
MAGISCH
MAASTRICHT!

ONDERNEMEN
AAN DE MAAS
Deze ondernemers
doen het!

CULTUREEL
PROGRAMMA
Magisch 
Maastricht

MAASTRICHT
CARNAVALSSTAD
Interview met 
De Tempeleers

DORMIO RESORT
MAASTRICHT
Stadsresort biedt 
het beste van beide 

IN
FO

R
M

AT
IE

M
AG

AZ
IN

E 
C
EN

T
R
U
M

M
AN

AG
EM

EN
T
 M

AA
S
T
R
IC

H
T

UITGAVE WINTER 2018



2

W!M 24

INHOUD

Colofon
Redactie Petra Malefijt   Tekst Sanne Tummers, Janneke Grolleman en Susanne Pycke
Ontwerp Christiaan Krabbe   Fotografie Jean-Pierre Geusens, Aron Nijs e.a.   Druk Drukkerij Impreso

ONDERNEMEN AAN DE MAAS:
Deze ondernemers doen het!

NIEUW! SNS COMMUNITY STORE
Maatschappelijke vloer voor de stad

MAGISCHE VERLICHTING: Routine of uitdaging? 

ACTIVITEITENPLAN 2019-2021

DORMIO RESORT MAASTRICHT
Stadsresort biedt het beste van beide

EEN STICHTING STELT ZICH VOOR:
De Knoevel 

NIEUW BESTUURSLID CMM: Albert Berghof

MAASTRICHT MIDWEEKEND

MECC AGENDA

Update: MAASTRICHT BEREIKBAAR

STAD & SPOOR:
Ambitienota als voedingsbron voor verder debat

MAASTRICHT, DÉ CARNAVALSSTAD 

STICHTING CULTURA MOSAE PRESENTEERT...
Cultureel programma Magisch Maastricht

Centrummanagement bedankt...
PARTICIPANTEN SFEERVERLICHTING

4 
 
 
6

7

8

10

12

13

14

15

16

18

20

22

24



3

winter 2018

24

Participanten sfeerverlichting

DANKZIJ JULLIE
SCHITTEREN DE 
LICHTJES WEER

Dormio Resort Maastricht

STADSRESORT
BIEDT HET BESTE
VAN BEIDE

10

22

Cultura Mosae presenteert...

PROGRAMMA
MAGISCH
MAASTRICHT

4

Special

ONDERNEMEN AAN
DE MAAS: DEZE 
ONDERNEMERS

DOEN HET!

18

Stad & Spoor

AMBITIENOTA ALS
VOEDINGSBODEM VOOR

VERDER DEBAT



4

W!M 24

 ONDERNEMEN
aan de MAAS

Denk je aan Maastricht, dan denk je aan de Maas. De laatste jaren 
zijn de oevers van de Maas voorzien van leuke vernieuwende 
(horeca-)concepten met uitzicht op de rivier. Hoe is het om 

op zo’n plek, met uitzicht op het water je zaak te hebben? Succes 
gegarandeerd of toch niet? En tegen welke uitdagingen loop je aan 
als ondernemer? WIM maakte een rondje langs de Maas en vroeg het 

een aantal van hen.

Deze ondernemers doen het!

Sanne Cox
Schnitzelparadies & Het Kippenhok
/ Kesselskade
“Vaak wordt er bij Maastricht alleen 
aan het Onze Lieve Vrouweplein of 
het Vrijthof gedacht. Echter heeft de 
Kesselskade ook een hoop moois te 
bieden. Denk bijvoorbeeld aan het 
prachtige uitzicht over het water en 
de heerlijke terrassen. Samen met de 
andere ondernemers aan en rondom 
de Kesselskade proberen we de straat 
interessant te maken, om de bezoekers 
even van hun route te laten afwijken.”

Danny Keppels
Rebelle Maastricht / Kesselskade 
“Ondernemen aan de rand van de 
Maas voelde van begin af aan heel 
prettig. Door de jaren heen heeft de 
Kesselskade zich écht weten te vormen. 
Het prachtige uitzicht op de Maas en 
Wyck in combinatie met het diverse 
aanbod heeft de Kesselskade doen 
groeien. De kade verbindt als het ware 
de binnenstad met de omliggende 
delen aan de rand van de stad. De 
grootste uitdaging op deze plek? Om 
als evenementenorganisatie de aanvoer 
van leveranciers goed te laten verlopen, 
gezien de toegangsweg voor een 
bepaalde tijd gedurende de dag wordt 
afgesloten, maar dat nemen we op deze 
locatie voor lief!”



5

winter 2018

Ill
us

tr
at

ie
s:

 A
im

ée
 M

ee
rt

en
s

Giles Gryseels
The Hoppy Brothers – Stadsbrouwerij 
de Maastrichter Maltezer / Oeverwal
“Toen we de kans kregen om te 
gaan ondernemen in de oude 
Ridderbrouwerij, was de keuze om aan 
de rand van de Maas te ondernemen 
snel gemaakt. De komende maanden 
willen we de Oeverwal meer op de 
kaart zetten, want tot nu toe is vooral 
het Cörversplein bekend bij bezoekers. 
De oude Ridderbrouwerij is onderdeel 
van de bourgondische geschiedenis van 
Maastricht. Samen met Stadsbrouwerij 
de Maastrichter Maltezer bieden we 
een volledige bierbeleving aan. Van 
het brouwproces tot het proefproces, 
en ondersteund door een schitterend 
uitzicht op de Maas.”

Rolf van Dort en Anne van Gemert
Los Amigos / Cörversplein
“Als nieuwe ondernemers aan de 
Maas bevalt het tot nu toe erg goed. 
We hebben bewust gekozen om op het 
Cörversplein te gaan ondernemen. 
Wanneer je vanuit Wyck naar het 
centrum loopt kun je aan de linkerzijde 
de terrassen zien liggen. Zeker bij mooi 
weer is het hier goed vertoeven. Lekker 
eten en drinken met een prachtig 
uitzicht over de Maas en de ‘skyline’ van 
Maastricht. We hebben genoeg aanloop 
langs en rondom het Cörversplein, 
maar het is de kunst om de mensen in 
je zaak of op je terras te krijgen. Want 
aan alleen mensen die langslopen heb 
je als ondernemer natuurlijk weinig. 
Voor ons ligt daar dan ook de uitdaging 
de komende jaren.” 

Roel Rutten
Brandsøn / Maasboulevard 
“Een schot in de roos. Zo voelt het 
voor mij om te ondernemen met 
uitzicht op de Maas, aan de rand van 
het Stokstraatkwartier. We zitten 
middenin het historische hart van 
de stad. Ter hoogte van onze zaak 
komen het Stokstraatkwartier en 
de Maasboulevard samen. Twee 
prachtige delen van de stad. Terwijl de 
Maasboulevard rust uitstraalt, zorgt 
het levendige Stokstraatkwartier voor 
de nodige stadsdrukte. Ons statig pand 
met een moderne twist dient als een 
soort middelpunt. Ondanks onze unieke 
locatie met prachtig uitzicht, doen wij 
net als iedere andere ondernemer nog 
steeds ons uiterste best om gasten 
hierheen te halen en, nog belangrijker, 
om de gasten te laten terugkomen.”
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Michel Slangen en Helma van Pelt 

Nieuw in bankenland, nieuw voor SNS én nieuw in Maastricht. SNS opent binnenkort 
de deuren van een bijzondere locatie onderin de passage van het Eiffelgebouw in 
het Sphinxkwartier. Er wordt momenteel druk gesleuteld aan het concept dat nu 

nog de werktitel ‘SNS Community Store’ draagt. Het is bedoeld voor iedereen, het is 
allesbehalve een reguliere bankwinkel én nog niet eerder presenteerde een Nederlandse 
bank een dergelijk concept. Zo wordt duidelijk in gesprek met SNS.

Vanuit de gemeenschap
“Het feit dat we eind augustus onze intrek hebben genomen, 
maar op dit moment nog volop in ontwikkeling zijn, geeft 
wellicht al aan dat het niet zomaar een kant en klaar concept 
is dat we hier gaan lanceren. We vinden het belangrijk 
om de gemeenschap erbij te betrekken zodat goed wordt 
ingespeeld op de behoefte. En daar nemen we de tijd voor.” 
Aan het woord is Michel Slangen, manager klantgebied 
bankwinkels Maastricht en Heuvelland bij SNS. “Daarom 
gebruiken we de ruimte nu tijdelijk vooral om te werken aan 
het definitieve concept en op zoek te gaan naar de juiste 
invulling en partijen om dit samen mee te doen. Met als 
einddoel dat de ruimte in het teken gaat staan van elkaar 
ontmoeten, leren en elkaar inspireren.”

Maatschappelijke & Menselijke maat
Helma van Pelt, Business Change Manager bij SNS en het 
toekomstig ‘gezicht’ van de community store in Maastricht: 
“SNS is altijd een maatschappelijke bank geweest. We zijn 
niet de grootste bank en hebben ook niet de ambitie om 
de grootste te worden. We zien het eerder als ambitie ons 
te onderscheiden op andere terreinen. Daar waar andere 
banken particulieren nagenoeg volledig digitaal bedienen, 
draaien wij dit om en zijn juist fysiek nog volop aanwezig. 
We zijn op dit moment een van de weinige banken met nog 
drie vestigingen verspreid over de stad. We richten ons met 
name op de particuliere klant en de zelfstandige ondernemer 
en willen heel graag een maatschappelijke bank zijn. Niet 
voor niets luidt onze missie: ‘Bankieren met de menselijke 
maat’. Onze community store moet een plek worden waar 
dit letterlijk en figuurlijk samenkomt en zichtbaar wordt. 
Het plan is dat na Maastricht ook Groningen een community 
store krijgt.” 

