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De stad bruist haast weer als vanouds. Maastricht maakt zich op voor de 
zomer. Een zomer die we weer samen mogen vieren. Op het terras, in het 
park, slenterend door de kleine straten en over pleinen. Genietend tijdens 
een van de vele evenementen en culturele activiteiten die op de agenda 
staan. Team Centrummanagement is er klaar voor! 

Paul ten Haaf, directeur CMM:
“De zomer vier ik zoveel mogelijk buiten, met familie en vrienden. Het overgrote deel in Maastricht, 
maar op gezette tijden ook in het buitenland, op verkenning in mooie streken en steden. Mijn ultieme 
‘zomer in Maastricht moment’ is wandelen met familie op de Sint Pietersberg met een picknickmand, 
een deken op het grasveld en een fantastisch uitzicht op Maastricht. In de zomer vind je mij (zoals velen 
wel weten: op de fiets) in de regio; het Land van Herve, Haspengouw en ons eigen Zuid-Limburgse 
Heuvelland zijn geweldig om te fietsen met regelmatig een stop op een fijn terras waar regionale 
producten worden geserveerd.”

Petra Malefijt, projectmanager CMM: 
“In de zomer vind je mij op de gezelligste terrassen van Maastricht of gewoon in m’n eigen achtertuin! 
Midden in de stad, dus met de geur van barbecues en geroezemoes van de buren maar toch lekker 
rustig. Mijn ultieme ‘zomermoment’ is de eerste keer de deur uit zonder jas. Je ruikt het, je voelt 
het: de stad warmt op, de mensen lachen meer, alles wordt gezelliger en minder gehaast. Eigenlijk 
helemaal het gevoel van een van mijn lievelingsevenementjes: de Route du Soleil (zie pagina 13). Ik 
vier de zomer het liefst buiten de deur, en met lieve mensen om me heen. Op vakantie met m’n lief, 
een weekendje naar de kust met vriendinnen en elk jaar een paar dagen roadtrip met mijn vader in zijn 
camper. Laat de zomer maar komen!”

Edwin Boonstoppel, projectmedewerker CMM: 
“Mijn ultieme ‘zomer in Maastricht moment’ is in de vroege ochtend als de stad nog ‘op z’n rustigst’ 
is, in het zonnetje op een terras in Wyck of in het Jekerkwartier, genieten van een cappuccino en een 
gebakje. In de zomer vind je mij op kantoor. Ik ben net gestart en er moet gewoon gewerkt worden. 
Gelukkig ligt er nog een bezoekje aan Stockholm in het verschiet. Voor de rest is het voorbereiden op 
de komst van ons tweede kindje. De zomer vier ik door samen met mijn zoontje en vriendin te genieten 
van de kleine momenten. Dat kan een stadswandeling zijn door Maastricht, een fietstocht door het 
Heuvelland of een barbecue met vrienden in de tuin.”

Renske Thomas, programmamanager Cultura Mosae:
“Eten en drinken met goed gezelschap in de zon, beter wordt het niet. Dus in de zomer vind je mij 
vooral op terras! Maar ik geniet ook van het moment dat ik ‘s ochtends op mijn fietsje over de brug 
richting kantoor fiets. Met de zon die in de Maas glinstert en de mensen die allemaal net wat vrolijker 
zijn dan in de winter. Deze zomer vier ik grotendeels gewoon in Maastricht omdat ons grote project 
MAAS! natuurlijk in september gaat plaatsvinden en daar alle voorbereidingen voor getroffen moeten 
worden. Misschien dat ik nog een lang weekend naar zee ga, maar verder ga ik vooral genieten van 
mijn eigen stadje.”

Venne Huisman, programmamanager Cultura Mosae:
 “Als het net even te warm is, zo’n kleine hittegolf en dat het leven in de middag even stil komt te 
liggen, dat de stad (en het leven) even de kans krijgt om te onthaasten. Dat is mijn favoriete ‘zomer 
in Maastricht moment’. En dan het tijdstip dat iedereen daarna weer tot leven komt in de avond en 
de verkoeling en gezelligheid opzoekt. Samen zijn tot laat in de nacht en genieten van het moment. 
Heerlijk! In de zomer trek ik er graag op uit, op de fiets een rondje maken of toeren met de classic 
mini door het Heuvelland. Even afkoelen en zwemmen in de Maas, genieten van de natuur. Met live 
muziek en een koud biertje. Kamperen met vrienden op een festival -deze zomer staat Pukkelpop op de 
planning- of gewoon iedere avond op het terras bij BorrelNoten open air concerts.” | W!M

ZOMER IN MAASTRICHT!Kort nieuws
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BOC stuurt voorstel aan College B&W

POSTCORONA HERSTEL 
VOOR ONDERNEMERS
Naar aanleiding van een positief onderhoud met 
wethouders Aarts en Peeters begin april heeft het 
Binnenstad Ondernemers Collectief (BOC), de grootste 
vertegenwoordiging van centrum-ondernemers in 
Maastricht, zich nader beraad over hun voorstel ter 
stimulering van postcorona herstel voor ondernemers. 
Daarop zijn twee voorstellen geformuleerd die ieder 
in een brief aan het College van B&W zijn verwoord. 
Zo wil het BOC komen tot een uitvoeringsmasterplan 
voor het centrum van Maastricht. Hierbij wordt onder 
andere gedacht aan vergroening van het centrum. 
Niet door het verwijderen van parkeerplaatsen en het 
plaatsen van bomen op die plaatsen, maar met een 
centrum breed plan met stadaankleding en het autoluw 
inrichten van straten waar dat wenselijk is en het 
een kwaliteitsimpuls betekent voor de leefomgeving 
en beleving. Met die vergroening wordt bovendien 
een significante bijdrage aan het reduceren van 
hittestress in het centrum gerealiseerd. Tevens vragen 
zij de gemeente in die brief om de komende jaren 
evenementen te ondersteunen die een kwaliteitsimpuls 
betekenen voor Maastricht. In een ander schrijven 
dringen zij erop aan de extra verhoging van precario en 
reclamebelasting niet door te laten voeren tot en met 
2026. Beide brieven zijn te lezen op onze website 
www.cmmaastricht.nl.



'Het gelukkigst zijn we als ons team 
en onze gasten tevreden zijn.'
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Omdat het concept gewoon goed is, omdat dit nog 
ontbrak in Maastricht of omdat het een jarenlange 

droom was. Zomaar een aantal redenen voor 
deze ondernemers om in de afgelopen periode 

vol positieve energie de deuren van een nieuwe 
zaak te openen. Noem het gewaagd, noem het 
stoer. Wij zeggen vooral: Welkom! Wat fijn dat 

jullie er zijn en met jullie enthousiasme en 
ondernemerschap bijdragen aan nog meer kleur 

en dynamiek in de stad. 

