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Bij Frans Beks & Zn interieur hebben wij 
voldoende kennis en ervaring in huis om 
u te adviseren in alle denkbare interieur-
stijlen, van modern en strak tot klassiek 
en landelijk.

Zowel bij kleine aanpassingen, renovatie 
van uw bestaande woning of bij een nieuw-
bouwpand, het bepalen van de juiste pro-
ducten als raamdecoratie of vloerbedekking 
is van groot belang.

Je wilt immers er jaren plezier van hebben 
en kunt het daarom het beste meteen goed 
doen. Voor de consument is het zeker de 
moeite waard om gebruik te maken van de 
adviezen die u door de specialist ter plekke 
kunnen worden gegeven.

De keuze binnen de raamdecoratie is mo-
menteel dusdanig uitgebreid dat de con-
sument het vaak moeilijk vindt door de 
omvangrijke collecties de juiste keuze te 
maken.

Wij luisteren daarom eerst naar uw wensen 
en eisen die u heeft alvorens een advies te 
geven. Bij raamdecoratie spelen meerdere 
factoren een grote rol, denkend aan licht-
filtering, privacy, zonwering en onderhoud.
Ook de sfeer binnenshuis wordt grotendeels 
bepaald door de aankleding van vloer en 
wand.

In onze showroom kunt u alle producten 
zien die als raambekleding gekozen kunnen 
worden. Ons streven is u de aandacht en tijd 
te geven om zo tot een goede productkeuze 
te komen.

Als kwaliteit en vakmanschap uw keuze 
bepaalt, dan staat ons team van allround 
stoffeerders en verkoopmedewerkers graag 
voor u klaar om uw woning op een kundige 
manier in te richten.

Graag ontmoeten wij u in onze showroom!

Rob en Miriam Beks
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Back in Business
Het afgelopen jaar heb ik gebruikt om te inventariseren wat ik wil, maar ook naar wat 
ik zeer zeker niet meer wil.

In mijn visie is zinvol ondernemen, datgene doen waar je goed in bent en wat je gelukkig 
maakt. Met deze insteek is mijn manier van ondernemen 180 graden gedraaid. Waar ik 
jarenlang resultaatgericht te werk moest gaan en mij moest richten op meer klanten 
en meer omzet, richt ik mij nu op het leveren van waarde. Voor mezelf en mijn relaties.

Want in de nieuwe manier van ondernemen komen de dingen naar jou toe als je het 
goed aanpakt. Ik wil weer zelf mijn doelen bepalen en de koers uitzetten die ik wil varen. 
Bewust afstand nemen van de oude managementculturen, die alleen maar bezig zijn 
met cijfers, targets, saneren, en mensen ontslaan.
 
Ik wil weer creatief bezig zijn, nieuwe dingen doen en samenwerken met vakmensen.   
Plezier hebben en trots zijn op wat we samen kunnen bereiken als team. 
Nu is het moment daar dat ik hier weer invulling aan kan geven. Een nieuw maandelijks 
magazine, Citymagazine Maastricht. 

Citymagazine Maastricht bestaat uit een jong team dat hard werkt om zijn positie op 
de lezers- en adverteerdersmarkt te gaan versterken, zowel crossmediaal met social 
media en internetsite.

Een magazine dat in het gebied Maastricht/Heuvelland verkrijgbaar zal zijn bij een 100-
tal vaste afgiftepunten.

Ik heb de overtuiging dat de ingezette verschraling in het Limburgse medialandschap,  
er voor zorgt dat 2016 het jaar van nieuwe mogelijkheden en kansen zal zijn.

Ik wens u veel leesplezier met deze eerste uitgave.

Peter van Hooren
Uitgever

colofon
Uitgever
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6218 GD Maastricht
peter@vanhoorenmedia.nl
www.citymagazinemaastricht.nl
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Auteursrechten
Niets uit deze uitgave mag worden gepro-
duceerd en/of openbaar gemaakt d.m.v. 
druk, fotokopie, film of welke andere wijze 
dan ook zonder schriftelijke toestemming
van de uitgever. De uitgever is niet aanspra-
kelijk voor eventuele onjuistheden in deze 
uitgave. Evenmin is zij verantwoordelijk 
voor handelingen van derden die mogelij-
kerwijs voortvloeien uit het lezen van deze 
uitgave. De redactie behoudt zich het recht 
voor ingezonden  materiaal, zonder kennis-
geving vooraf, niet of in gewijzigde vorm te 
publiceren. Over uitslagen van prijsvragen 
en/of  speciale acties kan niet worden ge-
correspondeerd. 

De volgende uitgave verschijnt 
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door Liselotte Spoormans | fotografie: Jonathan Vos

Out           of the Box
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Mr. James Leliveld (Leliveld Advoca-

ten), ontmoet mede vanwege zijn werk 

als advocaat 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, start-ups, aandeel-

houderskwesties en bedrijven in moei-

lijkheden. In deze serie elke maand een 

ontmoeting met iemand uit zijn net-

werk. Deze maand: Emiel Frambach. 

Deze maand: 

Emiel Frambach



[voor bedrijf en particulier]

AL MEER DAN 40 JAAR KENNIS VAN ZAKEN

IN MAASTRICHT EN HEUVELLAND

 

Centrale Verwarming • Loodgieterswerken • 

Sanitaire installaties • Mechanische ventilatie • 

Airconditioning • Technisch beheer • 

Service en onderhoud • • SCIOS inspecties

 

www.pasmansgasgarde.nl 
Bel of mail direct voor een afspraak 

T 043 3616262 • info@pasmansgasgarde.nl

Watermolen 18, 6229 PM Maastricht

TOTAALCONCEPT!
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Het lijkt wel een Hollywoodfilm, het leven 
van Emiel Frambach (1958). In ieder Hol-
lywoodplot gaat het de hoofdpersoon in 
eerste instantie voor de wind, dan gaat er 
iets mis en uiteindelijk komt het allemaal 
weer goed en gaat de bioscoopganger 
met een goed gevoel naar huis. Zo ook 
bij Emiel. Als ex-wielrenner zette hij het 
bedrijf Frambach Event Management 
op waarmee hij succesvol was als me-
de-organisator van grote wielerevene-
menten als de Amstel Gold Race en het 
WK wielrennen in Zuid-Limburg in 2012. 
En toen ging het mis. In 2013 werd dat 
bedrijf failliet verklaard, kort daarvoor 
werd hij getroffen door een zware burn-
out. Een heftige periode waarbij hij door 
zakenpartners in de steek werd gelaten 
en hij zijn echte vrienden leerde kennen. 
Maar als een ware sportheld krabbelde 
hij weer op en afgelopen jaar wist hij het 
wereldwijd bekende triatlonevenement 
Ironman naar Maastricht te halen. 

James en Emiel ontmoeten elkaar in het 
prachtige decor van het Kruisherenho-
tel, de sfeer is ontspannen en de sterke 
vertrouwensband tussen beide heren 
is goed voelbaar. Het is duidelijk dat ze 
samen het een en ander hebben meege-
maakt. 

Als wat voor iemand heb jij Emiel leren 
kennen? James: ‘In mijn vak weet je nooit 
van tevoren met wie je te maken krijgt. 
Meestal heb je wel wat informatie vooraf 
en vorm je daarop een beeld, maar vaak 
blijkt dat dan toch heel anders te zijn. Bij 
Emiel was dat ook zo. Met een dergelijk 
indrukwekkend CV verwachtte ik eerlijk 
gezegd een braniemaker van de boven-
ste plank, maar het eerste wat mij opviel 
aan deze man was zijn bescheidenheid 
en vooral ook zijn open en integere ma-
nier van optreden. Dat raakte mij, zeker 
gezien de buitengewoon moeilijke posi-
tie waarin hij destijds verkeerde; het was 
namelijk al 5 voor 12 en de onderneming 
was technisch al failliet.’ 

Hoe gaat het nu met je? Emiel: ‘Ik ben 
nog niet helemaal hersteld, maar het 
gaat redelijk goed. Ik heb belangrijke 
lessen geleerd. Ik kan beter mijn gren-
zen bewaken, ik weet nu dat als ik over 
mijn grenzen ga ik opnieuw het risico 
loop dat het mis gaat. Vroeger had ik 
geen grenzen, ik ging maar door. Ik ben 
weer in balans en dat vertaalt zich ook in 
het succes van de nieuwe onderneming 
Extra Leisure. Een bedrijf dat ik samen 
met mijn zoon Rob heb opgezet en dat 
min of meer een doorstart is. James is 

de architect hiervan; hij heeft mij geleerd 
om buiten mijn comfortzones te treden, 
out of the box te denken. Hij adviseerde 
mij om verder te kijken dan de wieler-
sport. Want als ik een wielerevenement 
kan organiseren, waarom zou ik dan ook 
niet een ander sportevenement op mij 
kunnen nemen?’ 

‘Een burn-out krijg je 
niet zomaar. Dat zit ook 

in je karakter. Ik ben 
een controlfreak.’

Hoe zag jouw burn-out eruit? Emiel: 
‘Van het ene op het andere moment kon 
ik niks meer. Niet de krant lezen, niet de 
trap op lopen, niet op de fiets stappen. 
Veel slapen. En ondertussen kwamen de 
problemen met het bedrijf. Zo’n burn-out 
krijg je niet zomaar, dat zit ook deels in 
je karakter. Ik ben een control freak, wil 
altijd de puntjes op de i hebben. Ik kan 
niet makkelijk nee zeggen. Als je dat ja-
renlang van jezelf blijft vragen, dan loopt 
op een gegeven moment de emmer over.’ 

Waar is het mis gegaan met het bedrijf? 
James: ’De burn-out was niet de oorzaak 
van het faillissement, maar speelde wel 
een belangrijke rol. Het was een typisch 



bedrijf in moeilijkheden. Na een reeks 
van tegenvallende bedrijfsresultaten is 
te lang gewacht met het treffen van de 
juiste maatregelen. De kaspositie was 
te laag in verhouding tot de kortlopende 
schulden. Daardoor werden de tekorten 
steeds groter en werd Emiel uiteindelijk 
bedolven onder een tsunami van juridi-
sche ellende. Er zaten achilleshielen in 
het businessmodel en uiteindelijk bleek 
het ontbreken van een concurrentiebe-
ding de doodsteek voor Emiel. We had-
den binnen no-time een reddingsplan 
met een goede kans van slagen, maar 

daarin was voorzien dat de toenmalige 
rechterhand van Emiel daar deel van zou 
uitmaken.’ 

Emiel: ‘Maar dat liep mis. Mijn belang-
rijkste opdrachtgever, de Amstel Gold 
Race, trok de stekker eruit. Ze vonden 
mijn bedrijf niet stabiel. Ze vonden mij 
niet stabiel. En tot overmaat van ramp 
nam mijn rechterhand binnen het be-
drijf ontslag. Hij had het inmiddels al op 
een akkoordje gegooid met de Amstel 
Gold Race. Dat wisten we niet, maar we 
zagen eigenlijk wel al aankomen dat hij 

de Amstel Gold Race zou gaan doen, en 
dat is ook gebleken. Twee andere mede-
werkers meldden zich ziek direkt na hun 
ontslag.’ 

Hebben die dan op tijd een zinkend 
schip verlaten of jouw op een heel be-
langrijk moment nog eens een mes 
in de rug gestoken? ’Ik zag het als dat 
laatste. Als ze even geduld hadden gehad 
had dat niet hoeven gebeuren.’ 

Wat verwijt jij jezelf hierin? ‘Dat ik teveel 
met de inhoud ben bezig geweest. Me te 
zeer heb gericht op het organiseren van 
evenementen, te eenzijdig en te weinig 
zakelijk ben geweest. Daardoor had ik 
bepaalde zaken contractueel niet goed 
geregeld, waardoor het dus ook mogelijk 
was dat een ex-werknemer dingen gaat 
doen die eigenlijk onder een concurren-
tiebeding hadden moeten vallen.’ 

Wat was het moeilijkste aan het faillis-
sement? ‘Het moeilijkste was de mach-
teloosheid ten gevolge van de burn out. 
Ik was niet in de staat om de zaken naar 
behoren te regelen maar ik probeerde 
dat toch te doen. Mijn artsen hebben mij 
toen gewaarschuwd. Ik speelde met mijn 
leven.’ 

‘Ik was bang dat ik  het 
niet kon. En dacht: 

schoenmaker blijf bij je leest.’

