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H 
oe houd je moed, in een tijd waarin alle 
plannen die je maakt aan een zijden draadje 
hangen? Wanneer een fantastisch uitgewerkt 
idee van vandaag, morgen zomaar weer in de 
lade verdwijnt en onzekerheid je enthousiasme 

voortdurend overschaduwt. Een antwoord op die vraag 
hebben we hier bij Centrummanagement ook niet. Maar 
dat het ons toch keer op keer lukt en we onszelf telkens 
weer oppeppen, dat durven we inmiddels wel te stellen. 

Nadat we in de zomer onze plannen voor BorrelNoten en MAAS! festival 
na veel twijfel helaas in de koeling moesten plaatsen, ziet het er op het 
moment dat deze W!M in druk gaat naar uit dat we datzelfde zullen moeten 
doen met onze Magische Decemberprogrammering. Althans, met een groot 
deel ervan. Hoewel begrip blijft, zijn de teleurstelling en frustratie iedere 
keer enorm groot. Ook voor ons geldt dat we telkens weer even nodig 
hebben om na zo’n tegenslag overeind te krabbelen. Maar het lukt. Met 
chocolade, met pepernoten en met kerstkransjes. En vooral: met elkaar. 
Als team. Lijkt de een net even onder de tafel weg te zakken, springt de 
ander er net weer bovenop en zorgt voor de juiste energie op het juiste 
moment. En zo trekken we elkaar er weer bovenop. Samen, voor elkaar, 
met elkaar. En we zijn niet de enige die dat zo doen, die zichzelf hiermee in 
de afgelopen ruim anderhalf jaar hebben overtroffen. We zien het om ons 
heen. Bij jullie als Maastrichtse ondernemers en bij onze partners. 

Als er een ding is wat ons is opgevallen tijdens onze jaarlijkse rondgang 
ten behoeve van de sfeerverlichting, dan is het wel de ‘positieve vibe’ 
die overheerst. De daadkracht en veerkracht die we voelen dat we dit 
toch nog steeds samen moeten doen. Dat zorgt voor moed, voor hoop en 
vertrouwen. Iets wat we absoluut meenemen naar 2022. Net als die vele 
mooie plannen die er inmiddels zijn. Want voor de duidelijkheid; deze liggen 
écht nog allemaal in de kast en koeling en zijn beslist niet in de prullenbak 
of papierversnipperaar verdwenen. Klaar om in 2022 afgestoft en ontdooid 
te worden. Omdat we erop vertrouwen dat we het dan écht gaan doen. 
Samen met jullie. Ja toch? Voor het zover is, nemen we je in deze laatste 
W!M van het jaar mee langs het laatste ondernemersnieuws uit de stad. 
Ondanks alles hebben we ons best gedaan er een magische editie van 
te maken. Met verhalen van Maastrichtse makers die je meenemen in de 
‘magie van het maken’, van ondernemers die iets te vieren hebben en die 
er hoe dan ook op hun eigen manier een feestje van gaan maken tijdens 
de decembermaand. In dit nummer ook een voorzichtige doorkijk naar 
2022 met wethouder John Aarts en met een stuk over de ‘Impulsaanpak 
Winkelgebieden’, een programma van de Rijksoverheid dat komend jaar 
gaat spelen. Dit en meer, zo actueel mogelijk in deze grillige tijd. We 
wensen je veel leesplezier en bovenal veel goede energie voor de komende 

decemberperiode en voor de tijd erna. Om samen 
vooruit te blijven kijken, samen te blijven vieren en te 

vertrouwen op een nieuw jaar vol mogelijkheden en 
plannen.  | W!M

Paul ten Haaf
Centrummanagement Maastricht

MOED MET CHOCOLADE...

UITNODIGING 
LIJSTTREKKERSDEBAT 
Met het oog op de gemeenteraadverkiezingen op 
16 maart 2022 organiseert Centrummanagement 
Maastricht op 9 maart 2022 een lijsttrekkingsdebat. 
Dit doen wij om ondernemers en bewoners in het 
centrum van Maastricht kennis te laten maken met 
lokale politieke partijen en hun politieke agenda 
voor de komende vier jaar.

Ben jij ook nieuwsgierig naar wat de nieuwe gemeenteraad voor jou als 
ondernemer in petto heeft? Hoe denken de mededingende partijen bijvoorbeeld 
over stads- en economische ontwikkeling, parkeren, fietsenstallingen, sociaal 
beleid en evenementen? En wat voor gevolgen kan dit voor jouw hebben?

Wij nodigen je uit voor het lijsttrekkersdebat op 9 maart 2022 om 19.30 uur in de 
Muziekgieterij. Daar zullen de lijsttrekkers van de politieke partijen die meedoen 
aan de gemeenteraadsverkiezingen met elkaar in debat gaan over diverse 
stellingen en vraagstukken in Maastricht. Tevens zullen zij antwoord geven op 
de vragen en input van aanwezigen. Welke onderwerpen wil je op de agenda 
hebben?

Inschrijven voor het politiek debat op 9 maart 2022
kan via www.cmmaastricht.nl/het-lijsttrekkersdebat.

Wat? Lijsttrekkersdebat
Wanneer? 9 maart 2022
Waar? Muziekgieterij Maastricht
Wie? Voor ondernemers en bewoners in Maastricht



wonderwoud
Lynn Henderiks & Sonja Wassenberg
“In de magische periode zie je dat mensen 
letterlijk en figuurlijk op de lichtjes afkomen. 
Maastricht is in de winter in zijn geheel een 
van de fijnste en meest sfeervolle steden. Dit 
heeft te maken met de mooie aankleding en 
sfeervolle verlichting, en ook de knusse straten 
en historische panden dragen bij aan die sfeer. 
Niet alleen bezoekers, ook wij als ondernemers 
en de rest van de Maastrichtenaren genieten 
zichtbaar van deze periode. In de winter zitten 
we veel binnen en dus willen we het graag 
sfeervol maken in huis. Planten doen het dan 
ook extra goed in de decembermaand. Planten 
zijn gezellig en geven sfeer, dus het is vaak 
lekker druk in ons Wonderwoud. Bezoekers die 
parkeren in de buurt van het Sphinxkwartier, 
lopen zo via de Boschstraat richting hartje stad. 
Vaak wandelen ze langs en lopen ze even binnen. 
In onze zaak maken we het in deze donkere 
periode extra gezellig. Een geurkaars hier, 
wierook daar, de etalage gezellig ingericht en we 
hebben een speciaal winterdrankje op de kaart: 
een warme appeldrank met gember, steranijs en 
kaneelstokje. En de lampjes branden natuurlijk 
ook bij ons binnen, wat voor heel veel sfeer 
zorgt.”
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De temperaturen dalen, de lichtjes branden en de 
culturele decemberprogrammering gaat bijna van start. 
Maastricht is klaar voor de decembermaand die dit jaar 

weer op alle mogelijke manieren magisch is. Of je nu 
cafébaas, retailer of hoteleigenaar bent. Als ondernemer 
in de Maastrichtse binnenstad weet je inmiddels dat dit 

hét moment is om te stralen. En dat kan op veel manieren. 
Zo blijkt wel tijdens een rondje langs verschillende 

ondernemers. 

maastricht
MEER DAN 

MAGISCH
maison haas hustinx & spa
Rik Wagemans
“Niet alleen in hartje stad is het magisch, ook 
in ons hotel voel je aan alles dat december is 
aangebroken. Het is een maand waarin we het 
harde werken van afgelopen jaar vieren, maar 
zeker ook een periode van vooruitblikken en 
alweer bezig zijn met nieuwe plannen voor 
het komende jaar. Begin december trekken 
we er altijd met het team op uit in eigen stad. 
Om zo de leukste tips en lekkerste eetspots of 
kraampjes te ontdekken voor onze gasten. Het 
is de maand van de tradities, ook in ons hotel. 
We versieren de kamers, serveren een heerlijke 
stol bij het ontbijt en geven gasten tips voor 
tijdens hun verblijf. We kijken naar de culturele 
agenda’s en selecteren de meest opvallende 
voorstellingen en activiteiten die passen bij onze 
gasten. Zo proberen we hen zo goed mogelijk te 
adviseren op basis van hun persoonlijke wensen 
en behoeftes. Want de cultuurprogrammering, 
restaurants en de sfeer in de stad maken je 
verblijf in de stad compleet, allemaal samen 
maken we het pas écht magisch.” 
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la familia
Elsemieke Meuleman
“December is en blijft een magische maand 
waarin we allemaal net even wat meer genieten, 
spenderen en meer tijd doorbrengen met familie 
en vrienden. Je merkt dat bezoekers het hier 
zo sfeervol vinden, dat ze besluiten in de lente 
en zomer nog eens terug te komen. Ook bij La 
Familia is het een speciale periode. We richten 
de zaak extra sfeervol in met gezellige lichtjes 
en op de kaart vind je tapas in winterse stijl, 
zoals hertenspiesjes. Gasten reageren daar altijd 
enthousiast op en we krijgen veel leuke reacties, 
daar doe je het uiteindelijk natuurlijk voor. Terwijl 
bezoekers aan de stad in de middag gewoon 
ergens neerstrijken, merk je dat ze in de avond 
echt op zoek gaan naar een leuk plekje. Dankzij 
ons gezellig aangeklede terras, weten ze onze 
zaak goed te vinden.”café de pieter

Maarten Hamming
“Als stad doen we het gewoon heel goed zo in de 
gezellige decembermaand. De sfeerverlichting, 
cultuurprogrammering en leuke aankleding; 
iedereen wil naar Maastricht in deze periode. 
December is wat dat betreft altijd een goede 
maand. Als café moeten we het vooral hebben 
van winkelend publiek dat bij ons in de buurt 
parkeert. Op de heen- of terugweg nemen ze 
dan graag even plaats. En ja, met die drukke 
winterperiode betekent dat natuurlijk alleen 
maar meer bezoekers. Vorig jaar waren we 
dicht, dus je kunt je wel voorstellen dat ik enorm 
uitkijk naar die gezellige tijd. Want die heb ik 
zeker gemist. De lampjes hangen buiten, we 
hebben een verwarmd terras en binnen hangt 
de kerstversiering. Dat is elk jaar feest. Ik kan 
niet wachten om weer zelfgemaakte glühwein te 
schenken. Dat maakt zo’n magische dag in hartje 
stad wel af.” 

