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TYPISCH PAUL...
We hebben het even overwogen, 
om de WIM voor één keer de PAUL 
te noemen. Deze uitgave is immers 
het laatste nummer dat we maken 
met Paul ten Haaf als directeur van 
Centrummanagement Maastricht. Op 
1 december draagt hij het stokje over 
aan zijn opvolger Astrid Verberne. Maar 
een heel nummer onder zijn naam, 
dat past niet helemaal bij Paul. Dat is 
niet zoals hij de afgelopen 12 jaar aan 
het roer stond. Hij zag zichzelf en de 
stichting liever als stille kracht op de 
achtergrond. Dat was meer zijn aanpak, 
op die manier heeft hij van de stichting 
Centrummanagement Maastricht — 
die twaalf jaar geleden slapend en 
stil was — een actieve, belangrijke en 
ondernemende schakel weten te maken.

In een laatste interview, verderop in dit 
nummer, blikken we samen met hem nog een 
keer terug op een aantal van de hoogtepunten 
die onder zijn leiding tot stand kwamen. 
Initiatieven waar hij zelf met veel plezier aan 
terugdenkt. Ook anderen denken in deze W!M 
aan Paul terug... Want al is Paul een man van 
weinig woorden, er zijn een aantal woorden 
en uitspraken die hij (heel)regelmatig deed en 
waar wij en anderen goede herinneringen aan 
hebben. We verzamelden een aantal van die 
uitspraken en kwamen samen met de leden 
van het ‘Binnenstad Ondernemers Collectief’ 
(BOC) tot een mooie verzameling van ‘Paul in 
een paar woorden’…

Paul, we vonden het leuk!
Uit ‘dit huis’
is niet uit het hart!

Petra, Renske, Edwin en Venne
Teams Centrummanagement en Cultura Mosae

‘Dit huis’ 
“Dit huis. Dat zei je altijd 
over de mooie locatie van 
Centrummanagement Maastricht 
aan het Vrijthof. Een huis waarin 
het altijd draait om onze prachtige 
stad, waar goede gesprekken 
en discussies gevoerd worden, 
waar je altijd welkom bent en 
waar altijd iets te doen is. Het 
zal een stuk stiller zijn in dit 
huis zonder jou.” – Helma van 
Pelt, Ondernemersvereniging 
Sphinxkwartier

‘Euro’s ophalen’
“Euro’s ophalen voor een 
event, gekoppeld aan culturele 
activiteiten voor de gasten en 
bewoners van ons stadje, dat 
werd in de Covid periode een 
lastige. Ondernemers hadden 
het in die periode moeilijk en 
nog voelen ze de gevolgen 
daarvan. Gelukkig was er 
het ‘Leisure Fonds’ vanuit de 
toeristenbelasting, waar we 
beiden voor gevochten hebben, 
dat een helpende hand kon 
bieden.” – Toine Scheerens, 
Samenwerkende Hotels 
Maastricht (SAHOT)

‘Vind je het nog leuk?’
“Beste Paul, lieve Paul, We komen 
van ver. Best ver. Ik herinner mij 
dat jij aanvankelijk wat meewarig 
naar mij keek als ik mij als een 
pitbull vastklampte aan mijn eigen 
standpunten. Overtuigd van mijn 
eigen gelijk. Jij stuurde mij met 
jouw kompas het politieke bos in. 
En als ik er dan uitkwam, soms 
het zand nog van mijn kleren 
vegend, dan zei je steevast: 
‘Vind je het nog leuk?’ En lachte 
er heel hard bij. Ik ga je missen 
Paul!” - Leontien Mees, Directeur 
Maastricht Marketing ‘Ut stedje’

“Paul heeft het vaak over ‘het 
stedje’ of: we zijn maar ’n stedje’. 
Sommige mensen verwarren die 
uitspraak voor neerbuigend. Maar 
degenen die Paul goed kennen, 
weten dat hij dit met ongelooflijk 
veel trots en bewondering 
uitspreekt. Vaak vergeten we 
in Maastricht dat we ‘maar’ een 
onderdeel zijn van een regio, 
land en Europese Gemeenschap. 
En die trots en chauvinisme, dat 
is niet verkeerd zolang je maar 
bedenkt waarvoor je het doet: 
de inwoner, de ondernemer en 
de gast van buiten. En als iets 
kenmerkend was voor Paul 
in zijn werkzaamheden als 
Centrummanager, dan was het 
dat wel. Het (economisch) belang 
van de stad stond altijd voorop.” 
– Hans Bours, Ondernemend Wyck

‘Er een klap op geven en 
doorontwikkelen’
“Ook al werken we pas sinds 
kort intensiever samen, menig 
uitspraak staat nu al in mijn 
geheugen gegrift. Als vakgenoot 
herken ik de pragmatische aanpak 
van Paul en zijn plezier in het 
vak. Dank voor alle zaken waar 
je ‘een klap op hebt gegeven’, het 
‘doorontwikkelen’ van ‘ons huis’ 
en het scherp houden van ‘dat 
huis’. Het ga je goed.” - Stefan van 
Aarle - voorzitter VEBM

‘De Multiplier’
“De mooiste ideeën gingen 
vaak gepaard met de grootste 
budgettaire uitdagingen. Je 
multiplier-techniek om meerdere 
partijen mee te laten betalen 
loste dit vaak op. Nu terugkijkend, 
realiseer ik mij pas dat jijzelf als 
persoon met al je inzet vaak de 
grootste multiplier in dit alles 
was. Grote dank!" – John Paulus, 
Koninklijke Horeca Nederland, 
afdeling Maastricht & Heuvelland

‘Doorontwikkelen’ 
“Ik leerde je kennen als verbinder 
tussen gemeente en ondernemers, 
kritisch op vele vlakken en 
meedenkend over hoe iets wél 
gerealiseerd zou kunnen worden. 
We gaan jouw kwaliteiten missen. 
De stad die zich zal blijven 
‘doorontwikkelen’ biedt nu de 
ruimte om er zelf van te genieten. 
Bedankt voor alle inzichten en de 
prettige samenwerking!” - Jorrit 
Consten, Ondernemersvereniging 
Stokstraatkwartier
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Een nieuwe zaak, nieuwe naam 
of nieuwe plek: ondernemers in 
de binnenstad van Maastricht 
zitten sowieso niet stil. Ook in de 
afgelopen maanden gebeurde er 
weer van alles in de winkelstraten 
van de stad. Wat moeten we in 
Maastricht beslist weten over hun 
nieuwe zaak of vernieuwde concept? 
Hoe is het om de deuren van je 
nieuwe zaak te openen? En waarom 
zou je verhuizen naar een andere 
plek? Deze creatieve ondernemers 
vertellen er graag over. 

NIEUWE ZAAK 
NIEUW PAND 

NIEUW CONCEPT

OPEN SINDS 
 SEPTEMBER

NATUURLIJK CHARLOTTE
LOCATION-DOT Dominicanerkerkstraat 3

Charlotte Post
“In 2011 ben ik gestart met mijn eigen bedrijf: traktaties op maat 
in de vorm van taarten en gebak. Door de jaren heen heb ik 
mijn veranderende visie op gezondheid ook doorgevoerd in mijn 
bakkerij. Het hele assortiment is nu biologisch, plantaardig en 
glutenvrij! Sinds 2016 lever ik ook aan zakelijke klanten in heel 
Nederland. Ik zie het als een uitdaging om mijn gebak toegankelijk 
te maken voor iedereen. Ongeacht allergie, intolerantie of 
levensovertuiging: het is vooral erg lekker en ook nog eens goed 
voor mens en dier. En vanaf nu dus verkrijgbaar in mijn winkel in 
Maastricht!”

