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Elke vrouw verdient perfect zittende en mooie lingerie! Vele vrouwen vinden het een helse zoektocht om de 
perfecte beha te vinden. De juiste maat vinden is absoluut belangrijk en dus investeert Marleen in een enorm 
groot matenbereik van A tot H cup. Dat is hun grote sterkte.  Voor de koude herfstavonden vind je er een mooi 
assortiment gezellige nacht - homewear.  Als je tijdens de wintermaanden op vakantie gaat, ga dan zeker een 
kijkje nemen naar de stijlvolle badmode! Met een goed gevoel naar binnen komen maar met een nog beter 
gevoel naar buiten gaan!

Lingerie Rina
Marleen Christoffels & team
Stationsstraat 46, Lanaken, 
0032 (89) 731155, www.lingerierina.be

Lanaken

“Oh ja, Parkeren in Lanaken is gratis!!!”

Koopzondag 
11 en 18 december 

van 13.30 tot 17.30 uur
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December is voor velen een maand van reflectie. Terug-
kijken naar het afgelopen jaar en plannen maken voor 
het nieuwe komende jaar.

Zo ervaar ik dat persoonlijk ook, wat niet wil zeggen dat 
dit voor iedereen zo opgaat. 

Voor de meesten onder ons is de komende maand een 
drukke maand waarin van alles nog geregeld moet wor-
den zowel zakelijk als privé. Van cadeautjes voor pak-
jesavond tot het verlanglijstje voor Kerst. En natuurlijk 
vooruit kijken naar 2017….

Vooruit kijken we ook in deze uitgave met de Magische 
culturele bijlage voor de maand december. Een “ma-
gisch” programma dat dit jaar weer bol staat van cultu-
rele activiteiten en optredens in de stad. In deze maand 
glinstert, fonkelt en schittert het historische centrum 
van Maastricht en Wyck. Maar niet alleen Maastricht 
timmert aan de weg, ook Valkenburg laat zich in de 
feestmaand van zijn beste kant zien met de alom be-
kende kerstmarkten in de Gemeentegrot en de Fluwee-
lengrot. Ook de Christmasparade trekt ieder jaar weer 
steeds meer bezoekers. 

Deze uitgave staat weer bol van de reportages, VVV uit-
tips, boeken en CD pagina’s en nog véél meer.

Ik wens u vanaf deze plaats namens het complete team 
van Citymagazine alvast fijne kerstdagen en een gezond 
en voorspoedig 2017!

Veel leesplezier!

Peter van Hooren
Uitgever

December de 
feestmaand bij uitstek

KLEDING VOOR 
VROUWEN MET 

PERSOONLIJKHEID

Riani - Gigue - Weekend -
MaxMara - Cambio - Margittes -
Cavallaro Napoli - Due Amanti

KOOPZONDAG 11 EN 18 DECEMBER
           VAN 13.30 TOT 17.30 UUR

ELLE FASHION
Stationsstraat 2B2
3620 Lanaken (B)

www.ellefashion.be
tel:003289762533

Op.tijd Di tm Vrij 10.00-12.30 
en 13.30 18.00 uur
Zat. 10.00- 17.30 uur. Gratis Parkeren
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Peter (43) kreeg het theatervak met 
de paplepel ingegoten. Zijn inmiddels 
overleden vader Huub nam de toen 
kleine Peter mee in zijn liefde voor 
amusement. “Mijn vader was een the-
atermens. Dat had hij het liefst pro-
fessioneel gedaan. Maar het was de 
jaren vijftig en zijn ouders hadden een 
goedlopende bakkerij. Acteur worden 
was in die tijd dan ‘not done’. Hij werd 
journalist, maar is daarnaast altijd the-
ater blijven maken.” Peter maakte van 
zijn grote liefde echter wel zijn vak, al 
wil hij dit wel beperkt houden tot een 
rol achter de schermen. “Ik heb zelf in 
drie producties op het podium gestaan, 
maar begreep al snel dat mijn hart aan 
de achterkant ligt. Laat dat acteren 
maar aan de echte ‘kemediespeulers’ 
over. Ik duw mensen veel liever in de 
juiste richting dan dat ik zelf op de büh-
ne sta. Ik wil het beste uit mensen naar 
boven halen en de ruimte geven hun 
talenten te laten zien en creëer de om-
standigheden waarin dat kan.” 

Peter is getrouwd met Daisy en heeft 
met haar de bijna 6-jarige Belle. En in 
de familie Noten stroomt theater door 
de aderen lijkt het wel, want Peter ver-
telt dat zijn dochter ook al flink aan het 
volksamusement ruikt. “Ze is niet weg 
te slaan uit het theater. Vol verwonde-
ring kijkt ze aan mijn hand altijd haar 
ogen uit. Belle komt wel eens mee als er 
doorlooprepetities zijn. En dat is precies 
de manier hoe ik ook ben opgegroeid: 
rondlopen op en rond de bühne tussen 
repetities door. Leuk om te zien dat de 
volgende generatie dit overneemt.”

Londen
Ras-Maastrichtenaar Peter studeerde 
een tijd in Londen, een plek die hij als 
zijn tweede thuis ziet en waar hij nog 
meerdere keren per jaar komt. “Mijn 
vader zei wel eens: je loopt door Londen 
alsof je door de Grote Staat loopt. Mis-
schien klopt dat wel. Als ik niet in Maas-
tricht was geboren, had ik daar geboren 
willen zijn. We zijn er een paar keer per 

Peter Noten: theater maker voor de mensen
Peter Noten, de artistieke baas van 

het ’t Mestreechs Volleks Tejater 
en in het dagelijks leven verbonden 

aan het Theater aan het Vrijthof, 
staat bekend als die enthousiaste 
en fanatieke theatermaker. Toch 
hoeft hij zelf niet zo nodig in de 

schijnwerpers te staan. Als hij 
maar al die mensen, van wie hij de 

achtergrond niet kent, enkele uren 
kan ‘ammesere’ met voorstellingen. 

Door: Stephan van Appeven
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“Ik weet niet wie in de zaal 
zit, maar mensen hebben 
het wel eens moeilijk, zijn 
ziek of hebben stress. Bij 
ons laden ze de accu op.” 



jaar om shows te zien, vrienden te be-
zoeken en zaken te doen. Mijn vrouw 
gaat dan haar ding doen en ik zit dan in 
het theater of praat met producenten 
en impresario’s.” Maar Peter leidt ook 
mensen rond in zijn tweede thuis. “Op 
verzoek wandel ik met vrienden of ken-
nissen door West End, de theaterwijk. Ik 
vertel over de theaters, wanneer en hoe 
ze gebouwd zijn en welke grote voor-
stellingen er te zien waren. Of ik neem 
ze mee op de My Fair Lady-route waar-
bij ik dan diverse locaties uit de musical 
passeer.”

Voor de mensen
Eenmaal dan weer terug in Maastricht 
richt Peter zich weer op het vermaken 
van al die mensen die ‘zijn’ theater 
aandoen. Allemaal mensen van wie hij 
niet weet wat de achtergrond is en wat 
er misschien aan ellende zich thuis af-
speelt. Peter herinnert zich nog als de 

dag van gisteren dat er ooit, toen hij nog 
thuis woonde, een man voor de deur 
stond met een doos bonbons. Deze me-
neer bracht dit presentje namens zijn 
ernstig zieke bovenbuurvrouw, die naar 
een voorstelling van ‘t Mestreechs Vol-
leks Tejater was geweest. De vrouw, bij 
wie iedere beweging bij het aankleden 
zorgde voor een scheut pijn, had zich zo 
vermaakt dat ze eenmaal thuis in bed, 
krijsend van de pijn, vroeg om nóg een 
keer naar deze voorstelling te mogen. 
En om een doosje met chocolade te 
laten bezorgen bij de man die verant-
woordelijk was voor haar opleving: de 
heer Noten. Geëmotioneerd denkt Pe-
ter terug aan die blijk van waardering. 
“Ik weet niet wie er in de zaal zit, maar 
met ‘flauwekul’ of ‘sjele wawwel’ doe je 
mensen klaarblijkelijk goed. En dat is 
de reden waarom ik dit al 34 jaar doe en 
ook graag de fakkel doorgeef.”

Peter Noten: theater maker voor de mensen

“Ik hoop dat er een 
moment komt dat

Belle zegt: pap, neem
een stap terug, nu is het 

mijn beurt”. 
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50|50 Store
Amazing Oriental
Bufkes
Jumbo
Traiteur Saveurs
Turquoise Mosae Gusto
Van Melik du Chef
Q-Park
Esprit
Grand Café Centre Ville
H&M
Kruidvat
Mickey Brown’s
Open32
Rousseau Chocolade
s.Oliver
Sissy-Boy
Subway
The Sting
vanHaren Schoenen
Xenos
Yournails & Beauty

mosaeforumfmosaeforum.nl

Bezoek ons

pop-up theater 

Kerst Forum

met een Magisch

Cultuurprogramma

t/m 8 januari a.s.



Het Vrijthof wordt in de maand december in een nieuwe, winterse jas gestoken. Warm, authentiek en met een 

zweem van nostalgie naar de tijd van Charles Dickens. Organisatoren Ralph Meijs en Ralph Bastiaens van Stichting 

Winterevents Maastricht geven alvast een voorproefje.

Magisch Maastricht
op het Vrijthof:

Een overdekte schaatsbaan met daar-
omheen roodgekleurde daken en een 
reuzenrad, een houten huis voor de 
Kerstman en zijn gevolg en een straat vol 
streekproducten en ambachten: zo zal het 
betoverde Vrijthof er in de maand decem-
ber uitzien. Meijs en Bastiaens, sinds dit 
jaar de organisatoren van Magisch Maas-
tricht op het Vrijthof, vonden hun inspira-
tie op de kerstmarkten van onder andere 
Düsseldorf en Keulen.

Kwaliteit
“De laatste jaren zagen we vooral dagtoe-
risten op het Vrijthof verschijnen, terwijl 
de Maastrichtenaren wegbleven,” zegt 
Meijs. “Wij creëren een plek voor ieder-
een: dag- en verblijfstoeristen, maar ze-
ker ook de Maastrichtenaren zelf.” Het to-
verwoord? Kwaliteit. “De Maastrichtenaar 
komt graag op plekken die net dat beetje 
extra hebben. Qua eten, drinken, entou-
rage en gezelligheid. En dus zetten wij 
honderd procent in op sfeer en beleving, 

zorgen we voor een lekker koud glas bier 
en kwalitatief goed eten.”

Dickens & Santa
Waan je in vroegere tijden in Dickens’ 
Village, waar je de geur van de houtge-
stookte oven van de Bisschopsmolen kunt 
opsnuiven, een bezoek kunt brengen aan 
de kaarsenmaker of vers bereide Flam-
mlachs proeven. Speciaal voor kinderen 
zijn er attracties zoals de draaimolen, het 
kersttreintje en Santa’s Village, waar de 
Kerstman op 7 december neerstrijkt. Op 
zoek naar een cadeautje? “In de Schat-
kamer van de Kerstman vind je duizen-
den kerstartikelen,” zegt Bastiaens. “Ook 
nieuw dit jaar is een open podium voor 
kunst en cultuur in de Spiegeltent. Hier is 
elke dag iets te doen, van optredens van 
koren en harmonieën tot een concert van 
Ziesjoem! op Tweede Kerstdag.” 

Spannend
Meijs en Bastiaens beleven samen niet 

alleen de mooiste, maar ook de druk-
ste tijd van het jaar. En ook al kennen ze 
het klappen van de zweep - Meijs orga-
niseerde het Oktobergala en de Hierezit-
ting Mestreech en zit tegenwoordig in het 
bestuur van ’t Preuvenemint, Bastiaens 
werkte voor het MECC en organiseerde 
de Ronde van Wolder - een beetje span-
nend blijft het toch. Maar, zo verzekeren 
ze: “Het wordt fantastisch. Echt sjiek.”

Magisch Maastricht
In de magische maand december glin-
stert, fonkelt en schittert het historische 
centrum van Maastricht. Droom weg bij 
de prachtige kerstversieringen en lichtjes 
in de bomen, geniet van theater, dans en 
muziek, maak een romantische wandel-
route door de stad en bezoek de kerst-
markt op het Vrijthof. 

Kijk voor meer informatie en het volledige 
programma op magischmaastricht.nl.

Dompel je onder in een authentieke en nostalgische winterwereld
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Het Maastricht-LAB is een co-creatief ontwikkelplatform. De 
zoektocht naar nieuwe vormen van stadsontwikkeling staat 
hierbij centraal. Zij geeft een impuls aan de stedelijke (her)
ontwikkeling van Maastricht door vernieuwende projecten 
en vraagstukken samen op te pakken met initiatiefnemers 
en partners. Het Maastricht-LAB experimenteert en leert 
door te doen. Thema’s zijn leegstand en herbestemming, 
tijdelijk gebruik van plekken en gebouwen, vergroening en 
gebiedsontwikkeling. De ontwikkelde kennis wordt openlijk 
gedeeld met geïnteresseerden.

Tom zit vol plannen, bijvoorbeeld voor 
de binnentuin van het Radium-ge-
bouw. “Kleinschalige buitenevene-
menten waar gebruikers van de ge-
bouwen en inwoners van Maastricht 
elkaar vinden. Een jeu de boules toer-
nooi, een podium voor singer-song-
writers, een buitenbioscoop, er is van 
alles mogelijk.” 

Vreemde akoestiek 
Mensen van binnen en buiten de stad 
komen bij Tom met allerlei ideeën. 
“Een Belgische programmeur kwam 
kijken en zag meteen een circus voor 
zich in de Gashouder. De Gashouder 
is sowieso een van de meest tot de 
verbeelding sprekende gebouwen, 
van yogasessie tot houseparty, men-
sen hebben er uiteenlopende plannen 
voor.” 
Maar niet alles dat wordt bedacht, 
kan direct uitgevoerd worden. “Eerst 
moet beleidsmatig de bestemming 

van een gebouw worden aangepast. 
In het gebied moet je met veel din-
gen rekening houden. Waar laat je 
de mensen parkeren? Verstoort de 
activiteit de natuur van de Lage Fron-
ten niet te veel? In het geval van de 
Gashouder is de tank zelf ook nog een 
uitdaging. Het gebouw is niet geïso-
leerd en de akoestiek is op zijn best 
‘vreemd’ te noemen.”

Gevarieerd programma
“Iedereen is vooral druk bezig de 
doelstellingen van de eigen organisa-
tie te realiseren. Aan mij de taak om 
partijen bij elkaar te brengen, zodat 
er een divers programma ontstaat 
met een bijzondere kwaliteit.” 
Inmiddels weten bewoners van het 
Spinxkwartier elkaar steeds beter te 
vinden, met en zonder aansporing 
van Tom. “Docfest heeft bijvoorbeeld 
laten zien dat het pleintje aan de 
Boschschtraat dynamisch kan zijn. 

Veel spelers uit het gebied werkten 
mee, zoals Pathé, Lumière en de Mu-
ziekgieterij, er was catering vanuit het 
Bassin en er werden documentaires 
getoond in een sloep in het Bassin.”

Vestigen is meedoen
De bekendheid van het gebied wordt 
gestaag groter. Mede dankzij geves-
tigde evenementen. Zo liep het Par-
cours voor een groot deel over het 
terrein met onder andere een jazz-
club in het Landbouwbelang. “Ik ver-
wacht meer actieve medespelers in 
de toekomst. Student Hotel en Loods 
5 worden ook uitgenodigd om hun 
deuren open te zetten tijdens activi-
teiten zoals het Parcours of Open Mo-
numentendag. Commitment richting 
Sphinxkwartier is een eis aan wie zich 
hier vestigt.”