Podium voor de stad
Je kunt er een kopje koffiedrinken (het horecaconcept wordt 
ontwikkeld i.s.m. Talentino), je kunt er aanschuiven voor 
een praatje en om te komen werken. Je kunt een vraag 
stellen, op financieel gebied, maar ook op maatschappelijk 
terrein. Helma: “Mensen onbezorgd en weerbaar maken op 
financieel gebied is zeker een belangrijke insteek van het 
concept, maar we zijn geen bankwinkel of sociaal loket.” 
Helma benadrukt: “Iedereen mag hier binnenlopen, dus 
ook niet SNS klanten. Het is onze wens om straks niet alles 
als bank zelf te initiëren, maar ook anderen de gelegenheid 
bieden dit te doen en daarvoor van onze ruimte en faciliteiten 
gebruik te maken. Denk aan lezingen, bijeenkomsten en 
presentaties.” Michel: “Zie het als een podium van en voor 
de stad. Een maatschappelijke vloer voor de Maastrichtse 
gemeenschap.” 

Maatschappelijke vloer voor de stad

NIEUW! SNS COMMUNITY STORE

‘Iedereen mag hier binnenlopen, dus ook 
niet SNS klanten. Het is onze wens om 
straks niet alles als bank zelf te initiëren, 
maar ook anderen de gelegenheid te 
bieden dit te doen.’ 

‘Zie het als een podium 
van en voor de stad. Een 
maatschappelijke vloer 

voor de Maastrichtse 
gemeenschap.’
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Verlichtingsbedrijf Avontuur vertelt...

MAGISCHE SFEERVERLICHTING: 
ROUTINE OF UITDAGING?

Iedere winter weet verlichtingsbedrijf ‘Avontuur’ Maastricht weer om te toveren tot 
een van de meest sfeervolle steden van Nederland. Met ruim 30 jaar ervaring is het 
verlichtingsbedrijf specialist op het gebied van sfeerverlichting in verschillende 

steden. Hoe word je dat? En wat komt er allemaal kijken bij het verzorgen van zulke 
sfeerverlichting? We vroegen het eigenaar Patrick Avontuur.

Van decoratie naar kerstverlichting
Wat ruim 30 jaar geleden begon als decoratiebedrijf 
is inmiddels uitgegroeid tot hét verlichtingsbedrijf van 
Nederland. Patrick Avontuur – eigenaar van ‘Avontuur’: 
“Toen ik begon als decorateur, hoorde daar al vrij snel de 
kerstdecoratie bij. Gaandeweg bleef ik verder gaan met 
zowel het verzorgen van de decoratie als de kerstverlichting. 
Al snel bleek dat de verlichting rondom Kerst steeds 
belangrijker werd. In 2008 besloot ik me volledig te focussen 
op kerst- en sfeerverlichting. Vanuit Avontuur hebben we 
toen ook een karakteristiek verlichtingsbedrijf in Amsterdam 
overgenomen. Toen in 2010 de eerste aanvraag vanuit 
Maastricht binnenkwam, hebben we besloten ook in Limburg 
een vestiging te openen. Vanaf toen ging het allemaal heel 
snel en kwamen er steeds meer steden bij, waaronder 
Valkenburg, Sittard, Geleen en Roermond. Met ‘Avontuur 
Limburg’ hebben we een echte Limburgse dochter.”

Onmisbare marketingtool
“Maastricht heeft met haar magische verlichting absoluut de 
toon gezet voor andere steden. Voordat we voor Maastricht 
de sfeerverlichting verzorgden, zag je dat verlichting 
willekeurig werd opgehangen. Er zat geen plan achter. 
Dat kunnen we ons nu haast niet meer voorstellen. Alle 
verlichting is in dezelfde kleur en stijl en dat blijft zelfs 
voor mij ieder jaar opnieuw – op z’n Amsterdams gezegd - 
kicken! Kerstverlichting is onmisbaar geworden. Het is een 
manier om bezoekers vaker te laten terugkomen. Je ziet 
dat sfeerverlichting steeds vaker als (city) marketingtool 
wordt ingezet. Het is de uitgelezen kans om je als stad te 
onderscheiden ten opzichte van de rest. Dat geldt overigens 
ook voor een hotel, bioscoop of casino want ook daarvoor 
verzorgen we de sfeerverlichting.”

Routine of uitdaging?
“Het verzorgen van de sfeerverlichting voor zoveel 
verschillende steden blijft elke keer voor ons een uitdaging. 
We groeien nog ieder jaar.  Dit jaar werd ons bedrijf getroffen 
door een verwoestende brand. Binnen een paar uur was ons 
hoofdkantoor, met showroom, werkplaats en opslagruimte 
verwoest. De materialen van 158 projecten zijn afgebrand. 
Daarmee was de uitdaging dit jaar extra groot. We hadden in 
de avond na de brand nog geen perforator of paperclip meer 
over. Vijf maanden na dato kunnen we met geluk zeggen dat 
we weer volledig operationeel zijn en alle steden gewoon 
hebben kunnen voorzien van een prachtige winterverlichting. 
Dus ook in Maastricht branden de magische lampjes 
gelukkig als vanouds!”

‘Maastricht heeft 
met haar magische 

verlichting absoluut 
de toon gezet voor 

andere steden.’

‘Je ziet dat sfeerverlichting steeds vaker als (city) marketingtool 
wordt ingezet. Het is de uitgelezen kans om je als stad te 

onderscheiden ten opzichte van de rest.’ 

Patrick Avontuur
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G edurende het jaar informeren we in dit magazine 
regelmatig over de stand van zaken van de vele 
initiatieven die we vaak samen met onze partners 

hebben opgezet. In deze laatste editie van het jaar is 
het daarom goed om stil te staan bij wat we samen 
hebben bereikt en vervolgens vol frisse moed vooruit te 
kijken naar wat nog komen gaat. Daarom op deze plaats 
een korte samenvatting van de meerjarenplanning van 

Centrummanagement Maastricht (CMM).

Niet in beton gegoten
CMM pakt actuele zaken aan en focust op lange termijn 
doelstellingen. We staan altijd open voor nieuwe initiatieven 
die aansluiten bij onze visie en missie. Dat maakt dat het 
meerjarenplan eigenlijk als een dynamisch document moet 
worden gezien. De projecten die zijn opgestart en inmiddels 
lopen, worden vermeld, evenals de nieuwe plannen voor 
2019 die al bekend zijn. Dat betekent uiteraard niet dat het 
document daarmee afgerond is. Een meerjarenplan is, 
zeker met de ontwikkelingen waar we vandaag de dag mee 
te maken hebben, immers per definitie onderhevig aan 
verandering en uitdagingen.

Activiteitenplan 2019—2021

LANGETERMIJNVISIE MET 
RUIMTE VOOR NIEUWE 

INITIATIEVEN

Corebusiness CMM: Communicatie, Partnership & Advies
CMM hecht veel waarde aan het leggen van verbindingen 
tussen partijen. De afgelopen jaren heeft CMM de 
communicatie naar stakeholders verbeterd. Een 
belangrijk tactisch en strategisch overleg is het BOC-
kwartaaloverleg (Binnenstad Ondernemers Collectief) met 
woordvoerders van de meest prominente ondernemers- en 
brancheverenigingen binnen het centrum.

Op diverse niveaus levert CMM een bijdrage als adviseur voor 
stichtingen en stuur- en werkgroepen.  Zo adviseert CMM 
o.a. stichting La Saison Culinaire de l’Euregio, Jaarboek 
Maastricht en de kerngroep Maastricht Awards.
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Hoe staat het nu met…?
Maastricht Midweekend
Met trots kunnen we vermelden dat deze campagne, 
die we in het najaar van 2016 samen met Maastricht 
Marketing hebben gestart, een mooi spin-off effect op het 
verblijfstoerisme gedurende het hele jaar heeft.

Smart City Maastricht
Er waren helaas onvoldoende deelnemers voor het plan 
om in de binnenstad van Maastricht een infrastructuur 
aan te leggen waarop kon worden voortgebouwd aan een 
Smart City en als eerste resultaat gratis WiFi aan te bieden 
aan alle bezoekers. Een tegenvaller, want CMM blijft van 
mening dat de ontwikkeling op het gebied van Smart City 
een exponentiële groei zal doormaken, waar we de komende 
jaren mee te maken krijgen. Wij zullen ons blijven inzetten 
om samen met de gemeente Maastricht en ondernemers op 
ontwikkelingen te kunnen anticiperen.

Maastricht dé carnavalsstad
In 2018 is samen met de Tempeleers en de gemeente 
Maastricht een basis gelegd om Maastricht als ‘dé 
carnavalsstad’ te presenteren en profileren. De komende 
jaren zal dit in de genoemde samenwerking verder worden 
uitgebouwd.

Mode Maastricht
De maandelijkse Catwalk is in samenwerking met de 
gemeente Maastricht, Entre Deux en Mosae Forum in 
een ‘nieuw jasje’ gestoken. In 2019 zullen twee XL-edities 
georganiseerd worden waarbij ondernemers in de stad 
kunnen aansluiten.

