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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. Daarom gaan zaakvoerster 
Marleen en haar team méér dan een stapje verder. Zij werken graag op maat bij 
iedere klant. De juiste maat vinden is absoluut belangrijk en dus investeert Mar

-

leen 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
www.lingerierina.be

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!!!”
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Bekruipt u ook wel eens het gevoel dat alles veel sneller gaat?  Dat alles ook veel snel-
ler moet en dat we af en toe goed de balans in de gaten moeten houden. 

Wat dat betreft is het voor mij maandelijks een verademing om zelf mijn koers te kun-
nen bepalen. Strak de kwaliteit van het magazine kunnen waarborgen en ook de dead-
lines kunnen respecteren. 
Zoveel als mogelijk zelf doen en de regie houden bij vormgeving, fotografie en repor-
tages. Op het moment dat de layouts en de omvang weer worden uitgezet vallen alle 
puzzelstukjes weer op zijn plaats.

Deze maand weer een aantal mooie reportages. Zoals LAB Maastricht met een verhaal 
over kennis en sport. Verder een interview met Dr. Dominik Mahr van UM over zijn Ser-
vice Science Factory en een interview met Aurelia Streit over haar succesvol Refugee 
Project aan de Universiteit van Maastricht. 

Op een heel ander gebied is Frank Benders aktief als franchise ondernemer bij KFC.  
Deze maand in de serie Out Of The Box. Zoals u maandelijks van ons gewend bent 
ook de maandelijkse boeken en muziekpagina’s i.s.m. Boekhandel Dominicanen, de 
Uitagenda Zuid Limburg en nog veel meer.

Ik wens u veel leesplezier in deze alweer 8e uitgave.

Peter van Hooren
Uitgever

colofon
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www.vanhoorenmedia.nl
info@vanhoorenmedia.nl
06 25 35 05 96
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Het jaar is alweer bijna rond.



5,00*

* Exclusief 3D, IMAX en IMAX 3D toeslagen. Kijk voor de voorwaarden op www.pathe.nl/kinderticket

www.pathe.nl/kinderticket

DE LEUKSTE KINDERFILMS 

BELEEF JE BIJ PATHÉ!

Brasserie 1632 | Dousbergweg 100 | 6216 GC Maastricht
+31 (0)43 328 17 40 | info@brasserie1632.nl | www.brasserie1632.nl

U vindt Brasserie 1632
op het terrein van

www.internationalgolfmaastricht.com  I info@internationalgolfmaastricht.com

International Golf Maastricht is op
zoek naar de nieuwe Joost Luiten!
Altijd al willen golfen, maar nooit de uitdaging aangegaan?

Maak kennis met deze geweldige sport 
en registreer je voor het Premium 
Starterspakket, slechts 600 €

10 lessen van 1,5 uur in groep van 4 à 6 
personen inclusief 1 jaar lidmaatschap 
van de 9 holes Par 35 Course.

Leer golfen met deze super faciliteiten!
3 courses - 36 holes
Overdekte en verlichte driving range met 
40 afslagplaatsen
2 Putting Greens
1 Bunker Green 
1 Chipping Green
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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. 

door Meyke Houben | fotografie: Ralph Sluysmans
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Deze maand: 

Frank Benders

Out           of the Box
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Het is geen voor de hand liggende 
carrièremove: van het adviseren over 
pensioenen naar het uitbaten van fast-
foodrestaurants. Toch is dat wat Frank 
Benders deed. De franchisenemer van 
Kentucky Fried Chicken (KFC) en FEBO 
heeft nog geen dag spijt gehad van zijn 
ommezwaai. “De vrijheid die je hebt als 
ondernemer zou ik voor geen goud wil-
len missen.” 

Zestien jaar werkte Frank Benders bij 
AMEV verzekeringen, toen hij in 2002 
vanwege privéomstandigheden besloot 
een jaartje er tussenuit te gaan. Tijdens 
dat jaar trof hij voorbereidingen om het 
roer drastisch om te gooien. “Ik zag mo-
gelijkheden in de fastfoodsector”, vertelt 
Frank. “Maar ik wist ook dat ik het in de 
franchisesfeer wilde zoeken. In 2004 heb 
ik zelf KFC benaderd. Tijdens onze ge-
sprekken bleek dat de vestiging in Maas-
tricht te koop was. Een uitgelezen kans, 
dus heb ik samen met een compagnon 
op 1 januari 2005 de zaak overgenomen.” 

De compagnons werden beiden voor de 
helft eigenaar. “Een samenwerking op 
50/50 basis is geen goed uitgangspunt”, 
weet Frank nu. “Er moet er één zijn die 
een meerderheidsbelang heeft. Onze 
constructie werkte niet, dus hebben we 
onze samenwerking wat KFC betreft 
halverwege 2006 in goed overleg beëin-
digd.” 

Frank zette KFC alleen voort, en met 
succes. “Tegen mijn verwachting in is 
de omzet vanaf het begin gegroeid. Dat 
ligt voor een deel aan sterke landelij-
ke marketingcampagnes, deels aan de 

herkenbaarheid van het product. Wie 
bij KFC binnenloopt, weet wat hij krijgt: 
kip. Onze producten zijn vers, handge-
maakt, met de kenmerkende - geheime 
- KFC-kruidenmix. Dat is het vaste con-
cept. Maar daarnaast zorgen we ervoor 
dat we blijven vernieuwen en de klant 
veel variatie bieden.” 

Die klant is steeds vaker jong, heeft 
Frank gemerkt. “Onder de jeugd is 
KFC op dit moment echt booming.” De 
ligging op de Markt, de ‘foodstrip’ van 
Maastricht en een populaire uitgaans-
plek, is daarbij ook van invloed. Om 
optimaal van de bezoekersstromen te 
kunnen profiteren, is KFC sinds juni van 
dit jaar zeven dagen per week tot 11 uur 
’s avonds open. “Voor onze omzet moet 
ik het hebben van de vrijdag tot en met 
de zondag”, legt Frank uit. “De andere 
dagen zijn lastig in Maastricht. Daarom 
zoek ik in de gemeente draagvlak voor 
een koopavond op vrijdag en langere 
winkelopeningstijden op zaterdag. Dan 
zijn de mensen toch al in het centrum, 
dus waarom niet proberen hen dan ook 
vast te houden?”

De fastfoodondernemer is ook in ge-
sprek over de opening van een tweede 
KFC in de stad. “Een vereiste is dat het 
een drive in locatie moet zijn. We kijken 
nu naar diverse locaties en hopen vol-
gend jaar duidelijkheid hierover te krij-
gen.”

“Bezorging wordt steeds belangrijker”
Door het succes van KFC krijgt Frank 
de smaak te pakken. In 2011 begint hij 
in Maastricht de eerste Limburgse Febo. 

Een gewaagde stap, want hoewel de 
snackautomatiek in Amsterdam al 75 
jaar een begrip is, is Febo in Limburg 
nog niet zo bekend. Febo verkoopt verse 
snacks, waaronder de populaire kalfs- 
en rundvleeskroketten, die drie maal 
per week worden geleverd vanuit Am-
sterdam. Frank onderkent dat de Febo 
ten opzichte van de KFC een sterke troef 
heeft: “KFC doet nog niet aan bezorging, 
Febo wel. Ik ben ervan overtuigd dat be-
zorging steeds belangrijker wordt, dus 
wil ik in de toekomst met de Febo daarop 
focussen.”

“Bezorging wordt steeds
belangrijker”

8 | Citymagazine Maastricht
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“Als ondernemer ben je zelf verantwoor-
delijk voor het succes”, meent Frank. 
“Dat betekent voor mij dat ik elke dag op 
de zaak ben. Eerst was dat zeker 50 uur 
per week, nu nog ongeveer 25. Gelukkig 
heb ik een stabiel team van werknemers 
om me heen. Dat helpt om, nu ik 63 ben, 
de zaak wat meer los te laten. Ik overleg 
veel met mijn restaurantmanagers Tanja 
Janssen en Roy Rutten, in wie ik het vol-
ste vertrouwen heb om samen de juiste 
doelstellingen te bereiken.” 

Wie bij KFC binnenloopt,
weet wat hij krijgt: kip!



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



1.�����Waar�ben�je�het�meest�trots�op��
zowel�zakelijk�als�privé?

       Zakelijk dat ik alles over een andere 
boeg durfde te gooien, en met succes: 
na 10 jaar onderwijs besloot ik een 
fotografie opleiding te gaan volgen en 
vlak na het afronden hiervan ontdekte 
ik opeens het logo van Pathé aan het 
Sphinxcour. Diezelfde dag nog heb ik 
online een sollicitatieformulier inge-
vuld en binnen een week werd ik aan-
genomen en was de Grand Opening. 
Bizar. Door die korte tijd ben ik in ra-
zend tempo ingewerkt door de mana-
gers en dat hebben ze goed gedaan: 
ik mag met trots zeggen dat mijn 
contract inmiddels is verlengd. Wat ik 
hier zo leuk vind is dat er naast de re-
guliere werkzaamheden naar je kwa-
liteiten wordt gekeken. Voor mij per-
soonlijk houdt dit bijvoorbeeld in dat 
ik mag helpen bij het beheren van de 
lokale Facebookpagina en bij evene-
menten zie je me vaak met mijn came-
ra rondlopen. Ik mag hier zoveel waar 
ik van hou combineren en dat maakt 
me waanzinnig trots, want dat had 
ik een jaar geleden nooit verwacht!  
Privé ben ik vooral trots op iedereen 
die me dierbaar is en hoe we ons 
samen door dit leven slaan. Ik ben 
dankbaar dat ik hen om mij heen mag 
hebben, ook al wonen sommigen een 
beetje ver weg.

 
2.���Als�je�een�vraag�zou�mogen�stellen�

aan�een�alleswetend�iemand�welke�
vraag�zou�dat�dan�zijn?

      Ik zou vooral een antwoord willen 
krijgen: een alleswetend iemand 
weet tenslotte alles, dus ook wat ik 
het allerliefste zou willen weten… en 
daar ben ik stiekem best nieuwsgie-
rig naar!

3.�����Wat� is� de� mooiste� les� die� je� tot� nu�
toe�in�je�leven�hebt�geleerd?   
Om altijd tevreden te zijn met wat je 
hebt. Alles kan altijd beter, maar ook 
vele malen slechter en dat vergeten 
veel mensen.

 
4.����Als� je� jezelf� vergelijkt� met� 10� jaar�

geleden�waar�sta�je�dan�nu?  
Tien jaar geleden stond ik voor de 
klas als vervanger. Kinderen iets bij-
brengen dat hen een leven lang bij 
blijft is zo mooi. Nu mag ik kinderen 
entertainen in de bioscoop. Schmin-
ken, glittertattoo’s zetten, even bab-
belen bij de kindertafel… Zo leuk! Ik 
heb nu een heleboel minder stress 
en kan veel meer genieten.

 
5.����Welke�opmerking�van�iemand��

anders�zal�je�altijd�bijblijven?
������ “Geit neet besteit neet”. Dromen zijn 

waar te maken, al besef ik dat er 
soms geluk bij komt kijken. Maar als 
je het écht wil dan lukt dat.

