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Zondag : 
boot shuttle 

tussen ‘le quai 
des fermettes’ 

en ‘de Robinson
Eiland’

Bomen, planten, bloemen
Antiek en tuinmeubelen

Zaterdag en Zondag  : 10h - 19h

E25 Liège –> Maastricht Uitrit N° 2 –> Visé

www.foiredejardin.be
Tel : 0032(0)475 / 75 35 86

Entree €6,-

€1,- korting
bij inlevering van 

deze bon

geldig voor 2 personen

Maastricht

De populairste 
krant! 

(bron: Stadspeiling 
gemeente Maastricht)

 Vierde jaargang • Oplage: 77.000 
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Ankerkade 157 Maastricht
Beatrixhaven | Tel.: 043 - 363 95 60

www.vanduurling.nl

17 inch velgen met banden17 inch velgen met banden 
maat 205/40R17maat 205/40R17

SetprijsPer 4 stuksSetprijsPer 4 stuks €599,-€599,-
Méér dan 100 modellenMéér dan 100 modellen 

op voorraadop voorraad

BANDEN • VELGEN • APK • ACCU’S 
• UITLATEN • SCHOKBREKERS • REMMEN

De velgenspecialistDe velgenspecialist
Voor Maastricht e.o.Voor Maastricht e.o.

Een 13-jarige jongen is in de buurt
van de Rondostraat op Caberg
bedreigd met een mes. De jongen
werd van achteren vastgegerepen
door een man, die hem het mes
op de keel zette en hem probeerde
aan te randen. Toen een man op
een scooter de jongen te hulp
schoot, vluchtte de dader. 

Jongen in Caberg
bedreigd met mes

MINI SHOP

Verse dagschotels 
(bereid in oven)

met rijst en salade 

€5,-
(bijv: op dinsdag altijd Musakka 

en op maandag Güveç vanaf 15.00) 
alleen afhalen!

Calvariestraat 40
Tel: 043 - 325 89 86

Openingstijden:
Ma t/m zat 11.00 - 22.00 uur

Ovengerechten - Kebap - Turkse pizza

Door Peter Eberson
en Stefan Gybels

De vriendin van Victor Reinier, 
hoofdrolspeler in de politieserie 
Flikken Maastricht is in de nacht 
van dinsdag op woensdag uit een 
raam van de hotelsuite van Victor 
Reinier gevallen.  De suite is boven 
een chocoladezaak aan het Onze 
Lieve Vrouweplein. De vrouw ligt in 
het ziekenhuis, maar haar toestand 
is volgens de politie stabiel. 

Onderzocht wordt wat er precies is 
gebeurd, maar volgens woordvoer-
der B. Boosten van de Maastrichtse 
politie lijkt het op een poging tot 
zelfdoding. “Om die reden doen 
we ook geen enkele mededeling 
over deze zaak. We kunnen slechts 
bevestigen dat er rond half vijf een 
vrouw uit een raam op de twee-
de verdieping is gevallen,” aldus 
Boosten. 

Een dag na de uitzending van 
de eerste aflevering van Flikken 
Maastricht door de TROS is hoofd-
rolspeler Reinier zelf verwikkeld 
in een politiezaak.  Rond half vijf 
in de ochtend trof de nachtpor-
tier van hotel Derlon op het Onze 

Lieve Vrouweplein de zwaargewon-
de vrouw aan op straat voor het 
pand nummer 2 aan het plein.  
Op de begane grond is een cho-
colaterie gevestigd,  op de boven-
verdiepingen  zijn luxe suites die 
door hotel Derlon worden geëx-
ploiteerd.  De suites waren de 
afgelopen dagen geboekt door het 
productiebedrijf van Flikken. De 
afgelopen dagen zijn er opnieuw tv-
opnames gemaakt voor de serie met 
Victor Reinier en Angela Schijf in 
de hoofdrollen.  Het is niet bekend 
of acteur Victor Reinier in de hotel-
suite was toen de vrouw van de 
tweede verdieping naar beneden 
viel. Vermoedelijk niet, want volgens 
getuigen was een hevig geëmotio-
neerde Reinier woensdagmorgen bij 
de plek waar de vrouw werd aange-
troffen. Politiemensen hebben de 
hele middag een buurtonderzoek 
gehouden om te kijken of getuigen 
iets gezien hebben.   

• Vrouw zwaargewond • Politie onderzoekt zaak

Vriendin Flikken-acteur   
Reinier valt uit hotelraam

 WORDT NU 
GRATIS LID 

BESPAAR €119,-

Zie verder pagina’s 14 en 15

Politiemensen doen onderzoek op het Onze Lieve Vrouweplein nadat woensdagmorgen de vriendin van
Flikkenhoofdrolspeler Victor Reinier uit het raam van een hotelsuite viel. 

Buurtonderzoek

Victor Reinier

Het hotel aan het OLV-plein. De 
vrouw viel uit een raam op de 
tweede verdieping.
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Duitse Poort 15 - Maastricht tel.: 043 - 3510566 -  info@thepilatescenter.nl

YOGAYOGA BOSUBOSU
BODYBODY

BALANCEBALANCE PILATESPILATES TAIJITAIJI MASSAGEMASSAGE MVeMVe

De maand 
september

met diverse 
aanbiedingen

informeer naar de 
mogelijkheden Voor een smaakvolle 

najaarscollectie

mannenmode
Jos van Hugten

Nieuwstraat 3  Maastricht Tel. 043 - 321 93 28

RESTAURANT LIVREI
BOURGONDISCH TAFELEN IN HET `HARTJE’ VAN MAASTRICHT!