Onderzoek winkeltijden 
Is de donderdagavond nog de meest geschikte koopavond? 
Consumentengedrag en -wensen blijken te wijzigen en 
ondernemers geven aan daarbij te willen aansluiten. Het 
lijkt ons dat we continu moeten afstemmen en acteren om 
proactief in te spelen op consumentengedrag. Uiteraard 
in afstemming met hoe ondernemers daarop kunnen en 
willen inspelen. CMM zal daarom in samenwerking met een 
onderwijsinstelling onderzoek laten uitvoeren naar de meest 
gewenste doordeweekse winkeltijden en koopavond onder 
zowel consumenten als ondernemers.

Locals initiatief
Een lokaal initiatief dat door WinWin, CITY Magazine 
Maastricht & Regio en CMM na voorbereidende gesprekken 
eind 2018 is gestart en erop gericht is een steviger verbinding 
tussen ondernemers en lokale bewoners binnen een 
actieradius van ca. 30 km te ontwikkelen.

Quiet Community Maastricht
CMM zal ook in 2019 de Quiet Community Maastricht daar 
waar nodig en mogelijk ondersteunen in hun inzet om 
alle bewoners in Maastricht deel te laten nemen aan de 
maatschappij.

Sfeerverlichting Magisch Maastricht
Voor dit project, dat in 2019 haar 10e editie kent, is het ieder 
jaar weer een uitdaging om een vernieuwend element toe te 
voegen en de financiering, met steun van vele ondernemers, 
rond te krijgen. 

Stichting Cultura Mosae
De inzet van Stichting Cultura Mosae is gericht op het 
ontwikkelen en organiseren van culturele activiteiten, 
zoals bijvoorbeeld de organisatie van het Parcours en 
de programmering van cultuur tijdens de weken van 
Magisch Maastricht, Maastrichts Mooiste, Kingsday en de 
Woensdagweekmarkt. Nieuw is dat de stichting in 2019 
onderzoek zal doen naar de wenselijkheid en haalbaarheid 
van een zomerfestival.

Coalitieakkoord 2018-2022
CMM en partners willen met hun activiteiten graag 
aansluiten bij het coalitieakkoord, dat het uitgangspunt 
is voor het huidig gemeentebestuur. Aan de hand van het 
coalitieakkoord 2018-2021 is, samen met de BOC-leden, in 
het najaar van 2018 de notitie ‘Onbegrensde en ontspannen 
ambities’ opgesteld. In 2019 wordt samenwerking gezocht 
met de gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie, 
Maastricht Bereikbaar en alle stakeholders die een bijdrage 
kunnen leveren aan het behalen van de in deze notitie 
genoemde speerpunten. Deze notitie is, net als ons volledig 
activiteitenplan 2019-2021, te vinden op onze website www.
cmmaastricht.nl.

Wat brengt 2019?
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Dormio Resort Maastricht

STADSRESORT 
BIEDT HET BESTE 

VAN BEIDE
W ie onlangs bovenop de Dousberg kwam, zal zijn ogen waarschijnlijk hebben 

uitgekeken. Dat wat eerst ‘gewoon’ een heuvel aan de rand van Maastricht was, 
weliswaar met de laatste jaren al een mooie golfbaan, is nu veranderd in een luxe 

en levendig vakantieresort. Een plek waar families, groepen, maar ook zakelijke toeristen 
voor korte of lange tijd verblijven en genieten van het beste van beide. Van de rust die de 
Dousberg en het omliggende Heuvelland te bieden hebben én van de dynamiek van de stad. En 
die stad, die is ruimschoots vertegenwoordigd. Dat zie je, dat proef je en dat voel je, bij een 

bezoekje aan het park. 

Dormio Resort Maastricht is weliswaar al sinds 2016 
geopend, maar bleef in de afgelopen tijd nog enigszins 
bescheiden in haar communicatie naar buiten. Sinds de 
uitbreiding van de faciliteiten afgelopen zomer en onlangs de 
opening van het Dormio hotel ‘De Prins van Oranje’met 30 
kamers en 30 suites, is daar verandering in gekomen. “Het 
is nu tijd dat we van ons laten horen en, vooral ook, om nog 
meer de samenwerking met de stad op te zoeken,” aldus 
resort manager Cees Santifort.

Lokale invloeden
Dormio Resort Maastricht bestaat uit 126 vakantiewoningen, 
70 appartementen en 9 pakhuizen en wordt op dit moment 
verder uitgebreid met 36 luxe villa’s voor 2 tot 20 personen. 
De accommodaties zijn stuk voor stuk eigendom van 
particulieren, die worden verhuurd door Dormio. Het park 
heeft een binnenzwembad, mini-markt, café, food court, 
bakkerij, kidsclub en een fietsverhuur. Maastricht is op al die 
plekken goed vertegenwoordigd. Zo zijn er overeenkomsten 
te zien in de historische bouwstijl, krijg je er Limburgse vlaai 
van bakkerij Hermans en andere lokale specialiteiten en is 
het personeel grotendeels afkomstig uit Maastricht. Last but 
least opende restaurant Rantree onlangs de deuren van een 
Bar/Restaurant op de bovenste verdieping van het hotel waar 
je tijdens een borrel of diner geniet van een prachtig uitzicht 
over de stad. 

Maastricht als attractie
Cees Santifort: “Dat het park veel lokale invloeden heeft, is 
niet zo gek. De stad is namelijk onze belangrijkste attractie 
en ‘evenement’. Waar andere vakantieparken vaak meer 
naar binnen zijn gericht, om gasten te entertainen met 
activiteiten en faciliteiten in het park, doen wij er alles 
aan om onze gasten ‘naar buiten te sturen’ en de stad te 
bezoeken. We profileren ons immers niet voor niets als 
‘stadsresort’. We willen onze bezoekers het beste van beide 
werelden bieden, van stad en natuur. En daarnaast ook van 
de Euregionale ligging. We werken dan ook nauw samen 
met het Heuvelland en de Belgische gemeente Dilsen. We 
focussen ons daarom met name op de vakantiewoningen in 
plaats van de faciliteiten op het park zelf.”

Nieuwe toeristenstroom
“Terwijl gezinnen, families en vriendengroepen normaal 
voor een vakantiepark buiten Maastricht zouden kiezen 
en Maastricht misschien niet eens zouden bezoeken, 
zorgen wij ervoor dat ook deze toeristenstroom voor de 
stad kiest,” vervolgt Santifort. “De bezoekers kunnen 
vanaf het resort met een taxi binnen 10 minuten naar de 
stad worden gebracht. Daarnaast bieden we heel flexibele 
verblijfsmogelijkheden aan. Alle accommodaties zijn 
per dag te huur. Ook daarin wijken we af van wat andere 
vakantieparken aanbieden, waar je meestal moet kiezen uit 
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Sky bar & Restaurant Rantree
Op 1 november opende restaurant Rantree 
haar deuren. Het restaurant van Jennifer 
en Ralph Hermans verhuisde van de 
Kesselskade naar de 9e verdieping van 
het Dormio hotel ‘De Prins van Oranje’. 
Het restaurant biedt een spectaculair 
panorama uitzicht over de stad en haar 
omgeving. Je kunt er terecht voor een 
hapje, maar ook voor een drankje in de 
speciale sky bar.

Het Wilhelmus 30, Maastricht
www.rantree.nl

een lang weekend, week of midweek. Wij hopen hiermee ook 
de zakelijke markt aan te spreken. De accommodaties en 
extra overnachtingsplekken die Dormio Resort Maastricht 
aanbiedt, zouden dus zomaar nèt die benodigde extra 
plekken kunnen zijn om een bepaald congres of evenement 
naar de stad te halen. Hierover zijn we momenteel volop in 
gesprek met partijen als het MECC Maastricht.”

Maastricht Midweekend
“Meer reuring door de week. Ook iets waarover we graag 
meedenken met partijen in de stad. Niet zozeer in de vorm 
van acties, maar meer strategisch zodat we er met zijn 
allen structureel en op lange termijn van profiteren. En zo 
zijn er nog veel meer dingen waarvoor we de komende tijd 
de samenwerking met de stad zullen opzoeken. Dormio 
Resort is klaar en zoekt de stad graag op. En ‘verwelkomt’ 
haar overigens ook graag, want wat misschien niet iedereen 
weet: het park is ook voor niet-gasten en locals gewoon te 
bezoeken!”

Cees Santifort

‘We willen onze bezoekers 
het beste van beide werelden 

bieden, van stad en natuur. 
En daarnaast ook van de 

Euregionale ligging.’



12

W!M 24

Een stichting stelt zich voor…

STICHTING DE KNOEVEL
M et zoveel verenigingen, stichtingen en bijzondere gezamenlijke 

initiatieven voor bewoners en 
ondernemers is 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 Harrie 
Alken, coördinator van Stichting de Knoevel.

Eén dag alle zorgen in de 
koelkast
Stichting de Knoevel is een 
vrijwilligersorganisatie die 
ruim twaalf jaar geleden werd 
opgericht. De stichting heeft 
het doel iets moois te doen voor 
gezinnen met langdurig zieke 
kinderen in Zuid-Limburg. Er 

zijn inmiddels zo’n dertien vrijwilligers actief binnen de 
organisatie. Stuk voor stuk zetten ze zich in om voor één 
dag een lach op het gezicht van het kind te toveren. Dit doen 
ze door een verwendag te organiseren voor het hele gezin. 
Voor even de zorgen aan de kant zetten, of zoals het motto 
van de stichting luidt: ‘Eén dag alle zorgen in de ijskast’. Via 
de website kunnen gezinnen zich gemakkelijk aanmelden. 
Middels een kennismakingsgesprek worden de interesses 
van het kind en de rest van het gezin in kaart gebracht. Wat 
vinden ze leuk? Waar willen ze graag naartoe? Maar ook: wat 
eten ze graag?