ATELIER ZOË
Zoë Haydon (51) en Simon Haydon (51)
“We leiden allemaal zo’n druk leven dat we vaak vergeten hoe 
belangrijk het is om goed voor onszelf en onze huid te zorgen. Ik 
kan je helpen om een aantal pure basisproducten te kiezen die 
niet alleen bij jouw huid maar ook bij jou als persoon en je routine 
passen. Mijn man Simon en ik komen uit Londen, maar ik heb een 
Nederlandse moeder en Simon Franse roots, dus wij zijn eigenlijk 
Europees. Maastricht is wat dat betreft een ideale plek, recht in het 
hart van Europa. In mijn atelier met winkel en kleine salon staat 
welzijn voorop. Om dat te bereiken bied ik een holistische aanpak. 
In een persoonlijk gesprek kijk ik niet alleen naar wat je huid nodig 
heeft, maar ik neem ook je levensstijl, je allergieën en dat wat je me 
over jezelf wilt vertellen, mee in mijn advies. Ik bekijk dan welke 
producten of behandelingen bij jou passen. Natuurlijk kun je ook 
vrijblijvend mijn winkel in lopen om producten te bekijken en te 
proberen. Huisteckel Sidney en ik verwelkomen je graag. Ik heb de 
merken die ik verkoop zorgvuldig geselecteerd. Het zijn natuurlijke 
producten, waarvan de makers nauw betrokken zijn bij het proces 
en veel belang hechten aan duurzaamheid en het beschermen 
van het milieu. Zo zijn er de voedende producten van Haeckels op 
basis van zeewier en de collageen producten van Ancient & Brave, 
MODM uit Schotland en Modern Botany uit Ierland. De kern van 
mijn bedrijf is echter de LED-lichttherapie gezichtsbehandeling. Dit 
is een enorm heilzame behandeling gericht op het herstellen van 
de huid en de onderliggende cellen. Een boost voor zowel lichaam 
als geest. Mijn man is meubelmaker en hij heeft de winkel zelf 
ontworpen en gebouwd. Het is echt een project waar we beiden 
achter staan. Voor ons is iedere uitdaging juist een kans! Nu alleen 
nog ons Nederlands bijspijkeren…”

RESTAURANT BIKKE
Michiel de Vries (32) en Lynn van der Velden (28)
“Maastricht is een prachtige internationale (studenten)stad, waar 
wij beiden ons hart aan hebben verloren. Wij voelen ons hier huis, 
genieten van de gastronomie en vinden het eigenlijk gewoon een 
eer om hier een plek aan toe te mogen voegen. Er is nog geen 
Scandinavisch restaurant in Maastricht. Ons concept is dus anders, 
net als het interieur. We zijn gevestigd in een statig monumentaal 
pand, dat net buiten de loop ligt. Je moet het weten, maar juist 
dat vinden wij leuk. Als wij zelf een stad bezoeken gaan we ook op 
zoek naar de bijzondere plekjes. Onze zaak kent een natuurlijke 
tweedeling in ‘voor’ en ‘achter, hier maken we gebruik van. Aan de 
voorzijde bevindt zich onze BAR | BISTRO waar je kunt aanschuiven 
voor ontbijt, lunch, een borrel en herkenbare Scandinavische diner 
gerechten. Achterin vind je onze fine dining, waar wij het principe 
van de ‘new nordic kitchen’ toepassen. Hier serveren wij een 
drie- of viergangenmenu op basis van pure, mooie ingrediënten. 
Zo lokaal mogelijk en met het seizoen mee. Een voorliefde voor 
Scandinavisch design hadden we altijd al. Toen een vriendin 
naar Stockholm verhuisde, kwamen we ook in aanraking met de 
Scandinavische keuken en raakten we geïnteresseerd in wat die 
te bieden heeft. Het klimaat daar heeft veel overeenkomsten met 
ons klimaat, waardoor de gewassen en seizoenen gelijkwaardig 
zijn. Met BIKKE hopen we een stukje Scandinavië naar Maastricht 
te halen, maar het gelukkigst zijn we als ons team en onze gasten 
tevreden zijn.”

OPEN SINDS
1 APRIL

OPEN 
SINDS BEGIN 

APRIL

 NIEUW
IN DE

STAD



'Laatst hoorde ik iemand zeggen dat je in een tijd van 
crisis juist moet ondernemen.'

'Bang om te ondernemen ben ik eigenlijk nooit, de andere 
optie is namelijk stilstaan en afwachten wat er gebeurt.'
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THE GAME BOX
Alain Dortants (37)
“Lucky number 6! Om in de speltermen te blijven. Met vestigingen 
in Almere, Apeldoorn, Enschede, Den Bosch en Groningen is er nu 
de zesde vestiging in hartje Wyck en dus in mijn achtertuin, want ik 
kom zelf uit Kerkrade. The Game Box is een arcadehal zoals die je uit 
Amerika kent. Een speelhal waar je de nieuwste games kunt spelen 
met je vrienden, maar waar je ook met het hele gezin een middag 
plezier kunt beleven. The Game Box is er voor alle leeftijden, ook de 
allerkleinsten kunnen bij ons hun hart ophalen. We proberen altijd 
een locatie in een stad te kiezen die veel vierkante meters heeft maar 
ook veel doorloop heeft en in de buurt van horeca ligt. Op deze plek 
in Maastricht vonden we de ideale combinatie van randvoorwaarden. 
Daarnaast kent Maastricht nog niet echt het concept van een 
zogenaamd Family Entertainment Center en daarmee vormt 
The Game Box volgens ons een welkome toevoeging aan het 
entertainment aanbod in de stad. Het concept is ons eigendom. 
Ondernemerschap heeft er bij mij altijd al in gezeten. Affiniteit met 
entertainment eigenlijk ook, want ik heb jarenlang Castle of Love 
georganiseerd. Bang om te ondernemen ben ik eigenlijk nooit, de 
andere optie is namelijk stilstaan en afwachten wat er gebeurt en 
daar ben ik niet zo goed in. Wanneer ik een hele locatie vol zie staan 
met allerlei mensen, groot en klein, die zich aan het amuseren zijn op 
een van onze spellen is voor mij het concept echt geslaagd.” | W!M

VAESSEN JUWELIERS
Servaas Vaessen (38) 
“Laatst hoorde ik iemand zeggen dat je in een tijd van crisis juist 
moet ondernemen. Dat houd ik steeds in mijn achterhoofd bij 
belangrijke beslissingen zoals het wel of niet openen van een 
tweede zaak. In Heerlen zijn we als familiebedrijf al 122 jaar een 
gevestigde naam, met een collectie die zich landelijk weet te 
onderscheiden. We merkten dat onze klanten van ver een bezoek 
aan onze winkel graag combineerden met een weekend Maastricht. 
Vandaar dat wij een plekje wilden veroveren in Maastricht. We 
hebben een mooie locatie gevonden met veel doorloop en mooie 
zaken aan weerszijden. Ons aanbod bestaat uit een uitgebreide 
collectie trouwringen met een betaalbare combinatie goud en 
edelsteen. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in horloges. Zelf 
ben ik ook horlogemaker. Ik merk wel dat ik mijn Frans wat moet 
bijspijkeren voor de zaak in Maastricht, in Duits en Engels kan ik 
me gelukkig prima redden. Origineel blijven en je eigen plan blijven 
trekken en niet met de massa meegaan, voor die uitdaging stel ik 
mezelf dagelijks. Het zou mooi zijn als de winkel in Maastricht een 
soort uithangbord zou kunnen worden van onze grotere winkel in 
Heerlen, dat ze elkaar versterken. Dan zou deze uitstap voor mij 
geslaagd zijn. Mijn broer Victor en ik staan afwisselend in de zaak 
in Maastricht en Heerlen. In 2017 heb ik de zaak van mijn vader in 
Heerlen overgenomen en mijn broer en zus Simone werken er ook 
nog steeds. Wij zijn inmiddels de vierde generatie Vaessen en met 
nog een derde kindje op komst: wie weet wat de toekomst voor ons 
bedrijf en onze familie zal brengen.”