Sphinxkwartier: gevarieerde en 
verrassende invulling van tijdelijkheid 

“Het invullen van tijdelijkheid biedt kansen en heeft beperkingen. Ik heb een fantastische, 

uitdagende functie.” Aan het woord is Tom Goossen, programmeur van het Sphinxkwartier. Hij moet 

ervoor zorgen dat het gebied bruist en verrast totdat het zijn definitieve invulling heeft. 

Tekst: Lieke Rijkx  Fotografie : Peter van Hooren
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Het bestuur van Met Fruit Erop Uit: Angela Mohnen, Leila Meijer, Ger Quaden en Armand Sluysmans.
Op de foto ontbreken Arlette Daemen, Ron Koenigs en Judith Warnier.



Mr. James Leliveld (Leliveld Advocaten) ontmoet, mede vanwege zijn werk als advo-

caat, vaak inspirerende mensen met een bijzonder verhaal. Markante persoonlijkheden 

of ondernemers die, al dan niet gedwongen, out of the box leven of denken. 

Leliveld is advocaat op het gebied van het ondernemingsrecht en heeft dus 

regelmatig te maken met bedrijfsovernames, startups, aandeelhouderskwesties en 

herstructureringen. In deze serie elke maand een ontmoeting met iemand uit zijn 

netwerk. Deze maand: Met Fruit Erop Uit.

door Meyke Houben | fotografie: Ralph Sluysmans
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Deze maand: 

Met Fruit Erop Uit

Out           of the Box
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Waar denk je aan bij een coöperatie 
met de naam Met Fruit Erop Uit? Juist 
ja, fruit. Maar die vlag dekt de lading al 
lang niet meer. Het oorspronkelijke ini-
tiatief van de gemeente Eijsden-Mar-
graten om de plaatselijke fruittelers te 
promoten, is uitgegroeid tot een eure-
gionaal platform, dat  ondernemers uit 
zeer diverse beroepsgroepen samen-
brengt. 

Op een druilerige herfstdag zijn de be-
stuursleden Angela Mohnen, Leila 
Meijer, Ger Quaden en Armand Sluys-
mans aangeschoven om het verhaal van 
Met Fruit Erop Uit (MFEU) uit de doeken 
te doen. En om de nieuwe koers toe te 
lichten. Want de ontwikkeling van de 
coöperatie is de afgelopen tijd in een 
behoorlijke stroomversnelling geraakt. 
“Twee jaar na de oprichting van MFEU 
was het ledental gedaald van ongeveer 
30 naar 24 leden”, vertelt Ger. “Dat was 
het sein om ons te bezinnen: hoe verder? 
We hebben een aantal brainstormses-
sies georganiseerd en de keuze gemaakt 
om actief leden te gaan werven. Dat 
heeft gewerkt: zo’n 120 ondernemers 
zijn nu lid van de coöperatie.” 

Hoewel fruittelers en horeca nog steeds 
de basis vormen, is het ledenbestand 
veel diverser geworden. Zo zijn ook fo-
tografen, imkers, arbeidsbemiddelaars, 
bakkerijen en supermarkten aangeslo-
ten. Waarom dan toch nog de naam Met 
Fruit Erop Uit aanhouden? Armand: “We 
willen het kind niet met het badwater 
weggooien. De naam Met Fruit Erop Uit 
is inmiddels een begrip. De leden heb-
ben er voor gestemd om de naam te be-
houden, maar misschien voegen we er 
nog een andere naam aan toe. Dat is een 
taak waar het bestuur mee aan de slag 
gaat.”

Met het snel gegroeide ledenbestand 
is het belangrijk dat elke aangesloten 
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ondernemer zich blijft herkennen in de 
visie van MFEU: het creëren van een 
nauwe samenwerking tussen onderne-
mers, overheid, onderwijs en omgeving 
om producten, kennis en innovatie in de 
euregio te promoten. Het bestuur van 
MFEU, dat sinds december 2015 vier 
nieuwe leden telt, onder wie de nieuwe 
voorzitter James Leliveld, gaat zich daar 
sterk voor maken. “Om elkaar beter te 
leren kennen, organiseren we onder 
meer bedrijfsbezoeken en een jaarlijk-
se barbecue”, vertelt Leila. “Ook gaan 
we themabijeenkomsten verzorgen, 
bijvoorbeeld over voeding of over juridi-
sche kwesties. Als ondernemer loop je 
immers vaak tegen dezelfde problemen 
aan. Door samen te werken, kunnen we 

elkaar versterken. Uiteindelijk zal dit lei-
den tot meer naamsbekendheid en meer 
aantrekkingskracht in de Euregio.”

Behalve op samenwerking, zijn de acti-
viteiten van MFEU ook gericht op inno-
vatie, educatie en regiopromotie. Aan 
goede ideeën heeft de coöperatie geen 
gebrek. “In onze werkgroep educatie 
hebben we een lespakket ontwikkeld 
voor groep 1 en 2 in het basisonderwijs”, 
zegt Leila. “Door de kinderen elk seizoen 
een keer mee te nemen naar fruitbedrij-
ven, leren ze spelenderwijs welk fruit er 
in de omgeving wordt geteeld en wat je 
daarmee kunt doen. Zo worden ze van-
zelf trots op hun regio en ontdekken ze 
ook het belang van gezonde voeding.” 
In 2017 begint het project met een pi-
lot, daarna volgen meer scholen in Eijs-
den-Margraten en wordt het lespakket 
wellicht geïntroduceerd in groep 3.

MFEU werkt ook hard aan het in de markt 
zetten van de Margradeau, een streek-
gebonden likeur op basis van appel en 
peer naar een eigen MFEU-recept. “Ons 
streven is om het drankje in het eerste 
kwartaal van 2017 te lanceren”, zegt Ger. 
“We zijn nu bezig met het ontwerp van 
een glas, een fles en het etiket. In eerste 
instantie gaan de aangesloten onder-
nemers de Margradeau aanbieden als 
welkomstdrankje, daarna zal het ook te 
koop zijn in onder meer streekwinkels. 
De gemeente Eijsden-Margraten heeft 
zich garant gesteld om een eerste voor-

raad af te nemen. Dat is belangrijk, want 
de distributie vormt momenteel nog het 
grootste probleem.”

Het buiten de gebruikelijke kaders den-
ken, lijkt de coöperatie geen windeieren 
te leggen. Armand: “We hebben een 
goede naamsbekendheid opgebouwd en 
worden steeds vaker door externe par-
tijen benaderd, bijvoorbeeld om mee te 
doen aan de Hubertusmarkt in Gulpen 
of de schemermarkt in De Brandweer 
in Maastricht.” Maar dat wil niet zeggen 
dat het bestuur nu achterover kan leu-
nen. Angela: “Het gaat weliswaar hard 
met MFEU, maar we moeten ervoor wa-
ken dat we ons doel niet voorbij hollen. 
Dingen gebeuren nog vaak ad hoc, het is 
aan ons om daar meer structuur in aan 
te brengen en te zorgen dat we niet halfs-
lachtig te werk gaan. Dat is niet altijd 
eenvoudig, want als bestuur blijven we 
vrijwilligers. Maar nu is de tijd om aan de 
knoppen te draaien. Ik verwacht dat we 
over ongeveer een half jaar een degelijk 
fundament hebben gelegd. Daarna kun-
nen we de branding van Met Fruit Erop 
Uit verder uitbouwen. Zodat alle bewo-
ners en bezoekers van de Euregio straks 
weten waar MFEU voor staat.”

“Samenwerking leidt tot meer 
naamsbekendheid en meer

aantrekkingskracht in de Euregio”
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  1.   Waar ben je het meest trots op 
zowel zakelijk als privé?

	 	Zakelijk	 gezien,	 ben	 ik	 trots	 dat	
Pathé	 in	 de	 stad	 heeft	 geïnves-
teerd	door	een	nieuwe	bioscoop	
te	bouwen	met	 leuke	concepten	
zoals	bijvoorbeeld	de	VIP	Lounge,	
waar	 je	echt	 in	de	watten	wordt	
gelegd,	 maar	 ook	 ons	 café.	 Het	
café	 	 is	een	echte	ontmoetings-
plek	voor	studenten,	dagjesmen-
sen	 en	 filmliefhebbers,	 waar	 je	
voor	of	na	de	film	lekker	samen	
nog	een	drankje	kunt	doen.	Pri-
vé	gezien,	mijn	gezin!	Ik	ben	veel	
weg	en	ze	steunen	me	altijd!

2.   Als je een vraag zou mogen 
stellen aan een alleswetend  
iemand welke vraag zou dat 
dan zijn?

	 	Ik	 heb	 eigenlijk	 geen	 vragen,	
want	 mensen	 die	 alles	 weten,	
denken	 die	 ook	 niet	 alles	 al-
tijd	beter	te	weten?	(Ik	stel	 juist	
graag	 vragen	 of	 wat	 we	 weten	
ook	echt	wel	zo	is!)

3.   Wat is de mooiste les die je tot 
nu toe in je leven hebt geleerd?

	 	Eerlijkheid	 duurt	 het	 langst	 en	
brengt	je	het	verst

4 .  Als je jezelf vergelijkt met  
10 jaar geleden waar sta je  
dan nu?

	 	Negen	 jaar	 geleden	 ben	 ik	 -	 bij	
de	toenmalige	Minerva	-	begon-
nen	in	de	schoonmaak.	Ik	kreeg	
steeds	meer	uren	en	verantwoor-
delijkheid	 en	 groeide	 door	 naar	
de	functie	Service	Employee.

	 	Toen	 Pathé	 haar	 plannen	 voor	
de	 nieuwbouw	 bekend	 maakte	
en	 in	 maart	 2014	 	 haar	 deuren	
aan	 de	 Wilhelminasingel	 sloot,	
heb	 ik	 anderhalf	 jaar	 te	 Pathé	
Eindhoven	gewerkt.	Dat	was	een	
geweldige	 ervaring	 met	 leuke	
en	 	 leerzame	 momenten.	 Toen	
in	 oktober	 2015	 Pathé	 Maas-	
tricht	haar	deuren	opende	aan	de	
Boschstraat,	toen	was	het	thuis-
komen.	Ik	was	weer	thuis	in	mijn	
geliefde	Maastricht.

5.   Welke opmerking van iemand 
anders zal je altijd bijblijven?

	 “Blijf	jezelf	dan	kom	je	het	verst.”

6.  Wat zijn de 3 belangrijkste 
waarden in jou leven? 

	 	Mijn	 Gezin,	 ze	 zijn	 mijn	 num-
mer	 1,	 eerlijkheid,	 dat	 duurt		
het	 langst	en	positiviteit,	de	zon	
schijnt	altijd!

7.Waar heb je spijt van?

	 	Natuurlijk	 maken	 we	 allemaal	
keuzes,	waarvan	je	nu	denkt,	dat	
zou	 ik	 anders	 doen,	 maar	 dat	
hoort	 bij	 het	 leven!	 Ik	 heb	 ner-
gens	spijt	van.

8.   Welke wens wil je nog in ver-
vulling laten gaan?

	 	Gezond	 blijven	 en	 voor	 Pathé	
en	 alle	 andere	 bedrijven	 in	 het	
Sphinxkwartier,	 dat	 het	 Sphinx-
kwartier	een	groot	succes	wordt.

9. Waar erger je je aan?
	 	Oneerlijkheid	 en	 geen	 respect	

tonen	voor	anderen

10.  Wat zijn je ambities voor het 
komende jaar? 

	 	Het	 Pathé	 team	 gevoel	 nog	
verder	 versterken	 en	 dat	 het	
Sphinxkwartier	 nog	 meer	 gaat	
leven.	Bezoekers	en	de	mensen	
van	Maastricht	laten	zien	dat	hier	
zo	veel	moois	is,	van	het	Sphinx-
cour	tot	aan	het	Bassin!

in the picture

10 vragen aan: 
 Miranda Wijler

Deze maand in de nieuwe serie “Pathé in the Picture “

Pathé Maastricht | Sphinxcour 1 | 6211 XZ Maastricht | www.pathe.nl



A.F.Th. van der Heijden: Kwaadschiks 
De relatie tussen reclameman Nico Dorlas, halverwege de veer-
tig, en zijn jongere vriendin Désirée staat op springen. Dorlas’ 
aanhoudende drank- en drugsconsumptie, zijn handtastelijkheid 
en zijn aan paranoia grenzende verlatingsangst vormen een do-
delijke combinatie. Als Désirée de benen neemt, rest Dorlas één 
conclusie: zij moet sterven, en hij zal met zijn vriendin ten onder 

gaan. Dorlas wordt bijgestaan door Ernst 
Quispel, de advocaat uit Advocaat van de 
hanen (1990), die twintig jaar grijzer en 
twintig jaar cynischer is geworden. Bin-
nen een etmaal zien we het universum 
van Nico Dorlas verkruimelen. Kwaad-
schiks is een literair moordmysterie 
zoals alleen A.F.Th. van der Heijden dat 
schrijven kan: geworteld in de Amster-
damse actualiteit, maar met universele 
reikwijdte, compact en tegelijk diep-
gaand.

Thomas Olde Heuvelt: Hex

Zaterdag 3 december komt Thomas Olde Heu-
velt naar Boekhandel Dominicanen. Hij wordt 
dan geïnterviewd door collega Janna Navis over 
zijn nieuwe boek Hex ‘Briljant en volstrekt ori-
gineel’ noemde Stephen King het boek. HEX is 
een razend spannende thriller die een interna-
tionale bestseller werd. Het pittoreske dorpje 
Beek is in de greep van de zeventiende-eeuwse 
Wylerheks, die met haar dichtgenaaide mond en 
ogen de bewoners de stuipen op het lijf jaagt. 
Haar aanwezigheid is een lang bewaard geheim, 
maar wanneer een groep jongeren viral besluit 
te gaan, laat de heks de gemeenschap afglijden 
naar middeleeuwse praktijken... Thomas Olde 
Heuvelt (1983) won in 2015 de prestigieuze Ame-
rikaanse Hugo Award en werd genomineerd voor 
een World Fantasy Award.

De drukste tijd van het jaar is aangebroken. De tijd van het 
jaar waarin de meeste boeken en CD’s in cadeaupapier de 
winkel uitgaan. Maar gelukkig hebben we meer dan genoeg 
keuze voor Sinterklaas en de kerstman. Eind november be-
gint ook het magisch Maastricht festival. Waardoor u regel-
matig in de winkel verrast wordt met muzikale optredens.

Maar natuurlijk is er de komende periode meer bij ons te 
doen. Boekpresentaties, interviews, signeersessies…. Een 
overzicht van onze activiteiten vindt u elders op de pagina en 
op onze website.

Deze maand tippen wij de volgende boeken en muziek:

&Muziek
Boeken tips

Brian Selznick: De wonderlingen
Het rijke en verrassende meesterwerk van de auteur van Hugo In 
De Wonderlingen raken twee verhalen met elkaar verstrengeld: 
één in woorden en één in beelden. Het beeldverhaal begint in 
1766 met Billy Wonderling, een eenzame schipbreukeling die in 
het theater gaat. Het prozaverhaal speelt zich af in 1990 en gaat 

over Josef, die weggelopen is van de kost-
school en terechtkomt bij een vreemde 
oom in een nog vreemder huis. Lang-
zaam ontdekt Josef zijn afkomst en die is 
op vreemde wijze verweven met het ver-
haal van Billy. Aan het einde van het boek 
komen beide verhalen op grandioze wijze 
samen. Een verhaal vol mysterie, levendi-
ge personages, verrassende twists en een 
ontroerende ontknoping.

