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INHOUD IN DEZE WIM:
LAAT DE LENTE MAAR KOMEN!

TEFAF IN DE STAD: 
De vlaggen wapperen, de lopers liggen uit… TEFAF in de 
stad, wat betekent dat? Is het routine na al die jaren of toch 
ieder jaar opnieuw weer spannend? En hoe bereid je je voor 
op dit event van wereldformaat? We vroegen het een aantal 
ondernemers binnen en buiten de stad. Lees meer op pagina 4.

EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN  
BIJ CENTRUMMANAGEMENT MAASTRICHT!
Met, voor en door ondernemers. Het team 
van Centrummanagement Maastricht staat 
voor u klaar. Wat drijft hen en wat maakt hun 
werk zo leuk?  Lees het op pagina 22

GOUDE OUDE & GLOED NIEUWE: 
Wat hebben de jongste kunstgalerie en een van de oudste 
kunst- en antiekhandels in de stad met elkaar gemeen en 
wat zeker niet? Lees het op pagina 6 en 7.

VAN SCHATTEN NAAR WETEN EN VAN 
OPINIE NAAR FEITEN: 
MAASTRICHT BEREIKBAAR MONITORT BEZOEKERS
Wanneer zijn welke bezoekers in de stad? Waar komen  
ze vandaan en wat zijn nu echt de piekmomenten in het 
weekend en door het jaar heen? Dankzij zogenaamde 
‘Big Data’ is het steeds beter mogelijk bezoekers aan  
de stad anoniem te volgen en informatie boven water te 
krijgen die voor de hele stad waardevol is. Maastricht 
Bereikbaar is sinds kort gestart met het verzamelen  
van deze gegevens. Wat de voordelen hiervan zijn voor 
gemeente en ondernemers? Lees het op pagina 12 en 13.
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STREEKPRODUCENTEN EN HORECA, VERENIGT U! 
In opdracht van Centrummanagement Maastricht 
voerden vijf studenten van de Hotel Management School 
Maastricht de afgelopen tijd onderzoek uit naar de 
kansen van streekproducten voor onze regio. Ze bekeken 
daarbij met name in hoeverre samenwerking tussen 
verschillende producenten van Limburgse streekproducten 
zou kunnen leiden tot meer bekendheid van die producten 
en de regio in het algemeen. Benieuwd naar hun 
bevindingen? Lees het op pagina15

NOG INTERACTIEVER EN CREATIEVER: 

De thema-avonden van Centrum-
management zijn vernieuwd en 
hebben voortaan een andere opzet   
U kunt erbij zijn! Kijk snel op pagina 9 
voor meer informatie en om u aan  
te melden. 
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 Valentijn Byvanck Cultuurhuis Marres
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KOKEN ALS KUNST
Cultuurhuis Marres opent in maart de exclusieve expositie 
van de wereldberoemde spaanse chef Ferran Adrià. 
Directeur Valentijn Byvanck is bijzonder vereerd en 
verheugd. In een interview vertelt hij wat we kunnen 
verwachten van de tentoonstelling. Dit en meer cultureel 
nieuws op pagina 20 en 21. 
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Jaarlijks weerzien
Carlo Meulenhof, Brekelmans 
Schoenen: “Het zijn ieder jaar opnieuw 
die twee weken in het jaar waar we 
enorm naar uitkijken. Niet alleen 
vanwege de extra drukte in de winkel, 
maar ook vanwege de inmiddels vaste 
klanten die we ieder jaar weer terug- 
zien. In de eerste week zijn het de 
standhouders die schoenen bij hun 
outfit komen kopen, daarna komen  
de bezoekers. En dan vooral heel veel 
internationale bezoekers in korte tijd. 
Met een aantal van hen hebben we 

inmiddels echt een vertrouwensband 
opgebouwd. Die zien we ieder jaar 
terug, dat is heel bijzonder. Het feit  
dat we maatwerk leveren en schoenen 
personaliseren spreekt hen erg aan. 
Ook bieden we extra service zoals het 
poetsen van schoenen of de mogelijk-
heid om exclusief te shoppen buiten 
openingstijden met een personal 
shopper. Uiteraard kopen we ook 
anders in met TEFAF in ons achter-
hoofd. In onze etalage prijkt meestal 
een uniek exemplaar of we kiezen  
voor een TEFAF gerelateerd thema.”

DE VLAGGEN WAPPEREN, 
DE LOPERS LIGGEN UIT…

TEFAF IN DE STAD 

Alsof de stad uit haar winterslaap ontwaakt. Etalages worden  
opgefrist, straten opgepoetst. De nieuwe collectie krijgt een 
prominente plek in de winkel, de menukaart straalt voorjaar uit. 
Vlaggen wapperen en lopers liggen uit. TEFAF in de stad, wat  
betekent dat? Is het routine na al die jaren of toch ieder jaar 
opnieuw weer spannend? En hoe bereid je je voor op dit event 
van wereldformaat? We vroegen het een aantal ondernemers 
binnen en buiten de stad.

Vreemde vogels in de lucht
Wiel Dohmen, directeur Maastricht Aachen Airport: 
“Routine? Nee hoor. Hoewel we dit inmiddels al heel wat 
jaren doen en we weten wat we kunnen verwachten, blijft  
het ieder jaar opnieuw een kwestie van alle zeilen bijzetten 
en is elk jaar voor verbetering vatbaar. Het betekent ieder 
jaar weer een komen en gaan van ‘vreemde vogels’ uit alle 
windstreken. Voor ons geldt dat zich dat met name in de 
eerste vier dagen van de beurs afspeelt. Ook dit jaar zullen  
er weer zo’n 200 tot 250 privé-jets gebruikmaken van deze 
luchthaven. Dat vraagt om extra inzet van mensen en extra 
veiligheid. Met name dat laatste is de laatste jaren steeds 
meer uitgebreid en aangescherpt. Dat vergt de nodige extra 
inzet. Ook op het gebied van service en gastvrijheid moeten 
we topniveau kunnen bieden. Hiervoor zijn we vorig jaar 
begonnen met het inrichten van een ‘Jet Centre’. Dit is  
een gedeelte van de luchthaven waar gasten ontvangen 
worden, waar ze aankomen en vertrekken en waar de 
piloten comfortabel kunnen verblijven tijdens het wachten.  
Er is tevens een restaurant ingericht. Dit is vorig jaar goed 
opgepakt en krijgt dit jaar zeer zeker een vervolg.  De 
dynamiek, de drukte, de goede onderlinge samenwerking; 
dat maakt het ieder jaar tot een aantal bijzondere tijd.  
Dus nee. Routine is het zeker niet.” 

Speciaal TEFAF product
James en Angeliek Lumsden, Adriaan de Smaakmaker: 
 “Los van onze eigen winkel, is de sfeer in de stad ieder  
jaar weer bijzonder tijdens TEFAF. Het bruist op straat, het 
publiek is anders. Daar genieten we ieder jaar van. We deden 
elk jaar mee aan de etalage-wedstrijd van VVV Maastricht. 
Nu die er niet meer is, kleden we de zaak nog steeds hele- 
maal in TEFAF sfeer aan. We verbinden sinds een paar jaar 
zelfs een speciaal product aan TEFAF, een chutney of jam in 
een bijzondere samenstelling. Dat valt al een paar jaar goed 
in de smaak. Mensen beginnen nu zelfs al een paar weken 
voorafgaand aan de beurs nieuwsgierig te vragen wat het 
speciale TEFAF product van dit jaar is! TEFAF bezoekers 
komen bij ons om geschenken te kopen of gewoon om iets 
lekkers mee te nemen voor thuis. Ik denk dat voor iedere 
ondernemer geldt dat het heel bijzonder is om jaarlijks 
dezelfde mensen weer terug te zien, omdat ze vorig jaar  
zo tevreden waren over je product.”

