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75 jaar Bevrijding

ONDERNEMEN
IN TIJDEN
VAN OORLOG
O

ndernemen in tijden van oorlog. Zwaar,
gevaarlijk maar wellicht ook juist extra
betekenisvol. Als je door het centrum
van Maastricht wandelt, kom je best wat zaken
tegen die er 75 jaar geleden ook al waren.
Die dus tijdens de Tweede Wereldoorlog hun
bedrijf draaiende wisten te houden. Hoewel de
verhalen van de eerste hand ondernemers niet
meer helemaal achterhaald kunnen worden,
zijn er volgende generaties ondernemers die de
verhalen koesteren en nog graag vertellen.
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‘Tot maart 1945 is het
hotel hoofdkwartier geweest
van het Amerikaanse
Negende leger. ’

Harrie Beaumont

Harrie Beaumont, Hotel Beaumont, sinds 1912:
“Ik heb zelf inmiddels het stokje doorgegeven aan mijn
twee zonen, Jean-Marc en Christophe, de vierde generatie
staat daarmee intussen aan het roer. Ik heb ze alle
vier meegemaakt, dus aan verhalen geen gebrek. Mijn
grootvader en vader hebben beiden de Tweede Wereldoorlog
meegemaakt. Tijdens de oorlog runde mijn opa Willem
Beaumont het hotel. In 1947 deed mijn vader Jean zijn intrede.
Hotel Beaumont is tijdens de oorlog bezet geweest door
officieren van het Duitse leger. Maastrichtenaren mochten
in die tijd nog wel binnenkomen, maar Joden niet. Mijn
grootvader werd gedwongen een bordje op de deur hangen
om dat kenbaar te maken. Hij hing op ‘Joden niet gewenst’,
maar werd door de gemeente Maastricht op de vingers getikt
en moest dit vervangen door de tekst ‘Joden verboden’. Na
de bevrijding hebben Amerikaanse strijdkrachten in het
hotel verbleven. Tot maart 1945 is het hotel hoofdkwartier
geweest van het Amerikaanse Negende leger. De periode vlak
na de oorlog was een pittige. Maastricht bleef in een aantal
opzichten enigszins achter op andere steden in het land. De
stad had last van de naweeën van de industriestad, die het
was. Er was nog geen universiteit of Academisch Ziekenhuis,
zelfs nog geen A2. Gasten die de stad bezochten en in het
hotel verbleven, waren hier vanwege de mijnen, de ENCI,
Sphinx of andere industrie. Toeristen waren er beslist nog
niet. Welke sporen de oorlog heeft achtergelaten voor Hotel
Beaumont? Uiteraard hebben mijn ouders altijd hun eigen

persoonlijke verhalen en herinneringen bij zich gedragen.
Waarvan sommige best heftig. Mijn vader studeerde in het
begin van de oorlog aan de TH in Delft, moest onderduiken
omdat hij niet voor de Duitsers wilde werken en sloot
zich aan bij het verzet van Limburg en heeft zelfs nog als
Luitenant in het Amerikaanse leger gediend. Mijn moeder was
Duitse, zij werd de grens over gesmokkeld en heeft ergens
ondergedoken op een achterkamer Nederlands geleerd. Als
kind heb ik vooral een bepaalde discipline opgemerkt en
meegekregen. Er werd keihard gewerkt. Elk dubbeltje werd
omgedraaid. Mijn ouders deden zoveel mogelijk zelf. Mijn
vader tekende de verbouwingen in en rondom het hotel zelf
en hij stond ook zelf op de steiger om het uit te voeren. Voor
mij persoonlijk geldt dat het oorlogsverleden van het hotel
en de familie ervoor gezorgd heeft dat ik enorm geboeid ben
door de Tweede Wereldoorlog. In mijn vrije tijd ben ik dan ook
voorzitter van het ‘Old Hickory Fund Maastricht’. Vanuit deze
stichting verzorgen we o.a. onderwijsprogramma’s over de
Tweede Wereldoorlog en over vrijheid. We vertellen kinderen
over het belang van vrede, ze krijgen info over de Tweede
Wereldoorlog en over de rol die de Amerikaanse soldaten (en
anderen) in de Tweede wereldoorlog speelden. Verhalen die
we niet voldoende kunnen blijven vertellen en delen, als je het
mij vraagt.”
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Huub Berghof, Maison Blanche Dael, sinds 1878:
“Mijn schoonbroer en ik hebben Blanche Dael in 1968
overgenomen van de familie Dael. Het was in die tijd dochter
Blanche die de zaak runde, die haar vader Guillaume Dael
in 1878 was begonnen. Hij begon die winkel niet zozeer als
Koffiebranderij, maar als winkel in ‘Koloniale waren’, waar
koffie en thee natuurlijk wel belangrijke producten waren. We
weten dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de koffiebrander
die toen al in de etalage stond werd geconfisqueerd door
de bezetter. Gelukkig is deze na de oorlog ongeschonden
teruggekomen. In de oorlog was Blanche Dael mede daarom
niet zozeer koffiebranderij, maar vooral winkel in allerhande
levensmiddelen. Dat heeft er wellicht ook voor gezorgd dat
ze in de oorlog konden blijven bestaan en konden blijven
functioneren. Want aan die levensmiddelen, daar was
behoefte aan. Zeker omdat de binnenstad in die tijd nog
heel dichtbevolkt was. Er woonden veel gezinnen in de
Wolfstraat, Stokstraat en omliggende straten. Het aanbod in
de winkel was echter niet enorm. Ook hier was er sprake van

Lenie & Huub Berghof

schaarste, men moest het doen met dat wat er voorhanden
was. Echt keuze in wat je wel of niet wilde verkopen, was er
niet. Na de oorlog heeft Blanche Dael dit assortiment nog
even aangehouden. Toen mijn zwager en ik de zaak in 1968
overnamen hebben wij er heel bewust voor gekozen om ons
eigenlijk meteen vanaf het begin toe te spitsen op koffie en
thee en ons daarin te specialiseren. Wij geloofden er heilig
in dat die focus succesvol zou kunnen zijn. En dat heeft goed
uitgepakt. Inmiddels staat mijn zoon Albert aan het roer en
heeft ook hij zo zijn keuzes gemaakt en nieuwe formules
toegevoegd, maar met nog steeds een focus op koffie (en thee)
die erg goed werkt.”