Restaurant livrei  brusselsestraat 15  maastricht, 
tel. 043- 608 05 00  www.livrei.nl  info@livrei.nl

U kunt altijd telefonisch of online reserveren.

Proeverijmenu
Laat u culinair verrassen door onze menukaart 
voor slechts €25,00!

Terras
Met mooi weer kunt u lekker tafelen op het terras
in onze gezellige stadstuin!

Akersteenweg 118 - Heer - Maastricht 
Tel 043 - 361 50 93

Waarschijnlijk 
Maastrichts meest 
complete juwelier

HORLOGES: Longines, 
Movado, Glycine, Tissot, 
U-Boat, Bernard Piot, 
Christian Bernard, Seiko, 
Pulsar, Xen, Teens, Nike, 
Guess, Esprit, Mexx

JUWELEN: Marco Bicego, 
Diora, Rizitt, Elaine 
Ferrari, Finish, Aurum, 
Hot Diamonds, De vingerafdruk, 
Ti Sento, Xen, Esprit, Pandora, 
Nomination, Mexx, Cool kids,
 eigen ontwerpen

TROUWRINGEN: Martinshof,
Atlantis, Flamingo, Desiree,
Les Beaux, M.L. design, 
Feniom, Pont dor, Xen, 
eigen ontwerpen

Te koop

De twee enige wijkbibliotheken die 
Maastricht nog kent, in Heer en 
Malpertuis, blijven open. Uit bezui-
nigingsoverwegingen wilde het col-
lege de beide bibliotheken sluiten, 
maar de raad besliste anders. 

In een stevig debat vroeg de raad 
om een onderzoek naar de functie 
en het gebruik van beide instellin-
gen. Dat kwam er, met als resultaat 
dat beide bibliotheken meer zijn 
dan alleen boekenuitleen. “Het zijn 
ook sociale ontmoetingsplaatsen. 
Dat hadden we als college enigszins 
onderschat. Dan moet je ook zo fair 
zijn om terug te komen op de plan-
nen”, zegt verantwoordelijk wethou-
der Jacobs (PvdA, Financiën). Het 

college wil nu zelfs meer geld in de 
bibliotheken in Heer en Malpertuis 
steken. Jacobs: “Nu we weten dat 
ze ook andere doelen dienen, wil-
len we die ook meer faciliteren. De 
bieb moet dan ook optimaal kun-
nen worden gebruikt als ontmoe-
tingsplaats. Daarbij denken we aan 
dezelfde voorzieningen als Centre 
Céramique. Ook moet er ruimte zijn 
waar mensen terecht kunnen met 
hun vragen.” De buurtbewoners die 
zich eerder verzetten tegen de slui-
tingsplannen worden nu betrokken 
bij de nieuwe ontwikkelingen.

Uit het onderzoek onder de bezoe-
kers blijkt dat 79 procent van de 
bezoekers in Heer en 55 procent 

van de bezoekers in Malpertuis 
het Centre Céramique geen goed 
alternatief te vinden. In Heer is 
60 procent van de ondervraag-
den van mening dat er ‘onoverko-
melijke belemmeringen’ zijn om 
Centre Céramique te bezoeken. In 
Malpertuis vindt 48 procent dat. 
“Dat betekent dat een deel van de 
bibliotheekleden weg zou vallen, en 
dat willen we niet”, zegt Jacobs.   

Het CDA Maastricht heeft nog 
geen nieuwe partijvoorzitter. Op 
een vergadering deze week, waar 
de partij eigenlijk de nieuwe 
voorzitter zou kiezen, bleek dat 
er geen lijst met betalende leden 
aanwezig was. Die moet er volgens 
de statuten van het CDA wel zijn 
om te kunnen stemmen. Volgens 
penningmeester Joep Ottenheym 
was de lijst aangevraagd bij het 
landelijk partijbureau maar was 
deze nog altijd niet geleverd. 
Ondanks meerdere pogingen om 
de stemming toch door te laten 
gaan en dan later te kijken of 
iedereen zijn lidmaatschapsgeld 
had betaald, bleef huidig voor-
zitter Bert van Wijnbergen bij 
het besluit de verkiezing uit te 
stellen. De twee kandidaten Iwan 
Bruijnzeels en Terence Vroomen 
konden onverrichter zaken weer 
naar huis. De nieuwe voorzitter 

wordt nu gekozen op een nieuwe 
ledenvergadering in september 
of oktober. Het CDA maakte wel 
bekend dat Gerard van Rens aan-
blijft als fractievoorzitter. Lange 
tijd was er onduidelijkheid over 
het aanblijven van Van Rens. 
De fractie vroeg hem echter te 
blijven en schaarde zich massaal 
achter de fractievoorzitter.  

Wethouder Luc Winants luistert aandachtig hoe architect Jo Coenen zijn plannen uit de doeken doet voor de balu-
strade van de eerste boog. Er kwam de laatste tijd veel kritiek op de ijzeren platen. Reden voor Coenen om met 
een origineel idee te komen: mensen die liever stenen willen dan de ijzeren platen, kunnen op de website www.
marktplaats.nl een steen aanschaffen. Ook deelde de architect formulieren uit waarmee mensen kunnen inschrijven 
voor de stenen. “Jullie kunnen er ook nog een handtekening in laten graveren, maar dan wordt de steen wel duur-
der”, zei Coenen.

