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Magisch Maastricht nieuwe stijl 

Authentieke kerstsfeer 
op het Vrijthof
het ging niet zonder slag of stoot, 

maar het is ralph Bastiaens en ralph 
Meijs van stichting Winterevents toch 

gelukt: dit jaar en komende jaren gaan 
zij Magisch Maastricht op het Vrijthof 
organiseren. en dat zullen we weten… 
de heren hebben iets groots, maar vooral 
authentieks voor ons in petto. naast de 
vele mooie titels die de stad Maastricht 
al in de wacht mocht slepen, moet daar 
volgens de organisatoren van Magisch 
Maastricht nog de ‘Beste kerstmarkt van 
nederland’ bij komen. 

“De editie van dit jaar ligt natuurlijk onder een vergrootglas” 
begint Ralph Bastiaens. “We moeten ons nog bewijzen en op 
2 december een prachtig kerstevenement gaan neerzetten.” 
Ralph Meijs vult aan: “We willen de authentieke kerstsfeer 
laten herleven op het Vrijthof. Je wordt door de prachtige 
kerstverlichting in de stad vanaf het station, het Onze Lieve 
Vrouwenplein of de Brusselsestraat naar het Vrijthof geleid 
en als je daar dan binnentreedt, moet dit in diezelfde lijn der 
verwachting liggen: sfeervol, warm, gezellig maar vooral van 
kwaliteit.”

Geen Kermis maar Kerstmis

De heren hebben zich in ieder geval ter harte genomen dat 
het geen Kermis maar Kerstmis sfeer moet uitademen. 
“Natuurlijk zal er sprake zijn van wintervermaak op het 
Vrijthof. Dit was ook onderdeel van de aanbesteding. Een van 
de verschillen met het verleden is dat wij het hele Vrijthof 
benutten en opbouwen in de vorm van een kerstdecor.”

In tegenstelling tot voorgaande jaren staan er geen hekken 
meer om het Vrijthof af te bakenen. Vanaf de terrassen van 
de aan het Vrijthof liggende horeca gelegenheden kun je zo 
door de chaletjes naar de schaatsbaan kijken. De kerken, 
gebouwen, bomen, beelden en fontein om het Vrijthof 
worden allemaal onderdeel van Magisch Maastricht.  Want, 
daarover zijn beide heren het eens: “Het plein is van zichzelf 
al prachtig!”

Dickens Village en Huis van de Kerstman

Aan de zijde van het Theater aan het Vrijthof wordt een 
heus ‘Dickens Village’ opgebouwd, compleet met decor 
en bijhorende sfeer. In de chalets die daar staan, worden 
streekproducten verkocht en je kunt er ambachtelijke 
workshops volgen zoals kaarsen maken en brood bakken. 
De standhouders zullen zich bovendien allemaal in originele 
Dickensstijl kleding presenteren om de beleving zo compleet 
mogelijk te maken. 

Tegenover het Museum aan het Vrijthof vind je dit jaar 
werkelijk iets unieks. Ralph Meijs vertelt: “We gaan het Huis 
van de Kerstman zoals dat in Rovaniemi (Finland) staat, hier 
op het Vrijthof nabouwen. De Kerstman wordt op 7 december 
feestelijk verwelkomd bij zijn intocht. Bezoekers kunnen 
vanaf dat moment komen kijken hoe de Kerstman woont, 
werkt en slaapt en ze mogen zelfs een kijkje komen nemen 
in de Schatkamer van de Kerstman”.

Geen kinderfeest zonder... schaatsbaan

Allemaal goed en wel, die prachtige sfeer en oude 
elementen, maar hoe zit het met de schaatsbaan? Toch wel 
de topattractie van Magisch Maastricht en een onmisbaar 
element van een goede Kerstmarkt. “De schaatsbaan is 
inderdaad heel belangrijk. We hebben daarom ook bewust 
gekozen voor een 900m² overdekte schaatsbaan, pal in het 
midden van het Vrijthof. Het dak van de baan is transparant 
waardoor het zicht op de omliggende gebouwen niet 
belemmerd wordt. Daarbij hebben we gelet op de kwaliteit 
van het ijs en op de aanwezigheid van een ‘oefenbaantje’ voor 
de kleintjes”.

Winter Café en Winter Lounge

Ook de horecagelegenheden zijn rond de schaatsbaan te 
vinden. “We vinden het belangrijk dat hier aandacht is voor 
streekgerechten, speciaalbieren en een aangeklede kop 
koffie. We willen ons eigenlijk juist in eerste instantie op de 
Maastrichtenaar richten en zowel inwoners als toeristen 
uitnodigen om weer echt te komen genieten op het Vrijthof” 
legt Ralph Bastiaens uit.
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Magisch Maastricht nieuwe stijl 

Authentieke kerstsfeer 
op het Vrijthof

Tandenborstels en Glühwein

Ralph Bastiaens: “We zijn zo selectief mogelijk geweest met 
het invullen de chalets op het Vrijthof. We willen vermijden 
dat er allerlei dingen verkocht worden die helemaal niets 
met Kerst te maken hebben. Bij sjaals en mutsen kun je je 
nog iets voorstellen, maar scheermesjes en tandenborstels 
ademen alles behalve een kerstsfeer uit. Je kunt niet meteen 
alles rigoureus omgooien, dus we willen hierin ieder jaar een 
stap maken.”

“De chalets zullen ook allemaal een rood dak krijgen met 
in de nok ‘D’n Ingel vaan Mestreech’. Dat verhoogt de 
uniformiteit en we hebben ervoor gezorgd dat de kwaliteit 
tegelijk een trede omhoog gaat en de standhouders en hun 
koopwaar droog blijven” vult Ralph Meijs aan.

De geest van Kerstmis van weleer

Aan één van de doorgangen tussen de chalets die als ingang 
dient, komt een grote glazen kerstbal te staan waar je door 
heen kunt lopen, het lijkt wel een sprookje. Verder kun je nog 
in een authentieke rups uit omstreeks 1920 stappen of een 
ritje in de carrousel uit 1900 maken. Niet te schreeuwerig, 

wel leuk voor de kinderen en de sfeer. Het reuzenrad is 
natuurlijk ook niet weg te denken uit het beeld dat we van 
Magisch Maastricht hebben en daarom extra verlicht dit jaar, 
met in het midden de ster van Maastricht die straalt.

Spiegelpaviljoen Bon Vivant

In de buurt van het Huis van de Kerstman komt een 
authentiek spiegel paviljoen te staan. Hierin worden culturele 
voorstellingen geprogrammeerd die deels worden verzorgd 
door Centrummanagement Maastricht als onderdeel van het 
Magisch CultuurFestival Maastricht.
Het paviljoen leent zich bij uitstek voor kerstborrels, 
optredens of wijnproeverijen.

Via info@wintereventsmaastricht.nl of aan de infostand op het 
Vrijthof zelf (bij het regenboog-zebrapad) kan informatie over 
de programmering en over de verschillende arrangementen 
worden verkregen.

Kerstgevoel

“Natuurlijk zit er een commercieel aspect aan, maar het is 
bovenal Kerstmis en die sfeer willen we uitstralen. Daarom 
gaan we in samenwerking met Stichting de Knoevel ook een 
13 meter hoge kerstboom neerzetten, waarin bezoekers 
tegen betaling voor het goede doel een transparante kerstbal 
in kunnen hangen met daarin een kerstwens of in sommige 
gevallen een foto van een dierbaar persoon waaraan men 
extra denkt tijdens de feestdagen. Onze inzet is om in het 
nieuwe jaar twee wensen te laten uitkomen” vertelt Ralph 
Bastiaens. 

“Daarnaast proberen we voor volgend jaar een Green Key 
Certificaat te halen door Magisch Maastricht op het Vrijthof 
duurzaam en met respect voor het milieu in te richten” vult 
Ralph Meijs aan.

Als het aan de beide Ralphen ligt wordt het Vrijthof een 
sfeervol kerstplein als prachtig onderdeel van Magisch 
Maastricht waar alle Maastrichtenaren en bezoekers 
gedurende de maand december van kunnen genieten.

MaGiSCH MaaSTriCHT: 2 DeC 2016 T/M 1 jan 2017

Magisch Maastricht op het Vrijthof wordt op 2 december 
2016 spectaculair geopend in aanwezigheid van 2 bekende 
dj’s en loopt tot en met 1 januari 2017. Op die laatste dag (‘de 
eurodag’) betaal je voor alle attracties maar EUR 1,00!

WerKen TijDenS MaGiSCH MaaSTriCHT?

Wil jij zelf of met je vereniging in de bediening werken? Meld 
je dan aan via info@wintereventsmaastricht.nl.

‘Natuurlijk zit er een 
commercieel aspect aan, maar 
het is bovenal Kerstmis en die 
sfeer willen we uitstralen.’

Ralph Bastiaens en Ralph Meijs
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GouDe ouDe & GLoeD nieuWe

Van zuid naar noord op de Kesselskade: 
Wall-stock bundelt 20 jaar ervaring in 
nieuw concept!

het ‘goude oude’ uit dit verhaal is 
het feit dat Maastrichtenaar Alon 
Walstock al ruim 20 jaar in het vak 

zit en de naam van zijn eerste horecazaak 
op de kesselskade 47 lekker ouderwets 
Maastrichts klinkt: ‘t perrepluke anno 
1996,  ut groete geneugde’ (het grote 
genot). Verder kun je niet anders zeggen 
dan dat deze rasechte horecaman zich aan 
een stuk door opnieuw blijft uitvinden. 
om de zoveel jaar gloednieuw, maar de 
uitdaging die hij nu is aangegaan spant de 
kroon.

Kaffee aan de kade

“Ten noorden en ten zuiden van de Kesselskade kun je 
echt spreken van een andere wereld en een totaal andere 
klandizie en doelgroep.” Alon Walstock valt meteen met 
de deur in huis. Tussen de bedrijvigheid in zijn nieuwe zaak 
door vertelt hij hoe het voor hem allemaal begon. “Vroeger 
kon je met de auto over de Kesselskade rijden, nu mogen er 
alleen nog voetgangers en fietsers komen en eerlijk gezegd 
weten toeristen -of zelfs Maastrichtenaren- het hoekje van 
de Kesselskade en het Mariastraatje niet altijd makkelijk te 
vinden. Wat dat betreft vormen de zaken daar een beetje een 
eiland tussen de Markt en het Vrijthof.”

extreme happy hours

‘t Perrepluke opende haar deuren in 1996. Een dagzaak 
met een kleine kaart (uit een nog kleinere keuken) waar je 
’s avonds kon doorzakken en zelfs naar buiten kon worden 
geveegd. Maar tijdens de grote bouwactiviteiten aan de kade 
in 2001 kende het café zware tijden.