Belangrijkste veiling van het jaar
Jeanette Dohmen, Venduehuis Dickhaut Maastricht: “Met stip 
de belangrijkste veiling van het jaar”.  Dat is de kunst- en 
antiekveiling die tijdens TEFAF in de Bredestraat plaatsvindt. 
In december beginnen mensen al te vragen naar de items 
die geveild worden op deze veiling. Ik heb het hele jaar door 
veel buitenlandse klanten, maar tijdens TEFAF is de mix van 
klanten wel heel bijzonder. Ieder jaar is het weer spannend, 
dat is het mooie aan veilingen, die zitten altijd vol verrassin-
gen. Je kunt nooit voorspellen wat er ingebracht wordt, ook 
niet tijdens TEFAF. Ik reis de maanden voorafgaand aan de 
veiling veel rond op zoek naar unieke items, het vergt veel 
extra voorbereiding. Het komt weleens voor dat ik op TEFAF 
items terugzie die het jaar ervoor in mijn veiling verkocht 
zijn. Dat is toch echt heel bijzonder!”

Kunst- en Vliegwerk
Michel Smeets, eigenaar Frissen Pieters Bloemensalon BV 
en de Bloombar powered by Frissen Pieters: “Sinds jaar en 
dag verzorgen wij de aankleding van meerdere stands tijdens 
TEFAF in het MECC. Nog voordat de beurs officieel begint, 
hebben we al een goed gevulde orderportefeuille. Voor de 
meeste standhouders geldt dat ze soms 2, 3 of zelfs 5 keer 
nieuw bloemwerk wensen te ontvangen gedurende de beurs. 
Voor mijzelf begint de drukte op zaterdag voorafgaand aan de 
beurs. Dan bezoek ik de standhouders ter plaatse en maak 
afspraken over het bloemwerk of bevestig wat we reeds 
eerder besproken hebben. Maar dat is nog niet alles, want 
tijdens TEFAF verlangen ook andere bedrijven, bijvoorbeeld 
restaurants en hotels die een bloemenabonnement bij ons 
hebben, dat er meer en exclusiever bloemwerk geleverd 
wordt. Toch plannen we al onze extra werkzaamheden 
rondom TEFAF zo dat onze reguliere klanten in de winkel 
daar geen hinder van ondervinden. Want, laten we eerlijk 
zijn, een klant die bij ons boeket wil laten samenstellen, 
heeft er nu eenmaal geen boodschap aan dat ik het druk  
heb in het MECC . Dat vergt af en toe wat kunst- en vlieg- 
werk, maar het maakt deze periode daarom ook tot een  
van de hoogtepunten van het jaar.”
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GOUDE OUDE          GLOED NIEUWE 

Betaalbare kunst
“Ik wil me met name gaan richten op jonge opkomende 
kunstenaars en fotografen en ik wil betaalbare kunst bieden.  
Al realiseer ik me ook dat dat een heel relatief begrip is, want 
wat betaalbaar is voor de een, hoeft niet betaalbaar te zijn voor 
de ander. Wat ik vooral bedoel is, dat ik het gewoon heel leuk 
zou vinden als mensen in plaats van een canvas doek bij Ikea, 
daadwerkelijk een uniek item kunnen kopen bij mij, met een 
mooi verhaal erachter.”

TEFAF en de toekomst
“Voor TEFAF werk ik samen met een galeriehoudster op het 
Oranjeplein. Zij organiseert een expo met een kunstenares uit 
Barcelona. Een deel van haar werken zal ook bij mij te zien zijn. 
Op 11 maart start de tentoonstelling met een feestelijke opening 
bij Le Petit Gallery. In de toekomst wil ik werken met wisse-
lende thema’s per 3 à 4 maanden waarin enkele schilderijen  
of foto’s te zien zijn in mijn galerie in combinatie met meer 
werk en bijvoorbeeld ook eten en drinken op unieke locatie  
in de stad, denk aan iets in de trant van ’Taste of Art’. Ik ben in 
het afgelopen jaar voorzichtig opengegaan, maar zie nog volop 
mogelijkheden waar ik het komende jaar graag mee aan de 
slag ga om Le Petit Gallery meer op de kaart te zetten.”

W!M 13

Kind en kunst
“Het is wellicht mijn moeder geweest van wie ik een 
fascinatie voor kunst heb meegekregen. Zij werkte vroeger 
bij een galerie in Landgraaf. Als kind namen mijn ouders 
mij veel mee naar beurzen en tentoonstellingen. In het 
begin liep ik er soms wat verloren bij, maar gaandeweg 
leerde ik anders te kijken, maakte er mijn eigen verhaal bij 
en begon het steeds meer te waarderen. Ik denk dat ik dat 
juist een van de mooiste dingen vind aan het werken met 
kunst; het verhaal erachter of het verhaal dat de kijker  
er zelf bij heeft. Ik heb nog overwogen een studie Kunstge-
schiedenis te gaan doen, maar heb uiteindelijk toch 
gekozen voor Rechten en werk nu als kandidaatnotaris  
bij een kantoor in Maastricht. Maar het is altijd blijven 
kriebelen. Toen dit pand in de Rechtstraat- waar ik naast 
wonen ook iets anders kon doen op de begane grond - vrij 
kwam, was voor mij meteen duidelijk wat het ging worden. 
Momenteel combineer ik mijn werk als kandidaat-notaris 
met de galerie.” 

Meer dan galerie alleen
De naam ‘Le Petit Gallery’ zegt het eigenlijk al, het is maar 
een piepkleine galerie, misschien wel de kleinste van de 
stad. Florentyna: “Ik zie het zelf dan ook meer als een 
etalage (waar mensen op afspraak kunnen komen) en  
van waaruit ik allerlei evenementen en expo’s op unieke 
locaties en online activiteiten wil ontplooien.” 

De een heeft een reeds een gevestigde naam, 
kan bogen op bijna 50 jaar ervaring en 
beschikt over een klantenkring met klanten 
van over de hele wereld. De ander is net 
nieuw, hoopt (betaalbare) kunst van over 
de hele wereld te kunnen verkopen en ziet 
haar ‘petite’ galerie als de etalage voor 
een aantal kunst gerelateerde concepten 
en evenementen in de toekomst. Aan het 
woord zijn Vincent van Eyck van Kunst- en 
Antiekhandel Van Eyck aan de Boschstraat 
en Florentyna Petit van Le Petit Gallery in 
de Rechtstraat in Wyck.    

ONDERNEMERS AAN HET WOORD…

Jonge verzamelaar
“Verzamelen zit er eigenlijk van kinds af aan in bij mij. Het 
was een schoolmeester op de lagere school die mij ermee 
‘besmette’,” aldus Vincent van Eyck. Vincent groeide op in 
Utrecht en begon zo’n 48 jaar geleden samen met zijn vader 
de kunst- en antiekhandel aan de Boschstraat en is daarmee 
een van de oudste kunst- en antiekhandels van de stad. “Mijn 
verzameling begon met Romeinse scherven en breidde zich 
steeds verder uit met andere archeologische vondsten. Iets 
wat ook altijd als rode draad door mijn verzameling en handel 
is blijven lopen. Een studie in archeologie had misschien voor 
de hand gelegen, toch koos ik voor een opleiding tot goud-
smid. Na mijn stage in Utrecht, vertrok ik naar Maastricht 
voor een vervolgopleiding aan de toenmalige Stadsacademie 
en belandde op kamers bij een antiquair. Puur toeval, of niet? 
Wie zal het zeggen, het heeft zo moeten zijn. Ik raakte in de 
ban van zijn vak en reisde steeds vaker met hem mee, op 
zoek naar mooie spullen. Mijn studie heb ik alsnog gestaakt. 
Inmiddels waren mijn ouders ook naar het zuiden verhuisd 
en besloot ik in 1968 om samen met mijn vader een eigen 
zaak te beginnen.” 

Toen en nu
“In het begin waren het met name antieke meubelstukken 
die we verhandelden. Toen waren er ook nog veel meer 
handelaren. Vroeger werd er veel meer verzameld en werd 
er ook heel veel als antiek aangezien. Ook dat wat eigenlijk 

geen antiek was. Daar is nu wel een gezonde schifting in 
gekomen. Ook ik ben me steeds meer gaan specialiseren  
en koop heel gericht in. Dat kan nu ook beter. Vroeger waren 
Maastricht en omgeving mijn markt, nu is dat de hele wereld. 
Door alle online mogelijkheden, ligt de wereld nu aan je 
voeten. Ik zoek nu heel gericht naar dingen waarvan ik weet 
dat mijn klanten die wensen. Een ontwikkeling die het vak 
veel leuker en boeiender heeft gemaakt, als je het mij vraagt. 
Je hebt nu te maken met handelaren die specifiek en vaak 
met passie, op zoek zijn naar iets speciaals, iets waar ik 
gericht naar op zoek ga.”