surplace coffee
Jeroen Weijnen
“Twee jaar geleden stond ik bij Mosae Forum 
met mijn knalrode mobiele koffiebus. De warme 
chocomelk met slagroom en glühwein vlogen als 
warme broodjes over de toonbank. Ondertussen 
vonden de leukste live-concerten plaats, 
die onderdeel uitmaakten van het magisch 
cultuurprogramma. Vorig was het anders. Ik 
besloot ook in de feestelijke decembermaand 
met mijn koffiebus bij de ENCI-groeve te blijven. 
Dat bleek achteraf echt een succes! Vanwege 
corona trokken mensen er meer dan ooit op uit 
om even lekker een stuk te wandelen. Bij mij 
haalden ze graag iets lekkers voor onderweg. 
Een van de leukste herinneringen aan de 
vorige decembermaand, is de kerstboom die 
ik bij de ENCI-groeve had opgezet. Ik had geen 
kerstballen en besloot er een leuke actie aan 
te koppelen. Ik vroeg wandelaars en bezoekers 
om drie kerstballen mee te nemen in ruil voor 
een gratis vers gebakken wafel. In een mum van 
tijd hing de kerstboom vol met de leukste en 
kleurrijkste ballen. Ook deze decembermaand 
blijf ik glühwein en warme choco bij de ENCI-
groeve serveren. En de kerstboom? Die mag 
weer volgehangen worden. Dan bak ik weer 
wafels!” Odyssee

Gul Guzel
“De opmaat naar december, begint bij ons in de 
zaak eigenlijk al in mei. Dan wordt het langzaam 
een beetje drukker en zijn veel vrouwen op 
zoek naar mooie jurken. Want in december 
feest vieren, betekent natuurlijk dat de jurk al 
ruim op tijd gekocht moet worden, wil je nog 
voldoende keuze hebben. Voordat ik een jurk 
voor ze uitzoek, stel ik allerlei vragen: Waar ga 
je naartoe? Wat is je relatie met de persoon van 
het feest? Ken je de mensen? Dat vraag ik niet 
omdat ik nieuwsgierig ben, maar juist omdat ik 
op basis daarvan een perfecte jurk zoek. Vanaf 
oktober – het moment waarop de kerst- en 
nieuwjaarscollectie volop binnenstroomt – voelt 
het echt magisch. De kaarsjes branden, er 
worden lekkere bonbons ingeslagen en binnen 
maken we het extra gezellig. Vorig jaar was 
het extreem rustig omdat alle feesten werden 
gecanceld. Sinds we weer mogen, merk ik dat 
iedereen helemaal wil uitpakken. De jurken 
moeten langer, chiquer en eleganter; helemaal 
over de top. Ik heb het gevoel dat de afgelopen 
tijd ons allemaal heeft doen beseffen dat we de 
mooie momenten nog meer moeten koesteren. 
We hebben ons gerealiseerd hoe belangrijk het is 
om tijd met familie en vrienden door te brengen, 
op feesten samen te komen en het leven te 
vieren.” | W!M



FEEST!
DE VERWONDERING

25 JAAR
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Eigenaren Pierre Maas en Dorothy Godding herinneren 
het zich nog als de dag van gisteren; de opening van hun 
eigen woon- en cadeauwinkel op 6 december 1996 aan de 
Hoogbrugstraat in Wyck. Dit jaar vieren ze hun 25-jarig 
bestaan. In een interview spraken we hen uitgebreid over 
waar de liefde voor mooie producten vandaan komt, waarom 
ze ooit begonnen en hoe ze de straat door de jaren heen 
hebben zien veranderen.

“Wat zijn we trots dat we dit mogen vieren. 
Op dezelfde plek, in het mooie Wyck,” vertelt 
Pierre met een grote lach. Een reden voor 
een feestje is het dan ook zeker, maar dat 
stelt het koppel nog even uit. Dorothy: 
“Onze focus ligt voor nu op de feestmaand. 
Een periode die draait om onze klanten die 
op zoek zijn naar mooie cadeaus voor hun 
geliefden. Maar dat feestje komt er zeker!”

Sabbatical in India
Voordat Pierre en Dorothy De Verwondering 
openden, reisde het stel samen met hun 
zoon maandenlang door India. Dorothy: “Ik 
haalde niet meer genoeg plezier uit mijn 
werk en wilde even weg uit Nederland. Toen 
ik las over een zogenaamde sabbatical – iets 
wat toen nog totaal onbekend was – dacht 

ik: dit is wat ik wil. We gaven onze baan en 
huis in Nederland op en vertrokken naar het 
verre Oosten.” Tijdens hun reis ontdekten ze 
de schoonheid van handgemaakte producten 
uit India. Pierre: “De kleuren, bouwstijl, 
structuur en materialen… het was liefde op 
het eerste gezicht.”

Van India naar Maastricht
Eenmaal terug in Nederland ontstond al snel 
het idee om een eigen winkel te openen met 
die handgemaakte producten uit India. “De 
liefde voor die mooie spullen was zo groot 
dat we op zoek gingen naar een winkelpand. 
Dat vonden we binnen een maand in de 
Hoogbrugstraat,” aldus Dorothy. De straat 
zag er toen nog heel anders uit. Pierre: 
“Het leefde er. Om ons heen zaten allerlei 

winkels, galeries en cafés. In tegenstelling 
tot nu, inmiddels is onze straat een van de 
‘uitloopstraten’ geworden. Dat betekent 
dat we hard ons best moeten doen om 
zichtbaar te blijven voor bezoekers van de 
stad. Van de sfeerverlichting tot aan de 
stadsplattegrond; onze straat hoort erbij en 
daar maken we ons hard voor.”

Blijven meebewegen
Pierre: “Misschien wel een van de 
belangrijkste dingen die we als 
ondernemers hebben gedaan en nog steeds 
doen, is meebewegen.” “Voortdurend 
een nieuwe koers durven kiezen, kritisch 
blijven en nee durven zeggen. Dat houdt 
ons scherp,” vult Dorothy aan. Maar 
meebewegen betekent volgens Dorothy en 
Pierre ook inspelen op wat de consument 
wil. “We zijn online actief, hebben een 
WhatsApp service en versturen maandelijks 
een nieuwsbrief,” aldus Dorothy. Pierre: 
“Ook zijn we actief in de wijk en lopen 
regelmatig bij de buren naar binnen. De 
ene keer om te vragen wat zij doen met 
bijvoorbeeld de koopavond op donderdag, 
de andere keer om ze te laten zien dat hun 
gegevens op Google niet up-to-date zijn. 
Hun zichtbaarheid is tenslotte ook weer 
van belang voor ons. En dat niet alleen, 
ook om onderling die verbinding te houden. 
Uiteindelijk geloven wij er heel erg in dat je 
het samen moet doen.”

Derde generatie klanten
25 jaar later staat het tweetal nog steeds 
met veel plezier in de zaak. “Het leukste is 
het klantcontact dat we hebben. We hebben 
al zoveel leuke mensen mogen ontvangen 
in onze winkel. We adviseren klanten 
persoonlijk, maken graag even een praatje 
en vertellen met liefde over de producten 
die we verkopen. Veel van onze klanten 
kwamen vroeger als klein kind al met hun 
ouders naar de zaak. Nu komen zij weer 
met hun kinderen. Dat is zo bijzonder om 
te zien,” vertelt het tweetal trots. Op naar 
de volgende 25 jaar? “Dat is misschien 
wat enthousiast, maar zolang onze klanten 
graag komen, blijven wij graag open!” | W!M

ONDERNEMEN IN EEN
RIJKSMONUMENT

Verscholen achter een groene poort waar ooit een oude stadsboerderij lag, opende 
Fysiotherapie & Handtherapie Benoit Schyns onlangs een nieuwe praktijk. Na jarenlang in 
een monumentaal pand op het Keizer Karelplein te hebben gezeten, werd het tijd voor iets 

groters. Opnieuw op een plek met een verhaal. Eigenaren Benoit Schyns en Annemarie 
Ausems vertellen.

Anders dan anders
“We wilden anders blijven en een eigen sfeer 
creëren. Dit deden we in ons vorige pand op 
het Keizer Karelplein ook al. We voelden heel 
goed wat dat deed met onze patiënten, dus 
dat wilden we vooral behouden. Toen we de 
kans kregen dit royale pand te kopen, waren 
we meteen verkocht. Naast onze praktijk in 
Hoensbroek en Daalhof, moest dit weer een 
centrumpraktijk in de binnenstad worden. 
Daar leent dit pand zich uitstekend voor zo 
tussen de studenten en de bedrijvigheid in 
de stad.” 

Je thuis voelen
“We hebben heel goed nagedacht: wat willen 
we voor de patiënt? Soms komen patiënten 
wel een half jaar lang bij ons voor therapie, 
vanwege een nieuwe knie of langdurige 
blessure. Hoe mooi is het dan als ze zich bij 
ons thuis voelen? Ook kan het zijn dat de 
patiënt onprettig zwaar handletsels heeft, 
dan kan het heel fijn werken als de omgeving 
aangenaam is. Dat geeft rust. Vanuit die 
gedachte zijn we met een Zwitserse architect 
aan de slag gegaan met het ontwerp van 
de nieuwe praktijk. We hadden direct het 
idee een soort ‘houten huis’ in het pand 
te bouwen, omdat er verder - buiten de 4 
muren - niks was. Het zou dan ook meer 
mogelijkheden bieden, dan vasthouden aan 
wat er was. Dat zag de architect wel zitten. 
Nadat de tekening af was, zijn we begonnen 
met de verbouwing.” 

Monumentaal pand in een nieuw jasje
“Op het moment dat we het pand kochten, 
was het niet meer dan een loods. Er moest 
veel gebeuren. In totaal hebben we 15 
maanden lang, dag in dag uit, verbouwd. De 
muren zijn gerestaureerd, de oude houten 
balken zijn schoongemaakt en de plafonds 
zijn verhoogd. Tijdens de verbouwing 
hebben we oude kinderkoppen gevonden 
waarmee we de patio hebben beklinkerd. De 

bestrater had zo’n vondst sinds 1991 niet 
meer gezien. Dat is het mooie als je in een 
pand met een verhaal zit, dan weet je nooit 
wat je tegenkomt. Omdat het om een gebouw 
met een rijke historie gaat, hebben we heel 
bewust gekozen om met veel natuurlijke en 
duurzame producten te werken. Over álles is 
nagedacht.”