Alon: “Ik stond nog maar alleen in de zaak en moest iets 
verzinnen om de schwung er weer in te brengen. Ik ben 
toen in 2002 begonnen met de zogenaamde ‘extreme happy 
hours’. Op vrijdagen tussen 16.00 uur en 18.00 uur en op 
zaterdagen tussen 21.00 uur en 23.00 uur betaalde je dan 
nog maar 50 cent voor een pilsje. Binnen vier weken had ik 
de zaak weer vol. Dat was wel even gas geven in die tijd en 
het liep ook wel eens uit de hand, maar het was vooral een 
mooie en gezellige tijd.”

rust in de tent 

In 2005 was de kade klaar. Alon verbouwde zijn zaak op 
nummer 47 en de keuken en het terras beneden en boven op 
de kade kregen weer meer aandacht. Het werd langzaamaan 
weer een ‘volwassen’ zaak. De overgang van feestcafé naar 
dagzaak ging echter niet zonder slag of stoot. Van 2005 tot 
2008 kende ‘t Perrepluke dan ook zwaar weer. Maar Alon is 
een doorzetter. Anno 2016, ruim tien jaar na de opening is er 
rust in de tent, er is een mooie balans gevonden in publiek. In 
het kader van de titel van deze rubriek is het ook mooi om te 
vermelden dat de zoon van Alon nu wel eens in de zaak staat.
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GouDe ouDe & GLoeD nieuWe

Van zuid naar noord op de Kesselskade: 
Wall-stock bundelt 20 jaar ervaring in 
nieuw concept!

en nu helemaal iets anders

Via een collega horeca ondernemer vernam Alon dat 
restaurant ‘Burgersch’ aan de Kesselskade 61 te koop stond. 
Hij was met name nieuwsgierig naar hoe het pand was 
opgeknapt in de tussentijd. Met de insteek van ‘even kijken’, 
is hij in mei dit jaar naar binnen gestapt. 

Leuk om te vermelden dat op dit punt in het verhaal de 
muziek in de nieuwe zaak waar dit gesprek plaatsvond een 
climax bereikt. “Hoor je dat? Alsof het nu heel spannend gaat 
worden” grapt Alon…

Wall-stock

Spannend was het zeker, want Alon was zo onder de indruk 
van het pand dat hij een bod deed dat werd aanvaard en 
ineens was hij eigenaar van twee zaken op de Kesselskade 
die totaal anders zijn. Niet alleen is het pand op nummer 61 
drie keer zo groot als dat op 47, de insteek en het concept 
zijn ook totaal verschillend. Alon: “Ik besloot verder te 
borduren op het hamburger-concept maar dan in combinatie 
met speciaalbieren. Daarnaast bieden wij ook brochettes van 
vlees en vis aan. Het is wel even wennen, de keuken is echt 
enorm vergeleken met die van ‘t Perrepluke. Daar kookte ik 
meestal zelf, nu heb ik een kok in dienst.”

De naam lijkt evident (gebaseerd op de achternaam van 
Alon) maar het was nog even zoeken. “Mijn kok zei ineens, 
als we het nou Engels maken: Wall-Stock, dan heb je een 
internationale uitstraling en het betekent ook nog letterlijk 
muurvoorraad” legt Alon uit. Zo gezegd, zo gedaan; nu 
hangen er kistjes aan de muur met de biervoorraad.

Kaffee ‘t Perrepluke
Kesselskade 47

Wall-Stock
Kesselskade 61

‘Ten noorden en ten zuiden 
van de Kesselskade kun 
je echt spreken van een 

andere wereld en een 
totaal andere klandizie en 

doelgroep.’

internationale uitstraling

 Alon vertelt dat ze zowel voor het eten als ook het drinken 
door heel Europa zwerven, figuurlijk dan. Denk aan 
gerechten met een Oost-Europese insteek of aan bieren 
uit Estland of Barcelona. De menukaart is in het Engels 
opgesteld met daaronder de Nederlandse vertaling. Voor de 
bierliefhebber is er het Beerboard met uitleg over alle bieren 
op tap en fles en de keuzemogelijkheid voor een biermenu 
met lekkere hapjes. “Qua inrichting zijn we voor een rokerig 
imago gegaan, hoewel er ook vrouwelijke accenten zijn. 
Immers, laten we eerlijk zijn, de vrouw bepaalt meestal waar 
er gegeten wordt, toch?” grapt Alon. 

Terwijl er een lekker jazz muziekje speelt besluit hij: “Over 
goude oude en gloednieuw gesproken, misschien moet je nu 
een foto van me maken en die vergelijken met een foto van 
volgend jaar, ik ben benieuwd wat je dan ziet.”
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het verwezenlijken van haar visie, 
missie en doelstellingen door 
middel van het organiseren van 

culturele activiteiten is altijd één van 
de speerpunten van Centrummanagement 
geweest. De culturele activiteiten nemen 
inmiddels een dermate grote plek in 
binnen de organisatie dat het tijd wordt 
om deze tak apart onder te brengen in een 
nieuwe stichting: Cultura Mosae.

Cultuur stimuleert economie

Centrummanagement zet zich voortdurend in voor 
de ontwikkeling van het centrum van Maastricht als 
economische motor van de stad. “Dat doen we door op 
verschillende terreinen ondersteuning te bieden aan 
ondernemers, zodat Maastricht zich blijft ontwikkelen. Het 
ontplooien van culturele activiteiten is een manier die een 
bijdrage levert aan een toekomstbestendig, economisch 
vitaal en kwalitatief centrum” aldus Paul ten Haaf, directeur 
Centrummanagement.

Stichting Cultura Mosae (SCM)

De stichting is inmiddels opgericht en het is de bedoeling 
dat de verschillende culturele activiteiten die nu door 
Centrummanagement worden georganiseerd of 
ondersteund, zoals bijvoorbeeld Cultuur op Zondag en het 
Magisch CultuurFestival Maastricht, in de nieuwe stichting 
worden ondergebracht.

‘Het promoten en stimuleren 
van cultuur binnen de 

Euregio in het algemeen en in 
Maastricht in het bijzonder, 

zullen hoog op de agenda 
blijven staan.’

Niet alleen bestaande activiteiten zullen door SCM worden 
beheerd, het is juist de bedoeling dat door de ontstane 
ruimte, nieuwe initiatieven worden ontplooid. Het promoten 
en stimuleren van cultuur binnen de Euregio in het algemeen 
en in Maastricht in het bijzonder, zullen hoog op de agenda 
blijven staan.

Paul ten Haaf: “Het was vanwege de groei aan activiteiten 
nodig om na te denken over hoe we deze in de toekomst het 
beste in een breder kader kunnen coördineren. Bijkomend 
voordeel van het oprichten van een aparte, specifiek op 
cultuur gerichte stichting is dat we een zogenaamde ANBI 
status kunnen aanvragen. Dat betekent dat we voor bepaalde 
activiteiten fondsenwerving kunnen inzetten en op die manier 
extra financiële middelen kunnen proberen te genereren.”

rol van Centrummanagement

Na verloop van tijd zullen de verscheidene 
culturele activiteiten worden overgeheveld en zal 
Centrummanagement zich vooral blijven concentreren op 
haar overige kernactiviteiten die de economische vitaliteit van 
lokale ondernemers in Maastricht bevorderen.

Culturele activiteiten Centrum-
management Maastricht gebundeld in 

stiChtinG CuLturA MosAe
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the Maastricht treaty, zoals het Verdrag in de 
rest van europa wordt genoemd, werd op 7 

februari 1992 in het Gouvernement in Maastricht 
ondertekend. het begin van de europese unie en de 
euro, een teken van verbondenheid en solidariteit. 
Maar gelden deze beginselen 25 jaar later en 
met alle discussies over europa en Brexit in het 
achterhoofd nog steeds? De gemeente Maastricht en 
de provincie Limburg vonden het in ieder geval een 
mooie gelegenheid om europa nog eens goed onder 
de aandacht te brengen.

een nieuwe generatie

In 2017 bestaat het Verdrag van Maastricht 25 jaar en dat 
moet gevierd worden, of niet? Lincey Bastings, projectleider 
bij de gemeente Maastricht: “We zien het niet zozeer als een 
viering, we zijn heel realistisch over de uitdagingen waar 
Europa vandaag de dag voor staat. Maar als gemeente en 
provincie hebben we in ieder geval een positieve benadering 
en willen we stil staan bij hoe het 25 jaar geleden begon en 
waar we nu staan. Daarin willen we met name de nieuwe 
generatie betrekken, de jongeren die het ontstaan van het 
Verdrag niet hebben meegemaakt. Gemeente en Provincie 
willen eigenlijk samen het vuur van een verenigd Europa 
opnieuw aanwakkeren.”

europe Calling!

“De associatie met de resultaten die bij het 
Eurovisiesongfestival worden doorgebeld zien wij ook, 
we hebben bewust gekozen voor een projectnaam die 
gezamenlijkheid uitstraalt. En de naam nodigt ook uit: het 
is een oproep aan zowel inwoners, studenten, ondernemers 
als politici van Maastricht om mee te denken aan hoe we 
Europa vandaag de dag vorm kunnen en moeten geven. We 
hebben er een uitroepteken achter gezet om de urgentie uit 
te drukken: het is nodig om opnieuw naar Europa te kijken. 
Alle inbreng is daarbij welkom, ook de kritische.” 

een Maastrichtse burger is een europese burgerDat 
juist de stad Maastricht zich als kartrekker voor een 
jaarprogrammering rondom het 25-jarig bestaan van het 
Verdrag opwerpt en niet het Rijk of Brussel vindt Lincey 
niet vreemd. “Vanaf het moment van ondertekening van 
het Verdrag werd Europa onderdeel van de missie van de 
stad Maastricht. Neem bijvoorbeeld de vele internationale 
organisaties die zich sindsdien in Maastricht hebben 
gevestigd of de internationale ambities van de Universiteit 
Maastricht. Het Verdrag en de economische spin-off daarvan 
hebben de ondernemers van de stad goed gedaan. Daar 
plukken we iedere dag de vruchten van. Het Europese imago 
dat we hebben opgebouwd moeten we wel onderhouden, we 
moeten Europees blijven denken en doen.”