Boek

Boek

Boek

Eva Rovers: Boud, het verzamelde leven 
van Boudewijn Büch
Goethe, Mick Jagger, eilanden, dodo’s en eeuwenoude boeken: 
Boudewijn Büch liet Nederland kennismaken met de meest uit-
eenlopende onderwerpen en wist met zijn aanstekelijke enthou-
siasme literatuur en geschiedenis even toegankelijk te maken als 
popmuziek. Uit atlassen, poëzie en rock & roll bouwde hij een ei-

gen wereld op en sleurde daarin iedereen 
mee met wie hij sprak. Maar zijn betove-
rende verhalen brachten hem ook talrijke 
demonen, die hij zijn leven lang moest be-
vechten. Eva Rovers kreeg exclusief inzage 
in Büchs persoonlijke archief en daarmee 
begon een reis door een leven dat even 
onwaarschijnlijk als fantastisch was; een 
leven dat Büch transformeerde tot een 
literair spel met feit en fictie, dat hij tot 
de uiterste consequentie doorvoerde en 
dat jaren na zijn dood culmineerde in een 
grande finale.

Jord Althuizen; Smokey Goodness
Kookboek van het Jaar 2016. .’Smokey Goodness is het BBQ-kook-
boek van wereldkampioen Barbecue, Jord Althuizen. Met Smokey 
Goodness haal je het beste uit je BBQ. Met alles over (voor)berei-
dingen en temperatuurbeheersing, gouden tips en inspirerende 
recepten: van whole hog tot pulled pork en van sushi roll tot kip 

op een bierblikje. Voor je het weet ben je 
net zo verslingerd aan de grill, het vuur en 
de rook als Jord. Get your grill on! De jury 
over Smokey Goodness: ‘Het BBQ thema is 
in dit boek van voor tot achter, op alle vlak-
ken, doorgevoerd. Je ruikt de BBQ bijna. 
Het is een persoonlijk verhaal en een lek-
ker vet boek met ruige recepten. Althuizen 
heeft zich werkelijk verdiept in de Ameri-
kaanse barbecuecultuur en belicht die van 
alle kanten.

Boek

Boek



Lambchop: Flotus
Het Amerikaanse Lambchop trakteert ons 
al sinds 1994 op een boeiende mix van 
country, soul  en jazz.  Alles gedrapeerd 
rond het karakteristieke warme stem-
geluid van zanger Kurt Wagner.  Op hun 
nieuwe plaat Flotus krijgt Wagner het voor 
elkaar om met een a-typisch instrumen-
tarium: voornamelijk electronisch, toch 
een echte Lambchop plaat af te leveren: 
warm, doorleefd en nog steeds doorspekt 

met country 
invloeden. Voor 
de liefhebber 
van americana 
met een twist!

A g e n d a
December
Het hele jaar door vinden bij Boekhandel 
Dominicanen lezingen, schrijvers-
bezoeken, muziekoptredens en 
exposities plaats. Een compleet 
overzicht met nadere informatie 
kunt u vinden op de website 
www.boekhandeldominicanen.nl
De komende maand staan o.a. de 
volgende activiteiten gepland:

zo 27 nov | 13.30 – 14.30 u
Chantalle en Priscilla van Gastel 
signeren hun boek ‘Zonder jou’
zo 27 nov | 15.30 u
presentatie van het boek  ‘de kleine 
geschiedenis van Maastricht voor 
dummies’
vr 2 dec | 16.00 u
Huub Stevens signeert zijn boek 
‘Nooit opgeven’
za 3 dec | 16.00 u 
(tijdstip kan nog veranderen) 
Interview Thomas Olde Heuvelt
za 3 dec | 17.30 u
Interview met  Mart Smeets over zijn 
nieuwe boek ‘Nostalgie’
zo 4 dec | 13.00 u
Magisch Maastricht optreden: 
Duo Larrocha
ma 5 dec | 19.30 u
Studium Generale debate café: 
EU External relations and Defence Policy
za 10 dec | 10.30 u
Presentatie ‘Een mol in’
za 10 dec | 13.00 u
Aangenaam klassiek: 
Toine Sporken interviewt Paul Witteman
zo 11 dec |11.00 u
Concert Arka Universiteitsorkest
zo 11 dec | 16.00 u
Magisch Maastricht concert:  
Ghesellen van den Sanck
wo 14 dec | 20.00 u
Alliance Française: 
Voltaire et les Pays Bas
t/m 7 jan
Expositie Glaspanelen Ingrid Capozzi

Aangenaam Klassiek 2016

Na Lavinia Meijer, Iris Hond, Arthur en Lucas Jussen, Isabel-
le van Keulen en Tijl Beckand heeft Paul Witteman het stok-
je overgenomen als ambassadeur van Aangenaam Klassiek. 
Paul Witteman staat bekend als groot liefhebber van klassieke 
muziek en heeft dat veelvuldig en op diverse wijzen over het 
voetlicht gebracht. Onlangs verscheen de nieuwe Aangenaam 

Klassiek 2016 met wederom 36 prachtige klassieke werken. Het doosje met daarin 
twee cd’s is voorzien van een handig boekje met daarin prachtige verhalen van  
Paul Witteman. TV presentator, journalist en afgestudeerd aan het  conservatori-
um mag  Paul Witteman gerekend worden tot een van de belangrijkste smaakma-
kers van de Nederlandse klassieke muziek. Aangenaam Klassiek 2016 is daarmee 
een echte aanwinst.
Zaterdag 10 december om 13.00 uur wordt Paul Witteman in Boekhandel Domini-
canen geïnterviewd door Toine Sporken.

CD

Phil Collins: Not dead yet
Drummen, zingen, songwriten, produceren, 
acteren, componeren voor Broadway: Phil 
Collins heeft het allemaal gedaan en met veel 
succes. In deze onthullende biografie gaat Phil 
Collins niet alleen in op zijn carrière, maar 
praat hij ook openhartig over zijn rol als vader 
en echtgenoot die zijn leven weer moest op-
bouwen na een periode van verslaving. Voor het 
eerst gaat hij in op de hoogte- en dieptepunten 

in zijn leven: vol-
ledig eerlijk, tot 
in detail, niets of 
niemand wordt 
gespaard, en 
met heel veel 
humor. Dit boek 
geeft een beeld 
van Phil Col-
lins dat slechts 
weinig mensen 
kennen.

Peter en de wolf in Hollywood 
Verteld door Paul Haenen.
Nationaal Jeugdorkest Duitsland o.l.v. Al-
exander Shelley,
Elke generatie zijn eigen hits en sterren en 
dat geldt niet alleen voor pop muziek maar 
ook voor klassieke werken zoals het we-
reldberoemde muzieksprookje van Peter 
en de wolf van Sergei Prokofiev. Vroegere 
uitgaven van Willem Duys en Paul de Leeuw 
zullen velen zich ongetwijfeld herinneren. 
Paul Haenen is ook hier een ras verteller 
die de ( jonge ) luisteraar aan de luidspre-

ker vastbindt. 
Een echte aan-
winst en daar-
mee een leuk 
S i n t e r k l a a s 
cadeau voor de 
(klein)kinde-
ren.

Olafur Arnalds: Island Songs
De IJslander Olafur Arnalds  beweegt zich 
moeiteloos tussen klassiek- en popmuziek.  
Notabene als drummer van metalbands 
begon multi-instrumentalist Arnalds met 
het schrijven van piano- en vioolpartijen 
voor bevriende (metal-)bands en geraakte 
zo op het klassieke pad. Voor zijn nieuwste 
project verbleef hij op 7 verschillende IJs-
landse eilanden en schreef voor elk eiland 
een muziekstuk. Het leverde prachtige 

melancholieke 
muziek op. Met 
de bijbehorende 
film-dvd is het 
een indrukwek-
kende totaaler-
varing. 

BOEK

CDCD

Dominicanerkerkstraat 1, Maastricht, www.boekhandeldominicanen.nl
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Als uw stoel niet goed aansluit hebt u te 
weinig steun. Een  Prominent stoel wordt 
daarom  precies op uw maat gemaakt.

VOORDELEN
 VAN DE specialist

De stoelen van 
 Prominent worden 
ontwikkeld met  
fysio- en ergo-
therapeuten voor de 
 ultieme  zithouding 
en comfort.

[ zitten ] [ relaxen ]

[ liggen ] [ sta-op ]

PERFECT 
COMFORT

PRECIES OP UW 
MAAT GEMAAKT

1 Nekwervel ondersteuning 

2  Ruggewervel ondersteuning 

3 Juiste armleggerhoogte 

4 Lende ondersteuning 

5 Juiste zithoek 

6 Ideale zitdiepte

7 Ideale zithoogte

ONZE ZEVEN
VOORWAARDEN

zitdiepte zitbreedte

armhoogte

rughoogte

zithoogte

Kijk op prominent.nu/vakmanschap 
hoe  onze stoelen ambachtelijk en 
met de hand worden gemaakt.

Ultiem relaxen begint met een stoel die precies op jouw maat en in je persoon lijke stijl is 
gemaakt. Omdat smaken verschillen, bestaat onze collectie uit vijf stijlgroepen. Bekijk deze en 
alle andere collecties in onze vernieuwde  winkel aan de Avenue  Ceramique 191 in Maastricht 

en ontvang 21% korting op je favoriete stoel. Hoe relaxed is dat?

relaxenTAX� ee

BALANCE COCOON
In stof van 990,-

-21% BTW

Nu 818,-

ELEMENTS COSTA
In stof van 1290,-

-21% BTW

Nu 1066,-

HARMONY COLETA
In stof van 790,-

-21% BTW

Nu 653,-

HARMONY SOFIA
In stof v.a. 990,-

-21% BTW

Nu v.a. 818,-

Onze relaxte bestsellers 2016

21%
BTW
KORTING*

* Geldig bij aanschaf van een fauteuil of bank op maat. Niet geldig i.c.m. andere acties.
Deze actie is geldig van  21 november t/m 3 december

wk47-P1-Citymagazine.indd   Alle pagina's 11-11-16   14:02
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Philip Vergauwen, decaan van de faculteit, is samen met Pia 
Mueters (HR-adviseur) initiatiefnemer van het Fast Forward-pro-
gramma, waarvan deze maand de tweede editie eindigt. Hierin 
krijgen eigen academici nieuwe inzichten aangereikt over lei-
derschap, denken ze na over de strategie van SBE en vormen ze 

pas echt een beeld over wie hun collega’s zijn, wat zij doen en 
waarom. En met dat laatste ontstaat wederzijds begrip voor soms 
lastige keuzes. “Je ziet hoe het werkt en kunt begrip voor elkaar 
opbrengen”, legt Vergauwen uit. Bovendien kan de decaan beter 
inschatten wat zijn mensen allemaal kunnen behalve de discipli-
nes die zij al onder de knie hebben. “Elk jaar moet ik beslissen: 
wie wordt opleidingsdirecteur, wie komt in het bestuur en wie in 
de raad? Door Fast Forward heb ik beter zicht op mijn talenten. 
Twee jaar terug moest ik zoeken naar kandidaten voor functies en 
nu melden mensen zichzelf, omdat ze door Fast Forward weten 
wat ze zelf kunnen.” 
Silvie Vonk is de coördinator van het programma en vervult de rol 

De School of Business and Economics (SBE) van Maastricht University is er niet alleen in diverse 

onderwijsrichtingen voor haar studenten, maar ook voor professionals. In het Fast Forward-programma 

zijn deze professionals namelijk de academici van de faculteit zelf. In diverse onderwijssessies, waarin 

leiderschap een grote rol speelt, leren collega’s elkaar beter kennen, maar krijgen ze vooral inzicht in hoe 

alles werkt binnen alle lagen van SBE.

Door: Stephan van Appeven Foto’s: Peter van Hooren

Academici leren eigen faculteit 
van binnen en buiten kennen

Trudie Schils: “Je krijgt begrip
voor alle belangen die

op het spel staan.”
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Tijdens het veertigjarig jubileumjaar van de Universiteit 
Maastricht voert CityMagazine Maastricht & Regio elke 
maand een gesprek met een vertegenwoordiger van de 
universiteit.

Developing Talent Together
 
In deze serie belichten we steeds vanuit een ander per-
spectief welke rol Maastricht University speelt in de ont-
wikkeling van werkende professionals, hun organisaties 
en onze maatschappij. Kennis verwerven is immers een 
goed begin, maar samen blijvend kennis delen en creëren 
is dé sleutel tot vernieuwing en vooruitgang. Vooruitgang 
die leidt tot een duurzame en succesvolle toekomst!

Philip Vergauwen: “Elke faculteit 
of organisatie zou een dergelijk 
programma moeten opzetten.”

van spin in het web. “Philip wil deelnemers de kans geven zich te 
oriënteren op hun eigen rol. We geven ze de vaardigheden mee, 
die ze in een rol als leider binnen een faculteit nodig hebben. Deze 
mensen zijn al goed in hun werk, maar hebben vaak weinig nage-
dacht over wat zij nog meer kunnen betekenen voor de faculteit. 
Philip ziet in hen rollen weggelegd in de ontwikkeling van SBE, 
want de deelnemers worden ook betrokken bij de strategie van 
de faculteit”, vertelt Vonk. Verdeeld over een jaar tijd werken de 
academici om en nabij tien dagen aan Fast Forward, dat uiteinde-
lijk afgesloten wordt met een persoonlijke pitch over iemands rol 
binnen SBE en een groepsopdracht over de strategie. “We vragen 
niet veel voorbereiding, iedereen is al hartstikke druk met onder-
wijs- en onderzoekstaken.”

Deelnemers
Stefan Straetmans (universitair hoofddocent van de vakgroep Fi-
nance) en Trudie Schils (hoofdonderzoeker vakgroep economie) 
zijn voorbeelden van deelnemers van de nog lopende Fast For-
ward-editie. Beiden waren vereerd dat ze gevraagd werden. “Ik 
voelde mij uitverkoren en zag het helemaal niet als nog een extra 
taak erbij”, vertelt Straetmans. Schils vult hem aan: “Ik ervaar 
het als heel spannend en leuk. Het programma daagt je uit om 
constant uit je comfort zone te stappen op het gebied van per-
soonlijke ontwikkeling wat betreft leiderschap. Doodeng soms. Ik 
ben er inmiddels achter dat ik veel meer durf dan ik dacht. Zoals 
beslissingen nemen zonder die bij anderen af te checken of slecht 
nieuwsgesprekken voeren.” Ook Straetmans leerde meer over 
zichzelf. “Ik ben achter dingen gekomen die ik intuïtief misschien 
wel al wist, maar door Fast Forward gedwongen werd over na te 
denken. Mijn leiderschapstijl is bijvoorbeeld ‘leading by example’, 
wat inhoudt dat je als leider het goede voorbeeld geeft.”

Naast dat Straetmans en Schils zichzelf dus beter leerden ken-
nen, kregen ze ook een beter inzicht in de organisatie en dachten 
ze in groepjes van vier na over een aanpassing in de strategie van 
SBE, op gebieden als onderwijs, onderzoek en Human Resources. 
Maar ook het sociale aspect van Fast Forward heeft een positieve 
uitwerking op de deelnemers. “Je leert collega’s kennen die je nu 
veel makkelijker benadert als je een probleem hebt. De drempel 
is nu veel lager”, aldus Straetmans. Schils: “Je loopt nu bijvoor-
beeld veel sneller bij de decaan binnen. Of bij anderen binnen de 
school, gewoon om even ergens over te sparren.” En wie weet, ligt 
er voor de deelnemers in de toekomst wel een andere rol in het 
verschiet. “Je moet dit programma echt zien als een persoonlijke 
leertocht en ontwikkeling naar een leiderschaprol. Bovendien is 
het handig om te snappen hoe een organisatie werkt.”
Hoewel Fast Forward dus voor de huidige lichting academici deze 
maand eindigt, is er wel het voornemen vanuit de groep dat men 
één keer in de zoveel tijd weer samenkomt om weer dergelijke 
zaken als in het programma te bespreken.

Silvie Vonk: “Dit is een speelplaats
waar je kunt uitproberen en de
faculteit vooruit kunt helpen.” 

Stefan Straetmans: “Dankzij
Fast Forward ben ik me meer

bewust van mijn rol binnen SBE.”
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OUZERI  MEGA

1e en 2e kerstdag kunt u bij ons a la carte genieten.
Graag wel tijdig reserveren.

