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Food—
evenementen
agenda ‘18

‘t Preuvenemint
23 t/m 26 augustus 2018

BRUIS Festival
31 aug t/m 1 sept 2018

La Saison Culinaire
1 sept t/m 30 nov 2018

Sushi Festival Joy
14 t/m 16 september 2018

Kannen & Kruiken
21 t/m 23 september 2018

Smaak special:

SMAAKMAKERS
IN DE STAD

H  et barst ervan in Maastricht. Van die 
ondernemers met smaak. Elk op hun eigen 
manier voegen zij met hun ingrediënten, 

producten en gerechten iets toe aan het smakenpallet 
van de stad. Bier in eigen stad gebrouwen, wijn van 
Limburgse grond, fruit en honing uit de stadstuin. 
Lekkernijen, gezond én gezellig, die onbetwist naar 
meer smaken. WIM maakte een rondje langs een paar 
van de smaakmakers in de stad en vroeg hen naar die 
bijzondere ‘smaak van Maastricht’.
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Ruyters & De Koning
Wijnhuis gespecialiseerd in biologische 
en duurzame wijnen
Rechtstraat 49A, Maastricht
www.rudeko.com

Welk belangrijk Maastrichts 
ingrediënt bevat jouw product? 
Onze wijnen staan voor het 
Bourgondisch genieten. Omdat ze 
biologisch zijn, weerspiegelen ze het 
goede én tegelijkertijd gezonde leven in 
onze mooie stad.

Als Maastricht een smaak zou zijn, hoe 
zou je die omschrijven?
Een mooie rijke smaak met veel 
diepgang en vele verschillende 
accenten.
 
Wat voegt jouw product toe aan ‘de 
smaak van Maastricht’? 
Onze producten zijn de smaak 
van Maastricht: eerlijk, mooi en 
Bourgondisch. Smaken die het 
zuidelijke leven vertegenwoordigen, 
waar volop van genoten kan worden.
 
Op welke manier komen we jouw 
product dit najaar tegen tijdens ‘La 
Saison Culinaire de l’Euregio’?
Er vinden Limburgse wijnproeverijen 
plaats in onze eigen winkel. 
Daarnaast schenken wij onze wijn 
tijdens Boschanovo op 30 September 
bij Brouwerij Bosch. We zijn 
vertegenwoordigd in verschillende 
restaurants in en rondom Maastricht 
en nemen deel aan de Biologische 
Streekmarkt ‘De Heerdeberg’. Keuze 
genoeg!

Raarberg
Producent van ‘Raar Brut’ en Pieter 
Brut’, mousserende wijnen van 
Limburgse bodem.
Alexander Battalaan 31, Maastricht
www.wijngaardraarberg.nl

Welk belangrijk Maastrichts 
ingrediënt bevat jouw product?
De druiven zijn afkomstig van de 
Raarberg (Meerssen) en van de St. 
Pietersberg (Maastricht). Deze worden 
gevinificeerd tot mousserende wijn 
op traditionele wijze (tot op heden nog 
uniek in Nederland) in de binnenstad 
van Maastricht. Hier worden de druiven 
na oogst geperst, vindt alcoholische 
vergisting en tweede vergisting op 
fles plaats en wordt tenslotte het 
eindproduct klaargemaakt.

Als Maastricht een smaak zou zijn, hoe 
zou je die omschrijven?
Fris, levendig en een tikkeltje Raar!

Wat voegt jouw product(en) toe aan ‘de 
smaak van Maastricht’?
Plezier! Zoals ook op het etiket van 
‘Pieter Brut’ staat: ‘Bulles de Bonheur’ 
(Bubbels van plezier).

Op welke manier komen we jouw 
product dit najaar tegen tijdens ‘La 
Saison Culinaire de l’Euregio’?
In de betere horecazaken in Maastricht 
en uiteraard op het ‘t Preuvenemint.

Vinteur
‘Gastvrijheid op locatie’
www.vinteur.nl 

Welk belangrijk Maastrichts 
ingrediënt bevat jouw product? 
Zelf ben ik een ‘product’ van een 
Maastrichtse en een Eijsdenaar. Ik ken 
de ‘Mestreechter Geis’: genieten van het 
goede leven en liefde voor het ambacht. 
Met behulp van verschillende regionale 
wijnen verbind ik het Maastrichtse en 
het Heuvellandse gastronomische leven 
met elkaar.

Als Maastricht een smaak zou zijn, hoe 
zou je die omschrijven? 
Als de Auxerrois-wijnen van de 
Apostelhoeve: typisch (bemind maar 
soms nog onbekend), rijk van het goede 
leven (rijpe peer), met een friszuurtje 
(innovatie).

Wat voegt jouw product toe aan ‘de 
smaak van Maastricht’? 
Met behulp van o.a. proeverijen, 
bezoeken aan Limburgse wijngaarden 
en het adviseren in wijn-spijs 
arrangementen, hoop ik een impuls 
te geven aan de regionale wijnen 
en wijntoerisme in Maastricht en 
omstreken nog meer op de kaart te 
kunnen zetten. 
 
Op welke manier komen we jouw 
product dit najaar tegen tijdens ‘La 
Saison Culinaire de l’Euregio’? 
Tijdens La Saison Culinaire de l’Euregio 
organiseer ik de ‘Tour de Terroir’. 
Dit zijn wijnreizen naar regionale 
wijngaarden. Te boeken via 
mail@vinteur.nl.

Robert de Koning Maurice Warnier Ralph Huydts 
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Stadsbrouwerij 
Maastrichter Maltezer
Brouwerij van Maltezer Bier
Oeverwal 9 en 12, Maastricht
www.stadsbrouwerij
demaastrichtermaltezer.nl

Welk belangrijk Maastrichts 
ingrediënt bevat jouw product?
Uiteraard de smaak van Mestreech. 
Die smaak die, als je hem eenmaal te 
pakken hebt, je altijd verleidt om de 
‘veurletste’ te drinken.
 
Als Maastricht een smaak zou zijn, hoe 
zou je die omschrijven?
Elegant, met body en karakter, 
verfijnd tot in het laatste details. Een 
smaak die het niet nodig heeft dat 
alcoholpercentage haar voornaamste 
eigenschap is. 
 
Wat voegt jouw product toe aan ‘de 
smaak van Maastricht’?
Een gezicht, een uitdrukking van die 
smaak en een stuk trots op het bier van 
hier. 
 
Op welke manier komen we jouw 
product dit najaar tegen tijdens ‘La 
Saison Culinaire de l’Euregio’?
Het bier kan veelzijdig ingezet worden 
als begeleider van seizoensgerechten of 
bij lekkere ‘bar bites’. In onze brasserie 
vind je hier verschillende voorbeelden 
van. 

Wyckse Wodka
Producent van Maastrichtse Wodka
www.wycksewodka.nl

Welk belangrijk Maastrichts 
ingrediënt bevat jouw product?
Wyckse Wodka is een 100% lokaal 
product. Het wordt gemaakt van 
Maastrichtse aardappelen en 
Maastrichts graan. Bovendien, iedereen 
die eraan werkt, komt uit Maastricht. 
Van de distillateur tot de persoon die de 
huisstijl ontworpen heeft.
 
Als Maastricht een smaak zou zijn, hoe 
zou je die omschrijven?
Puur, eenvoudig, zonder enige opsmuk. 
En ook een beetje mysterieus.

Wat voegt jouw product toe aan ‘de 
smaak van Maastricht’?
In Wyckse Wodka proef je het 
Maastrichtse leven.

Op welke manier komen we jouw 
product dit najaar tegen tijdens ‘La 
Saison Culinaire de l’Euregio’?
Evenementen waar je de komende 
tijd Wyckse Wodka kunt drinken, zijn 
‘t Preuvenemint en de BBB-beurs in 
het MECC. We hebben een mobiele 
bakfietsbar waarmee we met plezier 
op terrassen staan en naar tuinfeestjes 
komen om onze beroemde ‘Limurgse 
mule’ te serveren. Dat is een frisse mix 
van 50ml Wyckse Wodka, Russell & Co 
gingerbeer, een partje limoen en veel 
ijsblokjes! 

Stadsbrouwerij Klinker
Brouwerij van diverse bieren
Muntstraat 45 Maastricht
www.brouwerijklinker.nl

Welk belangrijk Maastrichts 
ingrediënt bevat jouw product?
Een behoorlijke hoeveelheid 
Maastrichts water gemengd met 
chauvinisme en passie.

Als Maastricht een smaak zou zijn, hoe 
zou je die omschrijven?
Onze beleving van ‘de smaak van 
Maastricht’ is Bourgondisch. Deze 
levensstijl proef je niet alleen terug in 
onze bieren, maar in nagenoeg alle 
lokale producten. 

Wat voegt jouw product toe aan ‘de 
smaak van Maastricht’?
Een dosis gezelligheid. Vaak worden 
onze bieren gedronken in de typische 
markante proeflokalen die onze stad rijk 
is. Aangezien het een geestverruimende 
drank is, ontstaat dan al snel de 
bekende Maastrichtse sfeer. 