Maastricht is door het Verdrag economisch op de kaart 
gezet

Maar wat is dat dan, Europees denken en doen? “Werkgevers 
zouden bijvoorbeeld kunnen kiezen voor het aannemen van 
meer internationaal personeel. Ook zou er in lijn met wat 
FASHIONCLASH al doet, meer kunnen worden ingespeeld op 
een internationaal publiek.”

een project voor iedereen

Inwoners en ondernemers moeten de waarde inzien van 
het op de kaart blijven zetten van Europa en Maastricht als 
Europese stad. De gemeente wil dat doel bereiken door zich 
hoofdzakelijk te richten op het versterken van de dialoog 
tussen inwoners en jongeren onderling, terwijl de Provincie 
zich voornamelijk richt op de dialoog tussen bestuurders. 
Deze taakverdeling komt terug in de twee hoofdevenementen 
van het jaarprogramma: de Europese Top op 9 december 
2016 en het Generation Maastricht YO!Fest dat op 7 februari 
2017 plaatsvindt.
“Of je nu voor of tegen Europa bent, het Verdrag is in 
Maastricht ondertekend en vormt onderdeel van onze 
identiteit “ aldus Lincey Bastings.

Voor meer informatie over het project Europe Calling! en het 
jaarprogramma kun je terecht op www.europecalling.nl.

europe 
CALLinG!
Het 25-jarig bestaan 
van het Verdrag van 
Maastricht
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Maastricht Awards 2016

AnD the Winners Are...!
De Maastricht Awards werden dit jaar 

voor de vijfde keer uitgereikt in het 
Mercedes-Benz Customer Assistance 

Center. Vanaf het startschot op 12 juli tot 
het sluiten van de inschrijvingstermijn 
op 1 oktober stelden 75 ondernemers zich 
kandidaat voor de titel van ‘excellent 
ondernemer’ in één van de maar liefst 
vijf categorieën. per categorie werden 
op 13 oktober drie genomineerden bekend 
gemaakt en op 21 november was het dan 
zover. We zetten de vijf trotse winnaars 
voor u op een rij.

5 jaar Maastricht awards

Op de vijfde verjaardag van de Maastricht Awards zijn er vijf 
Awards te vergeven voor winnaars die zich onderscheiden 
met Gastvrijheid, als Starter, als Bedenker, Vormgever of 
Producent uit Maastricht, met slimme Bereikbaarheid of met 
Inclusief werkgeverschap. 

Gastvrij Maastricht award

Het bedrijf dat zich volgens de jury het meest heeft 
onderscheiden op het gebied van gastvrijheid is...

juicebar SaP

‘Bij SAP is er een warm welkom voor elke gast en worden 
eerlijke producten geserveerd, altijd vers en van uitstekende 
kwaliteit. De mensen staan er voor in de rij!’ —Jury

rabobank Maastricht Starter award

De award voor de meest veelbelovende starter (gestart in of 
na 2013) gaat naar...

Vectioneer BV

‘Een voor de regio uniek bedrijfsconcept, omwille van 
talentontwikkeling als ook voor de economische potentie van 
dit maak-bedrijf voor de regio.’ —Jury

Made in Maastricht award

Deze award is in het leven geroepen als eerbetoon aan het 
bedrijf dat met ideeën, ontwerpen, producten, diensten of 
bedrijfsconcepten, economisch succesvol is en daarmee 
tegelijkertijd een visitekaartje voor de stad afgeeft. Deze 
mooie titel is in de wacht gesleept door...

Greentom Operations BV

‘Complimenten voor het innovatieve vermogen van deze 
radicaal groene pioneer, dat wordt ingezet om groene 
productie in de regio rendabel te maken. Puur Maastricht en 
puur groen.’ — Jury

Maastricht Bereikbaar award

De award voor het bedrijf dat zich bijzonder heeft ingezet om 
slimme bereikbaarheid voor werknemers, leveranciers of 
klanten te realiseren met oog voor het milieu gaat naar...

Ondernemend Wyck

‘De jury waardeert de maatschappelijke betrokkenheid 
en looft de ambitie om te gaan voor de wijk en stad, ook 
vanwege de complexiteit van deze opgave.’

inclusief werkgeverschap Maastricht-Heuvelland

Het bedrijf dat zich volgens de jury bijzonder heeft 
onderscheiden op het gebied van het creëren van kansen 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is...

Zorgbureau Talent

‘Een schoolvoorbeeld van hoe ondernemen met de doelgroep 
kan leiden tot substantiële sociaal-maatschappelijke waarde 
in combinatie met een gezonde bedrijfsexploitatie.’ —Jury

‘We leven in de 
gouden eeuw van 

Maastricht’
Wethouder economie, john aarts
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Maastricht Awards 2016

AnD the Winners Are...!

Presentatrice: Simone van Trier
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Bij een slinger aan kerstverlichting 
door de stad en een authentieke 
kerstmarkt op het Vrijthof hoort 

natuurlijk een passende culturele 
invulling. onze stad staat immers bol 
van cultuur! Dit jaar pakt het Magisch 
Cultuur festival Maastricht uit met een 
recordaantal deelnemers en bijzondere 
culturele highlights. kijkt u even mee?

Wanneer de dagen korter worden en de wind door de 
bomen waait, vindt er in Maastricht een ware betovering 
plaats. Duizenden lampjes, knusse straatjes, pleintjes en 
hofjes, prachtig gedecoreerde etalages en rijkversierde 
kerstkraampjes zorgen voor een magische sfeer in de stad. 
Tegen die achtergrond vindt het Magisch Cultuur Festival 
plaats. Op verschillende culturele hotspots in Maastricht, 
merendeel speciaal voor het festival ingericht, kun je wel 
110 theater-, dans- en muziekvoorstellingen van regionale 
gezelschappen bewonderen. Meer dan 1500 participanten 
maken dit culturele festival rond kerst mogelijk. Het 
programma loopt van 3 december 2016 tot en met 8 januari 
2017. Kom en laat je verrassen, inspireren en ontroeren 
tijdens deze magische maand.

Opening Magisch Cultuur Festival 2016: 
Magical Lights & Mirusia Louwerse
December is de feestmaand bij uitstek, met sfeervolle 
verlichting tijdens donkere dagen, muziek en gezang dat uit 
straten en stegen klinkt en witte vlokken die naar beneden 
dwarrelen en de oude stad aan de Maas bedekken onder een 
wit tapijt. Deze drie elementen: sfeervolle verlichting, muziek 
en gezang, en sneeuw, vormen de basis van de opening 
van het Magisch Cultuur Festival Maastricht op zaterdag 3 
december rond 17.30 uur op het Onze Lieve Vrouweplein. 
De regie van de opening is in handen van Peter Noten. Het 
belooft een sfeervolle, muzikale happening te worden die 
bewoners én bezoekers van de stad verenigt en uitnodigt tot 
samenzang in een feeërieke omgeving. Met als hoogtepunt 
een optreden van een echte muzikale kerstengel: de 
betoverende zangeres Mirusia.

Om klokslag halfzes wordt de sfeerverlichting op het plein 
ontstoken. Het hele plein zal dan feestelijk worden verlicht. 

Als de lampjes aan zijn, zingt Mirusia, begeleid door een 
ensemble, “Stille Nacht” in diverse talen, waarbij het publiek 
en tal van (Eu)regionale gezelschappen worden uitgenodigd 
om mee te zingen en mee te musiceren met diverse 
kerstliederen. Hopelijk gaan de bezoekers daarna met een 
warm en feestelijk gevoel naar huis!

Kerstkomedie in 
Pesthuyspodium Maastricht
Van 15 tot en met 26 december presenteren Jacques Vriens, 
Rufus Hegeman en Stan Ras hun kerstkomedie: Als de 
douche het maar doet met Kerst! ‘Op de avond voor kerst 
is Hanneke druk in de weer om een gezellig dinertje voor te 
bereiden. Het schiet alleen niet erg op want regelmatig is er 
geen water en valt de stroom uit, omdat haar man Wilbert de 
douche aan het verbouwen is. En juist vanavond wil Hanneke 
haar kookkunsten vertonen, want haar moeder heeft een 
nieuwe vriend die ze komt voorstellen. Maar wat doet die 
andere man daar toch aan de overkant van de straat?’ 

Jacques Vriens schreef deze tragisch komische voorstelling 
speciaal voor ‘t Pesthuyspodium. Kijk voor meer informatie 
op www.pesthuyspodium.nl /agenda

Vaste podia op diverse locaties
Gedurende het Magisch Cultuur Festival 2016 zijn er twee 
vaste podia die culturele gezelschappen kunnen gebruiken 
om hun diverse kunsten te tonen. Deze staan op het 
Onze Lieve Vrouweplein (de Toine Pans Kiosk) en op de 
Kesselskade (Kiosk).

Klinkende namen en een recordaantal deelnemers

BeLeef het MAGisCh CuLtuur festiVAL 2016

Mirusia Louwerse
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Kerstforum: 
Pop-Up Theater in Mosae Forum
Uniek! Dat is wat er gerealiseerd gaat worden in Mosae 
Forum gedurende het Magisch Cultuur Festival. Vanaf 7 
december 2016 tot en met 8 januari 2017 zal een leegstaande 
unit van Mosae Forum worden omgetoverd tot Kerstforum. 
In deze tot theater omgetoverde ruimte zullen diverse 
optredens plaatsvinden en ook films worden vertoond.  

Sphinxkwartier in het 
teken van Magisch Cultuur Festival
Dit jaar zal het Sphinxkwartier voor het eerst deelnemen aan 
het Magisch Cultuur Festival. Zo zijn er filmvoorstellingen 
in Pathé Maastricht en in het nieuwe Lumière, gevestigd 
in monumentale panden van de oude Sphinxfabrieken op 
de grens van deze nieuwe stadswijk. Diverse culturele 
omlijstingen zullen voorafgaand aan- of na afloop van de 
filmvoorstelling zorgen voor extra sfeer. Werkelijk een 
bijzondere kans om kennis te maken met deze locaties 
in het Sphinxkwartier. Viewmaster Projects presenteert 
van begin december 2016 (start van het Magisch Cultuur 
Festival) t/m 30 april 2017 de projectie ‘Life of Ornament’.  
Iedere avond van 19.00 uur tot middernacht zal er een 
voorstelling plaatsvinden waarbij op de twee lange gevels van 
het Eifelgebouw wordt geprojecteerd. Persijn Broersen & 
Margit Lukács hebben speciaal voor ‘Life of Ornament’ twee 
nieuwe projecties gemaakt waarin de befaamde drukdecors 
van de Sphinx en Société Céramique tot leven komen. 
Groot geprojecteerd (30 x 24 meter) transformeren de oude 
drukdecors van statische ornamenten op schoteltjes, kopjes, 
borden en theepotten, naar bewegende beelden die in elkaar 
overvloeien en nieuwe relaties met elkaar aangaan. 