• Ouzeri Omega • Griekse Meze/Tapas Bar •
• Greek food • Wine • Ouzo • Coffee and More •

U kunt hier genieten van heel veel soorten MEZES (Griekse tapas). Gecombineerd met 
verfijnde wijnen en verschillende soorten ouzo’s. Laat je smakelijk verrassen!

Sint Pieterskade 6, 6211 JV Maastricht, 043-8528499
www.ouzeriomega.nl  ouzeriomega@ziggo.nl

7 dagen per week geopend.
Ma. t/m Do. van 16.00 uur - 24.00 uur. Vrij. Zat. Zond. van 12.00 uur -24.00 uur

Kerstavond 24 december en oudejaarsavond 31 december zijn wij gesloten.

Groetjes Georgios en Iris Papachatzis
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BELEEF HET MAGISCH 
CULTUUR FESTIVAL 2016 

Klinkende namen en een recordaantal deelnemers
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Bij een slinger aan kerst-verlichting 
door de stad en een authentieke kerst-
markt op het Vrijthof hoort natuurlijk een 
passende culturele invulling. Onze stad 
staat immers bol van de cultuur! Dit jaar 
pakt het Magisch Cultuur Festival Maas-
tricht uit met een recordaantal deel-
nemers en bijzondere culturele high- 
lights. Kijkt u even mee?
Wanneer de dagen korter worden en de 

wind door de bomen waait, vindt er in 
Maastricht een ware betovering plaats. 
Duizenden lampjes, knusse straatjes, 
pleintjes en hofjes, prachtig gedeco-
reerde etalages en rijkversierde kerst-
kraampjes zorgen voor een magische 
sfeer in de stad. Tegen die achtergrond 
vind het Magisch Cultuur Festival plaats. 
Op verschillende culturele hotspots in 
Maastricht, merendeel speciaal voor het 

festival ingericht, kun je wel 120 thea-
ter-, dans- en muziekvoorstellingen van 
regionale gezelschappen bewonderen. 
Meer dan 1500 participanten maken dit 
culturele festival rond kerst mogelijk. 
Het programma loopt van 3 december 
2016 tot en met 8 januari 2017.
Kom en laat je verrassen, inspireren 
en ontroeren tijdens deze magische 
maand.

Opening Magisch Cultuur Festival: 

Magical Lights
& Mirusia Louwerse!

December is de feestmaand bij uitstek, 
met sfeervolle verlichting tijdens don-
kere dagen, muziek en gezang dat uit 
straten en stegen klinkt en witte vlokken 
die naar beneden dwarrelen en de oude 
stad aan de Maas bedekken onder een 
wit tapijt. Sfeervolle verlichting, muziek 
en sneeuw zorgen voor een fraaie ope-
ning van het Magisch Cultuur Festival 
Maastricht op zaterdag 3 december op 
het Onze Lieve Vrouweplein. Om klokslag 
half zes wordt de sfeerverlichting op het 
plein ontstoken. Als hoogtepunt zal er 
een muzikale kerstengel optreden: de 
betoverende zangeres Mirusia Louwerse. 
Zij werd wereldberoemd als zangeres bij 
André Rieu waar ze velen met haar ma-
gische stemgeluid wist te raken. Tijdens 

de opening van het Magisch Cultuur Fes-
tival zal ze het publiek wederom verras-
sen met haar betoverende muzikaliteit. 
Als de lichtjes aan zijn, zingt Mirusia, 
begeleid door een band, ‘Stille Nacht’ in 
diverse talen, waarbij het publiek en tal 
van (Eu)regionale gezelschappen worden 
uitgenodigd om mee te zingen en mee 
te musiceren. Tevens zal Mirusia samen 
met andere gezelschappen en bezoekers 
bekende kerstliederen in verschillende 
talen zingen om zo Het Magisch Cultuur 
Festival in te luiden.
Onze Lieve Vrouweplein
zaterdag 3 december 2016 om  17:30 uur 

Klapper op de vuurpijl:
Wibi Soerjadi

Op 10 december komt de befaamde pi-
anist Wibi Soerjadi voor het Magisch 

Cultuur Festival naar Maastricht. Om 14 
uur zal Soerjadi de sterren van de hemel 
spelen in de Bijenkorf zoals alleen hij dat 
kan. Op elfjarige leeftijd begon Soerjadi 
met het bespelen van de piano. De eerste 
prijs op het Prinses Christina Concours 
te ‘s Gravenhage volgde op vijftienjarige 
leeftijd. Na zijn conservatoriumoplei-
ding aan het Sweelinck Conservatorium 
in Amsterdam die hij met het hoogst 
haalbare cijfer vervroegd wist te verla-
ten, volgden optredens voor beroemde 
grootheden zoals in 1992 voor koningin 
Beatrix en prins Claus. Het is dan ook 
een ware eer dat we hem voor een exclu-
sief preview concert mogen ontvangen in 
Maastricht. Wij verheugen ons zeer dat 
deze veelzijdige pianist in het kader van 
het Magisch Cultuur Festival de toetsen 
van zijn instrument tot onzer aller ge-
noegen zal beroeren. De presentatie van 
Soerjadi’s concert zal in handen zijn van 
Dyanne Sleijpen. 
De Bijenkorf
zaterdag 10 december 2016 om 14 uur

WIBI SOERJADI ZOEKT 
JONG MUZIKAAL TALENT

Ben jij jonger dan 18 jaar en zou je wel 
eens les van Wibi Soerjadi willen krijgen 
in zijn studio? Ga dan snel achter de pi-
ano zitten, neem een stuk op en laat je 
talent horen! Plaats het vervolgens op 
YouTube en mail de link naar info@cm-
maastricht.nl. Wellicht behoor jij wel tot 
één van de drie gelukzaligen die gekozen 
worden om op 27 mei 2017 in een privé- 
masterclass bij Wibi op les te mogen.
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Carillon concert 
door Frank Steijns

Kerst Forum: Pop-up 
theater in Mosae Forum

Kerstkomedie in 
Pesthuyspodium 

Maastricht

Cultuurpaviljoen
op Magisch Maastricht

Indoor carillon kerstconcert 
Klokken horen bij het kerstfeest. Stads-

Uniek! Dat is wat Mosae Forum realiseert 
gedurende het Magisch Cultuur Festival. 
Vanaf woensdag 7 december tot en met 
zondag 8 januari zal in Mosae Forum een 
pop-up theater verrijzen onder de naam 
Kerst Forum. Een tijdelijk theater met 
muziek, theater en film.
In het kader van de 6e editie van Magic 
Music Maastricht zullen enkele muziek- 
optredens in het Kerst Forum plaats-
vinden. Onder andere The Ragtime Ru-
mours en de virtuoze pianist Thomas 
Alexander zullen acte de présence geven. 
Cinema Mobile zal Kerst Forum omto-
veren tot een feeërieke kerstbioscoop. 
Op vrijdag 16 december zal de film  
Joyeux Noël van Christian Carion worden 
vertoond. Op 17 december zal de verfil-
ming van het wereldberoemde boek van 
Charles Dickens, A Christmas Carol, te 
zien zijn. The Grinch zal op 18 december 
de filmcyclus afsluiten.
Daarnaast zullen vele amateurgezel-
schappen uit Maastricht en omstreken in 
het Kerst Forum hun kunsten vertonen, 
zoals Jeugddrumband harmonie Sint 
Petrus en Paulus Wolder-Maastricht, 
United World College, gemengd koor 
Sjantée Scharn, Duo de Beente, Duo 
Delicanto, Swedish Celliste, Sem Dylan, 
Nachtwacht de Baeker Kleppermen, La 
Vita, Merce Font en Il Bacio.
Mosae Forum
woensdag 7 december 2016 t/m zondag 
8 januari 2017

Van 15 tot en met 26 december presen-
teren Jacques Vriens, Rufus Hegeman 
en Stan Ras in het Pesthuyspodium hun 
kerstkomedie: Als de douche het maar 
doet met Kerst!

‘Op de avond voor kerst is Hanneke druk 
in de weer om een gezellig dinertje voor 
te bereiden. Het schiet alleen niet erg op 
want regelmatig is er geen water en valt 
de stroom uit, omdat haar man Wilbert 
de douche aan het verbouwen is. En juist 
vanavond wil Hanneke haar kookkunsten 
vertonen, want haar moeder heeft een 
nieuwe vriend die ze komt voorstellen. 
Maar wat doet die andere man daar toch 
aan de overkant van de straat?’ Deze tra-
gische komische voorstelling voor jong 
en oud werd speciaal voor ‘t Pesthuyspo-
dium geschreven door Jacques Vriens. 
Voor meer informatie kun je terecht op 
www.pesthuyspodium.nl/agenda. 

Voor de première op 17 december om 14 
uur zijn er 25  gratis toegangskaarten te 
bemachtigen.  Meld je hiervoor aan door 
een mail naar info@cmmaastricht.nl te 
sturen. De eerste 25 personen die zich 
aanmelden zullen een gratis toegangs-
kaart voor deze kerstkomedie krijgen 
Pesthuyspodium
Première zaterdag 17 december 2016 
om 14 uur

Vanaf 2 december 2016 tot en met 1 ja-
nuari 2017 zal er een cultuurpaviljoen 
op het Vrijthof staan. Dit paviljoen zal 
een podium bieden aan tal van regiona-
le en euregionale muziekgezelschappen 
die het publiek onderdompelt in magi-
sche kerstklanken. Denk aan optredens 
van onder andere Kyle Schielen, Tyranni 
Flock (Jazz Maastricht), jeugdharmonie 
Sint Petrus en Paulus en diverse jong 

beiaardier Frank Steijns bespeeld op 11 
december om 15 uur zijn mobiele caril-
lon van 43 bronzen klokken in de grote 
hal van Centre Ceramique. Samen met 
de Maastrichtse koren het jeugdkoor 
‘de Beltoontjes’ en het vrouwenkoor 
‘Kwaheri’ verzorgt hij een fraai kerst-ca-
rillonconcert.
Naast traditionele kerstliedjes zingen de 
koren in dit bijzondere kerstconcert ook 
andere, in de kerstsfeer passende liede-
ren. Frank Steijns begeleidt niet alleen, 
hij vertolkt ook werken voor carillon en 
piano, alsmede de ‘Mestreechter Suite’ 
van de Maastrichtse componist Benoit 
Franssen, in samenspel met een kope-
rensemble van de harmonie Petrus & 
Paulus Wolder.
Klokken horen van oudsher bij Kerstmis 
en staan al sinds eeuwen symbool voor 
vrede. Geen passender instrument dus 
om op 11 december de kerstboodschap, 
samen met twee geweldige Maastrichtse 
koren, muzikaal te verspreiden.
Centre Céramique
zondag 11 december 2016 om 15 uur
 

Stads carillonconcerten
Daarnaast zal op 3 en 4 december 2016 
en op 7 en 8 januari 2017 telkens om 13 
uur een carillonconcert vanuit het Stad-
huis plaatsvinden. Op 17 december zal er 
een speciale gast beiaardier naar Maas-
tricht komen, namelijk: Rien Donker-
sloot, stadsbeiaardier van Haarlem, Goes 
en Ridderkerk. Hij zal om 13 uur een 
concert verzorgen.  Rien won verschil-
lende eerste prijzen op carillon concour-
sen in binnen- en buitenland. Daarnaast 
geeft hij regelmatig beiaardconcerten in 
Nederland, maar ook in België, Frankrijk 
en Denemarken.
Markt
zaterdag 3 december 2016 om 13 uur
zondag 4 december 2016 om 13 uur
zaterdag 17 december om 13 uur
zaterdag 7 januari 2016 om 13 uur
zondag 8 januari 2016 om 13 uur

talenten waaronder Steph Habets, Aicha 
Cheriff en Lotte Walda. Naast al deze 
optredens vinden er tevens een Kumu-
lusmiddag vol jong talent en een Charles 
Dickens Show plaats, waarbij laatstge-
noemde zeker een melancholisch kerst-
gevoel bij u zal oproepen.
Vrijthof
vrijdag 2 december 2016
t/m 1 januari 2017
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Jazz concerten in het 
Kruisherenhotel 

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

Sphinxkwartier in het 
teken van Magisch 

Cultuur festival 

Dit jaar zal het Sphinxkwartier voor het 
eerst deelnemen aan het Magisch Cul-
tuur Festival. Zo zijn er filmvoorstellin-
gen in Pathé Maastricht en in het nieuwe 
Lumière. Tevens is er een unieke projec-
tie op het Eiffelgebouw te bewonderen. 

Lumière Cinema Restaurant Cafe
Zondag 11 december om 15 uur zal er 
een  speciale voorstelling van de film 
NERUDA in samenwerking met de Film-
krant Live plaatsvinden.
Een enerverende middag vol poëtisch 
avontuur met de vertoning van de nieu-
we film NERUDA van Pablo Larraín (EL 
CLUB, NO!).
Lumière Cinema
zondag 11 december 2016 om 15 uur

Zondag 8 januari om 14 uur zal The Gene-
ral familie filmconcert plaatvinden. Een 
meesterwerk van de wereldberoemde 
slapstick regisseur Buster Keaton, is een 
gezwegen zwart wit film vol met span-
nende achtervolgingen en grappige situ-
aties. De film is meer dan honderd jaar 
oud, maar werd recent gerestaureerd en 
sprankelt als nooit tevoren.vKevin Toma 
schreef speciaal voor Lumière nieuwe, 
moderne muziek bij de film, en zal deze 
live ten gehore brengen. The General is 
een onvergetelijke muzikale voorstelling 
voor jong en oud vanaf 8 jaar. 
Info en kaartjes via www.lumiere.nl
Lumière Cinema
zondag 8 januari 2017 om 14 uur

Pathé Maastricht

Geniet op 18 december 2016 van The 
Nutcracker in Pathé Maastricht om 16 
uur. ‘Op kerstavond krijgt Marie een hou-
ten notenkrakerpop als cadeau. Als de 
klok twaalf slaat, verandert de Noten-
kraker in een prins die Marie redt van de 
Muizenkoning en zijn leger.’
Deze populaire klassieker voor tijdens de 
feestdagen brengt het hele gezin in ver-
voering met zijn sprookjesachtige setting 
en de tijdloze muziek van Tsjaikovski. De 
Bolshoi-uitvoering van De Notenkraker 
biedt een uniek gevoel van romantiek en 
wijsheid. Voorafgaand aan de filmvoor-

stelling zal Ambino Ballet uit Maastricht 
om 15 uur een dansvoorstelling doen en 
een aantal stukken van The Nutcracker 
in hun performance integreren. Ambino 
Ballet bestaat uit 20 jonge balletdansers.
Pathé Maastricht
zondag 18 december 2016 om 16 uur

Geniet op 7 januari 2017 om 19 uur van 
de opera Nabucco van Verdi in Pathé 
Maastricht. Muziekdirecteur James Levi-
ne dirigeert Verdi’s vroege drama Nabuc-
co, dat zich afspeelt in het oude Babylon. 
Plácido Domingo vertolkt de titelrol en 
voegt daarmee een nieuwe rol toe aan 
zijn repertoire.
Voorafgaand aan de operavoorstelling zal 
het toonaangevende operagezelschap 
Opera Zuid een aantal muzikale werken 
uit de opera ten gehore brengen. 
Pathé Maastricht
zaterdag 7 januari 2017 om 19 uur

Eiffel Projectie 

Viewmaster Projects presenteert van 
begin december 2016 t/m 30 april 2017 
de projectie ‘Life of Ornament’. Iedere 
avond van 19 uur tot middernacht zal er 
een voorstelling plaatsvinden waarbij de 
twee lange gevels van het Eiffelgebouw 
door projectie transformeren op bewe-
gende beelden van schoteltjes, kopjes, 
borden en theepotten. 
Eiffelgebouw
1 december 2016 t/m 30 april 2017