 
6.����Wat�zijn�de�3�belangrijkste�waarden�

in�jouw�leven?
���������Beleefdheid. Loyaliteit. Oprechtheid. 

Niet per se in die volgorde.
 
7.����Waar�heb�je�spijt�van�?  

Mijn opleiding. Ik ben aan de PABO 
begonnen omdat de decaan van mijn 
middelbare school dat écht iets voor 
mij vond. De opleiding zelf heb ik 
nooit leuk gevonden, maar als ik er-
gens aan begin maak ik het graag af.

8.����Welke�wens�wil�je�nog�in�vervulling�
laten�gaan?  
Een wens die je in vervulling kan 
laten gaan is voor mij een wens die 
je ook waar kunt maken… dan ga ik  

 
voor de hoop die ik al jaren heb om 
Leonardo DiCaprio te ontmoeten. Ik 
wil Pathé’s reporter Nafiesa met lief-
de assisteren als ze hem ooit eens 
mag interviewen. Of nog beter: zou 
het niet fantastisch zijn om in zaal 8 
zijn documentaire “Before the Flood” 
te vertonen en hem ondertussen een 
en ander toe te laten lichten? Bij een 
Pathé Unlimited Night, een speciale 
voorpremière voor onze Unlimited 
(Gold) Abonnees, is hij ook meer dan 
welkom. Of gewoon even langskomen 
om een kopje thee te drinken, mag 
ook. Neem ik wel mijn nichtje Kimm 
mee, in onze tienerjaren hebben we 
al zijn films bij Pathé (toen nog Mi-
nerva genaamd) samen bekeken!

9.����Waar�erger�jij�je�aan�  
Sneeuw. Ik vind werkelijk niks zo eng, 
vooral als ik auto moet rijden.

 
10.��Wat�zijn�je�ambities�voor�het��

komende�jaar?
������� Mijn ambitie is om meer te leren over 

het organiseren van events zodat ik 
kan bijdragen de bezoekers van Pa-
thé Maastricht films nog meer te 
laten beleven. Ik streef ernaar om 
via de lokale Facebookpagina ‘Pathé 
Maastricht’ zoveel mogelijk mensen 
te informeren over alles wat men hier 
kan zien, we draaien bijvoorbeeld 
meer dan alleen maar films. Denk 
aan Pathé Specials zoals live opera 
uit New York, ballet uit Moskou of de 
Pathé Kleuterbios voor de allerklein-
ste bezoekertjes: het zijn allemaal 
ware feestjes!

in the picture

10 vragen aan: 
 Gaby Lejeune, service employee

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

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



De oudste koffiebranderij van het Zuiden is na 138 jaar
nog steeds een familiebedrijf waar smaak en service bovenaan staan.

Onze bibliotheek aan fijne smaken en het vakmanschap van onze eigen
koffiebranders & theespecialisten zorgen voor een bijzondere

smaakbeleving die we graag met u delen.

Blanche Dael koffie & thee ~ heerlijk vertrouwd.

www.blanchedael.nl

MBD_ADV_OKT_citymag_210x297+3mm.pdf   1   29-09-16   13:04



OUZERI  MEGA

Maastricht is weer een uniek restaurant rijker.

• 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

Bij Ouzeri Omega kun je 7 dagen per week terecht van 12.00 uur tot 24.00 uur

Groetjes Georgios en Iris Papachatzis
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Ook hier is de belettering verzorgd door

Repenhof 25, 6241 DB BUNDE, T 06 - 53 21 62 02
E info@decoletter.nl, I www.decoletter.nl

Schoenerweg 40

6222 NX  Maastricht

tel:  043-3626797

fax: 043-3626763

info@slangeninterieurbouw.nl

www.slangeninterieurbouw.nl

Van Harte Proficiat !

Wij wensen Georgios en Iris Papachatzis 
veel succes met hun nieuwe zaak.

14 | Citymagazine Maastricht

Stationstraat 79

6247 BK, Gronsveld

+31 (0)6 52 75 17 59

info@hermesgp

www.hermesgp.nl

BEDRIJFSKEUKENS BV

NAMENS ONS ALLEMAAL

VAN HARTE GEFELICITEERD!
WWW.GORISSENBEDRIJFSKEUKENS.NL

Maastricht is weer een 
mooi restaurant rijker.
Dinsdag 18 oktober, vond in Maastricht de opening van Ouzeri Omega plaats. Op bijgaande 
foto’s een sfeerimpressie van deze mooie en gezellige openingsavond. Veel genodigden, 
bekenden en relaties gaven deze avond dan ook acte de présence om Georgios en Iris Pa-
pachatzis te feliciteren met hun nieuwe restaurant gelegen in het centrum van Maastricht. 
Met recht een zaak om trots op te zijn! 
Foto’s: Peter van Hooren

Onderstaande bedrijven feliciteren Ouzeri Omega.
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Toen Irina Burlacu afstudeerde aan 
de Universiteit Maastricht zag ze haar 
proefschrift al verdwijnen op een plank 
onder een dikke laag stof. “Onderzoek 
verschijnt meestal in wetenschappelijke 
vakbladen en op conferenties. Ze berei-
ken amper het brede publiek. Daar wil-
de ik iets mee.”

Researchista was de oplossing. “Onder-
zoekers hebben weinig tijd om op een 
laagdrempelige manier over hun onder-
zoek te schrijven of een andere creatie-
ve vorm bij hun publicatie te bedenken. 
Daarnaast hebben ze nou niet echt een 
hip imago. Researchista brengt daar 
verandering in. De naam zegt het al. Het 
komt van fashionista, iets dat veel men-
sen kennen” vertelt Irina enthousiast.

“We willen dat academisch onderzoek 
trendy wordt. Daarom benaderen we het 
op een informele manier in blogs. We 
willen het menselijke gezicht van de on-
derzoeker tonen. Wie is diegene die al 
die uren achter een computer zit, hard 
werkend aan nieuwe of betere kennis?” 
Op www.researchista.com zijn de blogs 
voor iedereen te lezen. 

Kennis en sport liggen op straat 
Wat hebben een onderzoeksblog en een fietspark met elkaar gemeen?

Het zijn allebei innovatieve projecten in Maastricht. De een richt zich op wetenschap, de ander op sport. 

Beiden willen een breed publiek aanspreken. 

Door: Karin Somers, Fotografie: Peter van Hooren

Irina Burlacu: Researchista is de oplos-
sing.

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.

16 | Citymagazine Maastricht
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Over de scheiding tussen de onder-
zoekswereld en de wereld daarbuiten 
zegt Irina: “Misschien kun je onderzoek 
zien als een bevroren meer. De onder-
zoekswereld is het water onder de laag 
ijs. Daar gebeurt van alles door hele 
gepassioneerde en leuke mensen. Het 
enige dat je echter van buitenaf ziet is 
ijskoud, bevroren water. Onderzoek is 
niet gemakkelijk te begrijpen of uit te 
leggen. Met de liefde voor onderzoek die 
Researchista heeft, hoop ik die ijslaag te 
laten smelten!” 

Researchista is ontstaan in Maastricht. 
Daarom wil Irina haar project toewijden 
aan de stad en heeft ze ‘Ode to Maas-
tricht: researchers perspective’ in het 
leven geroepen. “We fotograferen on-
derzoekers in de straten van Maastricht. 
Zij vertellen over hun onderzoek, terwijl 
we ook de geschiedenis van de straat 
ontdekken. Zo krijgt de onderzoeker een 
gezicht. Maastrichtenaren lezen over al 
het onderzoek dat gedaan wordt op de 
universiteit. Ik hoop dat er zo een onder-
zoekscultuur in Maastricht ontstaat. We 
mogen trots zijn op wat deze stad voort-
brengt aan kennis!”

Van onderzoekers in de straten van 
Maastricht naar de Noormannensingel 
bij de A2, want Maastricht is niet alleen 
een kennisstad, maar ook een sportieve 
stad. 
Een jaar geleden zag je tegenover het 
Sint Maartenscollege een braakliggend 
terrein en een grote, groene loods. Be-
halve Sjef Eijmael. Hij zag de ideale plek 
voor een bikepark. En in het weekend 
van 26 en 27 november is het dan zover: 
Green 043 Bikepark wordt officieel ge-
opend!

“Mensen willen bijvoorbeeld wel graag 
mountainbiken, maar vinden het in het 
bos met steile hellingen nog te eng. Hier 
op het Bikepark kun je veilig oefenen en 
krijg je begeleiding. En ook kinderen 
kunnen hier hun energie kwijt” vertelt 
Sjef. 

De komende drie jaar heeft Trailz043, de 
mountainbikevereniging van Maastricht, 
de mogelijkheid om het Bikepark tot een 
succes te maken. In samenwerking met 
Avenue2 en de Makelaars van de Tus-
sentijd hebben ze het gebied geschikt 
gemaakt. “Wij beheren nu het terrein, 
verhuren BMX-fietsen, mountainbikes 
en de bijbehorende bescherming. En we 
geven workshops en clinics. Niet alleen 
over hoe je veilig fietst, maar ook bij-

voorbeeld over het onderhoud van een 
fiets.” 

Een sportdag, teamuitje, bootcamp: de 
mogelijkheden zijn oneindig. “Het is 
leuk om te zien dat de jeugd uit de om-
liggende wijken nu ook erg betrokken is. 
In het begin was er nog weleens kritiek, 
maar mensen zijn over het algemeen 
erg enthousiast. Er komt hier nu veel 
meer levendigheid en het komt de vei-
ligheid ten goede.” 

“De samenwerking met horeca, het be-
drijfsleven en andere outdoorsporten is 
onmisbaar” vertelt Sjef. “Alleen kunnen 
we het niet. We werken hier met tien 
vrijwilligers, maar er ontstaan al bijzon-
dere contacten. Zo onderzoeken we of 
we met het UWC (United World College, 
red.) een programma kunnen opzetten 

voor een internationale doelgroep. Fiet-
sen is namelijk niet in elk land vanzelf-
sprekend.” 

Een grote wens van Sjef is om een 
pumptrack aan te leggen op het terrein. 
Een geasfalteerd parcours van 600 vier-
kante meter, geschikt voor wedstrijden 
voor alles met wieltjes. “In de wijde 
omtrek is dit er nog niet. Dan moet je 
al naar Zeeland of Luxemburg. We zijn 
bezig momenteel met crowdfunding via 
wijzijnsport.nl om het geld bij elkaar te 
krijgen.”

En over drie jaar? “We weten dat dit tij-
delijk is, maar we hopen natuurlijk te 
laten zien dat er veel behoefte is. Wie 
weet kunnen we dan wat langer blijven. 
Of verhuizen we over drie jaar naar een 
permanente plek.”

Sjef Eijmael: ideale plek voor een bikepark.