'Ik zie het als een 
uitdaging om mijn gebak 

toegankelijk te maken 
voor iedereen.'

MADE BOUTIQUE
LOCATION-DOT Muntstraat 2    

Demi Smeets en Maria Barbu
“Twee beste vriendinnen met een passie voor kleding en 
accessoires, dat moest een keer samenkomen in een mooie 
zaak. En zo ontstond MaDe Boutique! Bij ons vind je betaalbare 
mode voor jong en oud, altijd volgens de laatste trends. We doen 
inspiratie op in zowel binnen- als buitenland en proberen er qua 
collectie dan altijd ook net even wat bovenuit te springen. Onze 
kracht zit vooral in de toegankelijkheid van de zaak: alle vrouwen 
zijn welkom bij ons. Wij zijn pas blij als onze klanten tevreden de 
zaak verlaten en ons daarna opnieuw weten te vinden.”

OPEN SINDS 
 SEPTEMBER

'Wij zijn pas blij als onze klanten tevreden 
de zaak verlaten en ons daarna opnieuw weten te vinden.'

JACKSART GALLERY
LOCATION-DOT Onze Lieve Vrouweplein 20

Jack Liemburg
 “Als kunstenaar en performer ben ik al 25 jaar actief in Nederland, 
België en Duitsland. Mijn eerste atelier en de art studio zijn in een 
verbouwde kerk in Apeldoorn gevestigd. De nieuwe galerie bevindt 
zich nu in het hart van Maastricht, op een prachtige historische 
plek. Deze stad is niet alleen de perfecte euregio voor het etaleren 
van mijn werk, het is daarnaast een plek waar ik zelf ook heel 
graag kom. In mijn galerie bied ik moderne kunst aan van mijn 
eigen hand. Daarin zijn fotografie en schilderkunst nauw verweven. 
Ik maak gebruik van herkenbare thema’s, maar wil ook veel aan de 
verbeelding overlaten: niets is wat het lijkt.”

OPEN SINDS 
 SEPTEMBER

'Ik maak gebruik van herkenbare thema’s, 
maar wil ook veel aan de verbeelding 
overlaten: niets is wat het lijkt.'

WHAT'S WHAT'S 
NEW?NEW?
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L’ATELIER MARIT
LOCATION-DOT Koestraat 23    

Marit Preim
“Te weinig vrouwen kleden zich naar hun figuur, dat is zo zonde. Ik 
ben online begonnen, toen uitgegroeid naar styling advies aan huis 
en nu heb ik eindelijk mijn eigen winkel in het gezelligste straatje 
van Maastricht. Je kunt mij je favoriete kledingstuk of schoen laten 
zien en ik bouw daar samen met jou één of zelfs meerdere outfits 
omheen, waar je zo mee het terras op kan. Ik vind het belangrijk 
dat mijn klanten eerlijk advies krijgen over kleding die bij zowel bij 
hun lichaam als hun persoonlijkheid past. Mijn uiteindelijke droom 
is om een kledinglijn voor mannen en vrouwen te ontwikkelen. 
Maar voor nu: zoveel mogelijk klanten zelfverzekerd de deur uit 
laten gaan!”

OPEN SINDS 
        APRIL

MARIE-STELLA-MARIS
LOCATION-DOT Maastrichter Brugstraat 6  

Micha Medendorp
“Naast de twee vestigingen in Amsterdam, en een filiaal in 
Utrecht, is de onlangs geopende brand-store (met Refill Station!) 
in Maastricht onze vierde winkel. Ook hier kun je terecht 
voor natuurlijke lichaamsverzorging, luxueuze huisparfums, 
mineraalwater en andere ‘essentials voor body en home om goed 
voor jezelf te zorgen, van binnenuit en buitenaf. En het mooie 
is: Marie-Stella-Maris  heeft een mooie link met Maastricht. Dat 
zit hem in de naam. ‘Marie Stella Maris’, afgeleid van Stella 
Maris (‘richting geven aan mensen op water’), zijn namelijk de 
doopnamen van de oprichter. Zijn ouders bezochten de welbekende 
Sterre-der-Zee (Stella Maris) kapel en raakten daardoor 
geïnspireerd. De opening van de nieuwe winkel, is dus eigenlijk een 
soort van thuiskomen.”

OPEN SINDS 
 NOVEMBER

'Mijn uiteindelijke droom is om een kledinglijn voor mannen 
en vrouwen te ontwikkelen. Maar voor nu: zoveel mogelijk 
klanten zelfverzekerd de deur uit laten gaan!'

'De opening van de nieuwe winkel, is eigenlijk 
een soort van thuiskomen.'

CADEUX
LOCATION-DOT Nieuwstraat 11    

Peter Schobben
“We zijn verhuisd omdat er in 2019 grote plannen waren 
om de Entre Deux te verbouwen. Door Corona zijn deze 
plannen gecanceld en hebben wij besloten onze zaak 
naar het pand aan de Nieuwstraat te verplaatsen. Het 
pand heeft een luxere uitstraling, we hebben meer 
contact met de straat en de aanwezigheid van bijna 
allemaal zelfstandige ondernemers in de straat zorgt 
voor verbondenheid en gezelligheid. Tot nu toe reageren 
bezoekers en klanten heel enthousiast op de nieuwe 
locatie en kijken hun ogen uit. Voor veel mensen is het 
nu nog meer een beleving geworden om te winkelen bij 
Cadeux.”

BULTHAUP MAASTRICHT
LOCATION-DOT Rechtstraat 63    

Maikel Tomesen
“Als Bulthaup Maastricht verhuizen we binnenkort van 
Rechtstraat 69 naar Rechtstraat 63. In het oude pand 
zaten we met alleen keukens van het merk Bulthaup, 
maar het nieuwe pand is een stuk groter waardoor we 
naast de keukens ook badkamers, slaapkamerkasten en 
overig interieur kunnen laten zien. Dat laatste doen we 
onder de naam Arbitare.”

BY SAM (VOORHEEN LINCHÉRIE)
LOCATION-DOT Amorsplein 5   

Samantha Ossel
“Dezelfde ondernemer, dezelfde plek en dezelfde 
merken, maar niet langer meer onderdeel van een grote 
speler. Onlangs besloot ik om onder mijn eigen naam 
verder te gaan en niet langer meer als franchisenemer 
onder het merk Lincherie te ondernemen. Hoewel dat 
op het eerste gezicht niet heel grote veranderingen 
met zich meebrengt voor mijn klanten, sta ik nu als 
echte lokale ondernemer nog dichterbij mijn klanten 
en kan ik mijn service volledig op hen afstemmen. 
Bovendien hebben mijn zaken in Maastricht en Sittard 
een kleine make-over ondergaan, dat is terug te zien in 
het interieur en de huisstijl die met een vintage look nog 
meer een eigen gezicht hebben gekregen.”

VERHUISD!VERHUISD!