Cultuurpaviljoen op het Vrijthof
Vanaf 2 december 2016 tot en met 1 januari 2017 zal er 
een cultuurpaviljoen op het Vrijthof staan tijdens Magisch 
Maastricht. Tal van (Eu)regionale cultuur gezelschappen 
zullen zich tijdens gratis concerten aan u presenteren. Naast 
deze culturele optredens zal er op een aantal momenten 
een Charles Dickens Show plaatsvinden en kan er worden 
genoten van diverse kerstconcerten. 

Magisch Cultuur Festival en 
Magic Music Maastricht werken samen
Vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 december organiseert 
Ap Art Events de 6de editie van het jaarlijkse festival Magic 
Music Maastricht. Op een twintigtal binnen- en buitenpodia 
zullen er ongeveer 35 gratis toegankelijke concerten worden 
gegeven. Het festival komt tot stand in samenwerking met 
de horeca in Maastricht en VVV/Maastricht Marketing. 
Centrummanagement, de organisator van het Magisch 
Cultuur Festival, zal dit weekend gezamenlijk met Magic 
Music Maastricht een aantal optredens verzorgen, zoals dat 
van the Ragtime Rumours en de virtuoze pianist Thomas 
Alexander. 

Klapper op de vuurpijl: 
Wibi Soerjadi
In het jaar dat hij zijn 35-jarig jubileum viert als 
concertpianist, geeft Wibi Soerjadi voor de 24e keer zijn 
traditionele Kerstgala in Het Koninklijk Concertgebouw in 
Amsterdam. Nooit eerder heeft een artiest zoveel jaren 
achter elkaar met succes solorecitals gegeven in de 
legendarische Grote Zaal. Het is dan ook een ware eer dat 
we hem voor een exclusief preview concert mogen ontvangen 
in Maastricht. Wibi Soerjadi komt op 10 december naar de 
Bijenkorf en speelt voor ons de sterren van de hemel zoals 
hij alleen dat kan.

Klinkende namen en een recordaantal deelnemers

BeLeef het MAGisCh CuLtuur festiVAL 2016

Wibi Soerjadi

‘Life of Ornament’
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Paul Witteman in 
Boekhandel Dominicanen
In het kader van Aangenaam Klassiek 2016 is Paul Witteman 
op 10 december te gast in Maastricht. Witteman weet met 
zijn programma Podium Witteman de klassieke muziek 
onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Om 13 
uur wordt deze liefhebber en kenner van klassieke muziek in 
Boekhandel Dominicanen geïnterviewd door Toine Sporken. 
Het interview wordt afgewisseld met optredens van kinderen 
van de talentklas van het conservatorium.   

entre Deux tijdens Magisch Maastricht
Winkelcentrum Entre Deux zal tijdens Magisch Maastricht 
voor diverse evenementen worden ingezet. De smaakvolle 
sfeerverlichting in dit winkelgeheim tussen Vrijthof en Markt 
tovert de locatie om tot een magische beleving! In het kader 
van het Magisch Cultuur Festival zullen er diverse activiteiten 
in Entre Deux worden geprogrammeerd. De voormalige 
ruimte van Xenos zal van 1 tot en met 18 december door 
modeplatform Acreati worden gebruikt voor een XMAS 
Shop & Expo in samenwerking met Forza Fashion House. 
Modeontwerpers en hedendaagse fotografie van designers 
zoals VerenaSchepperheyn en TOMCSANNY zullen hier te 
zien zijn. Daarnaast bent u op 18 december om 14 uur van 
harte welkom bij de lezing van modefotograaf Valentina 
Vos. Verder zal er van 3 december 2016 tot en met 8 januari 
2017 een culturele omlijsting plaatsvinden binnen deze Pop-
up store/expositie. Denk aan een uniek beschilderde piano 
van kunstenaar Robert Jan van Melle die te bewonderen en 
te horen is. Zijn schilderingen worden gekenmerkt door het 
expressieve kleurgebruik, positiviteiten een vleugje naïviteit. 
De Maastrichtse skyline vormt het herkenbare decor voor 
veel van zijn werken in verschillende stijlen. Verder zullen 
onder andere Eurasia Quartet, Koen de Witte en Mikoe een 
optreden verzorgen. Kortom, veel verschillende activiteiten 
in Entre Deux! Een ‘must’ voor de fashion, kunst en 
cultuurliefhebber! Graag tot ziens in Entre Deux!

 jazz in het Kruisherenhotel
Op zondag 18 december zal er om 16:00 Live Jazz  in het 
Kruisherenhotel te beluisteren zijn, verzorgd door pianist en 
zanger Johan de Haan en gitarist zanger Romain van Beek.
Johan de Haan is de frontman van het Souljazz Trio  
“BBThree”  maar sinds kort is er met gitarist Romain 
van Beek een nieuwe samenwerking ontstaan. Johan en 
Romain spelen  swingende Soul, Jazz & Blues van Charles, 
Frank en Simone. De Torunski Brothers bestaande uit Piotr 
Torunski op de piano en Greg Torunski op de saxofoon 
zullen op  donderdag 29 december een vermakelijk optreden 
verzorgen. Om 17:00 kunt u genieten van het duo dat reeds 
diverse prijzen in ontvangst heeft genomen. Ze zullen u 
vermaken met bekende melodieën gearrangeerd in een jazz 
jasje.

aanmelden voor het Magisch Cultuur Festival 2017?

De editie van 2016-2017 moet natuurlijk nog van start 
gaan maar aanmelden voor de 8e editie kan nu al! Zij die 
geïnteresseerd, enthousiast en nieuwsgierig zijn naar een 
magische culturele kerst in 2017 kunnen zich aanmelden bij 
Tom Berghmans via  tomberghmans@cmmaastricht.nl of 
telefonisch via 043-8518977.

Bekijk voor meer informatie en de actuele agenda 
www.cmmaastricht.nl of www.magischmaastricht.nl

Paul Witteman

Piotr Torunski

‘Als de douche het maar doet met Kerst!’ / Pesthuyspodium
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ACtiViteitenpLAn 2017-2019
Centrummanagement houdt de toekomst in het vizier 

in de laatste editie van het jaar kijken we 
in dit magazine steevast vooruit naar onze 

meerjarenplanning: wat zijn de veranderingen 
en uitdagingen waar we voor staan? ieder jaar 
toetst Centrummanagement haar doelstellingen 
aan de hand van voortschrijdend inzicht en nieuwe 
ontwikkelingen. We nemen u graag in vogelvlucht 
mee door de nieuwe speerpunten van ons 
visiedocument voor de komende periode. 

Doelstellingen voor 2017-2019

Het lijkt ons goed om de doelstellingen van 
Centrummanagement nog eens kort te benoemen:

•	 Het	leveren	van	een	bijdrage	die	leidt	tot	een		
 optimaal ondernemersklimaat;

•	 Het	leveren	van	een	bijdrage	aan	het	de		 	
 bevorderen van de werkgelegenheid; 

•	 Een	impuls	geven	aan	verblijfstoerisme,		 	
 koopstromen genereren en zorg dragen voor een  
 aantrekkelijk investeringsklimaat; 

•	 Een	impuls	geven	aan	dagtoerisme,		 	
 koopstromen genereren en zorgdragen voor  
 aantrekkelijk investeringsklimaat;

•	 Het	introduceren	van	vernieuwende	initiatieven;

•	 Het	creëren	van	een	optimale	sfeer	en		 	
 gastvriendelijkheid voor bezoekers;

•	 Het	leveren	van	een	bijdrage	aan	een		 	
 toegankelijke culturele programmering t.b.v.  
 bezoekers;

•	 Het	verstevigen	van	de	eigen	merkpositionering.

Kortom:

Samen werken aan een toekomstbestendig, economisch 
vitaal en kwalitatief centrum. Hierover zijn in het 
activiteitenplan 2017 – 2019 onder andere de navolgende 
punten opgenomen.

Cultuur - Stichting Cultura Mosae

Zoals meer gedetailleerd omschreven op pagina 8 van deze 
W!M, is de Stichting Cultura Mosae opgericht waarin alle 
bestaande en nog nieuw op te zetten culturele activiteiten 
van Centrummanagement worden ondergebracht. Een 
voorbeeld van een dergelijke (nieuwe) activiteit is het 
verzorgen van culturele programmering tijdens Kingsday, 
op de woensdag- en vrijdagmarkt en het organiseren van 

Het Parcours in opdracht van Stichting Uit waarmee we in 
2016 zijn begonnen. Deze activiteiten zullen onder regie van 
Stichting Cultura Mosae op basis van voortschrijdend inzicht 
worden doorontwikkeld in de komende periode.

Gastvrij Maastricht

De primaire verantwoordelijkheid voor activiteiten rondom 
dit thema zal niet langer bij Centrummanagement liggen. 
Wij nemen hier vooral een rol in het continueren van onze 
betrokkenheid bij de Maastricht Award voor meest gastvrije 
ondernemer/onderneming.

Ondernemersklimaat - Maastricht Midweekend 

Met de oprichting van de stichting Stimuleringsfonds 
Overnachtingen Maastricht (SOM) is een mogelijkheid 
geschapen om het midweek concept, dat steeds meer 
draagvlak heeft, verder vorm te geven en promotioneel te 
vermarkten. Ook hierover kunt u meer lezen op pagina 15 
van deze W!M.

aanloopgebieden & Promotie Wyck

Hoewel de focus voor 2017-2019 gericht is op Wyck en het 
Jekerkwartier, zien we ook een gestage ontwikkeling van 
het Sphinxkwartier-Bélvèdere en de Tapijnkazerne. Deze 
stadsontwikkelingen zullen een wezenlijke bijdrage leveren 
aan de ontwikkeling van Maastricht. 