Pascale Bruinen: Het jaar van de uil 
30 oktober vindt bij Boekhandel Dominicanen de presentatie 
plaats van het nieuwe boek van Pascale Bruinen: Het jaar van de 
uil. Over verwondering, verlies en veerkracht.
In het boek schrijft Pascale Bruinen over het verlies van haar 
vader die op hoge leeftijd overlijdt. Pascale raakt hierdoor emoti-
oneel volledig van slag. In de loop van het eerste jaar na zijn dood 

beleeft Pascale een intense spirituele 
ervaring die voortkomt uit de Wet van de 
Aantrekkingskracht. Een uil speelt daar-
bij een bijzondere, bijna magische rol. 
Pascale beseft hierna dat er iets moet 
veranderen. Voortaan volgt ze nog maar 
één weg: die van haar hart. Dit leidt er-
toe dat Pascale stopt met haar werk als 
officier van justitie. 

Maria Dueñas: 
Het geluk van een wijngaard

Begin november komt Maria Dueñas naar Ne-
derland. Zij wordt bij Boekhandel Dominicanen 
geïnterviewd over haar boek Het geluk van een 
wijngaard, een meeslepend verhaal over een 
vrouw die een man leert zien dat het in het leven 
om meer gaat dan alleen rijkdom en aanzien. 
Mauro Larrea’s avontuurlijke leven voert de lezer 
mee van de jonge republiek Mexico in de tweede 
helft van de negentiende eeuw naar het prachti-
ge Havana, en van West-Indië naar het kleurrijke 
Andalusië. Een spannend verhaal over tomeloze 
ambities, schimmige intriges, verlangen naar 
roem, eer en rijkdom. En over de moed om alles 
op alles te zetten en te vechten voor wat werke-
lijk de moeite waard is. Het debuut Het geluid 
van de nacht (2012) van Maria Dueñas bereikte 
in Spanje miljoenen lezers en werd ook in het 
Nederlands een bestseller.

Van zaterdag 5 t/m zondag 13 november is er bij Boekhandel 
Dominicanen volop aandacht voor culinaire boeken. Want 
dan vindt de Kookboeken7daagse plaats. De 10e Kookboek 
van het Jaar verkiezing zal op 10 november plaatsvinden. 

13 Oktober is de Nobelprijs van literatuur uitgereikt aan 
Bob Dylan, die zijn poëzie in muziekvorm onder de aandacht 
brengt. Waardoor wij er dit keer op 2 manieren aandacht aan 
kunnen besteden; zowel met zijn muziek als met zijn boeken. 

Natuurlijk is er de komende periode meer bij ons te doen. 
Een overzicht van onze activiteiten vindt u elders op de pagi-
na en op onze website.

Deze maand tippen wij de volgende boeken en muziek:

&Muziek
Boeken tips

Ian Graham: Ontdek de wetenschap 
met de flipperkast
‘Ontdek de wetenschap met de flipperkast’ is een unieke box waar-
mee je van alles leert over natuurkunde. Bouw je eigen echt wer-
kende flipperkast en leer alles over zwaartekracht, gewicht en ver-
snelling. Ontdek hoe de verschillende onderdelen in de flipperkast 

bewegen, roteren en rollen en je snapt 
meteen hoe de drie wetten van Newton 
werken. Deze box wordt geleverd met: * 
73 onderdelen om je eigen flipperkast te 
bouwen * een boek met veel fascinerende 
feiten, heldere diagrammen en bouwin-
structies* 100 kaarten om je scores bij te 
houden.

Boek

Boek

Boek

Sabrina Ghayour: Sirocco
In Sirocco laat Sabrina Ghayour je zien hoe je de Midden-Oos-
terse keuken heel makkelijk kunt integreren met onze westerse 
keuken, producten en kooktechnieken. Door haar Perzische ach-
tergrond, maar grootgebracht in Groot-Brittannië, weet Ghayour 
als geen ander hoe ze westerse producten met Midden-Oosterse 
smaken kan combineren en zo gerechten creëert die perfect in 

balans zijn: soms subtiel en aromatisch, 
soms krachtig en sterk. Wentelteefjes 
met kardemom, martini van ingelegde 
citroen, courgettefrietjes met sumak-
zout, zalmtartaar op Midden-Oosterse 
wijze, harissamosselen en dadelscones 
met sinaasappel & kaneel: de recepten in 
Sirocco zijn niet authentiek Midden-Oos-
ters, maar weerspiegelen de ongecom-
pliceerde en smaakvolle stijl van koken 
van Sabrina Ghayour. 

Robert Harris: Conclaaf
De paus is dood. De deuren van de Sixtijnse Kapel sluiten en vol-
gens de eeuwenoude traditie zullen honderdzeventien kardinalen 
hun stem moeten uitbrengen in de geheimzinnigste verkiezing ter 
wereld. De kardinalen zijn allen zeer vrome mannen. Maar ze zijn 
ook ambitieus en elkaars rivalen. In de volgende tweeënzeventig 

uur zal een van hen de machtigste spiritu-
ele leider op aarde worden. Al snel wordt 
duidelijk dat een van de gedoodverfde 
kanshebbers een groot geheim verbergt. 
Een geheim dat het voortbestaan van het 
Vaticaan op het spel kan zetten.

Boek

Boek



Norah Jones: Day Breaks
Na haar uitstapje in het repertoire van de 
Everly Brothers op haar vorige plaat keert 
Norah Jones op haar nieuwe album Day 
Breaks terug naar vertrouwder terrein. 
Day Breaks is een plaat die wortelt in jazz 
én pop. Toch wordt het avontuur niet ge-
schuwd. Dat is met name te danken aan 
de samenwerking met saxofonist Wayne 
Shorter die hier alle ruimte krijgt. Day 
Breaks is een gelaagd album waar muzi-
kaal vakmanschap en de ervaring uit een 
zeer veelzijdige carrière samen komen.

A g e n d a
November
Het hele jaar door vinden bij Boekhan-
del Dominicanen lezingen, schrijversbe-
zoeken, muziekoptredens en exposities 
plaats. Een compleet overzicht met nade-
re informatie kunt u vinden op de website 
www.boekhandeldominicanen.nl
De komende maand staan o.a. de volgen-
de activiteiten gepland:

za 29 okt | 16.00 u
Suspense meets feelgood : Thrillerschrij-
ver Michael Berg interviewt schrijfster 
Astrid Harrewijn
zo 30 okt | 13.30 u 
Interactieve presentatie Annet Bremen 
en Lubert Priems  rond het boek en de 
voorstelling  ‘Aufrecht gehen’
zo 30 okt | 16.00 u 
Boekpresentatie Pascale Bruinen: Het 
jaar van de uil. Over verwondering, verlies 
en veerkracht.
3 of 4 nov 
Interview van de internationaal bekende 
schrijfster Maria Dueñas : ‘Het geluk van 
een wijngaard’
zo 6 nov 
De Dominicaner orde bestaat dit jaar 800 
jaar. Boekpresentatie en presentatie van 
het nieuwe habijt in de Dominicanerkerk
wo 9 nov | 15.00 u 
Boekpresentatie ‘Vastelaovendsvrunds-
jes’ van Vivianne Rijnders bij de Boeken-
wurm en bij Boekhandel Dominicanen
wo 9 nov | 20.00 u 
Concert ‘Idylle van de Vrede’ door Ad 
Mosam. Kaartverkoop via www.ad-
mosam.nl
do 10 nov | 19.30 u 
Boekpresentatie Jos Benders: ‘Liefde 
met voorbedachten rade’
t/m 12 nov 
Expositie FoMaas, Stichting Fotomanifes-
tatie Maastricht
zo 13 nov - 7 jan 
Expositie glaspanelen Ingrid Capozzi
zo 13 nov | 13.30 u 
Concert Projektorkest ‘Nieuw Geluid’ in 
het kader van de WMC Biënnale
wo 16 nov | 13.00 u 
Concert en signeren harpiste Lavinia 
Meijer: The Glass Effect

Lavinia Meier: The Glass Effect

Harpiste Lavinia Meijer heeft onlangs een nieuwe CD uitge-
bracht: The Glass Effect. Woensdag 16 november om 13.00 uur 
geeft zij een gratis toegankelijk lunchpauzeconcert en na af-
loop zal zij haar CD signeren.  Lavinia Meijer haar uitvoering 
van Philip Glass’ Metamorphosis tijdens zijn concert in de Am-
sterdamse Melkweg in 2011 markeerde het begin van een bij-

zondere muzikale vriendschap. En haar Glass album (2012) betekende voor Lavinia 
de doorbraak naar het grote publiek. Philip Glass en Lavinia ontmoetten elkaar 
sindsdien diverse malen en deelden samen het podium. Nu, vijf jaar later, beze-
gelt Lavinia deze bijzondere band met een album waarop de iconische componist 
centraal staat. Een dubbelalbum bestaand uit één album met de Études van Glass 
door Lavinia bewerkt voor harp plus een tweede album met door Lavinia Meijer 
gearrangeerd werk van artiesten die sterk beïnvloed zijn door Glass en nu toon-
aangevend zijn, zoals Nils Frahm, Bryce Dessner en Nico Muhly.

CD

The Golden Years of Dutch Pop 
music: The Sixties part 1 
In de serie The Golden Years of Dutch pop 
music zijn 4 leuke verzamel cd’s versche-
nen met hits van Nederlandse popgroepen 
uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. 
Opvallendste voor Limburg is deel 1 uit de 
Sixties met daarop de hit “ Be mine again“ 
van The Skope. Be mine again bereikte een 
bescheiden 36ste plaats in Veronica’s top 

40 maar is nog 
steeds een vro-
lijke meezinger 
met een wel 
zeer herkenba-
re tekst.

Blaudzun: Jupiter
Bij het horen van het eerste nummer op 
Jupiter wordt het al duidelijk: Blaudzun 
blijft zich ontwikkelen als muzikant. Dat 
het hier om een nieuw hoofdstuk gaat  in 
het Blaudzun-boek maakt de man ook dui-
delijk door het nieuwe album als deel  1 
van een trilogie uit te brengen. Het typische 
Blaudzun geluid is gebleven: groots en 
soms bombastisch, maar de accenten zijn 
verschoven.  Drums en synthesizers vinden 
elkaar meer. Het album is meeslepend en 
eigenlijk vanaf het eerste nummer een vol-

treffer.

Brahms. Symphonies. 
Harnoncourt
Op Warner Classics is onlangs een prach-
tige ode aan de op 5 maart overleden 2016 
overleden dirigent Nicolaus Harnoncourt 
verschenen. 5 cd,s met alle 4 de symfonie-
en, de 2 piano concerten en een aantal klei-
nere orkestwerken van Brahms, uitgevoerd 
door o.a. het Concertgebouw orkest en de 

Berliner Phil-
harmoniker. So-
list is niemand 
minder als Ru-
dolf Buchbin-
der. Prachtige 
u i t vo e r i n g e n 
voor een spe-
ciale prijs van 
19,99 Euro.
 

CD CD

CDCD

Dominicanerkerkstraat 1, Maastricht, www.boekhandeldominicanen.nl
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Loop in onze feestmaand November eens vrijblijvend binnen 
en laat u informeren over de vele mogelijkheden. U kunt bij ons 
terecht voor een vakkundige fotoshoot in onze nieuwe fotostu-
dio, maar ook voor visage waar u blij van wordt. Een gediplo-
meerde nagelstudio en Spa pedicure maken ons totaalconcept 
verder compleet voor u.