Alles eter
Mijn aanbod is heel breed; aardewerk, glas, zilver en nog veel 
meer, afkomstig uit de hele wereld. Mensen verbazen zich 
als ze binnen komen. Je kunt om je heen blijven kijken en 
telkens nieuwe dingen ontdekken. Zelf weet ik bij zo’n beetje 
elk item het verhaal. Dat betekent wel dat ik hier zelf veel 
aanwezig ben. Maar dat ben ik gewend. Het is een leefstijl, 
mijn hele ziel en zaligheid zit hierin. Je bent er dagelijks mee 
bezig, dat moet ook wel, anders lig je er zo uit.”

Tijdens TEFAF
“Als TEFAF in de stad is, merken we dat zeker. Jaarlijks zien 
we een aantal vaste gezichten terug in de zaak. Daarnaast 
zien we op TEFAF altijd weer items terug die uit onze zaak 
komen. Die herken ik meteen!”

LE PETIT GALLERY
KUNST- EN ANTIEK-
HANDEL VAN EYCK

Kunst- en Antiekhandel Van Eyck Boschstraat 74

Le Petit Gallery  Rechtstraat 87
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Cor Jongen: “Een blik op de stad vanuit een breder perspectief.”

CENTRUMMANAGEMENT 
INTRODUCEERT 
RAAD VAN ADVIES
Sinds vorig jaar heeft Centrummanagement er 
met de Raad van Advies (RvA) een nieuw advies-
orgaan 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. Daar-
naast fungeren ze als ambassadeur voor 
Centrummanagement, voor de stad en haar 
ondernemers. 

In de vorige uitgaven introduceerden we de eerste leden  
van de RvA waaronder Dr. Nick Bos, vicevoorzitter van het 
College van Bestuur van de Universiteit Maastricht, Ward 
Vleugels, voormalig directeur Q-Park, Camille Oostwegel, 
algemeen directeur van Camille Oostwegel ChâteauHotels 
& -Restaurants en Charles de Loë, senior vermogensbe-
heerder bij Stroeve & Lemberger. Als laatste lid stellen we 
in deze uitgave graag Cor Jongen aan u voor. Jongen is zelf 
jarenlang actief geweest als ondernemer in de binnenstad. 
Zo was hij tot 2008 eigenaar van drie McDonald’s filialen in 
de stad. Van 2009 tot 2015 was hij voorzitter van Centrum-
management Maastricht.

Formuleren visie
Cor Jongen: “De komst van de Raad van Advies is een 
gevolg van de ontwikkeling die het bestuur van Centrum-
management de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. De 
operationele organisatie van Centrummanagement legt 
verantwoording af over haar activiteiten aan het bestuur 
dat hiervoor eindverantwoordelijk is. De Raad van Advies  
zie ik meer als een orgaan met een andere focus, zij 
adviseren de directie en het bestuur over de te volgen 
koers. Zij werpen een blik op de stad vanuit een ‘breder’ 
perspectief. Naar mijn idee is het de taak van de RvA om  
de komende tijd een aantal punten te benoemen en daar 
gevraagd of ongevraagd een advies over te formuleren.” 

De Raad van Advies is inmiddels een 

jaar actief en zal ook dit jaar zo’n 

vier keer bij elkaar komen een visie 

en advies te formuleren op diverse 

gebieden. Regelmatig zult u in de 

uitgaven van Centrummanagement 

een update tegenkomen.  

CMM als vertegenwoordiger van binnenstad ondernemers
Over welke punten dat dan zijn, heeft Jongen voor het 
komende jaar wel een beeld. “Allereerst de rol van 
Centrummanagement. Hier kan nog een slag geslagen 
worden als het gaat om vertegenwoordigersorgaan voor 
ondernemers. Als schakel tussen ondernemers en lokale 
politiek is het belangrijk om het ‘van en voor ondernemers’ 
principe verder te versterken en met ondernemers en 
stakeholders in gesprek te zijn. Om ook samen krachten te 
bundelen en te anticiperen op ontwikkelingen. Zo houden 
we samen de regie in handen en kan CMM ook daadwerke-
lijk als vertegenwoordiger blijven optreden. Maastricht is 
een sterk merk dat alle kaarten in handen heeft om de 
uitdagingen voor de toekomst aan te gaan.”

Uitdagingen
Een van de uitdagingen ligt volgens Jongen in de aanpak 
van leegstand. “Er staat nog heel wat te gebeuren binnen 
de retail de komende tijd. De leegstand in Maastricht is de 
afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. Juist vanuit onze 
krachtige positie is het van belang om om als stad samen 

Het mag nog interactiever en cre-
atiever! Vanuit die gedachte werkt 
Centrummanagement momenteel 
aan een nieuwe invulling van de 
thema-avonden zoals we die reeds 
een aantal jaren organiseerden in 
april. In die nieuwe aanpak wordt 
in ieder geval gekozen voor een 
kleinere (ca. 12-15 personen) en 
structureel terugkerende opzet. Elke 
sessie zal in het teken staan van een 
bepaald thema waarbij we een of 
meerdere inspirerende gasten laten 
aanschuiven. Door voor een kleinere, 
intiemere opzet te kiezen, is er meer 
ruimte voor interactie; om echt met 
elkaar in gesprek te gaan en van 
gedachten te wisselen. Bovendien 
is het zo mogelijk om meerdere 

thema’s per jaar te behandelen. De 
sessies zullen telkens rond 18.30u 
starten (wij zorgen voor een broodje!) 
en vooralsnog ‘in huis’, op kantoor 
bij Centrummanagement Maastricht 
(Vrijthof 23) plaatsvinden. 

De volgende sessies staan voor  
de eerste helft van het jaar op de 
planning:

11 april 
Invulling/Versterking zogenaamde 
‘dal’ dagen door de week, voor  
horeca en retail

2 mei   
Winkeltijden / dagopeningstijden

6 juni   
Het Noorderbrugtracé

met de vastgoedsector steeds 
opnieuw creatieve oplossingen te 
bedenken en daarin wellicht nog 
voorop te kunnen lopen. Mogelijk 
kunnen we nog sterker inspelen op 
de trend dat consumenten steeds 
meer naar een stad komen om te 
proeven, te ervaren en te beleven. 
Denk bijvoorbeeld aan ‘demo-stores’ 
waar men het verhaal achter een 
product daadwerkelijk kan ervaren.” 

Verder blijft voor 2016 en de komende 
jaren het thema bereikbaarheid hoog 
op de agenda staan. “Het opleveren 
van de A2 ondertunneling en de 
aanpak van het Noorderbrugtracé zijn 
van belang voor de bereikbaarheid 
van Maastricht. Daarnaast moeten 
we alert blijven dat de maatregelen 
die we eerder hebben genomen ten 
behoeve van bereikbaarheid, nu  
niet tegen ons gaan werken,” aldus 
Jongen. “Dan heb ik het bijvoorbeeld 
over de doseersystemen aan de rand 
van de stad, zoals die ooit ontwikkeld 
zijn om het dichtslibben van de stad 
te voorkomen. De infrastructuur en 
informatiesystemen zijn verbeterd en 
de doseersystemen blijken niet altijd 
vriendelijk te zijn voor bezoekers van 
buitenaf die onze stad in komen. 
Misschien is het nu tijd een om te 
gaan testen wat er gebeurt als we de 
doseersystemen uitschakelen en de 
andere maatregelen hun werk laten 
doen. 

Kortom, laten we niet bang zijn om  
te blijven experimenteren, eerdere 
maatregelen bij te stellen en voorop 
te lopen. Dat heeft ons centrum sterk 
en toekomstbestendig gemaakt.”