Micha, Josha en Machteld
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‘CENTRUMMANAGER’ 
PAUL TEN HAAF 

NEEMT AFSCHEID
Magische sfeerverlichting door de hele stad, de invoering van de wekelijkse 

koopzondag, herinrichting van onder andere Cörversplein en Oeverwal, 
meer podium voor cultuur in de stad (letterlijk en figuurlijk) en een 

structureel overlegorgaan om de samenwerking tussen ondernemers en 
de gemeente te intensiveren. En dan, niet te vergeten, een stichting die van 

een slapende toestand nu actiever is dan ooit. Voordat Paul ten Haaf als 
directeur van Centrummanagement aan het einde van dit jaar de stichting 

verlaat, blikken we graag nog één keer samen terug op de acties en 
initiatieven die onder zijn leiding tot stand kwamen.

Van slapende stichting naar actieve club 
Terugdenkend aan zijn eerste werkdag in 
maart 2010, en wat hij destijds aantrof, 
komen we meteen bij een groot contrast 
met de situatie zoals die nu bij zijn afscheid 
is, want “Er was helemaal niks. Geen 
voorganger, geen team en geen kantoor. 
Toen ik begon was Centrummanagement 
Maastricht een ‘slapende’ stichting. Vanuit 
het gemeentebestuur was destijds de wens 
uitgesproken om centrummanagement 
nieuw leven in te blazen, zowel financieel 
als inhoudelijke en organisatorisch,” vertelt 
Paul. De functie om als directeur hieraan 
te gaan bouwen, kwam voor hem op een 
moment dat hij na een lange periode van 
veel buiten de stad werken en van huis 
zijn, graag weer dichterbij huis wilde 
werken en een plek zocht waar hij vanuit 

maatschappelijk oogpunt meer van betekenis 
kon zijn. “Als generalist, een verbinder met 
ondernemersbloed, leek deze functie daarbij 
perfect te passen en dat notabene in mijn 
eigen stad.” In de jaren die volgden, met het 
groeien van centrummanagement als initiator 
en schakel tussen gemeente en ondernemers 
en een toename aan uitvoerende taken, 
breidde het team zich uit tot de actieve club 
met vier vaste medewerkers zoals deze nu is.  

Van guirlandes naar magische verlichting
De eerste klap is een daalder waard. 
Vanuit die overtuiging was Paul 12 jaar 
geleden vastbesloten om met zijn komst 
meteen toegevoegde waarde te bieden 
voor ondernemers in de stad. Paul: “Ik 
heb het dossier sfeerverlichting als eerste 
opgepakt. De verlichting bestond op dat 

moment alleen nog uit guirlandes in de 
binnenstad. Veel minder dan wat het nu is, 
maar er ging wel een flink bedrag naartoe. 
Daar ben ik ingedoken. We hebben het toen 
opnieuw in de markt gezet en het bleek dat 
het inderdaad goedkoper, beter én mooier 
kon. Door de nieuwe partij met wie we in zee 
gingen, zagen we wat er nog meer mogelijk 
was op het gebied van sfeerverlichting en 
wat dit met de beleving in stad zou kunnen 
doen. Om dit te realiseren, bedacht ik een 
zogenaamd multiplier-model waarbij we 
ondernemers in heel de stad benaderd 
hebben voor een bijdrage die we vervolgens 
vanuit Centrummanagement verdubbelden. 
Dat werd een succes.” En zo kwam het dat 
Maastricht sinds de winter van 2010 magisch 
verlicht wordt en een eerste zichtbare actie 
vanuit Centrummanagement een feit was.

Bruisend op zondag
Zoals de sfeerverlichting haast niet meer 
weg te denken is uit het straatbeeld, geldt 
dat ook voor de wekelijkse koopzondagen. 
De invoering ervan in 2013 leidde 
destijds echter tot veel discussie waarbij 
centrummanagement het voortouw nam 
om het gemeentebestuur en de raad te 
overtuigen van het positieve effect hiervan. 
Paul: “Aanpassing van de winkeltijden zou 
in onze ogen wel degelijk bijdragen aan 
de vitaliteit van de stad. En dat is ook wel 
gebleken. Als ik nu terugdenk, is dit een 
belangrijk moment geweest waarbij we als 
Centrummanagement een gezamenlijke stem 
en zienswijze vanuit de ondernemers, of in 
elk geval een groot deel van hen, hebben 
kunnen vertegenwoordigen. Precies dat 
waarvoor we hier zitten. ” 

Boost voor cultuur 
“De invoering van de koopzondagen werd 
doorgezet, op voorwaarde dat dit onder 
andere vergezeld zou gaan van meer cultuur 
(voor iedereen) op zondag. “In antwoord 
daarop initieerden we ‘Cultuur op Zondag’ 
met een gevarieerd en vrij toegankelijk 
programma op verschillende locaties in de 
stad. En er volgde al snel meer op cultureel 
vlak. Zo werkten we samen met Maastricht 
Marketing aan een vier seizoenen kalender 
waarbij wij de aanjager waren voor de 
organisatie van Chateau Maastricht (Later ‘La 
Saison Culinaire’) om streekproducten een 
impuls te geven. We ontwikkelden ‘Maastricht 
5-Sterrenstad’ met een (cultureel) event in 
elk stadsdeel. Omdat cultuur uiteindelijk 
een wel heel prominente rol op onze agenda 
innam, hebben we dit toen ondergebracht in 

een aparte stichting Cultura Mosae  met 
het nieuwe stadsbreed festival MAAS! dat 
voor de omvang van onze organisatie een 
mega project was.”

Naast elkaar in plaats van tegenover 
elkaar
Met al die ontwikkelingen, werd structureel 
overleg met belanghebbenden uit 
verschillende branches steeds belangrijker. 
Om dit efficiënt te doen, met de juiste 
vertegenwoordiging, werd het Binnenstad 
Ondernemers Collectief (BOC) opgericht. 
Paul: “het centrale uitgangspunt van het 
BOC is om in gezamenlijkheid met elkaar 
op te trekken om zo gemeenschappelijke 
doelen te bereiken en een krachtige stem 
te vormen richting gemeente en politiek.” 
En de kracht van de gezamenlijkheid 
bleek wel tijdens de corona pandemie. 
Voor Paul een absoluut dieptepunt in zijn 
jaren bij centrummanagement. “Het hakte 
er behoorlijk in. Dat wat je in 10 jaar als 
organisatie hebt opgebouwd, glipt door 
je vingers. De stad zo leeg en je staat zo 
machteloos. Maar hoe moeilijk die tijd ook 
was, het heeft ook iets moois opgeleverd in 
de vorm van het Gemeente Ondernemers 
Corona (GOC) overleg. In het GOC overleg 
hebben we als ondernemers, bewoners en 
gemeente naast elkaar gestaan en hebben 
we onze krachten kunnen bundelen en 
zijn we samen opgetrokken. Dat heeft veel 
moois opgeleverd.” Als je Paul vraagt waar 
hij het meest trots op is, dan is dit ook het 
eerste wat hij noemt. “Die gezamenlijkheid, 
dat zouden we moeten vasthouden, het zou 
crisisonafhankelijk moeten zijn.” 