Samen met ondernemers en pandeigenaren is het plan 
‘Promotie Wyck’ ontwikkeld. Dit plan heeft tot doel de 
bekendheid en aantrekkelijkheid van Wyck te vergroten, 
meer bezoekers te genereren, de daarmee gepaard gaande 
koopstromen en werkgelegenheid te vergroten en leegstand 
te verminderen.

Meer informatie

Meer informatie kunt u teruglezen ons nieuwe plan 
Activiteiten 2017 - 2019 dat bij deze W!M is gevoegd. Het 
gehele plan kunt u ook inzien via www.cmmaastricht.nl. 
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Bereikbaarheid tijdens topdagen 

Net als elk jaar maakt de stad zich ook deze kerstperiode 
op voor Magisch Maastricht! Maastricht Bereikbaar treft 
de maatregelen die nodig zijn om de stad bereikbaar te 
houden tijdens deze gezellige en drukke periode. Dat is een 
extra uitdaging dit jaar nu de topdagen samen vallen met de 
werkzaamheden aan het Noorderbrugtracé en aan de A2, 
en Arriva daarnaast op 11 december aantreedt als nieuwe 
vervoerder in Limburg. Voldoende reden dus om samen 
met alle ondernemers in de binnenstad de bezoekers extra 
gastvrij te ontvangen en hen goed te informeren over alle 
mogelijkheden om slim naar de stad te reizen.

Slim en goedkoop naar hartje stad

Maastricht Bereikbaar heeft in overleg met de verschillende 
vervoerders een scherp geprijsd aanbod in openbaar vervoer 
gerealiseerd. Bezoekers per trein vanuit Sittard-Geleen en 
Parkstad, en reizigers vanuit het Heuvelland via de buslijn 
Vaals/Aken kunnen in de weekenden van Magisch Maastricht 
voor EUR 2,- per persoon comfortabel met het openbaar 
vervoer naar hartje Maastricht reizen. 

Ook parkeren op P+R Maastricht Noord blijft gedurende 
Magisch Maastricht een slim alternatief voor diegenen die 
van daaruit naar de binnenstad willen reizen. Bezoekers van 
de stad kunnen er gratis parkeren en er rijdt vier keer per 
uur een bus naar hartje centrum voor slechts EUR 1,- per 
persoon.

Vanaf 2 januari 2017 wordt het nieuwe tarief voor P+R 
Maastricht Noord EUR 2,- per persoon (inclusief twee 
meereizende kinderen, van 4 tot 11 jaar, gratis per betalende 
volwassene). Ook voor forenzen komt er een aantrekkelijk 
abonnement.

Dichterbij de stad parkeren kan natuurlijk ook, maar dan 
geldt dat parkeren aan de randen van de stad goedkoper 
is dan in het centrum. Bekijk het actuele aanbod op www.
maastrichtbereikbaar.nl/magisch-maastricht

Samen met ondernemers 

Alle maatregelen en gunstige aanbiedingen worden door 
Maastricht Bereikbaar samen met VVV/Maastricht Marketing 
actief in de markt gezet. Om de belofte: ‘Slim en goedkoop 
naar hartje stad’ verder waar te maken, is de hulp van de 
Maastrichtse ondernemers nodig. Zij kunnen hun bezoekers 
immers bij uitstek wijzen op de verschillende mogelijkheden 
die er zijn om met het openbaar vervoer naar de stad te 
reizen. Tickets zijn online te reserveren en te betalen, 
dus dit aanbod kunnen ondernemers gemakkelijk bij hun 
gasten onder de aandacht brengen door de pagina www.
maastrichtbereikbaar.nl/magisch-maastricht in hun eigen 
communicatie over bereikbaarheid op te nemen. 

‘Elke auto minder de stad in, telt 
mee om de verkeersdrukte te 

verminderen!’

Slimme kaart beschikbaar

Maar hoe richt je als ondernemer je communicatie over 
bereikbaarheid nu het beste in? De ‘slimme kaart’ van 
Maastricht Bereikbaar is een handige tool die ondernemers 
zelf op hun website kunnen inbedden, die de vindbaarheid 
van bedrijven aanzienlijk kan vergroten en bovendien 
de ligging ten opzichte van (bijvoorbeeld) beschikbare 
parkeerplekken helder kan weergeven. Sinds kort kunnen 
ondernemers zelfs hun eigen bedrijfslocatie gemakkelijk 
toevoegen aan deze slimme kaart, zodat het nog 
aantrekkelijker wordt om deze te gebruiken! 

Maastricht Bereikbaar helpt graag verder! 

Vragen of suggesties? Neem contact op via:
Secretariaat: T: +31 43 351 63 59 of via
info@maastricht-bereikbaar.nl
Klantenservice: T. +31 43 799 94 09 

Update Bereikbaarheid

sAMen houDen
We MAAstriCht 
BereikBAAr
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in deze rubriek besteden we extra 
aandacht aan één van de ondernemers- 
en brancheverenigingen die Maastricht 

rijk is. Waarom hebben juist deze 
ondernemers zich verenigd en wat zijn hun 
ambities en plannen voor de toekomst?

even voorstellen

De Vereniging Ondernemers Centrum (VOC) Maastricht telt 
ongeveer 200 leden, die door met elkaar samen te werken, 
hun belangen te delen en te bespreken beter in staat zijn om 
voor die belangen op te komen. Hun motto luidt dan ook: 

Als ondernemer komt de dagelijkse gang van zaken van 
je bedrijf en alles wat daarbij komt kijken natuurlijk op de 
eerste plaats. Maar de ontwikkelingen in de stad en de regio 
gaan gewoon door en het kan dan ook voorkomen dat je als 
ondernemer ineens geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld 
een nieuw beleid van de overheid of een leegstaand pand in 
je straat.

Geen eenheidsworst

Om te zorgen dat je als ondernemer bij de les blijft is de VOC 
opgericht. De vereniging spant zich in om de belangen van 
al haar leden zo goed mogelijk te waarborgen. VOC kent 
veel verschillende leden in Centrum West, die variëren van 
winkelcentra als Mosae Forum en Entre Deux tot het kleinste 
winkeltje op de hoek, en van horeca tot dienstverlening. Door 
deze gevarieerde ondernemers samenstelling kan er ook 
wel eens sprake zijn van botsende belangen. Hoe gaat VOC 
daar mee om? Heel realistisch, want je kunt niet altijd alles 
oplossen maar wel altijd begrip en respect tonen voor elkaar.

Lange adem 

VOC Maastricht kiest bij de belangenbehartiging vaak voor 
samenwerking met andere ondernemersverenigingen 
of met bijvoorbeeld Maastricht Bereikbaar en 
Centrummanagement. Belangrijke punten die op dit moment 
de aandacht vragen zijn o.a. de detailhandelsvisie van de 
Gemeente Maastricht, de bereikbaarheid van de stad, 
de leegstand in het centrum en het recent gelanceerde 
Maastricht Midweekend concept.

‘Belangenbehartiging is vaak een zaak van 
samenwerking, van het hebben van een 

lange adem en niet opgeven.’

Belangenbehartiging is vaak een zaak van samenwerking, 
van het hebben van een lange adem en niet opgeven. Dat 
is precies waar het VOC voor staat en hard aan werkt.  
Geïnteresseerd? Op dit moment heeft de vereniging twee 
openstaande vacatures: die van voorzitter en bestuurslid.

Meer informatie

Om nóg meer te weten te komen over VOC Maastricht, kunt u 
een bezoekje brengen aan www.vocmaastricht.nl.

Een ondernemersvereniging stelt zich voor...

VoC MAAstriCht

VOC Maastricht zoekt: 
Voorzitter m/v

De (onafhankelijk) voorzitter die het VOC zoekt heeft 
feeling met ondernemen en ondernemers, staat graag 
actief in contact met de leden en nieuwe ondernemers 
in het centrum. Hij/zij is er van overtuigd dat vanuit 
de kracht van de eigen vereniging, samenwerking 
met anderen tot de beste resultaten leidt voor de 
ondernemers/leden. Waar ondernemers de overheid in 
veel facetten van hun onderneming tegen komen, is de 
voorzitter alert op de ontwikkelingen van overheid en 
politiek vanuit een constructieve open grondhouding. 
De functie is onbezoldigd.

Heeft u belangstelling en wilt u meer weten over 
zowel het VOC en deze vacature, neem dan contact 
op met secretaris Wiel Schreurs via  secretariaat@
vocmaastricht.nl  of mobiel via 06 24511770.
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op 3 oktober vond een zogenaamde sneak preview 
van de campagne ‘Maastricht Midweekend’ 

plaats in het gloednieuwe onderkomen van Lumiere. 
Centrummanagement en VVV/Maastricht Marketing 
hebben de campagne gelanceerd om, samen met de 
ondernemers van de stad, het doordeweeks kort 
verblijf in Maastricht te stimuleren. inmiddels 
hebben veel enthousiaste ondernemers zich 
aangemeld als deelnemer en werd het hoog tijd om 
hen, samen met nieuwe geïnteresseerden in het 
project, een exclusief inzicht te geven in de look & 
feel van de campagne, het verhaal en de elementen 
die de Maastricht Midweekend campagne uniek 
maken.

Zelf je midweekend samenstellen.

Gasten van het Maastricht Midweekend kunnen op          
www.maastrichtmidweekend.nl een overzicht vinden van alle 
bijzondere en verrassende extra’s die hen van zondagmiddag 
tot en met donderdag worden aangeboden door hotels, 
restaurants, winkels, culturele instellingen en attracties. Zo 
kunnen ze hun verblijf op geheel eigen wijze samenstellen 
en hun ultieme midweek Maastricht creëren. Op 31 oktober 
2016 werd de voorlopige website gelanceerd om alvast te 
‘proeven’ en te testen. Alle inzet is erop gericht dat in april 
2017 de definitieve site ‘up & running’ zal zijn. Dan wordt het 
mogelijk om online een persoonlijk ‘winkelmandje’ samen te 
stellen met activiteiten. Daarnaast biedt deze website meer 
manieren om een doordeweeks verblijf te personaliseren. 
Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om interactieve 
wandelroutes te raadplegen en alvast uit te stippelen. 