Heer en Malpertuis 
behouden bieb

Geen nieuwe voorzitter CDA

Flikken: 1,3
miljoen kijkers 
De eerste aflevering van Flikken 
Maastricht afgelopen maandag 
heeft 1,3 miljoen kijkers getrok-
ken. Daarmee was de politiese-
rie het derde best gekeken pro-
gramma op maandag, na het 
NOS journaal en het programma 
‘Memories’. Burgemeester Leers 
was tevreden over de eerste uit-
zending: “Ik kreeg uit het hele 
land reacties dat het pure recla-
me voor Maastricht was.” Flikken 
Maastricht wordt elke maandag 
uitgezonden door de TROS.

Limmel kijkt 
in keuken 
TBS-kliniek
Bewoners van Limmel brengen 
op korte termijn een bezoek aan 
TBS-kliniek De Rooyse Wissel in 
Venray. De bewoners hopen zo 
een beter beeld te krijgen van 
het reilen en zeilen binnen een 
TBS-kliniek. De regering in Den 
Haag wil gevangenis Overmaze 
in 2008 ook omvormen tot TBS-
kliniek.
Mat Brüll van het buurtkader in 
Limmel hoopt dat het bezoek 
aan de Rooyse Wissel wat angst 
bij de buurtbewoners wegneemt. 
“We hebben zoveel vragen. Ik 
denk dat we die alleen beant-
woord krijgen bij een bezoek aan 
Venray. Ik hoop dat er zoveel 
mogelijk bewoners mee gaan om 
hun vragen te stellen.” 

Debat
De jongerenafdeling van het CDA, 
het CDJA, houdt op 10 september 
een debat over vergrijzing en ont-
groening in Limburg. Het CDJA 
zwengelde de discussie hierover 
zelf aan door het schrijven van 
een Jongerenvisie voor Maastricht. 
Deze visie was vooral tegen het 
zere been van de Seniorenpartij. 
Tijdens het debat komen zowel 
CDJA als Seniorenpartij aan het 
woord. Het debat begint om 20.00 
uur in de Groote Sociëteit aan het 
Vrijthof.

MTB: minder 
omzet eerste 
half jaar
De omzet bij de MTB daalde het 
afgelopen half jaar met 2 procent 
naar 1.119.000 euro. Toch ligt 
MTB volgens de directie hiermee 
op koers en wordt gezocht naar 
nieuwe omzetmogelijkheden. De 
MTB probeert de exploitatiekosten 
verder omlaag te krijgen. Dit jaar 
werden twee bedrijfsonderdelen  
gesaneerd.   Binnen MTB rom-
melt het bij de top. Directielid 
Marcel Jöris werd op non-actief 
gezet, maar dat besluit is ingetrok-
ken. Met behulp van een externe 
deskundige wordt geprobeerd uit 
de impasse te komen.

Binnen enkele weken worden de 
eerste resultaten daarvan verwacht.

• SLOOP FLATS Deze maand start 
de sloop van de flats aan de 
Largo- Koraal- en Cimbalenstraat 
in Caberg. Op de plek komen 64 
koopwoningen. Vanaf deze week is 
begonnen met het verwijderen van 
asbest uit de flats. 



AANMELDEN VOOR EEN INTAKEAFSPRAAK VIA

0900-1155511

BUDGETBEHEER LIMBURG 
BEWINDVOERINGEN & INKOMENSBEHEER

 SNELLE INTAKEAFSPRAAK

 SNEL SCHULDOVERZICHT

 EIGEN BANKREKENINGEN, DUS EIGEN MAANDCONTROLE

 BETALING VASTE LASTEN EN SCHULDAFLOSSINGEN

 BEGELEIDING EN VOORTGANGSGESPREKKEN

OOK VOOR BUDGETBEHEER TIJDENS DE W.S.N.P.-PERIODE
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Speciale koopavond

De nieuwe 
collectie is 
binnen!

Op dinsdag 11 september 2007 van 18.00 - 21.00 uur
in de Bijenkorf Maastricht

Kom naar de Bijenkorf en maak als eerste kennis met de  
nieuwe modecollecties. Als BIJcard-houder profiteert 
u van veel voordeel, zoals 15% voordeel op alle leder-
waren, ceintuurs, bed- en badtextiel en de herenmode-
merken Alveare en Bijenkorf Collection. Tevens ontvangt u 
op deze bijzondere koopavond bij besteding van 150,- 
of meer met uw BIJcard een gratis telefoonsieraad 
van Otazu. Hebt u nog geen BIJcard, vraag hem dan 
tijdens deze speciale koopavond aan bij de afdeling 
Klantenservice en ontvang 10% welkomstvoordeel.  
Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Lingerie
Brusselse Poort