Tijd om te gaan 
Iets wat hij de stad en zijn opvolger 
dan ook graag meegeeft is: “Blijf elkaar 
opzoeken, zorg voor één geluid. Zeker in 
deze tijd. Toen ik mijn vertrek in februari 
aankondigde, dacht ik nog dat we een 
herstelperiode na Covid in zouden gaan 
en het een jaar van wederopbouw zou 
zijn. Ik had niet kunnen vermoeden dat 
er nog zo’n roerige tijd zou aanbreken en 
dat ik de stad als het ware in crisistijd zou 
achterlaten. De inzet van iedereen heeft 
er wel toe geleid dat de stad er mooi bij 
ligt. Want als er iets is waar we als stad 
goed in zijn, is het investeren in kwaliteit.” 
Een boodschap waar hij graag mee afsluit, 
voor zijn opvolger en eigenlijk voor alle 
ondernemers en gemeente Maastricht. 
“Blijf inzetten en vasthouden aan die 
kwaliteit. Ieder vanuit zijn of haar eigen 
expertise en branche, want dat is wat 
Maastricht onderscheidt. Daar winnen we 
het mee.” | W!M

'Blijf inzetten en vasthouden aan kwaliteit. Ieder vanuit zijn of 
haar eigen expertise en branche, want dat is wat Maastricht 

onderscheidt. Daar winnen we het mee.'
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NIEUWE DIRECTEUR 
CENTRUMMANAGEMENT 

ASTRID VERBERNE: 
'Weten wat er leeft en de stad 

met al haar ondernemers 
laten schitteren.'

Nog even vakantie vieren voordat ze aan haar nieuwe baan 
begint? Welnee joh, niet nodig. Met een voorliefde voor het 
leven in de stad, ondernemen, verbinden en dienend zijn, 
voelt haar nieuwe functie eigenlijk helemaal niet als werk. 
Astrid Verberne staat te popelen om te kunnen beginnen. 
Vanaf 1 december neemt ze het stokje van Paul ten Haaf 
over als directeur van Centrummanagement Maastricht. 
We spreken haar een paar weken voor aanvang van haar 
nieuwe baan, tevens de laatste weken op haar werkplek als 
Community Development Manager bij Brightlands Chemelot 
Campus in Geleen.

Op het lijf geschreven
Het was eens op het strand van 
Griekenland... Een mooi verhaal wellicht, 
maar wel hoe het was. Want het was daar, 
tijdens haar zomervakantie, dat de vacature 
vanuit Centrummanagement voorbij kwam 
en haar aandacht trok. “Hoewel ik zelf in 
eerste instantie niet had kunnen bedenken 
dat het een functie als deze zou zijn die 
bij mij zou passen, bleek al snel dat hierin 
eigenlijk wel heel veel samenkomt van wat ik 
gedaan heb en heel graag doe,” vertelt Astrid 
enthousiast. Met een lach en traan neemt ze 
binnenkort afscheid bij Brightlands. “Samen 
met mijn team heb heel veel moois kunnen 
initiëren waarmee we een levendige campus 
community hebben gebouwd die als een 
magneet nieuwe bedrijven en talent naar de 
regio trekt.” 

Dichterbij
Ze vervolgt: “Ik ben bedrijfskundige, heb 
een marketing achtergrond en ben de 
laatste jaren vooral veel bezig geweest met 
community management. Als ‘mensen mens’ 
kon ik daar doen wat ik het liefste doe: de 
juiste mensen met elkaar verbinden en een 
voedingsbodem creëren waarin mensen het 
beste uit zichzelf en elkaar kunnen halen. 
In mijn functie voor Brightlands vond dat 
met name plaats binnen de hekken van 
Brightlands Chemelot Campus en ging het 
veelal over chemie. Heel relevant met veel 
impact op een duurzame en gezonde wereld, 
maar innovatie gaat vooral over de toekomst. 

In mijn functie voor Centrummanagement 
zijn de resultaten van projecten en 
activiteiten zowel gericht op de langere, 
maar zeker ook op de kortere termijn. Het 
raakt jou en mij direct, als je woont of werkt 
in Maastricht. Daardoor voelt het voor mij nu 
veel minder als werk.” 

Dienend aan de stad en haar ondernemers
“De rol van Centrummanagement in de 
stad is ook heel erg initiërend. Bouwen aan 
projecten en acties uitrollen in antwoord 
op dat wat leeft en speelt. Een rol die 
misschien niet altijd zichtbaar is omdat je 
heel dienend bent en het vooral doet om 
de stad te laten stralen. Het gaat niet om 
ons als organisatie,” aldus Astrid. “Ik zie 
het als een belangrijke taak om de stem 
van de ondernemer te vertegenwoordigen 
in de gemeente en te continueren van 
dat wat Paul ten Haaf met het team van 
Centrummanagement heeft neergezet.” Of 
ze nog een wijze raad van Paul heeft gehad? 
“Vooral eerst heel goed kijken en luisteren.” 
Precies wat ze zelf ook voor ogen had voor 
de eerste tijd. “Ik wil vooral kennismaken 
met zoveel mogelijk mensen, mijn gezicht 
in de stad laten zien, me openstellen en de 
dialoog aangaan om te weten wat er leeft en 
speelt bij iedereen.”

En er speelt nogal wat in deze uitdagende 
tijd. Maar dat lijkt haar enthousiasme niet 
in de weg te staan. Astrid: “Ik onderstreep 
dat het een onzekere tijd is en dat de stad 

en haar ondernemers steeds weer nieuwe 
uitdagingen voor de kiezen krijgen, maar 
de afgelopen tijd heeft ons ook gebracht 
dat we het belang van samenwerken 
zijn gaan inzien. Een ontwikkeling die ik 
in mijn werk voor Brightlands ook heb 
mogen ervaren. Van gesloten eilandjes 
en dichte deuren, staan die nu letterlijk 
wagenwijd open en zoekt men elkaar over 
grenzen heen veel meer op. Succesvolle 
initiatieven anno 2022 zijn steeds vaker 
gebaseerd op samenwerkingsverbanden 
en consortia. Je hebt elkaar gewoon hard 
nodig. Tijdens de corona pandemie gold dat 
bijvoorbeeld ook voor een stad met haar 
ondernemers, bestuur en bewoners. Ik zou 
die lijn graag voortzetten en daar zie ik een 
belangrijke taak weggelegd voor ons als 
Centrummanagement; om samen met een 
gekleurd palet aan stakeholders éen vuist 
te maken en de stad te laten schitteren. En 
daarbij dus vooral niet te kijken naar wat niet 
kan, maar wat wel kan.” | W!M

RONDJE STAD TER 
KENNISMAKING
Om kennis te maken met de stad 
en haar ondernemers zal Astrid 
het eerste kwartaal van 2023 op 
verschillende plekken in de stad 
de tijd nemen om ondernemers 
te ontmoeten. “Een krachtig 
georganiseerde achterban 
helpt ons allemaal een stap 
verder, daarom kijk ik uit naar 
deze momenten, waarop ik vele 
ondernemers hoop te ontmoeten.” 
Hou voor de tijden en locaties 
onze sociale media kanalen in de 
gaten.

'Van gesloten eilandjes en 
dichte deuren, staan die 
nu letterlijk wagenwijd 

open en zoekt men elkaar 
over grenzen heen veel 

meer op. Succesvolle 
initiatieven anno 2022 zijn 

steeds vaker gebaseerd op 
samenwerkingsverbanden 

en consortia.'

'Hoewel ik zelf in eerste instantie niet had kunnen 
bedenken dat het een functie als deze zou zijn die 
bij mij zou passen, bleek al snel dat hierin eigenlijk 
wel heel veel samenkomt van wat ik gedaan heb 
en heel graag doe.'
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KORT NIEUWS

CAMPAGNE
‘WIJ ZIJN OPEN’
De deuren mogen dan misschien gesloten zijn, maar 
de winkels en horecazaken zijn gewoon open. Omdat 
veel zaken hun deuren dichthouden om energie 
te besparen, heeft Centrummanagement speciale 
deurbordjes laten maken met de tekst ‘Welkom! Wij 
zijn open’. De bordjes zijn medio oktober verspreid 
in de binnenstad. Heb je nog geen deurbordje en 
wil je er graag een, stuur dan een mailtje aan info@
cmmaastricht.nl. Op is op!