NIEUWE INVULLING  
THEMA-AVONDEN  
CENTRUMMANAGEMENT

Interesse om een of meerdere avonden bij te wonen? 
Meld je dan zo snel mogelijk aan via info@cmmaastricht.nl.  
Heb je zelf nog een thema dat je graag besproken zou zien? 
Weet je nog een leuke locatie of boeiende spreker? Laat het 
ons weten! 
Na de zomer gaan we door op 12 september, 10 oktober en 
14 november. Houd onze website www.cmmaastricht.nl 
en social media in de gaten voor meer informatie. 

UITNODIGING

8 9
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‘EAT WHERE THE LOCALS MEET’

Jaarlijkse Acties & Evenementen 

Sponsordiner voor Toon Hermans Huis

Stand Les Tables op Preuvenemint

Mede initiatiefnemer van Château Maestricht

Sponsor van de Intratuin Duckrace

Maastricht aan Tafel 

Samen koken met kinderen van Stichting Jan Baptist 

Leden 

Gadjah Mas | Grand Café au Mouton Blanc | Il Bacaro | 
Taverna la Vaca | Bouchon d’en Face | Brasserie 
Britannique | Café Local | Café Sjiek | Coffeelovers | 
Eetcafé Ceramique | Eetcafé Il y a, | Kruisheren- 
restaurant | Le Virage | Wijnrestautant Mes Amis | 
Rozemarijn | Restaurant Laus | Restaurant “O” | 
Restaurant ’t Kläöske | Restaurant Petit Bonheur | 
Sjiek Kookpunt | Sjinkerij de Bóbbel | Sofa - Brasserie 
Bar Restaurant | Stadscafé Lure 

Jubileumjaar
Tijdens dit jubileumjaar staat er naast de jaarlijkse 

evenementen nog iets extra’s op de planning. Op 16 

december 2016 wordt er samen met de Universiteit 

Maastricht een symposium georganiseerd. Yves Mullenders 

van Café Lure en Bouchon d’en Face: “De universiteit 

doet doorlopend onderzoek naar voeding, de kwaliteit 

daarvan en de impact op mensen zowel qua gezondheid 

als gemoedstoestand. ‘Food’ blijft een hot item. Vooral 

biologisch en veganistisch wint aan terrein. Zo organiseerde 

de universiteit afgelopen jaar al een symposium met de 

titel ‘Gif op mijn bord.’ Nu zal het gaan over de vraag of de 

ervaring van de echte chique tafel nog wel bestaat en welk 

gevoel mensen daar nog bij hebben. Les Tables organiseert 

daar omheen een diner.” 

Daarnaast zal er begin 2017 nog feestelijk stil worden 

gestaan bij het 20-jarig bestaan, maar de manier waarop 

is nog even geheim. Details over de invulling van het 

jubileumjaar volgen gedurende het jaar, dus hou de website 

van Les Tables goed in de gaten! 
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Informele sfeer
Edward Oudenhoven van Indonesisch restaurant Gadjah Mas 
is één van de nieuwe leden die als laatste zijn toegetreden. 
“Les Tables heeft natuurlijk een ruime diversiteit aan zaken 
en met name de informele sfeer sprak mij aan.” Hennie 
Frissen van Eetcafé Ceramique: “Een groep kleine zelfstan-
digen die zich verenigt en kennis deelt met waarborging van 
de eigen identiteit. Dat zijn wij. Zoals gezegd ervaren wij Les 
Tables als een vriendenclub waar je echt positieve energie uit 
kan halen. Na ieder succesvol evenement word je meteen 
enthousiast voor het volgende en zo gaat het maar door!”

Ambities voor de Toekomst?
Pascale-Renée Cohen: “We hebben echt een professionali-
seringsslag gemaakt de afgelopen jaren en die positie willen 
we in eerste instantie consolideren! We willen natuurlijk 
zichtbaar blijven naar buiten toe. We zijn daartoe bijvoorbeeld 
een samenwerking aangegaan met Chapeau Magazine. 
Daarnaast flirten we met de Euregio en met de Randstad.  
Op 27 en 28 februari nemen we bijvoorbeeld deel aan een 
nieuw evenement in het centrum van Amsterdam: De Franse 
Vakantie Dagen. Het doel is om in ieder geval het enthousiasme 
vast te blijven houden!”

Bijna twintig jaar geleden, op 16 november 1996 om precies 
te zijn, begon Les Tables als een ondernemersvereniging van 
lokale restaurants. Inmiddels beschouwen de leden de 
vereniging als een hechte vriendenclub en kunnen ze als 
collectief een aantal mooie successen en jaarlijkse evene-
menten op hun naam schrijven. Wat is het geheim van hun 
20-jarig bestaan en hun voortdurende succes? We vroegen 
het een aantal leden. 

Vriendenclub
Evelyne Holten van Restaurant SOFA Maastricht vertelt: “Toen wij pas begonnen 
met onze eerste zaak, hadden we helemaal geen ervaring in de horeca. 
Binnen een jaar werden we gevraagd voor Les Tables. Dat is handig dachten 
we: je zaak wordt meegenomen in het populaire boekje dat wordt uitgegeven 
en je kunt gebruikmaken van de kennis en ervaring van andere leden. Dat je 
met gevestigde zaken wordt geassocieerd, vonden we natuurlijk ook een plus- 
punt. We waren aangenaam verrast door de hartelijkheid en zijn nu eigenlijk 
meer een vriendenclub geworden.” 

Voor en door de stad
Pascale-Renée Cohen van Business à la 
Carte is sinds 8 jaar voorzitster van Les 
Tables: “We hebben nu 23 leden die elkaar 
perfect aanvullen. Je kunt van ‘s morgens 
tot ‘s avonds bij één van ons terecht om te 
eten of te drinken en dat op verschillende 
niveaus. Het hogere segment ontbreekt 
daarin niet. Dat we met 23 zijn, komt de 
besluitvaardigheid van onze club ten goede. 
We hebben korte lijnen en kunnen snel 
doorpakken. Les Tables is er voor én door 
de stad. Ons credo ‘eat where the locals 
meet’ geldt nog steeds. De kracht van Les 
Tables zit hem dan ook niet alleen in de 
vriendschap, maar vooral ook in de lokale 
producten en eigenaren. Dat dit mensen 
blijft aantrekken, blijkt wel uit het feit dat 
ze soms nog promo boekjes van Les Tables 
van 10 jaar geleden bij zich hebben.”

Seizoensgebonden evenementen
De oorspronkelijke reden voor oprichting was met name de 
gezamenlijke communicatie naar buiten toe. Als collectief 
word je immers vaker serieus genomen in bijvoorbeeld 
onderhandelingen met de gemeente. Vier keer per jaar  
wordt er met de leden vergaderd, het vijfde overleg vindt 
plaats tijdens het kerstdiner. Het bestuur van Les Tables 
komt maandelijks bij elkaar om de dagelijkse gang van 
zaken in goede banen te leiden. Gedurende het hele jaar 
worden er seizoensgebonden evenementen georganiseerd. 
Maar ook tussendoor is er veel onderling contact via de 
‘groepsapp’ en worden gasten en personeelsleden vaak  
naar elkaar doorgestuurd. Er wordt zelfs jaarlijks een 
gemeenschappelijk uitje voor het personeel van Les Tables 
leden georganiseerd. 

20 ANS LES TABLES 
DU QUARTIER LATIN DE MAESTRICHT
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Van schatten naar weten
“Van schatten naar weten en van opinie naar feiten. Het lijken nu misschien nog 
heel voor de hand liggende gegevens die we krijgen - het is immers niets nieuws 
dat er in de weekenden veel bezoekers in de stad zijn en dat december de drukste 
maand is  – maar de toegevoegde waarde zit vooral in de fijnmazige analyses, 
vergelijkingen en koppelingen die we straks kunnen maken,” aldus Katya Ivanova, 
programmamanager voor Maastricht Bereikbaar. “2015 is een ‘0 jaar’ geweest, dus 
vanaf dit jaar kunnen we echt starten met vergelijken. Heel concreet betekent dit 
voor de betrokken partners dat zij met behulp van deze gegevens hun marketing 
activiteiten in de toekomst slimmer kunnen afstemmen, betere voorbereidingen 
kunnen treffen voor piekdagen of de inzet van personeel beter kunnen plannen.  
De volgende stap is dat we, door verrijking met andere databronnen, prognoses 
kunnen maken en als het ware terugkijkend voorspellingen kunnen doen. Daar 
gaan we in 2016 mee aan de slag.”