‘MAAstriCht MiDWeekenD’
Een voorproefje 
van een verrassende 
campagne

PRIJS-WINNENDECAMPAGNE!Zie p.27
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Samen verrassende extra’s bedenken

Op 3 oktober is er met de aanwezige ondernemers 
gebrainstormd over hoe er nog meer invulling gegeven zou 
kunnen worden aan de nieuwe campagne. Dat verliep via de 
zogenaamde ‘snelkookpan methode’. Binnen vijf minuten 
moesten de aanwezigen intuïtief reageren op kaartjes met 
teksten en foto’s per thema die werden voorgelegd. Die 
thema’s waren horeca, retail, accommodaties en cultuur. De 
aanwezige ondernemers werden eerst uitgedaagd vanuit het 
perspectief van een andere sector te denken. Dat leverde een 
heleboel ideeën op die zijn samengevat in mindmaps.

Horeca

Ondernemers zijn het er over eens dat het Bourgondische 
aspect Maastricht uniek maakt. Streekproducten worden 
van groot belang geacht, waar nog veel meer mee gedaan 
kan worden. Laat de gasten van Maastricht Midweekend niet 
alleen kennismaken met typische ‘Mestreechse’ gerechten 
zoals ‘knien in ut zoer’ of ‘zoervleis’, maar zorg voor meer 
interactie. Ideeën die hiervoor werden aangedragen, waren 
om de Maastricht Midweekendgasten een kijkje achter de 
schermen te laten nemen, of een meet and greet met de 
chef. 

retail

Wat kunnen retailers aanvullend bieden om de Maastricht 
Midweekendgasten nóg meer in de watten te leggen? 
Ook hier is de creativiteit losgebarsten en kwamen er 
veel bijzondere ideeën naar voren. Zo werd voorgesteld 
een voetmassage in een schoenenwinkel aan te bieden. 
Daarnaast werd samenwerking gezien als een goede aanpak 
om de gasten van het Maastricht Midweekend te verrassen. 
Dit hoeft niet alleen tussen retailers onderling te gebeuren, 
juist samenwerking met een andere sector kan een creatieve 
uitkomst opleveren, bijvoorbeeld met nabij gelegen horeca.  
Gebruik de kracht van storytelling onder het genot van een 
drankje en een hapje, mensen willen graag het verhaal 
achter de winkel en de producten horen. Of geef de bezoeker 
persoonlijk advies en organiseer een personal shopper 
samen met andere winkels. 

Cultuur

Dat Maastricht een stad is met een breed aanbod aan 
cultuur, daar is iedereen het over eens. Er zijn veel unieke 
plekken in Maastricht, zoals Wyck, het Bassin en het 
Jekerkwartier. Het idee ontstond dan ook om deze plekken 
te betrekken in wandelingen. Daarnaast was men het er 
over eens dat er meer interactie kan komen met culturele 
instellingen. Geef gasten bijvoorbeeld een kijkje achter 
de schermen bij een toneelgroep, of laat ze lunchen of 
dineren met de directeur of een andere medewerker van 
een culturele instelling die bijzondere inside weetjes kan 
vertellen.

accommodaties

De brainstormsessie heeft laten zien dat accommodaties 
alle kanten op kunnen wat betreft het aanbieden van unieke 
extra’s. Ook hier kwam weer het belang van streekproducten 
naar voren. Accommodaties kunnen hun gasten verrassen 
door bijvoorbeeld het ontbijt samen te stellen uit locale 
producten als verse appelstroop, een kopje koffie van 
Blanche Dael of een stukje vlaai. Een ander idee dat werd 
geopperd is de samenwerking met het Conservatorium 
in Maastricht. Maastricht Midweekendgasten zouden 
bijvoorbeeld op een speciale plek een serenade kunnen 
boeken voor hun reisgenoot…

‘Maastricht Star Treatment, 
de VIP behandeling voor 
doordeweeks’

Verder samenwerken

Samenwerking tussen de sectoren werd op alle fronten 
gezien als een goede aanpak om gasten van het Maastricht 
Midweekend te verrassen. Hoe uitvoerbaar of betaalbaar 
de creatieve uitspattingen tijdens de brainstormsessie 
daadwerkelijk zijn, moet nog worden bekeken, maar het 
mag duidelijk zijn: het midweekend concept stimuleert een 
creatieve manier van denken bij de betrokken ondernemers! 
Daarom zullen vervolgbijeenkomsten worden georganiseerd 
om één en ander nader vorm te geven en te concretiseren en 
om ondernemers te blijven ondersteunen in de invulling en 
uitvoering van deze campagne.

Heeft u als ondernemer behoefte aan een brainstorm sessie 
in een kleine groep, dan kunt u dit aangeven bij Ester van de 
Ven via mail@cmmaastricht.nl. 
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op maandag 10 oktober vond alweer 
de derde in de reeks thema-avonden 
van Centrummanagement plaats. Deze 

keer werd een twintigtal ondernemers 
uit de detailhandel geïnformeerd op het 
gebied van social media & omnichannel 
aan de hand van twee presentaties 
met onderwerpen als online en offline 
marketing, trends, slimme tools en 
praktijkvoorbeelden. in drie pitches van 
professionals werden de ondernemers 
geïnspireerd om online (nog) actiever te 
worden. 

Sven Jongen, inmiddels Bachelor Bedrijfskunde en 
Marketing aan de Hogeschool PXL in Hasselt, heeft tijdens 
zijn stage bij Centrummanagement onderzoek gedaan naar 
de online activiteiten en toepassing van social media door het 
bevragen van een honderdtal ondernemers in de binnenstad. 
Daaruit kwam naar voren dat social media voor velen nog 
steeds als een ‘wirwar’ aan mogelijkheden, uitdagingen én 
bedreigingen ervaren wordt. Bovendien wordt gebrek aan 
tijd door veel ondernemers aangegeven als een valkuil. Het 
ontwikkelen van een goede online strategie in combinatie 
met het runnen van de offline winkel, blijkt voor velen een 
grote uitdaging te zijn.

Online/Offline

Online activiteiten dienen vooral gezien te worden als 
een verlengstuk van je etalage, zo legde Sven uit. Een 
verlengstuk dat zoveel meer mogelijkheden biedt om je 
verhaal te vertellen en een bepaalde sfeer over te brengen. 
Dat is waar je het als kleine ondernemer van moet hebben: 
Online prikkelen om offline te komen shoppen, genieten en 
beleven. De keuze is reuze en dus is het als ondernemer 
belangrijk om je te onderscheiden.

Debby Pool, drijvende kracht achter FFOON, en Romy 
Gebben van Korte Lijnen, werken geregeld samen om 
ondernemers te adviseren en te begeleiden op het gebied 
van communicatie & marketing. Debby optimaliseert de 
omzet voor het MKB middels Marketing/HR-trajecten en 
Romy biedt vervolgens een passend advies aan op het 
gebied van implementatie en een onderscheidende social 
mediastrategie. Tijdens hun presentatie gingen ze dieper 
in op slimme tools en lieten een praktijkvoorbeeld zien van 
hoe je je bedrijf online en offline in de schijnwerper zet. Van 
belang is dat alle gebruikte kanalen op de identiteit en op 
elkaar zijn afgestemd.

elevator Pitches

Om de ondernemers niet alleen te informeren maar hen 
ook een handvat mee te geven om aan de slag te gaan, 
kregen drie professionals na afloop van de presentaties de 
mogelijkheid om zich aan de hand van een elevator pitch in 5 
minuten te presenteren.

Thema-avond Centrummanagement:

soCiAL MeDiA & 
oMniChAnneL Voor
De DetAiLhAnDeL
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Frans Lalieu, E-commerce specialist voor MKB & 
collectieve marketing winkelgebieden, ging kort in over 
waarom Omnichannel, het bedienen van de consument via 
meerdere kanalen, zo belangrijk is. Niet het fysieke bedrijf is 
leading, maar de combinatie van fysiek en online maakt de 
ondernemer uiteindelijk succesvol. 

Rob Theunissen, Eigenaar RetailTrust / 4onePOS, vertelde 
dat andersom denken (van webshop naar fysiek), snelheid en 
gemak voor de consument en technologie, de winkelervaring 
van de consument verbeteren. Ook kregen de ondernemers 
in het kort informatie over een alles-in-1 kassasysteem van 
4onePOS waarvanuit men onder andere facebookintegratie, 
voorraad-en klantenbeheer en omnichannel kan aansturen. 
Als laatste ging Glen Janssen, oprichter van Shoppiness, 
dieper in op de Shoppiness app, bedoeld om de consument 
terug te halen naar de stad en de klantenbinding te 
vergroten.

De avond werd besloten met een netwerkborrel die de 
aanwezige ondernemers gelegenheid bood om één-op-één 
gesprekken met elkaar te voeren en vragen te stellen aan de 
professionals onder het genot van een glas wijn.

THeMa-aVOnD in 2017 BijWOnen? 

Laat het ons weten en stuur een mail naar 
info@cmmaastricht.nl. Houd onze website 
www.cmmaastricht.nl en social media in de gaten 
voor meer informatie.

De thema-avond werd goed ontvangen, al blijft het een 
uitdaging om alle deelnemers op een juiste manier te 
voorzien in hun informatiebehoefte. Zo vernamen we 
van enkele ondernemers dat zij graag meer informatie 
hadden wilden ontvangen over hóe je stapsgewijs bepaalde 
social media tools kunt inzetten. Door hen naderhand een 
uitnodiging mee te geven voor deelname aan de Digitale 
Werkplaats, een event georganiseerd door Google dat op 14 
& 15 november in de Muziekgieterij plaatsvond, hebben ze 
de mogelijkheid gekregen om deze kennis alsnog op te gaan 
doen.

Het grootste deel van de ondernemers ging die avond 
geinspireerd naar huis met goede  voornemens de theorie 
om te zetten in de praktijk en vooral online actiever te zijn. 
Missie geslaagd!

‘Online activiteiten dienen 
vooral gezien te worden als een 
verlengstuk van je etalage. Een 
verlengstuk dat zoveel meer 
mogelijkheden biedt om je verhaal 
te vertellen en een bepaalde sfeer 
over te brengen.’ 
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Ontmoet onze mensen

Werken en Leren Bij 
CentruMMAnAGeMent
Centrummanagement verwelkomt graag stagiaires, medewerkers en vrijwilligers 

van verschillende opleidingen en met verschillende achtergronden. Zij hebben 
ons immers niet alleen van alles te bieden zoals een frisse blik, een extra paar 

handen of pas opgedane kennis, wij willen hen op onze beurt ook een kans bieden zich 
verder te ontwikkelen en hun netwerk uit te breiden. op die manier proberen we onze 
ambities en ervaring te bundelen om ondernemers uit de binnenstad een totaal pakket 
aan ondersteuning te bieden. 