15% KORTING OP 
DE GEHELE COLLECTIE

Bij inlevering van deze advertentie
aktie is geldig t/m 29 september

De krantenfoto’s uit 1917 zijn 
natuurlijk niet van de kwaliteit die 
we tegenwoordig gewend zijn, maar 
ze geven toch een goed beeld van 
wat er negentig jaar geleden gebeur-
de. Het tijdschrift ’De prins der geïl-
lustreerde bladen’ vermeldt er bij: 
”Op 27 januari 1917 Instorting van 
den St.-Pietersberg bij Maastricht. 
- Een stuk land, ter grootte van ruim 
10 roeden, is onder vreeselijk geraas 
naar beneden gezakt, terwijl in het 
omliggend terrein vele barsten en 
scheuren ontstonden, waardoor 
groote schade voor de landeigenaars 
veroorzaakt is; een groote trechter 
is ontstaan. - Zoals men weet wordt 
de St.-Pietersberg door vele in de 
mergelsteen uitgehouwen gangen 
ondermijnd.”
Een roede is een oude oppervlak-
temaat van ongeveer 14 vierkante 
meter. Het moet een gat van onge-
veer tien bij veertien meter zijn 
geweest, en dat valt dus nog wel 
mee. De scheuren die door het 
landschap liepen waren veel groter 
en maakten diepe indruk op de 
landbouwers. 
Het persbericht meldt niet dat er 
doden of gewonden zijn gevallen, 
gelukkig maar. De ENCI bestond 
weliswaar nog niet, maar er werd wel 
gewerkt in de groeve. Blokbrekers 
haalden er op beperkte schaal mer-
gelblokken uit die in de omgeving 
werden gebruikt als bouwmateriaal. 
In 1917 gebeurde dat zelfs illegaal 
door een Belgische vluchteling. De 
Eerste Wereldoorlog was nog volop 
aan de gang, en de man zag geen 
andere mogelijkheid om zijn grote 
familie te onderhouden. Hij had 
wel toestemming van de landei-
genaren, maar kreeg het aan de 
stok met de burgemeester van Sint 
Pieter. Het schrijnende en bij vlagen 
ontroerende verhaal van blokbreker 
Léopold Daemen wordt verteld door 
Jo Morreau in het jongste nummer 
van ”Sint Pieter vroeger en nu”. Dit 
tijdschrift verschijnt twee maal per 
jaar, het kost 2,50 en is te koop 
op de vaste adressen en natuurlijk 
in het Sint Pieters museum op de 
Lichtenberg. Daar moet u eigenlijk 
naar toe, en toegegeven, het is een 
beetje gemeen om eerst een foto 

van een instorting te plaatsen en 
dan te zeggen dat u er moet gaan 
rondlopen. Op 8 en 9 september is 
er feest op de Lichtenberg, natuur-
lijk gaat u er wandelend naar toe, al 
was het maar om te laten zien dat 
u geen watje bent. Kom nou, die 
instorting was negentig jaar geleden. 
Eigenlijk is er feest op de héle Sint 
Pietersberg; vanaf Fort Sint-Pieter 
tot en met ‘Hauts de Froidmont’ 
bij Bassenge worden aanstaande 
zaterdag allerlei activiteiten georga-
niseerd. Het  Sint-Pieters museum 
op de Lichtenberg is op die dag 
geopend van elf tot half vijf. Dat is 
extra leuk voor de kinderen want die 
kunnen in de educatieve ruimte van 
het museum microfossielen zoeken 
met zoekkaart en binoculair.
De dag er na, op zondag 9 septem-
ber viert het Sint-Pieters museum 
zijn tiende verjaardag met muziek 
van de harmonie van Sint-Pieter.
Daar mag u dan een pluim op de 
hoed komen steken van de enthou-
siaste vrijwilligers die dit piepkleine 
maar heel mooie museum exploite-
ren. Ook dan is de educatieve ruimte 
geopend en kan de botanische tuin 
worden bezocht. In het bakhuis bij 
de hoeve

wordt op traditionele wijze heerlijke 
vlaai gebakken. Als u een beetje 
geluk heeft krijgt u er een te pakken 
met vers fruit van Sint Pieter of met 
zelf ingemaakt fruit, en dat is eigen-
lijk nog lekkerder. Eigenlijk moest ik 
u dit helemaal niet vertellen, nu kan 
ik weer achter in de rij aansluiten. 
Tussen 14.00 en 16.00 uur zorgt 
de Harmonie Sint Pieter 1890 voor 
feestelijke muziek.
Het hele programma vindt u op: 
www.oudsintpieter.com. 

Ted Reckman

Leve de Lichtenberg

Missen
Vrouwlief een weekje naar 
Lourdes met mijn favoriete 
schoonmoeder . Zondag, een 
aantal heimelijke genoegens tot 
leven brengen. Met enige pret 
constateren dat, om tien uur 
in de avond, een groot aan-
tal kranten nog steeds op en 
rond de bank bivakkeren. Het 
aanrecht lijkt die eerste avond 
reeds op een stilleven van een 
studentenkeuken. Een eenou-
dergezin runnen heeft zo zijn 
voordelen. Vanaf maandagoch-
tend is het niettemin allemaal 
anders. Geest en lichaam voe-
len vreemd. De sfeer rondom en 
vooral in ons huis doet kil, ziel-
loos aan. De kinderen merkbaar 
anders en zelf bespeur ik een 
geestelijke vorm van het unie-
ke fantoomgevoel. U weet wel: 
mensen die na een amputatie 
een ledemaat verliezen voelen, 
daar waar een lichaamsdeel 
ontbreekt, een aanwezigheid 
van het gemiste. De leegte die 
mijn lief creëert maakt haar 
meer aanwezig dan ooit. Ik stap 
in de auto en zet de radio aan. 
Huub van der Lubbe van de 
Dijk schalt door de speakers en 
wrijft me nog eens in wat ik na 
een dagje zonder al  wist: “Een 
man weet niet wat hij mist, 
maar als ze er niet is, weet een 
man pas wat ie mist”. 

Het is nog steeds goed toeven op de Lichtenberg, maar dit chalet zult u er niet meer vinden. Het heeft na 
1926 plaats moeten maken voor de afgravingen van de ENCI. 

De instorting van 1917 kwam met foto in de pers, en dat was heel wat 
in die tijd.

