderen en brengt stemming in de
stad die ons goed doet.’ – Gerard
Veldt Brasserie Keizer
Hoogbrugstraat		
• VVE Parkeergarage Arco Iris
• Belle Mani
• Peter Bronzwaer
• Goudbloem
• het Hoofse Huis
• Housing XL
• F. van Lanschot Bankiers
• Au Lion d’Or
• MaNo
• Max®
• Quattro Mori
• Residence Housing & Relocation
• Roxx International BV
• Bij SamSam
• Sjiek Kookpunt
• Soeters Car Electronics en Telecom
• Tandartspraktijk Wyck
• Urban Gardening Maastricht
• de Verwondering
• Week IN Week UIT
• Woonder BV
Keizer Karelplein		
• Brasserie Keizer
• VanDaan
Maastrichter Brugstraat
• Bakker Bart
• de Bijenkorf
• Cavallaro Napoli
• Chaussures Mondiales

Filipucci
Fittz
• Jeans Centre
• de Kiosk Sint Servaasbrug
• McGregor
• Nespresso
• Van Os tassen en koffers
• Buvette ‘t Piepenhoes
• Pinky
• Polarn O. Pyret
• Riverwoods
• Timberland
Markt		
• Hotel Grandcafé de la Bourse
• la Chine
• la Colombe
• Steakhouse Dusart
• FAB
• Restaurant Da Geppetto
• de Gouverneur
• Kaffee ‘t Haantje
• Eetcafé Jour de Fête
• Kentucky Fried Chicken
• Kookhuis aan de Maes
• van Leendert
• Café Local
• City Centre Hotel Mabi
• Oliebollenkraam Mesa
• Mickey Brown’s
• Eetcafé Minckelers
• Kaashandel Mitchel Sauer
• Pizzeria Napoli
• “t Panhuis
• Peter’s Irish Pub
• Puur Shop in Shop
• Friture Reitz
• Snackpoint De Merret
• SNS Bank
• Sway Café
• Grand Eetcafé de Vreede
• Zeeman
• Café de Zwaan
Nieuwstraat		
• Angela’s Bijoux
• Basano
• Belle et Beau
• Carousel
• Definition Mode
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‘Als randje van het centrum van
Maastricht, de Kesselskade en
Maaspromenade, is het juist heel
belangrijk om wat extra in de
Kerst-/Spotlights te staan’.
– Alon Walstock Ondernemersvereniging
Kesselskade en Maaspromenade
Pleintje de Percee
• AchtenenvanGent Notarissen
• Hotel Beaumont Maastricht
• Hermès
• Leon Martens
• Mestrini Occhiali
• Monfrance Schoenmode
• Hotel - Tapperij de Poshoorn
• Stella Gelato
Rechtstraat		
• Big Song
• Bizarre
• Burgerlijk
• Eetcafé Céramique
• le Courage
• Doubleface
• Elia
• Estafette, de biologische eetwinkel
• Fab Icons
• Gadjah Mas
• Gay Jongen
• Hairboutique by Houda
• de Heppie Store
• Hot Kitchen Men’s Boutique
• de Joffers
• Kunstuitleen
• M-Perception
• Maaslands Antiquariaat &
Lijstenmakerij
• Magnolia Thrift Store
• les Marolles
• Maxcy’s
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Mediterraneo
Mengelers Textielreiniging
• la Neuvième Paris
• Nina’s boutique
• Nollen Kneepkens Mediators
• Novita Wardrobe
• Restaurant “O”
• Odyssee
• Mi Pasión
• Piedi d’Oro e più
• Pont d’Or
• Café Rambler
• Regalo Cadeau
• Ron for Run
• Ruebens
• Semplice e buono
• Skin Aesthetic
• de Tabakspeciaalzaak
• Tapas y Más
• Tekst & Stijl
• Tizia Jewels and Art
• Toscanella Apuana
• de Verrassing
• Villa Trèpetie
• Vormlicht
• WePe-Mode
• Wienkontor R55
• Wijn en Antiek in Wiek
• Zenza
• Zilch
•
•