In de binnenstad
“Sinds 13 september is de praktijk op de 
nieuwe locatie geopend. Patiënten reageren 
heel enthousiast. Ze staan soms met 
open mond te kijken. Ook voorbijgangers 
komen regelmatig een blik werpen. Velen 
zijn benieuwd wat er achter die groene 
poort schuilt. We zijn enorm trots op het 
eindresultaat. Dat we dit voor elkaar hebben 
gekregen in die oude loods, is waanzinnig. 
Het pand straalt een bepaalde rust uit, het is 

DEEL JE VERHAAL!
Heb jij iets bijzonders te vertellen 
over je zaak, de plek waar je 
onderneemt of ga je iets bijzonders 
doen? Laat het ons weten. Stuur 
een mail naar info@cmmaastricht.
nl en wie weet zie je jouw verhaal 
binnenkort in de W!M terug.

er heel stil, terwijl je middenin de stad zit en 
uitkijkt op verschillende studentenkamers. 
Die combinatie vinden we superleuk. Laatst 
stonden er gympen op de vensterbank van 
een student die tegenover ons woont. Een 
patiënt vroeg zich af of we niet even moesten 
vragen of ze die weg konden halen. Maar dat 
is juist de binnenstad. Het bruist er, waarom 
zouden we dat niet laten zien?” | W!M

Pierre Maas & Dorothy Godding

Benoit Schyns



KIJK EENS NAAR BOVEN
Stichting Vrienden van Maastrichtse Gevelstenen

Aanvragen stimuleringsfonds vanuit binnenstad en Wyck in voorbereiding 

IMPULSAANPAK
WINKELGEBIEDEN
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Met zo’n 270 verschillende 
gevelstenen verspreid over 
de stad, mag Maastricht 
zich met recht een echte 
gevelstenenstad noemen. 
Soms verscholen en soms 
niet te missen. De ene is 
nog mooier dan de ander. 
Als stad zijn we er trots 
op en dat laten we graag 
zien. Voor de stichting 
Vrienden van Maastrichtse 
Gevelstenen reden om 
in actie te komen. Zo 
lanceerden zij onlangs een 
vijftal gevelstenenroutes, 
bouwden aan een nieuwe 
website en gingen aan de 
slag met de verhalen achter 
de stenen. 

In september 2020 deed voorzitter Ad 
Veenhof zijn intrede bij de stichting. Toen 
hij zelf graag een gevelsteen wilde plaatsen 
bij zijn pand op de Bouillonstraat, kwam hij 
in contact met secretaris Jef Bartelet. Hij 
werd meteen enthousiast om een bijdrage 
te leveren aan de stichting en aan de slag 
te gaan met dit waardevolle historische 
erfgoed in de stad. “Als voorzitter ben ik 
er om nieuwe ideeën te bedenken en alle 
lopende zaken te coördineren,” aldus Ad.

Wat is het doel van Stichting Vrienden van 
Maastrichtse Gevelstenen?
“De stichting heeft als doel de 
instandhouding van de gevelstenen te 
bevorderen. Daarnaast hopen we de kennis 
over de gevelstenen te verbreden en 
verdiepen bij bezoekers aan de stad, maar 
ook de Maastrichtenaren zelf.” 

Hoe is het idee ontstaan om 
gevelstenenroutes te gaan maken?
“Regelmatig zie ik toeristen in het 
weekend met hun mobiele telefoon door 
de Bouillonstraat lopen, op zoek naar het 
Vrijthof. Ik dacht: ‘daar moeten we op 
inspelen’. Zo is het idee ontstaan om de 
gevelstenen te koppelen aan routes door 
de stad. Om zo mensen op een nieuwe, 
verrassende manier kennis te laten 
maken met de stad en haar rijke historie. 
Vervolgens zijn we de routes gaan maken 
en uitstippelen, zijn we de financiering gaan 
regelen en op zoek gegaan naar historici 
en genealogen die de verhalen achter de 
gevelstenen wilden schrijven.”

Hoeveel gevelstenen heeft Maastricht?
“Maastricht is, na Amsterdam, de tweede 
gevelstenenstad van het land. We hebben 
in totaal zo’n 270 oude gevelstenen. Op dit 
moment zijn er 220 van die gevelstenen 
in de routes opgenomen. Van deze 220 
gevelstenen waren er 140 die wel een 
opfrisbeurt konden gebruiken, die hebben 
we dan ook mogen opknappen. Ze zijn 
schoongemaakt en bijgewerkt door de 
schilder. Want bij een mooie route horen 
mooie gevelstenen. Het draagt bij aan de 
uitstraling van de stad.” 

Waar kunnen we de routes en de verhalen 
achter de gevelstenen vinden?
“Gelijktijdig met het lanceren van de routes, 
hebben we onze nieuwe website gelanceerd. 
Hierop zijn alle gevelstenenroutes en 
verhalen te vinden. Ook vind je bij de meeste 
stenen een QR-code. Zodra je deze scant met 
je mobiel, kun je het verhaal erachter lezen. 
Uiteindelijk is het doel om alle gevelstenen 
met verhaal op onze website te plaatsen. 
Daar werken we nu hard aan. Ook zijn we 
bezig met een zesde route.”

Voor wie zijn de gevelstenenroutes?
“Eigenlijk voor iedereen. De website is 
beschikbaar in vier talen, waardoor het 
voor iedereen toegankelijk is. Van de toerist 
tot aan de Maastrichtenaar. Iedereen die 
het leuk vindt en meer te weten wil komen 
over de stenen, kan de route volgen of het 
verhaal van een bepaalde steen opzoeken. 
Dat kan dus ook thuis achter je laptop.” 

Hoe zijn de reacties op jullie acties?
“Sinds de lancering hebben zo’n 25.000 
mensen onze website weten te vinden. Meer 
bevestiging dat er belangstelling voor is, 
hebben we niet nodig, lijkt me. Ook hebben 
we onlangs een Facebook en Instagram 
pagina gemaakt, zodat mensen ons online 
goed kunnen vinden.”

Benieuwd naar Stichting Vrienden van 
Maastrichtse Gevelstenen? Ga naar 
www.kijkeensnaarboven.nl voor meer 
informatie over de gevelstenen of word 
vriend van de stichting. | W!M

'Maastricht is, na Amsterdam, de tweede gevelstenenstad van het land.'

Onder de noemer Impulsaanpak Winkelgebieden stelt het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) budget 
beschikbaar om lokale projecten die leegstand terugdringen 
te stimuleren en te ondersteunen. Dit met het oog op het 
feit dat de retail in de binnensteden en kernen sterk onder 
druk staat. Samenwerkingsverbanden van private partijen 
en gemeentes kunnen een aanvraag indienen voor een 
projectplan. Ook in Maastricht wil men graag gebruikmaken 
van dit programma en is men voornemens het komende 
jaar twee projecten in te dienen om in aanmerking te komen 
voor steun.

Met behulp van deze speciale 
Impulsaanpak Winkelgebieden wil de 
Rijksoverheid binnensteden omvormen 
tot toekomstbestendige gebieden met een 
stevige, sociale en economische basis. 
Het programma bestaat uit ondersteuning 
van gemeenten bij de totstandkoming van 
gebiedsgerichte projecten. De crux van 
dit initiatief door de rijksoverheid is om 
onrendabele projecten toch mogelijk te 
maken. Projecten die in aanmerking komen 
worden gesteund met 20% van de kosten met 
een minimum van €1 miljoen en maximaal €5 
miljoen subsidie, waarmee de onrendabele 
top kan worden gefinancierd. 

Herbestemming Grote Staat 5 – 15
Toine Hooft werkt als managing partner bij 
Bureau Stedelijke Planning in Amsterdam 
en volgt de ontwikkelingen rondom de 
Impulsaanpak Winkelgebieden op de voet. 
Door de gemeente Maastricht en een aantal 
private investeerders is hij ingeschakeld bij 
het voorbereiden van een tweetal projecten 
die het komend jaar vanuit Maastricht 
mogelijk ingediend zullen worden om in 
aanmerking te komen voor de steun. Toine: 
“Het gaat daarbij om de herontwikkeling 
van het gebied aan de Grote Staat nummer 
5 tot 15. Dit is het voormalige pand van 
Vroom & Dreesman en Hudson’s Bay. Het 
betreft hier echter meer dan alleen dat 
pand. Ook de ontsluiting naar de Bijenkorf 
en het winkelpand aan de achterzijde in de 
Vijfharingenstraat worden erbij betrokken. 

Het plan voor herbestemming van dit gebied, 
waarbij retail, wonen en horeca worden 
gecombineerd, is op dit moment al vrij 
concreet. Er wordt dan ook ingezet om deze 
aanvraag direct in januari in te dienen.”

Wyck
“De tweede aanvraag in voorbereiding komt 
vanuit Wyck,” vervolgt Toine. “In dit stadsdeel 
gaat het om een aantal losse projecten dat 
afzonderlijk allemaal bijdragen aan het meer 
toekomstbestendig maken van het stadsdeel. 
Los van elkaar voldoen deze niet aan de eisen 
die het ministerie stelt om in aanmerking 
te komen voor ondersteuning. Laptop   Daarom 
wordt momenteel bekeken hoe we dit kunnen 
samenbrengen tot één integraal project dat 
we kunnen indienen. Dat onderzoek naar 
haalbaarheid is in volle gang. We verwachten 
de aanvraag hiervoor volgend jaar in een 
later tijdvak te kunnen doen.” 

Bijzondere bijkomstigheid
Hoewel er, met name in Wyck, nog voldoende 
werk aan de winkel is bij in de voorbereiding 
van de aanvragen, ziet Toine nu al een mooie 
bijkomstigheid in het hele proces. "Ongeacht 
de uitkomst straks, of er wel of niet een 
toezegging komt vanuit het rijk, is dit sowieso 
niet voor niets geweest. Het brengt partijen 
uit de publieke en private sector samen die 
nog niet eerder op deze wijze met elkaar om 
tafel zaten en nu hun bereidheid tonen hier 
samen de schouders onder te zetten. Dit zie 
ik bij beide projecten ontstaan. Dat alleen al is 
zo waardevol en essentieel om tot duurzame 
oplossingen te komen. Zeker in deze tijd. 
Want hoe je het ook went of keert; we staan 
aan de vooravond van herstel. Echter gaat 
dit gepaard met ongekend grote uitdagingen. 
Dan is deze gezamenlijk draag- en slagkracht 
onmisbaar en van enorme waarde voor de 
herstelpotentie van de stad.” | W!M

Laptop Kijk voor actuele informatie over het 
programma Impulsaanpak Winkelgebieden 
en de voorwaarden op www.rvo.nl/subsidie-
en-financieringswijzer/impulsaanpak-
winkelgebieden.