‘Het aanbod in de winkel was echter niet enorm. Ook hier
was er sprake van schaarste, men moest het doen met
dat wat er voorhanden was.’
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‘Uit verhalen heb ik begrepen dat de Servaasbrug
twee keer is opgeblazen. Dat waren behoorlijke slagen
waarbij ramen en deuren eruit vlogen.’
Servatius Jaspers, Drogisterij Jaspers, sinds 1930:

wat men zelf deed om de weg over de Maas voor de Duitsers
te blokkeren. Dat waren behoorlijke slagen waarbij ramen en
deuren eruit vlogen. Uiteindelijk is het de Duitsers gelukt om
over de brokstukken een noodbrug aan te leggen en ook aan
de overkant te komen. Op de hoek van dit pand, op het dak
van wat nu ‘Ace & Tate’ is, stond Duits afweergeschut. Met
name mijn oma heeft daardoor angstige momenten gekend,
omdat het pand daarmee een interessant doelwit zou kunnen
zijn. Vanuit de winkel is er nog steeds een doorgang naar de
kelder. Die kelder liep helemaal door, zodat de mensen die
echt op de hoek zaten, zich ondergronds konden verplaatsen
als het hoekpand daadwerkelijk gebombardeerd zou worden.
In de oorlog was er ruilhandel. Zeep vanuit onze winkel,
tegen schoenen of klompen bijvoorbeeld. Uiteindelijk heb
ik begrepen dat het hier nog enigszins meegevallen is. Mijn
familie heeft zich goed staande weten te houden. Ik heb oude
papieren gevonden waaruit blijkt dat mijn grootouders in mei
1945 gewoon hun 40-jarig huwelijk hebben kunnen vieren.
Ondanks de schaarste had mijn vader ervoor gezorgd dat
er voldoende alcohol in huis was, zodat hij een paar flessen
bénédictine (groene likeur, red.) heeft kunnen maken voor het
feest.”

“Eigenlijk is het al in 1830 geweest dat mijn familie vanuit
Brabant naar Maastricht kwam en hier een bedrijf begonnen.
Dat was op een andere plek in de stad. Ongeveer honderd
jaar later zijn het mijn grootouders geweest die de drogisterij
hier op deze plek in Wyck hebben geopend. Zij waren het ook
die de winkel runden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mijn
vader nam de winkel vlak na de oorlog over. In 1949 ben ik
geboren. Het dubbelpand aan de Wycker Brugstraat 61-63
was in het bezit van mijn familie. Er woonden op dat moment
verschillende familieleden samen in dit pand en de panden
hiernaast. Toen de Duitsers Maastricht binnenvielen, kwamen
ze vanuit de kant van de Hoogbrugstraat. Uit verhalen heb ik
begrepen dat de Servaasbrug twee keer is opgeblazen. Iets

Servatius Jaspers
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‘Smart City is geen thema dat je zelfstandig oppakt, maar juist
vanuit de gezamenlijkheid moet aanvliegen.’
UPDATE:

SMART CITY
O

p 24 juni vond de thema-avond plaats die geheel in het
teken stond van Maastricht als Smart City. Een initiatief
van Provincie Limburg, Gemeente Maastricht, Maastricht
University en Centrummanagement, bedoeld om retail- en
horecaondernemers kennis te laten met het fenomeen Smart City.
Trends, ontwikkelingen en innovatieve oplossingen passeerden
de revue. Wat die nu daadwerkelijk kunnen betekenen voor
Maastricht, haar ondernemers, bewoners en bezoekers, daarover
ging Centrummanagement in gesprek met o.a. wethouder Vivianne
Heijnen. In W!M deelt ze graag nog een keer haar visie.

Hoe ‘smart’ is Maastricht op dit moment?

Wat kan Smart City voor Maastricht betekenen?

“Als stad doen we op dit moment al veel slimme dingen.
Alleen plakken we hier (nog) niet het label ‘smart’ op. Zo
beschikken we o.a. over ondergrondse afvalcontainers met
sensoren, slimme straatverlichting en verkeerslichten en is
er een pilot ‘MaaS’ gestart (‘Mobility as a Service’). Ook intern
bij de gemeente Maastricht kijken we hoe we nog slimmer
kunnen werken. Zo loopt er een grote digitaliseringsopgave
en is er sinds dit jaar een onboarding app beschikbaar voor
nieuwe medewerkers.”

“Het biedt veel kansen, denk bijvoorbeeld aan een
beter hergebruik en beleving van cultureel erfgoed, het
‘voorspellen’ van opstootjes tijdens evenementen, algoritmes
ontwikkelen voor verdachte vastgoedtransacties en ga
zo maar door. Tegelijkertijd zullen we ook samen moeten
beslissen met welke ambitie we aan dit thema willen werken.
Bovendien is het belangrijk dat we veilig aan de slag gaan
en iedereen kan participeren. Het thema ‘Smart City’ biedt
volop kansen om de samenwerkingen tussen ondernemers te
versterken.”

Waarom is het van belang om dit thema stads- en
provincie breed hoog op de agenda te plaatsen?

Welke ontwikkelingen kunnen we op korte termijn binnen
dit thema verwachten?

“De wereld om ons heen verandert razendsnel en
digitalisering (met name het gebruik van data) is niet meer
weg te denken. Als overheid, maar ook als stad hebben we de
verantwoordelijkheid om de leefkwaliteit van onze inwoners
te borgen en te verbeteren. Dit betekent dat we ook moeten
inspelen op de digitalisering in de publieke ruimte.”

“Na de zomer verschijnt er een notitie waarin duidelijk wordt
wat we als gemeente al doen, welke kansen er nog liggen en
welke mogelijke ambitieniveaus we kunnen nastreven. Dit
loopt uiteen van zeer behoudend tot koploper (innovatief) zijn.
De gemeente(raad) zal hierover een keuze moeten maken.”
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Nieuwsflash
Resultaten Onderzoek Winkeltijden
Maastricht

‘Als overheid,
maar ook als stad
hebben we de
verantwoordelijkheid
om de leefkwaliteit
van onze inwoners
te borgen en te
verbeteren. Dit
betekent dat we ook
moeten inspelen op
de digitalisering in de
publieke ruimte.’

Wat is de optimale indeling van de doordeweekse
winkelopeningstijden van de winkels in het centrum
van Maastricht volgens de ondernemers en
consumenten? Daar heeft onze stagiaire Tristan
Gerono het afgelopen halfjaar onderzoek naar
gedaan. Het doel was om een beeld te creëren
van de gewenste winkeltijden van zowel de
consumenten als de ondernemers. Benieuwd
naar de resultaten? Deze vind je op onze website:
www.cmmaastricht.nl/onderzoek-winkeltijdenmaastricht.

MECC Agenda
INKOM 2019
19 - 23 augustus 2019
Fundauitreiking september 2019
13 september 2019
Mega Vlooienmarkt
15 september 2019
3rd Congress of Joint European Neonatal Societies
18 - 22 september 2019
NIAZ 20 jaar-symposium 2019
27 september 2019

Vivianne Heijnen

Internationale Rashondententoonstelling 2019
28 - 29 september 2019

Welke uitdagingen zijn er en hoe kunnen we die samen
aanpakken?

NWHHT Congress 2019
3 - 4 oktober 2019

“Smart City is geen thema dat je zelfstandig oppakt, maar juist
vanuit de gezamenlijkheid moet aanvliegen. Een gezamenlijke
aanpak van Gemeente, Provincie, Universiteit en CMM is dus
van groot belang. Integraal werken is belangrijk en zorgt er
ook voor dat we verder kunnen komen en oplossingen kunnen
neerzetten met een duurzaam karakter. Smart City is geen
doel op zich maar een middel. Laten we dus vooral samen
het gesprek blijven voeren over welke opgaven we als stad
hebben en wie hier welke slimme bijdrage in kan leveren.”