Op welke manier komen we jouw 
product dit najaar tegen tijdens ‘La 
Saison Culinaire de l’Euregio’?
Wij gaan een bierroute uitstippelen 
langs de verschillende verkooppunten 
van onze bieren. Het is een vrij te lopen 
route, met in totaal 7 verschillende 
bieren die te proeven zijn in een 
vijftiental zaken. De route kost ca. 
€2,50 en is inclusief een plattegrond te 
verkrijgen bij Cafe de Knijnspiep vanaf 
september. In dat bedrag zit ook een 
presentje dat je na afloop met een volle 
kaart kunt afhalen. 

Dylan Hentzepeter Tom de Lepper Frank Kalf 
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Adriaan de Smaakmaker
Producent van huisgemaakte mosterd, 
jam, chutneys, dressings, azijn en 
mayonaises
St. Pieterstraat 36 
www.adriaandesmaakmaker.nl

Welk belangrijk Maastrichts 
ingrediënt bevat jouw product?
Aandacht en letterlijk: mosterd, stroop, 
azijn.
 
Als Maastricht een smaak zou zijn, hoe 
zou je die omschrijven?
Traditioneel met tijdloze klasse.

Wat voegen jullie product(en) toe aan 
‘de smaak van Maastricht’?
Kwaliteit en authenticiteit.

JAMore
JAMore Jam & More 
www.jamore.nl

Welk belangrijk Maastrichts 
ingrediënt bevat jouw product?
Lekker fruit uit de eigen moestuin in 
Maastricht, verwerkt tot heerlijke jams, 
chutneys, dressing en fruitazijnen. 
(JAMore jams bevatten 50% minder 
suiker dan gewone jam en JAMore 
producten bevatten geen toevoegingen 
als geur, kleur, smaakstoffen en 
conserveermiddelen).

Als Maastricht een smaak zou zijn, hoe 
zou je die omschrijven?
Fris, fruitig, gevarieerd én gezond! 

Wat voegt JAMore toe aan ‘de smaak 
van Maastricht’?
JAMore maakt heerlijke 
streekproducten, vol en puur van 
smaak en biedt een breed assortiment 
delicatessen aan. Naast “gewone” 
smaken zijn er ook diverse bijzondere 
smaken verkrijgbaar. Denk aan 
rabarber, kruisbes, bramenjam 
maar ook paardenbloemgelei, 
paprikajam, kriek met kriek jam, 
mango en bleekselderijchutney en 
frambozendressing.

Op welke manier komen we jouw 
product dit najaar tegen tijdens ‘La 
Saison Culinaire de l’Euregio’?
JAMore is aanwezig bij de Streektafel 
6213 (begin september in Wolder/
Campagne en de eerste zondag van de 
maand bij de Streekmarkt Heerdeberg.

Nicole Gense 

BEEing Pure
Imkerij / diverse honing en (bij)
gerelateerde producten
Wiegersweg 1, Gronsveld  
www.beeingpure.nl

Welk belangrijk Maastrichts 
ingrediënt bevat jouw product?
Lokale honing die niet verhit, gefilterd 
en gemengd is. Ruwe, pure honing dus!

Als Maastricht een smaak zou zijn, hoe 
zou je die omschrijven?
Een rijke mix van diverse uitersten: 
van historische tinten met moderne 
ingrediënten.

Wat voegt jouw product toe aan ‘de 
smaak van Maastricht’?
Onze producten zijn puur, net zoals ze 
vroeger werden gemaakt. Mijn bedrijf 
mixt het oude ambacht met moderne 
technieken.

Kenny Essers James en Angeliek Lumsden 

Verkooppunten

Vinteur: Op aanvraag via Vinteur, bij wijnrestaurant Mes Amis, via 
Maastricht Marketing en tijdens ‘La Saison Culinaire de l’Euregio’. 
/ Ruyters & De Koning: Rechtstraat 49A, Maastricht / Raarberg: 
Alexander Battalaan 31, Maastricht / Stadsbrouwerij Klinker: Café de 
Bobbel, In den ouden Vogelstruys, Café de Knijnspiep, de Gouverneur, 
Au Mouton Blanc, de Poshoorn, Hallo Mestreeg, NaoVenant, de Kiekoet, 
Bams, the Hoppy Brothers, de Twee Heeren, de Bengel, Supermarkt 
Cobben, Gabi’s, Dormio Resort, de Moosjtum en Pieke Potloed. / 
Stadsbrouwerij Maastrichter Maltezer: In de brasserie aan de Oeverwal 
en in de aangesloten cafés van de Maltezer route. / Wyckse Wodka: 
Café de Poshoorn, Beluga Loves You, Café Zondag, De Brandweer, café 
Local en online via wycksewodka.nl. / BEEing Pure: De woensdag- en 
vrijdagmarkt. / Adriaan de Smaakmaker: In de eigen winkel aan de 
Sint Pieterstraat 36 en een klein assortiment in het Dinghuis. / JAMore: 
Bakkerij Mathieu Hermans, Fysio Mariëlle Smeets, Bellisimo Wolder.
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Nieuwe voorzitter La Saison Culinaire de l’Euregio:

‘DEZE REGIO HEEFT
EEN EIGEN SMAAK,
DIE MOETEN WE
KOESTEREN EN
BLIJVEN DELEN.’

W aarom één evenement op het 
Vrijthof als er in diezelfde 
periode nog veel meer smakelijke 

evenementen en activiteiten plaatsvinden 
in de stad en het omliggende Heuvelland, 
die samen een héél seizoen voorzien 
van smaak? Vanuit die gedachte, is La 
Saison Culinaire de l’Euregio de laatste 
jaren uitgegroeid tot het najaar van de 
streekproducten en -smaken met een 
bomvolle kalender aan ‘lekkers’ in de hele 
(Eu)regio. En, met sinds begin dit jaar in 
de hoedanigheid van Dieudonné Akkermans, 
burgemeester van Eijsden-Margraten, een 
nieuwe voorzitter. 

Kwaliteit van leven
“Een belangrijke reden voor mij om de functie als voorzitter 
te aanvaarden, is het feit dat de gemeente Eijsden-Margraten 
als ‘Cittaslow’ gemeente geregistreerd staat,” vertelt 
Akkermans. “Net als Vaals en Gulpen-Wittem maken we 
deel uit van een internationaal netwerk voor gemeenten die 
op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, 
gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud 
van identiteit kiezen voor een bepaalde levenskwaliteit. Het 
gaat hierbij om gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. 
Als gemeente zijn we hier zo rijk aan mooie streekproducten. 
Het is niet voor niets dat we aanhangers zijn van het ‘slow 
food principe’. Maastricht kent ook zo haar eigen smaken 
en ingrediënten en moet het grotendeels hebben van haar 
rijkdom op het gebied van cultuur, historie en gastronomie. 
Met name bij dat laatste stukje denk ik dat het omliggende 
Heuvelland, met al haar smaken, daar een mooi schil 
omheen vormt waarbij we elkaar kunnen versterken.”

Versterken & verbinden
De insteek van ‘La Saison Culinaire’ is enerzijds het op de 
kaart zetten van deze regio als ‘de regio van de smaak’ en 
meer traffic genereren met gastronomie als belangrijke 
pijler. Aan de andere kant hebben we als doel de lokale 
producent van streekproducten met de ondernemer binnen 
gastronomie, en dus uiteindelijk ook de consument, met 
elkaar te verbinden. Dat doen we eigenlijk het hele jaar door. 
We bouwen voortdurend aan een netwerk van aanbieders, 
denken mee en adviseren over slimme ideeën voor 
distributiekanalen hoe die streekproducten bij de consument 
te krijgen. In het najaar krijgt dit alles een extra boost door 
de invulling met evenementen. Het najaar hangt immers 
aan elkaar van evenementen, groot en klein, waar wij als 
stichting initiator van zijn of die we ondersteunen.”

Editie 2018
La Saison Culinaire is ook dit jaar, net als de laatste paar 
jaar, opgebouwd uit vier thema’s, namelijk: routes, wijn & 
bier, fruit & kruiden en wild. Akkermans: “In 2018 willen we 
nog meer balans aanbrengen tussen stedelijke festivals en 
de meer landelijke evenementen in de omgeving. Van een 
lokale markt in Mesch tot de Hubertusmarkt en Hopfeesten 
in Gulpen. En dan niet alleen Nederlands Limburg, maar 
ook in Belgisch Limburg. Omvang doet er niet toe. Het gaat 
veel meer om het verhaal en de bevlogenheid van lokale 
ondernemers die een podium verdient. Dat is wat we willen 
doen met La Saison Culinaire. Deze regio heeft een eigen 
smaak als het gaat om haar streekproducten, dat willen we 
op een zo eerlijk mogelijke manier presenteren. Dat moeten 
we koesteren, die smaak moeten we met elkaar blijven 
delen.” 

Kijk voor meer info en een overzicht met evenementen 
tijdens La Saison Culinaire de l’Euregio op
www.lasaisonculinaire.nl.