Vanaf de ruïne is er naar alle kanten een adembenemend uitzicht op de 
Maasvallei. Laurens BOUVRIE

Oet de hook



De Ster, dé krant voor vacatures

Werken bij Deloitte MKB 
Accountancy & Advies?
Ben jij iemand, die altijd de onderste steen boven wil krijgen? Die doorvraagt en zich 
vastbijt in een vraagstuk? Heb je een afgeronde MEAO of HEAO opleiding en mini-
maal 2 jaar  nanciële werkervaring?Dan kom je in aanmerking om volledig opgeleid 
te worden tot assistent-accountant.

We zoeken  exibele types, die een relatie met een cliënt kunnen opbouwen. 
Die ambitieus zijn en vertrouwen uitstralen door hun vakkennis. Graag netwerken en 
nauwkeurigheid vóór alles laten gaan. 

Binnen een enthousiast en multidisciplinair team ga je je bezighouden met het opzetten 
van een effectief en ef  ciënte administratie. Dus het verwerken en controleren van admi-
nistraties,  het uitvoeren van correctiewerkzaamheden en het analyseren van boekingen 
en tussentijdse cijfers. Je adviseert over de interne beheersing van de administratieve 
organisatie. Het opstellen van de jaarrekeningen, het opbouwen van dossiers en het op-
lossen van  scale vraagstukken (aangiften inkomsten-, vermogens-, omzet- en vennoot-
schapsbelasting) maken deel uit van de werkzaamheden. Verder heb je veelvuldig contact 
met cliënten, signaleert de behoeften en informeert de groepsleider hierover.  Je biedt de 
cliënten een totaaloplossing aan.

Indien je voldoet aan het pro  el en bereid bent studies naast je werk te volgen, bieden wij 
je bij Deloitte een contract voor onbepaalde tijd, een prima salaris en perfecte arbeidsvoor-
waarden.
We ontvangen graag zo snel mogelijk van je een persoonlijke motivatie en je cv. Je 
gegevens kun je mailen naar valerie.jacobs@adecco.nl. indien je nog vragen hebt, 
kun je ons bellen op 043-4589116. De vacatures zijn vacant in verschillende plaatsen 

in Limburg en door geheel Nederland.

Adecco Of  ce, Grote Gracht 12, 6211 SW Maastricht

Een onderzoek naar het effect van eieren en ei producten op de hoeveelheid macula pigment. 

Influence of modified eggs on macularpigment. 

Leeftijdsgebonden macula degeneratie (LMD) is de belangrijkste oorzaak van slechtziendheid en 
blindheid in onze Westerse wereld. Op dit moment is er geen behandeling mogelijk en staan 
oogartsen lijdzaam aan de kant. Een zeer recente behandeling, die vanuit de kankertherapie stamt, 
geeft mogelijk een positief effect. Deze nieuwe methode is echter bij slechts 10% van de patiënten 
toepasbaar. 
De laatste jaren wordt duidelijk dat voeding een belangrijke rol speelt in zowel de behandeling als de 
preventie van LMD, met name de carotenoïden luteïne en zeaxanthine en omega3 vetzuren. 
Eieren zijn een belangrijke bron van luteïne en zeaxanthine. Van oudsher wordt luteïne aan het voer 
van legpluimvee toegevoegd ter intensivering van de gele kleur van de dooier. Het grote voordeel van 
eieren is dat de opname van luteïne en zeaxanthine zeer efficiënt verloopt aangezien het pigment al 
gebonden is aan de vetten van het ei, waardoor het makkelijk door de darm wordt opgenomen. 
Wij zoeken proefpersonen om het effect van verrijkte eieren op de specifieke opbouw en functioneren 
van het netvlies te bestuderen. 

U kunt meedoen aan het onderzoek (3 maanden) als u aan de volgende eisen voldoet: 

U bent minimaal 18 jaar oud 
U heeft een goed gezichtsvermogen (evt. met bril of contactlenzen) 
U rookt niet 

Het onderzoek omvat een aantal niet-invasieve metingen + bloedmonsters. Voor een van metingen is 
het van belang dat uw verwijde pupillen hebt. Hiervoor krijgt u een oogdruppel. 

U zult verder gedurende 3 maanden elke dag een ei (gekookt) of ei drank (van karnemelk) bij 
uw lunch moeten nemen. 

Het onderzoek vindt plaats in het Academisch Ziekenhuis Maastricht. 
Duurt in totaal ongeveer 3x 1 uur.
Hier tegenop staat een vergoeding van € 100,00.

Het onderzoek wordt geleid door dr. T.T.J.M. Berendschot. Indien u interesse heeft mee te doen aan 
het onderzoek, kunt u contact opnemen met Elton Kelly. Hij kan u meer uitleg geven en heeft ook een 
uitgebreidere inlichtingen folder beschikbaar. 

Contactinformatie:    
Drs. E.R. Kelly     Dr. TTJM Berendschot 
elton.kelly@ohk.unimaas.nl   t.berendschot@ohk.unimaas.nl 
043 3872232     043 3877345 

Proefpersonen gezocht voor oogheelkundig onderzoek!

Wil jij, per direct, werken bij de 
snelst groeiende Hotelketen??