SWEET COFFEE
Julie (32) en Nathalie (35) Bronckaers
“Onze passie voor eten, drinken en reizen en de eeuwige zoektocht 
naar de leukste koffiebar, ontbijt- en brunchzaakjes hebben ons 
gebracht tot het ontwikkelen van ons eigen concept: Sweet Coffee. 
Tien jaar geleden zijn we begonnen met onze eerste zaak in Hasselt, 
waar we ook vandaan komen, en inmiddels zijn er zes vestigingen 
in België. Natuurlijk waren we nog jong toen we van start gingen, 
maar we hadden een duidelijk doel voor ogen en hebben ons ook 
echt verdiept in de kunst van goede koffie. We zijn zelf enorm fan 
van Maastricht en kwamen hier al regelmatig, gewoon als zussen 
samen winkelen en een lekker hapje eten. Het is een levendige 
stad met een mix van locals, toeristen en studenten. Dat sprak ons 
erg aan en heeft ons doen besluiten hier een vestiging te openen. 
Wat ons concept bijzonder maakt zijn onze ‘specialty drinks’. We 
werken met een uitgebreid assortiment aan siropen en toppings 
om zo de meest verrukkelijke smaakcreaties te krijgen. Samen met 
ons sfeervolle interieur en de prachtige locatie aan het water, zorgt 
dit voor een heel eigen beleving. Met een lekkere ‘coffee to go’ in 
de hand de brug over naar Wyck, we zien het helemaal voor ons. 
We zijn nog druk aan het zoeken naar nieuwe medewerkers en een 
bedrijfsleider om ons gezellige team te versterken in Maastricht. We 
willen graag lokale gezichten op iedere locatie die uiteraard door 
ons worden ondersteund en begeleid. We hopen echt een succes 
te kunnen maken van onze zaak in Maastricht en, wie weet, een 
gevestigde waarde te kunnen worden.”

MODEZAAK DOPPELGÄNGER ROMA
Dennis van Proosdij (52)
“Het is nooit een slechte tijd voor een goed concept. Met die 
gedachte ben ik aan dit avontuur begonnen. Tijdens een vakantie 
in Italië liep ik een vestiging van Doppelgänger binnen. Ik zag een 
mooi jasje in de etalage maar ik kon eigenlijk amper geloven dat het 
ook van een goede kwaliteit zou zijn voor die prijs. Maar dat bleek 
zeker het geval. Op dat moment had ik net mijn bedrijf verkocht en 
voelde ik dat het weer begon te kriebelen om te gaan ondernemen. 
Ik heb altijd al bovengemiddelde affiniteit gehad met mode en 
om er nu zakelijk mee aan de slag gaan vond ik een fantastische 
uitdaging. Via een Italiaanse advocaat heb ik samen met mijn 
echtgenote contact gezocht met het hoofdkantoor in Rome en nu 
hebben we de exclusieve rechten om dit mooie merk in de Benelux 
te kunnen gaan neerzetten. Maastricht is voor mij de perfecte plek 
voor de introductie van Doppelgänger in Nederland. Het is een 
internationale stad met allure. Met meer dan 100 vestigingen in 
Italië is Doppelgänger een gevestigd merk. Hun doel is betaalbare 
kwalitatieve mode bieden. In eerste instantie aan mannen, maar 
er is ook aandacht voor ‘genderless clothing’. Zo dragen de 
verkoopsters in de winkels ook kleding van Doppelgänger. Er 
gaat een bepaalde tijdloosheid uit van de collecties, niet iedere 
willekeurige trend wordt gevolgd. Een bezoek aan onze winkel in de 
Wolfstraat moet een echte ervaring zijn, waar aandacht en advies 
centraal staan. Met dat uitgangspunt in het achterhoofd hebben 
we het team samengesteld voor de winkel. Mensen met passie, 
ervaring en gedrevenheid. Geheel in lijn met het concept, maar ook 
met onze eigen waarden.”

OPEN 
VANAF BEGIN 

JUNI OPEN 
SINDS BEGIN 

MAART OPEN SINDS 
9 MAART

OPEN SINDS 
7 APRIL



10 11

zomer 2022W!M 38

VRAAG EN AANBOD
BIJ ELKAAR BRENGEN IN DE 

DETAILHANDEL EN DE HORECA
Jongeren op weg helpen 
in een cruciale fase vol 
keuzes, hen ondersteunen 
en de aandacht geven die ze 
verdienen. Voor Petra Stuit, 
directeur VMBO Maastricht, 
belangrijke redenen om het 
‘Buddyproject’ te starten. 
Voor dit initiatief worden 
werkgevers en ondernemers 
uit Maastricht gekoppeld 
aan leerlingen uit het 
VMBO om hen zo te helpen 
bij het ontdekken van hun 
talenten en het maken van 
de juiste keuze voor een 
vervolgopleiding. Petra 
vertelt er graag meer over.

Kun je iets meer vertellen over de aanleiding 
van dit initiatief?
“Leerlingen in het VMBO moeten aan het 
einde van hun tweede jaar een profielkeuze 
maken. Ze zijn dan in de leeftijd 13–14 jaar 
en vinden het moeilijk om al een keuze te 
maken voor een toekomstig beroep. Voor een 
deel van die leerlingen geldt bovendien dat 
ze vanuit thuis niet altijd de ondersteuning 
en aandacht krijgen die ze verdienen en 
nodig hebben. Terwijl dat juist zo belangrijk 
is in die cruciale fase tijdens het opgroeien. 
Door de koppeling te maken tussen een 
enthousiaste en ondernemende volwassene 
en zo’n leerling denken we een bijzondere 
wisselwerking te creëren waarbij jongeren 
dankzij extra support uit hun omgeving, 
het vertrouwen krijgen om hun talent te 
ontdekken en een keuze te maken.”

Jullie benaderen ondernemers en 
werkgevers om als buddy te functioneren, 
waarom deze doelgroep? 
“We merken dat de ondernemers in 
Maastricht op zoek zijn naar kwalitatief goed 
geschoold personeel. Zeker met de huidige 
krapte op de arbeidsmarkt en het daarmee 
gepaard gaande personeelsverloop is het 
goed om vroegtijdig en effectief te gaan 
samenwerken. Een bedrijf/ondernemer is 
immers ook zeer gebaat bij enthousiast en 
kwalitatief goed geschoold personeel, dat 
een bewuste en zorgvuldige beroepskeuze 
heeft gemaakt. Zo ontstaat er dus een mooie 
win-win situatie.”

Buddy zijn vergt enige inspanning en tijd, 
wat krijg je ervoor terug?
“Je bent vrij om de frequentie van het 
contact zelf met je ‘buddy’ af te stemmen. 
Het zal om een paar uur per maand gaan. 
Ik denk dat je het vooral moet zien als een 
mooi maatschappelijk doel waarbij je op een 
laagdrempelige manier met jouw ervaring 
en enthousiasme iets kunt beteken voor 
een volgende generatie. Zie het als een 
investering in de toekomst en vergis je niet 
in het enthousiasme en de onbevangenheid 
die je terugkrijgt en wat dit kan bijdragen 
aan jouw eigen (kijk op de) zaak.”