Knoeveldag
Om zulke verwendagen te organiseren, werkt de organisatie 
samen met verschillende bedrijven. Harrie Alken: “De ene 
keer krijgen we vrijkaarten en de andere keer mogen we 
ergens gratis ontbijten. Bedrijven doen wat ze kunnen en 
dragen graag hun steentje bij, dat is geweldig om te zien. We 
zijn altijd op zoek naar bedrijven die ons willen helpen. Alle 
hulp is welkom.” Stichting de Knoevel organiseert zo’n 15 tot 
20 individuele verwendagen per jaar. “Een knoeveldag wordt 
van A tot Z geregeld. Van vervoer tot aan de invulling van de 
dag en het diner, zodat het gezin zorgeloos kan genieten. Alle 
kosten nemen we voor onze rekening.”

En verder
Naast de individuele knoeveldagen, organiseert de stichting 
verschillende activiteiten om geld in te zamelen. Harrie: 
“We hebben ieder jaar tijdens Magisch Maastricht een 
wenskerstballenactie op het Vrijthof. Van de opbrengst 
kunnen we verwendagen organiseren, maar ook grotere 
evenementen zoals de Grote Knoeveldag en de intocht 
van de Kerstman, waar alle knoevelgezinnen voor worden 
uitgenodigd om de Kerstman met zijn elfjes geheel in stijl – 
met een warme chocomelk – op te halen.” 

Wenskerstballenactie
We roepen dan ook alle ondernemers, bewoners en 
bezoekers op om – in ruil voor een kleine bijdrage van 3 euro 
– een wens te komen doen tijdens Magisch Maastricht op het 
Vrijthof. De hele maand december zijn vrijwilligers aanwezig 
bij de kerstwensboom. Met het kopen van een kerstbal draag 
je al bij aan de glimlach van een langdurig ziek kind in Zuid-
Limburg. Wie wil dat nou niet?” Wenskerstballen kunnen 
tevens worden besteld via info@stichtingdeknoevel.nl. Wil 
je meer weten over de Stichting de Knoevel? Neem dan een 
kijkje op www.stichtingdeknoevel.nl.

Harrie Alken

‘Een knoeveldag wordt van A tot 
Z geregeld. Van vervoer tot aan 

de invulling van de dag en het 
diner, zodat het gezin zorgeloos 
kan genieten. Alle kosten nemen 

we voor onze rekening.’
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Nice to meet!
ALBERT BERGHOF NIEUW 
BESTUURSLID CENTRUMMANAGEMENT 

N aast een vast team met medewerkers 
dat dagelijks aan het werk is, kent 
Centrummanagement Maastricht een 

bestuur dat bestaat uit zeven bestuursleden. 
In september nam het bestuur afscheid 
van Robin Berben en verwelkomde Albert 
Berghof. Albert is in het dagelijks leven 
eigenaar van Blanche Dael en Coffeelovers. 
Hij zal de komende tijd de horeca-tak 
vertegenwoordigen in het bestuur. 

Doelmatige club
Albert is beslist geen onbekende voor Centrummanagement. 
“In het verleden schoof ik al regelmatig aan bij 
Centrummanagement om deel te nemen aan bijeenkomsten 
en brainstormsessies om op die manier mee te denken 
over vraagstukken vanuit de stad. Hoewel het soms passen 
en meten zal zijn met een drukke agenda, zie ik het als 
een mooie kans om dit nu meer structureel te doen door 
zitting te nemen in het bestuur,” aldus Albert. “Ik zie 
Centrummanagement als een doelmatige club met mooie 
ambities. De dagelijkse werkzaamheden en uitvoering van 
ad-hoc acties liggen in handen van het team dat, onder 
leiding van Paul ten Haaf, daadwerkelijk het gezicht vormt 
van Centrummanagement. Het bestuur beschouw ik meer 
als een reflectie-orgaan met expertises vanuit verschillende 
disciplines in de stad. Meedenken, adviseren en inspireren 
om zo samen te komen tot een lange termijnvisie. Daar zie ik 
een belangrijke taak weggelegd voor het bestuur.” 

Ambitie versus Balans
Wat hij als relevante actiepunten ziet op de huidige agenda 
van het bestuur? “Naast ambitieus zijn en blijven, zie ik 
het ook als een belangrijk iets om te koesteren wat we 
hebben. Daar een juiste balans in te vinden en houden. Het 
is heel belangrijk om ambities te hebben, zeker als het gaat 
om thema’s als duurzaamheid, technologie en logistiek. 
Als relatief kleine stad, denk ik dat wij best een hoog 

ambitieniveau hebben en niet bang zijn om voorop te lopen. 
En dat is goed, want we moeten ons wel blijven ontwikkelen. 
We willen immers geen eindstation zijn voor Nederland. Niet 
dat doodlopende stuk, maar juist dat kloppende hart van en 
naar Europa. Dat moet een belangrijke aantrekkingskracht 
zijn om hier te wonen, werken, ondernemen, studeren en 
recreëren.”

Eigen smaak behouden 
Albert vervolgt: “Er komt steeds meer concurrentie van 
andere steden die zich onderscheiden door innovatief bezig 
te zijn. Dankzij onze culturele achtergrond heeft Maastricht 
die eigen kleur en smaak die ons anders maakt dan andere 
steden in Nederland. Daar moeten we zuinig op zijn. Niet 
alleen denken aan volume en vooruitlopen, maar ook 
zorgvuldig blijven en kwaliteit blijven bewaken.
Wat mij betreft is dat iets dat je zeker ook terug zult zien in 
de lange termijnvisie van Centrummanagement.” 

Kijk op cmmaastricht.nl/bestuur voor meer informatie over 
het bestuur van Centrummanagement Maastricht.

Albert Berghof

‘Naast ambitieus zijn en blijven, zie ik het ook als een 
belangrijk iets om te koesteren wat we hebben. Daar een 

juiste balans in te vinden en houden.’ 
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MAASTRICHT
MIDWEEKEND

Uitgelicht in de media
Maastricht Midweekend in de media
Om het doordeweeks verblijf in Maastricht onder de 
aandacht te brengen, werken Maastricht Marketing en 
Centrummanagement Maastricht met tal van media samen 
om een zo groot mogelijk bereik te creëren voor de stad. 
Uiteraard staat het goede leven in Maastricht hierbij centraal 
en dan vooral op de doordeweekse dagen. Stuk voor stuk 
verhalen waar we trots op mogen zijn. En op deze wijze 
creëren we content die je als ondernemer kunt delen via 
eigen kanalen!

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.

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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MECC AGENDA

Romeo & Juliet
29 november 2018

PROSA 2018
29 - 30 november 2018

Hello 2019 Maastricht
31 dec 2018 t/m 1 jan 2019

InterClassics Maastricht 2019
10 - 13 januari 2019

Second Home
26 - 27 januari 2019

Hoffmans Vertellingen
31 januari 2019

Maastricht Consensus
Conference on Trombosis
13 - 15 februari 2019

Limburgs Vastelaovesleedjes 
Konkoer 2019 
15 februari 2019

Netherlands Hip Hop Dance 
Championship 2019
16 - 17 februari 2019

www.mecc.nl

‘Stuk voor stuk 
verhalen waar we trots 

op mogen zijn.’
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O nder de vlag ‘Maastricht Bereikbaar’ werken 
overheid, werkgevers en aanbieders van 
mobiliteitsdiensten sinds 2010 samen aan 

betere bereikbaarheid en een gezond woon-, werk- 
en leefklimaat. Ook ondernemers in de binnenstad 
zetten zich samen met Maastricht Bereikbaar in voor 
een gastvrij en toegankelijk centrum. En dat blijven 
ze graag samen doen, want het resultaat van de 

gezamenlijke inspanningen loont!

Update Maastricht Bereikbaar

SAMEN HOUDEN 
WE MAASTRICHT 

BLIJVEND 
BEREIKBAAR EN 

GASTVRIJ!  
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Uitbreiding dienstregeling vanuit P+R Noord
Door de samenwerking tussen diverse belangenorganisaties 
van de binnenstad en Maastricht Bereikbaar is de 
dienstregeling van buslijn 10 tussen P+R Maastricht Noord 
en het centrum uitgebreid, zodat het binnenstadpersoneel 
ook in het weekend met de bus naar het werk kan 
reizen. Het gebruik van de P+R-terreinen en van het 
fietsdeelsysteem Arriva Nextbike wordt gepromoot 
bij bezoekers en medewerkers. Ook gebruiken steeds 
meer winkels en restaurants de Slimme Kaart van www.
maastrichtbereikbaar.nl, om hun bezoekers en leveranciers 
te informeren over de actuele wegwerkzaamheden en 
parkeermogelijkheden.  