Paul Witteman in 
boekhandel Dominicanen

In het kader van Aangenaam Klassiek 
2016 is Paul Witteman op 10 december 
te gast in Maastricht. Om 13 uur wordt 
dezegrote liefhebber en kenner van klas-
sieke muziek in Boekhandel Dominica-
nen geïnterviewd door Toine Sporken. 
Witteman weet de klassieke muziek on-
der de aandacht van een breed publiek 
te brengen, onder andere als ambassa-
deur van Aangenaam Klassiek en met 
zijn programma Podium Witteman. Het 
interview wordt afgewisseld met optre-
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Entre Deux tijdens
Magisch Maastricht

Ontdek het Jekerkwartier

Wyck – het geheim
van Maastricht

Winkelcentrum Entre Deux zal tijdens 
Magisch Maastricht voor diverse evene-
menten worden ingezet. De smaakvol-
le sfeerverlichting in dit winkelgeheim 
tussen Vrijthof en Markt zal de locatie 
omtoveren tot een magische beleving! 
Op vrijdag 2 december en zaterdag 3 de-
cember kunt u zelfs een uurtje langer 
genieten, want dan sluiten de deuren van 
Entre Deux pas om 19 uur. Op woensdag 
21, donderdag 22 en vrijdag 23 december 
zijn er koopavonden en sluiten de deuren 
pas om 21 uur. Op zaterdag 24 december 
sluit Entre Deux om 17 uur evenals op 
zaterdag 31 december.  In het kader van 
het Magisch Cultuur Festival zullen er 
diverse activiteiten in Entre Deux worden 
geprogrammeerd. De ruimte van Xenos 
zal van 1 tot en met 18 december door 
modeplatform Acreati worden gebruikt 
voor een XMAS Shop & Expo in samen-
werking met Forza Fashion House. Mo-
deontwerpers en hedendaagse fotografie 
van designers zoals VerenaSchepper-
heyn en TOMCSANNY zullen hier te zien 
zijn. Daarnaast bent u op 18 december 
om 14 uur van harte welkom bij de lezing 
van modefotograaf Valentina Vos.
Verder zal er van 3 december 2016 tot 
en met 8 januari 2017 een culturele om-
lijsting plaatsvinden binnen deze Pop-up 
store/expositie. Denk aan een uniek be-
schilderde piano van kunstenaar Robert 
Jan van Melle die te bewonderen en te 
horen is. Zijn schilderingen worden ge-
kenmerkt door het expressieve kleur-
gebruik, positiviteiten een vleugje naïvi-
teit. Verder zullen onder andere Eurasia 
Quartet, Koen de Witte en Mikoe een op-
treden verzorgen.

Vanaf 6 december 2016 tot en met 8 ja-
nuari 2017 staan de magische yurt tenten 
weer in het Jekerkwartier op het Rijksar-
chiefplein (St. Pieterstraat) en op de Gro-
te Looiersstraat. Deze ‘winterterrassen’ 
zijn toegankelijk van donderdag tot en 
met zondag en de gehele kerstvakantie. 
Iedere zaterdag en zondag is er Flam-
mkuchen in de yurt tent op de Grote 
Looiersstraat. Tevens is er op 12 en 13 
december een bierproeverij in samen-
werking met the Hoppy Brothers.
De yurt tent op het Rijksarchiefplein 
zal tevens de vertreklocatie zijn voor de 
twaalfde editie van de kerstverhalen-
wandelingen van Jan Janssen en Rob 
Meurders. Tot slot vinden er gedurende 
de hele periode een veelvoud van cultu-
rele optredens plaats, zoals onder an-
dere Duo Con Spirito, Vioolwonderland 
en koperensemble Harmonie St. Joseph 
Sittard.

Tijdens de maand december t/m 8 janu-
ari wordt Wyck omgetoverd tot een magi-
sche plek. Op 17 december is er een spe-
ciale theater-act van White Wings. Deze 
betoverende witte verschijningen (op 
stelten) schrijden gracieus door de stra-
ten. Met hun doorschijnende vleugels lij-
ken ze over het publiek te zweven. Op het 
Cörversplein staat een Pop-up Museum 
van 2 december t/m 21 december van 
Centre Céramique en Natuurhistorisch 
Museum Maastricht. Hierin worden de 
schatten van de musea getoond. Ook is 
er een kerstballen actie zaterdag 10 en 
17 december. U kunt hiermee een shop-
tegoed winnen bij de winkels in Wyck 
twv €100,-. En laat u verrassen door het 
pop-up Theater van 23 december t/m 8 
januari. In de glazen pop-up box op het 
Cörversplein worden onverwachte per-
formances gegeven, zoals: Singer-song-
writer(s), klassiek ensembles, Jazz En-
sembles. Vanuit deze glazen box heeft u 
het  mooiste uitzicht over Maastricht en 
wordt u verwend met een privé concert.

1-18 dec | Entre Deux 

Xmas pop-up shop & 
expo Acreati x Forza 

Fashion House

Op zoek naar unieke kerstcadeaus met 
een verhaal? Van 1 tot en met 18 decem-
ber presenteert modeplatform Acreati 
een spraakmakende XMAS Shop & Expo 
in samenwerking met Forza Fashion 
House bij Entre Deux (level 2). 
Centrummanagement Maastricht ver-
zorgt daarnaast een speciaal cultureel 
programma met diverse optredens. Zon-
dag 18 december vindt om 14 uur tevens 
een Fashion Talk plaats met modefoto-

dens van kinderen van de talentklas van 
het conservatorium onder leiding van 
Alejandro Serena Llinares. Talenten Eline 
Vanderput (dwarsfluit), Erika Ngarmcaoh 
(viool), Benice Awouters (viool) zullen al-
len apart optreden en aan het einde zul-
len de 2 violisten nog een duet ten gehore 
brengen.
Kom dus naar Boekhandel Dominicanen 
voor dit mooie muzikale lunchprogram-
ma!. Kijk vooral ook op onze website 
www.boekhandeldominicanen.nl voor het 
volledige overzicht van alle activiteiten in 
de maanden november en december.
Boekhandel Dominicanen 
zaterdag 10 december 2016 om 13 uur

graaf Valentina Vos. Valentina heeft ge-
studeerd aan de Maastricht Academy 
of Fine Arts & Design. Ze staat bekend 
om haar rauwe maar gepolijste mode 
‘snapshots’, versterkt met humor en ori-
ginaliteit. 
Gratis toegankelijk tijdens reguliere win-
keltijden.  Info, programma & designers: 
forzafashionhouse.nl/xmaspopup
TIP: Ontdek op 17 en 18 december ook de 
Forza Fashion House Designer Market in 
De Brandweer, met werk van lokale ont-
werpers. 
Voor meer informatie ga naar: 
forzafashionhouse.nl/xmaspopup
Entre Deux (level 2)
donderdag 1 december t/m met zondag 
18 december 2016



Vriendelijk geprijsd, degelijk van 
kwaliteit en  leverbaar in maar liefst 

12 verschillende kleuren waarvan 
5 kleuren in beits en 7 kleuren in 

olie. Tevens hitte- en krasbestendig 
met een onverwoestbare top-
laag in een matte afwerking. 

Ideaal voor gezinnen 
met kleine kinderen.

INTERIEURS

INTERIEUR ADVIES

MAATWERK

OP-ZICHT PLAATSING

MEUBEL ONDERHOUD
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ELKE ZONDAG OPEN

NIEUW IN ONZE COLLECTIE
Italiaans design met een Nederlandse touch

Wij zijn trots op ons nieuwe programma 
designmeubelen van het merk Puronord.

Een nieuw compleet programma 
Italiaanse ontwerpen van eetkamer-
stoelen, tafels, dressoirs en kasten.

 Breng een bezoek aan 

onze zaak en ontvang 

25% korting op al onze 

showroom fauteuils!

DECEMBERSHOW
9-10-en 11 december

Tijdens de feestelijke decembermaand 

zijn er bij ons ook 3 exposities 

van Godfried Dols met 

sculpturen en Els Vertommen en 

Peter van den Borne met schilderijen.



30 | Citymagazine Maastricht

Eten en alles wat er mee te maken heeft, is ‘hot’. In de krant, 
online en op social media wordt elke dag wel weer een nieuw 
voedselweetje de wereld in geslingerd. Dat vlees kankerver-
wekkend is bijvoorbeeld, dat E-nummers gevaarlijk zijn, dat er 
zware metalen in vis zitten, dat suiker een sluipmoordenaar is. 
Als je alles moet geloven, kun je bijna niks meer eten. Maar wat 
klopt er eigenlijk van al die beweringen? En kun je nog zonder 
na te denken je bordje vol scheppen? Wetenschappers en top-
koks buigen zich over deze en andere vragen tijdens het sympo-
sium ‘Onbezorgd smullen van vlees, vis, groenten en fruit, kan 
dat nog?’

Broederlijk zitten ze aan tafel: Fred Brouns, hoogleraar Health 
Food Innovation aan de Universiteit Maastricht (UM) en Robin 
Berben, eigenaar van Café Sjiek. Met als aanleiding de jubilea van 
de UM (40 jaar) en de samenwerkende horecaondernemers van 
Les Tables Maastricht (20 jaar) namen zij gezamenlijk het initiatief 
voor het symposium ‘Onbezorgd smullen, kan dat nog?’ “Er is zo 
veel onjuiste berichtgeving over voedsel”, zegt Fred over de keuze 
van het thema. “Ik vind het de maatschappelijke verantwoordelijk-
heid van de universiteit om mensen op een begrijpelijke manier 
te informeren. Het symposium is een educatief moment, dat we 
verder toegankelijk maken door het programma ook als lessen 
op Youtube te zetten.” “Als restaurateurs krijgen wij de laatste 
tijd steeds meer vragen over de bereiding van onze gerechten”, 
vult Robin aan. “Wij hebben behoefte aan kennis om daarop in 
te kunnen spelen. Door te weten waar je mee bezig bent, sta je 
beter in de wedstrijd. Voor het symposium hebben we vier topkoks 
uitgenodigd, die vertellen over de culinaire aspecten van vlees, vis 
en vegetarische maaltijden en die hun favoriete gerecht presen-
teren.”

Onwetendheid maakt het consumenten moeilijk om te bepalen 
welke praatjes over eten kloppen en welke niet, menen de initia-
tiefnemers. Fred: “Vaak spelen er meerdere belangen. De consu-
ment wordt bijvoorbeeld gewaarschuwd om minder vlees te eten, 
omdat je er kanker van zou krijgen. Maar dat advies is ook ingege-
ven door het feit dat de productie van vlees schadelijk is voor het 
milieu. Het is goed om je daar rekenschap van te geven.”

“We zullen vaker plantaardige, verse en minder bewerkte pro-
ducten gaan eten”

De ervaring van Robin is, dat de restaurants in een culinaire stad 
als Maastricht graag meedenken met hun gasten als het gaat om 
gezond en veilig voedsel. “Om een voorbeeld te noemen: wij fritu-
ren niet meer in reuzel of vast vet, maar in vloeibare olie. Aan de 
andere kant: ik ben geen arts, ik zet mensen een lekker gerecht 
voor. Als iemand daar dan een enorme klodder mayonaise over-
heen gooit, is dat zijn eigen verantwoordelijkheid. En ik ga niet 
overal in mee. Wie bij mij een volledig doorbakken entrecote wil, 
heeft pech. Dat is zonde van de smaak, dan kun je beter een tour-
nedos bestellen.”
In de toekomst zal ons voedingspatroon wel langzaam veranderen, 
meent Fred. “Er wordt nu veel onderzoek gedaan naar alternatie-
ven voor bijvoorbeeld vlees en vis. Denk aan insecten, kunstvlees 

Profs en chefs buigen
zich over eten

Door Meyke Houben
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Tijdens het veertigjarig jubileumjaar van de Universiteit 
Maastricht voert CityMagazine Maastricht & Regio elke 
maand een gesprek met een vertegenwoordiger van de 
universiteit.

Developing Talent Together
 
In deze serie belichten we steeds vanuit een ander per-
spectief welke rol Maastricht University speelt in de ont-
wikkeling van werkende professionals, hun organisaties 
en onze maatschappij. Kennis verwerven is immers een 
goed begin, maar samen blijvend kennis delen en creëren 
is dé sleutel tot vernieuwing en vooruitgang. Vooruitgang 
die leidt tot een duurzame en succesvolle toekomst!

De Belgische groentekok Frank Fol, spreker tijdens het symposium, bereidt een vegetarisch gerecht.

of algen en zeewier. Hoe dat uitpakt, moeten we afwachten. Wel 
zullen we vaker plantaardige, verse en minder bewerkte produc-
ten gaan eten. Ook de trend om voedsel van dicht bij huis te halen, 
zet door.” Dat past prima in de filosofie van Robin: “In Maastricht 
is een gezonde competitie tussen restaurants. Natuurlijk is er on-
derscheid tussen de top en de middenklasse, maar iedereen kan 

zijn eigen ding doen. Je ziet nu dat er een tendens is om simpeler 
te koken, met duidelijke smaken. Dat juich ik toe. Zelf kook ik het 
liefst volgens het principe: ‘what you see is what you get’. Kijk, er 
blijft altijd een subtiele grens tussen wat gezond is en wat lekker 
is. Maar als je genoeg kennis in huis hebt, kun je in dat spannings-
veld een stuk makkelijker manoeuvreren.”

Tijdens het symposium ‘Onbezorgd smullen van vlees, vis, 
groenten en fruit, kan dat nog?’ spreken topkoks, profes-
soren en vertegenwoordigers van het Voedingscentrum 
over vlees, vis en groenten, de angstig makende berichten 
daaromtrent en hoe je desondanks gewoon lekker kunt 
koken en smullen. Aanleiding voor het symposium vormen 
het 40-jarig jubileum van de Universiteit Maastricht en het 
20-jarig jubileum van Les Tables Maastricht. Het symposi-
um vindt plaats op 16 december 2016 van 9.00 – 16.00 uur 
bij de School of Business and Economics van de Universi-
teit Maastricht, Tongersestraat 53. 

Het programma is geaccrediteerd voor verschillende be-
roepsgroepen. Online aanmelden kan tot 1 december via 
http://mintonline.org/event-onbezorgd-smullen.asp. 



Service van Envida 
daar heeft u profijt van

Met meer dan 37.000 leden is Service van 
Envida een van de grootste ledenorgani-
saties in Zuid-Limburg. Steeds meer mensen 
weten onze producten en diensten op het 
gebied van gezondheid, welzijn en gemak 
aan huis te waarderen. Wij stemmen ons 
aanbod voortdurend af op de veranderende 
behoeft en van onze leden. 
Als lid profiteert u van aantrekkelijke 
kortingen en aanbiedingen. 

Het lidmaatschapsgeld van € 18,25 per 
kalenderjaar per huishouden verdient u 
al heel snel terug. Als u nu lid wordt, 
hoeft u de decembermaand natuurlijk 
niet meer te betalen.

Wellness
Wat dacht u van een dagje ontspannen bij 
Thermae 2000 in Valkenburg of Thermen Born?  
Uw korting kan wel oplopen tot 50% op de 
toegangsprijs. Of heerlijk kunnen zwemmen 
tijdens speciaal voor onze leden gereserveerde 
uren in diverse zwembaden in Maastricht en 
het Heuvelland.

Maaltijden aan huis
Stel u bent mantelzorger. U heeft misschien 
niet altijd de tijd om voor uw naaste te koken. 
Via Service van Envida worden maaltijden aan 
huis bezorgd: vriesverse, koelverse en warme 
maaltijden. Dagelijks of af en toe. U krijgt 10% 
korting op alle hoofdmaaltijden.

Voordelige ziektekosten 
verzekering
Deelname aan onze collectiviteitsverzekeringen 
bij CZ en VGZ levert u een fikse besparing op.