Wanneer kom je als ondernemer of 
werkgever in aanmerking om een buddy te 
kunnen zijn?
“Iedereen die het leuk vindt om met jongeren 
te werken, kan in aanmerking komen. We 
zoeken op dit moment zo’n 60 buddy’s binnen 
allerhande bedrijfstakken. Van horeca, 
detailhandel, zorg en bouw tot (installatie)
techniek en ICT. We werken nauw samen 
met Centrummanagement en de Gemeente 
Maastricht. Ook de Samenwerkende 
Industrieterreinen Maastricht en Koninklijke 
Horeca Nederland Maastricht en Heuvelland 
ondersteunen het initiatief en zetten zich 
in om buddy’ te vinden. Maar neem vooral 
contact met ons op als je enthousiast wordt 
van dit verhaal. Dan kijken we graag samen 
wat de mogelijkheden zijn.” | W!M

VMBO Maastricht lanceert 'Buddyproject'

ONDERNEMER 
ALS MAATJE VOOR 

VMBO LEERLING

BOC en Probe werken samen aan een nieuw werkgelegenheidsproject

‘Collega gezocht’. De oproepen op deuren en ramen zijn niet 
meer weg te denken uit het straatbeeld vandaag de dag. 
Ondernemers in vooral detailhandel en horeca zijn naarstig 
op zoek naar medewerkers. Het Binnenstad Ondernemers 
Collectief (BOC), waarvan Centrummanagement Maastricht 
onderdeel uitmaakt, heeft dit thema dan ook al langer hoog 
op de agenda staan. Door de pandemie was er een tijd lang 
weinig mogelijk en dat terwijl de nood juist steeds hoger 
werd. Daar kan nu verandering in komen.

Samen met de gemeente en een aantal 
BOC leden wordt al langere tijd gezocht 
naar een manier om een helpende hand 
te bieden bij het genereren van meer 
aanbod voor de vele vacatures in de 
stad. Echter, door BOC werd ook al gauw 
de conclusie getrokken dat deskundige 
hulp van buitenaf noodzakelijk was om 
dit probleem aan te pakken. Er is daarom 
contact gezocht met het UWV, verschillende 
opleidingsinstituten en ook met Probe 
Maastricht. Probe is een organisatie die zich 
inzet voor mensen die sociaal geïsoleerd 
dreigen te raken. Om hen te helpen weer 
regie over hun leven te laten krijgen, 
worden ze intensief begeleid maar met de 
focus op zelfredzaamheid. John Geelen, 
coördinator bedrijfsvoering en kwaliteit bij 
Probe daarover: “Met Centrummanagement 
kruisen wij regelmatig de degens omdat we 
verschillende belangen behartigen, zij die 
van de ondernemer, wij die van de burger. 
Maar hier vinden we elkaar precies in het 
midden. Onze organisatie biedt een breed 
pallet aan diensten. Cliënten worden naar 
ons doorverwezen op basis van een diverse 
en complexe problematiek. Zo helpen wij 
cliënten die de gevangenis hebben verlaten 

of jongeren die lang in pleegzorg hebben 
verbleven, maar staan we ook mensen 
met een migratieachtergrond bij. Met een 
multidisciplinair team gaan we vervolgens 
methodisch aan de slag. Voordat zij aan het 
werk kunnen, moet er voldaan zijn aan een 
aantal basisvoorwaarden zoals huisvesting, 
financiële steun en psychosociale balans. 
Vanaf daar gaan we kijken naar de 
competenties en talenten en hoe deze 
kunnen worden ingezet op de arbeidsmarkt.”

Ontwikkelen van een platform 
Dat is het punt waar beide partijen 
mogelijkheden zien om krachten te 
bundelen. Zo ligt er vanuit Probe nu een 
voorstel om een platform in te richten 
waarin vraag vanuit de detailhandel en de 
horeca kan worden gekoppeld aan aanbod 
van gemotiveerde en beschikbare krachten 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
“Hiermee zou niet alleen de prangende 
vraag naar personeel kunnen worden 
beantwoord, maar wordt tegelijkertijd een 
bijdrage geleverd aan de kaders die vanuit 
de overheid worden gesteld aan inclusiviteit 
en diversiteit,” aldus John. “Ondernemers 
kunnen hun vacatures publiceren op het 

digitale platform (Shiftmanager). Probe 
en andere aanbieders op de markt, zoals 
re-integratie-bureaus en UWV, kunnen dan 
de cv’s plaatsen van zorgvuldig uitgezochte 
cliënten die aan de basiskwalificaties 
voldoen. Als er een match is kan een cliënt 
via een payrollconstructie (Consilio) te werk 
worden gesteld, terwijl er rekening wordt 
gehouden met bestaande uitkeringen en 
dergelijke.”  

Duurzame arbeidsrelatie
Het platform wordt naar verwachting aan 
het begin van de zomer gelanceerd. John 
is in elk geval enthousiast en hoopvol: 
“Voor ons is het project geslaagd als we 
dit jaar 25 mensen op deze manier zouden 
kunnen plaatsen in Maastricht. Maar wat 
we vooral samen met het BOC en de andere 
partners willen bereiken, is dat de betrokken 
ondernemers en cliënten een duurzame 
en degelijke arbeidsverhouding met elkaar 
kunnen aangaan.” | W!M

BUDDY WORDEN?
Op woensdag 22 juni vindt de kick-

off bijeenkomst plaats van 15.00 
– 17.00 uur bij VMBO Maastricht, 

restaurant De Bonnefooi, 
Bemelerweg 1 te Maastricht. Meld 

je aan vóór 1 juni 2022, via 
www.vmbomaastricht.nl. 

Kun je er niet bij zijn maar wil 
je wel meer weten? Neem dan 
contact op met Petra Stuits via 

p.stuits@stichtinglvo.nl.

John Geelen

'Wat we vooral willen bereiken, is dat de betrokken ondernemers 
en cliënten een duurzame en degelijke arbeidsverhouding met 

elkaar kunnen aangaan.'
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Centrummanagement verwelkomt...

Een nieuwe functie, maar beslist geen 
nieuw gezicht. Begin jaren negentig stond 
Theo namelijk al samen met voormalig 
Gouverneur Theo Bovens aan de wieg bij 
de oprichting van de stichting. Destijds 
vanuit de functie als directeur Economie & 
Sociale Zaken bij de gemeente Maastricht. 
Thuis werkt inmiddels alweer zo’n twintig 
jaar voor Q-Park, momenteel als Managing 
Director Innovation. Al die tijd woonde hij 
in Maastricht en was actief in verschillende 
bestuurlijke en toezichthoudende functies 
op het terrein van cultuur, sport, welzijn en 
onderwijs.

Waarde toevoegen aan binnenstad
Thuis over zijn nieuwe rol als voorzitter 
van de Raad van Toezicht: “Uiteraard is er 
veel gebeurd in de tussentijd. Tegelijkertijd 
eigenlijk ook weer niet. Ook in de begintijd 
van Centrummanagement Maastricht waren 
onze pijlen erop gericht Maastricht als een 
aantrekkelijke stad op de kaart te zetten. 
We hadden net de Eurotop achter de rug in 
1992 en het was zaak om door te pakken en 
Maastricht ‘top of mind’ te houden. Waarde 
toevoegen aan de binnenstad door te 
investeren in leefbaarheid en bereikbaarheid 

speelde toen beslist ook al. Zo hebben we 
toentertijd o.a. de bestrating vervangen in 
het bekende stoep-straat-stoep format en 
de daarmee gepaard gaande baatbelasting 
ingevoerd, die later is omgezet naar een 
reclamebelasting.”