Voor ons viersterren Deluxe Hotel in Maastricht zoeken wij ter ondersteuning van ons 
team, enthousiaste  exibele medewerkers 

voor de functie(s):

Medewerkers Huishoudelijke Dienst (m/v) 
(week en/of weekend)

De werktijden zijn van 9.00 uur tot +/- 15.00 uur

Medewerker Keuken/Bediening (m/v)
(week- en weekenddagen)

De werktijden zijn van 18.00 uur tot +/- 24.00 uur

Medewerker Ontbijt (m/v)
(week- en weekenddagen)

De werktijden zijn vanaf 7.00 uur tot +/- 14.00 uur

Nachthulp
(weekend)

(minimaal 18 jaar oud)

Wij zoeken enthousiaste kandidaten die:
-  exibel zijn en de handen uit de mouwen willen steken;

- zelfstandig kunnen werken;
- graag in de hotellerie willen werken.

Heb je interesse? Schrijf een sollicitatiebrief waarin je aangeeft 
waarom de keuze op jou zou moeten vallen....

Bastion Hotel Maastricht 
Schrijf naar adres tav Personeelszaken, 

Boschstraat 27, 6211 AS MAASTRICHT

Voor Maastricht zoekt Q-Interim:
- ervaren bankwerkers, vaste baan

- CNC frezer op dagdienst, vaste baan
- voorman machinebouw E/W, vaste baan

Voor regio Sittard zoekt Q-Interim:
- apparatenbouwers

- gekwalifi ceerd lassers

Voor regio Heerlen zoekt Q-Interim:
-CNC frezer op dagdienst, vaste baan

Goede verdiensten en secundaire arbeidsvoorwaarden!

Interesse? Bel, zodat wij je meer kunnen vertellen over deze vacatures.

Q-Interim BV, Spoorweglaan 11 
6221 BS  Maastricht
Tel. 043-3270345, info@q-interim.nl

Traiteurshop “Saveurs” zoekt 

enthousiaste medewerkers 
voor nieuwe culinaire versmarkt 

“MosaeGusto!” in Maastricht.
Opening medio september.

* Sous chef /  zelfstandig werkend kok
* Salesmedewerkers afdeling wild en gevogelte

* Vleesbewerker / slager wild en gevogelte
* Afwas- poets- en keukenhulp

Is dit de baan voor jou? 
Bel voor meer info: 06-55128356

www.saveurs.nl
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Moet het huidige ontslagrecht ver-
soepeld worden of niet? Deze vraag 
blijft de gemoederen bezighouden. 
Werkgevers en werknemers staan 
daarbij lijnrecht tegenover elkaar. 
Noch werkgevers, noch werkne-
mers lijken echter voordeel te heb-
ben bij de voorgestelde wijzigin-
gen.
Het wetsvoorstel stelt voor beëindi-
ging van de arbeidsovereenkomst 
door de werkgever mogelijk te 
maken, zonder dat toestemming 
van de CWI of rechter vereist is. De 
werkgever is wel verplicht een ont-
slagvergoeding betalen. De hoogte 
van de ontslagvergoeding wordt 
bepaald door de ‘kantonrechters-
formule’. De uitkering wordt echter 
beperkt tot een maximum van één 
jaarsalaris of 75.000 euro. Voor 
werknemers van 40 jaar en ouder 
geldt een absoluut plafond van 
100.000 euro.
In tegenstelling tot het huidige 
ontslagrecht wordt het voor de 
werkgever mogelijk om zonder toe-
stemming van de CWI of rechter 
een arbeidsovereenkomst te beëin-
digen. Onder het huidige recht is 
deze toestemming – behoudens 
uitzonderingen – altijd noodzake-
lijk. De preventieve toetsing van 
het ontslag gaat derhalve verloren. 
Het wetsvoorstel kan negatief uit-
pakken voor oudere werknemers. 
Een voorbeeld om dit te illustre-
ren: een werknemer met een bruto-
salaris van  3200 euro een leeftijd 
van 58 jaar en een dienstverband 
van 45 jaar wordt ontslagen. De 

werkgever dient in ontbindings-
verzoek bij de kantonrechter in. 
Daarbij heeft werknemer recht 
op een schadevergoeding van 
174.000 euro Volgens het nieuwe 
ontslagrecht heeft de werkgever 
nog ‘maar’ recht op een vergoeding 
van 100.000 euro. Een disfunc-
tionerende werknemer kan echter 
voordeel van zijn ontslag onder-
vinden. De verwijtbaarheid speelt 
in het voorgestelde ontslagrecht 
namelijk geen rol meer. Een niet 
functionerende werknemer krijgt 
dus eenzelfde vergoeding als een 
wel functionerende werknemer. 
Niet functioneren loont dus!  
Voor de werkgever is het ook niet 
allemaal rozengeur en maneschijn; 
veel werkgevers zullen opzien tegen 
het feit dat zij in principe bij vrij-
wel elk ontslag de werknemer een 
ontslagvergoeding moeten betalen. 
Thans kunnen werkgevers dit nog 
vermijden door een ontslagvergun-
ning bij de CWI aan te vragen. 
De regering lijkt derhalve het-
geen zij met de ene hand geeft, 
weer met het andere hand weg 
te nemen. Enerzijds wordt een 
formaliteit afgeschaft, doch ander-
zijds wordt een verplichting tot 
schadevergoeding gecreëerd. Een 
schadevergoeding die overigens 
niet altijd te billijken is. Het wets-
voorstel roept bij mij derhalve de 
nodige vragen op: Is er derhalve 
wel sprake van een versoepeling 
van het ontslagrecht? En is de 
wijziging van het ontslagrecht wel 
te billijken?