James heeft je geadviseerd om je niet 
alleen te richten op wielerevenemen-
ten, maar om breder te kijken. Wat vond 
je daarvan? In eerste instantie vond ik het 
niks. Ik zat nog midden in die burn-out en 
dacht: schoenmaker blijf bij je leest. Ook 
was ik bang dat ik dat helemaal niet kon, 
andere evenementen organiseren.’ 

Er moest dus een omslagpunt komen. 
‘Dat kwam er. Ik werd gevraagd om de 
organisatie van de viering van 70 jaar 
bevrijding voor de gemeente Margra-
ten op mij te nemen. Ik moest dus iets 
gaan doen wat ik nog nooit gedaan had. 
En toen bleek dat ik dat kon. Dat was 
eigenlijk het begin van de doorstart van 
mijn bedrijf. Ik heb inmiddels een aantal 
niet-wielerevenementen op mijn naam 
staan, onder meer een dansmarathon 
van Heerlen naar Maastricht, en ik moet 
zeggen dat ik dat eigenlijk nog leuker 
vind dan de wielersport. 

10 | Citymagazine Maastricht
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Was het moeilijk om Emiel ervan te 
overtuigen dat hij verder moest kij-
ken dan de wielersport? James: ‘Dat 
vond ik zelf wel meevallen. Ondanks zijn 
burn-out was Emiel goed coachable en 
dat is nodig om een doorstart van een 
bedrijf met succes te kunnen doorvoe-
ren. Een bedrijf in moeilijkheden verliest 
al gauw het vertrouwen van haar stake-
holders, zoals een bank, investeerders 
of personeel. Dan moet je met een goed 
plan komen om dit vertrouwen terug te 
winnen. Als het zittend management 
daarin niet voldoende meewerkt, dan 
houdt het snel op. Het valt en staat met 
vertrouwen. Emiel was altijd coöperatief 
en deze houding heeft hem ook weer 
gebracht tot het succesverhaal waarin 
hij nu zit. Zijn huisbankier had weer vol-
doende fiducie in de toekomstplannen 
en heeft toen een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de herfinanciering van de 
doorstart. Dit soort partijen heb je ge-
woon nodig.’ 

‘Als organisator ben ik nu 
zelf ook meer een triatleet’

En toen kwam Ironman op je pad. 
Emiel: ‘Ik vroeg mij af hoe mijn zake-
lijke omgeving zou reageren op wat 
mij is overkomen. Een burn-out en een 
faillissement, dat tast je reputatie aan. 
Want een netwerk bouw je in tien jaar 
op maar in 10 maanden is het ook weer 
afgebroken. Daar was ik bang voor. 
Maar ik moet zeggen dat dat alleszins 

is meegevallen. Ik werd door de provin-
cie uitgenodigd om te gaan fietsen in de 
tourversie van de Amstel Gold Race, één 
jaar na wat er was gebeurd. Een wieler-
tour die inmiddels door mijn vroegere 
rechterhand werd georganiseerd. Ik zag 
er dus ook enorm tegenop om daar aan 
mee te doen, maar ik heb wel ja gezegd. 
Ik dacht ik ga laten zien dat ik me hier 
niet laat weghouden. Door niemand. 

En toen ik die zaterdag op de fiets stap-
te kwam ik drie mensen van Ironman 
tegen. Een Amerikaan, een Duitser en 
iemand uit Luxemburg. Ik zal het nooit 
vergeten. We hadden onderweg een 
lunch en toen ben ik benaderd om te kij-
ken of het haalbaar was om Ironman in 
Zuid-Limburg te organiseren. Uiteinde-
lijk werd ik de spil tussen de gemeente, 
de provincie en de mensen van Ironman. 
We zijn een half jaar in gesprek geweest 
en de rest is geschiedenis.’ 

Wat ging er door je heen toen de tri-
atleten over de finish kwamen? ‘Ik was 
enorm trots. Dat was mijn comeback. 
Op internationaal niveau. Het was ook 
een bevestiging voor mijzelf. Ik dacht: 
ik kan meer dan een wielerevenement 
organiseren en blijkbaar was ik ook in 
staat om uit die hel van de burn-out te 
komen. Was eerst fietsen het centrale 
thema, nu is het fietsen, zwemmen en 
hardlopen tegelijk. En daarnaast nog 
veel meer. Als organisator ben ik nu zelf 
ook meer een triatleet’ 

En dacht je toen ook aan je voormalig 
rechterhand? ‘Ja, op dat moment wel, 
heel bewust. Sterker nog hij liep daar 
rond. En toen dacht ik: ik kan het en ik 
kan het zonder jou. 

En hoe voelde dat, als triomf of als 
wraak? (Er valt een korte stilte, red.) 
‘Het was een triomf voor mij, geen 
wraak.’ Maar daar moet je wel even 
over nadenken? ‘Ja… Maar, ik ben geen 
wraakzuchtig persoon, ik zie het als 
een overwinning op een tegenstander. 
Klaarblijkelijk heeft mijn netwerk nog 
steeds vertrouwen in mij. Ik heb inmid-
dels ook weer een aantal andere op-
drachten lopen. En met Ironman heb ik 
laten zien dat ik het kan. Ook buiten de 
wielersport.’ 

Uiteindelijk heeft alle ellende van een 
man met onzekerheden een man met 
meer zelfvertrouwen gemaakt? ‘Ja…
dat zou je zo wel kunnen stellen ja.’ 
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Servé Minis en Jim Evelein: De Verbeelding van 
Maastricht
Een boekwerk vol wetenswaardigheden over ruim 400 
beelden in de openbare ruimte in Maastricht. Auteur Ser-
vé Minis en fotograaf Jim Evelein hebben alle Maastrichtse 
beelden geïnventariseerd en gedocumenteerd. Het resul-
taat van hun werk biedt een schat aan informatie over de 
thematiek en symboliek van de kunstwerken. Ook worden 
veel bijzonderheden vermeld over de kunstenaars, de stijl 
van de kunstwerken, het materiaalgebruik en de inspira-

te en onderlinge beïnvloeding 
van de beeldende kunstuitin-
gen.
Dit standaardwerk is een on-
misbare bron voor eenieder 
die alles wil weten over de 
kunst in de openbare ruim-
te van Maastricht, maar ook 
voor degene die het hart van 
de Mestreechter Geis wil ho-
ren kloppen.

Hans Kanters: Insectenman
Insectenman is een spannende roman over identiteit, frau-
de en ware hartstocht. Het zware lot van een klokkenluider 
wenst Wigge Riemersma niet te ondergaan. Maar hij weet 
dat zijn onthullingen over handel met voorkennis, fraude 
en zelfverrijking van de top een internationaal accoun-
tantskantoor aan de rand van afgrond zullen brengen. Bo-
vendien vreest hij de repercussies van het bedrijf. Hij meet 
zich een alias aan in een verwoede poging zich geheel en al 
buiten het systeem te plaatsen en te verdwijnen. Dat voert 

hem naar onbekende landen, vreem-
de culturen en een onzeker bestaan. 
Met de steun van zijn nieuwe vrien-
din Vera probeert hij in Malawi een 
nieuw bestaan als insectenkundige 
op te bouwen. Maar is het in de hui-
dige gedigitaliseerde maatschappij 
aan de greep van een glurende en 
bevoogdende overheid te ontsnap-
pen?

Paul Weelen: De Mercuriustapes
Frits Akkermans begint een baan als PR-medewerker 
voor het grote bouwbedrijf van zijn jeugdvriend Johan Vis-
ser. Al snel heeft hij in de gaten dat er heel veel dingen niet 
gaan zoals ze horen met als inzet het bouwproject Mercu-
rius. Fraude, belastingontduiking, smeergeld, zwart geld. 
Op het moment dat hij besluit de waarheid aan het licht te 
brengen, vindt er een aantal dramatische gebeurtenissen 
plaats, waardoor hij zelf in het midden van de actie terecht 

komt en stinkend rijk kan worden. 
Als hij het slim aanpakt…
Na de historische roman De droom 
van de minnezanger en de spio-
nagethriller Pionnenwerk komt 
Paul Weelen (Calgary, 1959) met 
een nieuw verhaal, waarin feitelijk-
heid en fictie schijnbaar moeiteloos 
vermengd worden tot een zinderend 
geheel.

Govert Derix: De Sjamaan van Sevilla
Een even spannend als psychedelisch verhaal dat groten-
deels in het Spaanse Sevilla speelt met zijn flamenco, de 
Braziliaanse jungle en een geheimzinnige thee en Cannes 
met zijn filmfestival. De Spaanse sterregisseur Félix Quint 
en zijn tweelingbroer,flamencogitarist Gabriel, zijn op hun 
eigen wijze op zoek naar zichzelf en de essentie van het 
bestaan. Gabriel groeit door een geheimzinnige thee uit 
tot een sjamaan die door bekende persoonlijkheden wordt 

geconsulteerd. Félix haalt er de in-
spiratie uit voor zijn film. Wanneer 
de president van de VS zich voor 
deze thee begint te interesseren, 
gaan allerlei alarmbellen rinkelen. 
Daarbij hebben ook Hogo Hohen-
heim, het gekke genie uit Kanne en 
Diego, de wijze hond, hun aandeel 
in de gebeurtenissen.  Het komt tot 
een dramatisch hoogtepunt in de 
kathedraal.

Frans Budé: Achter het verdwijnpunt
Gedichten over verlies en eindigheid, maar brui-
send van vitaliteit en zeggingskracht
In Achter het verdwijnpunt introduceert Frans Budé 
op zijn kenmerkende lyrische wijze een nieuwe fas-
cinatie in zijn oeuvre: vermissingen en verdwijnin-
gen. Nadrukkelijker dan ooit houdt de dichter zich 
bezig met eindigheid. Daarnaast staat hij in ‘Reis 
door Rusland’ en ‘Aan land aan zee’ vol verbazing 
stil bij de verscheidenheid in het grensgebied tus-
sen stad en land.

Wat is nu leuker dan wegzinken in een nieuw 
boek….? De keuze maken in welk nieuw boek 
je wilt wegzinken natuurlijk! Het kiezen doe je 
bij Boekhandel Dominicanen bij een cappucci-
no van coffeelovers. Hier alvast een aantal tips 
van boeken van Maastrichtse en Limburgse 
auteurs, Paul Weelen, Hans Kanters, Govert 
Derix, Frans Budé en Servé Minis, die onlangs 
verschenen zijn. Veel kijk- en leesplezier.

Dominicanerkerkstraat 1, Maastricht www.boekhandeldominicanen.nl

Boekentips



LINDENLAAN 27, 6301 HA VALKENBURG AAN DE GEUL, T +31-(0)43-609 0464

Bezoek onze gezellige modezaak, speciaal voor dames. 

U kunt hier casual, sportieve, chique, moderne, elegante en klassieke kleding vinden. Wij hebben een ruime 
collectie voor de jonge en de rijpe dame. Van maat 34 tot 54. Onze merken zijn o.a. 

N ICE CONNECTION |  JOSEPH R IBKOFF |  SOMMERMAN |  VERPASS |  CONCEPT K 
 LEO & UGO |  DONNE DA SOGNO |  GOLLEHAUG |  TONY PANTALONS

U bent van harte welkom in de gezelligste en mooiste damesmodezaak van Valkenburg. 

Als kwaliteit uw keuze bepaalt



Tijdens de 29e editie van ’s werelds meest toonaangeven-
de kunst- en antiekbeurs The European Fine Art Fair (TEFAF) 
in MECC Maastricht, bruisen ook de stad en de (Eu)regio met 
spraakmakende (inter)nationale exposities, theater- en muziek-
producties, dansvoorstellingen en special events. 

Maastricht vormt het decor waar bekende en nieuwe namen, 
verrassende special events en grootse premières de revue pas-
seren. 

Zo presenteert Marres tijdens TEFAF voor het eerst in Neder-
land en Europa een unieke tentoonstelling over de vermaarde El 
Bulli-creaties van de legendarische chef-kok Ferran Adrià. Deze 
unieke expositie is gewijd aan Adrià’s zoektocht naar creativiteit 
en hoe die leidde tot zijn revolutionaire keuken.

Maar ook Moving Mesdag (11-20 maart) maakt haar opwach-
ting in Maastricht waarbij het publiek in een speciaal ontwor-
pen dome aan de hand van een ambitieuze videokunstinstallatie 
meegevoerd wordt langs één etmaal en vier jaargetijden. Het 
project is een initiatief op het snijvlak van kunst en technologi-
sche innovatie. 