Werk je mee?
Maastricht Bereikbaar kan blijven helpen aan een totaalaanpak voor maximale synergie tussen mobiliteit, leefbaarheid 
en economische vitaliteit. Daar hebben zij jou als binnenstadondernemer bij nodig. Met zijn allen kan gewerkt worden aan 
slimmer en innovatiever vervoer ten gunste van voetgangers, fietsers en OV-gebruikers in combinatie met een effectief en 
duurzaam autogebruik. Met de overkoepelende belangenorganisaties van de binnenstad is Maastricht Bereikbaar in gesprek 
voor een nieuw programma; ‘Slimme en Duurzame Mobiliteit 2019-2022’. Het motto is en blijft: We werken er samen aan. 
Maastricht Bereikbaar.

‘Maastricht Bereikbaar heeft de afgelopen jaren veel bereikt, maar we 
kunnen niet achteroverleunen. We moeten verder.’

Fietscampagne Wyck
In Wyck is een pilotproject opgezet voor collectieve 
afvalverwerking. Daarnaast heeft Maastricht Bereikbaar, 
in opdracht van de Gemeente, de afgelopen maanden de 
fietscampagne ‘Staat ‘ie goed?’ bij het Centraal Station 
uitgevoerd. Via uitgebreide informatie en de inzet van 
zogenaamde fietscoaches, zijn fietsers erop geattendeerd 
te parkeren in de ondergrondse fietsenstalling om zo 
gezamenlijk de stationsomgeving bereikbaar te houden. 

Twee euro kaartje tijdens Magisch Maastricht
Niet in de laatste plaats wordt dit jaar nóg een keer het 
EUR 2,- kaartje ingezet tijdens de drukke weekenden van 
Magisch Maastricht. Bezoekers uit de regio reizen in deze 
periode goedkoop naar Centrum Maastricht. Het kaartje is 
als dagretour te gebruiken in de Arriva-trein vanuit Sittard of 
Heerlen/Parkstad en buslijn 350 vanuit Vaals. 

Blijvend werk aan de winkel
Sinds 1 oktober is Louis Prompers programmadirecteur van Maastricht Bereikbaar. Hij blijft 
leidinggeven aan A2 Maastricht; het project waarbij mobiliteit én leefbaarheid samen worden 
aangepakt. Louis Prompers: “Na het afronden van de infrastructuur voor A2 Maastricht en 
nu ook bijna de Noorderbrug, wordt er wel eens gedacht dat we klaar zijn. Niets is minder 
waar. De bereikbaarheid van de stad en de doorstroming op het wegennet blijven door de 
groei van het verkeer onder druk staan. Bovendien is er de duurzaamheidsdoelstelling 
van het klimaatakkoord en moeten we bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot 
en verbetering van de luchtkwaliteit. Maastricht Bereikbaar heeft de afgelopen jaren veel 
bereikt, maar we kunnen niet achteroverleunen. We moeten verder. Ons verkeerssysteem 
moet slimmer en innovatiever worden. Daarom werkt Maastricht Bereikbaar, samen met 
partners als Provincie Limburg, verder aan de pilot MaaS (Mobility as a Service), wordt er 
geëxperimenteerd met slimme technieken zoals bijvoorbeeld dynamische en interactieve 
verkeerslichten en is er de ambitie om de verduurzaming van auto’s te stimuleren. 

Volop werk aan de winkel dus om ervoor te zorgen dat Maastricht aantrekkelijk blijft om 
in te wonen, winkelen, verblijven, flaneren, congresseren en meer. Dat kunnen we alleen 
als we samen blijven investeren in efficiënte en effectieve bereikbaarheid, betere logistieke 
bevoorrading en een leefbare omgeving.” 

Louis Prompers
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Ambitienota ‘Stad & Spoor’ voedingsbron
voor verder debat met de hele stad

STAD & SPOOR 
D e stad stopt niet bij het station en met de komst van de tunnel en de 

Groene Loper is het gebied rondom het station en de verbinding tussen 
Oost en West beslist nog niet ‘klaar’. In tegendeel. De komst van de tunnel 

en daarmee het opheffen van de barrière tussen Oost en West, brengt nieuwe 
kansen en ambities met zich mee. Zo luidt de achterliggende gedachte achter 
de onlangs gepresenteerde ambitienota ‘Stad & Spoor’. Op 11 december wordt 
de nota besproken tijdens de Stadsronde van de gemeenteraad. Wethouder Gert-
Jan Krabbendam en Louis Prompers, programmadirecteur Maastricht Bereikbaar, 
vertellen in het kort wat de studie inhoudt en nodigen ondernemers uit de hele 

stad graag uit om mee te denken.

De ambitienota Stad & Spoor in het kort?
Wethouder Krabbendam: “De studie omvat drie hoofdpunten. 
Allereerst de doorontwikkeling van het station, van 
kopstation tot internationaal knooppunt. Maastricht is 
het meest zuidelijke puntje van het intercitynetwerk van 
Nederland. Dat betekent echter niet dat het hier moet 
stoppen. Met betere verbindingen naar buursteden als 
Aken en Luik, maar ook verder naar Brussel, Keulen, Bonn 
etc. kunnen we een internationaal knooppunt worden. 
Als tweede richt de studie zich op het doorbreken van de 
spoorbarrière en het transformeren van het stationsgebied 
in een aantrekkelijke ontmoetings- en verblijfplek. Het 
spoorwegemplacement van Maastricht is nu het langste 
in Nederland (binnenstedelijk) met zo weinig oversteek 
mogelijkheden. Dat moet anders kunnen. Het derde en 
laatste aandachtspunt is het creëren van een tweede 
voorkant van het station aan wat nu de achterzijde is. Zo’n 
40.000 inwoners van Maastricht, zij die aan de Oostzijde 
van het station wonen, kijken nu als het ware tegen de 
achterzijde van het station aan. Ook zij verdienen een ‘poort’ 
naar de stad. Dat komt niet alleen de uitstraling ten goede, 
maar verbetert ook het leefklimaat. 

Louis Prompers, als voorzitter van de Regiegroep stad en 
spoor: “Uniek aan de studie zijn de partijen die eraan werken. 
Naast de gemeente Maastricht, de Provincie Limburg en 
Maastricht Bereikbaar als lokale partijen, zijn zowel Pro 

Rail en de NS vertegenwoordigd en is een innovatief breed 
participatie traject doorlopen met stakeholders in de stad. De 
ambitienota is geen blauwdruk maar bedoeld als prikkelende 
voedingsbron voor het verdere debat. De samenwerkende 
partijen kunnen vanuit deze basis komen tot keuzes voor 
een op korte- en lange termijn samenhangende en logisch 
gefaseerde ontwikkeling van de totale spoorzone.” 

Wat is de huidige status van de studie?
“De afgelopen periode stond vooral in het teken van 
inventariseren, praten en overdenken. We zijn met diverse 
partijen om tafel gegaan en hebben voortdurend de hele stad 
betrokken bij alle denkprocessen. Er zijn veel momenten 
geweest waarbij bewoners, ondernemers en anderen zijn 
uitgenodigd mee te denken en hun visie te delen. In het 
najaar werd de ambitienota gepresenteerd. Deze wordt in 
november in het college besproken. Op 11 december zal de 
gemeenteraad tijdens de Stadsronde het gesprek aangaan 
over de studie met belanghebbenden. We spreken op dit 
moment dus absoluut nog van een studie in ontwikkeling. In 
de loop van 2019 hopen we toe te werken naar een definitieve 
ambitienota” aldus wethouder Krabbendam.  

Wat kunnen we in de tussentijd verwachten?
Volgens de wethouder is de ambitienota “te zien als de stip 
aan de horizon, dat punt waar we naartoe willen werken. 
Dat betekent niet dat er in de tussentijd niets gebeurt in dit 
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gebied. De reeds geplande ontwikkelingen lopen gewoon 
door, zoals de komst van een internationaal busstation, de 
renovatie van het stationsgebouw die voor het komende jaar 
op de planning staat en het afronden van de revitalisatie van 
de Stationsstraat. Bij al die ontwikkelingen kijken we nu al 
met een schuin oog naar de nota; hoe kunnen we de lopende 
ontwikkelingen inpassen in de studie ‘Stad & Spoor’.” 

Is er nog een speciale boodschap voor ondernemers in de 
stad m.b.t Stad & Spoor?
Louis Prompers: “We nodigen inwoners en ondernemers 
ook de komende tijd graag uit om mee te blijven denken en 
praten. En dan niet alleen omwonenden en ondernemers 
in het gebied rondom het station. Het betreft hier een 
grootstedelijke ontwikkeling die heel Maastricht en omgeving 
aangaat. De meerwaarde die we hier creëren gaat veel 
verder dan alleen de stationshal en Stationsstraat. De hele 
stad heeft er baat bij als de stationsomgeving als knooppunt, 
aankomst- en ontmoetingsplek een visitekaartje is voor de 
stad.” 

Waarom geen spoortunnel?
Tijdens de informatieavonden is onder andere de vraag 
gesteld waarom er niet wordt gekozen voor een volledige 

ondertunneling van het spoor zoals bijvoorbeeld in Delft. 
Volgens Louis Prompers is ook die variant nadrukkelijk tegen 
het licht gehouden en met een inhoudelijke onderbouwing 
als ‘niet realistisch’ in het ambitiedocument beschreven. 
“Bij Delft was de problematiek, zonder deze in Maastricht 
te willen bagatelliseren, vele malen groter. Delft is een 
station op doorlopende lijnen, geen kopstation, waar er 
tevens een noodzaak lag om de sporen te verdubbelen 
vanwege de groei van het aantal treinreizigers. Hierdoor 
heeft Het Rijk in deze de lead genomen. Ook anderszins 
zijn er geen objectiveerbare argumenten die een volledige 
ondertunneling rechtvaardigen vanuit een scope-blik voor de 
eerstkomende decennia.
 