Heeft U juridische vragen dan kunt 
U voor een geheel vrijblijvend en 
kosteloos eerste gesprek contact 
opnemen met Mr J.O.I. Leliveld,  
Leliveld Advocaten te Maastricht 
aan de Brusselsestraat 51. Tel: 
043–3259679 of e-mail: leliveld
@leliveldadvocaten.nl 

 

Het nieuwe ontslagrecht: 
vlees noch vis?

De Hoenderstraat ligt er stil bij. 
Het ene leegstaande pand naast 
het andere. Wie niet goed oplet, 
kan zomaar aan één van die echte 
Maastrichtse zaken voorbij lopen. 
Brüdsje Stols zit al sinds 1946 in 
de straat gevestigd. In de troostelo-
ze straat is de zaak van Emile Stols 
zo ongeveer het enige lichtpuntje. 
En ook dat zou binnenkort wel 
eens kunnen doven. “Als iemand 
met een mooi bod komt, verkoop 
ik de zaak.” 

“Winkelruimte te huur”, in de 
Hoenderstraat zie je bijna niks 
anders meer. Tot afgrijzen van 
Emile Stols van chocolaterie 
Brüdsje Stols: “De straat is al zes 
jaar onderkomen. Eerst kregen we 
alle bussen door de straat, daarna 
stond het hier vol met vrachtver-
keer. De straat heeft de afgelopen 
tijd drie keer open gelegen, en nu 
staat er nog steeds werkverkeer. 
Dat heeft me toch wel vijftig pro-
cent aan omzet gescheeld.”
Brüdsje Stols is sinds 1944 geves-
tigd aan de Hoenderstraat. Eerst 
enkele jaren aan de overkant van 
waar de zaak nu zit. “Toen twee 
keer een auto de etalage in was 
gereden, is de toenmalige eigenaar 
naar de overkant verhuisd.” De 
naam ‘Brüdsje Stols’ kwam eigen-
lijk per toeval. “De zaak was van 
mijn oom Leon. Die werkte voor-
heen bij Jef Duchateau, maar daar 
werkte nog een Leon. Als Jef ‘Leon’ 
riep reageerden ze allebei. Toen hij 
dat zat was heeft hij mijn oom de 
bijnaam ‘Brüdsje’ gegeven. Zo heet 
de zaak dus ook, ook al verkopen 
we geen brüdsjes.”
Als Stols nu naar buiten kijkt, ziet 
hij een mooi opgeknapte straat, 
maar met weinig publiek. “Dat was 
vroeger wel anders”, zegt Stols. 
“Deze straat floreerde, met bijna 
allemaal Maastrichtse zaken.” 
Moeiteloos somt hij op: “Hier 
zat Delahaye met zijn visspullen, 
Olivier schoenen, Halla bedden, 
Dohmen keukenartikelen, een mos-

selhuis, Math van Lijf, noem maar 
op. Nu zit hier nog de Maxwell, een 
deel van Halla bedden is cadeau-
winkel geworden, een coffeeshop 
en een seksshop. En ikzelf dan.”
Hoe lang hij er zelf nog zit, weet 
Emile Stols niet. “Als er een fat-
soenlijk bod komt, ben ik weg. 
Anders ga ik nog een jaar of twee/
drie door. Opvolging is er niet, want 
de kinderen willen niet in de zaak. 
Het is te hopen dat degene die de 
zaak overneemt ook de chocolate-
rie wil voortzetten.”
Als dat niet gebeurt, komt 
er opnieuw een einde aan een 
Maastrichtse winkel. “Tja, dat 
gebeurt overal. Steden lijken 

steeds meer op elkaar, want ze 
hebben allemaal dezelfde winkels. 
Helaas is het hier niet anders, 
terwijl we wel zoveel Maastrichtse 
zaken hebben gehad. Maar tegen 
grootwinkelbedrijven is het moei-
lijk concurreren. We vergeten te 
vaak dat Maastricht eigenlijk een 
groot dorp is.”
Stols hoopt dat de lege winkels in 
de straat snel worden opgevuld. 
“Als dat zo is, zie ik deze straat 
best wel weer opbloeien. Als het 
druk is, loopt het hier wel, dat heb 
ik vroeger gezien. Toen hield ik 
echt een goede boterham over aan 
deze zaak. Daar is nu niet meer 
veel van over.” 

Hoogtepunt van de Hoenderstraat

Rechtstraat 54 
6221 EK  Wyck-Maastricht

www.modaetcetera.nl
043 - 450 64 11

Alle NUDIE JEANS 
modellen nu € 79,00

Door Peter Eberson

Maastricht moet het weer doen 
zonder eigen bronwater. Nauwelijks 
een jaar na de start van het bedrijf 
Pure Spring staken de initiatiefne-
mers de productie van het hippe 
bronwater uit Maastricht.  De oor-
zaak: dreigende verontreinigingen 
van het water, waardoor de kwaliteit 
in de toekomst niet meer gegaran-
deerd kan worden. De oprichters 
Guido Boosten en Edwin Hanssen 
beginnen nu aan een juridisch tra-
ject, want de heren hebben flinke 
schade geleden na het mislukt 
avontuur. 