Bruggen bouwen
Die leefbaarheid en bereikbaarheid hebben 
wat hem betreft dan ook nog steeds een 
prominente plek op de agenda. “Maastricht 
doet het goed, dat zie je nu goed aan het 
herstel van Covid, maar dat betekent niet 
dat we onze ogen moeten sluiten voor 
ontwikkelingen waar we mee te maken 
krijgen op het gebied van duurzaamheid 
en de uitdagingen die er liggen met de 
toename van online shoppen,” aldus de 
nieuwe voorzitter. “In hoeverre moeten 
we de binnenstad nog vullen met alleen 
commerciële bestemmingen? Moeten 
we niet meer zoeken naar een hybride 
vorm met meer ruimte voor wonen en 
dienstverlening in de stad? In die zin hebben 
leefbaarheid en bereikbaarheid een andere 
lading gekregen dan twintig jaar geleden. 
Het spanningsveld tussen beide is wellicht 
nog iets groter geworden. Het is nu, meer 

dan ooit, zaak om die werelden bij elkaar te 
brengen. Om een brug te slaan tussen de 
verschillende belangen.” 

Maastrichtse kwartieren
Thuis ziet wat dat betreft mooie 
ontwikkelingen en kansen in het ontstaan 
van de verschillende uitbreidingen in 
de vorm van nieuwe ‘kwartieren’ vanuit 
de binnenstad naar alle kanten. Denk 
aan het Sphinxkwartier in het noorden, 
de Groene Loper in het oosten, de 
Tapijnkazerne – Blauwe Loper in het westen 
en de Brightlands Campus in het zuiden. 
Thuis: “Zo neem je de spanning weg van 
binnenstad en ontstaat er een hybride 
gebied. In combinatie met meer groen en 
minder grijs (lees: beton), creëer je een 
nieuw interessant en duurzaam evenwicht. 
Het helpt de stad vitaal te houden en zorgt 
bovendien dat het spannend en gevarieerd 
blijft.” In zijn werk voor Q-Park is Theo 
de afgelopen jaren op heel veel plekken 
in Europa actief betrokken geweest bij 
vergelijkbare projecten op het gebied van 
stadsontwikkeling. “Ik vind het ontzettend 
leuk om die ervaringen precies op deze plek, 
mijn thuis, nu weer in te zetten.” | W!M

Vanaf 1 juni is Theo Thuis de nieuwe 
voorzitter van de Raad van Toezicht van 
Stichting Centrummanagement Maastricht. 
Hij volgt Richard Loomans op die afscheid 
neemt vanwege het verstrijken van diens 
zittingstermijn. Theo Thuis kijkt erg uit naar 
de samenwerking met de Raad en het team 
van Centrummanagement, om samen met 
hen een bijdrage te leveren aan de vitaliteit, 
leefbaarheid en bereikbaarheid van het 
centrum van Maastricht voor bezoekers en 
bewoners. 

NIEUWE VOORZITTER RAAD 
VAN TOEZICHT

Theo Thuis
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De zomer moet gevierd worden! Twee dagen gezelligheid
Net als vorig jaar vindt Route du Soleil het hele 
weekend plaats. Op zaterdag vanaf 12:00 uur en op 
zondag van 12:00 – 18:00 uur. Een vrolijk drankje voor 
de deur, een zomerse winactie, verzoekplaatjes in een 
horecazaak, modepresentaties, proeverijtjes en nog 
veel meer; de ondernemers van Wyck pakken uit met 
originele acties en activiteiten. Van het station tot de 
brug, van de Griend tot de Ruiterij en alles ertussen!

Musique
Een dansje op de route? Moet lukken! Naast muziek 
die door de straten trekt, kom je onderweg diverse 
livebands tegen, o.a. bij café Zondag, Servaas café 
en de Poshoorn. Bij BIKKE, ’t Wycker Cabinet en Bar 
Brutal zorgen verschillende DJ’s voor lekkere zomerse 
beats en ook de ondernemers zelf draaien gezellige 
deuntjes.

Les petits
Leuke tips en inspiratie nodig om zomers te knutselen 
met kids? Doe mee aan van de workshops bij Pipoos 
in de Wycker Brugstraat. Laat de kleintjes verrassen 
door de straatartiesten, haal een lekker ijsje of maak 
de leukste foto’s op de gekste plekken.

Mode et beauté
Geen zomerse sferen zonder een zomerse look, toch? 
Komt goed, dankzij de modeshow van bijvoorbeeld 
Riviera Retro en de (haar)styling bij The Color in 
de Rechtstraat. Aan inspiratie en handige tips geen 
gebrek!

Du pain, du vin…
Voor de lekkere trek, een zomerse snack tijdens Route 
du Soleil! Een cheesecakebar bij Harry’s, Indonesische 
desserts, ijsjes, BBQ’s, oesterbarretjes, cocktails, 
koffie, ijsthee of wijnproeverijen… voor elk wat wils! 
En natuurlijk staan de Wyckse terrasjes 
gewoon lekker uit.

Marché en plein air
Tussen livemuziek, lekkere hapjes en drankjes door, 
slingert de route van het ene marktkraampje naar het 
andere en valt er dus genoeg te shoppen tijdens Route 
de Soleil. Naast het feit dat de vertrouwde winkels in 
Wyck gewoon hun deuren geopend hebben, verzorgen 
zij deze dagen ook veel buitenverkoop met hun leuke 
spulletjes waaronder kleding, schoenen, accessoires, 
kunst en platen.  

Meedoen?
Ben je ondernemer in Wyck, heb je je nog niet 
aangemeld en wil je toch meedoen?  Neem dan zo snel 
mogelijk contact met ons op via: info@cmmaastricht.nl 
of 043 8518977. | W!M

Bienvenue!
Iedereen is uitgenodigd, en van 
harte welkom! Tijdens Route Du 
Soleil zijn de Rechtstraat (beide 
kanten) en de Wycker Brugstraat 
tot aan de bloemenkiosk autovrij. 
Je kunt hier dus heerlijk flaneren 
door de straten. Vergeet je 
telefoon of camera niet voor de 
vele leuke fotohotspots en zonnige 
kiekjes. Benieuwd naar het hele 
programma? Dat wordt stukje bij 
beetje bekend gemaakt op 
www.routedusoleilmaastricht.nl.

Lampionnen, muziek, kraampjes, hapjes & drankjes en 
gezelligheid in de straten van Wyck. Tijdens Route du 
Soleil op 18 en 19 juni wordt de zomer hier feestelijk 
ingeluid. Ook dit jaar zorgen Centrummanagement, 

Wyck Promotie en de Wyckse ondernemers samen voor 
zomerse sferen. Route du Soleil is een van de activiteiten 

die Centrummanagement initieert en faciliteert om de 
verschillende kwartieren van Maastricht met een eigen 

gezicht op de kaart te zetten.
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STADSRONDGANG 
RAADSLEDEN

Op zaterdag 7 mei nam Paul ten Haaf, directeur van 
Centrummanagement Maastricht, 13 gemeenteraadsleden 

mee tijdens een rondgang door de stad. Ze bezochten 
verschillende stadsdelen en werden door de voorzitters van 

diverse ondernemers- en brancheverenigingen bijgepraat 
over wat er leeft en speelt en vooral: wat de uitdagingen 
zijn waar zij in deze nieuwe (post-corona) coalitie periode 

voor staan. 