Fotografie.
In onze vakkundige fotostudio kunnen wij elke opdracht verta-
len naar uw wensen. Of het nu gaat om een proffesionele be-
drijfsreportage, bruidsfotografie of conceptuele fotografie, wij 
maken er iets moois van. Van pasfoto tot volledige reportage. 
Informeer ook eens naar de mogelijkheden van kinderfeestjes 
met fotografie , visagie en kostuums. Elk kind en ouders wor-
den er blij van!

Wokshop Fotografie 
Altijd al goed willen leren fotograferen? Geef je dan nu op voor 
de Workshop Basis Fotografie voor alle camera’s. 
In deze workshop van 2 ½ uur leer je alle facetten van het 
maken van beter foto’s. Kortom alles komt aan bod zoals ISO 
waarde, diafragma en sluitertijd. Maar ook compositieleer en 
alle bruikbare basisprincipes komen aan bod. 
Leer beter fotograferen en pas de opgedane kennis meteen toe.

Nagelstudio
In onze nagelstudio wordt u door onze gediplomeerde allround 
nagelstyliste perfect geadviseerd en geholpen. Informeer naar 
de mogelijkheden.

Visagie.
Voor alle mogelijke toepassingen zoals bruids make up, gala 
make up advies en nog veel en veel meer.

Spa Pedicure
Maak bij ons een afspraak voor een complete behandeling en 
onderga een weldadige wellness- en voetmassage. Uw voeten 
varen er wel bij!

Workshop Visagie
Volg nu deze 2 ½ uur durende workshop waarin alle facetten 
van visagie worden behandeld. Van kleurgebruik tot verant-
woord en mooi opmaken. Ook wordt je onder proffesionele be-
geleiding meer vertrouwd gemaakt met alle do’s en dont’s van 
de visage.  Informeer naar de mogelijkheden en geef je nu op.

Nieuw in 
Maastricht
Eindelijk is het dan zover! 
Onze nieuwe zaak in Winkelcentrum de Leim 
in Heer is nu geopend!

Winkelcentrum De Leim
De Leim 14
6227 CT Maastricht-Heer
Tel: 06 14424504
E.  studio.objektif@gmail.com
I. www.studio-objektif.com
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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 Verstelbare armsteun 

4 Lende ondersteuning 

5 Juiste zithoek 

6 Ideale zitdiepte

7 Ideale zithoogte

ONZE ZEVEN
VOORWAARDEN

zitdiepte zitbreedte

armhoogte

rughoogte

zithoogte

Kijk op prominent.nu/humberto hoe 
 Humberto zelf de materialen kiest.

WHEN COMFORT MEETS STYLE
Met trots presenteert Prominent de nieuwe Humberto collectie. Door deze unieke 

samen werking tussen het bekende stijl icoon en de expert in zitcomfort is een 
 bijzondere serie relaxstoelen ontstaan. Stoelen die pure klasse uitstralen en daar naast 
uit stekend zitten. Laat je inspireren door de prachtige vormen en materialen in deze 

fascinerende collectie. Bekijk deze en alle andere collecties in onze vernieuwde 
 winkel aan de Avenue Ceramique 191 in Maastricht.
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KORTING 
OP DE HELE COLLECTIE

€300

ELEMENTS CRAFT 
Normaal v.a. 1290,-
Nu v.a. 990,-

SENSE STOCKHOLM 
Normaal v.a. 1790,-
Nu v.a. 1490,-

BALANCE DOT 
Normaal v.a. 1190,-
Nu v.a. 890,-

DREAM ASHLEY 
Normaal v.a. 990,-
Nu v.a. 690,-

AL GEZIEN 
OP TV?
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Gaston Crijns en Yves Jongen vormen al 
een aantal jaren het bekende verkoop-
team van Regie Auto’s in Maastricht. 
Al meer dan drie decennia een van de 
grootste onafhankelijke autobedrijven 
in de regio. Ze verdiepten zich in de 
leasematerie en ontwikkelden voor Re-
gie auto’s een eigen occasionlease. “ De 
belangstelling overtreft onze verwach-
tingen “, aldus het ondernemend duo.

Bij binnenkomst in de garage zijn bei-
de heren geconcentreerd bezig hun zelf 
ontwikkelde website te verfijnen. Gaston 
Crijns: “ Een autobedrijf heeft tegen-
woordig twee showrooms. In de fysieke 
etalage staat onze voorraad te blinken, 
via de website geef je alle relevante 
informatie door. Vaak wordt een auto 
dankzij deze gedegen informatie van de 
website al op voorhand grotendeels ver-
kocht. De showroom fungeert dan als fi-
nishing touch om de auto ook in het echt 
te beleven. 

Occasionlease in trek bij zzp’ers 
en (startende) ondernemers

Zelf de regie 
houden over je 

autokosten

De verkoop van nieuwe auto’s is 
het afgelopen jaar (2015) voor het 

eerst sinds jaren sterk gestegen 
ten opzichte van de jaren ervoor. 

Dat heeft o.a. te maken met 
veranderingen en verbeteringen 

in de markt, zoals het hogere 
consumentenvertrouwen en de 
weer stijgende koopkracht voor 

velen. Daarnaast is het een gegeven 
dat de tweedehands automarkt 

een stuk stabieler is en ongeveer 
vier keer zo groot is als de markt 

voor nieuwe auto’s.
Startende ondernemers en 

zzp’ers kiezen daardoor vaker 
voor een jonge occasion.
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“Ondernemers zitten niet te wachten op hoge 
autokosten, ze verlangen mobiliteitsoplossingen”. 
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Wat is de achterliggende gedachte bij 
het in de markt zetten van Regie Occa-
sionlease en wat zijn dan de voordelen 
voor de ondernemer?
“Steeds vaker kregen we te maken met 
ondernemers die problemen  hadden 
met hun bedrijfsmobiliteit”, aldus Yves 
Jongen.” Kijk, als je kapster aan huis 
bent, verzorgende in de thuiszorg, schil-
der, loodgieter of een administratiekan-
toor beheert dan moet je flexibel kunnen 
zijn in mobiliteit. Hiervoor heb je gewoon 
een representatieve auto nodig” en dan 
bots je tegen een aantal problemen op. 
“ De traditionele operationele lease auto 
is vanwege de hoge kosten vaak niet 
haalbaar voor deze ondernemers”, ver-
volgt Gaston Crijns “Laat staan dat ze bij 
de bank terecht kunnen voor een lening 
of krediet. 
Ons Regie occasionlease concept is ont-
wikkeld op basis van de huidige econo-
mische realiteit en op onze eigen erva-
ringen uit de markt.

Realiteitsdenken en zonder toeters 
en bellen, heel direct overzichtelijk en 
vooral transparant, waarbij bedrijfsmo-
biliteit voorop staat.”

Occasionlease bewijst steeds vaker 
zijn waarde. Veel ondernemers ervaren 
leasecontracten met nieuwe auto’s als 
een blok aan hun been. Simpelweg om-
dat er niet genoeg geld wordt verdiend 
om zo’n contract met maandelijkse 
hoge autokosten op te hoesten. Volgens 
het CBS zijn er momenteel al meer dan 
1 miljoen zzp’ers in Nederland en ook 
steeds meer jongeren starten nu een ei-
gen bedrijf. Die zitten echt niet te wach-
ten op hoge autokosten!

Crijns en Jongen leggen uit. “Een nieuwe 
auto schrijft de eerste jaren het meeste 
af, wat de leaseprijs hoog maakt over 
de gehele looptijd. Een jonge occasion 
heeft deze eerste afschrijving al achter 
de rug en dat drukt de kosten behoorlijk. 

Bij occasionlease hoeft de ondernemer 
dus niet aan zijn reserves (spaargeld) te 
komen. Regie occasionlease maakt het 
mogelijk gebruikte personenauto’s te 
leasen met een aanschafwaarde vanaf 
5.000 euro tot 100% van de aanschaf-
prijs (exclusief btw). Gedurende de loop-
tijd is er een vaste afschrijving met vaste 
maandelijkse leasetermijnen en geen 
kilometerbeperkingen. Ook is het mo-
gelijk de looptijd van de leaseovereen-
komst af te stemmen op de economi-
sche levensduur van het bedrijfsmiddel. 
Gedurende de looptijd is de ondernemer 
eigenaar van het vervoermiddel.
De auto komt op de balans te staan en is 
het mogelijk de gefactureerde BTW als 
voorbelasting weer terug te vorderen bij 
de aangifte omzetbelasting. Rente en 
afschrijvingskosten zijn fiscaal aftrek-
baar. Startende ondernemers kunnen 
gebruik maken van de regeling starters-
aftrek, waarbij het mogelijk is om wille-
keurig af te schrijven. Na de leaseperi-
ode is de ondernemer volledig eigenaar 
van zijn of haar auto.”

Het kiezen voor occasionlease heeft ook 
nog als extra voordeel dat een jonge oc-
casion direct uit voorraad leverbaar is. 
“Wij verkopen en leasen graag occasi-
ons en de nieuwe eigenaar wil zoveel 
mogelijk profijt van zijn aankoop.” Een 
win win situatie!

www.regieautos.nl

Occasionlease draagt bij aan een ver-
antwoorde bedrijfsvoering aldus Gaston 
Crijns en Yves Jongen.

“Bij occasionlease hoeft
een ondernemer zijn reserves 

niet aan te spreken”



Een leaseauto is niet meer uitsluitend weggelegd voor zakelijke rijders. 
Steeds meer particulieren kiezen voor een privéleasecontract. Er wordt 
flink voor geadverteerd. En het klinkt ook wel heel aantrekkelijk: al van-
af € 200 per maand rijd je een mooie nieuwe auto. 

In 2014 werden 17.000 private lease-contracten afgesloten, in 2015 
was dat aantal al meer dan verdubbeld en naar verwachting zijn het er 
100.000 in 2020. 

Toch kan je privé leaseauto ingrijpende gevolgen hebben als je een huis 
gaat kopen of verbouwen. Want waar de dealer je vaak niet op wijst, is 
dat je met een private lease-contract soms een stuk minder kan lenen 
voor je hypotheek. Hoe zit dat? 

Private lease bestaat uit een financieel deel en een servicedeel, zoals 
belasting, onderhoud en reparatie. Het financiële deel, 65% van de to-
tale leasesom, wordt standaard aangemeld en geregistreerd bij Bureau 
Kredietregistratie (BKR) onder de code Operational Autolease. Bij de 
toetsing voor de berekening van wat je mag lenen, neemt de bank 2% 
van dat financiële deel van het leasecontract mee als financiële ver-
plichting. Dit betekent dat je minder kan besteden aan hypotheeklasten. 
En daardoor daalt je maximale hypotheek. 

Zo kan een auto die € 250 per maand kost je hypotheekruimte flink 
beperken. Het verschil kan zomaar € 50.000 of meer zijn. Een relatief 
kleine lening kan er dus voor zorgen dat je een grotere lening niet rond-

krijgt. En dat kan het verschil maken tussen wel of niet je droomhuis 
kopen. Of die geplande verbouwing uitvoeren. 