MAGISCH MAASTRICHT VRIJTHOF
Magisch middelpunt tijdens kerst in Maastricht

Uiteraard met reuzenrad, carrousel en ijsbaan. Want als 
vaste onderdelen voor de jaarlijkse magische kerstmarkt 
op het Vrijthof mogen deze in de editie van 2022 niet 
ontbreken. Maar, er is nog meer: want met een replica van 
de Sint Servaasbrug over de ijsbaan, een grotere Almhütte 
én een apart streekproductenplein heeft het event een 
kwalitatieve make-over ondergaan en vormt het ook dit 
jaar een magisch middelpunt van kerst in Maastricht. 
Organisator Yvo Gustings vertelt erover. 

Na een valse start vorig jaar, toen Magisch 
Maastricht op het Vrijthof door de last-
minute lockdown voor Kerstmis, zo’n twee 
weken eerder dicht moest, gaan ondernemer 
Yvo Gustings en zijn compagnon Michel  dit 
jaar voor de herkansing. De ‘to-do lijst’ op 
hun bureau liegt er op het moment van 
interview niet om. “Vooralsnog komt er 
elke dag meer bij, dan dat er afgaat,” lacht 
Yvo. Met op dat moment nog twee weken 
tot de opbouw, blijft hij er echter vrij kalm 
onder en heeft hij vooral veel zin om na alle 
voorbereidingen aan de slag te gaan. “Vorig 
jaar hebben we uiteindelijk niet kunnen doen 
wat we voor ogen hadden, dat maken we 
dit jaar graag alsnog goed.” De blijdschap 
was dan ook groot toen hij afgelopen 
maart te horen kreeg dat hij de Europese 
aanbesteding binnen had. Sindsdien is hij 
bijna fulltime bezig met de organisatie. 
“Naast de concerten van André Rieu op het 
Vrijthof, is Magisch Maastricht niet weg te 
denken als enorme publiekstrekker. Er komt 
veel bij kijken, maar het is nu vooral zorgen 
voor een goede blauwdruk waar we de 
komende jaren mee vooruit kunnen.” 

Vasthouden aan kwaliteit
Niet meteen het meest makkelijke jaar 
om die blauwdruk te realiseren. Daar 
is Yvo zich van bewust. “De vrees voor 
restricties vanwege Covid is dit jaar een stuk 
minder, maar daar zijn de nodige andere 
uitdagingen voor in de plaats gekomen. 
Vooralsnog hebben we alles onder controle 
en beschikken we over voldoende mensen 
om te werken tijdens het event. We houden 
dus vast aan de kwalitatieve verbeterslag 
die we bij het maken van de plannen begin 
dit jaar voor ogen hadden.” Zo is o.a. de 
oude Servaasbrug nagebouwd voor nog 
meer sfeer en romantiek op de ijsbaan 
(je kunt er onderdoor schaatsen). De Sint 
Servaasbasiliek zal haar deuren openen 
en is vanaf het Vrijthof vrij toegankelijk 
om een ‘bougie’ke’ (kaarsje) aan te steken. 
Ook is er een nieuw reuzenrad met dichte 
glazen cabines een tubeglide en curlingbaan, 
evenals een grand-café en grote Almhütte 
om op te warmen en te genieten van 
winterse drankjes en hapjes.  De perfecte 
plek ook met een grotere groep in winters 
tafereel te genieten. 

Streekproductenplein
Niet helemaal nieuw, maar dit jaar wel veel 
prominenter aanwezig en ruimer opgezet, 
is een eigen streekproductenplein. Naast 
de bekende kerstmarkt met winterse 
accessoires, bevindt dit plein zich aan de 
andere kant van het Vrijthof. Yvo: “Hier vind 
je als bezoeker uitsluitend producenten 
uit de eigen regio. En kun je dus terecht 
voor smaakvolle kerstcadeaus, feestelijke 
kerstpakketten of gewoon lekkers om mee 
te nemen en thuis nog even na te genieten. 
In onze ogen een mooie toevoeging die het 
event nog meer een eigen gezicht geeft.” | W!M

'Naast de concerten van André Rieu op het 
Vrijthof, is Magisch Maastricht niet weg te 

denken als enorme publiekstrekker. Er komt 
veel bij kijken, maar het is nu vooral zorgen 

voor een goede blauwdruk waar we de komende 
jaren mee vooruit kunnen.'

MAGIC 
CHRISTMAS 
SHOP
Sinds begin november is 
Maastricht een kerstshop 
rijker. Samen met 

MD&R interior projects heeft Stichting Winterevents 
Maastricht in het voormalige pand van de V&D in de 
Grote Staat een mooie  pop-up shop gerealiseerd. De 
etalage is niet alleen een magische sfeermaker in het 
stadsbeeld, binnen kun je je hart ophalen tussen de 
notenkrakers, miniatuur huisjes, engelen, kerstmannen 
en nog veel meer kerstdecoratie. Ook scoor je er leuke 
kado’s voor de kinderen, en zelfs je huisdier. De pop-up 
Magic Christmas Shop is geopend tot eind december. 

PRIMEUR: KINDER-
PLATTEGROND VOOR 
MAASTRICHT
De spannendste speelplekken, de leukste musea, 
de lekkerste kindercapuccino’s en de beste 
speelgoedwinkels: deze en nog veel meer tips voor kids 
in en om Maastricht zijn binnenkort terug te vinden 
op de speciale kinderplattegrond. Dankzij een gulle 
bijdrage van de Burgerbegroting Maastricht kan een 
groep van 13 ouders dit bijzondere initiatief realiseren. 
Alle informatie wordt in het Nederlands en in het 
Engels gepresenteerd, zodat ook de grote internationale 
gemeenschap die Maastricht rijk is, en alle buitenlandse 
bezoekers, van de plattegrond gebruik kunnen maken. 
Er wordt komende maanden hard gewerkt aan de 
definitieve selectie, de vormgeving, de druk en de 
distributie. De kinderplattegrond is voor zover bekend 

de eerste stadsplattegrond 
speciaal voor kinderen 
in Nederland. Naar 
verwachting is de 
plattegrond in de loop van 
2023 gratis beschikbaar op 
verschillende plekken in 
de stad. 
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VERLICHTINGsfeer

4.400 meter
guirlandes 

met  354.992
lampjes

18km
kabel

146
verlichte

bomen

50
kroonluchters

en 660
lichttakken

1000
zwevende

bollen

DUIZENDEN
METERS
duurzame

LED LAMPJES

Wat maakt de sfeerverlichting zo magisch?

Hoe zorgen we voor energiebesparing?

branduren:

 dagelijks van 14:00 tot 02:00

Goed om te weten...

energiezuinige
LED-verlichting

verbruikt
10x minder

dan conventionele 
verlichting

de sfeerverlichting
verbruikt slechts

0.35%
van het totale

openbare lichtnet
in de stad

325
tijdklokken

op de
guirlandes

50
tijdklokken
op de grote

lichtinstallaties

...een strijkijzer 47x meer 
energie  verbruikt dan

één guirlande 

Wist je dat...