Van 18 t/m 20 maart wordt het Vrijthof weer omgetoverd tot een 
échte Polo arena waarbij City Polo Maastricht de beste polote-
ams ter wereld naar Maastricht haalt. En de nabijgelegen Sint 
Janskerk wordt wederom het walhalla voor de collectioneur en 
liefhebber van antiquarische boeken en prenten, waar tijdens 
MABP, de grootste Antiquarian Book & Print Fair van de Be-
nelux, een dertigtal gerenommeerde antiquarenhuizen uit bin-

nen-en buitenland het meest waardevolle en interessantste uit 
hun collecties laten zien.

Maar ook de theaterliefhebber kan zijn hart ophalen, want naast 
het bekende JAZZ Festival Maastricht heeft Theater aan het 
Vrijthof een bijzonder programma samengesteld met internati-
onale producties die geïnspireerd zijn door beeldende kunst of 
videokunst waarbij muziek, opera, toneel en dans elkaar afwis-
selen. 

Tijdens deze editie van het DURING TEFAF Festival gaan enkele 
producties in première:

Euregionale première:
16.03.2016: Troubleyn/Jan Fabre - De macht der theaterlijke 
dwaasheden (Theater)

Nederlandse premières:
12.03.2016: Ali en Hedi Thabet – Rayahzone (Dans)
18.03.2016: Raimund Hoghe – Quartet (Dans)
19.03.2016: Cie D’ici P – Phasme (Dans)
13.03.2016: Keski.e.space - Raaklijnen (Familievoorstelling 7+)

Tip: Naast deze veelbelovende premières kan er ook nog volop 
geswingd worden tijdens het JAZZ Festival Maastricht waar op 
19 maart de absolute wereldtop op het gebied van jazz, indie, 
world & soul acte de présence geeft.

Voor de complete programmering en meer informatie zie:
www.duringtefaf.nl

DURING TEFAF Festival: 
11 t/m 20 maart 2016

10 dagen gevuld met de (wereld)top op het gebied van kunst, theater, dans, muziek en special events.
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Selexxyz HR services, people 
business for business people 

Selexxyz HR services van echtpaar Marloes en Roger Jadoul biedt een breed palet aan diensten op het gebied van Hu-

man Resources. Administratie voor bedrijven, het uitwerken van arbeidsovereenkomsten, het beantwoorden van vragen 

over cao’s en ziekteverzuim en werving en selectie. ‘We zijn geen uitzendbureau, ook geen payrollbedrijf. Dat doen we 

ook, maar dat zien we meer als extra service naar onze klanten, niet als onze core business. We zijn de externe P&O 

afdeling voor MKB bedrijven die zelf geen P&O afdeling hebben’, stelt Marloes Jadoul. Roger Jadoul: ‘85 procent van 

wat we nu doen is HR consultancy, dus advies aan het MKB, en 15 procent is recruitment.’ 
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‘Wij zijn de externe P&O 
afdeling voor MKB 

bedrijven die zelf geen 
P&O afdeling hebben.’ 

In 2007 maakte Roger Jadoul de stap 
om voor zichzelf te beginnen. ‘Het beste 
besluit dat ik ooit genomen heb. In 2011 
kwam ik op het punt dat ik opdrachten 
moest gaan weigeren. Dat wilde ik per 
definitie niet, dus moest er iemand bij.’ 
Toen besloten Roger en Marloes Jadoul 
om samen het bedrijf te gaan leiden. De 
twee leerden elkaar jaren daarvoor in de 
wervings- en selectiebranche kennen. 
Marloes is tevens een aantal jaren HR 
adviseur binnen een MKB bedrijf geweest 
en had dus al ruime ervaring in het vak. 

‘Ik was op zoek naar iemand die mij kon 
aanvullen op de bestaande dienstverle-
ning. Denk daarbij aan het voeren van sa-
larisadministratie en ziekteverzuimbege-
leiding. Op dat vlak heeft Marloes enorm 

veel expertise. We hebben ook een ander 
karakter, juist omdat we zo verschillend 
zijn kunnen we een breed palet aan dien-
sten aanbieden, daarin zijn we uniek in 
deze branche.’ 

‘Wij zijn zelf ondernemers, 
wij snappen het.’ 

Selexxyz heeft geen personeel in dienst, 
het echtpaar doet alles zelf. ‘We staan 
24 uur per dag voor de klanten klaar, 
we hebben geen kantoortijden. Klanten 
bellen ons ’s avonds of in het weekend. 
We zijn zelf ondernemers, we kennen het 
klappen van de zweep en weten hoe pret-
tig het is wanneer de vragen die je hebt 
op korte termijn beantwoord worden. Als 
een klant ons belt met een vraag moet hij 
binnen één dag antwoord hebben, dat is 
onze visie. Dat is ook de reden waarom 
bedrijven vaak voor ons kiezen.’ 
‘Wij werken niet met abonnementen, een 
bedrijf hoeft ons niet voor minimaal zo-

veel uur per week in te huren. Nee, een 
klant heeft een vraagstuk en wij leveren 
werk op maat. Dat is wat ons onder-
scheidt van andere bedrijven, wij brengen 
alleen de uren in rekening die we ook 
daadwerkelijk werken.’ 

Het klantenbestand van Selexxyz is breed. 
ICT-bedrijven, notariskantoren, assuran-
tiebedrijven, werkgevers op het gebied 
van logistiek, alles binnen het MKB. ‘Wij 
ontzorgen, we zijn uniek, we leveren kwa-
liteit en zijn altijd bereikbaar. Dat wordt 
gewaardeerd door onze klanten.’ 

Uitbreiding sluit Roger Jadoul niet uit: 
‘Groei sluit ik niet uit, maar we willen 
geen managers worden. Dit vak zit in ons 
bloed, dat willen we blijven doen. Wij wil-
len zelf het contact met de klanten blijven 
houden en de opdrachten vervullen.’ 
www.selexxyz.nl 

Foto: Erwin Augustin 
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Doris Hochscheid en pianist Frans van Ruth: 
Dutch Cello Sonatas Vol. 7
Sinds 2008 werken Celliste  Doris Hochscheid en pia-
nist Frans van Ruth aan de CD-serie Dutch Cello So-
natas, De tot nu toe verschenen cd’s kregen in binnen– 
en buitenland de meest lovende kritieken en werden 
bekroond met talrijke prijzen en onderscheidingen.
In 2015 hebben zij deel 7 in de serie uitgebracht met 
werken van componisten die allen in Maastricht ge-

boren zijn: Alexander Batta 
(1816-1902), Joseph Holl-
man (1852-1927), Émile We-
sly (1858-1926) en Andrée 
Bonhomme (1905-1982). De 
sonates zijn recentelijk bij 
ons uitgevoerd, in combina-
tie met het verschijnen van 
het boek  ter gelegenheid 
van de 110de geboortedag 
van Andrée Bonhomme

Eefje de Visser: Nachtlicht
Binnen de Nederlandstalige singer/songwriters 
neemt Eefje de Visser een geheel eigen plek in. Wie 
haar in 2014 in Maastricht heeft gezien, heeft al ken-
nis gemaakt met het muzikale universum van Eefje de 
Visser. Ze combineert eigenzinnige teksten en een po-
etische voordracht tot een unieke manier van zingen. 
Nachtlicht is haar nieuwe plaat en is zonder meer een 
luister-avontuur te noemen. De dromerige songs zijn 

gebleven maar er is een 
diepere laag aan electroni-
sche inbreng toegevoegd, 
wat haar geluid voller en 
energieker maakt. Nacht-
licht is een bedwelmende 
plaat met songs van grote 
schoonheid.

David Bowie: Black Star
Als een groot artiest sterft plaats dat zijn laatste werk 
altijd in een ander licht. Bedoeld of onbedoeld zijn het 
toch de exclusieve laatste woorden van de kunstenaar. 
Black Star is David Bowie’s laatste album en men kan 
erover speculeren in hoeverre het een afscheidsplaat 

is. Wat na beluisteren wèl 
meteen duidelijk wordt is 
hoe hip en “2016” de plaat 
klinkt. Het geluid is jazzy, 
vervreemdend. De tonen zijn 
soms donker, maar de plaat 
swingt! Geen zelf-recycling 
hier, Bowie werkt met het 
hier en nu. Blackstar is een 
zeer verrassend album van 
een artiest in topvorm. 
 

Mestreechter Vastelaovendsleedsje 2016
Vlak voor de carnaval willen we natuurlijk ook aan-
dacht schenken aan de CD van de Samewèrkende 
Mestreechter vastelaovendsvereinigingen .  Hierop 
vindt u het winnende vastelaovendsleedsje ‘Confetti’ 
van Mario Verhoeven en Patrick Ummels, gezongen 

door ‘De Zes Köp’. Ook de 
andere 6 liedjes die ge-
selecteerd waren voor de 
finale zijn hierop terug te 
vinden, met alle liedtek-
sten. Dus om alvast in de 
stemming te komen en 
drei daog laank op weeg te 
goon  met gans ’t volk vaan 
Mestreech

Lucas & Arthur Jussen: 
Mozart Double Piano Concertos
Het langverwachte vierde album van de 
broers Lucas (22) en Arthur (18) Jussen 
bevat hun signature repertoire: de dubbel 
pianoconcerten KV365 en KV242 van Mo-
zart. Het is in zekere zin een debuut, want 
hun eerste album met orkest: de wereldbe-
roemde “Academy” en haar legendarische 
chef-dirigent “Sir Neville”. Naast de twee 
concerten bevat het album de sonate KV381.
De presentatie van de CD in de Dominica-
nerkerk met toelichting van Lucas en Art-
hur in onvervalst Maastrichts was een groot 
succes!

Boekhandel Dominicanen is, na bijna 
tien jaar gevestigd te zijn in de Domini-
canerkerk in Maastricht, inmiddels bij de 
Maastrichtenaren bekend als plek waar 
je een ruime sortering aan boeken vindt. 
Wat nog niet iedereen weet is dat er op de 
eerste verdieping een muziekafdeling is 
gevestigd die is voortgekomen uit Smeets 
Klassiek in Heerlen. Paul en Guido teke-
nen voor een ruime keus (10.000 titels) 
CD’s, vinyl en DVD’s klassieke en moder-
ne muziek en tippen u graag.

Muziek tips

Dominicanerkerkstraat 1, Maastricht www.boekhandeldominicanen.nl



Fulltime mantelzorger Agnes: 

“Dit is mijn levenstaak”
Agnes Stijnen-Essers (76) zag haar jarenlan-

ge trouwe inzet als mantelzorger voor broer 

Huub (die het syndroom van Down heeft) 

‘beloond’ worden met een koninklijke onder-

scheiding afgelopen november. Maar als een 

grote prestatie beschouwt zij de constante zorg 

allerminst: “Dit is mijn levenstaak. Je houdt 

van iemand en zorgt daarvoor. Ik waardeer 

weliswaar de onderscheiding, maar het liefst 

werk ik in stilte”, vertelt Agnes die woonachtig 

is op Belfort. 

20 | Citymagazine Maastricht

Door: Stephan van Appeven | fotografie: Jonathan Vos
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Agnes Essers is de oudste van een 
tweeling, in een gezin met totaal tien 
kinderen. Ze bekommerde zich om 
jongste telg Huub toen hij met het syn-
droom van Down geboren werd in 1951. 
Ze nam haar moeder enorm veel werk 
uit handen.“Wat me ontzettend trof, was 
het verdriet van mijn ouders. Ik heb me 
toen voorgenomen om ten alle tijden 
te helpen. Ik verzorgde ‘de jong’ zodat 
mijn moeder voor de anderen haar han-
den vrij had.” Maar bij alleen hulp in het 
ouderlijk huis bleef het niet. Ook toen 
Agnes in 1964 trouwde met Harrie Stij-
nen en verhuisde naar de andere kant 
van de stad, bleef ze dagelijks betrokken 
bij de zorg om haar gehandicapte broer. 
En vrijwel overal mocht Huub mee naar-
toe. Toen Agnes en Harrie al vrijend en 
knuffelend bovenaan de Bemelerberg 
van het uitzicht genoten, zat Huub daar 
ergens omheen met iets te spelen.“Het 
was soms zeker een belemmering, 
maar die hebben we vrijwillig op ons ge-
nomen.”