Twijfel je of jouw auto je woonwensen in de weg staat? Maak een af-
spraak en kom langs bij één van onze adviseurs. We rekenen het graag 
samen met je uit. Dan heb je helder hoeveel je precies kan lenen, en 
neem je een weloverwogen beslissing voordat je een privé leasecon-
tract aangaat. 

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

Hoe een auto je droomhuis 
in de weg kan staan
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Presentatie van de nieuwe
Peugeot 3008 SUV
bij Welling Autobedrijven te Heerlen
De presentatie van een nieuw automodel is natuurlijk voor de echte autoliefhebber een 
must en een lust voor het oog. Welling Autobedrijven o.a. ook Peugeot dealer voor Zuid 
Limburg presenteerde in hun showroom te Heerlen voor genodigden de allernieuwste 
Peugeot 3008 SUV. Deze was net op tijd gearriveerd voor deze speciale show. 
Onder grote belangstelling en vergezeld van een een hapje en een drankje werd deze  
nieuwe telg kritisch bekeken en gekeurd.
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De Service Science Factory, onderdeel van Maastricht University, heeft middels de nodige projecten 

al veel bedrijven geholpen in hun uitdagingen om bijvoorbeeld extra diensten om hun product heen 

te bedenken. Academici, studenten, experts en vertegenwoordigers van de organisaties zelf werken, 

gedurende acht weken, intensief samen om ideeën te bedenken. 

Service Science Factory
vormt brug tussen

academische wereld en praktijk

Door: Stephan van Appeven,  Foto: Peter van Hooren
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Onderaan in de Tongersestraat, onder de rook van de Maastricht 
University School of Business and Economics, ligt Service Science 
Factory (SSF). Deze tak van Postgraduate Education van de UM 
biedt niet alleen studenten een praktische wijze van leren, maar 
kan bedrijven die worstelen met een kwestie ook op innovatieve 
ideeën brengen. Gedurende een kleine twee maanden vinden er 
diverse sessies plaats, waarbij een delegatie van het bedrijf sa-
men met zo’n zes tot acht studenten (van alle faculteiten) en vier 
tot acht academische krachten van het UM (zoals PhD-studenten 
en professoren), onder leiding van externe deskundigen van SSF, 
met elkaar creatief brainstormen over wat deze organisatie kan 
doen om een bepaald probleem op te lossen. 
Dr. Dominik Mahr is zowel de Scientific Director van SSF als As-
sociate Professor bij Maastricht University. Volgens hem vormt 
SSF en haar methodiek de brug tussen organisaties en de weten-
schappelijke denkwijzen van de universiteit. “Ik ben de helft van 
mijn tijd op de faculteit, de andere helft bij SSF en kan bijvoorbeeld 
makkelijk in de rol van wetenschapper kruipen en de vertaling 
van wetenschappelijke taal naar het bedrijfsleven verzorgen. SSF 
maakt zo academische kennis toegankelijk voor iedereen.” Mahr 
heeft al meer dan vijftig projecten voorbij zien komen. “Sommige 
bedrijven zijn erg productgeoriënteerd. En daarin zijn ze super! 
Maar producten zijn makkelijk te kopiëren als je de ingrediënten 
weet. En als concurrenten dan betere prijzen hebben, ben je al 
snel minder relevant. Dit levert een enorme concurrentiedruk op, 

maar er is een uitweg: allerlei diensten om het product heen be-
denken.” 
Mahr komt met een voorbeeld van de denkwijze bij SSF, dat me-
teen duidelijk maakt dat er diepzinnig wordt nagedacht: “Neem 
nou een bedrijf dat boren maakt. Hoe vaak maakt een mens nou 
efficiënt gebruik van een boor? Van de tien tot vijftien jaar dat je 
zo’n ding hebt, staat ie misschien vijftien minuten bij elkaar echt 
aan. Bij SSF gaan we vervolgens nadenken waarom je deze boor 
überhaupt koopt. Je koopt hem niet omdat je het een leuk ding 
vindt, want je wilt uiteindelijk een gat in de muur boren. Daar-
naast gaat het ook niet om dat gat, maar om een schilderij wat 
je vervolgens kan ophangen. Of gaat het misschien meer om het 
opleuken van je appartement? Als ik er zo naar kijk, kan ik een 
boor verkopen en leg ik meteen ook de link naar een interieursty-
list die mijn huis inricht of een plek waar ik kunst kan kopen. Extra 
diensten dus.” 

Klanten
Uiteenlopende partijen kwamen inmiddels al in aanraking met 
SSF. Mahr noemt grote organisaties als Volkswagen Group, 
MUMC+ en Medtronic als klanten waar SSF nieuwe diensten voor 
heeft ontwikkeld. Maar ook kleinere bedrijven, waaronder ook 
non-profitorganisaties, uit allerlei branches komen in aanraking 
met SSF. “We hebben aan de ene kant goede ideeën waarmee we 
naar buiten treden, maar aan de andere kant komen bedrijven ook 
naar ons. Bovendien spreekt het zich rond via de ene klant naar 
de andere. We zijn daarin erg transparant en vertellen hoe we het 

hebben aangepakt bij andere bedrijven en nodigen hen dan uit 
onderdeel van een project te zijn.” 

Studenten
De brainstormsessies bij de Service Science Factory vinden plaats 
in bijzondere kamers. Op de eerste plaats is er geen klassikale 
opstelling van meubilair, maar is deze erop gericht deelnemers 
los te weken van hun normale werkomgeving. Naast het SSF-ca-
fé, is er bijvoorbeeld een ‘beachroom’ en een ‘gardenroom’, waar-
bij beide kamers zo zijn ingericht zoals de naam doet vermoeden. 
De studenten vormen natuurlijk een essentieel onderdeel van 
SSF. Het veranderende onderwijssysteem speelt hierin een grote 
rol. Mahr: “Het is niet genoeg meer om studenten alleen les te 
geven en theoretische casussen te laten oplossen. Ze willen ‘real 
life’-opdrachten.” Van recht tot gezondheidszorg, allerlei studen-
ten werken mee aan de levensechte casussen van organisaties. 
“Voor sommige studenten is SSF onderdeel van hun programma, 
maar de meeste participeren vrijwillig om beter voorbereid te zijn 
op de arbeidsmarkt. Over het algemeen zijn dit wel de studen-
ten die iets gemotiveerder zijn en zich verder willen ontwikkelen.” 
Sommige studenten komen in aanmerking om studiepunten te 
krijgen voor een SSF-project. Maar wie weet loont het wel in gro-
tere zin voor de participanten. Want een bedrijf kan na acht weken 
ook dusdanig onder de indruk raken, dat er misschien wel een 
dienstverband uitrolt voor de uitblinker. En op die manier zijn het 
niet alleen de bedrijven die profijt hebben van de SSF-projecten. 

Meer informatie over de Service Science Factory vindt u op: 
www.servicesciencefactory.com. 

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!

“Als je echt wat wilt veranderen
in een bedrijf, moet je bij de

mensen zelf beginnen.”

“De manier van denken en de 
handvatten die we ze aanreiken, 
kunnen studenten later in hun 

carrière goed gebruiken.”



Tip 1: Kies het perfecte whiskyglas
Bij de keuze voor het perfecte glas, 
komt het natuurlijk ook weer aan op je 
persoonlijke voorkeur. Je kunt hierin zo 
ver gaan als je zelf wil. Als jij je whisky 
het liefst uit een plastic bekertje drinkt, 
moet je dat vooral doen. Maar aange-
zien dit artikel zo leer je whisky drinken’ 
heet, kijken we hoe de kenners het 
doen. De kenners stellen doorgaans, de 
meest gangbare glazen zijn de tumbler 
en de tulpvormige whiskyglazen zoals 
de Glencairn of de Snifter.
De twee laatstgenoemde glazen zijn 
ideaal voor whisky door hun nauwe 
opening en stellen je volop in staat de 
geur en smaak in je op te nemen. De 
tulpvormige glazen concentreren de 
geuren en smaken bovenin het glas en 
stellen je in staat 
deze optimaal te 

waarderen. In deze glazen komt de 
smaak maximaal tot zijn recht. Drank-
houders van andere materialen beïn-
vloeden de smaak van je whisky. Glas is 
dus sowieso de eerste keuze.
Daarnaast is natuurlijk, net als bij 

haute-cuisine, ook de 
presentatie belang-
rijk. Je whisky ziet 
er ook veel sma-
kelijker uit in een 
mooi stevig glas. 
Dat draagt weer 
bij aan de smaak. 
Welke je precies 
kiest, is uiteindelijk 
persoonlijk. Smaken 
verschillen.

Tip 2: Doe je ijs of 
water in je whisky?
Krijgen we dit 
weer, zul je wellicht 
denken. Een van de 
meest besproken 
onderwerpen is toch 
echt wel, doe je ijs 
of water in je whis-
ky? Of drink je het 
toch gewoon neat. 
Een kenner deelde 
het volgende met 
ons: wanneer je voor 

het eerst whisky proeft, drink 
het dan neat. Dat is de smaak zoals die 

bedoeld is. Daarna is het beter te kijken 
wat bij jou smakenpalet past. Mocht 
het alcoholpercentage in een whisky 
erg hoog zijn, of de smaak erg wrang, 
verlamt dit de smaakpapillen vaak een 
beetje. Zeker bij de erg sterke whisky’s 
voegen sommige kenners een druppel-
tje water toe. Dat verdunt de whisky een 
klein beetje en opent de smaak als het 
ware. 
Hierdoor kun je meer van de whisky 
proeven in plaats van de soms wat 
sterke overheersende alcoholsmaak. 
Voeg een druppeltje water toe en proef. 
Heb je te veel water toegevoegd? 

Zo leer je Whisky drinken
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Zo leer je Whisky drinken
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Simpel, schenk dan wat whisky bij.
Ondanks de afkeur van de meeste ken-
ners met betrekking tot het gebruik van 
ijs in je whisky, is het voor velen toch 
de geprefereerde manier van drinken. 
Kenners zeggen dat ijs de smaakpapil-
len een beetje verlamt, waardoor je de 
smaak minder kunt beleven. Toch zijn er 
genoeg mensen die hun whisky graag 
gekoeld drinken. Een paar ijsklontjes in 
de whisky zijn zeker een optie dus. Mits 
dit niet de smaak gaat overheersen en 
waterig maakt natuurlijk.