'Ongeacht de uitkomst 
straks, of er wel of niet een 
toezegging komt vanuit het 
rijk, is dit sowieso niet voor 
niets geweest. Het brengt 
partijen uit de publieke en 
private sector samen die nog 
niet eerder op deze wijze met 
elkaar om tafel zaten en nu 
hun bereidheid tonen hier 
samen de schouders onder 
te zetten.'

Toine Hooft

Ad Veenhof
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Portrettenreeks

DE MAGIE
VAN HET
MAKEN

Zelf bedenken, ontwerpen, creëren en 
blijven experimenteren. Ze doen niets 
liever, deze Maastrichtse makers. 
Van niets iets maken, telkens net een 
beetje mooier en beter. En het dan 
verkopen, lokaal en zelfs wereldwijd. 
Een magisch proces, waar veel uren 
werk in zit, maar dat nooit verveelt. 
Hoe ze ooit als maker zijn begonnen, 
waar ze hun inspiratie vandaan halen 
en wat nu die magische kant is van 
het maken: ze vertellen erover.

Sieradenontwerpster Romina 
Hermans (33) heeft haar eigen label 
‘Romina Hermans’. Ze haalt inspiratie 
uit alledaagse objecten en maakt haar 
sieraden vanuit haar appartement 
in Wyck. Naast haar eigen webshop 
zijn haar sieraden te koop bij het 
Kruisherenhotel, Studio Çedille 
Design en het Bonnefantenmuseum.

“Het begon allemaal op de kunstacademie toen ik een 
voorwerp ter inspiratie moest meenemen. Dat was ik 
vergeten. Tijdens de les graaide ik snel in mijn tas, op zoek 
naar iets dat ik kon gieten. Dat werd een paracetamol. 
Inmiddels is het een van de bestsellers van mijn collectie. 
Voordat ik begon met het maken van mijn eigen sieraden 
heb ik bij verschillende sieradenmerken in Rotterdam 
gewerkt. Nadat mijn contract niet werd verlengd, vanwege 
corona, besloot ik de sprong in het diepe te wagen. Ik dacht 
toen vooral nog: ‘Wie wil mijn sieraden nou kopen?’. Nu 
denk ik alleen maar: ‘Ik had dit veel eerder moeten doen’. 
Ik werk meer dan ooit, maar ik haal er zoveel meer energie 
uit. Het magische van maken? Dat ik alles kan doen wat 
ik leuk vind. Zo is het ooit begonnen met die paracetamol. 
Verguld met een laagje goud of zilver is dat stiekem best 
een mooi voorwerp. Ik haal mijn inspiratie uit alledaagse 
objecten die we allemaal herkennen en waar iedereen 
wel een gevoel of herinnering bij heeft. Het lipje van een 
frisdrank blikje bijvoorbeeld, of het kettinkje van een stop 
voor de gootsteen: mijn items laten iedereen wel aan iets 
denken. Daarbij kies ik er heel bewust voor om alles op 
een eerlijke manier te maken. Zo werk ik met gerecycled 
zilver en goud; mooi voor de dragers en mooi voor het 
milieu. Het maken doe ik vanuit mijn appartement in Wyck. 
Omdat ik vanuit huis werk en geen huur betaal, investeer 
ik dat geld nu in online advertising. Ik merk dat ik daardoor 
online steeds meer zichtbaar ben. Ook zijn mijn sieraden te 
koop in Maastricht bij het Kruisherenhotel, Studio Çedille 
Design en het Bonnefantenmuseum. Laatst had ik zelfs een 
bestelling uit Tokyo en daarna kwam er een uit New York. 
Dat vind ik nog steeds een heel gek idee, want hoe vinden 
ze mij? Het verkopen van mijn eigen ontwerpen, geeft een 
enorme kick. Het zijn tenslotte mijn sieraden die ze willen 
dragen. Dat voelt als een hele eer.”
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Kledingontwerpster Ebby Port (33) 
heeft een kledinglabel onder haar 
eigen naam. Ze ontwerpt collecties 
die in oplage worden geproduceerd. 
Klanten kunnen terecht in het atelier 
in Maastricht voor custom-made 
items. Haar collecties zijn te koop 
via haar webshop en bij Kiki Niesten 
Maastricht. 

“Na mijn studie mode in Rotterdam ben ik begonnen met 
het maken van kleding. Ik kreeg een aanvraag van iemand 
en besloot het te doen. Zo is het balletje gaan rollen. Na 
mijn studie ben ik uit noodzaak mijn eigen bedrijf begonnen 
omdat hetgeen dat ik wilde doen hier in Limburg niet 
beston en ik me hier graag wilde vestigen. Ik besloot op 
zoek te gaan naar een plek voor mijn eigen atelier waar ik 
collecties ging ontwikkelen. Ik wilde mijn werk verdiepen en 
ging daarom mijn eigen stoffen zeefdrukken op de Jan van 
Eyck werkplaats. Mijn prints zijn intussen mijn signatuur. 
Met behulp van verschillende platforms heb ik mijn werk 
kunnen presenteren in binnen- en buitenland. Zo werd ik 
steeds groter en werd mijn naam bekender. Even later 
kreeg ik de kans om bij Kiki Niesten in de Stokstraat mijn 
collectie te verkopen. Hier wordt het nog altijd verkocht, 
daar ben ik heel trots op. Ik vind het belangrijk dat mijn 
kledingstukken iets toevoegen; items zijn waar je lang 
plezier van hebt en je vrij in kunt bewegen. Voor iedere 
leeftijd, voor man of vrouw. Een kledingstuk begint bij een 
idee, een ontwerp. Vervolgens maak ik een proefmodel, 
ga ik aan de slag met het patroon, daarna wordt het 
doorgepast en op basis daarvan maak ik het final ontwerp. 
De items die ik in grotere oplage wil, laat ik produceren. Dat 
wordt gedaan in een fabriek die zich hebben gespecialiseerd 
in kleine ontwerpers. Mijn webshop is mijn etalage, vaak 
komen klanten liever naar mijn atelier om de stukken te 
passen. Dat is zo leuk om te zien. Ik vind het fijn om mijn 
klanten hier te ontvangen, ze gericht te helpen en het 
verhaal achter mijn collectie te vertellen. Pas dan, zodra het 
door een klant wordt gedragen, komt het kledingstuk echt 
tot leven. Dat is waar ik het allemaal voor doe.”

Loet Gescher (60) en Juulke Brosky 
(44) hebben een tassenlabel ‘Gescher 
& Brosky’. Vanuit hun eigen atelier in 
Het Werkgebouw, maken ze tassen 
van materialen die oorspronkelijk 
een andere bestemming hebben 
gehad. Hun tassen zijn te koop bij 
Dotnsquare vintage, Loods5, het 
Maastricht Visitor Center en in hun 
atelier in Het Werkgebouw.

“We hebben elkaar ontmoet in Het Werkgebouw. 
Hier hebben we beiden ons eigen bedrijf. Loet is 
sieradenontwerpster en Juulke grafisch vormgever. Nadat 
we met elkaar aan de praat raakten, ontdekten we al snel 
een wederzijdse interesse in materialen. Materialen die 
niet meer gebruikt worden en oorspronkelijk een andere 
bestemming hebben gehad. Daar wilden we iets mee 
doen. Vervolgens zijn we samen ideeën gaan bedenken, 
dingen gaan ontwerpen en vooral heel veel samen gaan 
experimenteren. Simpelweg doen waar ons hart sneller 
van gaat kloppen. We deden mee aan verschillende 
exposities en stelden ons werk regelmatig tentoon. Van 
het een kwam het ander. Toen we de vraag kregen om 
een tassenworkshop met gebruikt bannermateriaal te 
organiseren, werden we enthousiast. Dat leek ons wel een 
leuke uitdaging. We bedachten verschillende patronen en 
zo ontstond de tas van gebruikt bannermateriaal, waarbij 
je geen bijzondere vaardigheden nodig hebt. Iedereen 
kan de tas tijdens een workshop maken. Het doen van 
de workshops beviel ons zo goed, dat daar nu nog altijd 
onze focus ligt. Het samen maken met anderen is en blijft 
magisch om te doen. Iedereen gaat altijd met een mooie 
tas naar huis. Omdat we beiden ons eigen werk ernaast 
hebben, voelt dit als extraatje. We zijn dol op maken. Hoe 
leuk is het om dan af en toe samen te experimenteren met 
nieuwe technieken of een nieuw model tas? Loet wil nog 
graag iets doen met vlechten, Juulke met fietsen. Zo blijven 
we telkens in beweging. We hebben veel raakvlakken, dus 
oneindig veel om over te sparren.”

DE MAGIE
VAN HET
MAKEN
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CADEAUTIP! 
Kijk voor deze en nog
meer producten van 
Maastrichtse Makers op
makersvanmaastricht.nl

Kunstenaar/ontwerper Max 
Jungblut (55) heeft zijn eigen label 
‘Max Jungblut’. De internationale 
zakenman creëert en produceert 
unieke meubelstukken vanuit zijn 
eigen atelier in de Beatrixhaven in 
Maastricht. In de afgelopen jaren 
was hij met zijn werk wereldwijd te 
zien op grote internationale kunst- en 
designbeurzen, waaronder TEFAF. 
Vorig jaar opende hij zijn eigen 
showroom in het Jekerkwartier.