BBB Maastricht
7 oktober 2019

www.mecc.nl

UM Agenda

Wat kunnen ondernemers zelf bijdragen?

SBE Introduction Day (MSc)
28 augustus 2019

“Als gemeente willen we samen bepalen welke opgaven we
onder de vlag van Smart City willen oppakken. We zijn dus
ook benieuwd naar de input vanuit de ondernemers. We zullen
gezamenlijk invulling geven aan de opgave waarbij de rol van
zowel de gemeente, maar ook van andere partijen per keer
kan verschillen. Van faciliteren, tot initiëren of coördineren.”

Opening Academisch jaar 2019/2020
2 september 2019
UM Alumnidag
7 september 2019

www.maastrichtuniversity.nl
9
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Cultuur niet als doel
maar als middel op
weg naar economische
duurzaamheid

op jonger publiek en dat hebben we écht nodig. Dat moet
je als stad toelaten en de tijd geven. Dit kunnen uiteindelijk
culturele hotspots worden die stadsbreed zorgen voor gasten.
Het begint dus met het waarderen en omarmen van deze
activiteiten. Het vraagt er tegelijkertijd om dat we een aantal
bijkomstigheden moeten gedogen. Uiteindelijk zorgen deze
activiteiten voor een imago en dynamiek waar we samen van
profiteren. Daar zit dan ook meteen een uitdaging: want met
een groeiend cultureel aanbod, is geografische spreiding in de
stad essentieel. En dan is het zaak naar het grotere geheel te
blijven kijken er dus ook op durven vertrouwen dat, als iets
niet direct in jouw stadsdeel plaatsvindt, het toch ook voor
jou een positieve werking heeft. Als het daar regent, druppelt
het bij jou. En omgekeerd. Bovendien denk ik dat we cultuur
in onze stad nog verder kunnen steunen door het inmiddels
groeiende aanbod ook veel meer te gebruiken in de marketing
van de stad. We gooien het nog steeds erg op een onze
mooie Bourgondische stad met pleinen, goede restaurants
en mode. Dat moeten we zeker niet nalaten, dat zijn allemaal
belangrijke ingrediënten, maar cultuur ontbreekt daarin voor
mijn gevoel nog. Cultuur wordt nog te veel gezien als een
ketting van activiteiten, maar nog te weinig als onderdeel van
ons merk, ons DNA. We mogen met veel meer trots brengen
dat cultuur hier overal zit, dat je het eigenlijk iedere dag voor
je voeten krijgt. Daar zijn we nog te bescheiden in. We mogen
het merk Maastricht nog meer laden met cultuur. Ook gelet
op de toekomst. Meer cultuur moet eigenlijk niet een doel zijn,
maar een middel om de stad economische duurzaamheid te
bieden. Om te kunnen anticiperen op de veranderingen in het
gedrag van bezoekers. Mensen komen steeds minder naar
een stad om te kopen en meer om te beleven. Cultuur en
goed eten zijn dan heel belangrijke ingrediënten. Laten we dat
hier in Maastricht nu net allebei volop in huis hebben. Dan is
omarmen toch het minste dat we kunnen doen.”

Column door Ton Smeets
“Maastricht en Cultuur. In één adem. Het lijkt zo
vanzelfsprekend. Toch? Op het eerste gezicht misschien wel,
maar als je iets verder kijkt, dan kunnen we op dit gebied
samen best nog een slag slaan als je het mij vraagt. Als
pleitbezorger van cultuur - zo zie ik mijzelf, of beter nog: zo
zie ik ons als Centrummanagement - zie ik een belangrijke
taak weggelegd om cultuur voortdurend onder de aandacht
te blijven brengen. Cultuur is een sector die het nodig heeft.
De sector bevindt zich momenteel in een transitie en wordt
steeds meer aan de markt overgelaten en moet dus ook meer
marktgericht gaan denken. Dat is op zich geen verkeerde
ontwikkeling, maar het heeft wel tijd nodig. Het betekent
ook dat het met name in deze periode noodzakelijk is om de
handen ineen te slaan en deze sector te steunen. Dan heb ik
het niet meteen over steunen in de vorm van financiële en
materiele middelen. Als ondernemers en inwoners van de
stad kunnen we cultuur al steunen door de aanwezigheid
ervan toe te juichen. Het niet als overlast beschouwen, maar
het omarmen en het belang ervan inzien. Om als stad te
kunnen bruisen. Net als de aanwezigheid van studenten, is
cultuur een belangrijke levensader voor onze stad. Sinds tien
jaar heeft de stad beslist al een enorme vlucht gemaakt op
het gebied van cultuur. Naast de meer gevestigde culturele
evenementen waaronder TEFAF en André Rieu, zijn er
behoorlijk wat disciplines aan ons culturele pallet toegevoegd.
Denk aan initiatieven als FASHIONCLASH, de vernieuwde
Muziekgieterij, Nederlandse Dansdagen, Musica Sacra, het
culturele programma tijdens Magisch Maastricht, de opening
van het culturele seizoen, kleine creatieve festivals en
culturele vrijzones. Deze vormen een aantrekkingskracht

Bestuur Centrummanagement ☞ Ze hebben elk hun eigen profiel, ieder een eigen expertise en een eigen kijk op de uitdagingen
en ontwikkelingen in de stad. Samen vormen ze het bestuur van Centrummanagement Maastricht en vertegenwoordigen alle
facetten van de stad. In WIM leggen we telkens een ander bestuurslid een actuele ontwikkeling of vraagstuk vanuit de stad voor
en peilen zijn of haar visie. In deze uitgave Ton Smeets, verantwoordelijk voor de portefeuille Cultuur binnen het bestuur.
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Heb jij ze al gespot?

DE MAGISCH MAASTRICHTSE
‘LICHTJES’ MEISJES

T

erwijl de zomer in volle gang is, zijn
de dames ‘vaan de lempkes’ alweer
begonnen met de voorbereidingen
voor de magische sfeerverlichting. Ieder jaar
maken Petra Malefijt en Renske Thomas,
projectmanagers van Centrummanagement
een grote ronde door de stad om zoveel
mogelijk ondernemers te enthousiasmeren
een bijdrage te leveren aan de verlichting.
Want Maastricht en haar magische
verlichting in december lijken weliswaar
onafscheidelijk, toch is de steun van
ondernemers ieder jaar hard nodig om
Maastricht te laten stralen.