Rijbewijskeuring
Wie in Nederland 75 jaar of ouder is en auto wil 
rijden, moet een medische keuring ondergaan. 
Leden van Service van Envida betalen hiervoor 
slechts € 30,-. 

Dierenarts aan huis
Heel gemakkelijk en minder stressvol voor uw 
huisdier: de dierenarts komt bij u thuis voor 
onderzoek, diagnostisering of behandeling. Op 
bepaalde behandelingen krijgt u 5% korting.

Gratis loophulpmiddelen
Bent u (tijdelijk) minder goed ter been? Als 
lid van Service van Envida kunt u eenvoudige 
loophulpmiddelen zoals krukken, een rollator 
of lichtgewicht rolstoel gratis in bruikleen 
krijgen voor een periode van 13 weken.

Glazenwasser aan huis
Heeft u moeite met het wassen van de ramen? 
Vindt u het zwaar werk? Onze glazenwasser 
service biedt uitkomst. Snel geregeld en u 
profiteert ook nog eens van korting op het 
arbeidsloon.

Dagtrips
Dit jaar hebben we dagtrips georganiseerd 
naar Den Bosch, het Rijksmuseum Amsterdam, 
de Kasteeltuinen Arcen en naar de Wijn-
proeverij Ahrdal.

www.servicevanenvida.nl 
www.facebook.com/ServicevanEnvida

Kijk op onze website voor al onze 
producten, diensten en kortingen. 

Meer informatie of aanmelding 
043 - 369 06 10 
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GARDEUR     ARMA     LEBÛB     MEYER     STONES

SALE KORTING TOT 60%

Nieuwstraat 3, Maastricht 
043-3219328
www.JosvanHugten.nl 

Openingstijden tijdens de
feestdagen 2016/2017 

•  Kerstavond zat. 24 dec. en eerste kerstdag zon. 25 dec. is Chriske 
gesloten.

• Tweede kerstdag 26 dec. geopend vanaf 10.00 uur.
•  Openingstijden tussen kerst en nieuwjaar: dinsdag 27 dec. t/m. vrij-

dag 30 dec. is Chriske geopend vanaf 10.00 uur. 

Zaterdag 31 dec. (oudejaarsavond) en zon. 1 Jan. (nieuwjaarsdag) ge-
sloten. Dinsdag 3 januari 2017 is Chriske weer normaal geopend vanaf 
10.00 uur.

Burgers en Buitenlui, Chriske gaat op jaarlijks verlof.
Vanaf maandag 28 november t/m maandag 12 december 2016 is Chris-
ke wegens verlof gesloten. Dinsdag 13 december 2016 bent u weer van 
harte welkom vanaf 10.00 uur om te genieten van “De Smaak van het 
Heuvelland”.

Chriske Margraten.
“De Smaak van het Heuvelland”

Pastoor Brouwersstraat 7, 6269 BP Margraten
T 043 - 458 14 75 - info@chriske.nl - www.chriske.nl

Chriske Margraten “De Smaak van het Heuvelland”
Burgers en Buitenlui, Chriske gaat op jaarlijks verlof.

Vanaf maandag 28 november t/m maandag 12 december 2016 is Chriske wegens 
verlof gesloten. Dinsdag 13 december 2016 bent u weer van harte welkom vanaf 

10.00 uur om te genieten van  “De Smaak van het Heuvelland”.

Openingstijden tijdens de feestdagen 2016/2017
•  Kerstavond zat. 24 dec. en eerste kerstdag zon. 25 dec. is Chriske gesloten.
•  Tweede kerstdag 26 dec. geopend vanaf 10.00 uur.
• Openingstijden tussen kerst en nieuwjaar,
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Zaterdag 31 dec. (oudejaarsavond) en zon. 1 Jan. (nieuwjaarsdag) gesloten.
Dinsdag 3 januari 2017 is Chriske weer normaal geopend vanaf 10.00 uur.

Het gehele team van Chriske Margraten wenst u en de uwe 
fijne feestdagen en een voorspoedig 2017 toe.

Wilt u reserveren of informatie over 
“De Smaak van het Heuvelland” klik op: 
www.chriske.nl of www.couverts.nl
of bel met 043 - 4581475.
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December is een feestmaand en daar horen gezelligheid 

en geschenken bij. En met Oud en Nieuw wensen we el-

kaar het allerbeste en wordt daarop geklonken.

De titel van deze column slaat niet op lege glazen die 

met goede wijn worden bijgevuld, maar op geld dat ge-

schonken wordt. Als u bedachtzaam geniet van de alcohol 

én goed advies vraagt over de schenking, dan gaat u het 

nieuwe jaar niet in met een kater.

Proost

In dit stuk wil ik u informatie geven waardoor u kunt be-

slissen of u pas in januari uw spaargeld moet overboeken 

of nog in 2016. Daarbij concentreer ik me op de zoge-

heten Gouden Jubel Vrijstelling waardoor onbelast tot 

€ 100.000,- geschonken mag worden. Wellicht dat be-

lastinginspecteurs na het lezen wel een kater hebben, 

maar dat verhoogt voor sommige lezers misschien juist 

de feestvreugde.

Vanaf 1 januari 2017 mag tot maximaal een ton belas-

tingvrij worden geschonken aan willekeurige personen. 

Niet vereist is dat de schenker de vader of moeder van 

de ontvanger is. Wel is een eis dat de begiftigde (of diens 

partner) nog geen 40 jaar is én dat het geld “in de eigen 

woning wordt gestoken”. Bijvoorbeeld door een nieuw 

huis te kopen, de huidige woning te verbouwen en/of op 

de hypotheekschuld af te lossen.

Voor schenkers die niet de vader of moeder van de ont-

vangende partij zijn, is het simpel. Schenk pas ná Oud 

en Nieuw en niet eerder. Anders moet minimaal 30% 

schenkbelasting betaald worden.

Santé

Maar als de familieband wel die van ouder en kind is, kan 

er dit jaar al onbelast geschonken worden zonder die zeer 

hoge vrijstelling van volgend jaar te verliezen. Simpel ge-

zegd mag dit jaar de helft geschonken worden en volgend 

jaar mag dan de rest bijgeschonken worden. En dat alles 

onbelast. 

Ad Fundum

Maar sommige kapitaalkrachtige ouders en hun kinderen 

hebben nog meer keuze. Daarbij wordt optimaal van de 

overgangsregeling gebruik gemaakt, maar moet wel snel 

gehandeld worden. Dit geldt voor ouders die vóór 2010 

eenmalig een (al dan niet papieren) schenking van circa  

€ 25.000,- hebben gedaan en daarna geen grote bedra-

gen meer geschonken hebben. Volgens de regels kunnen 

zij in 2017 niet meer dan € 27.567,- bijschenken. Alles bij 

elkaar kunnen zij maximaal € 50.000,- belastingvrij aan 

hun kind schenken.

Maar als zij dit jaar alvast bijschenken tot maximaal een 

halve ton, dan kunnen ze in 2017 nog eens € 46.984,- 

schenken. Geheel binnen de normen kan er dan in totaal 

bijna € 100.000,- belastingvrij overgeheveld worden naar 

de volgende generatie.

Door op deze wijze tweemaal gebruik te maken van de 

regels wordt het voor sommige ouders en hun kinderen 

wel een hele leuke feestmaand. 

Ik wens u een hele vrolijke maand met Klaas, Piet, Santa 

en Rudolf. En vergeet niet: drink en schenk met beleid. 

Mr. Ernst Loendersloot

kandidaat notaris te Maastricht

Telefoon 043-3509950

Schenk nog eens bij

Mr. Ernst Loendersloot
Sr. kandidaat notaris te Maastricht

Einsteinstraat 17,  6227  BS  Maastricht - Heer
T:  043 - 361 01 99   -   E:  info@aartsglas.nl   -   www.aartsglas.nl

* Isolerende beglazing HR++    
* Lichtstraten
* Douche- en badwanden
* Schuifpuien
* Achterwand keukens
* Hardglazen deuren   
* Kogelwerendglas
* Gezandstraald glas

Aarts Glas - City Magazine - Adv 01.indd   1 14-11-2016   18:23:09



De succesvolle Opel Mokka heeft een opvolger: de MOKKA X. Een stoere verschijning met het avontuurlijke uiterlijk van een SUV en 
het verfi jnde design van een comfortabele stads-crossover. Nieuwe designelementen komen onder meer terug in het Opel-logo en de nieuwe AFL 
LED-koplampen inclusief dagrijverlichting. Kwaliteit, comfort en ergonomie zijn op zeer hoog niveau. De gemakkelijke instap, hoge zitpositie en het 
nieuwe dashboard zullen u aangenaam verrassen. Ook het aanbod infotainment en connectiviteit zijn ongekend in deze klasse.

Met premium-class innovaties.

Gemiddeld brandstofverbruik: liter/100 km 6,7-3,9; km/liter 14,9-25,6; CO2 gr/km 155-103.
Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl

DE NIEUWE 
OPEL MOKKA X
» LED koplampen met 30% meer zicht 

» Forward Collision Alert

» Apple CarPlay™ support

»                                inclusief 4G Wi-Fi

AUTOMATISCHE
NOODHULPASSISTENT

PERSOONLIJK

De succesvolle Opel Mokka heeft een opvolger: de MOKKA X. Een stoere verschijning met het avontuurlijke uiterlijk van een SUV en 
het verfi jnde design van een comfortabele stads-crossover. Nieuwe designelementen komen onder meer terug in het Opel-logo en de nieuwe AFL 
LED-koplampen inclusief dagrijverlichting. Kwaliteit, comfort en ergonomie zijn op zeer hoog niveau. De gemakkelijke instap, hoge zitpositie en het 

Met premium-class innovaties.

DE NIEUWE 
OPEL MOKKA X
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PERSOONLIJK

We verwelkomen u graag om te komen proefrijden in de nieuwe Mokka X 
of in één van de andere Opel modellen.

Hekkert Autogroep is dé offi ciële Opel dealer van Limburg. Dagelijks staan er ruim 100 medewerkers in 6 vestigingen 
klaar om u te adviseren, begeleiden en ondersteunen op alle vlakken van mobiliteit. De slogan ‘Wow! Hekkert’ staat 
voor onze ambitie om bij elk klantcontact uw verwachting te overtreffen. Dit geldt zowel bij het uitzoeken van een 
mooie nieuwe of gebruikte Opel in onze showrooms als bij het  onderhouden en zo nodig repareren van uw kostbare 
bezit in onze werkplaatsen. Wij willen onze klanten graag volledig ontzorgen, of het nu gaat over aanschaf of (private) 
lease, fi nancieren, verzekeren of het verlengen van de garantie. Onze deskundige medewerkers staan altijd voor u 
klaar met een duidelijk advies. 

Wir leben Auto’s!  

Heerlen Maastricht VenloSittard Roermond Weert

www.opel-hekkert.nl

Hekkert Heerlen, Breukerweg 183, Heerlen, Tel. 045 - 563 88 88

Hekkert Maastricht, Bersebastraat 6, Maastricht, Tel. 043 - 350 30 00

Hekkert Sittard,  Bergerweg 77, Sittard, Tel. 046 - 420 66 66

Hekkert Roermond, Jacob Romenweg 1, Roermond, Tel. 0475 - 322 333

Hekkert Weert, Kelvinstraat 8, Weert, Tel. 0495 - 58 49 49

Hekkert Venlo, De Sondert 2, Venlo, Tel. 077 - 477 99 77

De succesvolle Opel Mokka heeft een opvolger: de MOKKA X. Een stoere verschijning met het avontuurlijke uiterlijk van een SUV en 
het verfi jnde design van een comfortabele stads-crossover. Nieuwe designelementen komen onder meer terug in het Opel-logo en de nieuwe AFL 
LED-koplampen inclusief dagrijverlichting. Kwaliteit, comfort en ergonomie zijn op zeer hoog niveau. De gemakkelijke instap, hoge zitpositie en het 
nieuwe dashboard zullen u aangenaam verrassen. Ook het aanbod infotainment en connectiviteit zijn ongekend in deze klasse.

Met premium-class innovaties.

Gemiddeld brandstofverbruik: liter/100 km 6,7-3,9; km/liter 14,9-25,6; CO2 gr/km 155-103.
Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl
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Begin December in onze showroom: De nieuwe Suzuki Ignis

Wij houden u ook op de hoogte via facebook!
1.2 dualjet benzinemoter. Ook leverbaar met Smart hybride technologie 
en in 3 uitvoeringsniveau’s: Comfort, Select en Stijl.

CITY 
Magazine

Maastricht Region

wonen werken genieten

Wij danken al onze relaties voor het genoten vertrouwen het afgelopen jaar.

Jullie hebben het mede mogelijk  gemaakt City Magazine Maastricht & Regio 

op te starten, te ontwikkelen en daar te brengen waar het magazine nu na 

bijna 1 jaar staat. Daar zijn wij best een beetje trots op!

Wij wensen iedereen dan ook � jne kerstdagen 

en een goed, gezond  en voorspoedig 2017.

Peter en Magda van Hooren en het volledige City Magazine-team.
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Intocht Kerstman 
7 december, Vrijthof
Eerder in dit Citymagazine kon je al 
een interview lezen met Stichting 
Winterevents Maastricht, de nieuwe 
organisator van Magisch Maastricht op 
het Vrijthof. Op de overdekte schaatsbaan 
is nu nog meer rekening gehouden 
met de allerkleinsten. Speciaal voor 
hen realiseert de organisatie een 
kinderschaatsgebied. Een ambachtelijke 
streek- en kerstmarkt in Dickens 
Village, het 45 meter hoge reuzenrad 
en een culturele programmering in 
de spiegeltent, zorgen voor nog meer 
winterpret. Op 7 december is de 
feestelijke intocht van de Kerstman en 
vanaf dan neemt hij zijn intrek in zijn huis 
op het Vrijthof. Dit huis is gebaseerd op 
het wereld beroemde “home of Santa 
Claus” in Rovaniemi, een authentiek 
houten huis uit Finland. Kom kijken hoe 
de Kerstman (en zijn elfjes) woont, werkt 
en slaapt en maak de ultieme kerstkaart 
foto.
magischmaastricht.nl/vrijthof

Magisch Cultuur Festival  
3 december t/m 8 januari 2017 
Op diverse culturele hotspots, o.a. 
het OLV-plein, Kesselskade en het 
Vrijthofpaviljoen, kun je 110 theater-, 
dans- en muziekvoorstellingen van 
regionale gezelschappen bewonderen, 
die je verrassen, inspireren en 
ontroeren. Op 2 december wordt rond 
17.30 uur het Magisch Cultuurfestival 
met een bijzonder event op het Onze 
Lieve Vrouweplein geopend. Sfeervolle 
verlichting, muziek en gezang, en 
sneeuw maken het een happening die 
bewoners én bezoekers van de stad 
verenigt en uitnodigt tot samenzang 
in een feeërieke omgeving. Met als 
hoogtepunt een optreden van een echte 
muzikale kerstengel: de betoverende 
zangeres Mirusia.

magischmaastricht.nl/cultuurfestival

LUMA
t/m 19 februari 2017
Met de korter wordende dagen is de 
tentoonstelling LUMA van Museum 
aan het Vrijthof een echte ‘must see’. 
Voor deze wintertentoonstelling zijn vijf 
hedendaagse kunstenaars aan elkaar 
gelinkt. LUMA toont o.a. installaties, 
lichtsculpturen, fotowerken en 
schilderijen. In de expositie wordt op 
verschillende manieren gezocht naar 
een wijze om de kracht van licht uit te 
leggen. De kunstenaars gebruiken licht 
als communicatiemiddel. Jean-Marc 
Spaans maakt met zijn fotowerken het 
grootste deel uit van de tentoonstelling. 
Naast de serie fotowerken worden ook 
werken tentoongesteld van Jürgen 
Reichert, Jan-Paul van der Weerd, Vin 
Sculptras en Mario Pasqualotto.