50% 
besparing ten opzichte 
van voorgaande jaren

Ze branden weer. De magische lichtjes in de stad. Hoewel ze eigenlijk 
niet weg te denken zijn gedurende de donkerste maanden, is het in 

tijden als deze niet vanzelfsprekend. De afgelopen tijd zijn we samen 
met Avontuur, onze partner voor de sfeerverlichting, druk in de weer 

geweest om te kijken naar mogelijkheden en maatregelen die we 
kunnen treffen om energiebesparing te realiseren en tegelijkertijd 

sfeer te behouden. Want die magische lichtpuntjes zijn zeker in deze 
tijd heel welkom. En het is gelukt! Hieronder delen we graag enkele 

feiten en weetjes over de verlichting om dat toe te lichten…



Back in business, bouwen & focus op bestaande evenementen
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TERUGKIJKEN EN 
VOORUIT BLIKKEN MET 
MECC MAASTRICHT 
Doen wat we het allerliefste 
doen en waar we het 
allerbeste in zijn. Wanneer 
we Rob van de Wiel, 
directeur MECC Maastricht, 
vragen om vooruit te kijken 
naar het nieuwe jaar dan is 
dat in het kort het antwoord. 
Uiteraard licht hij dat graag 
nog verder toe.

Hoewel we in deze turbulente tijden eigenlijk 
het liefst vooruitkijken, is het misschien toch 
goed om eerst nog heel even kort terug te 
blikken en te benoemen dat 2022 ook voor 
MECC Maastricht een jaar vol ups en downs 
was. “Gedurende de hele COVID periode zijn 
we als MECC eigenlijk volledig tot stilstand 
gebracht. Hoe we ook creatief probeerden 
te zijn met initiatieven als een M-Theater 
en drive-in bioscoop, het kon uiteindelijk 
allemaal geen doorgang vinden,” begint Rob.  
“Op sociaal maatschappelijk gebied waren 
we daarentegen volop actief. Zo waren we 
noodhospitaal, teststraat, vaccinatielocatie 
en later ook tijdelijke opvang van 
vluchtelingen uit Oekraïne. Het is heel fijn dat 
we dat hebben kunnen doen en op die manier 
iets hebben kunnen bijdragen. Daar zijn we 
ook trots op. We werden als team uitgedaagd 
om dingen te doen waarvan we niet wisten 
dat we dit voor elkaar zouden krijgen. Maar 
uiteindelijk is dat natuurlijk  niet onze core 
business. In dit huis hebben we succesvolle 
producties nodig waar we ons voor kunnen 
inzetten, dat is wat we het liefst doen, dat is 
de motor van onze business.”

MECC Agenda
SAAM DoMiBo 
1 december 2022

Christmas with André Rieu  
10 - 18 december 2022

XXL Platenbeurs  
18 december 2022

Holiday on ice  
5 - 8 januari 2023

SAAM DoMiBo   
12 januari 2023

Interclassics Classic Cars show   
12 - 15 januari 2023

Hyrox 
21 januari 2023

Mega Vlooienmarkt
22 januari 2023

Mindset – Together we can
7 januari 2023

Second Home
28 - 29 januari 2023

SAAM DoMiBo 
2 februari 2023

Netherlands Hip Hop 
Dance Championship 
4 - 5 februari 2023

TAFKAL, what's in a name part II  
10 februari 2023

Suzan en Freek  
1 - 2 maart 2023

SAAM DoMiBo 
2 maart 2023

EVC European Vascular Course 
5 - 7 maart 2023

TEFAF 2023 
11 - 19 maart 2023

WWW.MECC.NL

Keuzes maken
Gelukkig waren die succesvolle producties 
er in de tweede helft van het jaar weer 
volop en had MECC de handen meer dan vol 
aan congressen en events die verschoven 
waren als gevolg van COVID. Rob: “Dat 
was een flinke kluif, maar dankzij een heel 
professioneel team hebben we dat met 
verve gedaan. En met een verlate editie 
van TEFAF, Dagboek van een Herdershond, 
succesvolle edities van BBB en JIM en 
nu nog de kerstconcerten van André Rieu 
die eraan komen, hebben we ons hart dus 

alsnog kunnen ophalen.” Echter hebben de 
onzekerheid en restricties die Covid met zich 
meebracht, ook alweer snel plaatsgemaakt 
voor nieuwe uitdagingen waarin we zijn 
beland met inflatie, hoge energiekosten 
en spanningen op de arbeidsmarkt. Die 
hebben volgens Rob een directe weerslag 
op met name  ‘business to consumer’ 
markt. Dat heeft ons doen besluiten een 
aantal producties te laten gaan, waaronder 
‘Limburg Leads’ en ‘Days of Elegance’. Net 
als velen, dwingt deze tijd ook ons tot het 
maken van keuzes.” 

Back in business
En het maken van die keuzes is ook iets 
dat nog in het nieuwe jaar voortduurt, 
volgens Rob. “Met gelukkig een bomvolle 
congres agenda zijn we in 2023 echt wel 
weer ‘back in business’ en kijken we vooral 
vol verwachting vooruit. We zien gelukkig 
dat we, zeker ook met ons gloednieuwe 
congrescentrum erg goed scoren op de 
internationale congresmarkt. Zo is ook 
gebleken tijdens het ‘Meet the Stars’ event 
afgelopen  jaar waarbij we Maastricht 
wereldwijd op de kaart hebben gezet 

'Met een verlate editie van TEFAF, Dagboek van 
een Herdershond, succesvolle edities van BBB 
en JIM en nu nog de kerstconcerten van André 
Rieu die eraan komen, hebben we ons hart dus 
alsnog kunnen ophalen.'

bij wetenschappelijke associaties die 
overwegen een meerdaags congres in 
de regio Maastricht te organiseren. Dat 
doen we echt goed. We kiezen er komend 
jaar dan ook heel bewust voor om ons 
daarop  te richten. Dus geen nieuwe eigen 
producties, maar focus op de wederopbouw 
van die bestaande producties en dus: 
eindelijk vooral weer doen waar we goed 
in zijn en waarmee we onze gasten een 
succesvol event kunnen bezorgen. En ja, 
met de nodige uitdagingen, maar toch: we 
kijken ernaar uit!” | W!M

Rob van de Wiel



CULTURA MOSAE PRESENTEERT...

Verwacht in 2022 weer een magisch mooi en sfeervol programma 
van Cultura Mosae, met als vanouds verrassende optredens op ieder 
plein en haast iedere straathoek in de stad. In totaal zullen meer dan 

100 gezelschappen onderdeel uitmaken van het programma. 
De afgelopen jaren heeft Cultura Mosae met Centrummanagement Maastricht en andere partners 

gezamenlijk de Culturele Decemberprogrammering georganiseerd. Inmiddels is dit cultuurprogramma 
uitgegroeid tot een van de pijlers van Magisch Maastricht.

WWW.CULTURAMOSAE.NL  /

VERRASSING OP DE 
MAGISCHE LICHTROUTES
Centrummanagement verzorgt sinds jaar en 
dag de sfeerverlichting en ook dit jaar heeft 

Maastricht Marketing drie zogenaamde 
lichtroutes uitgezet 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. 