Dieudonné Akkermans



9

herfst 2018

V ijf jaar na het aanpassen van de winkeltijden en het invoeren van 
de zondagopening, is het bijna 

niet meer voor te stellen dat het ooit 
anders was. Hoewel de discussie destijds 
tot een akkoord heeft geleid, is het 
thema winkeltijden daarmee niet van 
de agenda verdwenen. Ook in deze tijd 
wordt Centrummanagement regelmatig 
benaderd over de huidige winkeltijden. 
Consumentengedrag wijzigt en ondernemers 
geven aan daar nog beter bij te willen 
aansluiten.

De zondagopening is vijf jaar na dato niet meer weg 
te denken in Maastricht en inmiddels in nog veel 
meer gemeenten in Nederland. Destijds heeft er 
uitvoerige discussie en communicatie plaatsgevonden 
over het voornemen van de zondagopening. Voor- en 
tegenargumenten zijn gedeeld, wat uiteindelijk heeft geleid 
tot een positief besluit van de gemeenteraad om akkoord te 
gaan met de zondagopening onder bepaalde condities.

Donderdag koopavond
Regelmatig wordt Centrummanagement benaderd 
over de huidige winkeltijden. Met name de vraag of de 

donderdagavond als koopavond nog de meest geschikte 
koopavond is, wordt in toenemende mate gesteld. De stad 
moet pro-actief blijven inspelen op consumentengedrag. 
Uiteraard wel in afstemming met hoe ondernemers daarop 
kunnen en willen inspelen.

Onderzoek
Centrummanagement is voornemens om in de tweede 
helft van 2018 en begin 2019 een uitgebreid onderzoek uit 
te voeren, waarin consumenten en ondernemers wordt 
gevraagd naar hun mening. Hiervoor wordt samengewerkt 
met onderwijsinstellingen in Maastricht. Op de website en 
via social media communiceert Centrummanagement de 
komende tijd over de voortgang van het onderzoek. 

Vraagstelling
De vraagstelling in het onderzoek zal zich met name richten 
op de koopavond; naar welke winkeltijden de voorkeur 
uitgaat. In de vraagstelling wordt rekening gehouden met 
voldoende ruimte voor ieders mening. Uiteraard zijn juist 
de mening en ervaring van ondernemers heel belangrijk en 
wordt jullie respons bijzonder op prijs gesteld. Op die manier 
ontstaat een zo compleet mogelijk inzicht om vervolgens 
samen (met de ondernemersverenigingen) tot een goede 
afstemming te komen. 

Houd www.cmmaastricht.nl in de gaten om op de hoogte te 
blijven over de ontwikkelingen rondom het onderzoek naar 
de winkeltijden.  

WINKELTIJDEN:
VAN ALLE TIJDEN

herfst 2018
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Op het menu tijdens La saison Culinaire de l’Euregio 

LES TABLES PRESENTEERT…
W anneer we in Maastricht spreken 

over het seizoen van de smaak, 
dan hebben we het over het najaar. 

Oftewel: La Saison Culinaire de l’Euregio. 
Een seizoen waarin er (nog meer dan anders) 
wordt geproefd en genoten van dat wat de 
oogst en jacht in het zuiden ons brengen. Het 
seizoen ook, waarin de verschillende leden 
van Les Tables alles uit de kast halen om van 
die bijzondere ingrediënten uit eigen streek 
de meest smakelijke gerechten te maken. 
Hieronder een greep uit de specialiteiten en 
arrangementen die de komende maanden op het 
menu staan.
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Restaurant Rozemarijn
Bij Restaurant Rozemarijn maak je tijdens La Saison 
Culinaire een culinaire reis door verschillende 
gastronomische werelden. Chef-kok Jeroen Raes geeft aan 
zijn klassieke Franse manier van koken – met behulp van de 
meest sprekende producten van dit moment – een creatieve 
swing. Geniet tijdens La Saison Culinaire van een speciaal 
samengesteld 2- of 3-gangenmenu.

www.restaurant-rozemarijn.nl

Wijnrestaurant Mes Amis en Vinteur
Tijdens La Saison Culinaire biedt wijnrestaurant Mes Amis 
in samenwerking met Vinteur diverse arrangementen aan 
om van Limburgse wijnen en spijzen te genieten. Zo kun je 
– geheel georganiseerd – een bezoekje brengen aan diverse 
wijngaarden, proef je de Limburgse wijnen en sluit je af met 
een lunch bij Wijnrestaurant Mes Amis (optioneel). Daarnaast 
wordt er iedere laatste zondag van de maand (vanaf 30 
september) een wijnmakers diner georganiseerd, genaamd: 
‘Aan tafel met een Limburgse wijnmaker’. Dit diner bestaat 
uit een mousserend aperitief, 4-gangen verrassingsmenu 
met begeleidende Limburgse wijnen, inclusief het 
persoonlijk verhaal van de desbetreffende wijnmaker. 

www.mesamis.nl

Brasserie Tapijn
Bij Brasserie Tapijn kun je tijdens La Saison Culinaire 
iedere maandag proeven van het ‘Menu Monday’. Een 
3-gangenmenu inclusief een karaf wijn voor twee personen. 
Op het menu staan verschillende gerechten, bereid met 
kruiden uit de biologische tuin en eigen gebrouwen bier uit 
de kelder.

www.tapijn.nl

Op het menu tijdens La saison Culinaire de l’Euregio 

LES TABLES PRESENTEERT…

‘Een seizoen waarin er (nog 
meer dan anders) wordt 

geproefd en genoten van dat wat 
de oogst en jacht in het zuiden 

ons brengen.’

Les Tables &
Quiet Community
Geluksmomenten voor iedereen
Vanuit de gedachte ‘Geluksmomenten creëren 
voor iedereen’ heeft Les Tables zich als club 
verbonden aan de Quiet Community. Dat betekent 
dat alle restaurants die lid zijn van Les Tables, 
op hun eigen manier iets speciaals doen vanuit 
hun zaak. Denk bijvoorbeeld aan het schenken 
van lunch- of dinerbonnen aan leden van Quiet 
Community. 

Uit de dagelijkse sleur
En daar blijft het niet bij! Inmiddels heeft een 
aantal leden, waaronder Brasserie Tapijn en 
Eetcafé Céramique, het idee geopperd om nog 
een stapje verder te gaan en evenementen te 
organiseren waarbij ze grotere groepen leden 
van de Quiet Community verwelkomen in hun 
zaak. Tijdens de gezamenlijke maaltijd willen ze 
hen niet alleen een mooie gelegenheid bieden 
om even te ontsnappen uit de dagelijkse sleur, 
maar hen ook iets meegeven. Bijvoorbeeld 
hen kennis laten maken met de verschillende 
facetten van het horecavak. Dit als een vorm van 
‘empowerment’ die hen zou kunnen inspireren en 
aanzetten tot een baan in de horeca om wellicht 
op die manier te leren en/of te integreren in de 
arbeidsmarkt.  

Culinair genieten
Door zich te verbinden aan Quiet Community 
hoopt Les Tables de mensen voor wie culinair 
genieten niet vanzelfsprekend is, toch te kunnen 
laten genieten van het vele lekkers dat de stad 
te bieden heeft, naast kleine momenten van 
gezelligheid en geluk.

Meer informatie
Kijk voor het laatste nieuws van de Quiet 
Community op www.quiet.nl/maastricht en voor 
de actuele ontwikkelingen bij Les Tables op
www.lestables.nl.
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Maastricht Midweekend
Waarom is er gekozen voor Duitsland en specifiek 
het gebied Nordrhein-Westfalen (NRW)? Een paar 
interessante feiten op een rij: 

•	 NRW heeft 17,9 miljoen inwoners.

•	 Kijkende naar het inkomend toerisme in Nederland is 
Duitsland verreweg het grootste herkomstland met 
5.243.000 bezoekers in 2017, met een verwachte groei 
van 9% in 2018. 

•	 Een Duitse trend toont aan dat het aantal korte 
vakanties (met minimaal 1 overnachting) toeneemt 
(circa 5, 6, 7 keer per jaar).

•	 64% van de Duitsers boekt rechtstreeks bij de 
accommodatie.

•	 Duitsers zijn trouwe gasten. 67% van de Duitse gasten 
bezocht Nederland minder dan 3 jaar geleden.

•	 Maastricht staat op plaats 4 van bezoek aan 
Nederlandse steden.

Kortom: in NRW is er veel winst te behalen mits de markt op 
de juiste manier bewerkt wordt. Daarom is er met de Duitse 
dependance van NBTC Holland Marketing, gevestigd in 
Keulen, gewerkt aan een optimale marketingmiddelen-mix, 
passend bij het beschikbare budget. 

M aastricht Marketing en 
Centrummanagement Maastricht 
zijn in het kader van het project 

Maastricht Midweekend gestart met een 
intensieve campagne in Nordrhein-Westfalen 
(NRW). In samenwerking met NBTC Holland 
Marketing is er in het najaar van 2017 en 
voorjaar van 2018 een campagne uitgezet 
passend bij de doelgroep/persona’s van 
Maastricht, onder de noemer ‘zeit zu zweit’ 
(‘Tijd met z’n tweeën’). Wat er precies 
gebeurt en hoe jij als ondernemer hierop 
kunt aanhaken, lees je in dit artikel.