Door het bijstaan van haar broer heeft 
Huub door de jaren heen van alles zelf 
leren doen. Op eigen houtje naar de su-
permarkt en uit eten bleek mogelijk, en 
zelfs werken behoorde tot de opties. Vo-
rig jaar pas kwam er een einde aan een 
dienstverband van meer dan veertig jaar 
bij MTB, waar Huub als inpakker genoot 
van zijn job. 

“Huub werd onderdeel 
van ons gezin”

Omdat hun moeder net was overleden 
en vader Essers ook rap achteruitging, 
moest Huub in 1986 intrekken bij Agnes, 
die op dat moment nog haar twee kin-

deren bij zich had wonen. “Hij maakte 
deel uit van ons gezin. Mijn dochter kon 
daar heel makkelijk mee omgaan, mijn 
zoon vond dat wat moeilijker.” In 1996 
gaf Agnes dan toch een groot deel van 
haar taken weg. Huub verhuisde naar 
woonvorm ’t Anker in Valkenburg, een 
instelling waar meerdere mensen met 
een beperking wonen. Voor Agnes was 
het wennen om de dagelijkse zorg uit 
handen te geven: “De dag waarop Huub 
vertrok heb ik hier rondgelopen en wist 
ik niet wat er aan de hand was. De zorg 
over de jong had ik dag en nacht. Hoor 
je wat ’s nachts, dan sta je op. Ik moest 
elke dag om 6 uur mijn bed uit, want hij 
moest naar zijn werk. Je moet constant 
paraat zijn. Toen dat van me afviel, heb 
ik pas echt gevoeld hoeveel tijd en moei-
te ik dag in dag uit hier aan kwijt was.” 
Toch is Agnes wekelijks nog de nodige 
uren met haar broer in de weer. Elke 
maandag komt hij langs, al dan niet met 
zijn vriendinnetje Cyntha, die hij leerde 
kennen in ’t Anker. Enkele malen per 
week doet Agnes Valkenburg aan, voor 
een bezoek aan Huub. Dagelijks kan 
ze op twee telefoontjes van hem reke-
nen. “Sowieso elke avond voor het sla-
pen gaan, en net na het opstaan. Harrie 
staat altijd te laat op. Dat hoort niet, zegt 
ie dan. En ik sta dan weer te vroeg op 
volgens Huub. Ik ben altijd vroeg eruit, 
rond een uur of 7. Dat ben ik gewend 
vanuit de tijd met Huub.” Maar ook na 
elk duel van MVV rinkelt er op Belfort 
een telefoon. Huub ging tot een aantal 
jaar geleden mee naar elke thuiswed-
strijd. “Nog vóór dat Harrie terug is, 
belt Huub mij om de uitslag te vertellen. 
‘Stommeriken’, hoor ik dan van hem als 
MVV heeft verloren.” Huub’s afwezig-
heid in de Geusselt is veroorzaakt door 



Live-uitzendingen Carnaval 
bij RTV Maastricht.

Het zijn drukke tijden voor RTV Maastricht. Naast 
het maken van de dagelijkse nieuws- en actualitei-
tenprogramma’s op tv, radio en internet, wordt er 
hard gewerkt aan de voorbereidingen van de laat-
ste 2 live uitzendingen rondom Carnaval. Op zater-
dag 6 februari de Overdracht van de Macht vanuit 
het Stadhuis in Maastricht, en op zondag 7 februari 
het verslag van de “Groete Optoch”. Uitzendingen 
die tienduizenden kijkers trekken en erg gewaar-
deerd worden in Maastricht maar ook in de aan-
grenzende gemeenten.

“Wij zijn begin november 2015 gestart met het voor de 1e 
maal live brengen van de uitverkiezing van het Carnavalsliedje 
2016, aldus Francois Lenaerts.  We hebben veel positieve re-
acties mogen ontvangen, niet alleen van de organisatie maar 
zeker ook van onze kijkers.  Naast de live uitzending hadden 
we ook enkele nieuwigheden zoals het kunnen meestemmen 
via internet en sms, het live kunnen volgen van de uitzending 
via internet, de twittermogelijkheid, maar ook het vantevoren 
presenteren van de finalisten op tv. 

Ook het uitroepen van de Prins 2016 was voor de 1e maal 
live te volgen op tv en internet. “Dit zijn evenementen waar je 
graag als lokale omroep van Maastricht bij wilt zijn omdat we 
onze kijkers en luisteraars daar een groot plezier mee doen”. 
Het is toch een spannend moment om te weten wie de Prins 
van dit jaar is.

Bij RTV Maastricht werken 13 professionals; een groot deel 
werkt mee aan de live uitzendingen.  Als presentator, came-
raman, kabelaar, studiotechniek. “Daarnaast krijgen we voor 

de tv reportages ondersteuning van het mediabedrijf T36 en 
werken er een aantal vrijwilligers mee aan het radioverslag op 
Maastricht FM, aldus Lenaerts. “Het live radioverslag doen we 
al jaren”, zegt Tejo Verstappen, coordinator radio bij Maas-
tricht FM“. 

“Met radio kun je toegevoegde waarde bieden, maar móét je 
een ander verhaal brengen dan op tv omdat er geen beelden te 
zien zijn. Dat is iedere keer weer een uitdaging,, maar ik ben 
er zeker van dat ook dit jaar weer een mooi Carnavalsfeestje 
gebouwd wordt in de studio en op straat”.

Live bij RTV Maastricht:

Zaterdag 6 februari 2016: 
15.00 uur Overdracht van de Macht
Zondag 7 februari 2016: 
13.30 uur De Groeten Optoch

Beide programma’s worden tijdens de Carnavalsdagen 
meerdere malen herhaald.

TV: Ziggo kanaal 40 en KPN kanaal 641.
Radio:107.5 FM,  Ziggo kanaal 780, KPN kanaal 396
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Highlights
in de 

regio

Aken - Mokka Türc & 
Marihuana
Waar landsgrenzen zijn, wordt ge-
smokkeld. De smokkelpraktijken wor-
den samen met de dagelijkse gang van 
zaken aan de grens in beeld gebracht 
in het grensgebied van Zuid-Limburg, 
Selfkant, Oost-België en de Eifel. Tot 
en met 20/3.

Maaseik - Bloedverwanten 
met Derek de Lint en 
Henriëtte Tol
Een theaterversie van Bloedverwanten 
waar de verwikkelingen rond de fa-
milie De Winter en hun familiebedrijf 
De Winter Flowers opnieuw centraal 
staan. De voorstelling vertelt over An-
ton die de laatste tijd steeds meer ver-
geet. Inleiding om 19.30 uur op 12/2.

Tongeren - Hans Liberg
Hans Liberg is één van de succesvol-
ste Nederlandse cabaretiers die garant 
staat voor energiek entertainment van 
uitzonderlijk hoog niveau, waarin fijn-
zinnige humor en grootse muzikaliteit 
elkaar in evenwicht houden. Op 13/2.

zijn fysieke achteruitgang. Ook werken 
was niet meer mogelijk. Sinds twee jaar 
loopt en staat hij slecht. Huub sleept 
zichzelf vooruit met een rekje want zijn 
benen hebben geen macht meer. Een 
zenuwbeklemming in de rug is hier de-
bet aan. En juist nu, omdat Huub ach-
teruit gaat, leek het de familie een goed 
moment om de koninklijke onderschei-
ding aan te vragen. De familie realiseert 
zich namelijk dat elke dag zomaar eens 
Huubs laatste kan zijn.

“Het was mijn eigen keuze”

Agnes blijft haar levenstaak als iets 
vanzelfsprekends zien. “Mijn tweeling-
zus heeft me er altijd om bewonderd, 
maar zegt zelf dat ze dit nooit had kun-
nen doen. Ik ben ook wel heel vermoeid 
geweest hoor, maar dat hoorde er ge-
woon bij. Niemand kan mij ook zeggen 
dat mijn ouders mij de zorg van Huub 
hebben opgedrongen. Dat is echt mijn 

keuze. Harrie kwam zelfs met het voor-
stel om Huub in huis te nemen. Hij zei 
dat ‘de jong’ niet meer bij mijn vader kon 
blijven.” Het enige waar Agnes het nog 
een beetje moeilijk mee heeft, is de door 
haar zelf opgezette peuterspeelzaal De 
Uppedöpkes, die ze halverwege de jaren 
’80 moest verlaten omdat de fulltime 
zorg voor Huub een te grote taak werd. 
“Met pijn in het hart denk ik daar aan 
terug. Als ik dan echter weer naar ‘de 
jong’ kijk, ben ik heel tevreden hoe alles 
is gelopen”, besluit Agnes.



door Odin Wijnhoven | fotografie: Jonathan Vos

Fons Kurris: 
“Zo vroom ben ik niet”

Hij zal een jaar of dertien geweest zijn.  Alfons, “schrijf maar Fons” Kurris fietst langs de ‘Slevrouwe’. “Eigenlijk mocht 

ik daar helemaal niet in de buurt komen”. Kurris, geboren op 4 juni 1935, woonde samen met zijn familie in Wyck en 

moest de Servaasbrug over om naar school te gaan. “Ik zat op het toenmalige Hendrik van Veldekecollege, waar ik het 

gymnasium volgde. De brug over gaan was eigenlijk uit den boze. Aan de ‘andere kant’ was namelijk het Stokstraatkwar-

tier en dat stond als achterbuurt te boek. “Regelmatig zag je er mensen vechten en dat soort dingen. Maar ik moest er 

toch langs om naar school te kunnen gaan en ook weer terug thuis te komen”. Niet wetende dat het later ‘zijn’ Slevrouwe 

zou worden stopt de jonge Fons regelmatig bij de kerk op het plein. “Als we een moeilijk proefwerk of schoolopdracht 

hadden, stopten we er regelmatig om een kaarsje op te steken voor een goede afloop”. Of het de verdere loopbaan van de 

jongeling beïnvloed heeft, denkt Kurris niet. “Nee, zo vroom ben ik nu ook weer niet”. 

24 | Citymagazine Maastricht
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SCIENCELAB MAASTRICHT
EEN UNIEKE BELEVENIS

Wetenschap, onderzoek en publiek  
ontmoeten elkaar in het nieuwe 

Sciencelab van het Natuurhistorisch 
Museum Maastricht. Door een grote 
glazen wand zie je de preparateur 

aan het werk. Via de intercom kun je 
direct je vraag stellen en met behulp van 
enkele camera’s kun je zelfs inzoomen 

op het werk en zo de preparateur  
letterlijk op ‘zijn vingers kijken’. Lars, 
een Mosasaurus hoffmanni die bijna 
67 miljoen jaar geleden leefde is het 
eerste onderzoeksproject in dit unieke 

Sciencelab. Wanneer onze preparateurs 
aan het werk zijn, kun je zien op onze 

website www.nhmmaastricht.nl. 

NATUURHISTORISCH 
MUSEUM MAASTRICHT  

Bosquetplein 7, Maastricht

www.nhmmaastricht.nl

TENTOONSTELLING  
LA FAMILLE - ALAIN LABOILE  

DE LENS GERICHT OP  
HET GEZIN

Alain Laboile (Bordeaux, 1968) is  
beeldhouwer en fotograaf. Bij Centre 
Céramique staat sinds december zijn  

eerste grote Europese tentoonstelling. In  
de afgelopen jaren exposeerde Laboile 
ook in o.a. Tokyo, Mexico en Californië. 

Inmiddels heeft het zeer prestigieuze  
Musée Français de la Photographie een  
flink aantal foto’s aangekocht. De zwart- 
wit foto’s van Laboile fascineren. Ze zijn  

tijdloos, universeel en herkenbaar. De foto’s 
van zijn kinderen en een idyllisch  
buitenleven roepen weemoed en  

verlangen op. 