Inzetten op samenwerking
De rondgang startte met een ontvangst 
op het kantoor van Centrummanagement 
aan het Vrijthof. Hier sprak Paul ten Haaf 
de groep toe en haalde kort een aantal 
punten aan waaronder de aanpak van de 
herstelperiode waarin we ons nu, na Covid, 
bevinden. Waar het herstel ogenschijnlijk 
voorspoedig lijkt te gaan en de pandemie 
steeds meer naar de achtergrond verdwijnt, 
is de nasleep voor ondernemers enorm. Er is 
veel schade aangericht en onderliggend leed. 
En dat in een tijd die door internationale 
spanningen en hoge inflatie behoorlijk 
onzeker is. Paul deed dan ook een beroep op 
de aanwezigen om meer dan tevoren in te 
zetten op samenwerking. Ook sprak hij over 
thema’s als het uitvoeringsplan ‘vergroening 

centrum’, de notitie ‘Werken aan de toekomst 
van Maastricht’, de leegstand, de risico’s van 
een milieuzone en het belang van Maastricht 
Aachen Airport voor de stad. 

In trek als vestingsstad
Het gezelschap bracht vervolgens een 
bezoek aan Boekhandel Dominicanen waar 
zij werden toegesproken door Ton Harmes 
vanuit de VOC (Vereniging Ondernemers 
Binnenstad) Maastricht over het herstel bij 
winkeliers, de inzet van ‘Green ZES’ t.b.v. 
duurzame, betere luchtkwaliteit en minder 
vrachtverkeer in het centrum. En ook: over 
de nieuwe winkels die er gelukkig nog steeds 
komen, met jonge ondernemers die zich 
graag vestigen in de stad. Dit toont aan dat 
Maastricht nog steeds erg in trek is.

Focus op verblijfstoerisme
In het Dinghuis praatte Emmelyn Gijzen, 
manager Marketing & Communicatie van 
Maastricht Marketing, de raadsleden bij 
over de activiteiten op de agenda van 
Maastricht Marketing. Hun inzet blijft 
volledig gefocust op verblijfstoerisme in 
Maastricht. Stefan van Aarle, voorzitter van 
de VEBM (Vereniging Eigenaren Binnenstad 
Maastricht) vertelde tijdens de volgende 
stop over het doel van de vereniging 
en benadrukte in zijn verhaal waarom 
samenwerking tussen zoveel mogelijk 
stakeholders in de binnenstad zo belangrijk 
is. Tevens bracht hij het visierapport onder 
de aandacht dat de VEBM in het afgelopen 
jaar opstelde met daarin thema’s als de 
noodzaak om te blijven investeren in een 
aantrekkelijke verblijfsstad, de rol van de 
openbare ruimte om bezoekers meer te laten 
ontdekken van Maastricht en het voornemen 
om een bedrijveninvesteringszone voor 
vastgoedeigenaren te starten in 2024. 

Integrale aanpak in Wyck 
Het gezelschap sloot de rondgang af met 
een bezoek aan Wyck waar Hans Bours, 
voorzitter van Ondernemend Wyck, in zijn 
verhaal pleitte voor een integrale aanpak 
van Wyck waarbij alle lopende projecten 
zoals een autoluwe zone, de plannen voor de 
Stationsstraat en Stad & Spoor vanuit één 
totaalvisie worden aangepakt.  Tijdens een 
afsluitende lunch bij De Poshoorn in Wyck 
sprak John Paulus, voorzitter Koninklijke 
Horeca afdeling Maastricht Heuvelland 
over de uitdagingen die de lokale horeca 
momenteel in de greep hebben. Een tijd 
die wordt gekenmerkt door prijsstijgingen 
en personeelstekorten. Hij benadrukte het 
belang van saamhorigheid en samenwerking 
en de noodzaak dat er vanuit de gemeente 
voldoende ruimte wordt geboden om te 
overleven en herstellen. | W!M

MECC Agenda
Dagboek van een 
Herdershond: Musical
29 april – 17 juli 2022

SAAM DoMIBo – de borrel 
voor werkend Maastricht
2 juni 2022

GG Dreamhack Sports (GG22)
4 – 5 juni 2022

Symposium netwerk 
Acute Zorg Limburg 
9 juni 2022

European Vascular Course
12 - 14 juni 2022

InterClassic Days of Elegance
18 - 19 juni 2022

19th International Congres 
of ESCAP 2022
19 - 22 juni 2022

TEFAF 2022
25 - 30 juni 2022

Anders Doen
8 juli 2022

Advanced Photonics 
Congress 2022
22 - 24 juli 2022

International Mass 
Spectrometry Conference
2 augustus - 2 september 2022

WWW.MECC.NL

'Waar het herstel ogenschijnlijk voorspoedig lijkt te gaan en 
de pandemie steeds meer naar de achtergrond verdwijnt, is de 

nasleep voor ondernemers enorm..'
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TEFAF 
TERUG IN 

DE STAD

Kunst- en antiekbeurs na lange periode van 
onzekerheid klaar voor jubileumeditie

TEFAF 
TERUG IN 

DE STAD

Lang was het onzeker of er dit jaar een editie van TEFAF zou plaatsvinden. De onzekerheid 
die de organisatie en ons allemaal in de greep hield de afgelopen twee jaar, heeft hen er 

echter niet van weerhouden om ervoor te gaan. Van 24 t/m 30 juni mogen we TEFAF weer 
verwelkomen in de stad. Een andere maand dan normaal en ook een kortere editie, maar 

wat zijn we blij dat we samen de 35e editie van ’s werelds grootste kunst evenement weer 
samen, hier in Maastricht, kunnen vieren. 

“Ik denk dat deze periode voor veel mensen 
uitdagend en hectisch is geweest. Net als 
voor iedereen, restte ons als organisatie 
niets anders dan flexibel te zijn,” begint 
Hidde van Seggelen, voorzitter van TEFAF, 
als we hem vragen naar de impact van 
Covid op TEFAF. “Het is een buitengewone 
reis geweest om ons hier te krijgen. Dankzij 
een ongelofelijk sterk team met ervaren 
mensen uit de kunstwereld, hebben we het 
kunnen volhouden en een moeilijke situatie 
weten te keren. Ook hebben we kunnen 
rekenen op een zeer actief en dynamisch 
Uitvoerend Comité en Raad van Toezicht. 
Zij waren nauw betrokken bij de dagelijkse 
en wekelijkse operationele beslissingen 
om de Maastrichter beurs in 2022 tot dit 
punt te brengen. We zijn nu vooral heel 
blij dat het nog gelukt is om een live editie 
te organiseren en dat dit in het MECC nog 
mogelijk was.” 

Iets waar van alle kanten bijzonder 
enthousiast op is gereageerd en in het 
bijzonder vanuit de exposanten, zo beaamt 
Van Seggelen: “Het houden van een 
beurs op locatie, nadat we hem twee jaar 
hebben gemist, was voor ons en de hele 
kunstwereld heel belangrijk. Voor ons gold 
dat het beter is om een beurs met een paar 
aanpassingen te organiseren dan helemaal 
geen beurs. Hoewel de Covid-situatie lijkt 
te zijn verbeterd, blijven we ons inzetten 
voor het volledig handhaven van de Covid-
veiligheidsrichtlijnen van de overheid om 
een positieve ervaring voor beursbezoekers 
te garanderen.”