“Als Maastricht Bereikbaar zijn we met name geïnteresseerd wanneer mensen 
komen, wat de piekmomenten zijn, waar knelpunten ontstaan en of het om 
inwoners of bezoekers gaat. Het is immers een van onze taken forensen uit de 
spits te halen en bezoekers gastvrij te ontvangen. Voor de gemeente geldt dat het 
o.a. leidt tot optimalisatie van hun verkeersactiviteiten, een betere voorbereiding 
op evenementen en piekdagen. En ook, dat er koppelingen gemaakt kunnen 
worden. Met het weer bijvoorbeeld, het OV, de bezetting van parkeergarages en 
meer. Vroegtijdig signaleren van trends, in plaats van oplossen. Dat is waar we 
naartoe willen.” 

Anoniem 
Voor het verkrijgen van de gegevens heeft Maastricht Bereikbaar een overeen-
komst met ‘Dat.Mobility’ die op hun beurt de gegevens bewerken van gsm-data 
van Vodafone. Eén keer per maand komt bulkdata beschikbaar, afkomstig van 
Vodafone gebruikers die in de stad zijn. Die data zijn allemaal volledig geanonimi-
seerd. Uit de data kan worden gehaald waar een nummer zich overdag en ’s 
nachts beweegt. De stad wordt voor het verwerken van die data opgedeeld in 
Maastricht Centrum, Maastricht Oost en Maastricht West en er wordt onderscheid 
gemaakt in verschillende typen bezoeker: frequente, regelmatige en incidentele 
bezoekers. Zo ontstaat per maand een beeld van het aantal mensen dat Maas-
tricht Centrum heeft bezocht, of dat inwoners waren of bezoekers en waar zij 
vandaan komen.

In ontwikkeling
Katya: “We verwachten veel van deze samenwerking. Het geeft een nog beter 
beeld dan we tot nu toe hebben op basis van kleinere steekproeven, terwijl privacy 
en anonimiteit zijn gegarandeerd. Het is uiteraard nooit helemaal 100% betrouw-
baar. Er zitten altijd nog aannames in deze analyses. Daarnaast is het ook zo dat 
Maastricht een van de eerste steden is die hiermee is gestart. Het is een systeem 
dat nog volop in ontwikkeling is. Buitenlandse bezoekers worden nu bijvoorbeeld  
nog op één hoop gegooid. Voor ons is het uiteraard van belang dat we dit straks 
kunnen differentiëren.” 

Wanneer zijn welke bezoekers in de stad? Waar komen ze 
vandaan en wat zijn nu echt de piekmomenten in het week-
end en door het jaar heen? Dankzij zogenaamde ‘Big Data’ 
is het steeds beter mogelijk bezoekers aan de stad anoniem 
te volgen en informatie boven water te krijgen die voor de 
hele stad waardevol kan zijn. Maastricht Bereikbaar is 
sinds kort gestart met het verzamelen van deze gegevens  
en gaat deze verwerken in rapportages die ze in eerste 
instantie deelt met betrokken partners als Gemeente  
Maastricht, Centrummanagement en Maastricht Marketing.

Gemiddeld aantal bezoekers obv herkomst (bubble)
Kies een maand, dagtype, periode en herkomstsoort. De 'bubble' toont het gemiddeld aantal bezoekers per dag. Desgewenst kan onderscheid worden gemaakt naar individuele dagen van de week. 

Hoe groter de herkomstlocatie is, hoe meer bezoekers van deze locatie afkomstig zijn.
Door met de muis boven de grafiek te hangen wordt detailinformatie zichtbaar.

Polen

Zweden

Verenigd
Koninkrijk

Italië

Frankrijk

DuitslandBelgië

Datum
augustus 2015

Dagtype
All

Periode (uur)
0-24 uur

Herkomstsoort
Land

CENTRUMMANAGEMENT
NU OOK OP INSTAGRAM 
EN LINKEDIN

Volgt u ons al? Naast de website 
en Facebookpagina is Centrumma-
nagement Maastricht sinds kort ook 
te vinden op Instagram en LinkedIn. 

Op www.instagram.com/cen-
trummanagement_maastricht/ 
en www.linkedin.com/company/
stichting-centrummanagement-
maastricht  kunt u terecht voor de 
laatste ontwikkelingen en activiteiten 
in Maastricht en binnen onze orga-
nisatie. Zo posten we met regel-
maat het laatste nieuws omtrent 
bereikbaarheid in en om Maastricht, 
bieden we een kijkje achter de 
schermen van CMM, nemen we u 
mee naar creatieve evenementen & 
workshops en houden we u op de 
hoogte van (culturele) activiteiten  
in de stad. 

12 13
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UPDATE BEREIKBAARHEID

MAASTRICHT
BEREIKBAAR 
MONITORT 
BEZOEKERS

“Vanuit Maastricht Bereikbaar werken we er momenteel aan om 
de output te verwerken in een goed leesbare rapportage voor 
onze partners. De eerste rapportage is binnenkort beschikbaar.”

centrummanagement_maastricht

stichting-centrummanagement-
maastricht



Het grootste compliment dat hij ooit kreeg? Jan-Martin 
Ahrendt van Holland Expat Center South hoeft er niet lang 
over na te denken. “Iemand zei eens: ‘Ik heb overal ter 
wereld gewerkt, maar ik ben nergens zo onthaald als in 
Maastricht.’” Een warm welkom voor nieuwkomers is 
essentieel in een regio die in toenemende mate drijft op 
internationals. Het Holland Expat Center South doet er  
alles aan om die eerste landing zo soepel mogelijk te  
laten verlopen.
 

HOLLAND EXPAT CENTER SOUTH

EEN ZACHTE
LANDING 
IN ZUID-LIMBURG

15

Wegwijs
Zuid-Limburg telt ruim 30.000 economisch actieve internationals, buitenlandse 
studenten en grenswerkers meegerekend. Dat aantal zal de komende jaren flink 
toenemen; in vergelijking met steden in de rest van het land, maakt Maastricht als 
internationale stad een ongekende groei door. “Alle inspanningen die wij als Holland 
Expat Center South verrichten, zijn gericht op deze ontwikkeling,” legt Jan-Martin 
uit. “Aangezien we in onze regio te maken hebben met vergrijzing en ontgroening, 
hebben we buitenlandse werknemers hard nodig.”

Holland Expat Center South richt zich primair op het wegwijs maken van kennismi-
granten. In de jungle van te bezoeken loketten en in te vullen formulieren is een 
helpende hand geen overbodige luxe. Jan-Martin: “Wij zorgen voor een versnelde 
gemeentelijke inschrijving, verschaffen informatie over wonen en werken in de  
regio en bieden bijvoorbeeld ondersteuning bij het invullen van belastingaangiftes. 
Daarnaast werken we samen met een aantal private partners, zoals advocaten- en 
makelaarskantoren. Dat zijn partijen die we vertrouwen en waar we expats graag 
naar doorverwijzen.”

Kansen voor ondernemers
Het staat volgens Jan-Martin vast dat de komst van buiten-
landse werknemers veel kansen biedt voor ondernemers. 
“Meer dan een kwart van de Maastrichtse bevolking bestaat 
uit internationals, dus daar ligt een enorm marktpotentieel.  
Ik denk dat je jezelf flink wat markt ontneemt als je daar niet 
op inzet.” Dat kan in de vorm van menukaarten in meerdere 
talen tot een internationale bewegwijzering van het station 
naar het centrum. Jan-Martin: “Ook binnen de gemeente 
groeit het bewustzijn dat Maastricht een echte internationale 
stad is. Op dit moment werken wij binnen onze organisatie aan 
internationalisering, zodat het internationale en grensover-
schrijdende karakter van Maastricht echt een tweede natuur 
voor ons wordt.”

“Meer dan een kwart van de Maastrichtse 

bevolking bestaat uit internationals, dus 

daar ligt een enorm marktpotentieel. Ik 

denk dat je jezelf flink wat markt ontneemt 

als je daar niet op inzet.”