De A2 tunnel Maastricht had wel goed onderbouwde 
motieven en een maatschappelijke urgentie om fondsen 
vanuit de overheid vrij te spelen. Inzetten op een volledige 
ondertunneling van het spoor in Maastricht heeft in mijn 
ogen geen kans van slagen. Je staat als stad dan de 
komende tientallen jaren alleen in die discussie. Het is 
daarom kansrijker om als stad te kiezen voor een modern 
en samenhangend langzaam verkeerssysteem middels 
spoorkruisingen. Vandaar de missie ‘Het spoor, van barrière 
tot beleving.”  

Stadsronde Stad & Spoor voor ondernemers
De ambitienota Stad & Spoor is een plan, een visie, 
die nog volop in beweging is. De stadsronde op 11 
december is hét moment om mee te praten over de 
ambitie Stad & Spoor.  De Stadsronde start om 17.00 
uur en vindt plaats in het Stadskantoor.

Praat
mee!

Gert-Jan Krabbendam

‘De ambitienota is 
geen blauwdruk maar 

bedoeld als prikkelende 
voedingsbron voor het 

verdere debat.’
Louis Prompers

‘We zijn met diverse 
partijen om tafel gegaan 

en hebben voortdurend de 
hele stad betrokken bij 

alle denkprocessen.’
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De Tempeleers

MAASTRICHT, 
DÉ 

CARNAVALS-
STAD

T erwijl de stad en de ondernemers zich 
klaar maken voor de drukke periode rondom 
Magisch Maastricht, maken de Tempeleers 

zich al op voor de periode daarná. De periode, nog 
voordat Carnaval zelf losbarst, als de magische 
lampjes gedoofd zijn, de decemberdrukte voorbij is 
en de stad donker en stil lijkt te worden. Niet dus, 
als het aan de Tempeleers ligt. In samenwerking 
met Centrummanagement willen zij daar 
verandering in brengen en Maastricht nog meer als 
carnavalsstad op de kaart zetten. Juist ook in de 
aanloop naar Carnaval.  Tempeleer Paul Joosten, 
verantwoordelijk voor de PR en Marketing van de 
Tempeleers, praat ons bij. 
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Kleur geven 
In december staat Maastricht bekend om haar magische 
sfeer en prachtig verlichte straten. Echter zodra alle 
lampjes in januari weer uitgaan, breekt voor de stad een 
ietwat ‘donkere’ en vaak rustige periode aan. Om deze 
periode meer kleur te geven, hebben Centrummanagement 
Maastricht en de Tempeleers de handen ineengeslagen. 
Paul Joosten: “We werken nu zo’n drie jaar samen om 
de weken tussen het uitroepen van de Stadsprins (in 
januari) en de carnavalsdagen zelf, waarin we aftellen tot 
Carnaval, net dat beetje extra te geven. In 2018 is samen 
met Centrummanagement en de gemeente Maastricht 
een basis gelegd om Maastricht als ‘dé carnavalsstad’ te 
presenteren en profileren. In de binnenstad zijn vier weken 
lang vlaggen gehangen en is de etalagewedstrijd de ‘Kiekoet’ 
geherintroduceerd. Het begin is dus gemaakt.” 

Niet alleen een feeststad
De positieve reacties van de bewoners en bezoekers 
afgelopen jaar, hebben genoeg voeding gegeven om in 
samenwerking met Centrummanagement een plan op 
te zetten om het initiatief de komende jaren verder uit te 
bouwen samen met de gemeente Maastricht, Maastricht 
Marketing, onderwijsinstellingen en horeca & retail. “Dit 
jaar gaan we nog een stap verder,” aldus Paul. “Samen 
willen we Carnaval en de stad levendig houden. Het is een 
mooi cultureel feest waar we iedereen kennis mee willen 
laten maken. Waar het vandaan komt en de rijke traditie 
die ermee gepaard gaat. Dit gaan we doen door bewoners 
en bezoekers de sfeer te laten proeven, horen en voelen. 
Denk aan wandelroutes waarbij de inwoners van jong tot 
oud en bezoekers aan de stad langs etalages en belangrijke 
carnavalsplekken kunnen lopen.”

Totaalbeleving
“We zijn op dit moment druk in overleg met de 
horecaondernemers. We willen hen graag betrekken bij dit 
project. Het idee is bijvoorbeeld om in die periode speciale 
carnavalsmenu’s op de kaart te zetten of het favoriete 
gerecht van de prins te serveren met een bijpassend 
Tempeleersbiertje. Ook gaan we onder de noemer 
‘Meisterklas’ bijeenkomsten organiseren waarin wordt 
verteld over de geschiedenis en achtergrond van dit culturele 
volksfeest. Daarnaast willen we laten zien wat er allemaal 
voorafgaand aan de carnavalsdagen gebeurt, juist dát is niet 
bij iedereen bekend. Hier kunnen bewoners en bezoekers 
aan Maastricht aan deelnemen om kennis te nemen van 
juist die traditie en culturele achtergrond van Vastelaovend. 
Op deze manier kunnen we een totaalbeleving creëren en 
Maastricht als carnavalsstad op de kaart zetten. Want het 
is veel meer dan puur en alleen drie dolle dagen feest en 
muziek.”

Paul Joosten
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Stichting Cultura Mosae presenteert...

CULTUREEL PROGRAMMA
magisch MAASTRICHT

C ultuurliefhebbers halen deze winter 
hun hart op in Maastricht. De straten, 
pleinen, cafés, musea en theaters van 

Maastricht zijn tijdens Magisch Maastricht 
gevuld met uiteenlopende (Eu)regionale 
muzikale en theatrale performances 
en betoverende exposities. Bezoekers 
en bewoners van Maastricht worden op 
magische wijze verrast door verschillende 
(kinder)koren, singer-songwriters, 
fanfares, straatmuzikanten en sfeervolle 
verhalen.

22 december 2018: Kerstspecial Beppie Kraft & Band
Laat je in winkelcentrum Mosae Forum verrassen tijdens 
een unieke kerstspecial met Beppie Kraft. Beppie trakteert 
haar fans altijd op klassieke meezingers. In 1991 lanceerde 
zij haar eerste en enige kerstalbum genaamd ‘Zaolege 
Keersmes’. Nooit eerder heeft zij live nummers van dit 
album laten horen. Nu zingt ze voor het eerst een aantal van 
deze kerstliedjes onder begeleiding van een klein orkest.

Voorafgaand aan het optreden van Beppie kun je genieten 
van Lotte Walda & Band en van the Busquito’s. Eind 2016 
maakte Lotte Walda furore tijdens het programma “Giels 
Talenten Jacht”, waar zij een finale plaats en een podium 
plek naast Douwe Bob scoorde. Zij zal een aantal nummers 
van haar nieuwe EP en een aantal kerstnummers spelen.
The Busquito’s waren al eens eerder te gast tijdens 
Magisch Maastricht en ook dit jaar komen zij met een uniek 
kerstprogramma vol jazz, swing, comedy and entertainment. 

Programma
13:00 - 14:00 Lotte Walda & Band
14:30 - 15:30 the Busquito’s                             
16:00 - 16:40 Kerstspecial Beppie Kraft & Band

Maastricht Blues in d’n Hiemel op 8 december 2018
Maastricht Blues heeft voor de komende intieme ‘indoor’ een mooi programma samengesteld 
met optredens van Archie Lee Hooker & The Coast to Coast band (foto links), The Dynamite 
Blues Band (Winnaar Dutch Blues Contest), CC Jerome en Hook Herrera. Archie is de neef 
van legende John Lee Hooker en de in East San Jose, Californië geboren Hook, leerde in 
de jaren negentig Richie Sambora (Bon Jovi) kennen en speelde jaren met hem tijdens zijn 
soloprojecten. In België is multi-instrumentalist Hook Herrera al bijna een legende. Altijd lokt 
de harmonicavirtuoos volle zalen en zweept hij het publiek op. Kaarten zijn te koop in Blues cafe 
‘The Duke’ of online te bestellen op de website www.bluesmaastricht.nl.