“Als kind schetste ik klassieke auto’s met een eigen twist. 
Ik gebruikte mijn fantasie en maakte veel gebruik van 
lijnen. Die lijnen zie je nu terug in mijn ontwerpen. Mijn 
‘inner maker’ ontdekte ik tijdens het maken van een kast. 
Ik had een nieuw appartement, net een bankstel gekocht 
en kon geen mooie bijpassende kast vinden. Dus maakte 
ik er mijn eigen project van, want ik was ervan overtuigd 
dat ik dat zelf kon. Dat project nam ik zo serieus en pakte 
zo goed uit, dat ik een ruimte huurde en investeerde in 
professioneel materiaal. Hoewel ik op dat moment nog in 
de steigerbouw werkte, voelt dat voor mij als het begin 
van mijn carrière als maker en ondernemer. De stap naar 
een fulltime bestaan als ontwerper was toen snel gemaakt. 
Mijn werk bestond op dat moment uit grote meubelstukken 
in organische vormen. Het maken van kasten ging over in 
het maken van tafels. Ook daar kwamen die speelse lijnen 
weer heel duidelijk in terug. Steeds vaker werd ik benaderd 
om te exposeren, van Dubai tot Barcelona en Milaan. Daar, 
tussen alle grote namen, ervaarde ik letterlijk de magie van 
het maken. Voor mij de bevestiging dat ik het juiste deed en 
hiermee verder wilde. Ondertussen verhuisde ik met al mijn 
materialen en machines naar een atelier in de Beatrixhaven, 
waar ik nu nog altijd zit. Daar is ook het ontwerp voor de 
‘Club Seat’ geboren, een van mijn laatste en misschien wel 
meest bekende ontwerpen. Een elegante en ergonomisch 
bijzonder verantwoorde fauteuil, gemaakt van hergebruikte 
materialen. De kunstzinnige vormen in mijn ontwerpen 
tillen het meubelstuk naar een hoger niveau en maken het 
uniek. Mijn ontwerpen beginnen nog altijd met een, op het 
eerste gezicht, kinderlijke tekening. Ik heb nooit geleerd hoe 
ik professioneel moet tekenen en heb het mezelf allemaal 
aangeleerd. In juli 2020 heb ik mijn eigen winkel geopend en 
ben ik mijn merk verder gaan uitbouwen. Het belangrijkste 
aan maker zijn, is dat je moet durven. Durven doen. Die 
creativiteit zat er altijd al in, maar daar deed ik nooit veel 
mee. Ik kan nu eindelijk laten zien wat ik kan en streef 
ernaar het hoogste niveau te bereiken met mijn werk. Dat 
voelt nog iedere dag als iets magisch.” 
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Li Lefébure (51) is 
kinderboekenschrijfster. Vanuit 
haar huis in Maastricht schrijft ze 
regelmatig nieuwe boeken. Ook geeft 
ze les en workshops aan docenten 
en leerlingen op scholen. Haar 
boeken zijn te koop bij Boekhandel 
Dominicanen en Twinkel de 
Cadeauwinkel.

“Het begon allemaal bij de knuffel van mijn zoontje. Hij 
ging ervanuit dat er ook bij zijn knuffel een boek, een 
verhaal, hoorde. Maar dat was er niet, dus besloot ik het 
zelf te schrijven. Dat was zo makkelijk nog niet. In weinig 
woorden moet je veel vertellen. Ik ben altijd creatief 
geweest, alleen uitte zich dat meer in schilderen. Maar 
ik was altijd al geïnteresseerd in taal en dol op lezen. Ik 
besloot de stoute schoenen aan te trekken en begon als 
kinderboekenschrijfster. Dit voorjaar breng ik alweer mijn 
18e, 19e en 20e boek uit. Ook hiervoor zijn mijn kinderen 
een inspiratiebron geweest. Mijn zoon kwam een tijd 
geleden thuis en zei: ‘Mama, Isa is op mij, maar ik ben niet 
op Isa’. Hij durfde dat niet aan haar te vertellen, omdat hij 
bang was dat ze dan geen vrienden meer wilde zijn. ‘Hier 
moet ik iets mee’, dacht ik. Zo ontstond het idee. Er moet 
altijd een probleem zijn, dat in het boek wordt opgelost. 
Daarna begin ik met schrijven. Soms schrijf ik in één keer 
een briljant hoofdstuk en de andere keer heb ik na een 
uur pas één zin opgeschreven, die ook nog eens niet goed 
is. Dat is het leven van een schrijver. Hoewel ik met het 
maken van een schilderij meteen resultaat zag en het 
schrijven van een boek maanden, soms wel jaren duurt, 
wil ik niks anders meer doen. Ik vind dit zo tof. Ik heb echt 
een passie voor kinderen. Door mijn boeken kom ik veel 
op scholen, daardoor ben ik het onderwijs ingerold. Ik geef 
lessen creatief schrijven om zo meer taal- en leesplezier 
bij kinderen te ontwikkelen. Ook geef ik workshops aan 
docenten, om te laten zien hoe ze het stukje taal en creatief 
schrijven in hun lessenplan kunnen integreren. Het contact 
met de docenten en kinderen is heel erg leuk. Het houdt 
mij als tekstschrijver ook scherp. Ik reis door het hele land 
voor het geven van lezingen en workshop, maar het liefst 
zit ik daarna weer achter mijn laptop te schrijven. Vanuit 
mijn eigen thuis in Maastricht.” | W!M

DE MAGIE
VAN HET
MAKEN



WETHOUDER AARTS OVER

GOC-OVERLEG

'Het overleg is in mijn ogen een goed voorbeeld geweest waarmee we 
hebben laten zien hoe we samen tot oplossingen kunnen komen.'

MECC Agenda
PROSA 2021
2 december – 3 december 2021

Holiday on Ice
29 december 2021 – 2 januari 2022

Hip Hop International Netherlands
8 januari – 9 januari 2022

InterClassics Maastricht
13 januari – 16 januari 2022

TOGETHER WE CAN
28 januari 2022 

HYROX 2022
5 februari 2022

The Artists Formerly Known as 
Lama’s - TAFKAL
11 februari 2022

Disclaimer
Houd de website van het MECC in 
de gaten voor mogelijke wijzigingen 
in verband met corona. 

WWW.MECC.NL

X-MASS STORE IN DE NIEUWSTRAAT
In een eerdere editie van de W!M schreven we al over 
hoe ondernemers en pandeigenaren in de Nieuwstraat 
alles op alles zetten om de straat onder de aandacht te 
brengen bij het winkelend publiek. Ook in de magische 
decembermaand pakt de straat uit! 

Tijdens de feestelijke periode zal de Nieuwstraat een extra gezellige en sfeervolle 
straat zijn. Niet alleen door ‘onze’ sfeerverlichting, maar ook dankzij de aankleding door 
de winkeliers zelf. De straat heeft op eigen initiatief kerstbomen geplaatst, zodat het 
winkelend publiek kan genieten van nog meer kerstsfeer en het diverse aanbod in de 
straat. 

“We willen als winkelierscollectief de straat nieuw leven inblazen. Als eigenaar van 
meerdere panden wil ik de straat weer terug op de kaart zetten. We zijn dan ook mega 
enthousiast dat we naast de sfeerverlichting en de kerstbomen, samen met BLOOMS, 
een pop-up kerstwinkel hebben geopend,” aldus Didier Gilissen. In de pop-up store vind 
je uiteenlopende kerstdecoratie om het thuis gezellig te maken. Veronique van den 
Boorn – eigenaresse BLOOMS: “Van compleet versierde kerstbomen tot mooie kransen 
en feestelijke kerstmannen. Je vindt het allemaal in de Nieuwstraat 22. Maar ook bij 
BLOOMS zelf, op nummer 23, kunnen bezoekers terecht voor de mooiste kerststukken, 
boeketten en exclusieve kerstspullen. Dubbel feest!”

Iedereen is van harte welkom om de Blooms X-MASS pop-up store te komen bezoeken in 
de komende weken. De pop-up store is t/m vrijdag 24 december geopend. 

POP-UP!
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“Het GOC-overleg was opgezet als een 
werkgroep om samen de uitdagingen aan 
te pakken die de coronacrisis met zich 
meebracht. Het begon als een overleg 
tussen het college van Burgemeester 
en Wethouders van Maastricht en een 
vertegenwoordiging van het BOC-overleg 
(Binnenstad Ondernemers Collectief) 
zijnde Centrummanagement Maastricht, 
de Koninklijke Horeca Nederland 
Maastricht-Heuvelland, de VOC (Vereniging 
Ondernemers Centrum), Maastricht 
Marketing, de SAHOT (Samenwerkende 
Hotels) en de VEBM (Vereniging 
Eigenaren Binnenstad Maastricht). Later 
werd daar een vertegenwoordiging van 
binnenstadbewoners en de cultuursector 
aan toegevoegd. Een waardevolle toevoeging 
volgens Aarts. Ook zij ‘maken’ immers de 
stad. “Dan is het belangrijk en eigenlijk 
ook heel logisch om hier samen in op te 
trekken. Het overleg is daarmee in mijn 
ogen een goed voorbeeld geweest waarmee 
we hebben laten zien hoe we met al deze 
partijen samen tot oplossingen kunnen 
komen. Het beeld leeft nog weleens dat 
de gemeente tegenover ondernemers en 
bewoners staat, maar hiermee hebben we 
laten zien, dat we naast elkaar staan en 
samen onze krachten kunnen bundelen.” 

Al vrij snel na het uitbreken van de crisis vorig jaar, werd 
het speciale Gemeente-Ondernemers-Corona (GOC) overleg 
in het leven geroepen. In eerste instantie een overleg 
tussen gemeente en ondernemers, bedoeld om samen naar 
oplossingen te zoeken om Maastricht zo goed mogelijk door 
de crisis te loodsen. Later werd het verder uitgebreid met 
andere belanghebbenden. Het overleg nam uiteindelijke 
een essentiële plek in op de corona agenda van de stad en 
was al die tijd van bijzonder toegevoegde waarde, zo blikt 
wethouder John Aarts terug. Momenteel wordt bekeken of 
en in welke vorm het GOC-overleg het komende jaar wordt 
gecontinueerd.

Voortzetting GOC-overleg
Daar waar het overleg vorig jaar, op 
het hoogtepunt van de crisis, wekelijks 
plaatsvond, is dat nu afgeschaald naar 
minder frequent. Aarts: “We zijn nog 
steeds actief als overleg, maar laten 
dat nu meer afhangen van actualiteit en 
dringende zaken.” Aarts benadrukt dat 
het vooral belangrijk is dat er ook echt 
urgente agendapunten zijn die in dit overleg 
besproken moeten worden. Gelet op de 
huidige situatie, wordt momenteel dan ook 
bekeken in hoeverre het GOC-overleg in 
zijn oorspronkelijke staat overeind moet 
blijven. Acties en discussies die in de 
afgelopen periode op de agenda van het 
overleg stonden waren o.a. de voorgestelde 
opstart aan de hand van het gefaseerde 
‘Maastricht model’ begin dit jaar, de 
discussie over uitbreiding van de terrassen 
en de ontwikkelingen rondom het al dan niet 
plaatsvinden van evenementen. 