KORT
NIEUWS!

11e EDITIE 
DESIGNDAY MAASTRICHT
De 11e editie van Designday vindt dit 
jaar plaats van 27 t/m 29 mei in de 
Decorfabriek in Maastricht. Tijdens  
de 11e editie van Designday is er een 
sectie gereserveerd voor de Jonge 
Honden; studenten die momenteel  
een design-opleiding volgen of minder 
dan 1 jaar geleden afgestudeerd zijn. 
Ook bijzonder dit jaar is de uitreiking 
van de ‘Made for Maastricht Design 
Award’, een jaarlijkse competitie 
georganiseerd in samenwerking met 
Maastricht Academy Fine Arts and  
Design (MAFAD). De prijs is beschik-
baar gesteld door de Stad Maastricht 
en past in het grotere masterplan 
‘Made in Maastricht’, waarbij de 
creatieve maakindustrie in de stad 
nieuwe impulsen krijgt. Verder op 
Designday weer trendtours, lezingen, 
een debat en nog veel meer. Kijk voor 
het programma op www.designday.nl. 

Meet & Greet
Eenmaal geland en gesetteld in de regio, is het voor expats  
tijd om een sociaal netwerk op te bouwen. Ook in dat opzicht 
biedt Holland Expat Center South een steuntje in de rug, in 
samenwerking met lokale partners en ondernemers. “Elke 
laatste donderdag van de maand organiseren we een Meet & 
Greet voor expats in Café Zuid,” vertelt Jan-Martin. “De jaar- 
afsluiter vindt plaats in Theater aan het Vrijthof, onder de 
noemer ‘Magic Meet & Greet’. Verder verwelkomen we twee 
keer per jaar de nieuwkomers, die we koppelen aan de 
bestaande internationale gemeenschap.”

Samenwerking Centrummanagement
In april zal er tijdens deze ‘Welcome Meet & Greet’ voor het 
eerst samengewerkt worden met Centrummanagament.  
“We beginnen in het Stadhuis en brengen vervolgens een 
bezoek aan verschillende locaties in het centrum. Het is  
een uitgelezen moment om nieuwe expats bekend te maken 
met het aanbod in de binnenstad. Door onze krachten te 
bundelen, hopen we expats en ondernemers nog meer met 
elkaar in contact te kunnen brengen. Samenwerking is het 
sleutelwoord bij alles wat we doen.”

Holland Expat Center South is per 1 maart 

gevestigd in Centre Céramique, samen met 

expertise-centrum ITEM en het nieuwe 

Grensinfopunt voor Nederlands-Belgische 

grenspendel. 
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In opdracht van Centrummanagement Maastricht voerden 
vijf studenten van de Hotel Management School Maastricht 
de afgelopen tijd onderzoek uit naar de kansen van streek-
producten voor onze regio. Ze bekeken daarbij met name in 
hoeverre samenwerking tussen verschillende producenten 
van Limburgse streekproducten zou kunnen leiden tot meer 
bekendheid van die producten en de regio in het algemeen.

ONDERZOEK 
NAAR KANSEN  
STREEKPRODUCTEN 
WIJST UIT:
STREEKPRODUCENTEN 
EN HORECA, 
VERENIGT U! 

Het begrip streekproduct  
onder de loep
Dragen streekproducten bij aan het 
profileren van een regio tot gastrono-
mische topregio? Zo luidde de centrale 
onderzoeksvraag waarmee Caspar 
Krielaars, Inge Jacobs, Nick Koning, 
Erik Sannen en Lynn Witlox aan de 
slag gingen. Maar wat bepaalt nu 
eigenlijk of iets daadwerkelijk een 
streekproduct is? Lynn legt uit: 
“Eigenlijk bestaat er geen concrete 
beschrijving van een streekproduct. 
Daarom hebben wij gedurende het 
project een eigen definitie van 
streekproducten gehanteerd. Voor  
ons project gaat het om producten 

waarvan het merendeel verbouwd en 
verwerkt wordt tot eindproduct in het 
Nederlandse deel van de Euregio en 
waarbij de producent zich onderscheidt 
door maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, diervriendelijkheid, het 
verhaal achter het product of de 
ambachtelijke productie.”

Succesvolle samenwerkingen in de 
rest van Nederland
De vraag van Centrummanagement 
Maastricht is al eens landelijk gesteld. 
Daarom hebben de studenten eerst 
oriënterend onderzoek gedaan naar 
wat er al onderzocht en beschreven 
was over dit thema. Lynn: “Het bleek 
dat er markt is voor streekproducten 
en dat samenwerking inderdaad kan 
bijdragen aan de bekendheid van 
streekproducten. Ook bleek dat veel 
samenwerkingsverbanden in deze 
regio mislukt zijn terwijl in de rest van 
Nederland een heleboel succesvolle 
samenwerkingsverbanden rondom 
streekproducten bestaan.” 

Waarom is Limburg anders?
Dat verdient nader onderzoek. Via 
experts als Paul van Oers, docent 
Foodservice aan de Hotel Management 
School Maastricht en Claire Souren, 
projectleider bij Arvalis, hebben de 
studenten 17 streekproducenten uit 
Limburg bereid gevonden mee te 
werken aan de verdieping van hun 
onderzoek. “Het heeft ons geholpen 
om in het tweede gedeelte van het 
onderzoek de succesfactoren van 
andere samenwerkingsverbanden 
onder de loep te nemen,” vervolgt Lynn. 
“Ook hebben we de knelpunten van de 
producenten in de regio Limburg in 
kaart gebracht en vervolgens het 
vraagstuk weer voorgelegd aan 
experts.  Hieruit zijn interessante 
bevindingen naar voren gekomen 
omdat er vanuit meerdere perspectie-
ven naar het probleem is gekeken.”

Gemiste kans
Het blijkt vooral een kwestie te zijn  
van het investeren in tijd en een goede 
communicatie naar zowel afnemer als 
uiteindelijke klant. Daar zit meteen een 
knelpunt, want uit het onderzoek blijkt 
dat producenten zelf weinig tijd hebben 
voor het vermarkten van hun product. 
Iets wat de samenwerkingsverbanden 
elders vaak collectief oppakken, hetgeen 
hun succes verklaart. “Uit het onder-
zoek kwam ook naar voren dat aan de 
directe afnemer – de horeca in Limburg 
- een goede partner verloren gaat omdat 
de producenten onvoldoende met hen 
communiceren over hun producten,” 
aldus Lynn. “Deze trend zet zich 
vervolgens voort in het etablissement 
waar de streekproducten worden 
geserveerd maar het verhaal en de uitleg 
bij een product dan vaak ontbreken. Een 
verloren kans om deze producten, hun 
verhaal en de regio van herkomst op de 
kaart te zetten.” Daarmee is dat 
wellicht een van de belangrijkste 
aanbevelingen uit het onderzoek voor 
zowel producenten als horecaonder-
nemers: Zoek elkaar op en wees niet  
te bescheiden. ‘Deze wijn komt van bij 
ons’ dat mag gerust gezegd worden!

“Het bleek dat er markt 

is voor streekproducten 

en dat samenwerking 

inderdaad kan bijdragen 

aan de bekendheid van 

streekproducten.”
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GESLAAGDE ZESDE EDITIE MAGISCH 
CULTUUR FESTIVAL MAASTRICHT
In de periode van zaterdag 28 november 
2015 t/m 3 januari 2016 vond voor de 
zesde keer het Magisch Cultuur Festival 
Maastricht plaats. Aan deze editie heb-
ben 90 gezelschappen deelgenomen, 
waaronder 30 nieuwe. 240 toneel-, 
dans- en zangvoorstellingen, verdeeld 
over 18 locaties in de binnenstad en 
begeleid door 17 vrijwilligers passeerden 
de revue.  Heb je, of heeft jouw vereni-
ging/gezelschap interesse om deel te 
nemen aan het Magisch Cultuur Festival 
2016? Je kunt je nu al aanmelden bij: 
tomberghmans@cmmaastricht.nl of  op
+31 (0)6 19 28 33 48.