museumaanhetvrijthof.nl

Powered by
www.uitagendamaastricht.nl

www.vvvzuidlimburg.nl/evenementenUit Agenda
Magisch Maastricht 
2 december t/m 1 januari 2017, binnenstad
Maastricht was nog nooit zo magisch als deze decembermaand. 
De beleving van Magisch Maastricht wordt knusser, authentieker 
en sympathieker. De hele decembermaand is de magische 
sfeer te voelen in de stad. Een verwachte blikvanger is het huis 
van de Kerstman. De Kerstman die in zijn hoofdkwartier in het 
Finse Rovaniemi jaarlijks 300.000 bezoekers ontvangt, krijgt dit 
jaar voor het eerst een dependance op het Maastrichtse Vrijthof.  
Dit jaar is de schaatsbaan van 900 vierkante meter vernieuwd. 
Dit bruisende centrum van Magisch Maastricht op het Vrijthof is 
overdekt met een transparant dak, voor nóg meer ijsplezier. De 
Magische Lichtroute spreekt ook in 2016 tot de verbeelding met 
magisch meesterschap, dat zich een weg baant door de hele 
binnenstad en tijdens het Magisch Cultuur Festival ontdek je 
dans-, theater-, en muziekgezelschappen uit de hele regio. Op 
2 december wordt Magisch Maastricht midden op het Vrijthof 

officieel geopend. In deze show met bijzondere optredens komt 
het kloppend hart van Maastricht echt tot leven. DJ duo Lukas 
& Steve luidt aansluitend de decemberperiode in met een 
spetterende show vanaf de schaatsbaan.
magischmaastricht.nl
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Kerstwereld Rolduc in Kerkrade 
3, 4, 10, 11, 17 en 18 december
Kerstwereld Rolduc vindt plaats in Abdij Rolduc in Kerkrade. 
Normaal gesproken is de 900 jaar oude abdij al een prachtig 
en uniek gebouw, aangekleed in kerstsferen is het een 
complex dat iedereen absoluut gezien moet hebben. Eenmaal 
binnengetreden in Kerstwereld Rolduc staat in de kruisgang 
een kerstmarkt te wachten met meer dan vijftig gezellig 
ingerichte kraampjes.
Maar Kerstwereld Rolduc is meer. Zo zullen de koude oortjes 
in de 12e eeuwse Abdijkerk muzikaal gewarmd worden door 
verschillende koren uit Parkstad en het Kerkraads stadstoneel 
zal in de klassieke zaal voorstellingen verzorgen. De kinderen 
kunnen zich ondertussen vermaken in de voor hen ingerichte 
kerstkamer. Als aandenken wordt er van ieder kind een 
leuke sfeerfoto gemaakt. Kerstwereld Rolduc vindt plaats in 
de weekenden van 3/4 december, 10/11 december en 17/18 
december 2016 
kerstwereldrolduc.nl

Kerststallententoonstelling in Wittem  
4 t/m 29 december
Ook dit jaar is er weer de traditionele kerststallententoonstelling 
met deze keer het thema: ‘Vrede op aarde’. Er zijn méér dan 
150 kerststallen uit alle delen van de wereld te zien en er is 
een hoekje met kerststalletjes voor kinderen. Entree: €  3,50 
(inclusief gratis kop koffie/thee); kinderen t/m 12 jaar gratis. 
De tentoonstelling is van 4 t/m 29 december in de weekenden, 
zaterdag van 13.30-16.30 uur en zondag van 12.00-16.30 uur 
geopend. De Tweede Kerstdag van 12.00-16.30 uur, 27, 28 en 
29 december van 13.30-16.30 uur geopend. Eerste Kerstdag 
gesloten. 
kloosterwittem.nl

Kerststad Valkenburg 
18 november t/m 8 januari 2017
Naast de alom bekende kerstmarkten in de Gemeentegrot 
en in de Fluweelengrot (t/m 23 december) kunnen bezoekers 
ook van Kerst in MergelRijk genieten (t/m 8 januari 2017). Niet 
alleen in de grotten is het kerst in Valkenburg, buiten is er 
Santa’s Village, Santa’s Gift Factory, het Winters Sprookjesbos 
en een schitterende Christmas Parade. Twee keer per week 
trekt deze betoverende parade van verlichte praalwagens en 
dansers in in prachtige kostuums op een speciaal voor de 
Parade  gecomponeerde soundtrack door het centrum! En wat 
dacht u van de Route d’Amuse? Een gezellige wandeling met 
amuses waar deelnemers van een aantal heerlijke amuses bij 
5 gerenommeerde horecagelegenheden genieten!
Tickets voor de Kerstmarkt Gemeentegrot, Kerstmarkt Fluwee-
lengrot, Kerst in MergelRijk, Dinnershow Holland Casino, 
Christmas with Anuna, Wibi Soerjadi, Wolga Kosakken, Syb en 
Gé, de Noord-Zuidlijn en Vocal Chord, A Christmas Fantasy zijn 
verkrijgbaar via de Ticketshop Limburg (www.tickli.nl). 
kerststadvalkenburg.nl

Wèntjerdruim in Sittard
16 december t/m 8 januari 2017
De historische binnenstad van Sittard wordt tijdens de 
kortste en donkerste dagen van het jaar weer omgetoverd tot 
Wèntjerdruim, een intieme winterse droomwereld. Met overal 
leuke unieke winkeltjes waar bezoekers heerlijk langs kunnen 
struinen op zoek naar een écht bijzonder cadeau,  dé ideale 
plek voor de kerstinkopen. Door de hele binnenstad vinden 
bezoekers leuke horecagelegenheden en een prachtige Markt 
waar alles samen komt.
Naast heerlijk kerstshoppen kunnen bezoekers dit jaar 
genieten van een sfeervol Winterpaviljoen, Amusetochten en 
candlelightconcerten. Wèntjerdruim maakt van Sittard de plek 
met de allerleukste kerstbeleving, waar elke dag van alles te 
beleven valt èn waar bezoekers de mooiste verrassingen vinden 
voor onder de kerstboom.
 
Het Limburgs Kerstcircus (22 december t/m 7 januari 2017)
Het Limburgs Kerstcircus eert Toon Hermans middels de 
unieke circusvoorstelling Cirque du Toon in een warme 
circuskathedraal in Sittard-Geleen. Een circusvoorstelling in 
een warme Carrésfeer vol humor, betoveringen en spektakel. 
De show vol verrassingen verenigt de crème de la crème van de 
internationale circuswereld, variété en theater met de doldwaze 
humor, kolder en muziek van Toon Hermans. 
wentjerdruim.nl



Een hypotheek afsluiten valt niet altijd mee als je je eerste stappen zet 
op de woningmarkt. Vooral als je single bent. Of als je net bent afge-
studeerd en een studieschuld hebt. De normen zijn aangescherpt en de 
huizenprijzen zijn gestegen. Toch hebben ook starters – samen 42% van 
alle huizenkopers – mogelijkheden om hun droomhuis te financieren. 

Voor iedereen, maar zeker voor starters, maken strengere hypo-
theeknormen het moeilijker om geld te lenen. Het deel van je inkomen 
dat je maximaal mag uitgeven aan hypotheeklasten is de afgelopen 
jaren gedaald. En je mag minder lenen: maximaal 102% (in 2017 zelfs 
101%) van de marktwaarde van je beoogde huis. Voor bijkomende kos-
ten, zoals makelaar, notaris en overdrachtsbelasting, heb je dus eigen 
geld nodig. Lastig als je daar nog niet echt voor hebt kunnen sparen. 

Maar met een beetje hulp en creativiteit kom je een heel eind. Denk 
bijvoorbeeld aan  familiebankieren, waarbij je (groot)ouders jou geld 
lenen als aanvulling op een reguliere hypotheek. Ook je suikeroom of 
–tante kan financiële ondersteuning bieden! 
Behalve lenen kan je familie ook schenken. Goed nieuws: vanaf 2017 
wordt de schenkingsvrijstelling voor een eigen woning verruimd naar 
€ 100.000. Die schenking mag je trouwens ook ontvangen van iemand 
buiten je familie.

Je kunt ook denken aan een starterslening: een aanvullende lening die 
je afsluit via de woningcorporatie of via de gemeente waar het huis 
staat dat je wilt kopen. Let wel op: niet alle gemeenten bieden deze 

mogelijkheid, en de fiscale regels rondom de starterslening veranderen 
per 1 januari. Op www.hypotheker.nl lees je er meer over.

En wat dacht je van een duurzaam huis? Een energiezuinige woning 
(met energielabel A of hoger) kan aantrekkelijk zijn, omdat je er een ho-
gere hypotheek voor mag afsluiten: tot maximaal 106% van de markt-
waarde. Met een inkomen vanaf € 33.000 mag je zelfs enkele duizenden 
euro’s meer lenen.

Meer weten over mogelijkheden om je eerste huis te kunnen kopen? 
Maak een afspraak en kom langs bij één van onze adviseurs. We denken 
graag met je mee over hoe je – ook als starter - je financiering rond 
krijgt!  

Evelyne Buck
De Hypotheker Maastricht
Avenue Céramique 12
Tel. 043-3561061

Strengere regels, stijgende prijzen… 
en tóch je eerste huis kopen

•  ONTVANGST IN 
EXCLUSIEVE PATHÉ 
VIP FOYER

•  BEWAAKTE PATHÉ VIP 
GARDEROBE

•  HAPJES EN DRANKJES

•  PATHÉ VIP SEAT  
IN DE ZAAL

•  ALL-IN PRIJS  
€ 25,- P.P.*

*  Kijk voor overige prijzen en 
voorwaarden op www.pathe.nl/vip



Peter Harkema, al ruim drie decennia directeur van toprestaurant Chateau Neercanne, is heel 

content met zijn werk en privéleven. Ook de Volvo waarin hij rijdt, wekt tevredenheid. Maar 

toch probeert André Kompier van Welling Autobedrijven, hem enthousiast te maken over de 

Peugeot 3008 SUV, die pas enkele weken op de markt is.

Door Stephan van Appeven | Fotografie Peter van Hooren

 Directeur Chateau Neercanne: 

Proeven aan 
nieuwste Peugeot
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Wonen en werken op de berg, dat is wat 
Peter Harkema met zijn vrouw doet vlak 
bij de grens bij Kanne. De directeur van 
het één Michelin-ster bezittende Cha-
teau Neercanne, beleeft zijn professi-
onele passie in het restaurant en het 
huisje vlak erachter bewoont hij met zijn 
gezin, waarvan de drie kinderen al zijn 
uitgevlogen. 
En wie had kunnen denken, dat Peter en 
vrouw Ans al 32 jaar zouden vertoeven 
op de berg waar ze in eerste instantie 
een negatieve ervaring beleefden, toen 
Chateau nog in handen was van anderen. 
“We zijn hier toen heel bot weggestuurd 
toen we op een zaterdagochtend vroe-
gen om een kop koffie. Er zijn genoeg 
kroegen in het dorp verderop, kregen 
we te horen. En dat terwijl er niemand in 
de zaak zat op dat moment. Mijn vrouw 
was hoogzwanger en wilde even zitten.” 
Peter en zijn vrouw vonden ondanks de 
slechte behandeling hiermee toch hun 
nieuwe uitdaging om gastvrijheid naar 
de berg te brengen. 
Want de 32 jaar die volgden, was Pe-
ter directeur van Chateau Neercanne 
en Ans gastvrouw. En parallel aan de 
behandeling die Peter zelf ondervond, 
geeft hij een voorbeeld van hoe het wel 
moet. “Als mensen binnenkomen, moet 

je ze verzorgen, hoe dan ook. Zo ook 
een jonge Belgische knaap, die hier 29 
jaar geleden binnenkwam. Hij zette zijn 
racefiets tegen de poort en liep met een 
lijkbleek gezicht, blauwe lippen en lege 
bidon in de hand op ons af. Hij vroeg om 
wat water, maar ik zag al snel dat hij 
suiker nodig had. Hij kreeg een cola van 
me, ondanks dat hij deze niet kon beta-
len. Hij dronk deze op en pakte zijn fiets 
weer richting België.” En die gastvrij-
heid krijgt Peter tot op de dag van van-
daag terugbetaald. 29 jaar later is die 
jonge knaap van toen uitgegroeid tot een 
succesvolle zakenman die twee keer per 
maand met een groep bij Chateau komt 
eten. En telkens weer moet Peter dat 
flesje cola voor hem op tafel zetten. “Hij 
zegt dan temidden van zijn relaties: Pe-
ter, vertel jij het verhaal of ik?”

Werkwijze
De prettige manier van omgaan met 
gasten komt ook terug in Peters werk-
wijze. Hij vertelt heel dicht bij zijn men-
sen te staan. En dat creëert een warm 
familiegevoel. “Al 26 stellen vonden el-
kaar door de jaren heen tijdens het wer-
ken bij Neercanne en trouwden. Mensen 
werken hier gemiddeld zestien jaar”, 
zomaar wat cijfers waar Peter trots op 
is. Hij nodigt individuen zelfs, als deze 
zo’n half jaar voor hem werken en hij te-
vreden over ze is, bij hem thuis uit. Ze 
gaan dan koken bij de baas. 
De traditie is zelfs zó gebruikelijk, dat 
als collega’s merken dat iemand zo’n 
uitnodiging nog niet heeft gehad, ze 
deze daarop attenderen en aangeven dat 
ze wel weten waarom. “We moeten eerst 
weten wie je bent, en bevalt de groep je 
identiteit, ben je na een half jaar een 
‘Neerkanjer’.”

Auto
Peter is een oude bekende van de ouders 
van André Kompier, salesmanager bij 
Welling Autobedrijven. Hij reed met de 
Peugeot 3008 SUV naar Chateau Neer-
canne om Peter een testritje te laten 
maken. De auto staat sinds enkele we-
ken in de showroom van Welling, dat in 
mei haar Maastrichtse vestiging open-
de. “Het loopt super, boven verwachting 
goed zelfs. We hebben in Maastricht aan 
twee onderdelen veel aandacht besteed: 
klantenbeheer, want de klant staat bij 
ons gewoon centraal. En een nieuw 
goed team op poten zetten. Als ik dan 
kijk naar de klantcontactonderzoeken, 
scoren we ver boven het landelijk ge-
middelde.” Dat service bij Welling bo-
venaan het prioriteitenlijstje staat, blijkt 
uit alles. En dat begint volgens Kompier 
al bij de inrichting van de showroom en 
de manier waarop je bij binnentreden 
welkom geheten wordt. “Hoe vaak kom 
je niet bij een bedrijf binnen en word je 
niet eens aangesproken?”, geeft hij als 
voorbeeld. Maar ook het nieuwe call-
center van Welling Autobedrijven draagt 

Harkema: “Ik kan van 
allerlei eten genieten, 
zolang het maar met 

bevlogenheid en passie
gemaakt is.”
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bij aan de service. “We willen de recep-
tie ontkrachten door afspraken via het 
callcenter te laten inplannen. Via de te-
lefoon benaderen wij klanten pro-actief. 
We zeven dan als het ware mensen die 
wat info vragen, interesse hebben in een 
offerte of een proefrit willen.”

Mensen nodig
Dat het bedrijf goed draait, is terug te 
zien in de bergen werk die er liggen 
voor de medewerkers van Welling. Zo-
veel, dat het bedrijf behoefte aan extra 
mankracht heeft. Dit komt mede ook 
door de uitbreiding in de Sittardse ves-
tiging, waar op korte termijn ook Mazda 
en Hyundai in de showroom prijken. “We 

zijn op zoek naar vier verkopers, maar 
hopen ook op nog twee extra callcen-
termedewerkers. Verder hebben we in 
Maastricht drie monteurs lopen, maar 
er is werk voor vijf.” 