ACTIEF OP DE duitse MARKT
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Maastricht Midweekend

Wat is er in het voorjaar van 2018 gerealiseerd en met 
welk resultaat?

•	 Er is een pagina over Maastricht (Midweekend) 
ingericht op www.Holland.com (1.217 unieke bezoekers 
maart-mei).

•	 Een Google display campagne met 3.331.416 impressies 
en 8.108 clicks naar www.maastrichtmidweekend.de. 
(Een impressie is een unieke vertoning van een banner, 
tekstlink of tekstadvertentie aan een bezoeker.)

•	 Vermelding op reiswebsite www.ab-in-den-urlaub.de 
met een Maastrichtpagina met 2.332 unieke bezoekers. 

•	 Twee facebookposts via ‘Ab in den Urlaub’ met in totaal 
ruim 53.000 impressies. 

•	 Een banner op de website van ‘Ab in den Urlaub’ 
met 400.703 impressies en 1.496 clicks naar www.
maastrichtmidweekend.de.

•	 Een consumentennieuwsbrief naar 100.000 abonnees.

•	 Freecards (vergelijkbaar met Boomerangkaarten) die in 
Duitsland nog erg goed lopen. Van de 49.500 kaarten is 
98% meegenomen.

•	 Inzet ‘Gastro TV’. Op 139 locaties in Keulen en 
Düsseldorf zijn 233.520 spots afgespeeld. (Dit zijn TV 
schermen die in horecagelegenheden hangen. De 
locaties waar Maastricht met spot te zien was, zijn 
afgestemd op de doelgroep.)

•	 Een radiospot op WDR2 die 12 keer uitgezonden is met 
per uitzending zo’n 1.000.000 luisteraars. Totale bereik 
12.000.000.

•	 Redactionele vermelding Maastricht in de ’Kölner Stadt 
Anzeiger’. Oplage: 251.994.

In het najaar van dit jaar staat een tweede campagne 
gepland om de Duitse markt te attenderen op Maastricht, 
het doordeweeks verblijf, de hotels en alle overige horeca, 
winkels en cultuur.

Wat kun je als ondernemer doen om de Duitse bezoeker 
nog beter te bereiken?

•	 Indien mogelijk, vertaal je website (beknopt) ook naar 
het Duits. Hoewel Duitsers de Engelse taal doorgaans 
goed beheersen, zijn zij niet snel geneigd iets te boeken 
of te kopen in een andere taal. 

•	 Zorg dat de website geoptimaliseerd is voor de Google 
zoekmachine (SEO) en verlinkt via kanalen zoals de 
website www.maastrichtmidweekend.de.

•	 Zorg voor informatiemateriaal in het Duits dat op locatie 
beschikbaar is.

•	 De Duitse gast weet het zeer te waarderen als hij/zij in 
het Duits wordt aangesproken.

•	 Vraag actief naar verdere reisplannen van de gast. Tips 
voor een verder verblijf worden op prijs gesteld en het 
geeft de mogelijkheid andere partners te verbinden.

Aanmelden
Ben je nog niet aangesloten bij de (gratis) campagne 
Maastricht Midweekend? Om je aan te melden of voor 
vragen met betrekking tot de mogelijkheden kun je contact 
opnemen met Centrummanagement Maastricht, Petra 
Malefijt, petramalefijt@cmmaastricht.nl, T: 043-8518977.

Vragen
Voor vragen over de marketing en communicatiecampagne 
kun je contact opnemen met Maastricht Marketing, Martje 
Gulikers, martje.gulikers@maastricht-marketing.nl, T: 043-
3280837.
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E en digitale infrastructuur en gratis Wifi aanleggen in de hele 
binnenstad, zijn de eerste stappen 

op weg naar Maastricht Smart City. Het 
vergroot niet alleen de aantrekkelijkheid 
van de binnenstad, het biedt bovendien 
volop mogelijkheden om de stad op diverse 
terreinen, zoals bereikbaarheid, verder 
te ontwikkelen. Centrummanagement 
Maastricht en Vodafone-ziggo 
inventariseerden in de afgelopen periode 
bij ondernemers in de binnenstad naar 
de interesse en bereidheid om mee te 
investeren en zo samen de basisstructuur, 
namelijk gratis Wifi, mogelijk te maken. 
De eerlijkheid gebied te zeggen dat dit op 
dit moment helaas nog niet het gewenste 
resultaat heeft opgeleverd.  

WiFi in de binnenstad: nog te veel onduidelijkheid over 
aanbod
In februari van dit jaar startte Centrummanagement met een 
grote inventarisatie onder ondernemers in de binnenstad 
om hun interesse te peilen. De bevindingen hierbij waren 
in eerste instantie positief. Vodafone-Ziggo is in de periode 
daarna aan de slag gegaan met acquisitie om daadwerkelijk 
over te gaan tot het sluiten van contracten met ondernemers. 
Helaas heeft dit (nog) niet het verwachte aantal deelnemers 
opgeleverd om direct te kunnen starten met de technische 
realisatie. Men lijkt positief te zijn ten opzichte van de 
infrastructuur die we als stad willen aanleggen en de ambitie 
om gratis WiFi in hele binnenstad te kunnen aanbieden. 
Echter, over de contractuele afspraken die daarbij horen, 
waren er blijkbaar nog te veel onduidelijkheden.

Plan B: een alternatief 
Samen met haar partners in het Maastricht Smart 
City initiatief - waaronder gemeente Maastricht, 
Universiteit Maastricht, hoteliers en het MECC - heeft 
Centrummanagement Maastricht nu besloten uit te zoeken 
of het mogelijk is over te gaan tot een ‘Plan B’. Het betreft 
een alternatief om uiteindelijk alsnog tot realisatie te komen 

en de digitale infrastructuur en gratis WiFi in de binnenstad 
mogelijk te maken. Het alternatief wijkt af van de eerdere 
opzet. Onder andere vanwege het feit dat in eerste instantie 
de bedoeling was, dat wanneer je Maastricht binnen zou 
komen, je overal in de stad, binnen en buiten, van hetzelfde 
netwerk gebruik zou kunnen maken. In de alternatieve 
situatie, die nu op haalbaarheid wordt onderzocht, is dat niet 
het geval. Buiten gebruik je dan het centrale WiFi-netwerk 
van de stad en binnen kun je, wanneer dat aangeboden 
wordt, gebruik maken van het netwerk van de locatie waar je 
je bevindt. 

Digitale infrastructuur Smart City: hoe wordt dat 
opgevolgd?
Er is een bijeenkomst geweest waarvoor vertegenwoordigers 
van Brightlands, Universiteit Maastricht, CBS, gemeente 
Maastricht, VNG en Centrummanagement met elkaar 
hebben kunnen denken over Smart City Maastricht. 
Uitgangspunt was dat een stadsvisie daarbij moet worden 
meegenomen. Tevens is een aantal ideeën genoemd, zoals 
relevante data via een dashboard, Augmented Reality en 
informatie over crowdmanagement en veiligheid. Algemeen 
werd gesteld dat er focus moet worden aangebracht en 
keuzes dienen te worden gemaakt. Een vervolgafspraak 
wordt gepland wanneer meer duidelijkheid is omtrent de 
aanleg van de digitale infrastructuur.

Wordt vervolgd!
De alternatieve mogelijkheden om gratis WiFi in de 
hele binnenstad te kunnen bieden, worden momenteel 
onderzocht. Op onze website www.cmmaastricht.nl wordt 
actuele informatie verstrekt over de ontwikkelingen op het 
gebied van Maastricht Smart City.

‘Tijd voor Plan B’

MAASTRICHT SMART CITY
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Ook dit jaar faciliteert en 
realiseert Centrummanagement 
de sfeerverlichting tijdens 
Magisch Maastricht, dus we 
komen binnenkort bij je langs! 
Mogen we weer op je bijdrage 
rekenen?
 
Renske & Petra
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Proef met 
elektrische 
cargo bikes 
geslaagd!

VRACHTfIETS 
VERVANgT
BESTELBUS...
WIE VOLGT? 
I n de afgelopen zes maanden hebben vier 

Maastrichtse ondernemers via Maastricht 
Bereikbaar gebruikgemaakt van een elektrische 

cargo bike. Het bedrag voor de aanschaf van de 
cargo bike werd vergoed door Maastricht Bereikbaar 
als zij zes maanden meewerkten aan monitoring en 
evaluatie van het gebruik. Het betekende ook dat 
zij hun bestelbus of personenauto moesten laten 
staan. Hun bevindingen? De cargo bike is een prima 
alternatief voor het bestelvervoer. Lees in dit 
artikel hun ervaringen.
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Proef met 
elektrische 
cargo bikes 
geslaagd!