Evenementen als economische motor
Wat die evenementen betreft, onderstreept 
Aarts graag dat hij zich als wethouder altijd 
hard heeft gemaakt voor het laten floreren 
van evenementen die onze stad kleur geven. 
“Evenementen zijn een essentiële motor voor 
het herstel van de economie in de stad. Het 

is echter uiteindelijk niet aan de gemeente 
om deze evenementen op de kaart te zetten 
en te laten slagen. Dat zijn de ondernemers 
erachter. Zij gaan die uitdagingen aan en 
dragen het risico in deze grillige tijden. Daar 
kunnen we als gemeente alleen maar heel 
veel respect voor hebben. Ik hoop van harte 
dat een aantal vaste evenementen komend 
jaar weer terugkeert op onze agenda. Denk 
aan TEFAF, de concerten van Andre Rieu, het 
Preuvenemint, de invulling van het Vrijthof 
als onderdeel van Magisch Maastricht 
e.a. Het leek zo vanzelfsprekend dat die 
evenementen vast op de agenda stonden, 
maar we hebben wel gezien dat dat beslist 
niet zo is en wat het betekent voor de stad 
als het wegvalt.”

Perspectief lonkt
Met de juiste ondernemersgeest moet dat 
goedkomen als het aan wethouder Aarts 
ligt. Hij kijkt optimistisch vooruit. “Vanaf het 
begin van de crisis ben ik positief en hoopvol 
geweest wat betreft het economisch herstel 
van de stad. Ik heb er altijd vertrouwen in 
gehad dat, zodra het kan, Maastricht bruist. 
Dat is ook al gebleken in het afgelopen jaar. 
Er lonkt perspectief, in eerste instantie op 
macroniveau. We kunnen weer opbloeien. 
Als we daar tenminste samen in blijven 
investeren. En dan bedoel ik vooral: 
niet afwachten, niet verslappen, maar in 
beweging blijven, schouders eronder en 
samen werken aan een tolerante, sociale, 
open en gezonde stad. Een stad met oog voor 
elkaar waarin ondernemers en bewoners 
floreren.” | W!M

CENTRUMMANAGEMENT
MAASTRICHT IS OP ZOEK NAAR... 
LID RAAD VAN TOEZICHT (ONBEZOLDIGD) 
Centrummanagement bouwt aan een toekomstbestendig, 
economisch vitaal en kwalitatief centrum Maastricht en 
de aanloopstraten, samen met partners als gemeente en 
ondernemers.

Gezocht wordt een enthousiast lid van de Raad van 
Toezicht om hierover mee te denken en aan mee te 
werken. Voor de functie wordt een kandidaat gezocht 
met kennis van- of affiniteit op het gebied van Cultuur. 

Heb je de ambitie en ben je bereid een bijdrage te 
leveren aan de ontwikkeling van Maastricht?
Richt dan jouw sollicitatie voorzien van CV en opgave 
van eventuele nevenfuncties voor 31/12/2021 aan 
Stichting Centrummanagement Maastricht, Vrijthof 23, 
6211 LE  Maastricht of per email info@cmmaastricht.nl.
Voor meer informatie: zie www.cmmaastricht.nl of bel 
met Richard Loomans, mobiel +31 6 4842 1584.

Korte berichten
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ONZE STAD OP WEG
NAAR 2040...

Het was eigenlijk bedoeld als een brainstorm over de herstelperiode na Covid, maar 
mondde uiteindelijk uit in een interessante notitie die een bijdrage levert aan de nog uit 
te werken stadsvisie waarin een duidelijke focus op gezondheid omschreven staat. “Het 
wordt tijd dat Maastricht laat zien dat het veel meer is dan die Bourgondische stad waar 
je kunt genieten op het terras of de stad waar het heel fijn studeren is,” aldus ‘nieuwe’ 
Maastrichtenaren Natalia Westermann en Damiën Nunes. Zij maakten deel uit van een 
bewonersgroep die eerder dit jaar tijdens vier brainstormsessies samen nadachten en 
spraken over de ontwikkeling van Maastricht. Ze vertellen er graag meer over. 

Studenten- en toeristenstad
Het voelt inmiddels haast overbodig om te 
stellen dat Covid een heuse wake-up call 
was voor iedereen. Ook voor Maastricht 
als stad heeft het blootgelegd waar de 
kwetsbare plekken zitten; wat er overblijft 
op het moment dat heel veel weg- en stilvalt. 
Natalia: “Als ondernemer met mijn eigen 
zaak ben ik me er door die periode nog 
meer bewust van geworden hoe zeer we als 
stad afhankelijk zijn van toerisme. Als dat 
wegvalt, als de grenzen sluiten, dan is de 
impact enorm. In mijn ogen is er duidelijk 
meer nodig dat houvast biedt en voor een 
meer solide basis zorgt.” Natalia kwam 
zo’n vier jaar geleden vanuit Groningen 
naar Maastricht voor haar master aan de 
universiteit. Inmiddels runt ze haar eigen 
vintage zaak in de Heggenstraat. “Als 
relatief ‘nieuwe’ Maastrichtenaar durf ik wel 
te stellen dat ik een frisse kijk op de stad 
heb. Toen ik via via werd benaderd voor 
deze brainstormsessies, zag ik dit als een 
mooie kans om met mijn stem een groep te 
vertegenwoordigen.” 

Voorgedragen vanuit de universiteit waar 
hij werkzaam is als service designer & 
innovation trainer, nam ook Damiën deel 
aan de brainstormsessies. “Ik geloof heel 
erg in co-creatie en ben graag bereid iets 
bij te dragen vanuit mijn achtergrond. Naast 
het sterke imago als toeristenstad, wordt 
Maastricht ook gezien als een studentenstad. 
Daar scoort de stad heel goed, landelijk 
gezien. Dat is heel mooi en heeft de stad al 
veel gebracht. Maar net als toeristen, geldt 
ook voor studenten: ze komen en gaan. 
Uiteindelijk wil je ook een stad zijn waar 
mensen blijven. Waar ze zich willen vestigen. 
Je wil niet alleen afhankelijk zijn van 
studenten en toeristen die komen en gaan.” 

Focus op gezondheid
Al pratend over de toekomst na Covid 
werd tijdens de brainstormsessies steeds 
duidelijker dat er meer nodig is dan alleen 
een herstelplan voor de korte termijn. 
Maastricht heeft focus nodig, die stip aan de 

horizon waar we ons op richten. Of, zo valt 
te lezen in de onlangs uitgebrachte notitie: 
Het is nu tijd om de stad meer inhoud te 
geven, waarbij we bouwen aan de identiteit 
van een internationale universiteitsstad in 
een krachtige kennisregio. We beseffen dat 
we de hoofdstad zijn van een provincie en 
dat we daar ook naar dienen te handelen. 
Met alle verantwoordelijkheden die 
daarbij komen kijken: de ontwikkeling van 
voldoende banen, oog voor duurzaamheid, 
klimaat en innovatie, aandacht voor het 
individu en verbinding met het umfeld zijn 
hele belangrijke aandachtspunten voor de 
toekomst. We streven ernaar in balans te 
zijn, met herkenbaarheid en eigenheid als 
basis voor een sterke reputatie. 

Damiën over die focus: “Gelet op dat wat 
er al is en waar de afgelopen jaren ook al 
veel in is geïnvesteerd, is de keuze voor 
gezondheid en kennis dan eigenlijk een 
heel logische. Met grote spelers als de 
universiteit, MUMC+, Brightlands Health 
en de Smart service campus in de regio 
gebeurt er op dit moment echt al heel veel 
op dat gebied. Misschien is dat nu nog 
te gefragmenteerd. Daarom moeten we 
zorgen dat we daar één boodschap van 
kunnen maken die we samen uitdragen. Dat 
creëert meer verbinding, zodat we elkaar 
beter weten te vinden en elkaar kunnen 
versterken. Uiteindelijk draagt het ook bij 
aan het beeld naar de buitenwereld. Door 
de universiteit heeft Maastricht de laatste 
decennia een behoorlijke ontwikkeling 
doorgemaakt. Er gebeurt zoveel achter 
de deuren van universiteit op gebied van 
onderzoek en innovatie. Die kennis wil je in 
de stad houden, je wil niet dat die samen met 
afgestudeerde studenten en onderzoekers 
weer verdwijnt uit de stad, toch?” 

De gezondste stad
“Wist je dat Maastricht in een onderzoek van 
Arcadis op de derde plek staat als gezondste 
stad van het land?” vervolgt Damiën. 
“Volgens mij is dat niet een beeld dat echt 
leeft onder veel Maastrichtenaren. Maar het 

is een heel mooi vertrekpunt om die focus 
op gezondheid verder uit te bouwen.” En 
dan gezondheid in de breedste zin, zo vullen 
Natalia en Damiën snel aan. Natalia: “We 
hebben het niet alleen over lichamelijke 
gezondheid. Een gezonde stad is ook een 
financieel gezonde stad en een stad die 
gezond is op het gebied van welzijn en op 
sociaal maatschappelijk vlak. Dat betekent 
dat iedereen er op zijn of haar manier een 
bijdrage aan kan leveren en invulling aan 
kan geven. Als ondernemer, inwoner en 
student. Als onderwijsinstelling en vanuit 
het bedrijfsleven. Om dat te bereiken is 
een duidelijke visie heel belangrijk. En dat 
gaat verder dan een paar jaar, maar vraagt 
echt om ver vooruit te kijken. Vandaar een 
doorkijk naar 2040. In onze ogen ligt daar 
echt een kans, maar dan moeten we die wel 
grijpen en er met zijn allen voor gaan.” 

Landen en leven
De notitie vanuit de brainstormgroep werd 
onlangs gepresenteerd. En nu? Natalia: 
“Het is zaak om het nu zoveel mogelijk te 
verspreiden en daarnaast ook aansluiting 
zoeken bij de stadsvisie zoals die nu door de 
gemeente wordt ontwikkeld. Damiën: “Hoe 
mooi is het als dit de komende tijd landt 
en ook daadwerkelijk gaat leven onder alle 
Maastrichtenaren?!” | W!M

 

'EEN GEZONDE STAD IS OOK 
EEN FINANCIEEL GEZONDE 

STAD EN EEN STAD DIE 
GEZOND IS OP HET GEBIED 

VAN WELZIJN EN OP SOCIAAL 
MAATSCHAPPELIJK VLAK. 

DAT BETEKENT DAT IEDEREEN 
ER OP ZIJN OF HAAR MANIER 

EEN BIJDRAGE AAN KAN 
LEVEREN EN INVULLING AAN 

KAN GEVEN.'2040
'WIST JE DAT MAASTRICHT 
IN EEN ONDERZOEK VAN 

ARCADIS OP DE DERDE PLEK 
STAAT ALS GEZONDSTE STAD 

VAN HET LAND?'