Tip 3: Whisky ruiken
Net als bij wijn, is het bij whisky ook 
fijn om bepaalde smaken en geuren 
vast te stellen en te herkennen. Zoals 
we in eerdere blogs al zagen, zijn er 
volop geuren en smaken te herken-
nen in whisky’s. Bloemenextracten tot 
kruidige accenten, hoe meer whisky je 
drinkt, hoe sneller je deze zaken zult 
herkennen. Zeker bij een goede whisky 
is het fijn om even de tijd te nemen en 
te identificeren wat je nu allemaal proeft 
en ruikt. Smaak en geur gaan in deze 
hand in hand. Geloof het of niet, maar je 
smaak wordt beïnvloed door je reukver-
mogen. Sterker nog, hoe complexer de 
smaak, hoe belangrijker je geurzintui-
gen zijn!
Schenk de whisky in en laat het even 
ademen. Beweeg het glas in rondjes 

zodat de whisky een klein beetje danst. 
De whisky heeft tenslotte een hele tijd 
in een vat gezeten en daarna in een fles, 
dus het moet even de tijd krijgen. Bekijk 
de kleur van de whisky ook eens tegen 
een witte achtergrond.
Nog voor je een slok neemt, is het 
daarom belangrijk eens goed je neus te 
gebruiken. Steek je neus dus eens goed 
in het glas. Neem die aroma’s in je op! 
De eerste geur zal voornamelijk alco-
holisch van aard zijn en je neusgaten 
een beetje neutraliseren. Neem daarom 
nog eens een tweede en derde teug en 
probeer te herkennen wat je ruikt. Dat 
is de echte ware whiskysmaak.

Tip 4: Whisky proeven
Neem vervolgens een klein slokje. Slik 
de whisky niet door, maar speel er een 
beetje mee in je 
mond. Verschil-
lende gedeeltes 
van je tong 
verwerken na-
melijk verschil-
lende smaken. 
Probeer de 
verschillende 
accenten te 
proeven en te 
herkennen. 
Je zult, zeker 
omdat dit erg 

gangbare smaken zijn, vaak karamel, 
vanille en toffee herkennen. Deze 
worden erg vaak in whisky’s gebruikt. 
Sommige accenten zullen zeer moeilijk 
te proeven zijn. Raak niet ontmoedigd 
wanneer je iets op de fles ziet staan en 
dit met geen mogelijkheid proeft. Daar-
bij is ook ieders smaakervaring anders.
Let vervolgens bij het doorslikken ook 
op de afdronk. Sommige afdronken 
kunnen heel subtiel zijn, maar wel 
erg bijzonder. Stel jezelf ook de vraag 
hoe lang de smaakt in je mond blijft? 
Sommige whisky’s hebben een lange 
afdronk, andere een korte. Probeer ook 

het leegdrinken van 
je glas te rekken 
over 30-60 minuten. 
Het is geen shot te-
quila. Zeker wanneer 
je een whisky voor 
het eerst proeft is 
het goed wat rustig te 
drinken. Dit is niet om 
kosten te besparen, 
zoals wij als Hollan-
ders wellicht denken, 
maar om je palet en 
smaakpapillen echt de 
kans te geven de whis-
ky te ‘verwerken’.
Belangrijk is om gedu-
rende het gehele proces 
in de gaten te houden 
dat smaken persoonlijk 
zijn. Uiteindelijk drink 
je whisky toch voor je 
plezier. 

Een boek dat ik je zeer zeker kan aan-
bevelen is de Whisky Encyclopedie van 
Michael Jackson. Een zeer fraai boek 
met veel info over alle mogelijke whis-
ky’s. Een prachtig kijk- en leesboek 
voor de komende lange winteravonden.

Peter van Hooren



De eerste stap naar uw 
maatwerk design keuken
De Keukenstudio & Bad vertaalt vak-
kundig uw keuken- en badkamerwensen 
naar een stijlvolle design keuken of bad-
kamer waar u jarenlang van zult genie-
ten. Koken en badderen krijgen een to-
taal nieuwe dimensie in een ingenieuze 
en originele design keuken of badkamer 
van De Keukenstudio & Bad.

Roger in de Braekt en Dave Janssen 
hebben jarenlange ervaring in het ont-
werpen en realiseren van maatwerk de-
signkeukens. Bovendien zag het tweetal 
absolute meerwaarde in het leveren van 
een totaalconcept, waarbij volledige ont-
zorging van de klanten het sleutelwoord 
is. Deze ambities, gecombineerd met 
jarenlange ervaring, resulteerden in De 
Keukenstudio. De Keukenstudio is een 
begrip in Maastricht en verre omstreken. 
We mogen dagelijks klanten begroeten 
uit Nederland, België en Duitsland, die 
kiezen voor de kwaliteit, de noviteiten, de 
service en het totaalconcept van De Keu-
kenstudio.

Maatwerk badkamers
Sinds enkele jaren ontwerpt en monteert 
De Keukenstudio naast design keukens 
ook maatwerk badkamers. Ook voor bad-
kamers bieden wij een totaalconcept, van 
het ontwerp tot en met het voegen van de 
tegels: u hebt er geen omkijken naar.

Uw design keuken: 
exclusieve topkwaliteit
Een design keuken van De Keukenstu-
dio & Bad kenmerkt zich door kwaliteit, 
exclusiviteit en functionaliteit. De design 
keuken wordt volledig aan de hand van 
uw wensen ontworpen, door een ervaren 

ontwerper die u adviseert en begeleidt. 
De design keuken wordt vervolgens voor 
u vervaardigd, waarna onze monteurs de 
design keuken bij u monteren. 

Daarom een keuken van 
de keukenstudio
Wij ontzorgen u van A tot Z, u hebt ner-
gens omkijken naar. Uw wens wordt 
uitgewerkt tot uw ideale maatwerk de-
signkeuken. Alleen de beste kwaliteit is 
goed genoeg, zowel in materialen als 
appratuur. 

Een designradiator voor
warmte en sfeer
In een design badkamer en steeds vaker 
ook in een design keuken en zelfs in een 
moderne living mag een design radiator 
niet ontbreken. Een designradiator is 
een sieraad in uw badkamer, keuken of 
woonkamer en is uiteraard nog functio-
neel bovendien. 

Een gashaard voor 
sfeer en comfort
Een sfeervolle gashaard zorgt voor sfeer 
en comfort in elke ruimte in uw huis. 
Steeds vaker plaatsen we prachtige gas-
haarden in design keukens. 

Maatwerk kastsysteem, 
voor elk opbergvraagstuk
Een garderobekast of voorraadkast op 
maat maakt uw ruimte écht af. Met een 
maatwerkoplossing voor uw opberg-
vraagstuk kiest u voor klasse gecombi-
neerd met functionaliteit. In elke keuken, 
woonkamer, hal, slaapkamer of zolder 
komt een maatwerk kast perfect tot zijn 
recht. 

Wij informeren en adviseren u graag over 
alle mogelijkheden in onze showroom in 
Maastricht.

Contactgegevens
Terra Cottaplein 25
6216 BJ Maastricht
Winkelcentrum Pottenberg
T | 043 – 3434902
F | 043 – 3112523
E | info@dekeukenstudio.nl

Openingstijden showroom
Maandag gesloten
Dinsdag 9.30 uur tot 18.00 uur
Woensdag 9.30 uur tot 18.00 uur
Donderdag 9.30 uur tot 21.00 uur
Vrijdag 9.30 uur tot 18.00 uur
Zaterdag 10.00 uur tot 17.00 uur
Zondag gesloten

Ca 
Va 
Bien

Digitaal 
onderteken
d door Ca 
Va Bien 
Datum: 
2016.04.15 
20:51:21 
+02'00'
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Begin 2015 organiseerde het Refugee Project de eerste info-avond 
voor studenten die contact wilden leggen met asielzoekers. “We 
hadden gerekend op maximaal 40 belangstellenden”, vertelt initi-
atiefnemer Aurelia Streit, masterstudent aan de UM. “Maar toen 
er 200 mensen binnen waren, moesten we de deur sluiten. Meer 
konden er gewoon niet bij.” 

De basis voor het project is wederzijdse kennismaking. Vanaf de 
start zijn verschillende subcommissies gevormd, die elk een be-
paald onderdeel voor hun rekening nemen. Aurelia: “Zo zijn bij het 

team ‘talen’ dagelijks vijf groepen vluchtelingen aan de slag met 
het leren van Engels en Nederlands. Bij het onderdeel ‘sport’ is 
onder meer een gezamenlijk voetbalteam en een renclubje opge-
richt. En bij het team ‘verbinden’ zijn vluchtelingen en studenten 
elkaars buddy’s.” 

Sinds de oprichting is er al een groot aantal evenementen geor-
ganiseerd, zoals multiculti diners, karaokeavonden, picknicks en 
één vrijdag per maand is er vrije inloop. “Al onze activiteiten zijn 
heel informeel”, legt Petra Kormendy uit, die als studentenpastor 

De overeenkomst tussen vluchtelingen en studenten? Het zijn allebei ‘outsiders’ in Maastricht. 

Met dezelfde behoefte om in de stad hun weg te vinden, te integreren en vrienden te maken. 

Dat laatste is precies waar het Refugee Project Maastricht op inzet.

Vluchtelingen en studenten 
leren van elkaar
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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!

Expo 100 jaar 
Tapijnkazerne 

‘100 jaar Tapijn. Van kazerne naar studiehuis’ is de naam van 
een expositie, die van 6 november tot en met 4 december 
plaatsvindt in gebouw M van de voormalige Tapijnkazerne. 
In de afgelopen honderd jaar heeft de kazerne een meta-
morfose ondergaan van legergroen naar Universiteit Maas-
tricht-groen. De ontwikkeling tot onderwijslocatie voor de 
UM en parkbestemming voor de bewoners van Maastricht 
zet zich de komende jaren verder door. Daarover meer in Ci-
tymagazine van november.
Het honderdjarig bestaan van de Tapijnkazerne was aanlei-
ding om in de geschiedenis te duiken. Op de tentoonstel-
ling zijn talloze en unieke historische foto’s, voorwerpen en 
militaire voertuigen, veelal uit privébezit, te zien. Ook per-
soonlijke verhalen van militairen die op de Tapijnkazerne zijn 
opgeleid of deel uitmaakten van de daar gestationeerde on-
derdelen, komen aan bod. Net als het leven van de zogeheten 
Indiëbataljons, die werden uitgezonden vanuit de kazerne.  
De tentoonstelling is tot stand gekomen dankzij een samen-
werkingsverband van de Stichting Maastricht Vestingstad, 
Universiteit Maastricht, Centre Céramique, de gemeente 
Maastricht en de Stichting Menno van Coehoorn. 
Na de officiële opening op zondag 6 november is ‘100 jaar 
Tapijn. Van kazerne naar studiehuis’ tot en met 4 december 
dagelijks van 12.00 – 17.00 uur voor iedereen gratis te be-
zoeken. Meer informatie: www.100jaartapijn.nl en de Face-
book-pagina van de Stichting Maastricht Vestingstad.

bij het Refugee Project betrokken is. “Wij zijn puur een sociaal 
project, ons doel is het opbouwen van een gemeenschap.” En 
dat werkt, zo hebben Aurelia en Petra gemerkt. “Een tijdje terug 
kreeg een Syriër zijn eerste baan in een winkel in Maastricht. 
Daar hebben we met z’n allen een groot feest van gemaakt. Bij 
dat soort gebeurtenissen merk je dat er echt vriendschappen zijn 
ontstaan. En als vluchtelingen iemand eenmaal een vriend noe-
men, dan staan ze ook altijd en overal voor hem klaar.” 