JEKERKLASSIEK 
DECEMBERCONCERT
December is de feestmaand en dat vier je met 
muziek! JekerKlassiek organiseert een speciaal 
decemberconcert op zondag 4 december in de 
Waalse Kerk. Violiste Lei Wang (concertmeester 
philharmonie zuidnederland) speelt samen met 
drie andere musici strijkkwartetten van Evard 
Grieg en Joseph Haydn. Kortom: een heerlijke 
zondagmiddag om weg te dromen bij klassieke 
muziek. Waalse Kerk, Sint Pieterstraat 6 / 4 
december 2022 / 14.00 & 16.00u / Toegang: €7.50 
/ www.jekerklassiek.nl

ALS VANOUDS
Na alternatieve invulling in 2020 en 2021 vanwege 
COVID-19, organiseert Cultura Mosae in 2022 
als vanouds een mooi cultureel programma met 
een grote diversiteit aan culturele instellingen en 
amateurgezelschappen. Van 16 december 2022 
t/m 8 januari 2023 zijn er op verschillende locaties 
in de stad uiteenlopende (Eu)regionale muzikale 
performances te zien. Op vele plekken in Wyck, 
het Stokstraatkwartier, de oude binnenstad en het 
Jekerkwartier zullen singer-songwriters, koren en 
ook studenten van het Conservatorium magische 
optredens verzorgen. Daarnaast word je deze hele 

periode verrast 
met prachtig 
straattheater dat 
de bezoekers in de 
stad zal betoveren.

KUNST-
PROJECTIE 
‘UNFRAMED 
ADVENT’
Blanche Dael, de Maastrichtse animatiestudio 
MurMur en Viewmaster Projects presenteren 
tijdens Magisch Maastricht de huizenhoge projectie 
‘Unframed Advent’ op de nieuwe bakstenen gevel 
van de koffiebranderij in het Sphinxkwartier. De 
projectie met de vele getekende en beweeglijke 
‘vensters’ verwijst naar een traditionele 
adventskalender, waarbij er achter ieder deurtje 
iets verstopt zit. In ‘Unframed Advent’ wordt 
alles in beweging gezet en zitten er poëtische 
en fantasierijke werelden achter de luikjes. De 
korte animatie is gratis te bezichtigen vanaf de 
Sphinxparking en gemaakt voor jong en oud. 
Doordat er veel dingen tegelijkertijd gebeuren in 
het verhaal, zie je elke keer weer iets nieuws in 
het kunstwerk. 1  — 30 december / Brikkegebouw 
Maastricht / van zonsondergang tot middernacht

EN ER IS NOG ZÓVEEL MEER!
THEATER, met o.a. voorstellingen van M46 in de 
Lutherse kerk op 29 december en verschillende 
theater acts door de stad verzorgd door jonge 
theatermaakster Sophie Heuts. DONKERSLAG, 
een audiodrama te beluisteren op het station 
en in de Dominicanenkerk. EEN POP-UP 
MUSEUM van Antea Group op het OLV-plein. 
KERSTCONCERTEN IN DE SINT SERVAAS 
BASILIEK, o.a. van de Mastreechter Staar en 
KERSTKAMERCONCERTEN van Kunsthuis Theo 
Hubens op 17 december. / Kijk voor het complete 
en actuele magische cultuurprogramma op 
www.culturamosae.nl

SAMENWERKING CULTURA 
MOSAE EN CONSERVATORIUM 

MAASTRICHT 
Om tot een sfeervol cultuurprogramma te komen, 
werken Stichting Cultura Mosae en Conservatorium 
Maastricht jaarlijks intensief samen. Voor het 
Conservatorium een mooie kans om studenten 
kennis te laten maken met live optreden voor 
een divers publiek, aldus Marc Puyol-Hennin, 
Booking Agent Jazz:  “Dat Cultura Mosae 
een van de grootste afnemers is van Booking 
Agency Conservatorium Maastricht, is een win-
win. Studenten krijgen de kans om op een zeer 
laagdrempelige manier deel te nemen aan het live-
circuit. Tegelijk versterken de vele concerten en 
events waar onze jazz- en klassiek-studenten deel 
van zijn, de positie van Maastricht als een plek met 
een levendige podiumsector. Dit trekt vervolgens 
nóg meer (internationaal) jong muziektalent aan!”

MAGISCHE 
CULTUURACTIVITEITEN 

IN MAASTRICHT

MAGISCHE 
VERLICHTING 
BRUGWACHTERS-
HUISJE
Stichting Brugwachters-
huisjes organiseert ter 

gelegenheid van hun 10-jarig bestaan in 12 steden 
het project SPOT ON! brugwachtershuisjes. 
Dichter Maarten van den Berg liet zich inspireren 
door persoonlijke verhalen van omwonenden en 
voorbijgangers van deze brug. Op basis van deze 
dichtregel en de architectuur van het huisje, zal 
lichtkunstenaar Marco Broeders (co2RO) een 
theatrale belichting ontwerpen. Vanaf 1 december 
/ www.brugwachtershuisjes.nl
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# — A
7 for all mankind
L'Abeille
Notariskantoor AchtenvanGent
Adriaan de Smaakmaker
Aim
Albert & Jacqueline
Albert Heijn Helmstraat
Alex - eat drink sleep
Altena Gala
Arborator
Arco Iris / 
“A” Fachade (Parkeergarage)
Artichoque
Atelier Maestricht
Audiofrenzy
Avanti
Frituur de Aw Brök

B
de Brandweerkantine
Il Bacaro
Gezondheidswinkel Balsemien
La Barraca
Basilica
Basta
Bastiaans Schoenmode
Hotel  BE 41
Be-One
Hotel Beaumont en restaurant 
Harry’s
Hotel Bar Beez
Belle Mani
Belvédère Maastricht/Sphinx
Dansschool Bernaards
Beto
de Bijenkorf
Bim en Bap
de Bisschopsmolen
Bizzare
Restaurant Blend7
Sjinkerij de Bobbel
La Bodega
Café Restaurant Bokes
Café van Bommel
Bona Venia
Bouchon d'en Face
Hotel de la Bourse
de Maastrichter Brandslang

Brandsøn Drinking & dining
Brocantique-Watches
Bulthaup / Tomzon Keuken en 
interieurarchitectuur
Juwelier Burger
de Burgerfabriek
Burgerlijk
By Bar
By Sam

C
Cadeux
Camel Active Store
La Canasta
Steakhouse Carnal 
La Casa del Habano
Amrâth Hotel Du Casque Maastricht
Cavallaro Napoli
Il Cavo / Lucky Luc Snacks
Charles Feijts Groep
Chasin'
Cheese & more / 
Henri Willig Kaas B.V.
La Chine
Chocolaterie Boulanger
Cimmermans Translations
Cinq
City Centre Hotel Mabi
City Housing Maastricht
Claudia Sträter
Clichee
Clio Jewelry
Coffeelovers / Maison Blanche Dael
Collective Workspace
The Color 
de Comedie
Comfort Smoke
Coquette
Courage Lingerie 
CPTL
La Croix
Cucina 50

D
D'Deux
Van Daan 
Van Dalen Cigar Boutique
Darq
Denham

Depeche
Dille en Kamille
Vishandel de Dolfijn
Dot'n'Square Vintage
Durlinger Schoenen
By Duut

E
Ekoplaza Maastricht
Eleventy
Amrâth Grand Hotel de l'Empereur
Café Enfin Extraordinaire
Erwin & Laura
Escape Hunt 
Essentiel ANTW
Esther den Hollander (bewoner)
Expresso