Trijntje Oosterhuis Beppie KraftLotte Walda
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Magische 
evenementen 
in Maastricht
7 december 2018: Aankomst Kerstman 
Op vrijdag 7 december komt de 
Kerstman weer aan in Maastricht. Een 
feestelijke parade begeleidt de Kerstman 
en zijn elfjes door Wyck en het centrum 
naar zijn huis op het Vrijthof. Daar zal 
hij de rest van de maand bezoekers 
op warme wijze begroeten voor een 
gemoedelijk onderonsje. 
www.aankomstvandekerstman.nl

11-24 december 2018: 
Kerstkomedie in het Pesthuyspodium 
‘Moord bij de Helpoort’ is dit jaar de 
titel van een tragische kerstkomedie 
van Jacques Vriens. Het wordt 
langzamerhand een traditie: 
rondom de kerst in het Maastrichtse 
Pesthuyspodium (naast de Helpoort…) 
een heerlijke avond toneel door het 
gelegenheids-gezelschap ‘Leuk-Is-
Anders’. Na ‘Als de douche het maar 
doet met kerst’ en ‘Op zoek naar je 
kerstpakket’ dit jaar een moordverhaal. 
Een hilarische voorstelling van ruim 
een uur met Guus Jacobs, Lilian 
Hendrix, Stan Ras, Irma van Hoof, Rufus 
Hegeman en Jacques Vriens. 
www.pesthuyspodium.nl

9-30 december 2018: 
Magic Music Maastricht
Tussen 9 en 30 december organiseert 
Art Events de 8ste editie van het 
jaarlijkse Magic Music Maastricht 
Festival. In samenwerking met horeca 
Maastricht en Magisch Maastricht zullen 
er in deze periode door heel Maastricht 
gratis toegankelijke concerten 
plaatsvinden. In het weekend van 13, 
14, 15 en 16 december zijn er door heel 
het centrum, Wyck en stadsdeel Heer 
(Kaffee Ut Vloot) concerten van o.a. 
Rectifire, Vintage, the Recoveries, the 
Bruce Brothers, Dr. Funk & Mr. Soul, 
Robbert Duijf, Guido Staps, Zoë en 
Ronnie Smit, Wayne’s Traveling band, 
Lotte Slangen en DJ’s H.A.R. en Slet Boi 
Vim. www.ap-artevents.nl

29 december 2018: Coverband dag 
Zaterdag 29 december presenteert Stichting Cultura 
Mosae in samenwerking met Ap Art Events (Magic Music 
Maastricht) een dagvullend live programma op het open air 
podium in winkelcentrum Mosae Forum. Tussen 11.00 en 
18.00 uur geniet je hier van een breed scala aan muziek van 
verschillende bekende coverbands.

Programma
11.00 – 12.00 CBF
13.00 – 14.00 Bee Bee Queen
15.00 – 16.00 The Detain
17.00 – 18.00 Like A Rolling Stone

30 december 2018: Trijntje Oosterhuis
Trijntje Oosterhuis sluit 2018 af met een spetterend optreden 
tijdens Magisch Maastricht! Geniet tijdens dit muzikale 
spektakel van Trijntje’s grootste hits en mooiste liedjes. 
Nadat Trijntje samen met haar broer Tjeerd Oosterhuis 
op jonge leeftijd de popgroep ‘Total Touch’ oprichtte, werd 
zij later succesvol als solozangeres. Als een van de meest 
veelzijdige zangeressen van ons land, varieert zij met gemak 
tussen verschillende genres. 

Voorafgaand aan het optreden van Trijntje zullen Planet-T & 
Hans Dulfer en Davina Michelle optreden. Onder de naam 
Planet-T produceert jazzpianist Coen van Dam dancetracks. 
Hij combineert beide disciplines met als uitkomst een 
swingende live-act, tijdens dit concert aangevuld door Hans 
Dulfer, een van Nederlands bekendste en meest veelzijdige 
saxofonisten. 

De tweeëntwintig jarige Davina Michelle werd bij het grote 
publiek vooral bekend met haar vertolking van P!nk’s 
nummer ‘What about us?’. Ze combineert pop en soul tot een 
smaakvolle mix die mensen energie geeft. Onlangs scoorde 
zij nog een nummer 1 met de hit ‘Duurt te lang’.

Programma
13.30 - 14.30 Planet-T & Hans Dulfer   
15.00 - 15.30 Davina Michelle  
16.00 – 16.40 Trijntje Oosterhuis

Voor meer informatie en het gehele programma kijk op 
www.culturamosae.nl

Davina Michelle Hans Dulfer
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D e lichtjes in hartje stad branden weer! 
De sfeerverlichting tovert de donkere 
winterdagen om tot de meest magische 

en sfeervolle dagen van 2018. Mede dankzij 
de bijdrages van onderstaande ondernemers 
zal Maastricht ook dit jaar weer stralend het 

nieuwe jaar ingaan.

MERCIKES!

Verenigingen
•	 De Brandslang
•	 Ondernemend Wyck (O.W.)
•	 Ondernemersvereniging 

Entre Deux
•	 Ondernemersvereniging 

Jekerkwartier (O.J.K.)
•	 Ondernemersvereniging 

Kesselskade en 
Maaspromenade

•	 Ondernemersvereniging 
Mosae Forum

•	 Ondernemersvereniging 
Nieuwstraat

•	 Ondernemersvereniging 
Onze Lieve Vrouweplein

•	 Ondernemersvereniging 
Stokstraatkwartier

•	 Samenwerekende Hotels 
(Sahot)

•	 Vereniging Ondernemers 
Centrum (V.O.C.)

•	 Vereniging van Eigenaren 
Binnenstad Maastricht 
(V.E.B.M.)

Algemeen
•	 B&B Alabonneur
•	 Beluga
•	 Bessems Evenementen 

Service (Kasteel 
Borgharen)

•	 La Bergere Group
•	 Bonhomme
•	 Feijts Groep 
•	 De Kiosk
•	 Mocha Maastricht 

(Coffeelovers / Blanche 
Dael)

•	 Ruijters Vastgoed
•	 Sassen Dielemans
•	 Rederij Stiphout
•	 Stadhuis - Gemeente 

Maastricht
•	 Universiteit Maastricht

Achter het Vleeshuis
•	 De 13 Jongens 

Mannenmode
•	 Maxime Schoenen
•	 Paddy Point
•	 Sjieko
•	 Stylish
•	 Suzy B.
•	 Valeb Stories

Amorsplein
•	 Il Cavo 
•	 Clio
•	 Dille en Kamille
•	 Café Falstaff

•	 Freddy Pant Room
•	 Gents
•	 Kinsjasa Shoes
•	 Lincherie
•	 Lucky Luc Snacks
•	 Lunch & Zo
•	 Marks Maastricht
•	 My Jewellery

Boschstraat
•	 Afroshop Gisele Wato
•	 Het Coachhuis Maastricht
•	 Confetti
•	 The Escape Hunt 

Experience Maastricht
•	 Hotel Fitz-Roy
•	 Huub Hannen Galerie
•	 Kia Nosh Hairstyling
•	 Maison Florop
•	 Hotel Monastere
•	 ROOOMS
•	 Saigon cuisine
•	 Salad Bar
•	 Hotel Trash Deluxe
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•	 Used Products Maastricht
•	 Vincent van Eyck Antiquair
•	 Yong Kee

Bredestraat
•	 Anuka Academy
•	 Hotel BE 41
•	 Florale Haircare
•	 House of Tudor
•	 K-Atelier
•	 Laus
•	 Café Madrid
•	 Oase Clothing
•	 Piece of Cake
•	 PL-Line
•	 Rob van Rijn Kunsthandel
•	 Secondhand 4 all
•	 Sheer Elegance
•	 Take Five

Centrum
•	 Eetkaffee #10
•	 Albert Heijn
•	 Le Bon Vivant 
•	 Chocolaterie Boulanger
•	 Le Comptoir de Mathilde
•	 Ferrum
•	 Giensch
•	 Goudsmidse Mirei en Alex
•	 Jack White’s Fish & Chips
•	 Jos Van Hugten 

Mannenmode
•	 Jouw Marktkraam
•	 Kaishu
•	 Brasserie Keizer 
•	 Limburg Travel

•	 Lucky Leder
•	 Maastricht Visitor Center
•	 City Centre Hotel Mabi
•	 MaxMara
•	 Meijer & Meijer
•	 Milli
•	 Oil & Vinegar
•	 Passe Partout
•	 Café de Poort
•	 Sandwich
•	 Senzes Hair & Beyond
•	 Søstrene Grene
•	 Traders Pop
•	 VanDaan

Cörversplein
•	 Los Amigos
•	 Frituur de Aw Brök
•	 Cinq
•	 Ellinikon

Grote Gracht
•	 Anam’s Beauty Secrets
•	 The Barbershop Mokim 

Sharaf
•	 Café de Clochard
•	 Comfort Smoke
•	 Cybulka Parketvloeren
•	 Gloss
•	 GSM Shop Maastricht 
•	 Guoyitang
•	 Schoenmakerij Lebon
•	 Living Maastricht
•	 Love For Hair
•	 Lucid Creations
•	 Maria’s Kapsalon

•	 Olympia
•	 Paone
•	 Pracht bloemen
•	 Raeven Edelsmeden
•	 De Roej Neus
•	 Talentino
•	 Thiessen
•	 Vers

Hoogbrugstraat
•	 VVE Parkeergarage Arco 

Iris / “A” Fachade
•	 Belle Mani
•	 The Broth Bar
•	 Goudbloem
•	 Het Hoofse huis
•	 Housing XL
•	 Judi
•	 Max ®
•	 Café ‘t Pruuske
•	 Residence Housing & 

Relocation
•	 Bij SamSam
•	 Sjiek Kookpunt
•	 Sjiers Barbershop
•	 Studentbike Maastricht
•	 De Verwondering

•	 Week IN Week UIT
•	 Woonder
•	 Tandsartspraktijk Wyck

Jekerkwartier
•	 Adriaan de Smaakmaker
•	 Arteaux
•	 Café de Belsj
•	 De Bisschopsmolen
•	 Centrifuge
•	 City Housing Maastricht
•	 Donatello’s
•	 Fernand café manger
•	 Café Forum
•	 Fysio Zuid Groep
•	 IK (Galerie & Atelier)
•	 Eetcafé Il y a
•	 Interum
•	 Lena Berens
•	 Merle Andersson
•	 Mes amis
•	 Milan Palma
•	 Café Nouveau
•	 Que Pasa
•	 Petit Bonheur
•	 Café de Pieter
•	 Pop-up restaurant