Peugeot
Kompier is een echte liefhebber van 
Peugeot, het merk dat naast Hyundai in 
de showroom in Maastricht te vinden is. 
Hoewel hij naar Chateau kwam met de 
nieuwe 3008, kan hij verklappen dat in 
maart zelfs de 5008 op de markt komt, 
die een stuk groter is en standaard voor-
zien is van een zeven persoonsuitvoe-
ring. Maar als dit te veel van het goede 
is, kan dit ook verminderd worden naar 
vijf stoelen. “Een auto die nog niet be-
staat”, verklapt hij.Peugeot komt vol-
gens Kompier de komende vijf jaar met 
21 nieuwe modellen. Zowel personen-
wagens als bedrijfsauto’s. En aan die 
laatste categorie is steeds meer behoef-
te in Maastricht. “Mensen willen steeds 
vaker een auto die niet alleen goed rijdt 
en uitziet, maar ook veel comfort biedt.” 
Aan Peter Harkema de taak om te be-
oordelen hoe het in de 3008 SUV zit met 
bijvoorbeeld comfort: 

Autotest Peugeot 3008 SUV met een 
consumentenprijs van € 34.384,-: 
Harkema: “Dit is de eerste keer dat ik in 

een Peugeot rijd. Het in- en uitstappen 
lukt al makkelijk. Het digitale dashboard 
valt me meteen op en is zeer netjes. De 
zwarte hemel geeft een rijk idee. Heel 
anders dan je van een Franse auto ver-
wacht. Rijden hierin geeft een rustig ge-
voel. Op de snelweg trekt ‘ie goed door. 
Over de drempel, veert hij goed mee en 
qua geluid is de auto erg rustig. Van-
morgen dacht ik nog: wat moet ik nou 
in hemelsnaam in een Peugeot? Maar 
dat gevoel is helemaal weg. Ik vind de 
auto chique, sportief, degelijk en erg 
technisch. Als wij klaar zijn met werken 
over vijf jaar, koop ik misschien wel deze 
mooie representatieve auto met klasse. 
Want voor iemand die dan moet leven 
van een AOW, pensioen en wat spaar-
geld, is nog geen 40.000 euro voor zo’n 
auto goed te doen.”

Kompier:
“De receptionist is

de belangrijkste pion
in de verkoop van
een autobedrijf.”



boekhandel 
dominicanen

Dominicanerkerkstraat 1, Maastricht
www.boekhandeldominicanen.nl

boeken 
nieuw, tweedehands,
studieboeken

muziek
CD’s, DVD’s, LP’s

 

activiteiten 
schrijversbezoeken, lezingen, 
muziekuitvoeringen, exposities 

WWW.BOSCHMODESCHOENEN.NL 

Volg ons op facebook

Ellerweg 17
6037 RR  Kelpen-Oler

Tel.: 0495-657710
www.meerdandrukkers.nl
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STOER
met de juiste looks

De vernieuwde Opel Mokka X

Tekst en fotografie: Peter van Hooren
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Eerst even wat geschiedenis over dit 
voor Opel belangrijke model dat een 
waar verkoopsucces is gebleken.
De Opel Mokka werd in 2012 onthuld en 
kende een mooi succes met meer dan 
600.000 geproduceerde exemplaren. Dat 
resultaat is ook te danken aan de markt 
van kleine SUV’s die volop bloeit. Deze 

nieuwe gefacelifte versie geeft het mo-
del een frisse aanblik met onder meer 
een herkenbare voorkant die in lijn ligt 
met de rest van het gamma. Naast de 
led-lampen zijn ook de achterlichten 
van de Mokka X herkenbaar.
 
Interieur
Een eerste blik in het interieur zorgt 
voor een déjà-vu: de knoppen voor de 
klimaatregeling, het klassieke instru-
mentenpaneel en het drie spakige stuur 
van het merk zijn de vertrouwde en be-
kende elementen. 
Maar kijk je goed, dan zie je toch de 
evoluties van de Mokka X. De gebruikte 
materialen zijn van betere en degelijke 
kwaliteit en ook het infotainmentsys-
teem werd volledig nieuw design. Alles 
is helder, goed aangepast en valt per-
fect in de hand.
 
Compact buitenaf, correct binnenin
De Mokka X is 4,275 m lang en gaat 
rechtstreeks de concurrentie aan met 
de Renault Captur, de Jeep Renegade, 
de Mazda CX3 en de Peugeot 2008. In 
het interieur is de ruimte goed te noe-
men, wat perfect is voor vier volwasse-
nen. Ook op middellange trajecten is het 
op de achterbank goed vertoeven met 
genoeg been- en hoofdruimte. De koffe-
rinhoud is met 356 liter binnen de norm, 
maar een grotere bagageruimte is wel 
een aandachtspunt voor Opel. 

Motoren
De Mokka X neemt de motoren van zijn 
voorganger over, met onder meer de 
1.6 CDTI diesel van 110 en 136 pk, en 
de instap-benzinemotor, de 1.6 van 115 
pk. Wij reden met de uitvoering de 1.4 
Benzine Innovation met 140 PK. Deze 
zal dan ook het grootste deel van de ver-
koop op onze markt gaan uitmaken.
 
Vierwielaandrijving
Opel is bijzonder trots aan te kunnen 
kondigen dat wereldwijd een op de vijf 
Mokka’s met vierwielaandrijving wordt 
verkocht. Dat is een beter resultaat dan 
de concurrentie, ook al bedraagt het 
percentage op de Nederlandse markt 
minder dan 10%. Dat neemt niet weg 
dat we er dit over kunnen vertellen: de 
vierwielaandrijving voegt slechts 65 kg 
extra toe aan de Mokka X, geeft de voor-
keur aan de vooras in normale situaties 
en kan tot 50% van het koppel naar de 
achteras sturen.
 
Achter het stuur
Achter het stuur overtuigt de Mokka X 
meteen door zijn kwaliteit: het comfort 
is zeker van een hoog niveau, het dash-
board oogt rustig en alle knoppen zitten 
daar waar ze moeten zitten. We starten 
de auto en rijden via de Beatrixhaven de 
stad uit richting A2. Ook bij het invoegen 
op de Kruisberg richting Beek geeft de 
Mokka X genoeg power om op te trek-

Mevrouw Huveneers uit Sittard: “Een 
veelzijdige en comfortabele auto. Vooral 
erg verrassend is de automatische ver-
lichting!”

Een autotest inplannen wetende dat je de Noorderbrug over moet, is niet zo slim gepland door mij op deze drukke 
vrijdagmiddag voor het weekend. 

 
Gelukkig word ik door de charmante Maureen Fraats bij Hekkert Maastricht hartelijk ontvangen en na het bekende 

kopje koffie, de uitleg en de gebruikelijke formulieren te tekenen is het tijd om de nieuwe Opel Mokka X “aan de 
tand te gaan voelen.” Deze staat dan ook buiten al spik en span klaar voor mij. Maureen heeft mij goed en vakkundig 

bijgepraat en zoals de Maastrichtenaar vaak zegt: Noe geit ’t gebäöre!!



Citymagazine Maastricht | 47

Maureen Fraats Aankoopadviseur en Erik Swinckels Aftersalesadviseur Hekkert 
Maastricht.

ken. Alles voelt vertrouwd, natuurlijk 
ook door de hoge zit en daardoor het 
betere overzicht. De demping is zeker 
niet te zacht, de oneffenheden worden 
subtiel doorgegeven in de zetels, die 
bovendien zeer goed zijn. Op het com-
fort valt er dus niks aan te merken. Het 
is aangenaam rijden, want je hoeft het 
gaspedaal slechts lichtjes te beroeren 
om snel vooruit te gaan. Ook de weglig-
ging bij het insturen van de bocht en het 
rollend afremmen bij de afrit bij Beek 
is strak.Via de Snijdersberg in Geulle 
en richting Bunde/Meerssen rij ik ver-
volgens naar Kasteel Vaeshartelt voor 
de fotoshoot. Een oase van rust in een 
mooie herfstomgeving.

Uitrusting
Het nieuwe multimediasysteem bevat 
alle snufjes zoals smartphone-integra-
tie. Een 4G-verbinding kan voor zeven 
toestellen als wifi-hotspot dienen, en 
Opel OnStar, de helpdesk die 24 uur per 
dag en zeven dagen per week beschik-
baar is, is uiteraard ook geïntegreerd. 
Qua veiligheid heeft de Mokka X optio-
neel o.a. adaptieve led-koplampen, ver-
keersbordherkenning, Lane Departure 
Warning een aanrijdingswaarschuwing 
(Collision Alert Indicator), automatische 
grootlichten en nog veel meer,…
 
Prijs
De instapprijs van de Mokka X bedraagt 

€  22.995,- Daarvoor krijg je de 1.6 ben-
zine met 115 pk in het uitrustingsniveau 
“Selection”. 
Vanaf het hogere uitrustingsniveau “Edi-
tion” is dit een 1.4 turbo en deze staat in 
de folder voor een prijs van € 24.745,-  
Wij reden met de 1.4 turbo Innovation 
met 6 versnellingen,140 Pk en die in de 
brochure staat voor zo’n €  26.545,-
 
Conclusie
Door een grote “X” aan zijn naam toe te 
voegen, kan deze Mokka rivaliseren met 
de steeds talrijkere concurrenten. De 
Mokka X kan daarvoor rekenen op een 
uitstekende fabricagekwaliteit, hoog 
comfort en een compleet beschikbare 
uitrusting om het verschil te maken.
 
Kortom, een degelijke auto die ook met 
de goed uitgevoerde facelift weer een 
grote groep liefhebbers zal aanspreken. 
Uitvoeringen met een stoerdere look zijn 
de laatste jaren alleen maar populairder 
geworden.
Met de vernieuwde Opel Mokka X zet dit 
succes zeker verder door.
 
Wilt u de testverslagen lezen 
ga dan naar 
www.hekkertautogroep.nl/
mokkaxtestrijders

 
Hekkert Autogroep
Bersebasstraat 6 Maastricht.
Gelegen naast Brandweerkazerne 
Noorderbrug Maastricht.

Voor meer info: 
www.hekkertautogroep.nl



Heerderdwarsstraat 36

6224 LT Maastricht

Tel. 043 – 601 7177

ZOMERDEALS bij
Regie auto’s

Investeer nu uw vakantiegeld
in een jong gebruikte auto!

WWW.REGIEAUTOS.NL

Heerderdwarsstraat 36
6224 LT Maastricht
Tel. 043 - 601 71 77

EINDEJAARSDEALS 
bij Regie auto’s
Investeer dit jaar nog in  

een jong gebruikte auto! 

WWW.REGIEAUTOS.NL
KFC Maastricht 

Markt 65,
6211 CL Maastricht 

Zaterdag tot Donderdag 11:00 - 23:00 uur
Vrijdag 10:00 - 23:00 uur
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Bez� gs� vice
FEBO.NL

FEBO Maastricht - Markt 69
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Pathé Maastricht 1 jaar!
Op 5 november 2016 was het 1 jaar geleden dat Pathé Maastricht haar deuren 

voor publiek opende op de nieuwe locatie aan Sphinxcour 1. Dit werd gevierd 

tussen 29 oktober en 6 november. De aftrap werd gegeven met een hele nacht 

horrorfilms tijdens de Halloween Horror Show. Gedurende de week waren er 

meerdere voorpremières met prijsverlotingen of een filmquiz in de zaal. Ook de 

bezoekers van specials werden in de watten gelegd: voor aanvang van de Sneak-

preview stond de popcorn met een drankje klaar en bij de 50PLUS Bios (waar 

bezoekers van alle leeftijden welkom zijn) werd zelfs voor een high tea gezorgd. 

Voor de kids waren er veel activiteiten in de foyer met bezoek van Disney prin-

sessen en de allerjongste bezoekers mochten samen met Sneeuwwitje genieten 

van Thomas de Trein tijdens de Kleuterbios. Tijdens een speciale vertoning van 

de film Fataal kwamen filmmakers Jesse Bleekemolen en Robin Jan Aarts voor 

een exclusieve meet & greet naar Maastricht. Bijzonder om zulke gepassioneer-

de, jonge filmmakers over hun vak te horen praten.

Foto’s: Sjef Kerckhoffs en Gaby Lejeune
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Top Shelf Parket | parket van de bovenste plank

Weerterveld 13 Meerssen | 043 - 364 34 12 | www.topshelfparket.nl
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 uur | zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Sla
nu uw 
slag! Decembermaand

Aktiemaand
MET SPECIALE

EINDEJAARSKORTINGEN
op parket-, laminaat-, PVC-, en RCB Vloeren



Welling Maastricht | Weerhuisweg 1 | 6226 NC MAASTRICHT | Tel. 043-4093075
Welling Sittard | Bergerweg 63 | 6135 KD Sittard | Tel: 046 4572600

Welling Heerlen | Terhoevenderweg 97 | 6412 ZJ Heerlen | Tel: 045 5700800
www.wellingautobedrijven.nl | info@wellingautobedrijven.nl

De nieuwe PEUGEOT 3008 SUV toont zijn kracht en karakter. Met zijn pure design weet deze SUV 
stoerheid en elegantie te combineren. Aan boord van de nieuwe 3008 SUV bent u in een hightech 
wereld waarin u geniet van nog intensere rijsensaties.

U rijdt al een Peugeot 3008 SUV vanaf € 28.570,-

Nu in onze showroom
De nieuwe Peugeot 3008 SUV

MAASTRICHT  HEERLEN  SITTARD



Fregatweg 43, MAASTRICHT - T. 043-36 27 777 - www.aupingplaza-maastricht.nl
Auping Plaza Maastricht

Maandag vanaf 13.00 uur, dinsdag woensdag vrijdag van 10.00 tot 18.00, donderdag van 10.00 tot 
21.00 koopavond, zaterdag van 10.00 tot 17.00 en iedere zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur!

Altijd een matras  
die perfect bij je past
nu tijdelijk extra voordelig

De dagen worden korter, ’s nachts koelt het wat meer af en ’s ochtends wil je lekker in bed blijven liggen. Een ideale gelegenheid om 
jouw slaapkamer onder handen te nemen. Daar hoort natuurlijk ook een goede matras bij. Maar wat voor de één een goede matras is, is 
dat niet vanzelfsprekend voor de ander. Auping heeft daarom een breed assortiment matrassen met volop keuze in afmeting, hardheid en 
samenstelling van materialen. Kom proefliggen in één van onze winkels en profiteer van 20% voordeel op alle (top)matrassen. Zo heb 
je al een Auping matras vanaf € 396,-.

*De actie geldt van 8 oktober t/m 27 november 2016. Kijk op auping.nl/matrassenactie voor de voorwaarden.

20%
voordeel

op alle Auping
(top)matrassen*

Actie loopt 
t/m 27 november

Auping_plaza_DDM_CMM_181116_216x303.indd   1 09-11-16   11:47


	01_VP
	02_Rina Lingerie CM9
	03_Elle_voorwoord_CM8
	04_Block Optiek CM9
	05_Inhoud_cm9
	06_07_Noten
	08_Mosa Forum
	09 Magisch Tekst cm9
	10_11_ LAB 2 Maastricht
	12_15 Outofthebox cm9
	16_ASA Regio Bank
	17 Pathe_CM9
	18-19 Dominicanen CM9
	20-21_prominent CM7
	22-23 UM Academici_cm9
	24_Ouzeri Omega_CM9
	25-28_Magisch Maastricht cm9
	29_vanlijf_CM
	30-31_UM Symposium smullen_cm9
	32-33_Envida_cm9
	34_Hugten Opreij Chriske
	35_Loendersloot CM9
	36_Hekkert Adv
	37_MVT Jacob CM
	38-39_Uitagenda_CM9
	40_Hypotheker pathe
	41_42_43_Harkema Peugeot
	44_Dominicanen Bosch Tonnare
	45-47_Opel Hekkert Autogroep
	48_KFC Febo Regie
	49 Fotopagina_Pathe CM9
	50_Topshelf
	51_welling_adv_CM9
	52_Berden_ducth_design