CULTUURPROGRAMMERING OP 
WOENSDAGWEEKMARKT KRIJGT VER-
VOLG VANAF MAART 2016
Tijdens het Magisch Cultuur Festival 
Maastricht 2015 hebben wekelijks  
diverse optredens plaatsgevonden op de 
Woensdagweekmarkt.  Naar aanleiding 
van deze pilot hebben de Gemeente 
Maastricht en Centrummanagement 
Maastricht besloten een vervolg te ge-
ven aan deze culturele programmering. 
Van maart t/m december 2016 zullen 
de gezelschappen inspelen op evene-
menten als TEFAF, Kingsday, de Week 
van de Amateurkunsten, André Rieu 
en Magisch Maastricht. Het startschot 
wordt gegeven op 16 maart, gedurende 
de TEFAF periode. Van maart t/m no-
vember zal er twee keer per maand een 
optreden plaatsvinden, in december, 
de periode van Magisch Maastricht, is 
er iedere woensdag een optreden op 
de Markt. Het gehele programma is 
te vinden op de website van Centrum-
management Maastricht.

CULTUUR OP ZONDAG IN HET TEKEN 
VAN BOEKENWEEK 2016 EN TEFAF 
Twee zondagen in maart zal de ‘Cultuur 
op Zondag’ programmering in het teken 
staan van de Boekenweek 2016 in com-
binatie met TEFAF. Op 13 maart verzorgt 
het Open Podium Poëzie Maastricht in 
de Boekhandel Dominicanen om 13:00 
en om 14:30 uur een voordracht. Op 
zondag 20 maart, van 13:00 tot 15:00, 
zal Manon Berns het boek ‘Het geheim 
van Monet’ presenteren en voorlezen in 
kinderboekwinkel de Boekenwurm in de 
Mariastraat 11. Haar nieuwe boek is het 
tweede deel in de spannende Blockbus-
terserie met een overduidelijke link naar 
kunst. De toegang is gratis.

ORANJE COMITÉ MAASTRICHT EN 
CENTRUMMANAGEMENT MAASTRICHT 
ORGANISEREN KINDERMUZIEKPRO-
GRAMMA KINGSDAY 2016 
Op woensdag 27 april is het weer 
Kingsday! Van 13:30 tot 19:00 uur is er 
een speciaal programma in de kiosk op 
het Vrijthof. Het Oranje Comité en Cen-
trummanagement organiseren dan sa-
men een kindermuziekprogramma dat 
bestaat uit een breed scala aan dans-, 
zang- en muziekoptredens en nog veel 
meer. Het complete programma wordt 
begin april gepubliceerd via de website 
van het Oranje Comité Maastricht en 
Centrummanagement Maastricht. Zie 
www.oranjecomitemaastricht.nl en 
www.cmmaastricht.nl

TIJDELIJKE STOP MIDDAGCONCERT 
LAZY SUNDAY CONCERTS & CO 
Vanaf januari 2016 zal het 
middagconcert van de wekelijkse Lazy 
Sunday Concerts & Co tijdelijk vervallen 
in verband met de overgang naar een 
nieuwe locatie. Het streven is om vanaf 
het voorjaar 2016 opnieuw te starten 
met het middagconcert. Wij houden u 
uiteraard op de hoogte!

voorjaar 2016

Vrij. 11 maart – Zo. 21 maart 
TEFAF

Vrij. 18 maart            
KONINKLIJKE MARINIERSKAPEL 
DER KONINKLIJKE MARINE

Wo. 30 maart – Vr. 1 april 
VOORJAARSCONGRES NVNP 2016

Wo. 6 april – Vr. 8 april  
NEDERLANDS OOGHEELKUNDIG 
GEZELSCHAP

Wo. 13 april – Vr. 15 april
ESHRE CAMPUS SYMPOSIUM

Zo. 17 april 
MEGA VLOOIENMARKT

Do. 21 april – Vr. 22 april 
INTERNISTENDAGEN 2016

Za. 30 april – Zo. 1 mei
WBBF WORLD GRAND PRIX 
BODYBUILDING

Wo. 11 mei – Vr. 13 mei
CONGRESS OF THE EUROPEAN 
ACCOUNTANT ASSOCIATION 2016

Do. 19 mei – Vr. 20 mei  
ANESTHESIOLOGENDAGEN 2016

Zo. 22 mei – Wo. 25 mei 
INTERNATIONAL COMITTEE FOR 
INSURANCE MEDICINE (ICLAM)

Do. 26 mei – Zo. 29 mei  
EXCELLENT MAASTRICHT

Do. 2 juni 
DAG VAN DE OPENBARE RUIMTE 
EUREGIO

MECC AGENDA 
MAART – JUNI 2016
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Cultuur op zondag, Cultuur tijdens de woensdag-weekmarkt, 
Cultuur op Koningsdag en meer… Met TEFAF voor de deur, is 
het voorjaar ook niet ver meer van ons verwijderd. Dat bete-
kent: een nieuw seizoen boordevol culturele activiteiten  
in de stad.



Tekenen
“Het lijkt op het eerste gezicht misschien een beetje gek,” zegt 
Valentijn Byvanck, directeur van Marres. “Ferran Adrià is 
chefkok, maar toch zullen we geen gerechten tonen. Wat we 
willen laten zien is hoe hij onderzoek doet naar ingrediënten 
en nieuwe manieren om voedsel te bereiden en op te dienen. 
Aangezien hij alles wat hij in de keuken heeft gedaan eerst 
heeft getekend, beschikken we over een schat aan materiaal.” 
Het is deze manier van werken die hem in de woorden van 
Byvanck tot ‘een buitencategorie’ maakt. Als uitvinders van 
het moleculaire koken wisten Adrià en kompanen ervoor te 
zorgen dat El Bulli maar liefst drie Michelinsterren kreeg. Het 
devies: creëren in plaats van kopiëren. “In dat opzicht heeft hij 
veel van de beeldende kunst geleerd,” vertelt Byvanck. “Eind 
jaren tachtig deelde hij een studio met een beeldhouwer. Hij 
zag hoe deze man vanuit het niets geheel nieuwe dingen wist 
te maken. Een breekpunt, want vanaf dat moment was de 
keuken van El Bulli elk jaar totaal vernieuwd.”

KOKEN 
ALS KUNST

MARRES PRESENTEERT 
EXCLUSIEVE EXPO 
LEGENDARISCHE 
CHEFKOK FERRAN ADRIÀ

Een nieuwe culinaire creatie begint bij de 
wereldberoemde Spaanse chef Ferran Adrià 
niet in de keuken, maar op papier. Al 
schetsend en tekenend ‘proeft’ hij het 
gerecht in zijn verbeelding. Het resultaat is 
altijd revolutionair; maar liefst vijf keer 
werd zijn restaurant El Bulli verkozen tot 
beste van de wereld. In cultuurhuis Marres 
gaat op 10 maart een tentoonstelling van 
start die gewijd is aan zijn werk.

Creativiteit
Voor Adrià dus geen tijd om te wachten op spontane invallen 
van inspiratie; voor hem is creativiteit een kwestie van hard 
werken gecombineerd met een minutieuze organisatie. 
Byvanck: “De grote vraag bij hem is altijd geweest: hoe 
organiseer je creativiteit en hoe zorg je ervoor dat creativiteit 
blijft? Hij heeft eindeloze hoeveelheden diagrammen gemaakt 
die laten zien hoe de keuken georganiseerd moet worden en 
hoe je tot vernieuwing kunt komen. Deze zoektocht vormt een 
wezenlijk onderdeel van onze tentoonstelling.”
De vraag of zijn gerechten als lekker worden ervaren, is voor 
Adrià eigenlijk niet van belang. Met zijn creaties wil hij iets 
teweegbrengen dat de vijf zintuigen overstijgt; een ervaring 
waardoor mensen blijvend veranderen. “Hij is allereerst een 
ongelofelijk gedreven en gepassioneerd onderzoeker,” stelt 
Byvanck. “Dat is ook de reden dat El Bulli in 2011 haar deuren 
sloot. Adrià vond dat het restaurant hem te zeer beperkte in 
zijn culinaire experimenten. De opvolger van El Bulli zal 
daarom veel meer de vorm van een onderzoekscentrum 
hebben.”