CENTRE CÉRAMIQUE  
Plein 1992, Maastricht

www.centreceramique.nl

NIEUWE WORKSHOPS EN 
CURSUSSEN BIJ KUMULUS

GEEF VORM AAN JE 
CREATIVITEIT

Schrijven, sieraden maken of toch liever  
je accordeon van zolder halen om samen 

met anderen muziek te maken? Bij Kumulus 
starten weer nieuwe cursussen waarin  
jij jouw creativiteit kwijt kunt. Vanaf 

februari starten de volgende cursussen:  
Korte cursus ‘Keramisch vormgeven’  

(start: wo 17 feb.), Workshop 
‘Sieraadvormgeving’ (start: za 20 feb), 

Combicursus ‘Passie voor Naakt’ (start: za 
20 feb), ‘Songbegeleiding op gitaar’ (start: 
i.o. met de docent), ‘Live geluidstechniek’ 

(start: wo 17 feb), ‘Column/blog schrijven’ 
(start: di 16 feb), ‘Non-fictie verhalen  

schrijven’ (start: di 16 feb), ‘Inleiding in  
de journalistiek’ (start: wo 17 feb) 

en ‘Mestreechse Meziek’ en ‘Leedsjes 
sjrieve’ (start: i.o. met de docent). 

www.kumulus.nl 

CENTRE CÉRAMIQUE, KUMULUS EN 
NATUURHISTORISCH MUSEUM MAASTRICHT 
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“Ik wilde eigenlijk helemaal 
geen priester worden”

In die tijd was het vrij normaal dat er re-
ligieuzen in families voorkwamen, dus 
ook in die van Fons Kurris.  “Mijn broer 
is bijvoorbeeld als Jezuïet naar Indo-
nesië gegaan”. Fons zal er, als jongste 
Kurris telg, ongetwijfeld door beïnvloed 
zijn. “Je oudere broers zijn toch altijd je 
voorbeeld”. Na het gymnasium maakt 
hij kennis met een kerkelijk leven als hij 
naar Rolduc gaat. Een behoorlijke om-
slag. “Ik hield van het ‘vrije’ leven; vier-
de carnaval, ging graag af en toe eentje 
drinken, met alles wat daarbij hoort, ook 
de meisjes..”.  Hij start er met de studie 
filosofie. Die studie bevalt hem goed en 
na vier jaar mag de inmiddels 21-jarige 
Fons Kurris zich filosoof noemen. In die 
vier jaar leert hij op Rolduc ook steeds 
meer over het katholieke geloof. Hij be-
sluit daarom, om na zijn filosofiestudie 
verder te gaan met een studie theologie 
bij het Bisdom in Roermond. “Maar ik 
had verder geen intentie om priester te 
worden. Ik zag mezelf meer als de eeu-
wige kapelaan. Lekker kort bij- en onder 
de mensen”. Het loopt anders en op 2 
april 1960 wordt de dan 25-jarige Fons 
Kurris tot priester gewijd. 

De eerste ‘klus’ die hij van het bisdom 
krijgt is die van leraar aan het Rolduc. 
Het opleidingsinstituut waar hij zelf nog 
studeerde. “Daar sta je dan als 25-jarige 
snotaap”. En na twee jaar beslist Kurris 
om er nog maar een studie bovenop te 
doen en hij vertrekt naar Rome, om er 
‘kerkmuziek’ te gaan studeren. “Ik heb 
altijd een grote belangstelling gehad voor 
muziek en ik kwam er al snel achter dat 
‘Gregoriaanse liederen’ mijn specialisa-
tie moest worden”. In 1969 promoveert 
hij met zijn scriptie over Gregoriaanse 
liederen.

“De mooiste tijd 
van mijn leven”

In de tussentijd is Kurris ook aangesteld 
als assistent-kapelaan in de parochie 
van Vrangedael in Sittard. Een baan die 
hij combineert met die van docent aan 
het Conservatorium in Maastricht. Ruim 
dertien jaar combineert hij het docent-
schap met dat van assistent-kapelaan 
in Sittard. Maar in 1981 komt het er dan 
toch van. ‘Roermond’ benoemt Kurris tot 
pastoor van Eys. Hij blijft dit combineren 
met zijn baan bij het Conservatorium. In 
1990 wordt de parochie uitgebreid met 
die van Nijswiller en Wahlwiller. “Hier 

heb ik misschien wel de mooiste tijd van 
mijn leven gehad. Het Mergelland, de lie-
ve mensen, de saamhorigheid..” mijmert 
Kurris terwijl hij richting plafond kijkt.  

“Als anderen de 
‘Slevrouwe’ ambiëren, 
moeten die voorgaan” 

Toch neemt Kurris in 2000 afscheid van 
het Mergelland als het grote avontuur in 
Maastricht, zijn geboortestad, zich aan-
dient. “Van mij hoefde dat niet per se. Ik 
heb ook tegen de bisschop gezegd dat 
als er anderen waren die de ‘Slevrouwe’ 
ambiëren, dat hij die maar voor moest 
laten”. Toch was het Fons Kurris die de 
benoeming bij de Basiliek Onze Lieve 
Vrouwe Sterre der Zee kreeg. “Het hele 
feestje was trouwens bijna helemaal niet 
doorgegaan. Dit heb ik overigens nog 
nooit verteld, maar in Eys had ik een kat 
in de parochie, maar die mocht niet mee. 
Ik was zo verknocht aan dat beestje dat ik 
mij serieus heb afgevraagd of vertrekken 
uit Eys en daarbij mijn kat achterlatend, 
het allemaal wel waard was. Uiteinde-
lijk heb ik hem stiekem meegenomen 
en heeft hij nog een mooi leven gehad. 
Soms zag ik hem tijdens een dienst heel 
stilletjes in een hoekje van de kerk zitten 
en dan dacht ik bij mijzelf; hij zal wel aan 
het biechten zijn voor de vele muisjes die 
hij heeft aangevallen”.  

“Slevrouwe: een 
en al hoogtepunten”

Terugkijkend op de 15 jaar dat hij pastoor 
van een van de bekendste kerken van het 
land was, beginnen de ogen van Kurris 
te twinkelen. “Er zijn zoveel hoogtepun-
ten. De waterprocessie, de driekoningen-
stoeten, de gezangen op het Onze Lieve 
Vrouwenplein, de Glossy en dakpannen-
verkoop om de renovatie van de toren-
spitsen te financieren, de kerstdiensten, 
het zijn er te veel om op te noemen, maar 
het waren 15 fantastische jaren!” 
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De afspraken die de partners met el-
kaar maken worden vastgelegd in een 
convenant. In deze schriftelijke over-
eenkomst staan alle afspraken over de 
alimentatie, de woning, het pensioen 
en de verdeling van vermogens. Schei-
den is, buiten de emotionele kant, niet 
alleen een juridische kwestie. Het heeft 
fiscale gevolgen voor beide partijen. Fi-
nancieel echtscheidingsadviseurs Hen-
ri Borgignons en Robert Goossens van 
ASA-groep brengen alle fiscale zaken in 
kaart en handelen deze zo ver mogelijk 
af, voordat de zaak naar de rechter gaat. 
De betrokken adviseur denkt mee over 
het verdelen van vermogens zoals meu-
bels en spaargeld, maar ook van minder 
duidelijke zaken zoals schenkingen in de 
vorm van erfstukken. De adviseur wijst 
op ieders rechten, maar brengt ook de 

gevolgen van iedere vraag in kaart. “We 
behouden onze objectiviteit door bij elke 
verandering de nieuwe situatie te schet-
sen. Wanneer de ene partij bijvoorbeeld 
de auto eist, kan de partner een tegen-
eis indienen. Het is onze taak om beide 
partijen hierop te attenderen, zodat ze er 
samen uit kunnen komen”, legt Borgig-
nons uit.
 

Kinderen voorop 
“Probeer niet alles tegelijk te willen re-
gelen, maar pak het stap voor stap aan”, 
tipt Goossens. ASA-groep hecht voor-
al veel waarde aan regelingen voor de 
kinderen. Borgignons vindt dat kinderen 
zoveel mogelijk moeten kunnen leven 
zoals ze dat in het gezin gewend wa-
ren. Daarom werkt ASA-groep samen 

met Weer op weg (WOW), een bureau 
dat kinderen individueel of in groepsver-
band op weg helpt om de draad weer op 
te pakken. Dit gebeurt aan de hand van 
onder andere het KIES-programma, wat 
staat voor Kinderen In Echtscheiding Si-
tuaties. KIES is een coaching program-
ma voor kinderen van 4 tot 19 jaar. Het 
programma leert kinderen om te gaan 
met de veranderde situatie, biedt her-
kenning en geeft de mogelijkheid om te 
verwerken. KIES werkt vooral ook in de 
communicatie tussen ouder en kind. Ter-
wijl bureau weer op weg kinderen helpt 
in het omgaan met de echtscheiding en 
onduidelijkheden en onrust wegneemt, 
zorgt ASA-groep ervoor dat er een goede 
regeling in het ouderschapsplan wordt 
vastgelegd zodat kinderen ook financieel 
niets tekort komen.

ASA-groep 
neemt financiële 
onzekerheid weg 

bij scheiding
Bij een scheiding moeten partners afspraken maken over –onder meer- het 

verdelen van bezittingen, alimentatie en pensioen. Wanneer er kinderen zijn, 

worden er ook afspraken over de opvoeding van de kinderen gemaakt in 

een ouderschapsplan. Wat komt er allemaal kijken bij een scheiding en waar 

moet je aan denken? ASA-groep denkt mee en biedt objectieve hulp en fi-

nancieel advies aan beide partijen. “We werken graag met partners die de 

intentie hebben om er samen uit te komen. Het welzijn van de kinderen 

stellen we daarbij voorop”.
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Keurmerk
De financieel echtscheidingsadviseurs 
zijn op de hoogte van alle actuele re-
gels op het gebied van scheiden. Hun 
deskundigheid is te herkennen aan 
keurmerk RFEA: Register Financieel 
Echtscheidingsadviseur. Dit is een titel 
voor gediplomeerde adviseurs die in het 
onafhankelijk register zijn opgenomen. 
De adviseurs van ASA-groep bieden des-
kundige hulp tijdens het gehele proces 
tot het moment dat de scheiding voor de 
rechter komt.

Traject
Het eerste contact met ASA-groep is te-
lefonisch. Daaropvolgend vullen de part-
ners een intakeformulier in, zodat de 
adviseur een eerste inzicht krijgt in de si-
tuatie. Vooraf wordt een tarief afgespro-

ken voor de totale dienstverlening. Ver-
volgens komt de adviseur op huisbezoek 
om de situatie uitgebreider te bespreken 
en om afspraken te maken. Het traject 
wordt na zo’n vier gesprekken afgerond. 
Bij het laatste gesprek schuift de advo-
caat aan. “We vinden een goede samen-
werking met de betrokken advocaat heel 
belangrijk. Hij of zij tekent ten slotte het 
convenant waarin alle afspraken staan 
opgenomen en dient het echtscheidings-
verzoek in bij de rechtbank”, licht Borgig-
nons toe. Advocaten zijn verantwoordelijk 
voor juridische zaken, maar kunnen niet 
adviseren op financieel gebied. Een con-
venant waar beide partijen tevreden mee 
zijn, bereik je dus door een fijne samen-
werking tussen een financiële adviseur, 
de advocaat en beide partners. “Wij zijn 
tevreden wanneer beide partijen een 

prettig gevoel hebben overgehouden aan 
de afwikkeling van het traject”. 

ASA-groep 
Fullservice kantoor op het gebied 
van wonen, leven en scheiden. 

Berceusestraat 46   
043-3639575
6217 EK Maastricht   
info@asagroep.nl

www.asagroep.nl



Hemels genieten in het 
Kruisherenhotel
Koken in een kerk. Het is een alledaags begrip voor Vincent van Vierzen. Als chef-kok van het Kruisherenrestaurant 

in Maastricht verrast hij de gasten met een mix van herkenbare en exclusieve producten. In het monumentale pand dat 

ooit dienst deed als klooster voor de Kruisheren, leert de chef me de kneepjes van het vak. Van Vierzen: “Ik vind het een 

kunst om van alledaagse ingrediënten iets bijzonders te maken.”

Jasmijn Culinair!
door Jasmijn Mulkens | fotografie: Jonathan Vos
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Dat is precies waar ik hem bij mag assis-
teren. We maken een gerecht met twee 
bereidingen van zalm met een Aziatische 
twist. We starten met het inrollen van de 
gepekelde zalm in noriblad. De vis heeft 
een nacht in zoutwater gelegen en is dus 
gepekeld. Pekelen is een oude conser-
veringstechniek die nog door mijn oma 
werd gebruikt. “Met de komst van koel-
kasten is pekelen natuurlijk niet meer 
noodzakelijk, maar ik pas deze techniek 
nog vaak toe om smaak toe te voegen 
aan het product”, legt Van Vierzen uit. De 
34-jarige chef volgde de koksopleiding 
in Sittard en startte daarna zijn carrière 
in zijn eigen zaak in Eijsden. Inmiddels 
staat hij al zes jaar aan het hoofd van de 
keuken in het Kruisherenrestaurant. Hij 
stuurt een team van tien koks aan in een 
keuken van slechts een paar vierkan-
te meter. Gelukkig hebben we met z’n 
tweeën geen last van plaatsgebrek. 