Petra Malefijt & Renske Thomas

Jaarlijkse ronde

Groen licht

“Inmiddels doet Centrummanagement dit nu al zo’n 10 jaar.
In die tijd is een breed draagvlak opgebouwd. We zijn blij
dat veel ondernemers begrijpen dat het bij dit project niet
om de verlichting direct voor hun zaak of in hun straat gaat,
maar om de hele stad zo aantrekkelijk mogelijk te maken
voor bewoners en bezoekers. Ieder jaar opnieuw is het weer
een speciaal moment om van start te gaan. Het is intensief,
omdat we veel ondernemers persoonlijk benaderen. Op
die manier kunnen we, wanneer gewenst, ons verhaal zo
zorgvuldig mogelijk vertellen.” aldus Petra. “Dat maakt dit
project heel waardevol voor ons. Die jaarlijkse ronde is ook
het moment om ondernemers te ontmoeten, even bij te praten
en om kennis te maken met nieuwe ondernemers in de stad.”
Renske: “En nee, dat bedoelen we niet als verkooppraatje.
Dàt hebben we niet meer nodig, toch? Wie houdt er nou niet
van de magische lichtjes in Maastricht in december!? De
sfeerverlichting zorgt in belangrijke mate voor de positieve
waardering van de sfeer in de stad. Dat zorgt ervoor dat
bezoekers een warm welkom krijgen en terugkeren en dat is
dan weer goed voor de ondernemers.”

Nieuw en anders in 2019? Petra: “Uiteraard proberen we
ieder jaar vernieuwingen aan te brengen in het lichtplan om
de stad nóg mooier, magischer… en duurzamer te maken.
Zo zullen er dit jaar bijvoorbeeld op meerdere plekken in
de stad heuse ‘fotospots’ worden gecreëerd, waarbij je met
de mooi verlichte ster van Maastricht op de foto kunt. Deze
ster wordt gemaakt van Bioprint, een biologisch afbreekbaar
materiaal gemaakt van suikerriet, en wordt geproduceerd in
Frankrijk waardoor de logistieke keten verkort wordt. Ook
zijn we begonnen zoveel mogelijk lampjes te vervangen door
‘groen licht’, oftewel LED+, een nieuw soort ledverlichting.
Niet letterlijk ‘groen’ dus, maar wel zuinig, duurzaam en nog
steeds magisch mooi.”

Heb je Petra en Renske nog niet gezien? Dan zullen ze vast
snel bij je binnenlopen. Centrummanagement hoopt ook
dit jaar weer op jouw steun te mogen rekenen. Je kunt ook
alvast een mail sturen naar info@cmmaastricht.nl om jouw
deelname kenbaar te maken.
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Terugblik

ROUTE DU SOLEIL
IN WYCK

W

at een heerlijk begin van de zomer
was het, op 21 juni, tijdens ‘Route Du
Soleil’ in Wyck. Meer dan 60 ondernemers lieten zich die dag van hun meest zonnige kant zien. Samen met hen kijken we dan ook
tevreden terug op een geslaagde eerste editie.
Dank aan iedereen die eraan heeft meegeholpen
om deze dag tot zo’n succes te maken. Op naar
een zonnig vervolg!
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“Het vijfsterren project van Centrummanagement
Maastricht is een fantastisch concept. De eerste editie
van Route du Soleil in Wyck toont aan dat ondernemers
helemaal in zijn voor dit soort evenementen. Ondanks dat
Maastricht een enorme aantrekkingskracht heeft, blijft het
‘frappez toujours’. We kunnen het ons niet veroorloven
om achterover te leunen. Dankzij het enthousiasme en
de energie die zowel Centrummanagement als Wyck
Promotie erin heeft gestoken, is het een groot succes
geworden.”
Hans Bours, voorzitter Ondernemend Wyck
“Het was een enorme uitdaging om in iets minder dan
twee maanden de eerste editie van ‘Route du Soleil’ te
organiseren, maar het enthousiasme van de ondernemers
in Wyck gaf ons de energie om door te gaan en er samen
een geweldig feest van te maken. En dat is meer dan
gelukt! BEDANKT ALLEMAAL, tot volgend jaar!”
Renske Thomas & Petra Malefijt, CMM
“Het was mooi om alle deelnemende ondernemers
verenigd te zien en hoe elk van hen een bijzondere
bijdrage leverde om de bezoekers aangenaam te
ontvangen. Dit alles met grote dank aan CMM. Het leek
of het zonnetje die dag extra zonnig was om de naam van
het evenement eer aan te doen. Wij hopen dan ook zeer
zeker dat het herhaald gaat worden.”
Maria Echeverri, Magnolia Thrift Store
“Route du Soleil toont aan dat Wyck bruist. Het
internationale karakter gecombineerd met de lokale
atmosfeer was leuk om te aanschouwen!”
Yves Mullenders, De Poshoorn
De zomer start in Wyck, dat is bewezen tijdens de
succesvolle eerste editie van een prachtig initiatief: Route
du Soleil! De zonnestralen die neerstreken in de prachtig
gekleurde straten en de ondernemers in dit stadsdeel
-met ieder hun eigen specialiteit- maakten deze dag
compleet!
Gillian Goulding, Crowne Plaza Maastricht
“Route du Soleil was zeer geslaagd. We hebben
goed verkocht en vooral de sfeer in de wijk was top.
Het drankje en hapje na het werk met het team en
enthousiaste collega-ondernemers maakten de dag
helemaal af!”
Renée Reinders, Noir
“Route du Soleil heeft alle ondernemers in de
Hoogbrugstraat naar buiten gelokt! We hebben
enthousiast, creatief en vooral met elkaar in onze
prachtige straat de zon volop laten schijnen.”
Dorothy Godding, De VerwonderinG
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‘Gezamenlijke communicatieboodschap om stad én regio
gastronomisch op de kaart te houden’

GASTRONOMISCH PROFIEL
MAASTRICHT & REGIO

W

anneer je als stad bekendstaat als gastronomische hoofdstad en je alle kwaliteiten
en ingrediënten in huis hebt om dat ook te kunnen zijn en blijven, is het misschien
verleidelijk om achterover te leunen. Maar dat doen we hier in Maastricht beslist
niet. In tegendeel. We werken er voortdurend aan. Niet alleen aan inhoud en kwaliteit, maar
ook aan het verhaal dat we vertellen en met de buitenwereld delen. Momenteel wordt er dan
ook gewerkt aan een onderscheidend gastronomisch profiel. Een gezamenlijke communicatieboodschap die ons gaat helpen de stad én regio gastronomisch op de kaart te houden.

Op de kaart

een goede manier
gecommuniceerd
te worden.” Simone
benadrukt daarbij dat
het gaat om meer dan
een lekker lopende
campagnetekst.
“Er moet straks
een verhaal staan
dat uiteindelijk
ook daadwerkelijk
een vertaalslag
krijgt naar het
aanbod. Iets waar
horecaondernemers
en regionale producenten van streekproducten zich in
herkennen en wat voor hen als inspiratie dient voor hun
onderneming en activiteiten in de toekomst.”