Tim Gielen van Jules:
“De elektrische cargo bike zetten we in voor het bezorgen 
van pakketten en klein meubilair, klusjes, reparaties en 
voor de schoonmakers”, vertelt Tim Gielen. “Voorheen 
gebeurde dit met een gewone fiets en een personenauto. 
We gebruikten de e-cargo bike tijdens de proefperiode twee 
à drie keer per week. Met name efficiëntie is voor ons een 
reden om de fiets in te zetten. We hebben al een hybride 
auto, een extra vervoermiddel erbij mag niet slechter voor 
het milieu zijn dan elektrisch rijden. Onze auto staat steeds 
vaker stil. We realiseren ons nu nog meer hoe inefficiënt de 
auto is.”

Noël Wilmes van HairVisit:
“Met de Babboe bakfiets doe ik dagelijks alle voorkomende 
kappersdiensten aan huis, inclusief kleurbehandelingen. 
Voorheen ging ik altijd met een personenauto. Ik neem 
knipspullen, föhn, soms een kinderstoel en een assortiment 
aan kleuren mee. En zelfs een mobiele wastafel!”, legt Noël 
Wilmes uit. “Dit is te veel voor een gewone fiets en het past 
goed in de e-cargo bike. Motivatie voor mij voor de e-cargo 
bike is CO2-reductie en het is gezond. Ik heb gemiddeld 
26 kilometer per dag gefietst. Ik parkeer mijn auto verder 
weg van huis, zodat ik niet in de verleiding kom om ‘m te 
gebruiken. We overwegen om één auto weg te doen. Ook in 
de winter heb ik heel veel gefietst, zelfs in de sneeuw ging 
dat prima!”

Peter van Helvert van PP Events:
“Ik treed op als clown en lever ballonnen vanuit mijn eigen 
bedrijf aan huis. Ook bij regen fiets ik, mét regenpak. Ik rijd 
wisselende routes waar ik voorheen alles met de bestelbus 
deed. Dat komt gemiddeld 3 keer per week voor. Vooral 
voor klussen in de binnenstad is het erg gemakkelijk. 
Ik heb besloten de bestelauto te verkopen, die was echt 
overbodig geworden! Ik bespaar nu op benzine, verzekering 
en wegenbelasting. Je moet omdenken als bedrijf, vind ik. 
Niet automatisch de auto pakken, maar je afvragen: kan het 
ook op een andere manier? Iedereen zou het eens moeten 
proberen!”

Charles Ubachs van Blanche Dael:
“Wij gebruiken de e-cargo bike voor een dagelijkse rit tussen 
de koffiebranderij & theepakkerij, het kantoor van Blanche 
Dael en onze winkel aan de Wolfstraat. Soms zijn dit twee 
ritten per dag. De elektrische vrachtfiets wordt ook gebruikt 
voor zakelijke afspraken in de stad, dat gaat sneller dan 
met de auto. Ook nu de proef afgelopen is, blijven we met 
de e-cargo bike fietsen. Het is bij ons nog geen vervanging 
voor een bestelbus, omdat die toch nog nodig is voor grotere, 
zwaardere bestellingen.” 

Sneller en gemakkelijker
Alle vier de deelnemers zijn enthousiast over de fiets en 
vinden hem prettig in gebruik. Je kunt er voldoende in 
meenemen. In de binnenstad is de e-cargo bike sneller en 
gemakkelijker, ook omdat je de eenrichtingswegen kunt 
gebruiken. 

Zelf een e-bike voor transport uitproberen? 
Ga voor meer informatie over de probeeractie van Maastricht 
Bereikbaar naar: www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/acties/
transport-e-bikes.

Wegwerkzaamheden najaar 2018
We komen steeds dichter bij de definitieve infrastructuur voor het nieuwe Noorderbrugtracé. Dit najaar volgen nog 
twee laatste grote hinderklussen voor verkeer: de herinrichting van de kruising Boschstraat/Frontensingel en de 
ombouw van de rotonde Brusselseweg tot kruispunt. Hiervoor zijn opnieuw afsluitingen en omleidingen nodig. Dat 
betekent ook: wijzigingen in rijroutes naar en vanuit het centrum. Rijkswaterstaat gaat daarnaast aan de slag bij de 
Oeslingerbaan (aansluiting 55 A2) ten zuiden van knooppunt Europaplein en op de A79 bij knooppunt Kruisdonk. Dit 
brengt weekendafsluitingen met zich mee. Maastricht Bereikbaar informeert je over de bereikbaarheid van de stad. 
Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief, volg ons op Facebook of kijk op 
www.maastrichtbereikbaar.nl.
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WinWin & CITY Magazine

SAMEN VOOR LOKALE 
ONDERNEMERS 

O m lokale ondernemers in Maastricht 
en Heuvelland een handje te helpen 
bij het bereiken van de consument, 

presenteren het Maastrichtse maandblad 
CITY Magazine en het online platform 
‘WinWin’ samen een initiatief om hen 
online en offline meer zichtbaarheid te 
bieden. 

Crossmediale benadering
Peter van Hooren, eigenaar CITY Magazine Maastricht & 
Regio: “In het huidige veranderende medialandschap is een 
‘crossmediale benadering’, oftewel de juiste mix van online 
en offline middelen, heel belangrijk. Volstond een advertentie 
in een ‘huis aan huis’ blad een aantal jaar geleden nog, 
inmiddels is het zoeken naar een juiste combinatie van 
middelen en kanalen. Daar is geen standaard aanpak voor, 
dat is voor iedere ondernemer anders, afhankelijk van zijn 

aanbod en de doelgroep die hij graag wil aanspreken.” CITY 
Magazine concentreert zich als print uitgave op dit moment 
vooralsnog op de offline markt. Als digitaal platform ligt de 
focus van WinWin met name op online. Via de website en app 
worden lokale ondernemers en consumenten met elkaar 
verbonden. Maurice Dassen, oprichter WinWin: “Voordat 
ik met WinWin startte, werkte ik voor een bank en had ik 
veel contact met lokale ondernemers. De laatste jaren zag 
ik wat voor een zoektocht het voor velen is. Ondernemers 
zijn zich weliswaar bewust van de noodzaak om online en 
offline actief van zich te laten horen, maar dat betekent niet 
automatisch dat ze weten wat de beste manier is om met 
de consument in contact te komen. Met WinWin wil ik een 
platform bieden om de verbinding tussen ondernemer en 
consument op lokaal niveau te optimaliseren.” 

De kracht van samenwerking 
Als ondernemer moet je in deze tijd goede afwegingen 
maken hoe, waar en wanneer je advertentiebudget in te 
zetten. Maurice: “Wil je de ondernemer daar voordeel in 

Peter van Hooren (l) & Maurice Dassen (r)
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Wat is CITY Magazine Maastricht & Regio?
CITY Magazine Maastricht & Regio is een maandelijks 
crossmediaal glossy magazine dat verschijnt in 
Maastricht en het omliggende Heuvelland. Een 
verfrissende bladformule met veel redactionele 
aandacht voor de aantrekkelijke diversiteit van 
Maastricht als woon- werk- en leefgebied en zijn 
omgeving. Naast actuele informatie over kunst, 
cultuur en evenementen is er ook veel aandacht 
voor boeiende reportages. Het magazine verschijnt 
in een gebied dat bruist van de activiteiten, sterk 
Euregionaal is verankerd en waarbij de bewoners het 
genieten tot een kunst hebben verheven. Een regio 
waar het goed toeven is. CITY Magazine Maastricht & 
Regio is maandelijks in print en ook digitaal te lezen 
en verkrijgbaar bij 180 vaste afgiftepunten in het 
verspreidingsgebied.

www.citymagazinemaastricht.nl

Wat is WinWin?
WinWin is een digitaal communicatieplatform gericht 
op de lokale ondernemer.
Via de website en app van WinWin worden lokale 
ondernemer en lokale consument aan elkaar 
gekoppeld. Door zich online te presenteren aan de 
hand van een speciale actie of aanbieding, nodigt een 
lokale ondernemer de consument als het ware uit 
om zijn zaak te bezoeken en/of gebruik te maken van 
zijn diensten. De ondernemer draagt hiermee actief 
bij aan de bekendheid van zijn onderneming terwijl de 
consument in één oogopslag geconfronteerd wordt 
met een divers en lokaal aanbod in zijn omgeving. 
Bij WinWin bepaalt de ondernemer zelf met welke 
actie of extra service hij de consument wil ‘prikkelen’ 
en betaalt een vast bedrag voor een vooraf bepaalde 
periode. Het moet duidelijk een win-situatie opleveren 
voor alle partijen. 

www.winwinlimburg.nl

bieden, dan is het goed om creatief mee te denken. Wij gaan 
dat doen door collectieve advertentieruimte te bieden in 
zowel de print uitgaven van CITY Magazine als op het digitale 
platform van WinWin. Door onze platforms, print en digitaal, 
aan elkaar te koppelen, kunnen we de lokale ondernemer 
een interessante vorm van publiciteit en zichtbaarheid 
bieden, tegen een passend en aantrekkelijk tarief. Peter: 
“De samenwerking heeft tot doel het bereik en de respons 
voor de lokale ondernemer te versterken en vergroten. Dus 
meer bekendheid bij de lokale consument genereren met als 
resultaat meer business voor lokale ondernemers. Ook de 
ondersteuning via social media maakt onderdeel uit van het 
pakket.” 