Voor de tweede bereiding van zalm, plaat-
sen we de roze vis in de oven. De gegaar-
de zalm wordt vervolgens op smaak ge-
bracht met mayonaise, peper en zout. De 
chef haalt de grote receptenklapper te-
voorschijn en laat me het geheime recept 
zien van de schuim die we gaan bereiden. 
De klapper bevat de bereidingswijzen van 
alle gerechten op de kaart. Van Vierzen 
is verantwoordelijk voor het menu. “De 
gerechten hebben een Franse basis met 
Aziatische en Mediterrane invloeden. We 
hopen met onze diverse keuken niet al-
leen de internationale hotelgasten aan te 
spreken, maar ook Maastrichtenaren”. 

“Alle zintuigen worden 
geprikkeld”

Aan de hand van het recept, bereid ik 
een citroengrasschuim. Daarna gaan we 
aan de slag met de groentjes. Ik snijd 
de paksoi en radijs en leg ze in ijswater 
zodat ze knapperig worden. Ik geef mijn 
ogen de kost wanneer ik Van Vierzen 
aan het werk zie. De kok laat me aan de 
Aziatische azijn ruiken en van de groene 
Japanse vliegvis eitjes proeven. Al mijn 
zintuigen worden in de keuken geprik-
keld. Wanneer alle voorbereidingen zijn 
getroffen, mogen mijn handen ook aan 
het werk. We maken samen het gerecht 
op. De chef laat me in alle rust zien hoe je 
een mooie rilette maakt van de zalmsa-
lade. Ik vraag hem of hij die rust ook 
heeft op een drukke avond met een vol-
geboekt restaurant. “Ja hoor, dan werken 
we al voor”, antwoordt hij kalm. Stress-
bestendigheid is misschien wel de be-
langrijkste eigenschap die een chef-kok 
moet bezitten. Verder is passie voor het 
vak een pre. De liefde voor lekker eten 
ontwikkelde zich al vroeg doordat zijn 
ouders hem vaak meenamen uit eten. De 
verschillende  soorten ingrediënten en 
smaken op zijn bord maakten hem toen 
al enthousiast. Inmiddels is ons bord bij-

na opgemaakt. Met het toevoegen van de 
wasabi crème, leggen we de laatste hand 
aan het gerecht. Het resultaat is een 
klein kunstwerkje. 

Een kok hoort zijn eigen gerecht natuur-
lijk te proeven. Dat doe ik dan ook ge-
heel in stijl in het restaurant onder het 
authentiek beschilderde kerkplafond. De 
glas in lood ramen verraden de originele 
bestemming van het huidige hotel. Met 
alle moderne design is het moeilijk voor 
te stellen dat hier ooit monniken in so-
berheid leefden. De kerk kreeg door de 
jaren heen verschillende bestemmingen. 
Het gebouw werd onder andere gebruikt 
als opslagruimte voor munitie en later 
als laboratorium. Eind 2000 kocht hote-
lier Camille Oostwegel het monument. 
Hij transformeerde het met de hulp van 
internationale toparchitecten tot een ho-
tel. In 2005 opende de nieuwste telg uit 
de Oostwegel-groep haar deuren. 

Inmiddels heeft het Kruisherenhotel 
haar 10-jarig jubileum gevierd met Basti-
aan Klomp als directeur. Als ‘Mestreech-
se jong’ herinnert Klomp zich de kerk 



Rob Felix Glas BV bedient 
sinds 1977 de particuliere en 
zakelijke markt in Zuid Lim-
burg alsook Belgisch Limburg. 
Wij leveren en plaatsen alle 
soorten hardglas, isolatieglas, 
hardglazen deuren en puien, 
maar ook spiegels, glas in lood, 
gespoten, enkel, gelaagd- en 
fi guurglas,.

Welke soort glas u ook zoekt, 
we kunnen nagenoeg aan al 
uw wensen voldoen.

Met onze meldkamer staan wij 
24 uur per dag tot uw dienst.

Wij beschikken over een gro-
te werkplaats met magazijn 
en over 2 computergestuurde 
kiepbare snijtafels, een voor 

fl oatglas en een voor gelaagd 
glas. Verder beschikken wij over 
een glasslijpmachine, een glas-
boormachine en een eigen la-
mineermachine waarmee naast 
de standaard transparante fo-
lies wij ook kunnen lamineren 
met gekleurde folies. 

Lamineren biedt vele mogelijk-
heden. Het is bijvoorbeeld mo-
gelijk om glas met decoratieve 
materialen te lamineren tussen 
twee glaspanelen.

Er zijn oneindig veel creatieve 
toepassingen denkbaar voor de 
meubelindustrie, interieurbouw 
en vele andere braches. 

Informeer eens vrijblijvend 

naar de mogelijkheden.

Rob Felix Glas BV 
Brusselseweg 530, 6219 NP Maastricht
T 043 3430886 www.robfelixglas.nl

Verrassend Glas !

Rob Felix Glas BV 
Brusselseweg 530, 6219 NP Maastricht
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toen zij nog dienst deed als Godshuis. 
“Als mannetje van negen jaar was ik in 
deze kerk misdienaar tijdens de uitvaart 
van mijn oma”, vertelt Klomp. Vele jaren 
later is hij opnieuw actief in de Kruis-
herenkerk, maar dit keer in functie als 
directeur of gastheer zoals hij het noemt. 
Als gastheer vergezelt hij me aan tafel. 
Terwijl ik mijn eigen creatie proef vertelt 
Klomp over de veranderingen in de hore-
ca van het  afgelopen decennium. Klomp 
speelt in op de wensen van de klant door 
steeds te vernieuwen. “We blijven inves-
teren in inspireren”. Een goed voorbeeld 
zijn de nieuwe goudkleurige stoelen 
in het restaurant. Maar ook het nieu-
we menuconcept waarbij de gast elke 
maand uit vijf nieuwe gangen een eigen 
menu kan samenstellen. Een belangrijke 
kentering in de horeca is de komst van 
beoordelingssites als Iens en Tripadvisor. 
Deze sites vormen een platform waar 
gasten hun waardering kunnen geven 
voor een restaurantbeleving of hotelover-
nachting. Volgens Klomp volgen mensen 
deze publiekswaardering meer dan de 
sterrenclassificatie. Hij houdt de beoor-
delingen zelf dan ook nauwlettend bij. 
“Wanneer een gast een slechte recensie 
schrijft, raakt me dat wel”, geeft Klomp 
toe. Als manager ziet hij de reviews ook 
als feedback waarmee hij aan de slag 
kan. Maar ook de positieve reacties wor-
den opgepikt en doorgegeven aan de be-
treffende collega’s. “We delen onze suc-
cessen en leren van feedback”. 

“We delen onze successen en 
leren van feedback”

Wat in bijna elke beoordeling van klan-
ten terugkomt is de sfeer en het design 
van het gebouw. Het interieur van het 
Kruisherenhotel is het werk van archi-
tect Henk Vos. Ontwerper Ingo Maurer 
is verantwoordelijk voor het licht en de 
opvallende entree van het hotel. Gas-
ten komen binnen via een koperen tun-
nel die ze het gevoel moet geven een 
andere wereld te betreden wanneer ze 
het Kruisherenhotel binnenkomen. In 
de zestig verschillende hotelkamers 
ligt bewust geen Bijbel. “Een bijbel op 
het nachtkastje is gebruikelijk in hotels, 
maar we wilden de link met de kerk niet 

nog meer nadruk geven”, legt Klomp uit. 
In plaats daarvan hangt er op elke ka-
mer een ander gedicht over gastvrijheid 
en huiselijkheid, belangrijke thema’s 
voor het hotel. De zestig verschillende 
gedichten zijn gebundeld in een boek, 
dat op elke kamer ligt. “Dit is een soort 
eigen ‘bijbel’ van ons Kruisherenhotel”. 
Medewerkers van het Kruisherenhotel 
geloven in gastvrijheid en huiselijkheid 
en dat merk je als gast. Ik heb in ieder 
geval genoten van een hemels gerecht.  

In Jasmijn Culinair! gaat journalist  
Jasmijn Mulkens elke maand op zoek 
naar een culinaire hotspot. Deze eer-
ste uitgave kookt ze samen met chef-
kok Vincent van Vierzen van Kruisheren  
restaurant in Maastricht.



Vergaderen in het groen
Zaken doen met uitzicht bij Brasserie 1632

Het is goed vergaderen bij Brasserie 1632

• Gratis WiFi

• Gratis beamer, projectieschermen en flipovers

• Combinaties met Business lunch of diner mogelijk

• In de winter napraten bij de open haard, 

 in de zomer buiten op het grote overdekte terras

• Combinatie met golf clinic onder professionele 

 PGA begeleiding mogelijk

• Gratis ruime parkeerfaciliteiten

Hoog boven de golfbaan van International Golf Maastricht 

(Dousberg) is het uitstekend vergaderen. De inspirerende 

locatie bevat alle componenten om vergaderen aangenaam 

en succesvol te maken. Management en directies, service-

clubs, verenigingen, buurtplatforms... elk niveau op top-

niveau bij Brasserie 1632!

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

De VVD fractie ziet en hoort u graag, e-mail voor een afspraak mi.severijns@gmail.com.

 maastricht.vvd.nl
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“MAASTRICHT”

Een ontwerp waarin de Maas en de bruggen 
overspannen dienden  als inspiratie voor het 

maken van een schitterende ring.

Kennedybrök-Hoegbrök-St.Servaosbrök

Wilhelminabrök-Spoorbrök-Noorderbrök

De loop van de Maas wordt uitgebeeld in de 
gehele vorm van de ring, de zes bruggen houden 

de vijf schiterende briljanten vast, die door u 
vertaald moeten worden naar de vijf mooiste 

momenten die u in deze briljante stad beleefde.

Ontwerp: Jos van Velthuysen. 

Prijs: € 1295,00

“un ode aon die Sjoen stad, Mestreech”

AKERSTEENWEG 118
6227 AC MAASTRICHT

t I 043-3615093
e I INFO@JUWELIERVANVELTHUYSEN.NL     

w I JUWELIERVANVELTHUYSEN.NL 
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BIJ ONS VINDT U ALLE MERKEN 
OCCASIONS, DEALER ONDERHOUDEN
EN JONG GEBRUIKT.

VOOR HET COMPLETE AANBOD NEEM 
EENS EEN KIJKJE OP ONZE SITE.

RADREMA AUTO’S GALJOENWEG 71 -73 MAASTRICHT T. 043 3632250 WWW.RADREMA.NL

boekhandel 
dominicanen

Dominicanerkerkstraat 1, Maastricht
www.boekhandeldominicanen.nl

boeken 
nieuw, tweedehands,
studieboeken

muziek
CD’s, DVD’s, LP’s

 

activiteiten 
schrijversbezoeken, lezingen, 
muziekuitvoeringen, exposities 
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      DIENSTVERLENING
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Wat zien en zijn wij echt?
Inmiddels zijn we twee jaar verder nadat  ‘selfie’ als het Van Dale 
woord van 2013 werd uitgeroepen. Oftewel ‘een fotografisch zelf-
portret, vaak gemaakt met behulp van een smartphone. Toen-
dertijd lachten we nog om dit woord maar nu, 2 jaar later, heb-
ben veel bloggers en floggers er een ruim kapitaal mee binnen 
gesleept, hun roem mee behaald en worden we via de meeste 
social media-bronnen er ongevraagd onder bedolven. Met name 
Instagram kan beter vertaald worden naar Selfiegram. Ook laten 
veel mensen hierbij veel van zichzelf zien. Wellicht is de ethische 
lat met deze social media-zelfbeelden wel lager komen te lig-
gen? Letterlijk en figuurlijk…

Hoe voelde dat onze eerste selfie? Wellicht vreemd, lachwek-
kend, onhandig, onnatuurlijk en ga zo maar door. Zoekende van-
uit welke hoek we het beste zo’n smartphone-zelfportret konden 
nemen zonder een ‘lachspiegeleffect’ te bereiken waarin onze 
gezichten automatisch verlengd, verbreed of onze neuzen er 
groter op zouden komen te staan dan de werkelijkheid is. 