Massimo (stagiair)

Massimo Raoul Beckers (22), is geboren in Zwitserland, 
maar woont vanaf zijn 9e in Maastricht. In hartje Maastricht 
studeerde hij Arts & Culture. Binnen Centrummanagement 
is hij voornamelijk bezig met het werven van gezelschappen 
die willen deelnemen aan het Magisch cultuurfestival.

“Ik probeer de kwaliteit van het aangeboden 
cultuurprogramma van het Magisch Cultuurprogramma 
zo hoog mogelijk te houden, zonder daarbij de 
amateurgezelschappen uit het oog te verliezen. Toen ik ook 
een rol mocht spelen bij het organiseren van het Parcours 
Festival ben ik er achter gekomen wat er allemaal komt 
kijken bij het tot stand brengen van een dergelijk evenement. 
Daar heb ik alvast veel van geleerd. Wie weet speel ik met 
mijn eigen band MAASSA ook nog wel eens op een podium in 
Maastricht.”

Solange (heeft een werkervaringsplek)

Solange Coenegracht (22) komt uit Maastricht en heeft 
Communicatie- en Informatiewetenschappen gestudeerd in 
Utrecht. Ze heeft haar Bachelor afgerond en wil nu wat meer 
werkervaring opdoen voordat ze aan een Master opleiding 
begint. Ze houdt zich binnen Centrummanagement bezig 
met het organiseren van de thema-avonden en biedt ook 
ondersteuning aan de campagne Maastricht Midweekend en 
de Sfeerverlichting.

“Ik vind het ontzettend leuk dat je bij Centrummanagement 
betrokken wordt bij alle aspecten van de verschillende 
projecten. Hierdoor leer ik elke dag weer nieuwe dingen. Wat 
ik zelf te bieden heb zijn mijn enthousiasme en leergierigheid 
en - zeker niet onbelangrijk voor de sfeer op kantoor - zelf 
gemaakte baksels!”

ester (heeft een werkervaringsplek)

Ester van de Ven (38) komt oorspronkelijk uit Noord-
Limburg, is destijds voor haar studie aan de Hoge 
Hotelschool naar Maastricht verhuisd en blijven plakken. Zij 
heeft veelal gewerkt in salesfuncties en wil op dit moment 
een switch maken naar een baan waarin ze kan regelen, 
plannen en organiseren. In de tussentijd doet ze ervaring op 
bij Centrummanagement en houdt ze zich met name bezig 
met de Maastricht Midweekend campagne. 

“Doordat ik jarenlang in een salesomgeving heb gewerkt 
ben ik een goede netwerker, die niet bang is om met 
ondernemers om de tafel te gaan, ze te overtuigen en 
enthousiasmeren voor een project. Ik ga daarbij altijd voor 
een persoonlijke benadering. Als echte Bourgondiër is 
Maastricht een stad waarin ik me thuis voel.”

‘Ik vind het ontzettend leuk dat je bij 
Centrummanagement betrokken wordt 
bij alle aspecten van de verschillende 
projecten.’

MassimoSolange
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roxanne (tijdelijke kracht)

Roxanne Doyen (28) is tijdelijk in dienst van 
Centrummanagement als projectmedewerker 
Sfeerverlichting tijdens Magisch Maastricht en is 
een geboren en getogen Maastrichtse. Ze studeerde 
Kunstgeschiedenis in Amsterdam en volgde daarnaast de 
opleiding Marketingcommunicatie Nima B. Ze werkt bij 
philharmonie zuidnederland als medewerker marketing en 
educatie, en nu dus voor de tweede keer met veel plezier bij 
CMM. 
 
“Ik werk aan de sfeerverlichting die in december de 
binnenstad van Maastricht en Wyck prachtig verlicht, 
waardoor Maastricht een echte kerststad wordt waarin 
bewoners en bezoekers zich in een echte kerstsfeer kunnen 
onderdompelen. Bij Centrummanagement kan ik mijn 
horizon verbreden, de cultuursector is klein en nu kom ik 
juist in contact met een andere doelgroep: de Maastrichtse 
ondernemers. Heel leerzaam, ik leer Maastricht eigenlijk nu 
pas goed kennen. In mijn vrije tijd werk ik nog als vrijwilliger 
bij Stichting Pimma en ben ik bestuurslid bij Jekerklassiek, 
dus ik verveel me nooit! “

anne (werkervaringsplek)
Anne Pütz (25) is een wat ze zelf een “Grenzgänger” noemt, 
want ze is geboren en getogen in Aken. Ze heeft een Master 
in Arts & Cultural Management aan King’s College London 
en een Bachelor European Studies aan de Universiteit 
Maastricht en de Ludwig-Maximilians-Universität München 
(Erasmus) behaald. Zij voert voor Centrummanagement 
een haalbaarheidsonderzoek uit naar een eventuele nieuwe 
zomerprogrammering vanaf 2018. 

“De komende maanden hoop ik van alles te leren over 
het reilen en zeilen van culturele evenementen. Vanuit 
mijn achtergrond draag ik de Euregio een warm hart toe 
en zal daarom proberen de euregionale samenwerking 
met culturele instellingen te stimuleren. Omdat ik een 
functie als beleidsmedewerker cultuur bij gemeentelijke of 
provinciale overheid ambieer, is het voor mij heel belangrijk 
om vertrouwd te worden met de regionale culturele sector 
en beter zicht te krijgen op de ontwikkelingen die er 
plaatsvinden. In mijn vrije tijd doe ik aan badminton en breng 
ik tijd door met mijn mopshond Jack.”

jeroen (stagiair)

Jeroen Krijnen (22) is afkomstig uit Keulen. Hij heeft net 
zijn Bachelor Arts and Culture afgerond aan de Universiteit 
van Maastricht en loopt stage bij Centrummanagement. 
Momenteel werkt hij aan de realisatie van het Magisch 
Cultuurfestival 2017.

“Ik ben altijd al nieuwsgierig geweest naar het antwoord op 
de vraag hoe je een stad een levendige en internationale 
uitstraling kunt geven door middel van cultuur. Bij 
Centrummanagement heb ik alvast geleerd dat de 
culturele uitstraling van een stad in ieder geval berust op 
een samenwerking van verschillende partijen waaronder 
culturele instellingen en ondernemers. Zelf speel ik sinds 
een aantal jaar orgel. Ik heb zelfs de historische orgels van 
de St. Jan en de Servaas mogen bespelen.” 

‘Als echte Bourgondiër is 
Maastricht een stad waarin 

ik me thuis voel.’

Anne Roxanne Jeroen

Massimo

Ester
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AAan het einde van elk jaar, als 
de dagen korter en donkerder 
worden, gaat Centrummanagement 

Maastricht weer aan de slag om zoveel 
mogelijk mensen te betrekken bij 
de sfeerverlichting tijdens Magisch 
Maastricht. Alleen zo kan Carlo Maessen 
van Avontuur Limburg dit prachtige project 
weer met zijn team realiseren. Want zeg 
nou zelf, als de lampjes aangaan, dan is 
de kerst toch echt in aantocht!?

Net als de afgelopen jaren zijn we heel dankbaar dat we 
zoveel ondernemers, verenigingen en andere betrokkenen 
bereid hebben gevonden een bijdrage te leveren aan de 
feeërieke sfeer in onze stad. Wij willen deze mensen in het 
bijzonder dan ook allemaal hartelijk danken in de laatste 
editie van 2016 en wensen al onze lezers een gezond en 
voorspoedig 2017!

Hoewel het overzicht met de grootste zorg is opgesteld 
en bijgewerkt tot aan het moment dat deze WIM in 
druk is gegaan kan het onverhoopt voorkomen dat er 
onvolledigheden of onjuistheden in staan, waarvoor alvast 
onze oprechte excuses.

Voor en door ondernemers van de stad:

DAAn Goon De LeMpkes oAn!
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Voor en door ondernemers van de stad:

DAAn Goon De LeMpkes oAn!
•	AKO	-	Muntstraat
•	La	Bergere	Group
•	Brasserie	Bonhomme
•	Chocolaterie	Boulanger	-	
Spilstraat
•	De	Brandslang	
Mestreech
•	Coffeelovers	/	Maison	
Blanche Dael
•	Dutch	Passion	-	Grote	
Gracht
•	Eyes	+	More	-	Muntstraat
•	Gemeente	Maastricht
•	Galerie	&	Atelier‘Ik’
•	Kruisherenhotel
•	Lucky	Leder	-	Muntstraat
•	City	Centre	Hotel	Mabi
•	Maison	van	den	Boer
•	Meyer	&	Meyer	-	
Muntstraat
•	NS	Station	Maastricht
•	Oil	and	Vinegar	-	
Spilstraat
•	Olympia	-	Grote	Gracht
•	Pracht	Bloemen	-	Grote	
Gracht
•	Q-park
•	Rbz	Partners	-	
Brusselsestraat
•	Ruijters	Groep
•	Sassen	Dielemans	BV
•	Rederij	Stiphout
•	Universiteit	Maastricht
•	Dierenspeciaalzaak	
Wolters - Nieuwstraat
•	Wyck	Promotie

Verenigingen
•	Ondernemersvereniging	
Entre Deux
•	OJK,	Ondernemend	
Jekerkwartier
•	Ondernemersvereniging	
Kesselskade en 
Maaspromenade
•	Ondernemersvereniging	
Mosae Forum
•	Ondernemersvereniging	
Onze Lieve Vrouwenplein
•	SAHOT
•	Ondernemersvereniging	
Stokstraatkwartier
•	Les	Tables
•	VOC,	Vereniging	
Ondernemers Centrum
•	VEBM,	Vereniging	van	
•	Eigenaren	Binnenstad	
Maastricht
•	OW,	Ondernemend	Wyck	

achter het Vleeshuis
•	De	13	Jongens	
Mannenmode
•	7	Camicie
•	Gaby’s	Beer	Bar
•	Maxime	Schoenen
•	sjieko.com
•	Suzy	B.