Win win win
Vanaf september verschijnt er maandelijks een spread 
pagina in CITY Magazine waarin lokale ondernemers 
kunnen participeren en collectief kunnen adverteren. Van 
horecagelegenheid tot kleine retailer, beautysalon en 
speciaalzaak, iedere lokale ondernemer in Maastricht kan 
van deze gelegenheid gebruikmaken om zich te presenteren 
met bijvoorbeeld een compacte redactionele toelichting 
en/of aanbieding of actie. Op die manier kunnen lokale 
ondernemers dus tegen een zeer aantrekkelijk tarief print 
en digitaal koppelen en dat via twee platforms en zonder 
extra kosten. Maurice: “Voor de ondernemer betekent 
het dus twee kanalen voor één prijs én meer bekendheid 
onder de lokale consument. Aan de andere kant biedt het 
de consument meer inzicht in de lokale ondernemers 
en speciaalzaken in zijn omgeving en worden lokale 
consumenten uitgenodigd en bediend om hun inkopen te 
doen bij in Maastricht gevestigde ondernemers. Als je het zo 
bekijkt eigenlijk dus win-win-win.”
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MECC AgENDA
Activiteitenagenda

UNIVERSITEIT 
MAASTRICHT 
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Met de aanvang van het nieuwe academisch 
jaar, organiseert Universiteit Maastricht de 
komende tijd volop activiteiten voor nieuwe 
en aankomende studenten. Activiteiten 
die gegarandeerd ook de stad niet zullen 
ontgaan.

INKOM
21 t/m 25 augustus 2018
De INKOM is de algemene 
introductieweek van Maastricht 
voor alle nieuwe studenten van de 
Universiteit Maastricht en Zuyd 
Hogeschool.

Facultaire 
introductiedagen
28 augustus – 1 september 2018
Tijdens de facultaire introductiedagen 
maken de studenten onder andere 
kennis met de stad Maastricht en 
alles wat er verder bij hun nieuwe 
studentenleven komt kijken.
Hogeschool.

Opening academisch jaar
3 september 2018
De Universiteit Maastricht viert deze 
dag de opening van het academische 
jaar. 

Bachelor Open Dag
13 oktober 2018
Open dag bij de Universiteit Maastricht 
voor alle toekomstige Bachelor 
studenten.

Master Open Dag
17 november 2018
Open dag bij de Universiteit Maastricht 
voor alle toekomstige Master 
studenten.

INKOM
20 - 24 augustus 2018
Dutch Darts Championship
7 - 9 september 2018
Funda uitreiking
14 september 2018
Mega Vlooienmarkt
16 september 2018
Kleding Outlet Beurs
16 september 2018
Computing in Cardiology 
conference CINC
23 - 26 september 2018
Internationale 
Rashondententoonstelling
29 - 30 september 2018
EUMASS 
4 - 6 oktober 2018
BBB Maastricht 2018
8 - 10 oktober 2018
Folie Culinaire - International 
Gastronomy Event 2018
8 - 10 oktober 2018
Taste Summit 2018 - Vital Food
9 oktober 2018
Mega Vlooienmarkt
13 - 14 oktober 2018
Euro Cycling XP
19 - 21 oktober 2018
Boekenfestijn 2018
25 - 28 oktober 2018
Regionaal Jeugd Harmonieorkest 
presenteert: Around the World
27 oktober 2018
90’s Forever Party 2018
3 - 4 november 2018
MIF 2018
9 - 10 november 2018
InterClassics Brussel 2018
16 - 18 november 2018
Mega Vlooienmarkt
17 - 18 november 2018
Jumping Indoor Maastricht (JIM)
23 - 25 november 2018
Romeo & Juliet
29 november 2018
PROSA 2018
29 - 30 november 2018

www.mecc.nl
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One-stop-shop voor retail innovatie

RIC LIMBURG 
A ls retailer komt er in deze tijd nogal wat op je af. Je 

deur openzetten en zorgen dat je winkel er ‘tip top’ 
uitziet, is al lang niet meer voldoende. De behoefte 

van de consument die telkens verandert, de stad waarin je 
onderneemt die voortdurend in beweging is, de online en offline 
wereld die vragen om een goede strategie. Het Retail Innovation 
Centre (RIC) Limburg is er om retailers in héél Limburg op weg 
te helpen met allerlei praktische innovatietools, tips en tricks 
in het huidige uitdagende ondernemersklimaat.

One-stop-shop
Waar begin je? Hoe zorg dat je voortdurend op de hoogte 
blijft en welke aanpak past het beste bij jouw zaak? Met een 
gevarieerd aanbod aan opleidingen, trainingen, inspirerende 
events én een online platform, is het RIC Limburg er voor 
retailers in héél Limburg. Het RIC is een initiatief van de 
Gemeente Roermond, MKB Limburg, Gilde Opleidingen, 
Provincie Limburg en Keyport en bedoeld als hét kennis- 
en expertisecentrum voor retail innovatie. Ondernemers 
uit de hele provincie kunnen er terecht met al hun 
innovatievraagstukken. Daar waar het om meer complexe en 
uitdagende vraagstukken gaat, kun je als ondernemers via 
RIC in contact komen met onderwijsinstellingen die samen 
met jou op zoek gaan naar antwoorden en oplossingen.

Workshop en trainingen voor retailers
Wil je als ondernemer aan de slag met je eigen ontwikkeling 
en ben je op zoek naar goede cursussen en opleidingen? 
Neem dan eens een kijkje op het online opleidings-
portaal van RIC, hier vind je trainingen en workshops als 
‘Hoe verbeter je je online vindbaarheid’, ‘Hoe kun je de 
klantbeleving verbeteren’, ‘Strategie voor 10 jaar’, maar ook 
retail safari’s en best practices events. Ben je op zoek naar 
een goede MBO of HBO stagiair(e)? Ook dan zit je goed bij 
RIC!

RIC Connect 
RIC lanceerde onlangs het platform ‘RIC Connect’. Een 
ideaal middel, online, om eenvoudig en snel met andere 
retailers in Limburg in contact te komen. Het is zo ingericht 
dat retailers elkaar onderling kunnen helpen met vragen op 
het gebied van innovatie. Het platform is alleen bedoeld voor 
retailers, het is kosteloos en eenvoudig in gebruik. Via een 
button op de website www.riclimburg.nl kun je direct een 
vraag stellen of je als retailer registreren op het platform. 
Je ontvangt dan regelmatig een e-mail met daarin een 
overzicht van vraag en aanbod zodat je snel kunt zien of er 
iets interessants bij staat. 

Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle 
activiteiten en komende events van RIC Limburg op 
www.riclimburg.nl.
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Eén groot festivalterrein
Op zondag 9 september 2018 tovert Het 
Parcours het centrum van Maastricht 
om tot één groot festivalterrein, waarop 
professionals, amateurs en jong talent 
een spectaculaire mix van culturele 
optredens en presentaties realiseren. 
De dag wordt geopend op een groot 
podium voor het stadhuis. De rest 
van de optredens en activiteiten vindt 
plaats langs de uitgerolde groene 
loper, die ook dit jaar weer de route 
van Het Parcours markeert. De 
hoofdroute zal via het Vrijthof, Entre 
Deux, Mosae Forum en de Markt naar 
de Boschstraat, het Bassin en het 
Sphinxkwartier leiden. Ook in de rest 
van de stad vinden tal van activiteiten 
plaats.

Thema Het Parcours: ‘Cultuur smaakt 
naar meer’ 
Het thema van Het Parcours 2018 
luidt: ‘Cultuur smaakt naar meer’. De 
performances die plaatsvinden zullen 
voor het publiek ongetwijfeld naar 
meer smaken. Bovendien is er naast 
het culturele aanbod ook plaats voor 
eten en drinken. Door gastronomie 
op beperkte schaal in Het Parcours te 
verweven, ontstaat een aansprekende 
totaalbeleving voor het publiek. Waar 
het woord ‘cultuur’ vaak bepaalde 

S eptember staat voor de deur en dat betekent dat de 
opening van het culturele seizoen in Maastricht eraan 
komt. De organisatie van de drieëntwintigste editie van 

Het Parcours ligt ook dit jaar in handen van Stichting Cultura 
Mosae. De stichting heeft flink de handen uit de mouwen 

gestoken om er een waanzinnige editie van te maken.

Stichting Cultura Mosae presenteert...

HET PARCOURS

verwachtingen schept waardoor soms 
een afstand wordt gecreëerd, doen 
eten en drinken met een verbindende 
factor juist het tegenovergestelde. 
Daarbij is er in het kader van ‘smaken 
verschillen’ met zo’n grote diversiteit 
aan performances natuurlijk geen 
betere dag om cultuur te proeven dan 
tijdens Het Parcours!

Hoofdpodia: Markt, Bassin, grasveld 
Lumière
Tijdens deze editie van Het Parcours 
zijn er drie hoofdpodia te vinden op 
de Markt, bij het Bassin en op het 
grasveld voor Lumière. Naast deze drie 
hoofdpodia vinden er op de route side 
events plaats op vele andere locaties. 