“Door een onderscheidend gastronomisch profiel te
ontwikkelen voor Maastricht en Limburg willen we onze
gastronomische regio nog steviger op de kaart zetten richting
journalisten, contentmakers, bezoekers en bewoners. We
doen dit met behulp van storytelling in zowel beeld als in
tekst,” aldus Simone Rutten, PR & Communicatie-adviseur
bij Maastricht Marketing. “De behoefte hieraan bleek te leven
bij een aantal partijen waarmee we regelmatig in gesprek
zijn over het thema gastronomie, waaronder de Provincie
Limburg, Centrummanagement, Maastricht Marketing, La
Saison Culinaire, de SAHOT, KHN, Les Tables en Maastricht
Culinair. Vanuit Maastricht Marketing zijn we hier vervolgens
mee aan de slag gegaan.”

Meer dan een communicatieboodschap
Om tot een gastronomisch profiel te komen dat de stad en de
regio past, is in de afgelopen periode onderzoek gedaan onder
betrokkenen uit de horeca. Zo is er een enquête verspreid
onder horecaondernemers, hebben er 1 op 1 gesprekken en
brainstormsessies plaatsgevonden met voedingsdeskundigen,
hoogleraren, FoodLab en andere stakeholders. De Provincie
Limburg heeft bovendien een onderzoek laten uitvoeren
op het gebied van ‘Food Tourism’ door Kees van der Most,
voormalig manager Research bij NBTC Marketing. Daaruit
blijkt o.a. dat tijdens vakanties en dagjes uit in eigen land,
culinaire activiteiten die samenhangen met streekproducten,
het meest worden ondernomen. Limburg scoort bij vrijwel
alle activiteiten bovengemiddeld. Van alle onderzochte
provincies, heeft Limburg het beste culinaire imago. “Een
mooi vertrekpunt voor ons profiel,” stelt Simone. “Wat ons
betreft vragen deze goede resultaten er juist om, om op

Traditie & Innovatie
Belangrijke ingrediënten voor het gastronomisch profiel
zijn volgens Simone ‘traditie & innovatie’. “Enerzijds zijn
er het ambacht, het vakmanschap en de streekproducten
die we koesteren. Terwijl aan de andere kant het creatieve
ondernemerschap en oog voor duurzaamheid en gezondheid
zorgen voor de eigentijdse inslag. Samen maken ze ons profiel
en het verhaal vanuit het zuiden zo sterk. Dus dat gaan we
zeker terugzien.” Er wordt momenteel gewerkt aan de verdere
uitwerking en verfijning van het profiel. Het is de bedoeling
dat het in september wordt gelanceerd, tijdens de aftrap van
het culinaire najaar, in Maastricht inmiddels ook wel bekend
als ‘La Saison Culinaire de l’Euregio’.
14
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Maastricht Awards

O

WAARDERING
VOOR MAASTRICHTSE
ONDERNEMERS

p 25 november 2019 vindt alweer
de 8e editie van de Maastricht
Awards plaatst. Waarbij drie awards
zullen worden uitgereikt aan verschillende
Maastrichtse ondernemers: de Rabo Made
in Maastricht Award, de Maastricht Student
Entrepeneur Award en de Hospitality Award.
Tijdens het kick-off event in ‘de Ruimte’
van de SNS in het Eiffelgebouw werden de
categorieën van de Maastricht Awards 2019
bekendgemaakt.

service aan klanten en het personeelsbeleid. Genomineerden
worden vooraf in het zonnetje gezet en winnaars ontvangen,
als ambassadeur voor de stad Maastricht, naast de eer
en erkenning, een coachingstraject, een professionele
promovideo en de nodige PR voor hun bedrijf.

‘Met het uitreiken van de
awards spreekt de gemeente
Maastricht, samen partners
haar waardering uit voor
ondernemers.’
Meedoen of nomineren?
Wil je kans maken op een van de awards of vind je dat een
ondernemer kans moet maken op een van de awards?
Iemand, of jezelf, nomineren kan tot 15 oktober 2019. Bezoek
www.maastrichtawards.nl voor meer informatie!

Een blijk van waardering
Sinds 2012 worden de Maastricht Awards uitgereikt. Met het
uitreiken van de awards spreekt de gemeente Maastricht,
samen met vele partners haar waardering uit voor
ondernemers die Maastricht kiezen als vestigingsplaats.
Inmiddels is dit uitgegroeid tot hét evenement dat excellent
ondernemer zichtbaar maakt.

Maastricht Awards
Om het ondernemerschap onder studenten te stimuleren
en te belonen reikt de gemeente dit jaar voor de tweede
keer de Maastricht Student Entrepreneur Award uit. Tevens
wordt de Hospitality Award uitgereikt aan de meest gastvrije
ondernemer in de retail- en horecasector en is er een award
voor het bedrijf dat met ideeën, producten, diensten òf met
een bedrijfsconcept, economisch succesvol is en daarmee
tegelijkertijd een visitekaartje voor de stad afgeeft: de Rabo
Made in Maastricht Award.

Stadsambassadeurs
Bij de toekenning van de Maastricht Awards wordt door de
onafhankelijke jury gelet op het belang van een bedrijf voor
de stad en omstreken, de (groei van de) werkgelegenheid,
circulair ondernemerschap, het ambitieniveau van de
ondernemer, de innovatie, de investeringsbereidheid, het
onderscheidend vermogen van de onderneming en de

Uitreiking Maastricht Awards 2018
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BOS OVERLEG: GES
LEIDEN TOT GEZAM
Bewoners, ondernemers en studenten in
gesprek over mobiliteit

M

et elkaar in gesprek gaan over dat waarover je samen
gelijkgestemd bent in plaats van meteen in discussie te
vervallen over dat waar de belangen elkaar bijten. Zo
luidt de insteek van het overleg tussen bewoners, ondernemers en
studenten (BOS) binnen het thema ‘mobiliteit’. Centrummanagement
initieerde het overleg waarbij het doel is om samen tot een plan
te komen met slimme oplossingen voor een aantal prangende
mobiliteitsissues in de stad.

Het overleg ondersteunt de motie over mobiliteit die unaniem
door de gemeenteraad is aangenomen in de vergadering van
14 mei jl. om de leefkwaliteit, luchtkwaliteit en bereikbaarheid
van Maastricht te verbeteren. Dit besluit vraagt er volgens
Centrummanagement om, gezamenlijk op te treden middels
een breed gedragen plan waarin er samen gezocht wordt
naar duurzame oplossingen. Oplossingen die voor alle
partijen acceptabel zijn en waarmee we de lokale politiek
kunnen inspireren. Inmiddels heeft een aantal bijeenkomsten
plaatsgevonden en krijgt het plan steeds meer vorm.
Verwacht wordt dat het in september wordt gepresenteerd
aan wethouder Gert-Jan Krabbendam, waarna de politieke
partijen gezamenlijk worden bezocht om het plan toe te
lichten.