Studenten die willen meedoen met het Refugee Project, krijgen 
eerste een interculturele training. “In een halve dag leren ze iets 
over andere culturele gebruiken, over de psychische achtergrond 
van vluchtelingen en basiskennis van de Islam. We herinneren 
mensen er bijvoorbeeld aan dat ze moslims beter geen pilsje 
kunnen aanbieden. Maar we leren ze ook om niet te vragen naar 
verhalen die ze zelf niet aankunnen. Als vluchtelingen willen ver-
tellen wat ze hebben meegemaakt of hoe ze hier zijn gekomen, 
dan laten we het initiatief daarvoor bij hen. Wij vragen liever wat ze 
van Maastricht vinden, of wat hun plannen voor de toekomst zijn.”
Een deel van de vluchtelingen komt bij het Refugee Project terecht 
via de gemeente en het COA, waarmee een goede samenwerking 
is ontstaan. De Universiteit Maastricht faciliteert het project op 
verschillende manieren, onder meer door geld beschikbaar te 
stellen. Daarnaast heeft de UM samen met lokale partners een 
programma opgezet, dat vluchtelingen toegang biedt tot hoger 
onderwijs. Dankzij dat programma zijn dit jaar negen vluchtelin-
gen een studie aan de UM begonnen. 

Gemiddeld zijn nu zo’n honderd studenten actief bij het Refugee 
Project en ongeveer evenveel vluchtelingen. Het succes van hun 
onderneming heeft Petra en Aurelia een beetje overdonderd. “Ik 
had me zelf voorbereid op eventuele negatieve reacties”, zegt Au-
relia. “Maar die zijn niet gekomen. Integendeel: er is een enorme 
spin-off ontstaan. Nieuwe vriendschappen zijn geboren, mensen 
hebben werk gevonden of een taal geleerd.” “Dit project is het 
grootste in zijn soort in Nederland”, vult Petra aan. “Ik ga nu in 
Eindhoven praten, daar willen ze dit ook graag opzetten. Hoe mooi 
zou het niet zijn als er straks door het hele land Refugee Projects 
zijn?”
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activiteiten 
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WWW.BOSCHMODESCHOENEN.NL 
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Het kiezen van een goede kachel begint bij het bepalen van het 
benodigde vermogen. Door de goede isolatie van de modernere 
woningen is een vermogen van 3 a 4 kW vaak al voldoende om 
een complete kamer te verwarmen. Ook beschikken de meeste 
woningen over een centrale verwarming, waardoor de kachel 
slechts dient voor bijverwarming of sfeer. Bepaal dus goed welk 
vermogen in jouw situatie afdoende is. Veel mensen kiezen een 
kachel met een te groot vermogen. Het nadeel hiervan is dat de 
kachel slechts een beperkte tijd kan branden, of slechts op de 
laagste stand brand. Wanneer men de kachel langere tijd op vol 
vermogen aanzet wordt de woning gewoonweg te warm.

Gesloten of open verbranding
Naast het vermogen van je kachel, is ook de wijze van verbran-
ding belangrijk. Een open of gesloten verbranding zegt overigens 
iets over de luchttoevoer van de kachel. Het heeft dus niets te 

maken met een glasplaat die wel of niet voor het vuur geplaatst 
is. Een open verbranding haalt lucht uit de ruimte waar de kachel 
geplaatst is en voert deze via een rookkanaal af. Een gesloten 
verbranding haalt lucht van buiten via een kanaal dat zorgt voor 
de luchttoevoer. De vervuilde lucht wordt vervolgens ook weer via 
een rookkanaal afgevoerd. Bij beide varianten is het verstandig 
om de schoorsteen op tijd te vegen. Dit kun je zelf doen, maar 
kun je ook door een schoorsteenveger laten uitvoeren.

Houtkachels
Een houtkachel beschikt vrijwel altijd over een open verbran-
ding. De houtkachel gebruikt dus vrijwel altijd lucht uit de ruim-
te om het hout te doen ontbranden. Het is belangrijk dat de 
woning voldoende ventilatie heeft, zodat er nieuwe lucht aange-
zogen kan worden. Hierdoor zal de kachel goed blijven branden. 
De rook zal vervolgens via een schoorsteen de woning moeten 
verlaten. Het is belangrijk om te bedenken dat de schoorsteen 
altijd recht naar boven geplaatst moet worden. Deze moet boven 
het hoogste punt van het huis uitkomen. Een houtkachel kan dus 
niet zomaar op iedere plek in het huis geplaatst worden.

Gaskachels
De meeste gaskachels hebben de opties om te kiezen voor een 
gesloten verbranding. Dit zorgt ervoor dat de lucht van buiten 
aangezogen wordt. Deze lucht ontbrand in de kachel en zal 
vervolgens weer naar buiten afgevoerd worden. Het voordeel 
hiervan is dat de afvoer niet recht naar boven geplaatst hoeft 
te worden. Hierdoor kan de gaskachel op meerdere locaties in 
de woning geplaatst worden, zonder dat er al te veel rekening 
gehouden dient te worden met de afvoer. De afvoer kan bijvoor-
beeld via een buitenmuur naar buiten lopen. Wel dient men er 
rekening mee te houden dat een dergelijke afvoer wel regelmati-
ge gevelreiniging behoeft, aangezien de rook langs de gevel naar 
boven kan trekken. Overigens zorgt de gesloten verbranding er 
ook voor dat de gaskachel in modernere, slecht ventilerende wo-
ningen geplaatst kan worden.

Professioneel advies
Ben je niet helemaal zeker van de beste kachel of open haard 
voor jouw woning? In dat geval is het verstandig om professi-
oneel advies in te winnen. Verkopers hebben veel ervaring en 
kennis en kunnen je in de meeste gevallen aangeven welke ka-
chel of openhaard het best geschikt is.

     Zoek weerde warmte   op in huis



EEN BEGRIP IN

   DE FINANCIËLE

      DIENSTVERLENING

info@pawlowski.nl
www.pawlowski.nl

043 - 362 39 97

WASSEN  ALS  MET  DE  HAND , MAAR DAN  Véé é L  BET ER!

simply the best
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Téjatergezelsjap 12.5 % - Productie 2016

“Adieu,  tot mörrige,  majesteit” 
”Is dat noe leefde??”

Met  Daniella Marks – Nicole Philips – Marc vd Eertwegh – Ad Defesche • regie: Frans Meewis

Adieu -Tot Mörrige - Majesteit … is de 
nieuwe produktie waarmee Téjaterge-
zelsjap 12.5% het pubiek gaat verrassen: 
drie amusante situaties waarin men zich 
kan afvragen: is dat noe leefde?! 

Theatergroep 12.5 % , bij de Zonnebloem 
Meerssen bekend van de vorige produk-
tie SJLOFFE, laat u op een verrassende 
manier kennismaken met verschillen-
de mensen, op verschillende plaatsen 
die op hun manier “worstelen” met de 
liefde, die soms voortijdig wordt afge-
broken, die soms, misschien wel te laat, 
nog een kans schijnt te krijgen of die een 
beetje vreemd overkomt. Soms is het hi-

larisch, soms ook vertederend en het is 
duidelijk: afdwingen kun je niets. Het is 
beslist vermakelijk om er bij te zijn en 
e.e.a. op een veilige afstand te bekijken. 
Kortom “gniffeltheater” van het beste 
soort in het Mercedestheater, een ver-
rassend comfortabele , verrassend pret-
tige en uiterst toegankelijke theater-ac-
comodatie.
Na afloop zult u misschien zeggen: ja zo 
kan het ook of u blijft zitten met de vraag 
“is dat noe leefde??”  Maar in ieder ge-
val was het uitermate genoeglijk om te 
zien hoe die ”andere” mensen, prach-
tig aangekleed door Margriet Bontrup, 
daarmee omgaan.

Het Mercedestheater is gemakkelijk te 
bereiken, gratis parkeren (volg de bor-
den vanaf de hoofdingang Leidenlaan 
naar de parkeerplaats) daar is ook de 
ingang van het Mercedestheater met 
gratis garderobe.
Première 5 nov. entree 12.50, Matinee 
6 nov. -  entree 10,- euro, 2 -3 -9 -10 
december voostellingen in het Pest-
huyspodium
Voor informatie kunt u terecht op GOO-
GLE: adieumajesteit. Voor entreekaar-
ten kunt u terecht via email bij: adieu-
majesteit@outlook.com. Kaarten voor 
het Pesthuys-podium (10,-) reserveren 
via: www. pesthuyspodium.nl

Foto: Jessica lenderink



Ellerweg 17
6037 RR  Kelpen-Oler

Tel.: 0495-657710
www.meerdandrukkers.nl

Pastoor Brouwersstraat 7
6229 BP Margraten

Tel: 043 4581475
E: info@chriske.nl 
 I: www.chriske.nl

Welk gerecht speelt straks bij u de hoofdrol
in Chriske’s Theatermenu D’r Put. 

Chriske neemt u mee naar de smaakbeleving van het jaar 1541 in het 
kader van de Muzikale Theatervoorstelling, “roond um D’r Put in Merregra-
ote”. Om alle hongerige monden van burgers en buitenlui te vullen heeft 
chef Bryan een Bourgondisch 3 gangen streekmenu samengesteld.

CHRISKE’S THEATERMENU D’R PUT. 
Veurgerech:  Limburgse mosterdsop met Merregraots gegrild spek.
Hoofgerech:   Heuvelland plaank anno 1541. Versjèllende gegrilde en 

gebakke Heuvelland vleis en vès specialiteite. Geserveerd 
mèt slaoj en ambachtelijke friet.

Naogerech:  Ingemaak Merregraots fruit met vanillesjoem.

Bei reservering vaan 2 persoene, veur de aktie pries vaan € 15,41 p/p.
Reserveer nu met familie, vrienden, collega’s, of buren en geniet van een 
heerlijk Bourgondisch driegangenmenu anno 1541.
Dit theatermenu is verkrijgbaar t/m zondag 20 november 2016.                                                             
Reserveren gewenst. Tel. nummer: 043 4581475.

Chriske Margraten.
“De Smaak van het Heuvelland”

 I: www.chriske.nl
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Om de woningmarkt te stimuleren, heeft de overheid een 
aantal jaren geleden de overdrachtsbelasting verlaagd. 
Koop je een woning aan, dan is er maar twee procent (2%) 
overdrachtsbelasting verschuldigd. Wordt een anders-
oortig object, zoals een bedrijfsloods, verkocht dan moet 
er zes procent (6%) overgeboekt worden naar de Belas-
tingdienst.

Kantoor is toch een woning (geweest). 
Dus 2% overdrachtsbelasting
In 1917 zijn op het terrein van de Tapijn-kazerne twee 
panden gebouwd. Ieder pand deed dienst als een dubbel 
woonhuis voor officieren. Er konden dus vier officieren 
wonen met hun gezinnen. Naderhand is één van deze 
panden verbouwd tot militair hospitaal. Tijdens mijn stu-
dententijd in Maastricht is dat pand opnieuw verbouwd 
en vervolgens is er een opvang- en adviescentrum voor 
drugsverslaafden in gevestigd. Daarbij zijn op de bega-
ne grond douches, toiletten en rustruimten gemaakt. 
Onlangs is dit pand verkocht aan een BV, die het heeft 
omgebouwd tot twee verschillende kantoorruimten die 
verhuurd worden. Volgens het bestemmingsplan mag er 
overigens ook gewoond worden.