Markt: ‘Crème de la crème’
De opening wordt om 12.00 uur 
verzorgd door niemand minder dan 
de Nederlandse acteur Huub Stapel 
(Toneelgroep Maastricht). Daarna 
zal concertmeester Lei Wang samen 
met de slagwerkers van de van de 
philharmonie zuidnederland het 
openingsconcert verzorgen. Na de 
opening zijn er optredens van de 
Mastreechter Staar, een preview van 
de Musical ‘Stil in Mij’, ’t Mestreechs 
Volleks Tejater en Rock4. De 
presentatie van het programma op de 
Markt is in handen van Kiki van Aubel. 

Bassin: ‘Kers op de taart’
In het Bassin komt ook dit jaar een 
overdekt ponton. Bezoekers kunnen 
hier genieten van een diversiteit 
aan muziekgenres van jazz tot 
klassiek. Optredens zijn er van het 
Limburgstalige duo PYURE en vanuit 
het Conservatorium Maastricht van 
het Amber Haddad Quartet en Lisa 
Andreina. Namens het Theater aan het 
Vrijthof zijn er optredens van Lakshmi 
en Musica Extrema & Joke Bruijs. 
Verder zal Fenna Ograjensek –Opera 
Zuid– een Bernstein programma 
presenteren in het kader van Bernstein 
100! De presentatie van het programma 
in ‘t Bassin is in handen van Dyanne 
Sleijpen. 

Grasveld Lumière: ‘Neusje van de 
zalm’ 
Als je van dansvoorstellingen houdt, 
dan is het grasveld bij Lumière op 9 
september the place to be!
Met klinkende dansgezelschappen als 
SALLY Dansgezelschap Maastricht, 
GOTRA en de Opleiding Dans 
Maastricht-Intensieve Dans Academie 
kunnen we spreken van hét danspodium 
van Het Parcours. Verder vindt naast 
het grasveld bij Lumière, in Bureau 
Europa, om 13.00 uur de opening 
van de expositie ‘The Third Space’ 

2018
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(Nederlandse Dansdagen) plaats. De 
presentatie van het programma is in 
handen van Sander Ruijters. 

Jong talent: dit wil je niet missen!
Het Parcours is er voor jong en oud. 
De optredens voor en door jongeren 
staan in de programmering speciaal 
aangegeven onder de noemer ‘Jong 
Talent’. Zo kunnen je genieten van 
optredens georganiseerd door 
Kunstbende Limburg bij Mosae 
Forum en zijn er jazz optredens bij de 
Muziekgieterij.

 Theater aan het Vrijthof presenteert 
“Comedy Wash” in The Student Hotel 
met onder andere Marlon Kicken, Kees 
van Amstel en Maarten van den Berg.  

Ben je koorliefhebber? Kom dan 
beslist langs bij het Dominicanerplein 
en in het Infocentrum Belvédère. 
Daar presenteren diverse koren 
uit Maastricht zich. Denk aan de 
Mestreechter Operette Vereiniging, 
Maos en Neker, kinderkoor Sjamaes, 
Popkoor Vivas Maastricht en vele 
anderen.

Er is een uitgebreide infomarkt op 
de Boschstraat waar vele culturele 
instellingen zich presenteren en 
je graag meer vertellen over hun 

organisatie. Tot slot pakt Club Vibes 
groots uit tijdens Het Parcours voor de 
UNU-MERIT op de Boschstraat, met 
onder andere een optreden van Gare Du 
Nord! 

Open Monumentendag
Het Parcours valt ook dit jaar samen 
met Open Monumentendag, waardoor 
de mogelijkheid ontstaat om onderdelen 
van de programmering op prachtige, 
monumentale locaties te laten 
plaatsvinden. Plekken die normaal niet 
voor publiek toegankelijk zijn, vormen 
nu het bijzondere decor voor deze dag. 
Denk bijvoorbeeld aan het Coachhuis 
(voormalig woonhuis Petrus Regout) 
waarin korte filmvoorstellingen worden 
getoond namens Cinema Mobile. 
 
MVV Maastricht aanwezig tijdens Het 
Parcours
Cultureel én sportminded Maastricht 
ontmoeten elkaar op Het Parcours. Met 
een gloednieuwe spelersbus en een 
mooie Mini Cooper is MVV Maastricht 
aanwezig op Het Parcours. De volksclub 
uit Maastricht, voetballend in de eerste 
divisie, biedt geïnteresseerde bezoekers 
van Het Parcours de mogelijkheid 
om een kijkje te nemen in de beide 
unieke clubvehikels. Daarnaast is er 

merchandise te verkrijgen van de club 
die ‘gruuts is op Mestreech’. Je vindt 
MVV Maastricht tijdens Het Parcours, 
in de buurt van het podium op de 
markt, aan de achterkant van het 
stadhuis

Tal van side events tijdens Het 
Parcours
Het Parcours heeft dit jaar ongeveer 
10 side events aan het programma 
toegevoegd. Een deel hiervan vindt 
plaats in het altijd gezellige en 
pittoreske Jekerkwartier, maar ook 
bij Café ’t Pötterke, ’t Pothuiske, 
de Karkol, Marres, Kunsthuis Theo 
Hübens, Rebelle, het Pesthuyspodium 
en het Amorsplein is van alles te zien 
en te doen. De programmering op deze 
plekken is het absoluut waard om even 
van de uitgerolde groene loper af te 
wijken en de sfeer te gaan proeven.

Afsluiting Het Parcours 2018 met 
Eddy et les Vedettes
Het Parcours sluit om 17.30 uur af 
met een spetterend optreden van 
de achtkoppige band ‘Eddy et les 
Vedettes’. Een muzikale reis naar 
de hoogdagen van het Franse lied, 
compleet met Les petites histoires des 
grandes dames’.
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A fgelopen jaar heeft Centrummanagement een 
samenwerking opgestart met 

buurgemeente Bilzen daar waar cultuur 
en evenementen elkaar versterken. Wist 
je dat in Bilzen, jaarlijks een waanzinnig 
internationaal bloemenspektakel 
plaatsvindt? Voor de 23e keer alweer 
wordt landgoed Alden Biesen van 21 t/m 
24 september 2018 getransformeerd voor 
fleuramour, ook wel hét florale hoogtepunt 
van het jaar.

23e editie Fleuramour
Honderden floristen van over de hele wereld die alles uit 
de kast halen om de ca. 150.000 bezoekers te verrassen 
met hun bloemsierkunsten (waarvoor in totaal zo’n 140.000 
bloemen worden gebruikt). Dat is Fleuramour in het kort. 
“Met nieuwe trends, kleuren en niet eerder gepresenteerde 
combinaties is deze editie internationaler dan ooit tevoren,” 
zo stelt Regine Motmans, artistiek directeur. “Dit jaar 
focussen we ons nog meer op storytelling, het vertellen 
en verbeelden van boeiende verhalen. We dagen de 
bloemstylisten uit om dieper in te gaan op de vraag waarom 
ze met bepaalde bloemen aan de slag gaan en hoe die het 
verhaal versterken.”

Urban Roots
Net als ieder ander jaar, is er ook dit jaar een thema aan 
het evenement gekoppeld. Zo wordt tijdens deze editie 
ingespeeld op de trend dat overal ter wereld initiatieven 
ontstaan om ons leven weer in balans te brengen, 
oftewel: ‘Urban Roots’. Regine: “Je hoort steeds vaker dat 
verstedelijking ten koste gaat van de natuur en het groen, 
terwijl we de natuur en het groen nodig hebben. ‘Urban 
Roots’ is een verzamelnaam voor alles wat met natuur, 
verstedelijking, verandering en ecologie te maken heeft. Met 
de keuze voor dit thema hopen we dat de bezoekers stilstaan 
bij onze planeet en het hedendaagse hectische (stads)leven 
voor even achter zich laten en aandacht besteden aan de 
kracht van de natuur.”

Programma
Naast een honderdtal floral designers en een soortgelijk 
aantal bloemencreaties vinden er verschillende 
nevenactiviteiten plaats tijdens Fleuramour. Zo kun je 
deelnemen aan verschillende (budgetvriendelijke) workshops 
waar je leert werken met de allernieuwste tips & tricks 
uit de bloemenwereld. Ook is er een modeshow en kun je 
verschillende bloemendemo’s bezichtigen. Onder het genot 
van een hapje en een drankje geniet je van de muziek en 
de sfeer. De markt met sierraden- en lifestyle kraampjes, 
maakt een dagje Fleuramour helemaal af.

Datum
21- 24 september 2018

Tijd
10:00-18:00 uur

Locatie
Lancommaderij Alden Biesen, Bilzen (België)

Shuttledienst vanaf station Bilzen (heen en terug) aanwezig.
Voorverkoop en meer informatie op www.fleuramour.be.