kunnen vinden en waar we samen daadwerkelijk iets kunnen
bereiken. Neem het fietsenplan bijvoorbeeld. We vinden het
allemaal belangrijk om te stimuleren dat mensen met de fiets
naar de stad komen en zijn het erover eens dat het daarom
van belang is om voor goede fietsenstallingen te zorgen. Dat
geldt ook voor meer oplaadpunten voor elektrische auto’s
of voor slimmere en duurzame oplossingen voor logistiek
rondom laden en lossen en het ophalen van afval in de stad.
Zo zijn er nog meer onderwerpen waar we samen over
praten. Ik kijk met een heel prettig en tevreden gevoel terug
op de eerste overleggen die we hebben gehad. We hebben
de verschillende onderdelen binnen het thema mobiliteit,
zoals die straks ook terugkomen in ons plan, verdeeld en
ieder van ons is met ‘huiswerk’ teruggekeerd naar zijn
of haar achterban. De bevindingen bespreken we in ons
eerstvolgende overleg. Ik vind deze manier van samenwerken
bijzonder plezierig: Kijken naar wat ons bindt en van daaruit
stappen zetten. Ik denk dat we hiermee best nog eens een
voorbeeld kunnen zijn voor andere uitdagende vraagstukken
in de stad, nietwaar?”

Marijke van Lierop, voorzitter Bewonersvereniging
Jekerkwartier:
“Uiteraard zitten we hier allemaal als vertegenwoordiger van
een andere achterban en hebben we verschillende belangen
te behartigen. Zo zijn wij als bewoners bijvoorbeeld wel
voorstander van een milieuzone, schoner transport en een
verkeersvrije binnenstad. Het is heel makkelijk om alleen
maar naar die verschillende opvattingen te kijken en daarover
met elkaar te blijven discussiëren. Alleen levert dat op korte
termijn weinig resultaten op. Er zijn genoeg overeenkomsten
binnen datzelfde thema mobiliteit waar we elkaar wel

Ton Harmes, directeur Boekhandel Dominicanen namens
ondernemers in de stad:
“Als ondernemer in de stad en voorzitter van de
ondernemersvereniging in het centrum (VOC), is mijn
eerste en belangrijkste insteek in alle discussies over de
16
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SPREKKEN
MENLIJK PLAN

Marijke van Lierop, Teun Boswinkel & Ton Harmes

en standpunten die je deelt, sterker zijn en beter tot hun
recht komen dan wanneer je het alleen doet. Het centrum
van onze stad is te belangrijk om veel tijd te verliezen met
het benadrukken van de verschillen en geen inzicht te
hebben in de gemeenschappelijke belangen. Samenwerken
aan gemeenschappelijk gedragen doelen is efficiënter en
effectiever én kost meestal minder.”

ontwikkelingen van de stad natuurlijk die van de ondernemers
en in het bijzonder de winkeliers. Gaandeweg ontdek je
in discussie met andere belanghebbenden, waaronder
studenten en bewoners, dat je het vaak verrassend met
elkaar eens bent over onderwerpen die spelen. Neem
bijvoorbeeld het fietsparkeerprobleem. In de Helmstraat en
het Dominicanerkerkpleintje is sprake van een permanent
gevecht tussen de geparkeerde fietsen, scooters, bakfietsen
en de slalommende voetgangers al dan niet met kinderwagen
of rollator. Om nog maar niet te spreken van de busjes en
vrachtautootjes die er tussendoor manoeuvreren. We vinden
allemaal dat er iets aan gedaan moet worden, we hebben
niet direct overal antwoorden op en we ontdekken ook dat
die antwoorden meestal niet eenvoudig zijn. Wat ik in de
gesprekken met bewoners of bewonersorganisaties en
studenten erg prettig vind, is dat we elkaar beter begrijpen en
met respect voor elkaars belangen argumenten uitwisselen.
Het grote voordeel van gesprekken met studenten is onder
meer hun frisse kijk. We hebben allemaal de neiging om
ons te richten op de verschillen en praten te weinig over
wat ons bindt, zoals relaxed wonen, studeren, werken en
ondernemen in het centrum. Ik werk graag mee aan dit
BOS overleg omdat oplossingen die je samen ontwikkelt

Teun Boswinkel, namens Students for Climate (S4C):
“Vanwege mijn studie ben ik zelf iets later ingestroomd in het
BOS overleg, maar ik ben erg enthousiast over het verloop
van de eerste bijeenkomsten. Ik ben er beslist voorstander
van om meer initiatief bij de burger te leggen en ik denk dat
wij daar op deze manier een goede invulling aan geven. Ik
vind het mooi om te zien hoe studenten hierin betrokken
worden. Dat er in een overleg als dit oprecht naar onze stem
wordt geluisterd en men echt openstaat voor onze inzichten
en ideeën. Thema’s als een fietsenplan, de toename van
het aantal ‘Swap’ fietsen in het stadsbeeld, een autoluwe
binnenstad; ik waardeer het dat wij als Students for Climate
hierover onze inzichten kunnen delen. Vanuit mijn studie
waarbij ik veel met psychologie te maken heb, verdiep ik me
voor dit overleg nu in ‘gedragsverandering’ gelinkt aan het
thema mobiliteit. Reuze interessant! En voor mij ook nog erg
waardevol om op deze manier studie en praktijk met elkaar te
verbinden.”
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Handige tips over online vindbaarheid

W!MT!PT

I

n de komende edities nemen we ondernemers mee in de wereld
van online vindbaarheid en geven we je handige tips en trucs
over onder andere het optimaliseren van je bedrijfsgegevens en
het verbeteren van je lokale SEO. Want hoe zorg je ervoor dat
je er als ondernemer voor dat jouw onderneming online wordt
gevonden? Maar vooral ook: Hoe val je op tussen de concurrenten?
Niet alleen krijg je antwoord op deze vragen, we zorgen er ook
nog eens voor dat je op online gebied helemaal up-to-date bent. In
deze editie gaan we nog wat dieper in op de lokale SEO.
Inmiddels heeft zo’n 46% van de zoekacties in Google een lokale
intentie. Wil jij als lokaal bedrijf hoger in de Google zoekresultaten
komen te staan, maar weet je niet hoe dit moet? W!M TIPT je met 4
makkelijk uit te voeren stappen.

1 Contactgegevens verspreiden

Illustraties: Aimée Meertens

Vorige keer hebben we al benoemd dat het erg belangrijk is
om je contactgegevens op correcte wijze op verschillende
plekken op je website te plaatsen. Daarnaast is het verstandig
om je contactgegevens op alle andere online kanalen van je
bedrijf te plaatsen. Denk daarbij aan: Facebook, Instagram,
Twitter, LinkedIn en je eigen e-mailhandtekening.