TEFAF
De tentoonstelling Ferran Adrià: Notes on Creativity was 
eerder al te zien in een aantal Amerikaanse musea. Speciaal 
voor Marres is de expositie aangepast en uitgebreid, in nauwe 
samenwerking met Adrià. Byvanck: “Het is natuurlijk geen 
toeval dat we van start gaan tijdens TEFAF. We zijn ons ervan 
bewust dat we met vuurwerk moeten komen, willen we de 
bezoekers van TEFAF onze kant op krijgen.” De expositie is in 
Europa exclusief in Marres te bezoeken en zal op 18 maart 
door Adrià zelf geopend worden. Vuurwerk gegarandeerd.

Ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling, vindt 
op 19 maart een exclusief diner plaats in Rebelle dat 
topcuisiniers Hans van Wolde (Beluga, Maastricht), Jonnie 
Boer (De Librije, Zwolle), Sergio Herman (The Jane, 
Antwerpen), Margo Reuten (Da Vinci, Maasbracht) en Marieke 
Harkema (Patisserie Robèrt, Breda) onder toeziend oog van 
Ferran Adrià zullen samenstellen. 

De tentoonstelling is uitsluitend op reservering te bezoeken. 

Reserveer je bezoek vooraf via marres.org/ferran
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Overzicht exploitatierekening in € Real 2014   Real 2015  Plan 2016  
     
OPBRENGSTEN     
Bijdrage Gemeente Maastricht  458.330   465.205  472.000
Sponsoring Cultuurfestival Magisch Maastricht  71.650   54.666  55.000
Sponsoring Sfeerverlichting Magisch Maastricht 103.986  103.706 80.000   
Château Maestricht & uitreiking 
Michelin Gids (2014) 65.959   29.200  -  
Project Gastvrijheid Loont 31.418  62.025  40.000  
Mode Maastricht 47.600   31.360  104.000  
Sponsoring Cultuur op Zondag 26.250  10.400  10.000  
Overige subsidies en sponsoringen 36.631  54.819   25.000   
     
  841.824   811.381   786.000  
    

KOSTEN    
Afschrijvingen 294  1.398   4.500  
Personeelskosten 166.243  170.603   172.000  
Huisvestingskosten 11.640   15.838   17.000   
Kantoorkosten 9.103   14.342   10.000   
Cultuurfestival Magisch Maastricht  72.063   55.324   70.000  
Sfeerverlichting Magisch Maastricht 271.406   234.738  235.000   
Château Maestricht & uitreiking 
Michelin Gids (2014)  85.090   38.951  8.000  
Project Gastvrijheid Loont 31.595  66.238  50.000  
Aanloopstraten & evenementen 5.474   15.009   7.000  
Cultuur op Zondag  65.962  59.298  45.000  
Mode Maastricht 49.325  42.030   114.000   
Winkel info Maastricht (WiM)  20.450  19.000   20.000   
Communicatiekosten  12.974   19.981  10.000   
Bestuurskosten  920  471  1.000   
Representatiekosten  966   4.856   1.000  
Algemene kosten 30.076  48.730   15.000   
Aftrekbeperking omzetbelasting  7.680   5.538  7.000   
  
  841.261  812.345  786.500  
 
    
Bedrijfsresultaat 563  964- 500,00-  
     

Financiële baten en lasten    
Rentebaten en lasten  988   1.106   500,00   
    

Resultaat  1.551   142  -  

“Een wijde blik verruimt het denken!”

Na jaren met veel plezier te hebben 
gewerkt bij Philips als Online Con-
sultant en Campaign Manager op het 
gebied van IT, Marketing & Communi-
catie, ben ik ook nu weer helemaal in 
mijn element. Werken voor en in een 
prachtige stad, het ontmoeten van en 
samenwerken met diverse mensen en 
organisaties.  En ook: brainstormen 
over een centrum dat bewoners blijvend 
kan verrassen, toeristen laat ontdekken, 
studenten zich in een uitdagende om-
geving kan laten ontplooien en kansen 
creëert voor ondernemers. Dat verveelt 
gewoon nooit! Inspiratie haal ik onder 
meer uit mensen, reizen, muziek, archi-
tectuur en vrijwilligerswerk. Verder ben 
ik dol op Instagram, blogs en Pinterest 
door mijn liefde voor fotografie, design, 
koken en interieurs.”

MET, VOOR EN DOOR ONDERNEMERS 
UIT DE BINNENSTAD…

“ ‘Never a dull moment’ en altijd veel 
te doen… waarbij we het ondernemer-
schap in relatie tot ontwikkelingen van 
de markt en de stad Maastricht als 
leidraad nemen. Hoe kunnen we bezoe-
kers gepaste aandacht geven en blijvend 
verrassen, zodat ze als ambassadeur 
van onze stad na hun verblijf huiswaarts 
gaan?  Dat is de uitdaging waar we voor 
staan! 
Keuzes maken, samen aan de slag en 
resultaten boeken, dát werk geeft ener-
gie en zetten we dus graag samen met 
alle partners voort, om zo iedere dag 
weer te bouwen aan een toekomstbe-
stendig, economisch vitaal en kwalitatief 
centrum.”

‘Cultuur is de zuurstof van onze  
samenleving!’ 

“Het is altijd mijn droom geweest om 
professioneel slagwerker te worden. 
Zodoende startte ik de studie klassiek 
slagwerk aan het conservatorium. Toch 
koos ik na een jaar voor een studie-
wissel die resulteerde in een diploma 
Event- and Leisuremanagement. De 
wens om muziek en organiseren te 
combineren bracht mij bij Centrumma-
nagement Maastricht. Met de culturele 
programmering tijdens evenementen en 
projecten zorgen we voor extra sfeer en 
beleving in Maastricht, de stad die bruist 
van cultuur en muziek!”

“Als kind had ik een postkantoortje, een 
drogist, een reisbureau, een bibliotheek 
en een schoonheidssalon… niets leuker 
dan ‘winkeltje spelen’! Heel onverwacht 
was het dan misschien ook niet dat ik, 
ondanks mijn studie psychotherapie, in 
de detailhandel belandde. Na diverse 
functies in de modebranche te hebben 
bekleed die mij over de hele wereld 
brachten, heb ik mijn plek gevonden 
hier in de mooiste stad van Nederland! 
Met veel plezier sta ik dankzij mijn werk 
voor Centrummanagement dagelijks in 
contact met de mensen die van mijn kin-
derdromen hun werk hebben gemaakt. 
Zij die nog steeds hetzelfde enthousi-
asme voor hun ‘winkeltje’ hebben als 
ik ooit had… en wat is er nu mooier dan 
met, voor en door hen Maastricht te 
‘verkopen’?!”

“Tijdens mijn studies Hotelmanagement 
(MBO) en Communicatiemanagement 
(HBO) ben ik werkzaam geweest bij 
Hotel Beaumont als marketingcom-
municatie medewerker. Dat was de 
plek waar ik de eerste keer in aanra-
king kwam met Centrummanagement 
Maastricht. Als ‘communicado’ met 
roots in de hospitality-wereld, is werken 

Paul ten Haaf
Directeur

Tom Berghmans
Programmamanager cultuur

Conchi Pizzuto
Project- & Office manager

Willemijn Doelman
Communicatie Manager

Petra de Waal Malefijt
Project- & Office manager

FINANCIEEL
Zoals u ieder jaar van ons bekend bent, treft u onderstaand het gerealiseerde  
financieel overzicht aan van 2014 en 2015 en het plan 2015.

met ondernemers in èn voor de stad 
Maastricht een verrassend mooi begin 
van een carrière.  De dynamiek, de 
sfeer, het netwerk. Dag in, dag uit word 
ik hier geprikkeld door mijn omge-
ving. Als relatiemens maakt juist dát 
het werken bij Centrummanagement 
Maastricht zo leuk.” 

TEAM CENTRUM-
MANAGEMENT 
STAAT KLAAR 

VOOR U!
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Centrummanagement Maastricht

Vrijthof 23

6211 LE Maastricht

043 - 851 89 77

www.cmmaastricht.nl

info@cmmaastricht.nl
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