Jubileum editie
TEFAF 2022 wijkt dus iets af van andere 
edities en het is bovendien een speciale 
editie, nietwaar? Van Seggelen: “We vieren 
zowel het 35-jarig bestaan van TEFAF 
Maastricht als het spannende 10-jarig 
bestaan van het ‘TEFAF Museum Restoration 
Fund’. Dit is een subsidieprogramma ter 
ondersteuning van het belangrijke werk 
van de internationale kunstgemeenschap 
om artistiek en cultureel erfgoed 
te behouden. Dit jaar is een van de 
begunstigden het Museum Boijmans Van 
Beuningen in Rotterdam. Het werk dat 
wordt gerestaureerd is ‘Populierenlaan bij 
Nuenen’ van Vincent van Gogh uit 1885. Het 
is de eerste keer dat het kunstwerk van de 
betreffende begunstigde vóór de restauratie 
op TEFAF Maastricht te zien is. Er wordt een 
speciale ruimte ingericht om dit ongelooflijke 
werk van Van Gogh onder de aandacht te 
brengen.”   

Aandacht voor cultureel erfgoed Oekraïne
Ook speciaal aan deze editie is volgens 
Van Seggelen de inzet voor het cultureel 
erfgoed in Oekraïne. “Als wereldwijde 
kunstorganisatie gelooft TEFAF dat het 
terugbrengen van culturele artefacten en 
kunstwerken in hun rechtmatige vorm 

een krachtig symbool is van genezing en 
veerkracht na een ramp of conflict. Sinds 
2008 steunt de TEFAF het Prins Claus 
Fonds en zijn Cultural Emergency Response 
Program (CER) dat cultureel erfgoed, dat 
wordt bedreigd in crisissituaties, beschermt 
in directe samenwerking met lokale partners 
uit de getroffen gemeenschappen. Met 
het oog op het conflict in Oekraïne heeft 
CER zijn noodmechanisme geactiveerd 
om een breed scala aan musea, locaties, 
ruimten en collecties te helpen beschermen 
tegen (verdere) schade door eerste hulp 
activiteiten te ondersteunen. 

Samen met de stad
“Onze exposanten, medewerkers en klanten 
kijken er erg naar uit om dit jaar persoonlijk 
in Maastricht aanwezig te zijn. We waarderen 
de steun en medewerking van alle partners 
waarmee we samenwerken in de stad. Het is 
de hele gemeenschap die TEFAF zo bijzonder 
maakt,” meldt van Seggelen tot slot. “We zijn 
verheugd om de kunstgemeenschap opnieuw 
te verwelkomen om de beurs in al haar 
glorie te ervaren en om bezoekers te laten 
genieten van alle wonderen die de geweldige 
stad Maastricht te bieden heeft.” | W!M

'Voor ons gold dat het beter is om een beurs te houden met een 
paar aanpassingen dan helemaal geen beurs.'

Hidde van Seggelen
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MAASTRICHT VIERT DE ZOMER!
Evenementenkalender

ZUIDERLIEFDE
FESTIVAL

Wanneer? Zaterdag 11 juni
Waar? Frontenpark 

Het festival van de liefde, love en amore: 
Love is in the air, l’amour toujours en Alles 
is Liefde of Amor, je hoort deze lovesongs 
overal op het festivalterrein. Dankzij de 

muziek van Rewind, Terug Naar Toen, Happy 
Feelings en Papi Chulo. 

Juni — Augustus 2022

DE 24 UURS VAN 
MAASTRICHT

Wanneer? Don 23 t/m zat 25 juni
Waar? D'n Hiemel, Helpoort en 
Faliezusterpark in Maastricht.

Tijdens dit Bierfestival presenteren meer 
dan 70 verschillende bierbrouwerijen hun 

speciaalbieren, kijk op pint-limburg.nl. 

GLUREN BIJ 
DE BUREN

Wanneer? Zondag 3 juli
Waar? Hele stad

Voor een dag veranderen Maastrichtse tuinen 
in intieme podia, waar lokale kunstenaars 

hun talent tonen met hun voeten in het 
gras. Ontdek het groen van de gemeente en 
geniet van livebands, singer-songwriters, 
dansers, theatermakers en andersoortige 

podiumdieren. Kijk op 
www.glurenbijdeburen.nl.

CONCERTEN 
ANDRE RIEU

Wanneer? 7 t/m 31 juli
Waar? Vrijthof

André Rieu landt traditiegetrouw in de 
zomer met zijn Johan Strauss Orkest 
op het Vrijthof van zijn geboortestad 
Maastricht. Heerlijke melodieën, van 
klassieke muziek tot meeslepende 

walsen, onder andere uit diverse opera's, 
operettes en musicals.

LUMIÈRE OPEN 
AIR FESTIVAL

Wanneer? 28 juli t/m 28 augustus 
Waar? Richie Backfireplein (het grasveldje 

achter Lumière)

Maar liefst 25 zwoele zomeravonden 
onder de sterren met spraakmakende 

voorpremières, klassiekers, specials, goed 
gezelschap én hopelijk mooi weer. 

Kijk op www.lumiere.nl.

HET WIJN FESTIJN
Wanneer? 5 t/m 7 augustus 

Waar? Stadspark

Het stadspark wordt omgetoverd tot een 
intiem wijnfestival waar je kunt genieten 

van meer dan 100 verschillende wijnen en 
smakelijke lekkernijen. Muziek en Jeu de 

Boules inbegrepen! Kijk op 
www.hetwijnfestijn.nl/maastricht.

RSM WEALER RONDE
& CHALLENGE
Wanneer? Vrijdag 3 juni

Waar? De start en finish vinden plaats op de 
Kesselskade, ter hoogte van Rebelle.

De 2022 editie van de traditionele RSM-
Wealer Ronde is drastisch gewijzigd. Geen 

‘na-Tour Criterium’ maar een ‘na-Giro 
Criterium’. Kijk voor alle info op 

www.rsmwealerronde.nl.

JEKERJAZZ 
ART LIVE

Wanneer? Zaterdag 18 en zondag 19 juni
Waar? Jekerkwartier

Kunstmarkt, live muziek en meer in het 
Quartier Latin van Maastricht, kijk op 

www.jekerjazz.com.

MAASTRICHTS 
MOOISTE

Wanneer? Zondag 12 juni
Waar? Start en finish op de Markt

Hardloopevent door historische binnenstad 
en groene omliggende buitengebied van 

Maastricht. Kijk op 
www.maastrichtsmooiste.nl.

BORRELNOTEN
Wanneer? 20 juli t/m 21 augustus 

Waar? D’n Hiemel / Stadspark

Open air concerten van woensdag t/m 
zondagavond waarbij bezoekers worden 

getrakteerd op een hapje en een drankje en 
telkens een artiest met een ander thema.

ROUTE DU SOLEIL
Wanneer? Zaterdag 18 en zondag 19 juni

Waar? Wyck

Stadsdeel Wyck viert de zomer met een 
zomers straatfeest in Franse sfeer, met volop 

streetfood, muziek, mode, muziek en meer. 
Check www.wyck.nl.

TEFAF
Wanneer? Zat 25 juni t/m don 30 juni

Waar? MECC Maastricht

De speciale 35e verjaardagseditie van kunst 
en antiekbeurs. Met TEFAF in de stad bruist 

Maastricht van de artistieke, creatieve en 
culturele activiteiten.

IRONMAN
Wanneer? 6 en 7 augustus 

Waar? De Griend

Ironman Maastricht ‘long distance’ is terug. 
Het spectaculaire sportevent rekent ook 

dit jaar op een ruim aantal deelnemers uit 
binnen- en buitenland.

DUCKRACE
Wanneer? Zondag 26 juni

Waar? Stadspark

Dit jaar kleurt de Jeker weer opnieuw 
knalgeel! Honderden eendjes zullen strijden 

om als eerste over de finishlijn te komen. 
Voor €5 kun je meedoen met jouw eigen 

geadopteerde eendje. Je ontvangt bij jouw 
eend een lotnummer waarmee je mooie 
prijzen kunt winnen en steunt daarbij de 

goede doelen.