En ja ik doe er even hard aan mee….. Zelfs mijn ‘columnfoto’ 
is een selfie. Ik beken…. Maar ik vraag mij nu inmiddels ook af 
of dit fenomeen niet een beetje uit de hand is gelopen? Er is 
wellicht al veel over geschreven maar nu, aan het begin van een 
nieuw jaar, wil ik hier toch even echt bij stil staan….

Zien we nog wel voldoende wat er buiten onze selfies, om ons 
heen, gebeurd of zijn we alleen maar gefocust om er zo leuk, 
zo mooi en zo duckie mogelijk op te staan? Zo’n selfie-sessie, 
soms puur om onszelf maar ook vaak met een hele interessante 

en mooie achtergrond op de gevoelige plaat te zetten, kost ge-
middeld 10 of nog meer shots en als er uiteindelijk eentje met 
redelijk resultaat tussen zit (meestal toch de eerste of dan maar 
de laatste), is de omgeving alweer veranderd maar dat merken 
we niet eens. We hebben het veel te druk met het beoordelen van 
het resultaat. Mogen we het een stukje narcisme noemen? Of is 
het juist onzekerheid en (ver)zoeken om en naar bevestiging? 
Maar is die bevestiging wel de juiste en een eerlijke bevestiging? 
Selfies zijn hoe dan ook gevaarlijk zelfs….  Het aantal mensen 
dat valt tijdens een druk op de zelfknop of zelfs nog erger, over-
lijdt tijdens het maken van een selfie door van de rand de af-
grond in te vallen, stijgt… 

Zullen we proberen om vanaf nu ook weer wat meer open te 
staan voor onze omgeving, de mensen om ons heen en daar ook 
de tijd voor nemen?! En tuurlijk is het leuk om die gezellige mo-
menten vast te leggen maar de mooiste ervaringen en dus ook 
herinneringen komen vanuit onze eigen zintuigen. Ik vind nu, 
het begin van weer een nieuw jaar, uitermate geschikt om hier 
(opnieuw) bewust bij stil te staan. Een kiekje nemen van leuke 
momenten is waardevol, maar de leuke momenten worden niet 
alleen maar gecreëerd met kiekjes….

 de ogen             van…..
Door 

Patricia
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La Famille | Alain Laboile 
t/m 20 maart, Centre Ceramique
De eerste grote tentoonstelling van de 
Franse fotograaf Alain Laboile in Europa. 
Nooit eerder was er zo veel werk van de 
fotograaf te zien in één tentoonstelling. 
De fascinerende zwart-wit foto’s zijn 
tijdloos, universeel en herkenbaar. 
De beelden van Laboile laten onder 
andere zien hoe zijn kinderen spelen 
in het riviertje achter het huis, in het 
zelf aangelegde bamboebos, met oude 
autobanden, met kikkers, katten en zelfs 
een jong hertje. Ze laten een wereld zien 
die we nog maar zelden tegenkomen. 

centreceramique.nl 

Spieken | Biomimicry: de natuur 
als mentor, model en maatstaf
t/m 29 mei, Natuurhistorisch Museum 
Maastricht 
Kijk, leer en verwonder jezelf over wat 
de natuur allemaal te bieden heeft! Deze 
tentoonstelling laat op bijzondere wijze 
zien wat we van de natuur kunnen leren. 
Maak kennis met Biomimicry en de vele 
toepassingen van techniek gebaseerd 
op ontwerpen uit de natuur.  Zo kun je 
leren om voedsel te kweken zoals een 
prairie dat doet, te kleven als een gekko, 
CO2 te gebruiken als bouwsteen zoals 
een weekdier dit kan en kleur te creëren 
zoals een pauw doet. 
nhmmaastricht.nl

Toneelgroep Maastricht: 
Not the Tommy Cooper Story 
25-27 februari, Theater aan het Vrijthof   
Het tragikomische spel van René van 
’t Hof, de humor van Jan Jaap van 
der Wal en de muziek van Vincent van 
Warmerdam komen samen in een 
nieuw geschreven muzikale komedie 
geïnspireerd op het wonderlijke leven 
van Tommy Cooper. De Britse komiek die 
van mislukken een succes wist te maken 
en onsterfelijk werd door te sterven op 
het toneel.  Deze muzikale komedie 
over de droefheid van de humor is een 
coproductie van Toneelgroep Maastricht 
met & van Warmerdam. 
toneelgroepmaastricht.nl  

Alaaf! Carnaval 2016
7 t/m 9 februari 
Van zondag 7 t/m dinsdag 9 februari bruist het volop in Zuid-Limburg! Drie dagen lang 
komt het vastelaovend vierend volk weer samen voor het mooiste en kleurrijkste feest 
van het Zuiden. De meest prachtige creaties zijn dan voor iedereen te bewonderen op 
straat of maken hun opwachting tijdens de talrijke optochten. Daarnaast zorgen ‘Zate 
Hermeniekes’ op bijna elke hoek van de straat voor voldoende sfeer en muziek. 

De Limburgse carnavalsevents die je absoluut niet mag missen? Tijdens het  
Auw Wieverbal in Valkenburg op donderdag 4 februari is het een komen en gaan van 
Limburgse artiesten. In de carnavalshoofdstad Maastricht start traditiegetrouw op 
zondag carnaval door 11 schoten te lossen met het ‘Momus kanon’ en het hijsen van 
het ‘Mooswief’ op het Vrijthof om 12.11 uur, met aansluitend DE grote carnavalsoptocht. 
Trek daarnaast op carnavalszondag je clownspak aan voor het Klonetrekken in Kerkrade. 
En wie denkt dat de laatste dag van carnaval rustiger is, heeft het mis! Dat bewijst o.a. 
de Vastelaoves Finale in Gulpen wel (ook live op L1). Menigeen laat carnavalsdinsdag 
wel een traantje als om 23.55 uur op het Vrijthof in Maastricht ’t Mooswief omlaag wordt 
gehaald. Carnaval is afgelopen. 
vvvzuidlimburg.nl & visitmaastricht.nl 

Powered by
www.uitagendamaastricht.nl

www.vvvzuidlimburg.nl/evenementenUit Agenda
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Concertvoorstelling met Lucas Hamming 
12 februari 2016, Poppodium Nieuwe Nor Heerlen
Goed was de muziek van Hamming – goeie kop met een even 
nonchalante als betrokken uitstraling - altijd al. Vorig jaar was 
Mojo Mischief al megahit op 3FM en de status van Serious Ta-
lent volgde. HAM, het debuut van Lucas Hamming, komt in de 
hete herfst van 2015 dan ook precies op het juiste moment. 
Alles valt samen: talent, songs en sound. De beloning is dat 
Matthijs van Nieuwkerk Lucas Hamming en band koos als huis-
band in DWDD in het nieuwe televisieseizoen. Op vrijdag 12 fe-
bruari 2016 komt Hamming naar Heerlen!

nieuwenor.nl

Vastelaovendconcert philharmonie zuidnederland 
29 januari t/m 6 februari 2016, diverse locaties in Limburg
Philharmonie zuidnederland reist door Limburg met dé 
Vastelaovendklassieker: het Vastelaovendconcert 2016. Het 
orkest roept daarvoor de hulp in van de beste Limburgse zangers 
en de persoonlijke voorkeur van de Vastelaovendvierders. Zing 
mee of stem mee en geef met philharmonie zuidnederland 
kleur aan de ideale opmaat voor de Vastelaovend.

philharmoniezuidnederland.nl/concerts/vastelaovend-2016

Schrit_tmacher festival 
16 februari t/m 10 maart 2016, locaties in Heerlen en Aken
Het beloven opnieuw vijf weken boordevol bijzondere en 
spectaculaire danservaringen te worden, in Aken en Heerlen, 
in de Euregio en in NRW. Naast inspirerende producties uit 
Engeland, India, Hongarije, Duitsland en Nederland zijn dit 
jaar voor het eerst ook geweldige ontdekkingen uit Mexico en 
Nieuw-Zeeland van de partij. Bovendien krijgen bezoekers in 
de Akense fabriek Stahlbau Strang en Theater Heerlen een 
fascinerend kijkje in de moderne dansscene van China, met 
drie extreem verschillende ensembles en choreografieën. Wat 
als experiment in Aken is begonnen heeft inmiddels zijn vaste 
plaats ingenomen in het culturele leven van het grensgebied, 
de Euregio en NRW! 

schrittmacherfestival.de/nl

Dutch Mountain Film Festival 
6 t/m 13 maart 2016, diverse locaties in Heerlen, Kerkrade 
en Aken
Het DMFF is een internationaal bergfilmfestival in Noordwest-
Europa en wil bezoekers de schoonheid en duurzame waarde 
van het ongerepte berglandschap laten beleven. Het festival 
trekt een breed publiek door de kwaliteit van zijn filmprogramma 
en uitgebreide sportieve en culturele randprogrammering. 
Het DMFF is inmiddels een begrip bij filmliefhebbers en 
bergsporters in binnen- en buitenland. Het DMFF is lid van 
de International Alliance for Mountain Film, de organisatie ter 
promotie/bevordering van berg cinematografie.

dmff.eu
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Wij willen u iedere dag kunnen verrassen 
en u een optimale winkelbeleving kunnen 
garanderen. Dat betekent de beste prijs, 
de hoogste kwaliteit, maar ook het hoog-
ste gemak en de beste service. Vanaf het 
moment dat de klant een keuze heeft ge-
maakt in de winkel moet hij geen omkij-
ken meer hebben naar levering, plaatsing 
en gebruiksklaar maken van zijn of haar 
nieuwe aanwinst. Dat begint al meteen 
inde winkel, bijvoorbeeld na aankoop van
een nieuwe Laptop, PC of tablet.
Voor al uw wensen, vragen of problemen 

met nieuwe (of oude computers) staan 
wij voor u klaar aan onze Computer Ser-
vice balie. Wilt u optimaal gebruik maken 
van alle mogelijkheden die computers 
tegenwoordig te bieden hebben, dan bie-
den wij u graag de helpende hand. Denk 
daarbij aan het installeren van software, 
het overzetten van data en het gebruiks-
klaar maken van het product. 

Als je net een nieuwe smartphone, tablet 
of computer hebt gekocht, wil je daar na-
tuurlijk meteen probleemloos mee aan 

de slag. Maar het configureren en het 
oplossen van eventuele problemen kan 
een heel gedoe zijn. Media Markt springt 
hierop in en biedt haar klanten het Altijd 
Aan Support-pakket aan voor smartp-
hone, tablet of computer. Met Altijd Aan 
Support ben je minimaal een jaar lang 
verzekerd van optimaal plezier van je 
nieuwe device. In het pakket is een com-
plete installatie én een jaar lang support 
inbegrepen. Zo weet je zeker dat je nieu-
we aankoop het perfect doet – en blijft 
doen.

Media Markt Maastricht wil 
verwachtingen overtreffen

Het zal u misschien niet ontgaan zijn, de winkelervaring bij Media Markt is in de laatste jaren veranderd. Waar Media 

Markt vroeger een verkoper van Consumentenelektronica voor een scherpe prijs was, zijn assortiment en prijs tegen-

woordig ‘slechts de basis’. Bij Media Markt Maastricht wordt er alles aan gedaan om de verwachtingen van de klant te 

overtreffen door een winkelervaring van A tot Z te bieden. 
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benadering, bijvoorbeeld door kooklief-
hebbers een kookworkshop aan te bie-
den of gameliefhebbers de mogelijkheid 
te geven een nieuwe release te reserve-
ren. 

Clubleden krijgen voorrang bij evene-
menten zoals optredens of signeerses-
sies van bekende artiesten. Ook krijgen 
leden dubbele bedenktijd voor hun aan-
kopen en krijgen ze deze desgewenst 
gratis thuisbezorgd. Gemak en plezier 
staan centraal. Ook hoeven clubleden 
zich geen zorgen meer te maken over het 
kwijtraken van bonnetjes, Media Markt 
bewaart de kassabonnen van clubleden 
namelijk gewoon online. Maandelijks 
verloot Media Markt een spectaculaire 
prijs aan een van de leden. Deze maand 
bijvoorbeeld twee entreebewijzen voor 
de voetbalklassieker Barcelona – Real 
Madrid inclusief vlucht, shoptegoed, 
drie overnachtingen in een viersterren-
hotel in Barcelona, twee notebooks en 
een jaar lang gratis Fox Sports. 