18
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2 Zoekwoorden
Wil je bijvoorbeeld vindbaar zijn als ‘kapsalon’ in Maastricht,
dan moet je wel zorgen dat je de zoekwoorden gebruikt die
corresponderen met jouw doelgroep. Gebruik daarom een
online keyword-tool zoals Adwords Keyword Planner om
erachter te komen welke zoektermen relevant zijn voor jouw
bedrijf. Veel mensen zoeken locatie gerelateerd, maar zoeken
mensen op ‘kapsalon Maastricht’ of zoeken mensen naar
‘haren knippen Maastricht’?
Zoekwoorden gekozen? Vervolgens verwerk je deze op de
juiste plekken in je websiteteksten. Een aantal belangrijke
plekken: je titels, tussenkoppen en natuurlijk in de tekst zelf.
Gaan we een stapje dieper, dan verwerk je de zoekwoorden
ook in je metagegevens. Dit zijn de titel en beschrijving
van je pagina’s, die Google vertoont in de zoekresultaten.
Neem de zoekwoorden ook op in de bestandsnamen van
de afbeeldingen die je uploadt en in de alt-tekst van de
afbeelding. De alt-tekst van de afbeelding is de alternatieve
tekst die Google vertoont als de afbeelding niet laadt.

3 Mobielvriendelijkheid
Google wil dat mensen zo snel en makkelijk mogelijk
toegang krijgen tot de informatie die zij zoeken. Het aantal
zoekopdrachten met een mobiel apparaat ligt bij lokale
zoekopdrachten hoger dan bij andere soorten zoekopdrachten.
Dit betekent dat je website mobiel goed bereikbaar moet zijn
en snel moet laden. Duurt het laden van jouw mobiele website
langer dan twee seconden, dan ben je al een flink aantal
mensen verloren.

*Wordt dit iets te technisch? Vraag je webdesigner om hulp!

De mobiele versie van je website moet daarnaast optimaal zijn
voor gebruik op een smartphone of tablet. De knoppen moeten
groot genoeg zijn, en alle informatie moet in het scherm
passen. Hoe langer ze op de website blijven en doorklikken,
hoe beter vindbaar je website zal worden. Om dit goed in orde
te hebben, is het verstandig om contact op te nemen met je
webdesigner en te zorgen dat de mobielvriendelijkheid van je
website in orde is.

4 Schrijf een blog
Iedere website zal een hoofdzoekwoord hebben dat jouw
onderneming volledig omschrijft, zoals ‘kapsalon Maastricht’.
Maar veel bedrijven kunnen hun diensten weer onderverdelen
in subonderwerpen. Om op al deze onderwerpen vindbaar
te worden, zul je pagina’s moeten creëren die stuk voor stuk
een van deze onderwerpen behandelen. Zo zul je als kapsalon
een pagina willen maken over ‘dames knippen’ of ‘haar
verven’. Maar je kunt ook nog een stapje verder gaan en op
gerelateerde zoekwoorden gevonden willen worden, zoals
specifieke trends of kleurtechnieken.
De beste manier is om een blog te creëren op je website.
Daarin kun je niet alleen actuele informatie over je bedrijf
kwijt, maar kun je ook pagina’s delen die specifiek gericht zijn
op zoekwoorden. Google waardeert websites die geregeld hun
website updaten of artikelen toevoegen automatisch hoger,
omdat dit voor hen aangeeft dat je voldoende informatie
te bieden hebt en jij dé up-to-date bron bent over deze
onderwerpen.

Nóg meer tips?
Benieuwd naar de vorige edities van W!MT!PT? Lees ze in de
W!M-lente en W!M-zomer uitgaven van 2019 op onze website:
www.cmmaastricht.nl/wm.
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Maastricht viert 75 jaar bevrijding

SAMEN GEVEN WE
DE VRIJHEID
DOOR

V

an 12 t/m 15 september vieren we in
Maastricht het 75-jarig jubileum van
onze vrijheid. 75 jaar na dato is het
leven in vrijheid voor velen van ons vanzelfsprekend geworden. Het jubileum biedt een
mooie gelegenheid om even stil te staan bij
de gebeurtenissen, bijzondere verhalen en
kwetsbaarheid van vrede en vrijheid. Daarom organiseert Maastricht rondom 75 jaar
vrijheid een breed scala aan activiteiten in en
rondom de stad.

Vrijdag 13 september
De activiteiten op vrijdag 13 september vinden plaats
op de oostelijke Maasoever, rondom het Limburgs
Bevrijdingsmonument aan het Koningsplein. Zwaartepunt is
de openluchtvoorstelling ‘Liberation’, verzorgd door Stichting
de Vief Köp en onder regie van Sybrand van der Werf. Dit
openluchtspel krijgt deze dag twee opvoeringen: ‘s middags
voor met name leerlingen van basis- en middelbaar onderwijs
en ‘s avonds voor een breed publiek.

Zaterdag 14 september
Het programma op zaterdag
14 september start met een
kranslegging bij het Old
Hickory monument, gevolgd
door de overtocht van het
bevrijdingsvuur over de Maas
en een tickertape-parade
door de Wycker Brugstraat.
Dit is een typisch Amerikaans
fenomeen waarbij degenen die gehuldigd worden, in een
parade door de straten worden gereden, terwijl vanuit
gebouwen papieren snippers naar beneden worden gegooid.
Vervolgens vindt ’s middags en ’s avonds een gevarieerd
programma plaats op onder meer de pleinen van de
binnenstad, met ter afsluiting een live-uitzending van de NOS
op de Markt.

Waardevolle mijlpaal
Op 12 september 1944 passeerden de eerste Amerikaanse
militairen de Nederlandse grens, bij het Zuid-Limburgse
‘Mesch’. Een dag later bevrijdden zij de oostelijke Maasoever
van Maastricht. Op 14 september volgde ook de westelijke
oever met het stadscentrum. Maastricht was 4 jaar, 4
maanden en 4 dagen na de Duitse inval op 10 mei 1940 de
eerste Nederlandse stad die bevrijd was. Daarmee brak
een nieuwe periode van leven in vrijheid aan, die inmiddels
75 jaar duurt. Deze waardevolle mijlpaal is aanleiding voor
een gevarieerd programma waarbij herdenken, vieren en
doorgeven centraal staan.

Dress to Protest
Ook zijn er op vrijdag en zaterdag - in samenwerking met
FASHIONCLASH en het programma ‘Maastricht Working on
Europe’ - Dress to Protest workshops, bedoeld om jongeren
van verschillende achtergronden samen te brengen om
van gedachten te wisselen over Europa en 75 jaar leven in
vrijheid. Met de verbeeldingskracht van mode geven zij vorm
aan hun visies hierover. Kunnen we de kracht van het concept
Europa inzetten voor een vreedzame en inclusieve wereld?