Gebruik deze hashtags bij het 
delen van je magische foto’s! 
Ze schitteren weer! Die magisch mooie lampjes, 
die onze stad ieder jaar zo sprookjesachtig laten 
stralen. Wij zijn trots op het resultaat, jullie 
ook? Het levert tal van mooie plaatjes op die het 
delen via social media absoluut waard zijn, dus 
vergeet bij het delen van je foto’s vooral niet deze 
tags te gebruiken #magischmaastrichtlicht 
#cmmaastricht en @visitmaastricht.
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Maastrichter Brugstraat
•	 Bakker Bart
•	 De Bijenkorf
•	 Cavallaro Napoli
•	 Chaussures Mondiales
•	 Filipucci
•	 Nespresso Boutique
•	 Van Os tassen en koffers
•	 Buvette ‘t Piepenhoes
•	 Pinky
•	 Riverwoods Store
•	 Sam Friday
•	 Schaap + Citroen
•	 Timberland
•	 Zumo Store

Markt
•	 Hotel de la Bourse
•	 Catchy/SIS Maastricht
•	 La Chine
•	 Hotel La Colombe
•	 De Dolfijn
•	 FAB
•	 Da Geppetto

•	 Bloemenhandel 
Ramaekers

•	 Hotel-tapperij de 
Poshoorn

•	 Post and More Wyck

Rechtstraat
•	 Arborator
•	 La Barraca
•	 Bizarre
•	 By Duut
•	 Çedille Design
•	 Eetcafé Céramique
•	 Le Courage
•	 Doubleface
•	 Elia
•	 Estafette / Natuurwinkel 

Mestreech
•	 Hair by Faatje
•	 Fab Icons
•	 Gay Jongen
•	 Hot Kitchen Men’s 

Boutique
•	 De Joffers
•	 Kinsum Records
•	 Lotte Deckers by Coen 

Gorter
•	 Maaslands Antiquariaat & 

Lijstenmakerij
•	 Magnolia Thrift Store
•	 MaNo
•	 Les Marolles
•	 Maxcy’s
•	 Mediterraneo
•	 La Neuvieme Paris
•	 Nina’s boutique
•	 Nouk
•	 Restaurant ‘O’
•	 Odysse
•	 Piedi d’Oro e piu
•	 Pont d’Or
•	 Post & Garcia 

kunstuitleen
•	 ProZone

•	 Verloskundigenpraktijk 
Puur Natal

•	 RBZ Partners
•	 Café Rilette
•	 Café Sjiek
•	 Suzan Delfani
•	 Teazone
•	 Taverna la Vaca
•	 Via Mucca
•	 Le Virage

•	 Gezondheidswinkel 
Balsemien

•	 Kentucky Fried Chicken
•	 Kookhuis aan de Maes
•	 Van Leendert
•	 Café Local
•	 Mesa Oliebollenkraam 
•	 Mickey Brown’s
•	 Eetcafé Minckelers
•	 Mitchel Sauer
•	 New Sing’s 
•	 In ‘t Panhuis
•	 Peters Irish Pub
•	 Pizzeria Napoli
•	 Reitz
•	 Rousseau
•	 SNS Bank
•	 Café Sway
•	 Grand eetcafé de Vreede
•	 With Love Burrito
•	 Zeeman
•	 Café de Zwaan

Platielstraat
•	 Atelier Maestricht
•	 La Bodega
•	 Café Restaurant Bokes
•	 Van Bommel
•	 Juwelier Burger
•	 Chocamosa
•	 Café Cliniq
•	 Depeche
•	 A Fish Named Fred
•	 Kebab point
•	 New Hampshire
•	 Tivoli Pizzeria Ristorante
•	 Trivaldi
•	 Café de Twee Heeren

de Percee
•	 Hotel Beaumont 
•	 Restaurant Harry’s
•	 Hunters
•	 Mestrini Occhiali
•	 Mrs. O. & More

•	 Café Rambler
•	 Regalo Cadeau
•	 Ron for Run
•	 Ruyters en de Koning Wijn 

en Antiek in Wiek
•	 Semplice e buono
•	 Tabakspeciaalzaak 

Maastricht
•	 Tekst & Stijl
•	 Tizia Jewels and Art
•	 Toscanella Apuana
•	 De Verrassing
•	 Villa Trepetie
•	 Vormlicht
•	 WEN
•	 WePe-Mode
•	 Zenza
•	 Zilch

Sphinxkwartier
•	 Les 3 Seaux
•	 Bistro ‘Allo Allo’’
•	 ‘t Bassin B.V.
•	 Bureau Europa
•	 Dock Five
•	 Harbour Club
•	 Lumière
•	 De Muziekgieterij
•	 Pathé Maastricht
•	 The Student Hotel
•	 Wienkontor
•	 Wijk Ontwikkelings 

Maatschappij Belvédère 
Maastricht/Sphinxkwartier
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Dit overzicht is bijgewerkt tot midden november 
2018. In de volgende editie van W!M worden 

ondernemers die na deze datum hun deelname 
hebben bevestigd, opgenomen.

Sporenstraat
•	 Cimmermans City 

Slotenmaker
•	 Cimmermans 

Translations
•	 Clio 
•	 Courage Lingerie
•	 Mw. Esther den Hollander
•	 Gents
•	 Hannes Roether
•	 Hemmingway’s 
•	 Menners
•	 Mr. & Mrs.
•	 Oila
•	 Pieke Potloed Maastricht
•	 The Showroom
•	 ‘t Stokpeerdsje

Stationsstraat
•	 Alex - eat drink sleep
•	 BABS Burrritos
•	 Bread & Delicious
•	 Cucina 50
•	 Douwe Egberts 

(Coffeecompany)
•	 Amrâth Grand Hotel de 

l’Empereur
•	 Fair Play Centers
•	 GSM Maastricht
•	 Handelsbanken
•	 De Modemannen Wyck
•	 Night Shop / Avondwinkel
•	 Spar City
•	 Wum Otten

Stokstraatkwartier
•	 7 For all Mankind 
•	 Aim
•	 Bona Venia 
•	 Brandsøn Drinking & 

dining
•	 Colette 
•	 Cuplé
•	 Darq
•	 De Karkol 
•	 Liu Jo
•	 Loonstra Juwelier
•	 Maison Louis
•	 Marc Cain
•	 Masuka
•	 Montulet International
•	 Grand Café in de Moriaan
•	 Natan / Paule Ka
•	 Optiek Martens
•	 Oska
•	 Café ‘t Pothuiske
•	 Purdey Mode
•	 Restaurant Rozemijn
•	 Scapa
•	 Schins Atelier
•	 The Very little Agency
•	 Woolrich store

Vismarkt
•	 Hotel Bar Beez
•	 De Feesfebrik
•	 FM Kaffee
•	 De Gouverneur
•	 Café Printemps
•	 Café ‘t Rozenhoedje

Vrijthof
•	 Aux Pays Bas 
•	 Avanti
•	 Il Bacaro
•	 Basilica
•	 Brasserie Britannique
•	 Amrâth Hotel Du Casque 

Maastricht
•	 Ijssalon Christie

•	 John Mullins Irish Pub
•	 Het Kousenhuis LinoLux
•	 Mc.Donalds Wyck
•	 Patisserie Royale
•	 Planet Limburg
•	 Rommedoeke
•	 Soldes Boutique Noir
•	 Subway
•	 Via Claudia
•	 Van Wijck
•	 Wycker Cabinet
•	 Café Zondag

•	 Fameuse
•	 Forza
•	 Gauchos  Grill
•	 Gio’s Cucina Casalinga
•	 Hotel Haas op het Vrijthof
•	 Hotel Hustinx
•	 ING Bank
•	 Grand-café d’n Ingel
•	 Grand-café Maastricht 

Soiron
•	 Mc.Donalds
•	 Grand-café Momus
•	 Brasserie Monopole
•	 Grand-café Nieuw Bruin
•	 In d’n Ouden Vogelstruys 
•	 Grand-café de Perroen
•	 Pinky
•	 Protestantse Gemeente 

Maastricht-Heuvelland 
(St. Janskerk)

•	 Eetcafé Rekko 
•	 Saillant Hotel Maastricht 

City Center 
•	 Theater aan het Vrijthof
•	 Le Theatre Hotel
•	 Vrijthof 9

Wycker Brugstraat
•	 l’Abeille
•	 Ace & Tate
•	 Bagels & Beans
•	 Berger Lingerie
•	 Biezoe
•	 Bouchon d’en Face
•	 Carnal
•	 Chocolatier Friandises
•	 La Coupe d’Or Chaussures 

Boutique
•	 Gembira
•	 Hamburgeria
•	 Ici Paris XL (Wyck)
•	 Intertoys
•	 Ivizi
•	 Drogisterij Jaspers
•	 Jewels 4 You

Culturele Programmering 
Magisch Maastricht
•	 De Brandslang
•	 Nederlandse Spoorwegen
•	 Ondernemersvereniging 

Entre Deux
•	 Ondernemersvereniging 

Jekerkwartier
•	 Ondernemersvereniging 

Mosae Forum
•	 Ondernemersvereniging 

Onze Lieve Vrouweplein
•	 Ondernemersvereniging 

Stokstraatkwartier
•	 Pathé Maastricht
•	 Provincie Limburg
•	 Sphinxkwartier
•	 Wurst & Co.
•	 Wyck Promotie
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