Omdat geven misschien nog wel leuker 
is dan krijgen, mag de winnaar ook een 
geldbedrag schenken aan een lokaal 
goed doel of initiatief naar eigen keuze. 

Dus hou je van fantastische voordelen 
en gemak? Dan nodigt Media Markt 
Maastricht je uit om lid te worden van 
Media Markt Club. Meld je eenvoudig 
online aan voor al deze voorkeursbe-
handelingen. Je kunt je inschrijven bij 
ons in de vestiging of op mediamarkt.
nl/club, waar je Media Markt Maastricht 
als voorkeursvestiging kunt doorgeven.

Ook bij grotere aankopen zoals TV’s, HiFi 
apparatuur en Witgoed apparaten zijn wij 
u snel en compleet van dienst. Onze eigen 
vakkundige bezorg- en installatiedienst 
levert uw aankopen gratis bij u thuis en 
installeert deze naar wens zodat u me-
teen kunt genieten.

Doordat onze service en diensten steeds 
in ontwikkeling zijn bieden wij misschien 
inmiddels zelfs extra’s aan waar de klant 
nog geen weet van heeft: Het extra ver-
zekeren van uw aankoop; Hulp bij Online 
bestellingen; Digitaliseren van oud beeld-
materiaal; Hulp bij aanvragen van een fi-
nancieringsregeling. 

Daarnaast bieden wij het hele jaar door 
een ruime keuze aan cursussen, demon-
stratie’s en workshops, zoals bijvoorbeeld 
onze foto-workshops voor beginners en 
gevorderden bij GaiaZOO en Mondo Ver-
de. U heeft de mogelijkheid om bij onze 
Essentbalie in een persoonlijk gesprek 
met onze Essent experts te profiteren van 
enorme voordelen op de energierekening 
in combinatie met directe bonussen. Voor 
de liefhebber van TV, films & series staan 
onze Ziggo medewerkers klaar om een 
optimaal keuzepakket samen te stellen.

Er komen steeds meer nieuwe interes-
sante en opwindende producten waarbij 

wij alle benodigde informatie en service 
voor u kunnen bieden.  Media Markt 
Maastricht is er voor u! 

JOIN THE CLUB
Media Markt Club maakt 

klantgerichtheid persoonlijker   

Media Markt start Media Markt Club: 
een loyaliteitsprogramma waarmee 
vaste klanten profiteren van tal van 
voordelen. De 49 lokale winkels van de 
elektronicaketen worden individuele 
clubhuizen met de vestigingsdirecteur 
als voorzitter. Zij zorgen ervoor dat er in 
de winkels altijd wel iets te beleven valt. 

Media Markt is traditioneel een massa-
merk dat mikt op een groot publiek. De 
Media Markt Club geeft de mogelijkheid 
om beter aan te sluiten op de belevings-
wereld van individuele klanten. Dit past 
binnen de strategie van Media Markt om 
zich veel meer als persoonlijke partner 
op te stellen, met service op maat en 
concepten als ‘Altijd Aan’

Met de data van de clubleden kan Media 
Markt klanten nog beter op maat bedie-
nen. Het zorgt voor een persoonlijkere 
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Een auto met grandeur 
en uitstraling

Er zijn slechtere zaken te bedenken in het begin van het nieuwe jaar dan een autotest te mogen doen op 

deze grijze januari dag. Maar het vooruitzicht de nieuwe Ford Mondeo Vignale te gaan testen is mij wel op

 het lijf geschreven en maakt veel goed deze dag! Om maar meteen het verschil te maken, 

de Ford Vignale is geen Mondeo. Daarover straks meer.

redactie en foto’s: Peter van Hooren
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Aangekomen bij de showroom van Ford-
store Jos Bogman Beek staat deze auto 
al netjes klaar en voor mij te glimmen. 
De eerste indruk is al meteen goed want 
met een honinggraatvormige gril maakt 
deze vormgeving meteen indruk op mij. 
En tja, ik moet toegeven, het oog wil ook 
wat en zelf ben ik ook wel gevoelig voor 
vormgeving en design! 

Ford is er in geslaagd de Vignale een 
cosmetische VIP behandeling te hebben 
gegeven met mooie design aspecten. De 
Vignale is dus veel meer dan een Mon-
deo. Eentje met een veelvoud aan opties 
met een afwerking en service van de al-
lerhoogste kwaliteit.

De kwaliteit van de materialen is haast 
niet te evenaren, net als de afwerking.

Zo wordt de Vignale maar liefst op 100 
extra controlepunten nagekeken en nog 
belangrijker, de Vignale gaat door de 
handen van een van de zes ambachtelijke 
meesters met een vlijmscherp oog voor 
kwaliteit. Ford zet met deze nieuwe telg 
nog eens extra de puntjes op de i. 
Bij het openen van het portier valt mij 
meteen het kwalitatieve handwerk op 
van het lederen interieur. Degelijk, mooi 
en heerlijk om aan te raken en te voelen. 
Een beleving die niet onder doet voor an-
dere merken. Het dashboard en de stoe-
len met het ambachtelijk met de hand 
gestikte leer geeft een beschaafde en 
gedistingeerde indruk. 
Mooi en kwalitatief goed afgewerkt. De 
Vignale wekt een echte indruk van luxe 

en comfort op. Ook achterin plaatsgeno-
men heb ik voldoende ruimte en ervaar ik 
een uitstekend comfortniveau.

De auto maakt mij nu wel nieuwsgierig 
en ik neem plaats. Op de bestuurders-
stoel zoek ik naar de handel om deze 
in positie te brengen maar dat gaat niet 
lukken.
Bij het starten wordt de stoel namelijk 
automatisch in mijn persoonlijk positie 
gebracht!

De motor maakt nauwelijks geluid. De 
versie die ik nu ga rijden is een Mondeo 
Vignale 2.0 Ecoboost Automaat Wagon 
203PK/149KW. Het interieur voelt me-
teen goed aan en ook het wegrijden er-
vaar ik als bekend en vertrouwd.

Het rijgedrag is precies en speels en zo-
als we van Ford gewend zijn, subliem in 
zijn klasse.
En dat is goed nieuws, want deze Vignale 
staat te boek als een uitstekende com-
promis tussen comfort en dynamische 
rijkwaliteiten. Dat ervaar ik ook als ik 
vanuit Beek de A2 oprij. 

De Mondeo Vignale schittert in alle stil-
te. Zelfs bij stevige acceleraties is deze 
motor nauwelijks hoorbaar. De automa-
tische transmissie reageert soepel en 
voelt de toeren goed aan. Bumperkleven 
is in deze uitvoering sowieso uit den boze 
want bij te kort op mijn voorganger rijden 
waarschuwt het dashboard mij met rode 
lichtjes, die weer verdwijnen als ik meer 
afstand hou. Veiligheid ten top. 

Diverse locaties in de 
Euregio - Pays de Danses
Drie weken lang kunt u genieten van 
hoogstaande dans in alle mogelijke ge-
nres. Dit Euregionale festival verenigt 
alle dansliefhebbers van Limburg en 
het grensgebied met Walloniè, Vlaan-
deren en Duitsland. Van 28/1 t/m 20/2.

Eschweiler - 
Rosenmontagszug
Deze carnavalsoptocht staat in de top 
4 van langste optochten in Duitsland! 
Vanaf 12 uur komt de Zug door de bin-
nenstad voorbij met allerlei praalwa-
gens en groepen. Daarna kunt u nog in 
de feesttenten en cafés uitgebreid het 
carnaval meevieren. Op 8/2.

Malmedy - Malmundarium
Het oude klooster van Malmedy is een 
bezoek zeker waard. Het gebouw is 
prachtig gerestaureerd en er vinden 
regelmatig interessante tentoonstel-
lingen plaats, zoals van het kunste-
naars gezelschap Silence, les Dunes. 
Tot en met 20/4.

Highlights
in de 

regio
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Bij Thiessen Wijnkoopers in Maastricht vond 18 januari de nieuwjaarsbijeenkomst 
2016 plaats van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Maastricht & Heuvelland. 
Onder het genot van een hapje en een drankje werden er 4 oorkondes uitgereikt aan 
Café de KARKOL voor hun vakmanschap/gastheerschap en voor de 10e keer in 10 
jaar binnen de top 10 van de landelijke café top 100.

Restaurant RILETTE voor 25 jaar lang een trekpleister in het Jekerkwartier en ver-
volgens Café LOCAL verkozen tot meest gastvrije bedrijf Maastricht in 2015. Tot slot 
een oorkonde voor de Burgemeester van Eijsden Margraten, Dhr. Akkermans van-
wege zijn inzet in de gemeente om horecabedrijven en streekprodukten Euregionaal 
te promoten. Fotografie: Jean Pierre Geusens

Horecaborrel



Bij het rijden richting Maastricht raak ik 
in de afdaling op de Kruisberg de witte 
signaleringsstrepen die meteen door 
de Vignale wordt opgepakt en mij waar-
schuwt via de banden! De wagen gaat 
mij steeds meer bevallen. Alles voelt al 
gauw vertrouwd en degelijk aan. Ford 
heeft met veel inspanning gekeken om 
van deze Vignale een rijdende salon te 
maken. Dat gebeurde vooral dankzij dik-
kere deuren en ruiten. Een operatie die 
als geslaagd mag worden beschouwd.

Voor onder de motorkap reserveert Ford 
enkel het topgamma van motoren. Je 
hebt de keuze uit de 2.0 Ecoboost die ik 
gereden heb, een 2.0TDCI met 180 pk en 
vierwielaandrijving, een 2.0TDCI met 210 
pk en een hybride aandrijving met 187 
pk.Ze zijn allemaal uitgerust met de au-
tomatische zes versnellingsbak (Power-
shift).Enkel de 2.0 TDCi 180 is beschik-
baar met een manuele versnellingsbak.

Op mijn terugweg richting Fordstore 
Beek van Jos Bogman ervaar ik totaal 
geen heimwee naar mijn eigen auto. Dat 
geeft in ieder geval aan dat deze auto mij 
op het lijf is geschreven.
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Technische Specificaties

Hierbij nog de opties van de MONDEO VIGNALE 2.0 ECOBOOST AUTOMAAT WAGON 
203PK/149KW
 
Connectivity Pack: 8” Touch screen met navigatie en achteruitrij Camera. 
Premium audiosysteem met 12 speakers.
Premium Comfort Seat Pack: Massagefunctie, 11 individueel instelbare luchtkus-
sens, verwarmbare en ventileerbare voorstoelen.
Safety Pack: Blind Spot Information, opblaasbare veiligheidsgordels.
Ultimate Pack: Adaptieve Cruise Controle, Continuous Controlled Damping, For-
ward Alert, Elektrisch verstelbare stuurkolom met Memory.
Winter Pack: Verwarmbaar stuurwiel, twee variabel verwarmbare zitplaatsen ach-
ter, 220V Stroomaansluiting.
19” LM Velgen.
Satin Silver Dakreling.



Suzuki Auto Jacob B.V.
Sortieweg 75, 6219 NT  Maastricht
Tel. (043) 321 49 51, www.suzuki.nl/jacob

Uw partner
voor Suzuki.

Auto Jacob

Uw partner
voor Suzuki.

Auto Jacob

Suzuki Vitara vanaf

€ 19.999,-

PROFILE CAR & TYRESERVICE MAASTRICHT
Kortweg 22 Maastricht Tel: 043- 3638585 maastricht@profile.nl

- BANDEN - VELGEN - APK - REPARATIE - AIRCOSERVICE - GROOT & KLEIN ONDERHOUD
- ZAKELIJKE MARKT - VRACHTWAGEN & GRONDVERZETBANDEN

CAR & TYRESERVICE

VOOR EEN VEILIGE WINTER EN NOG VEEL MEER……



Ellerweg 17
6037 RR  Kelpen-Oler

Tel.: 0495-657710
www.meerdandrukkers.nl



D E S I G N E D 
T O  G I V E  Y O U 
T H E  L U X U R Y 
O F  T I M E

Jos Bogman
Ford Store Beek  |  Maastricht  |  Heerlen |  www.ford-josbogman.nl  |  
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