F
Fab Icons
Café Falstaff
Famke Rousseau
Le Fernand café manger
Festen 
Filipucci
A Fish Named Fred
Fitz-Roy
Follies
Café Forum
Café Fretz
Fresh Cooked
Friterie Wyck

G
Gabor
Gaby
Gay Jongen
Gembira
Gents
Giensch
GLAM hairdressers
Gloss Nails
Goesting
de Gouverneur
Grail
The Green Elephant
GSM Maastricht
GSM Shop Maastricht

Van Leendert
LEEV
Len Haarverzorging
Leon Martens
Leonidas
Leonidas Wyck
Livin' Room
Café Local
Luster

M
MAAK
Maaslands Antiquariaat & 
Lijstenmakerij
Maastricht Culinaire
Maastricht Visitorcenter
Made Boutique
Café Madrid
Maison Louis
Mama's Corner 
Marc Cain
Marcel Mingels
Maria’s Kapsalon
Jouw Marktkraam
Optiek Martens - Mathot
Mastiha Meze Bar
Max & Pol
Max®
Maxcy’s
Maxime Schoenen
MaxMara
McDonalds
McDonalds Wyck
Meijer Scharis
Menners
Mes Amis
Mestrini Occhiali
Meulenhoff
Meyer & Meyer
Mickey Brown's
Eetcafé Minckelers
Miniso
Kaashandel Mitchel Sauer
de Modemannen Wyck
Mody Mary
Grand Café Momus
Montulet International
Petit café in de Moriaan 
Moustache Conceptstore
Au Mouton Blanc
Mr. Smith
Mrs. O. & More
Munnichs

N
The Nail Room
NAN Glass & Design
Kaffee Naovenant
Natan / Paule Ka
Nestlé Nespresso
La Neuvieme Paris
New Hampshire
Grand Café Nieuw Bruin
Nikkie Plessen
Nina's boutique

No Label
Noir 
Noir Plus
Noir Soldesboutique
NZA New Zealand Auckland

O
Restaurant 'O'
O'Tacos
Oak 34
Odysse
Oil & Vinegar
Oila
Olivia's 
Ondernemend Wyck (O.W.)
Ondernemersvereniging OLV Plein
Ondernemersvereniging Entre 
Deux
Ondernemersvereniging 
Kesselskade en Maaspromenade
Ondernemersvereniging Mosae 
Forum
Ondernemersvereniging 
Stokstraatkwartier
Onglet
Oodles of Noodles
Organic Earth
Van Os tassen en koffers
Oska
In d'n Ouden Vogelstruys 

P
't Panhuis
The Papershop by D&G
Passe Partout
Café Paulus
Bakkerij Paulissen
Pauw
Aux Pays Bas 
Pennino Advocaten
Peters Irish Pub
Petit Bonheur
Piedi d'Oro e piu
Pieke Potloed
Café de Pieter
de Pindakaaswinkel
Pinky Stores
PL-Line
Platielstraat 14
Pont d'Or
Hotel-tapperij de Poshoorn
't Pothuiske
Pracht bloemen
Pro Housing Exclusive Real Estate
Protestantse Gemeente Maastricht-
Heuvelland (St. Janskerk)
ProZone
Purdey Mode
Verloskundigenpraktijk Puur Natal

Q
Quattro Mori
Que Pasa

R
Raeven Edelsmeden
Bloemenhandel Ramaekers
Café Rambler
Regalo Cadeau
Reitz
Renier Clothing Boutique
Residence Housing & Relocation
Riviera Retro
Rob van Rijn Kunsthandel
Rommedoeke
Ron for Run
ROOOMS
Rousseau
Restaurant Rozemarijn
de Rozengaard
Café 't Rozenhoedje

S
Sadhu home
SAHOT
bij SamSam
Sarneel Dessous
Sassen Dielemans 
Scapa
Schaap + Citroen
Schoenmaeckers
Score
Scotch en Soda
Secondhand 4 all
Senzes Hair & Beyond
Servaas café
Shoebaloo
Simon Lévelt
Sjiek
Sjiek Kookpunt
Sjiers Barbershop
SNKR Atelier Chique noir
So Delicious
So Low XXL Store
Grand café Maastricht Soiron 
Søstrene Grene
Bakkerij  Souren
Spar City Maastricht
Stadhuis Maastricht
Star Mobile
State of Art
Steiner
Stud-d
Studentbike Maastricht
Sunny South Up
Suzy B.

T
Les Tables
Take Five
Tamaris
Le Tapage
Theater aan het Vrijthof
Le Theatre Hotel
Thiessen
Timberland
Tivoli Pizzeria Ristorante
Tizia Jewels and Art
Toscanella Apuana

Toscanella tutto Vino
de Toverschaar
Townhouse Hotel
Traders Pop
La Tranca
Hotel Trash Deluxe

U
Universiteit Maastricht

V
Valeb
Vereniging Ondernemers Centrum 
(VOC)
Vereniging van Eigenaren 
Binnenstad Maastricht (VEBM)
de Verrassing
de Verwondering
Via Claudia
Wijnbar Via Mucca
de Vingerhoed
Vision
Visser Chocolade
de Voetbalshop
Vormlicht
Grand Café de Vreede
Vrijthof 9

W
WEN
WePe-Mode
Wevers Food Sandwichshop
de Wijnwinkel
de Windroos
de Winkel van Nijntje
With Love Burrito
Woolrich Store
Van Wyck
Wycker Cabinet

Z
Zaki mode
Zeeman
Zerbinotto
Zoe skincare
Café Zondag
Zumo Store
Café de Zwaan

Met enige aanpassingen hier en daar, maar ze branden weer en ook dit jaar doen we dat weer 
samen met jullie. Graag benoemen en bedanken we op deze laatste twee pagina’s van de 

W!M dan ook alle trouwe en nieuwe ondernemers die een bijdrage leveren aan de prachtige 
sfeerverlichting in de stad. Goed om te weten: door drukte zijn we dit jaar laat begonnen met 
inzamelen van bijdragen en dus zijn we nog niet overal geweest op het moment dat deze W!M 
verschijnt. Mocht je ons gemist hebben, niet getreurd, dan ben je vast heel snel aan de beurt! 

In de lente editie van W!M vermelden we jullie zeker nog!

BEDANKT 
ALLEMAAL!

De magische lichtjes branden

H
Haas op het Vrijthof
Handelsbanken
Heleven
Bakkerij Hermans
Hot Kitchen Men's Boutique
Hunters
Hustinx

I
Ici Paris XL Grote Staat
ICI Paris XL Wyck
IK (Galerie & Atelier)
d'n Ingel
Interum

J
Drogisterij Jaspers
Jef Gastrobar
Jewels 4 You
Jings Maastricht
de Joffers
de Jongens 13
Bistro Jovial
Judi
Just Ducks B.V.

K
K-Atelier
K-Store
de Kaasbar
Hotel Kaboom
de  Karkol
Kebab point
Kiki Niesten
Kiki's Stock Sale
Kinsjasa Shoes
Kinsum Records
de Kiosk
Koelap
Koninklijke Horeca Nederland
Kookhuis aan de Maes
Koos Bakker

L
Het Kousenhuis LinoLux
LA Kraft
Restaurant Laus
Schoenmakerij Lebon
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MOCHT JE ONS 
GEMIST HEBBEN, NIET 

GETREURD, DAN BEN JE 
VAST HEEL SNEL AAN 

DE BEURT! 

DEZE LIJST IS 
BIJGEWERKT T/M 

14 NOVEMBER 
2022
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