Donderdag 12 september
Op 12 september wordt in de raadzaal, in samenwerking
met ‘Maastricht Working on Europe’, een jongerendebat
georganiseerd over vrijheid, respect en verdraagzaamheid.
Hieraan nemen 60 tot 100 leerlingen van diverse middelbare
scholen uit Maastricht deel. Het programma start om 10.00
uur en eindigt om 16.00 uur met een prijsuitreiking.
20
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Programma online
Bezoek voor het complete programma
rondom 75 jaar bevrijding onze website:
bit.ly/75jaarbevrijding.
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Opening Cultureel Seizoen Maastricht

Het Parcours x Bruis

N

a maar liefst 23 jaar zal Het Parcours
een spannende, nieuwe weg inslaan.
De grote culturele instellingen in
Maastricht hebben de handen ineengeslagen en zorgen samen voor vernieuwing en
bruisende energie binnen de Maastrichtse
cultuursector. Op 30 & 31 augustus en 1
september komt dit voor het eerst tot uiting
tijdens ‘Het Parcours x Bruis’ en word je
in het centrum èn op de Stadsweide in het
Frontenpark getrakteerd op vele vormen van
cultuur.

Zondag 1 september: Programma Stadsweide
Op zondag 1 september is het de beurt aan de professionals
en moet je vooral op de Stadsweide zijn voor een uitgebreid
festivalprogramma. In samenwerking met Festival Bruis
geniet je hier de hele dag van allerlei vormen van cultuur,
waaronder de volgende highlights:
Lumière Open Air Cinema & Kidsbios
Zin om even uit te Bruis’en?
Droom weg bij Lumière’s Open Air
Filmconcert; twee spraakmakende
filmconcerten in de openlucht met
muzikale begeleiding van pianist en
filmfanaat Kevin Toma. Laat je in de
Lumière-LAB kidsbios betoveren door een reeks korte kinderen familiefilms voor jong en oud, of plof neer in het gras bij de
Open Air Cinema en bekijk de allerleukste shorts uit de regio,
gemixt met korte filmpareltjes uit verre oorden.
Silent Disco by Nederlandse
Dansdagen/Kumulus
Dinsdag 1 oktober barst de 22e
editie van Festival de Nederlandse
Dansdagen los. Zes dagen lang is de
top van de Nederlandse danswereld in
Maastricht om de ongekende diversiteit
en kwaliteit van de Nederlandse dans met het publiek te
vieren. Je kunt als voorproefje zelf alvast een dansje wagen
tijdens de ‘Silent Disco’ in de Stadsweide. Dans mee!

Vrijdag 30 augustus:
Aftrap Bruis
Op vrijdag trapt Bruis af met een
spetterend programma op een nieuwe
locatie in het Frontenpark. Ga helemaal
los bij de concerten van o.a. Indian
Askin, Finn Andrews, Strand of Oaks en
Whispering Sons. Ben je tussendoor toe aan wat rust, dan plof
je lekker neer bij de Open Air Cinema van Lumière en geniet je
relaxed van een film.

Silent Comedy
Een koptelefoon, vier hilarische
cabaretiers en het gehele theater als
decor. Een totaalbeleving waar jij de
controle over hebt! Zet bij binnenkomst
je koptelefoon op en ervaar wat er
gebeurt. Met je koptelefoon switch je
tussen de microfoons van vier impro-cabaretiers, dat levert
hilarische momenten op. Want terwijl de ene helft van het
publiek kijkt en luistert naar twee comedians die een blind
date naspelen, luistert de andere helft naar dat wat er in het
hoofd omgaat van de twee ‘datenden’…

Zaterdag 31 augustus:
Open huizen
Op 31 augustus zullen o.a. Marres,
het Bonnefantenmuseum, Bureau
Europa, Landbouwbelang en de Van
Eyk Academie ‘open deur dag’ hebben.
Wandel of fiets langs de vlaggen vanuit
Wyck en het Jekerkwartier naar het Frontenpark en geniet
onderweg van de culturele hoogstandjes van verschillende
amateurgezelschappen in de stad. Ondertussen stellen de
culturele instellingen hun huizen gratis open voor publiek
en word je verrast door talloze cross-overs tussen culturele
instellingen en amateurs. De amateurs en verenigingen
krijgen op deze manier de kans zich te presenteren aan een
groot en gevarieerd publiek. Volg de routes in de stad voor
een inspirerende dag en dans de avond in op de Stadsweide!

Slagerij van Kampen
Slagwerkgroep Slagerij van Kampen is uitgegroeid tot een act
van wereldformaat. Tijdens Het Parcours geeft Slagerij van
Kampen een voorproefje van hun nieuwe show ‘Toccata da
22

herfst 2019

UPDATE
CULTUUR

‘Na maar liefst
23 jaar zal Het Parcours
een spannende, nieuwe
weg inslaan.’

75 jaar Bevrijding Limburg:
Helpoortconcert philharmonie
zuidnederland

Fuga’, letterlijk: ‘aangeraakt door
vlucht’. Het wordt een muzikale
ode aan alle volken die onze
planeet zo rijk maken. Soms
groots en meeslepend, dan weer
ragfijn en verstild.

7 september 2019

In het kader van de herdenking en viering van 75
jaar bevrijding van Limburg presenteert Stichting
Jekerklassiek in samenwerking met Cultura Mosae
op zaterdag 7 september een concert bij de Helpoort.
Een ensemble van zeven musici van philharmonie
zuidnederland brengt — samen met verteller Bart
Moeyaert — Stravinsky’s ‘L’Histoire du Soldat’ ten
uitvoering. Het belooft een magistraal en inspirerend
bevrijdingsconcert in het Jekerkwartier te worden,
gepresenteerd aan de inwoners en bezoekers van
Maastricht. Zij die geen plek weten te bemachtigen, kunnen
het concert live volgen op een projectiescherm aan de
andere kant van de wal, in het Stadspark.

Diverse workshops
Zowel op zaterdag als op zondag kun je je eigen
cultuurtalent vergroten. Op de Stadsweide worden
er gedurende het weekend verschillende workshops
georganiseerd voor jong en oud: Theaterworkshop
(18+), DJ-yourself (12+), Encyclopedie maken (6+),
Action Painting Pollock (12+) en Schilderworkshop
(18+).

Benieuwd naar het volledige programma?
Bezoek www.hetparcours.nl.
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Patrick Bolk, ‘Untitled’ (2018)
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Meer weten?
www.jekerklassiek.nl / www.culturamosae.nl
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Maastricht Photo Festival
20 - 29 september 2019, dagelijks 12.00 — 17.00

Het Maastricht Photo Festival presenteert fotografen uit
deze streek, waarvan het werk geografisch en artistiek
grensoverschrijdend is. Op meer dan 20 locaties in het
Sphinxkwartier (hoofdlocatie), de binnenstad en Wyck,
kunnen bezoekers exposities bekijken van ruim 35
fotografen. “Eindelijk!”, is een veel gehoorde reactie, die
fotograaf Bert Janssen en ArtUp’s Uschi Prick kregen,
toen zij hun plan via social media bekendmaakten. Een
plan dat ruim 2,5 jaar voorbereiding vroeg. Maastricht is
er volgens de organisatie van Maastricht Photo Festival
helemaal klaar voor. Naast exposities zijn er ook lezingen,
workshops, portfolio reviews en een fotowedstrijd,
waaraan iedere fotografieliefhebber mee kan doen.
Meer weten? www.maastrichtphotofestival.nl
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