amorsplein
•	Australian	Homemade
•	Café	B.for	
•	CHPT	8
•	Clio	Jewelry

•	Dille	en	Kamille
•	Café	Falstaff	
•	Freddy	Pant	Room
•	Kinsjasa	Shoes
•	LinChérie
•	Lucky	Luc	Snacks
•	Lunch	&	Zo
•	Noë	Maastricht
•	Notenstore

Boschstraat
•	Belvédère	WOM
•	The	Escape	Hunt	
Experience Maastricht
•	Antiekhandel	van	Eyck
•	Kookhuis	aan	de	Maes
•	LIOF
•	Lumière
•	Muziekgieterij
•	Pathé	Bioscoop
•	De	Pauwenhof
•	Puur	Shop	in	Shop
•	The	Salad	Bar
•	SNS	Bank
•	Toni	&	Guy	Hairdressing
•	Hotel	Trash	Deluxe
•	Used	Products	
Maastricht
•	Wasserij	Huysmans
•	WolWolleWool
•	Yong	Kee

Bredestraat
•	Florale	Haircare
•	Restaurant	Laus
•	Piece	of	Cake
•	PL-Line
•	Rob	van	Rijn	Kunsthandel
•	Sheer	Elegance

Heggenstraat
•	Restaurant	‘t	Hegske
•	Brocantique	Watches
•	Grandcafé	Edd’s	

•	De	Kiekoet
•	King’s	of	Menstyle
•	Livin’	Room
•	Lunch	&	Zo
•	Retro	&	Chic
•	Traders	Pop
•	VanDaan

Hoogbrugstraat
•	VVE	Parkeergarage	Arco	
Iris
•	Au	Lion	D’or
•	Belle	Mani
•	Goudbloem
•	Het	Hoofse	huis
•	HousingXL
•	F.	van	Lanschot	Bankiers
•	Mano	Design
•	Max	®
•	Peter	Bronzwaer
•	Quattro	Mori
•	Residence	Housing	&	
Relocation
•	Roxx	International	BV
•	Sjiek	Kookpunt
•	Tandartspraktijk	Wyck
•	De	Verwondering
•	Week	IN	Week	UIT
•	Woonder	BV

Maastrichter Brugstraat
•	Bakker	Bart
•	De	Bijenkorf
•	Cavallaro	Napoli
•	Filipucci
•	Fitzz
•	De	Kiosk
•	McGregor
•	Nespresso	Nederland	BV
•	Van	Os	tassen	en	koffers
•	Pinky
•	Riverwoods	Store	
Maastricht
•	Timberland

Boum op ‘t plein, 
diech steis daor zoe prachtig, 
zeen iech diech daor stoon, 
weurt ‘t miech te machtig.
raymonde Quaedvlieg
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Keizer Karelplein
•	Brasserie	Keizer
•	VanDaan

Maastrichter Smedenstraat
•	Bastiaans	Schoenmode
•	Cuplé
•	Darq
•	Montulet
•	Oska
•	Per	Sempre
•	Sartoriale
•	Schins	leder	Atelier
•	The	Very	little	agency

Markt
•	Hotel	Grandcafé	de	la		
Bourse
•	Eetcafé	Jour	de	Fête
•	Eetcafé	Minckelers

Minckelersstraat
•	Studio	Cedille	Design
•	Collective	Workspace
•	Conflict
•	Festen
•	Giensch
•	Kymika
•	Max	Mara
•	No	Label
•	Winckers	&	Winckers

Platielstraat
•	Atelier	Maestricht
•	Café	Restaurant	Bokes
•	Depeche
•	Juwelier	Burger
•	La	Bodega
•	New	Hampshire

rechtstraat
•	La	Barraca
•	Bizarre
•	Eetcafé	Céramique
•	Le	Courage
•	Doubleface
•	Estafette,	de	biologische	
eetwinkel
•	Gadjah	Mas

•	Hot	Kitchen	Men’s	
Boutique
•	De	Joffers
•	Kunstuitleen	Maastricht
•	M-Perception
•	Maaslands	Antiquariaat	
& Lijstenmakerij
•	Coffeeshop	Maxcy’s
•	Mengelers	
Textielreiniging
•	La	Neuvième	Paris
•	Nina’s	boutique
•	Restaurant	‘O’
•	Odysse
•	Mi	Pasión
•	Piedi	d’Oro	e	piu
•	Café	Rambler
•	Regalo	Cadeau
•	Ron	for	Run
•	Semplice	e	buono
•	Skin	Aesthetic
•	Tabakspeciaalzaak	
Maastricht
•	Tekst	&	Stijl
•	Tizia	Jewels	and	Art
•	Toscanella	Apuana
•	De	Verrassing
•	Villa	Trepetie
•	Vormlicht
•	WePe-Mode
•	Wijn	en	Antiek	in	Wiek
•	Zenza
•	Zilch

Sporenstraat
•	Bella	Jewelry	Store
•	Cimmermans	City	
Slotenmaker
•	Cimmermans	
Translations
•	Courage	Lingerie	
Maastricht
•	De	heer	Wim	Fischer
•	Gents	Maastricht
•	Hannes	Roether	
Maastricht
•	Mevrouw	Esther	den	
Hollander 
•	Manaka

•	Pieke	Potloed	Maastricht
•	The	Showroom	
Maastricht
•	‘t	Stokpeerdsje
•	De	Woonstee
•	Zisety	for	big	&	tall	men

Stationsstraat
•	Bread	&	Delicious
•	Coen	Gorter	
Interieurconcepten
•	Cucina	50
•	Douwe	Egberts
•	Amrâth	Grand	Hotel	de	
l’Empereur
•	Fair	Play	Centers	BV
•	Mestrini	Occhiali
•	Night	Shop
•	Hotel-Taperij	de	
Poshoorn
•	Bloemenhandel	
Ramaekers
•	The	Read	Shop

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

Vrijthof
•	Amrâth	Hotel	DuCasque
•	Aux	Pays	Bas	
•	Avanti
•	Azië	Tapas
•	Il	Bacaro
•	Basilica
•	Boca	Lupo
•	Brasserie	Britannique
•	Ijssalon	Christie
•	Café	la	Cloche
•	Restaurant	Fameuse
•	Forza	B.V.	
•	Gauchos		Grill
•	Gio’s	Cucina	Casalinga
•	Haas	op	het	Vrijthof

Es ‘t weer december is, 
es ‘t weer ‘ne jas kawwer is, 

foonkele lempkes door gans Mestreech, 
en wijze in duuster daog de weeg. 
Lempkes die foonkele wie kristal, 

bringe e fiestel’k leech euveral.
peter noten

Daan goon de lempkes aon,
wie sterre bij volle maon.
Beppie kraft



MeCC AGenDA

Boekenfestijn
Do 24 nov 2016 - Zo 27 nov 2016

Mega Vlooienmarkt
Za 26 nov 2016 - Zo 27 nov 2016

essential indoor 2016
Za 3 dec 2016 - Zo 4 dec 2016

europe Calling Conference
Vrij 9 dec 2016

Galaconcert 2016
Za 10 dec 2016

Chippendales
Zo 18 dec 2016

interClassics Maastricht
Do 12 jan 2017 - Za 14 jan 2017

3D Medical expo
Di 31 jan 2017 - Woe 1 feb 2017

Tattoo Convention
Za 18 feb 2017 - Zo 19 feb 2017

Maastricht Consensus
Conference on Trombosis 2017
Woe 22 feb 2017 - Vrij 24 feb 2017

european Vascular Course 2017
Za 4 mrt 2017 - Di 7 mrt 2017

K3 Show
Za 25 mrt 2017 - Zo 26 mrt 2017

nOG 2017
Woe 29 mrt 2017 - Vrij 31 mrt 2017

www.mecc.nl
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•	ING
•	Grandcafé	d’n	Ingel
•	Grandcafé	Maastricht	
Soiron
•	McDonalds
•	Grandcafé	Momus
•	Monopole
•	Grandcafé	Nieuw	Bruin
•	Pearl	Opticiens
•	Grandcafé	de	Perroen
•	Pinky
•	Eetcafé	Rekko
•	Sint	Janskerk	Maastricht
•	Theater	aan	het	Vrijthof
•	Le	Theatre	Hotel
•	In	d’n	Ouden	Vogelstruys	
•	Vrijthof	9
•	Kapsalon	Vrijthof	33

Wycker Brugstraat
•	Berger	Lingerie
•	Steakhouse	Carnal
•	Chocolatier	Friandises
•	La	Coupe	d’Or

Dit overzicht is bijgewerkt tot midden 
november 2016. in de volgende editie van 
W!M worden ondernemers die na deze 
datum hun deelname hebben bevestigd, 
opgenomen.

In
te

rC
la

ss
ic

s 
M

aa
st

ri
ch

t: 
D

o 
12

 d
an

 2
01

7 
—

 Z
a 

14
 ja

n 
20

17

•	Gembira
•	Greenshop	Van	Appeven
•	Restaurant	Harry’s
•	Ivizi
•	Drogisterij	Jaspers
•	Jewels	4	You
•	Joep	Schürmann	Vleesspecialiteiten
•	Kaldi	Maastricht
•	Het	Kousenhuis	Lin-o-Lux
•	Schoen	en	sleutelservice	Lebon
•	Noir
•	Patisserie	Royale
•	Specialiteitenhuis	‘t	Rommedoeke
•	Simon	Lévelt
•	Sleebe	Martens	mannenmode
•	Stijl	Wyck
•	Subway
•	Wycker	Cabinet
•	Café	Zondag	

Prijs voor campagne ‘Maastricht Midweekend’

Maastricht Marketing en Centrummanagement Maastricht 
werden met de campagne ‘Maastricht Midweekend’ tijdens 
de Recreatie Vakbeurs in Hardenbergen bekroond met de 
‘Toeristische Samenwerking Award 2016’.

De jury was vooral onder de indruk van de meerjarige 
campagne waarmee Maastricht het midweekbezoek wil 
stimuleren. “Het is heel mooi om te zien dat Maastricht 
Marketing samen met Centrum Management Maastricht 
nog vóór de lancering ruim vijftig ondernemers aan zich 
heeft weten te binden”, zegt Ton Vermeulen namens de 
jury. “Toeristen kunnen via het digitale portal met prachtige 
eigentijdse foto’s zelf hun programma samenstellen. Met 
unieke programmaonderdelen die alleen door de week 
te boeken zijn, mag de stad met recht spreken over een 
Maastricht Star Treatment.”

Meer over de campagne lees je op p18 van deze W!M.
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