‘Als kleine ondernemer in de Hoogbrugstraat vind ik het belangrijk
dat de bezoeker in ons mooie
stadsdeel rondloopt met een gevoel
van welbehagen en overweldigd
wordt door de sfeer van warmte
en gezelligheid. Ik voel me verantwoordelijk een bijdrage te leveren
aan de sfeerverlichting in de strijd
tegen het internetshoppen.’ – Marian
Notermans, Manó Design
Stationsstraat		
Bread & Delicious
• Coen Gorter Interieurconcepten
• Cucina 50
• Douwe Egberts
• Amrâth Grand Hotel de l’Empereur
• Fair Play Centers BV
• Hampshire Designhotel Maastricht
• Handelsbanken
• Mayfair
•

Mestrini Occhiali
Night Shop
• Sigarenhandel Otten
• Van Overeem Van Wissem
• Hotel - Tapperij de Poshoorn
• Bloemenhandel Ramaekers
• the Read Shop
• Stella Gelato
Vismarkt
• Hotel-Bar Beez
• de Feesfebrik
• FM Kaffee
• de Gouverneur
• Kaffee de Kouts
• Café Printemps
• het Rozenhoedje
Vrijthof
• Avanti
• Azië Tapas
• Il Bacaro
• Basilica
• Brasserie Britannique
• Amrâth Hotel Du Casque Maastricht
• Charles Feijts Groep
• IJssalon Christy
• Cafe la Cloche
• Fameuse
• Forza B.V.
• Gauchos Grill
• Gio’s Cucina
• Haas op het Vrijthof
• ING Bank
• Grandcafé d’n Ingel
• Sint Janskerk
• McDonalds
• Restaurant Grand Café Momus
• Brasserie Monopole
• Museum aan het Vrijthof
• Grandcafé Nieuw Bruin
• Aux Pays Bas
• Grandcafé de Perroen
• Pinky
• Eetcafé Rekko
• Grandcafé Maastricht Soiron
• Theater aan het Vrijthof
• le Theatre Hotel
• In d’n Ouden Vogelstruys
•
•
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Vanuit onze overtuiging dat een
goed hotel meerwaarde biedt
aan de omgeving dragen wij
met Hampshire Designhotel &
Brasserie FLO graag bij aan een
“Magisch Maastricht” en zijn blij
met het ondernemerscollectief
dat door CMM wordt gefaciliteerd
t.a.v. de sfeerverlichting.’
– Sita Tadema Hampshire Design Hotel
Maastricht
Vrijthof 33 Hairstyling & Visagie
Vrijthof 9
• Vrijthofnotarissen
Wycker Brugstraat		
• l’ Abeille
• Greenshop Van Appeven
• Balmoral Men’s Fashion
• Bastiaans Exclusieve Schoenmode
• Berger Lingerie
• Bouchon d’en Face
• Steakhouse Carnal
• Christine le Duc
• la Coupe d’Or
• Chocolatier Friandises
• Gembira
• Hamburgeria
• Restaurant Harry’s
• Ici Paris XL
• Ivizi
• Jaspers en Zoon
• Jewels 4 You
• Kaldi Maastricht
• het Kousenhuis Lin-O-Lux
• Schoen en sleutelservice Lebon
• McDonalds Wyck
• Mickey Brown’s
• Noir
• Park Lane
• “t Rommedoeke
• Patisserie Royale
• Sartoriale
• Gezondheidswinkel Schreurs
• Joep Schürmann Vleesspecialiteiten
• Simon Lévelt
• Sleebe Mannenmode
• Stijl Wyck
• Subway
• Vinilo
• Apotheek Wyck
• Fotostudio Wyck
• Café Zondag
•
•
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Er kunnen echter op geen enkele
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