DE LICHTJES IN HET ZONNETJE
Kijk nou, ze branden weer! Het is dit jaar weer 
gelukt om er samen met de ondernemers een 
magisch mooi plaatje van te maken. Net als 
voorgaande jaren zal iedereen die onze stad 
bezoekt worden betoverd door een slinger van 
sfeerverlichting. Van de bollen op het Onze 
Lieve Vrouweplein en de guirlandes op weg 
naar de Servaasbrug tot de ‘gouden regen’ in de 
Boschstraat. In deze fotoreportage zet fotograaf 
Jean-Pierre Geusens de lichtjes in het zonnetje. 
Met zijn camera wist hij de verlichte straten en 
schitterende wijken vast te leggen. 
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Fotoreportage



MAGIE OP HET 
VRIJTHOF
Als alles door mag gaan dan zal 
Magisch Maastricht dit jaar weer 
terugkeren op het grootste plein 
van de stad. Van 1 t/m 31 december 
vind je dan naast een reuzenrad, 
nostalgische carrousel en een 
grote overdekte schaatsbaan, 
diverse horecapaviljoens, een heuse 
Schirmbar en een kerstmarkt. Ook 
de Sint Servaasbasiliek zal haar 
deuren openen zodat bezoekers hier 
een ‘bougie’ke’ (kaarsje) kunnen 
aansteken.

VERRASSENDE culturele ACTIVITEITEN

CHARLOTTE HAESEN & 
PHILIP BREIDENBACH
Chansonnière Charlotte Haesen 
komt samen met haar gitarist Philip 
Breidenbach naar de Luthersekerk 
tijdens Magisch Maastricht om een 
preview te geven van hun nieuwe 
programma ‘Oú est l’amour?’. 
Dit zullen ze op 12 februari 2022 
presenteren in het Theater aan 
het Vrijthof samen met hun 
nieuwe band. Voorafgaand zal 
Peter Willems met zijn contrabas 
optreden. 

Datum
21 december 2021

Tijden
19.30 - 20.15: Peter Willems
20.30 - 21.15: Haesen & Breidenbach

LUTHERSEKERK
PRESENTEERT... 

JONG TALENT 
Ook zal in deze sfeervolle 
Luthersekerk het thema ‘jong talent’ 
centraal staan door optredens 
van de samenspeelgroep en 
Jeugdharmonie van Harmonie Sint 
Petrus en Paulus Wolder. 

Datum
22 december 2021

Tijd
19.00 - 20.00

CONSERVATORIUM 
MAASTRICHT MEETS 
JAZZ MAASTRICHT 
Als je een jazzliefhebber bent dan 
moet je er deze avond zeker bij 
zijn! Op de donderdag voor kerst 
zullen Conservatorium Maastricht 
en Jazz Maastricht een sfeervol 
jazzprogramma presenteren met 
o.a. Wander. 

Datum
23 december 2021

Tijd
18.30 - 20.00

JEKERKLASSIEK
Festival JekerKlassiek organiseert in de 
feestelijke decembermaand speciale mini-
concerten in de Waalse Kerk. Violiste Lei 
Wang (concertmeester bij philharmonie 
zuidnederland) en drie musici brengen 
strijkkwartetten van Beethoven en 
Schubert ten gehore. Laat je meevoeren 
door deze hoogtepunten uit de klassieke 
muziek en dat in de bijzondere Waalse 
Kerk in het Jekerkwartier te Maastricht!

Locatie
Waalse Kerk, Sint Pieterstraat 6

Datum
5 december 2021

Tijden
14.00 / 15.30 / 17.00 

Toegang
Met de CoronaCheck-app

Zeker zijn van een plaats? 
Mail naar jekerklassiek@gmail.com

Meer informatie
www.jekerklassiek.nl
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Stichting Cultura Mosae zette dit jaar alles op alles om bewoners in en bezoekers aan 
Maastricht tijdens de kerstperiode te kunnen verrassen met cultuur. Het resultaat hiervan 

was een magisch mooi en sfeervol programma met ‘als vanouds’ verrassende events 
en optredens op ieder plein en haast iedere straathoek in de stad. In totaal zouden er 

meer dan 100 gezelschappen onderdeel uitmaken van het programma. De aangescherpte 
coronamaatregelen hebben er echter last-minute voor gezorgd dat de volledige Culturele 

Decemberprogrammering aanpast moest worden. Gelukkig heeft de stichting er samen met 
de rest van de ‘Magische partners’ voor kunnen zorgen dat er toch nog genoeg te beleven is 

tijdens Magisch Maastricht!

CULTURA MOSAE PRESENTEERT...

MAGISCHE 
ACTIVITEITEN IN 

MAASTRICHT 

De sfeerverlichting hangt en 
brandt, er ligt een nieuwe 
culturele agenda klaar en samen 
zullen we er alles aan doen 
om ook deze winter Maastricht 
magisch te maken, op welke 
manier dan ook. Hiernaast nemen 
we je mee langs een aantal 
activiteiten dat we de komende 
periode (hopelijk) kunnen 
verwachten. 

Van 11 december 2021 t/m 2 januari 2022 zijn op verschillende binnenlocaties in de stad 
uiteenlopende (Eu)regionale muzikale performances te zien. Ondanks dat het buiten een groot 

spektakel had moeten worden, zijn we heel blij dat we binnen nog live en fysiek concerten 
mogen geven en bijwonen. Heel diverse gezelschappen zullen onderdeel uitmaken van het 

programma. Wanneer wat plaatsvindt? Hieronder lees je er alles over!
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OUDEJAARSCONCERT ANNA NITA 
IN HET PESTHUYSPODIUM
Anna Nita sluit 2021 af met een mooi intiem optreden. De Limburgse singer-
songwriter laat zich inspireren door jazz, R&B en souliconen als Sade, Lauryn 
Hill en Amy Winehouse. Samen met haar band maakt ze een laid-back mix van 
soulvolle pop, R&B en jazz met scherpe teksten over thema’s als empowerment 
en overgevoeligheid. In 2020 bracht ze haar debuut EP ‘Insulated’ uit. Het 
nummer ‘Cloud Nine’ werd opgenomen in de top 50 van NPO Radio 2 Soul & 
Jazz. In 2020 was Anna Nita ook te gast tijdens de livestream optredens in de 
Muziekgieterij in het kader van Magisch Maastricht. 

Locatie   Datum      Tijden
Pesthuyspodium  30 december 2021     19.45 – 20.15 / 21.15 – 21.45

STICHTING ROOTS UNLIMITED 
NIEUWJAARSCONCERT
Tijd om het nieuwe jaar in te luiden met niemand minder dan Stichting Roots 
Unlimited. Zij zullen op deze middag The Blues Crew en Flinthill Music Trail 
presenteren. Flinthill Music Trail is een Limburgse band die akoestische 
Amerikaanse muziek maakt, met name bluegrass en americana. Vrolijke en 
uptempo muziek afkomstig uit de Blue Ridge Mountains van Virginia, Kentucky 
en Tennessee. Flinthill Music Trail neemt bezoekers graag mee op een 
avontuurlijke muzikale rondreis door de countryside van Amerika!

The Blues Crew is recent ontstaan als bluessectie van Roots Heritage Orchestra, 
een van de activiteiten van de Stichting Roots Unlimited uit Maastricht. 
Verwacht authentieke, oude stijl blues, variërend van akoestische country blues 
tot ingetogen elektrisch repertoire van recentere datum. 

Locatie  Datum      Tijd
Luthersekerk 2 januari 2022     15.00 - 17.00

magische LICHTROUTES
Ook dit jaar heeft Maastricht Marketing drie lichtroutes gemaakt die bewoners en bezoekers 

kunnen volgen. Van het hippe Wyck en architectonische Céramique tot het industriële 
Sphinxkwartier en romantische Jekerkwartier. Op de route komen historische, culturele en 

culinaire schatten die Maastricht rijk is voorbij. 

BETOVERENDE LICHTKUNSTWERKEN
Nieuw dit jaar is dat er naast de sfeerverlichting en lichtroutes, op verschillende plekken 
in de stad ook verrassende lichtkunstwerken te zien zijn. Van het Onze Lieve Vrouweplein 
en Plein 1992 tot in het Sphinxkwartier.

BAKENS VAN HOOP EN LICHT
Onze Lieve Vrouweplein

Kunstenaars Adalbert Gans en Axel 
Daeseleire brachten in tijden van corona 
al eerder het licht naar Antwerpen. Deze 
winter is er een Maastrichtse editie van hun 
kunstproject Bakens van Hoop en Licht te 
zien. De Antwerps-Oostenrijkse kunstenaar 
Adalbert Gans creëerde voor deze 
tentoonstelling vijf unieke monolithische 
lichtobjecten. Op de sokkels zijn persoonlijke 
teksten over gevoel, hoop en licht 
geschreven door kunstenaars als Frans 
Budé, Lale Gül en Ruben L. Oppenheimer. De 
artistieke invulling van Bakens voor Hoop en 
Licht zorgt zowel letterlijk als figuurlijk voor 
licht. Hoewel de drie meter hoge sculpturen 
robuust en ruw aandoen, brengen zij van 
binnenuit licht en kleur. Een kunstproject om 
bij stil te staan, de warmte van de kleur te 
ervaren en het licht door te geven.

LICHTKUNST VAN STANG 
GUBBELS OP CENTRE CÉRAMIQUE
Plein 1992

In de maand van het licht krijgt Centre 
Céramique een magisch tintje. Wanneer 
het donker wordt en de lichtjes aan gaan, 
wordt er op het gebouw een lichtkunstwerk 
van Stang Gubbels geprojecteerd. Deze 
geanimeerde visual zal zowel illustratieve 
als tekstuele elementen bevatten die in 
elkaar overlopen. Eerder ontwierp de 
kunstenaar al een 64 meter hekwerk van 
staal, dat nog altijd te zien is op de tweede 
etage van Centre Céramique. Hierin heeft 
Stang de geschiedenis van Maastricht op 
een bijzondere manier verwerkt. Breng een 
bezoekje aan Plein 1992 en laat je verrassen 
door het licht.