Hét internationale bloemenspektakel in België

FLEURAMOUR
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Een stichting stelt zich voor…

CULTURA MOSAE
M et zoveel verenigingen, stichtingen en bijzondere gezamenlijke initiatieven voor bewoners en 

ondernemers in de stad, is het tijd voor een kijkje 
achter de schermen. In deze rubriek stellen we steeds een 
andere vereniging of stichting aan je voor. Wat is het doel, 
waarom hebben ze zich verenigd en wat zijn hun ambities 
en plannen voor de toekomst? In deze uitgave een gesprek 
met Renske Thomas en Tom Berghmans, beiden werkzaam 
voor de stichting Cultura Mosae.

Podium voor talent
Cultura Mosae werd in 2016 opgericht en is een initiatief van 
Centrummanagement Maastricht. Alle culturele projecten 
ondersteund door Centrummanagement, worden sinds 
de oprichting van de stichting ondergebracht bij Cultura 
Mosae. Het belangrijkste doel? Cultuur toegankelijk maken 
en een podium bieden aan het talent dat Maastricht en de 
regio te bieden heeft. Bovendien ziet de stichting het als 
haar taak om inwoners en bezoekers nog meer bewust 
te maken van dat wat Maastricht en de regio anno nu op 
gebied van cultuur te bieden hebben. Dit wordt gedaan door 
(gezamenlijk) culturele activiteiten te organiseren, bestaande 
uit amateur en/of professionele kunstproducties, culinaire- 
en promotionele evenementen.

Gratis en toegankelijk voor iedereen
De inzet van Cultura Mosae is om nagenoeg alle culturele 
activiteiten die door hen worden georganiseerd voor iedereen 
gratis toegankelijk te laten zijn. Tom: “We willen een zo 
breed mogelijk publiek de kans bieden om kennis te maken 
met het culturele aanbod van de stad. Door de activiteiten 
gratis aan te bieden kan iedereen eens proeven van een 
voorstelling of concert. We willen bewoners van Maastricht 
en de regio verleiden tot een bezoek en/of actieve deelname 
aan cultuur en hen hiervan laten meegenieten. Vaak gaat 
het om kwalitatieve optredens, waar je normaliter veel voor 
betaalt.”

Cultureel aanbod
Cultura Mosae werkt nauw samen met verschillende 
organisaties in de stad, waaronder Lumière, het Theater aan 
het Vrijthof en het Conservatorium Maastricht. Ook worden 
meerdere culturele evenementen georganiseerd, onder 
andere samen met Stichting Uit, de werkgroep Magisch 
Maastricht en de Stichting Oranje Comité Maastricht.

Wat zijn dan die activiteiten waar Cultura Mosae bij betrokken 
is? “Het Parcours organiseren we in samenwerking met 
‘Stichting Uit’ met als doel een beeld te geven van het brede 
aanbod aan kunstvormen en kunstaanbieders dat het nieuw 
theaterseizoen te bieden heeft. Een waaier van culturele 
amuses die traditioneel op de tweede zondag van september 
wordt gepresenteerd,” aldus Renske. (Voor meer informatie 
zie het artikel over Het Parcours op pagina 22 en 23 van deze 
W!M.)

En verder
“Verder organiseren we tijdens Magisch Maastricht -in de 
decemberperiode- een cultureel programma op diverse 
plekken in de binnenstad waaraan vele gezelschappen 
participeren. Ook wordt in opdracht van het Oranje Comité 
Maastricht een culturele programmering toegevoegd aan 
de activiteiten op het Vrijthof tijdens ‘Kingsday’. Hierbij 
wordt een podium gegeven aan jong talent uit Maastricht 
en omgeving. Daarnaast organiseert Cultura Mosae een 
cultureel programma tijdens onder andere de toerversie 
Amstel Gold Race, Maastrichts Mooiste, Muziek aan Tafel 
(een initiatief van Les Tables) en regelt Cultura Mosae iedere 
zondag optredens in de binnenstad in het kader van Cultuur 
op Zondag. 

Ambitie
De stichting werkt stevig aan een eigen huisstijl en strategie. 
Renske: “Hiermee willen we nog duidelijker maken waar 
Cultura Mosae voor staat.” Daarnaast wordt er bestuurlijk 
ingezet op een mix van disciplines en achtergronden die 
een verdere groei van activiteiten van Cultura Mosae 
mogelijk maakt. Tom: “Eigenlijk allemaal om het divers 
cultureel aanbod dat Maastricht en de regio te bieden heeft 
een platform te geven en laagdrempelig te maken, zodat 
iedereen er kennis van kan nemen. Want als je het ons 
vraagt, is cultuur nog altijd zuurstof voor de samenleving.”

Tom Berghmans & Renske Thomas
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D e maanden september en oktober 
staan in Maastricht beter bekend 
als de festivalmaanden van de stad. 

Stichting Cultura Mosae tipt graag een 
aantal evenementen die je absoluut niet mag 
missen. 

Bruis
Bruis Festival in Maastricht is terug van weggeweest! Drie 
dagen lang, van 31 augustus t/m 2 september, presenteert 
het gratis (familie)festival de leukste internationale acts, 
gecombineerd met lekkere drankjes en eten. Op het 
programma dit jaar o.a.: Django Django, METZ, Motorpsycho, 
Warhaus en Het Zesde Metaal en Tamino. 

31 augustus t/m 2 september 2018
www.bruismaastricht.nl

Musica Sacra Maastricht
Kunstenfestival Musica Sacra vindt dit jaar plaats van 20 
september t/m 23 september. Met als thema: Vergelden, 
Vergeven, Verzoenen kiest de organisatie een thema 
voor alle mensen en van alle tijden en plaatsen. Met het 
oogmerk om de bezoeker te verleiden tot reflectie op de 
vraag of en hoe een nieuwe harmonie voor jezelf, de ander, 
of de maatschappij noodzakelijk is. Het festival is door 
de jaren heen trouw gebleven aan zijn kernactiviteit: een 
fijnzinnige muziekprogrammering die de volledige breedte 
van genres, stijlen en tijdperken bestrijkt. Aangevuld met 
premières, festival- en compositieopdrachten en uitgevoerd 
door nationale en internationale topmusici. Musica Sacra 
is inmiddels uitgegroeid tot een kunstenfestival met 
dans, theater, performance, film en beeldende kunst. Het 
gevarieerde programma wordt uitgevoerd op bijzondere 
locaties in de binnenstad van Maastricht, zoals het Lab-
gebouw op het terrein van het Radium en het bergportaal 
van de Sint Servaasbasiliek. Ook buiten Maastricht kunnen 
bezoekers van het festival genieten. Een drietal pareltjes 
die je niet mag missen tijdens Musica Sacra: New York 
Polyphony, Ode to Tomorrow en de familievoorstelling ‘de 
Vier Heemskinderen’. 

20 t/m 23 september 2018
www.musicasacramaastricht.nl

Nazomer en najaar in het teken van festivals

4x FESTIVALS in MAASTRICHT
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Docfest
Docfest, een podium voor aankomende en gerenommeerde 
filmmakers, brengt ook dit jaar weer verhalen op bijzondere 
wijze over op het publiek. Met het thema ‘Rise Up!’ laat 
het Documentary Festival vanuit diverse invalshoeken zien 
wat het betekent om in een snel veranderende wereld vol 
verwachtingen en uitdagingen voor jezelf op te komen. Hoe 
kun je anderen inspireren om hun eigen verhaal te vertellen? 
Verras jezelf en anderen met bijzondere documentaires uit 
de wereld en de directe regio, inspirerende (inter)nationale 
gasten, een ‘Rise up Sunday Morning Yoga Session’, een 
‘verdrietconcert’, twee VR-bioscopen, voorleesmomenten en 
een workshop voor kids, een masterclass voor professionals 
en een ware ‘sleep-over experience’. Dit alles en meer van 
28 t/m 30 september in Lumière Cinema. Kom het beleven!

28 t/m 30 september 2018
www.docfest.eu

Nederlandse Dansdagen
Van 10 t/m 14 oktober vindt de 21e editie van het Festival 
Nederlandse Dansdagen plaats in Maastricht. Vijf dagen 
lang kunnen dansliefhebbers en professionals genieten 
van de Nederlandse dans in al haar verschijningsvormen. 
Het festival laat het beste van de Nederlandse dans van 
het afgelopen seizoen zien en programmeert een aantal 
bijzondere premières en previews. De voorstellingen, 
exposities, ontmoetingen en feesten zijn te beleven in de 
reguliere theaters van Maastricht, maar ook op bijzondere 
andere locaties in de stad. Het festival toont werk van jonge 
makers en opkomende choreografen. Een caleidoscoop aan 
genres komt voorbij: van klassiek ballet tot urban dance 
en van avant-garde tot moderne dans. Een bezoek aan 
het festival is een uitgelezen kans om samen te genieten 
van dans. Tijdens het Gala van de Nederlandse Dans op 12 
oktober worden de belangrijkste dansprijzen in Nederland 
uitgereikt.

10 t/m 14 oktober 2018
www.nederlandsedansdagen.nl

Nazomer en najaar in het teken van festivals

4x FESTIVALS in MAASTRICHT

Yoga tijdens Docfest 2017
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