Volgens de BV hoeft maar 2% betaald te worden omdat 
het pand (oorspronkelijk) bestemd is om er te wonen en 
daarvoor ook geschikt was op het moment van de eigen-
domsoverdracht. De inspecteur is van mening dat het om 
kantoorruimte gaat en dat dus 6% voldaan moet worden.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 10 juni 
2016 uitspraak gedaan in deze zaak. De rechter neemt als 
criterium de oorspronkelijke aard van het pand, namelijk 
(officiers-)woning. 
Maar vervolgens wordt bekeken of er sinds de bouw zoda-
nige aanpassingen zijn gedaan dat er niet meer gewoond 
kan worden. Volgens de rechtbank is daarvan geen spra-
ke omdat er weliswaar verbouwd is in de afgelopen 100 
jaar, maar daardoor niet wezenlijk iets veranderd is aan 
het pand. Bovendien staat het bestemmingsplan toe dat 
er gewoond mag worden. 

De conclusie van de rechters is duidelijk: de koper hoeft 
maar 2% overdrachtsbelasting te betalen omdat het om 
een woning gaat. Dat het pand ten tijde van de overdracht 
(al lang) niet meer bewoond werd, doet niet terzake.

Advies aan kopers van kantoorvilla’s
Koop je een object dat nu geen woning is maar wel ooit 
een woning is geweest, kijk dan eens kritisch naar de ge-
schiedenis van het pand. Is het oorspronkelijk een woning 
geweest maar nu op een andere wijze in gebruik, dan kun 
je mogelijk profijt hebben van deze Tapijn-casus. 

Gaat het bijvoorbeeld om een statig herenhuis uit 1880 
waar nu een advocatenkantoor is gevestigd en wil je er 
zelf je kantoor in vestigen, dan kun je mogelijk 4% over-
drachtsbelasting uitsparen. 

Het resultaat van deze en andere rechterlijke uitspraken 
heeft nu wel als onverwacht neveneffect dat niet alleen 
de woningmarkt wordt gestimuleerd, maar ook de markt 
van kantoorvilla’s. Bedrijven die zo’n pand kopen om daar 
kantoor te houden, hoeven hoogstwaarschijnlijk ook maar 
2% overdrachtsbelasting te betalen. Het laatste woord in 
deze is overigens wel nog aan de Hoge Raad.

Aardig detail: woning-makelaar huurt deel van dit 
pand
Recent ben ik in één van deze officierswoningen binnen 
geweest. Ik was op bezoek bij Roger Henquet en Jan-
Joost Schols om een bepaalde aankoop te bespreken. Zij 
zijn namelijk makelaars in exclusief onroerend goed. 

Zij bemiddelen dan ook vaak bij de aan- of verkoop van 
statige panden. En laten dat nu net panden zijn die vaak 
én als woning én als fraai kantoorpand gebruikt kunnen 
worden of als zodanig in gebruik zijn.  Kortom, panden die 
aanleiding geven tot de vraag hoeveel overdrachtsbelas-
ting geheven mag worden.

Mr. Ernst Loendersloot
kandidaat notaris te 
Maastricht
Telefoon 043-3509950.

koop je nu met 2 of 6 procent 
overdrachtsbelasting?

Mr. Ernst Loendersloot
Sr. kandidaat notaris te Maastricht
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World Press Photo
t/m 13 november, Centre Céramique
Deze unieke reizende tentoonstelling is 
niet alleen een overzicht van de beste 
persfoto’s van het jaar, het is tegelijkertijd 
een historisch document. In het totaal 
zijn er een honderdtal foto’s te zien in de 
tentoonstelling, in de categorieën nieuws, 
hard nieuws, sport, natuur, mensen 
en dagelijks leven. De World Press 
Photo-tentoonstelling trekt alleen al in 
Maastricht jaarlijks 10.000 bezoekers. 
Elk  jaar tijdens de World Press Photo 
tentoonstelling vraagt Centre Ceramique 
een persfotograaf om een presentatie te 
geven over zijn werk. Dit jaar is de keuze 
gevallen op Franco Gori, van 1997 tot 2013 
freelancer voor Dagblad de Limburger, 
die op 13 november om 14.30u vertelt 
over zijn werk en beelden laat zien die hij 
de afgelopen decennia gemaakt heeft.

centreceramique.nl

JIM 
11 t/m 13 november, MECC
Het MECC staat drie dagen lang weer 
helemaal in het teken van de paardensport, 
afgewisseld met  Limburgse gezelligheid. 
De internationale dressuurwedstrijden 
tijdens Jumping Indoor Maastricht (11-
13 november ) zullen garant staan voor 
spannende en dressuursport op hoog 
niveau. Het deelnemersveld mag gezien 
worden met een sterke Nederlandse 
delegatie. Het publiek kan genieten van 
topdressuur op vrijdag 11 november 
tijdens de Vian Prijs, Grand Prix en op 
zaterdag 12 november een uitgebreid 
dressuurprogramma met naast de Grand 
Prix Spécial en de Kür Vian Prijs nog een 
Pas de Deux wedstrijd op Grand Prix 
niveau met vele Limburgse ruiters aan 
de start. Ook dit jaar presenteert JIM 
tussen de sportwedstrijden door  een zeer 
speciale en attractieve show met paarden, 
honden, geiten en eenden.
jumpingindoormaastricht.com

Sinterklaas in Maastricht
12 november t/m 5 december
Hij komt, hij komt! Natuurlijk ook 
naar Maastricht. Op 12 november zal 
Sinterklaas met zijn pietermannen 
weer voet aan land zetten vanaf zijn 
stoomboot. Om 10.00 uur kun je met 
de boot van Stiphout de SS Spanje van 
de Sint tegemoet varen. Om 11.00 uur 
wordt hij aan wal verwelkomt door 
de Burgemeester en wordt in Centre 
Céramique het grote welkomstfeest 
gevierd. In de tijd dat de Sint in 
Maastricht is (t/m 5 december), kun je 
allerlei leuke activiteiten doen. Zo zijn er 
voorleesuurtjes, pietenworkshops, kun 
je de Sinterklaasfabriek bezoeken, en 
zelfs kijken in de werkkamer van de Sint 
en meevaren op de boot. Op 6 december 
wordt de Sint vanaf 16.30 uur weer 
uitgezwaaid en wachten we met smart 
weer tot volgend jaar. 

vvvmaastricht.nl/sinterklaas

Popronde
4 november, diverse cafés
Popronde is een landelijk reizend festival dat elk najaar een 40-tal 
steden in het hele land aandoet. In 2016 strijkt Popronde neer in 
40 steden: van Leeuwarden tot Middelburg, van Venlo tot Alkmaar 
en van Deventer tot Den Haag, geen stad is veilig! Ook Maastricht 
staat al jaren vast op het lijstje steden. Eén avond in het jaar zijn 
cafés de etalage voor de nieuwe generatie popmuzikanten en is het 
centrum het festivalterrein. Singer/songwriters, rappers, rockers 
en producers, de Popronde is niet aan een muziekstijl gebonden 
en de hele avond kun je gratis genieten van nieuwe opkomende 
Nederlandse acts, die in de voetstappen proberen te treden van oud-
deelnemers als Kensington, Chef’Special, Racoon, De Staat, Rondé 
en Dotan.

popronde.nl

Powered by
www.uitagendamaastricht.nl

www.vvvzuidlimburg.nl/evenementenUit Agenda
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Kerststad Valkenburg 
18 november t/m 08 januari 2017
Van 18 november t/m 08 januari 2017 bruist het in Valkenburg 
weer van de kerstactiviteiten! Naast de alom bekende 
kerstmarkten in de Gemeentegrot en in de Fluweelengrot 
kunnen bezoekers ook van Kerst in MergelRijk genieten. 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. 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! De Christmas 
Parade: van 19 november t/m 28 december) trekt twee keer 
per week deze betoverende parade van verlichte praalwagens 
en dansers in in prachtige kostuums op een speciaal voor de 
Parade gecomponeerde soundtrack door het centrum! 

Meer info: www.kerststadvalkenburg.nl.

Kasteel van 
de Sint 
12 november 
t/m 04 december
Hoewel iedereen 
nog van een zon-
netje geniet, dat 
zich zo nu en 
dan laat zien, is 
Kasteel Limbricht 
al druk bezig met 
voorbereidingen 
voor het kasteel 
van de Sint. Voor 
de 5e maal komt 
de goedheiligman 
naar Limbricht toe. Met veel plezier ontvangt hij alle kinderen 
die de Sint een warm hart toedragen. Tijdens de rondleiding 
bezoeken de kinderen de bakkerij, krijgen een training op 
de daken, mogen in de slaapkamers van de pieten kijken en 
natuurlijk mogen de kinderen de goedheiligman even in zijn 
studeerkamer storen! Dit jaar gaat Meester Piet de examens 
afnemen, maar er is een pietje dat het dak niet op durft. 
misschien kunnen jullie helpen? Op 12 en 13 november vindt 
het spetterende openingsfeest plaats. 

Meer info: www.kasteellimbricht.eu

Aod òp Nuj in Heerlen 
10 november
Aod òp Nuj vindt op donderdag 10 november op het Burg. van 
Grunsvenplein in Heerlen plaats en is het eerste carnaval 
gerelateerde evenement van het seizoen. 7500 bezoekers ruilen 
jaarlijks het oude seizoen in voor het nieuwe. Onder het genot 
van vele Limburgse artiesten zoals Erwin, SieFoe, Alm Power 
en Sjpringleavend wordt het nieuwe carnavalsseizoen ingeluid. 
Jij bent er toch ook bij? 

Meer info: www.aodopnuj.nl

Racing Days in Maastricht 
19 en 20 november
Racing Days, de auto & motorsport show die op 19 en 20 
november in MECC Maastricht plaatsvindt, staat garant voor een 
groot aanbod van karts, auto’s & motoren. Ook trucks, quads, 
tractoren en custombikes zulllen te zien zijn. Bezoekers kunnen 
van demonstraties, races en spectaculaire shows genieten! In 
de Action Arena wordt een spectaculair programma getoond. 
Rijders zullen aan het publiek met karts, auto’s en motoren 
laten zien wat er allemaal mogelijk is! Nieuw dit jaar: ervaar de 
G-krachten in een levensechte race simulator! ‘Een realistische 
simulator die alle onderdelen van het racen perfect imiteert’ 
volgens Dennis Kuipers, Nederlands Rallyrijder. Daarnaast zijn 
er een groot aantal standhouders met kleding, petjes, overalls, 
auto’s, motoren, et cetera. Uiteraard wordt ook de inwendige 
mens niet vergeten! Mis dit spektakel niet! De snelste show van 
het zuiden! Meer info en tickets via: 
www.vvvzuidlimburg.nl/agenda/detail/racing-days/10366 
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