BASSINARIO
Wanneer? Donderdag 16 juni

Waar? Bassin

Culinair evenement, gehouden aan een 
unieke locatie in Maastricht, met opbrengst 

voor o.a. Kinderafdeling MUMC+. Info en 
kaartverkoop via www.bassinario.nl.

SPHINXMARKT
Wanneer? Zondag 3 juli

Waar? Sphinxkwartier / Fenikshof

De leukste en lekkerste markt van Maastricht 
die verbindt en vermaakt, want er is genoeg 
te zien en te horen in deze creatieve hotspot 
van Maastricht. Kijk op www.sphinxmarkt.nl.

LEPELTJE LEPELTJE
Wanneer? 12 t/m 14 augustus 

Waar? Tapijnkazerne / stadspark

Cultureel foodfestival waar levensgenieters 
uit Maastricht hun hart kunnen ophalen. 

Live muziek en elektronische platen zetten 
de juiste toon en de kleintjes worden 

kostelijk vermaakt. Lepeltje Lepeltje is gratis 
toegankelijk voor iedereen. Kijk op 

www.lepeltje-lepeltje.com.



EINDELIJK, EINDELIJK WEER 
DIE ZOMER VOL CULTUUR OM 
NAAR UIT TE KIJKEN!

CULTURA MOSAE PRESENTEERT...

Eindelijk, die lang verwachte cultuurzomer 
strekt zich weer voor ons uit. Een zomer 
die we weer samen mogen vieren met 
muziek, dans en gezelligheid in de zon. 
Op de uitgebreide evenementenkalender 
eerder in deze WIM zag je het al voorbij 
komen. Ook bij Cultura Mosae klopt ons 
cultuurhart deze dagen als een malle en 
kijken we uit naar alles wat deze zomer 
ons gaat brengen, met voor ons de reeks 
Borrel Noten buitenconcerten en festival 
MAAS! als absolute hoogtepunten. We 
praten je graag bij over deze culturele 
favorieten.

BORREL NOTEN
In een zomers avondzonnetje, met drankje en 
hapje tegen het decor van een van de fijnste 
hoekjes in het stadspark genieten van concerten 
met genres als jazz, klassiek, mediterraan en 
pop. Dat is Borrel Noten in een (borrel)notendop. 
Borrel Noten 2022 bestaat uit een 
reeks zomeravondconcerten in de 
buitenlucht bij d’n Hiemel en vindt 
plaats in de periode vanaf 20 juli tot 
en met 21 augustus, op woensdag t/m 
zondagavond. 

De toegang tot een Borrel Noten concert 
is gratis! Reserveren is niet nodig. Gewoon 
aanschuiven kan. Wees op tijd voor een 
fijne plek. Meer info vind je op 
www.culturamosae.nl/borrelnoten.

PROGRAMMA: MIX & 
MATCH IN ELKE HOEK 
VAN DE STAD
Het wordt een weekend vol kunst, 
theater, sport, kennis en muziek. Zo 
beleef je bijvoorbeeld op de Jan van 
Eyck Academie het Food Art Film 
Festival. In een aantal bijzondere 
gebouwen en binnentuinen van 
Maastrichtse faculteiten organiseert 
Studium Generale weer het PAS festival 
met allerlei interessante lezingen & 
cultuur en Maastricht Sport komt met 
vele verenigingen naar het stadspark 
en Plein 1992 toe. Kunstbende laat 
o.a. het fantastische talent van Pop in 
Limburg zien, instellingen als Marres, 
Centre Céramique en Theater aan 
het Vrijthof programmeren allerlei 
moois en natuurlijk Camping Kosmos 
op het Vrijthof i.s.m. Toneelgroep 
Maastricht en de Muziekgieterij, 

met ook Bonnefanten en hun pop-up 
museum in de Hoofdwacht! Verder 
zal er jeugdprogrammering zijn, o.a. 
verzorgd door het Drukkunstmuseum en 
Monkey Moves en vanuit het Sociaal-
Maatschappelijk veld organiseren 
Trajekt en Samen voor Maastricht de 
tweede editie van hun BROEDkas. 
MAAS! is natuurlijk een feest voor heel 
Maastricht en alle Maastrichtenaren, 
dus ook in wijken als Mariaberg, 
Pottenberg, Blauwdorp en Wyckerpoort 
zal er programmering zijn voor jong en 
oud, o.a. in samenwerking met Hoge 
Fronten, Compagnie COVAR, DCI 
Events en Buurttheater Mariaberg. Dit 
is maar een kleine greep uit alle mooie 
initiatieven en activiteiten. Er zal nog 
veel meer te zien en te doen zijn, dus 
houd vooral de komende maanden 
de socials en website van MAAS! en 
Cultura Mosae in de gaten. 

THEMA MAAS!:            
"DUIK ER 'ES IN!" 
Een stadsfestival dat zo omvangrijk is 
en waar zoveel verschillende mooie 
initiatieven op plaatsvinden; daar moet 
je gewoon induiken! Dus laat je vooral 
overrompelen door al het moois wat 
zich aandient. Je kunt van tevoren 
met behulp van de programmaboekjes 
en de website een persoonlijke route 
uitstippelen of verdwaal en laat je 
verrassen. Er is sowieso voor ieder wat 
wils!

DE MESTREECHTER GEIS 
OP Z'N BEST
Wie of wat is die Mestreechter Geis 
nu precies? Samen met Maastricht 
Marketing gaan we op onderzoek uit 
om de Geis te vangen en deze tijdens 
MAAS! uit de fles te laten komen. 
Er is dus geen beter moment voor 
'us' om deze te laten zien en om als 
buitenstaander te komen voelen wat die 
Geis nu eigenlijk is...

MEEDOEN AAN MAAS!
Ben je ondernemer en wil je deelnemen 
aan festival MAAS! met een spetterend 
idee? Neem dan contact met ons op via 
info@cmmaastricht.nl of 043-8518977.

WWW.CULTURAMOSAE.NL  /
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Of je nu een bezoeker of een bewoner bent, een 
expat of een student; tijdens MAAS! vieren we 
dat we samen zijn. De stad pakt zich samen voor 
een stadsbreed en multidisciplinair festival dat 
plaatsvindt in de binnenstad en de buitenwijken van 
Maastricht. Met een compleet programma vol cultuur, 
sportactiviteiten, maatschappelijke initiatieven en 
bijzondere momenten. Van 8 t/m 11 september 2022 
vieren we dan eindelijk dat langverwachte feest 
samen tijdens MAAS! 

BEZOEK ENCATC ACADEMY 
Zeer vereerd waren we, dat we onze 
partner ENCATC mochten ontvangen 
tijdens hun internationale Academy dagen 
over ‘sustainable cultural management’ in 
Maastricht. ENCATC is het Europese netwerk 
op het gebied van cultureel management en 
beleid. Tijdens hun congres van 27 t/m 30 april 
in Maastricht boden zij ons een inspirerend 
programma vol lezingen van Europese 
academici, netwerk-events en debatten op 
verschillende locaties in de stad. De keuze 
voor Maastricht was mede ingegeven door 
het bezoek van de Koninklijke familie aan 
Maastricht, waarbij Maastricht zich met 
een grote culturele verscheidenheid heeft 
gepresenteerd.
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