KUNSTWERK VAN FUNKY TOWN
OP SPHINXCOUR
Sphinxkwartier

Ook het Sphinxkwartier pakt in de 
wintermaanden groot uit met een 
lichtkunstwerk van kunstenaarsduo Funky 
Town: Cher & Roosje. Een enthousiast, 
kunstzinnig koppel dat bekend staat om 
het maken van complete stages en podia 
voor festivals, gemaakt van restmaterialen. 
Deze winter presenteert het duo op 
het Sphinxcour een wel heel bijzonder 
kunstwerk: een ‘zwevend’ huisje met 
‘ballonnen’, kleur en licht. Een spannende 
mix van de bekende ‘gingerbread’ huisjes en 
het huis uit Disneyfilm ‘UP’. Op 1 december 
start het duo met de opbouw van het 
kunstwerk, wat fascinerend wordt om te 
volgen. Bezoekers kunnen dan ook alvast 
een kijkje nemen. Op 9 december vindt de 
grote opening plaats.

Disclaimer
Zoals je ziet focussen we ons op wat wel kan! Maar we realiseren ons ook heel goed dat dit zomaar weer anders kan zijn op het moment 
dat deze W!M verschijnt. Wanneer de coronamaatregelen vanuit de Nederlandse overheid veranderen, kan het gevolgen hebben voor 
bovenstaande evenementen en activiteiten. Houd daarom www.culturamosae.nl en www.bezoekmaastricht.nl in de gaten voor een compleet 
overzicht van de locaties van de verschillende optredens en de meest actuele agenda van de Culturele Decemberprogrammering.
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CULTURA MOSAE PRESENTEERT...

WWW.CULTURAMOSAE.NL  /
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BEDANKT ALLEMAAL! 
Samen met jullie maken we het mogelijk!
Graag benoemen we op deze laatste twee pagina’s van de W!M 
alle trouwe en nieuwe ondernemers die een bijdrage leveren 
aan de prachtige sfeerverlichting in de stad.

Veel liefs van de meisjes van ‘de lempkes’, 

#
Restaurant 55
7 for all Mankind

A
l'Abeille
Notariskantoor AchtenvanGent
Adriaan de Smaakmaker
Aim
Albert Heijn Helmstraat
Albert Heijn Plein 1992
Alex eat drink sleep
Allure
Amrâth Grand Hotel de 
l'Empereur
Amzar
Arborator
VVE Arco Iris 
Atelier Maestricht
Avanti

B
Frituur de Aw Brök
B1 Original
il Bacaro
Gezondheidswinkel Balsemien
by Bar
la Barraca
Grand Café Basilica
Gastrobar Basta 
Café Basta 
Bastiaans Schoenmode
Hotel BE 41
Be-One
Hotel Beaumont en restaurant 
Harry’s
Hotel Bar Beez
Belle Mani
Dansschool Bernaards
Biezoe
de Bijenkorf
de Bisschopsmolen
Bizzare
Blanche Dael / Coffeelovers
Sjinkerij de Bobbel

Bocca Lupo
la Bodega
Café Restaurant Bokes
Café van Bommel
le Bon Vivant
Bona Venia 
Bouchon d'en Face
Hotel de la Bourse
Brandsøn Drinking & Dining
Britannique
Brocantique-Watches
theBroth Bar
Bulthaup / Tomzon Keuken en 
interieurarchitectuur
Burgerlijk

C
la Canasta
Steakhouse Carnal 
la Casa del Habano
Amrâth Hotel du Casque 
Maastricht
Cavallaro Napoli
il Cavo / Lucky Luc Snacks
Eetcafé Céramique
Chocolaterie Boulanger
Cinq
City Centre Hotel Mabi
City Housing Maastricht
Claudia Sträter
Clichee
Clio Jewelry
Collective Workspace Maastricht
de Comedie
Confetti
Coquette
CPTL
Cram Estilo
Cucina 50

D
van Dalen Cigar Boutique
Darq
Depeche
Dille en Kamille

Vishandel de Dolfijn
Dot'n'Square Vintage
Drogisterij Jaspers
Durlinger Schoenen
by Duut

E
Ekoplaza Maastricht
Elia
Restaurant Ellinikon
Essentiel ANTW
Etoile Maastricht VOF
Expresso

F
Fab Icons
Fair Play Centers
Café Falstaff
Famke Rousseau
le Fernand café manger
de Fessa
Festen 
Filipucci
a Fish Named Fred
Fitz-Roy
Florale Haircare
Café Forum
Freddy Pant Room
Fresh Cooked

G
Gastrobar Fretz
Gabor
Gaby
Gall & Gall
Grand Café Gauchos  Grill
Gay Jongen
Gembira
Gents 
Giensch
Gigue
de Gouverneur
the Green Elephant
Guts and Goats

H
Maison Haas-Hustinx
Handelsbanken
Heleven
Bakkerij Hermans
Hot Kitchen Men's Boutique
Hotel Kaboom
Hotel Sansa
Hunters

I
ICI Paris XL Grote Staat
ICI Paris XL Wycker Brugstraat
Galerie & Atelier IK 
ING Bank
d'n Ingel
Interum

J
Jacks & Jeans
Jamin
Jef Gastrobar
My Jewellery
de Joffers
Jovial
Judi

K
K-Atelier
K-Store
de Kaasbar
Kaldi Wycker Brugstraat 
Petit café in de Karkol
Koninklijke Horeca Nederland 
(Maastricht en Heuvelland)
Kiki - 2
Kiki Niesten
Kinsjasa Shoes
Kinsum Records
het Kousenhuis LinoLux
Kunstuitleen Maastricht

L
LAKLAK
Schoenmakerij Lebon

van Leendert
Len Haarverzorging
Leon Martens
Leonidas Nieuwstraat
Leonidas Rechtstraat
Lincherie
Liu Jo
Restaurant Livin' Room
Café Local
Lotte Deckers by Coen Gorter
Stadscafé Lure
the Luxury Floor

M
MAAK
Maaslands Antiquariaat & 
Lijstenmakerij
Maastricht Culinaire
Grand café Maastricht Soiron 
Maastricht Visitorcenter
de Maastrichter Brandslang
Café Madrid
Maison Louis
Marc Cain
Marcel Mingels
Maria’s Kapsalon
les Marolles
Max®
Maxcy’s
Maxime Schoenen
MaxMara
McDonalds Wyck
McDonalds Vrijthof
Mediterraneo
Meijer Scharis
Mes Amis
Mestrini Occhiali
Meulenhoff schoenen
Meyer & Meyer
Mickey Brown's
Modemannen Wyck
Mody Mary
Momus
Brasserie Monopole
Montulet International
Moriaan 
Moustache Conceptstore
au Mouton Blanc
Mrs. O. & More
Munnichs Grote Staat
Munnichs Wolfstraat

N
NAN Glass & Design
Nespresso
la Neuvieme Paris
New Hampshire
Brasserie Nieuw Bruin

Nikkie Plessen
Nina's boutique
No Label
Noir
Noir Wycker Brugstraat 
NZA New Zealand Auckland

O
Restaurant O'
Oak 34
Odysse
Oil & Vinegar
Ondernemend Wyck
Ondernemersvereniging OLV 
Plein
Ondernemersvereniging Entre 
Deux
Ondernemersvereniging 
Kesselskade en Maaspromenade
Ondernemersvereniging Mosae 
Forum
Ondernemersvereniging 
Stokstraatkwartier
Ondernemingsvereniging 
Sphinxkwartier
Optiek Martens
van Os tassen en koffers
Oska
In d'n Ouden Vogelstruys 

P
the Papershop by D&G
Passe Partout
Pastel
Patisserie Royale
Coliffeur PAUL
Bakkerij Paulissen
Café Paulus
Pauw
Pennino Advocaten
Grand-café de Perroen
Peters Irish Pub
Petit Bonheur
Piece of Cake
Piedi d'Oro e piu
Buvette 't Piepenhoes
Café de Pieter
Pinky Grote Staat
Pinky Maastrichter Brugstraat
Pinky Onze Lieve Vrouweplein
Pinky Vrijthof
PL-Line
Pont d'Or
Hotel-tapperij de Poshoorn
Post and More
't Pothuiske
Pracht bloemen
Protestantse Gemeente 

Maastricht-Heuvelland (St 
Janskerk)
Verloskundigenpraktijk Puur 
Natal

R
Bloemenhandel Ramaekers
Regalo Cadeau
Reitz
Residence Housing & Relocation
Riviera Retro
Rob van Rijn Kunsthandel
Robert Smids Creation
Rommedoeke
Ron for Run
ROOOMS
Rotsvast
Rousseau
Restaurant Rozemarijn
de Rozengaard
Café 't Rozenhoedje
Ruijters

S
Sadhu home
SAHOT
the Sales Company
Sam Friday
bij SamSam
de Sap
Sarneel Dessous
Sassen Dielemans 
Scapa
Schins Atelier
Schoenmaeckers
Scotch en Soda
Scottish Pimpernel
Secondhand 4 all
Servaas café
Shoebaloo
Shoes & Shirts
Siefers
Sirius
Sjiek
Sjiek Kookpunt
Sjieko
Sjiers Barbershop
Mr. Smith
So Delicious
So Low XXL Store
Soldes Boutique Noir
Søstrene Grene
Bakkerij Souren
Spar City
Stadhuis Maastricht
State of Art
Steiner
Stud-d

Studentbike Maastricht
Stylish
Sunny South Up
Suzy B.

T
les Tables
the Tailor Man
Take Five
Tamaris
le Tapage
Theater aan het Vrijthof
le Theatre Hotel
Thiessen
Timberland
Tizia Jewels and Art
Toscanella Apuana
Toscanella Tutto Vino
Townhouse Hotel
Traders Pop
Hotel Trash Deluxe
Triumph Lingerie
Trivaldi

U -V
Universiteit Maastricht
VanDaan
de  Verrassing
de Verwondering
the Very Little Agency
Vintage Island
le Virage
Visser Chocolade
Vormlicht
Grand Café de Vreede

W
WEN
WePe-Mode
de Wijnwinkel
de Winkel van Nijntje
With Love Burrito
Wolford Nederland
Woolrich
van Wyck
Wyck Promotie
Wycker Cabinet

Y-Z
Yen Tran Vietnamese 
Specialiteiten
Zaki mode
Zerbinotto
Zilch
Café Zondag
Zumo Store
Café de Zwaan

In dit overzicht staat iedereen die vóór 14 november 2021 zijn/haar bijdrage heeft toegezegd. Doe je mee, 
maar sta je er niet bij? Dan verschijnt je naam in de lente editie van 2022!

Petra & Renske
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