Het leek allemaal zo mooi. Een 
oude bron in de fabriek van Trega 
in Limmel werd al jaren niet meer 
gebruikt en twee slimme onder-
nemers zagen wel brood in het 
zuivere bronwater. Boosten en 

Hanssen kregen het recht de bron 
te exploiteren en pompten het 
water uit grote diepte op, vulden 
het in designflessen en gingen er 
succesvol mee de markt op.  Niet 
alleen Maastricht zou aan M’Eau 
moeten, maar ook de rest van 
Nederland en Europa. Zover is het 
echter niet gekomen.  Verrassend 
liet de directie van Pure Spring 
weten met onmiddellijke ingang te 
stoppen met het bottelen van het 
pure water.  
Guido Boosten legt uit: “Er is een 
document opgedoken dat wij tot 
op heden niet kenden, maar een 
andere partij wel.  Wat daar in 
staat heeft grote gevolgen voor de 
productie.”  Met deze ietwat cryp-
tisch omschrijving bedoelt Guido 
dat er een brief is opgedoken waar-
uit blijkt dat bij het onttrekken van 
grote hoeveelheden bronwater het 
water wel vervuild kan raken door 

stoffen die in het oppervlaktewater 
zitten.  Over welke stof het gaat, 
zwijgt Guido en ook over de partij 
die hier weet van had, wordt met 

geen woord gerept.  Aangenomen 
mag worden dat het gaat om Trega, 
als eigenaar van de bron, maar 
Boosten wil dat noch bevestigen, 
noch ontkennen. 
Hoe nu verder? De vier medewer-
kers van het bedrijf zijn ontslagen 
en ook de directeuren zitten met 

een zware financiele kater. Zij
investeerden tonnen in de botte-
larij en die staat nu werkeloos in
de fabriek.  “Het is  duidelijk dat
we de schade proberen te verhalen
op de partij die hiervan wist,” zegt
Guido Boosten.  “Een schadeclaim
is al ingediend.” 

M’Eau draait 
kraan dicht

Guido Boosten (l) en een medewerker van M’Eau bij de start van het bedrijf. 

Emile Stols



UNIVERSITEIT
MAASTRICHT
GEZONDE MANNEN EN VROUWEN MET EEN LICHT 
VERHOOGD CHOLESTEROLGEHALTE (18 – 70 JAAR)
GEZOCHT VOOR EEN VOEDINGSONDERZOEK
De vakgroep Humane Biologie van het onderzoeksinstituut NUTRIM van de Universiteit Maastricht 
start in sep/okt/nov een onderzoek naar de cholesterolverlagende effecten van verschillende innames 
van plantaardige stanolesters.

Het onderzoek bestaat uit een inloopperiode van 3 weken en een experimentele periode van 4 
weken. Gedurende het onderzoek moet u dagelijks producten verrijkt met plantaardige stanolesters 
consumeren, deze zijn verwerkt in 2 producten (margarine en yoghurt drankjes). Voorafgaande aan 
het onderzoek zal een vooronderzoek plaatsvinden. Tijdens het vooronderzoek vindt 2x en tijdens 
het onderzoek 5x een bloedafname plaats.

Na a  oop van de proef krijgt iedere deelnemer zijn eigen resultaten. Eventuele reiskosten worden 
vergoed. De voedingsmiddelen worden uiteraard gratis verstrekt. Eveneens krijgt elke deelnemer 
een vergoeding van € 70,=. Indien deelname aan de studie voortijdig wordt beëindigd, dan krijgt de 
deelnemer een vergoeding naar rato.

Voor meer informatie kunt u bellen met Ariënne de Jong, Capaciteitsgroep Humane 
Biologie, Universiteit Maastricht, tel: 043-3882113 (van dinsdag tot en met donderdag 
tussen 14.00 en 17.00 uur), email: na.dejong@hb.unimaas.nl

Voor mensen met overgewicht (BMI>25) 

Training gezond gewicht
10 Bijeenkomsten. U leert blijvend 
een gezond gewicht te bereiken. 
Begeleiding diëtist wordt vergoed 
door uw basisverzekering.
Meer weten? Bel (043) 3 690 620 of kijk 
op www.groenekruisdomicura.nl

Bewust kiezen voor een gezonde leefstijl, leer je bij de diëtist!

Nieuw:
nu met

‘10 weken
  slankplan’

Wie?

Wiertz Personeelsdiensten is sterk in werk. En dat maken we waar.We zijn er
voor tijdelijke uitzendbanen en voor banen in vaste dienst. Op alle opleidings-
niveaus, van lbo tot hbo.Voor banen in alle branches ook.Van horeca tot
bouw.Van zorg tot techniek.Van zakelijke dienstverlening tot de agrarische
sector.We maken er werk van. Niet alleen met opleidingen, verzekeringen,
salaris, verlofdagen en pensioen die uitstekend geregeld zijn.Wat ons anders
maakt, is dat wij echt werk van mensen maken. Bijzondere mensen die op
zoek zijn naar bijzondere banen.Voor C&S Matrix te Maastricht zoeken wij:

Callcentermedewerkers
Als callcentermedewerker neem jij telefonische 
enquêtes af bij consumenten en bedrijven.
Je zorgt ervoor dat de consumenten alle computergestuurde vragen 
beantwoorden. Je weet dit te volbrengen op een enthousiaste manier.
De informatie die je tijdens het gesprek krijgt, moet je verwerken in een
geautomatiseerd systeem.

We zoeken hiervoor kandidaten:
- Met een goede telefoonstem.
- Met goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
- Met goede communicatieve vaardigheden.
- Met een klantvriendelijke, enthousiaste, doelgerichte instelling.
- Die zorgvuldig en accuraat zijn.

Wij bieden goede arbeidsvoorzieningen en arbeidsvoorwaarden. We hebben
fulltime en parttime mogelijkheden. De parttime mogelijkheden zijn ideaal te
combineren als bijbaan.

Heb jij interesse in bovenstaande vacature? Neem dan voor meer informatie
van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 contact op met Roel Jansen van
onze vestiging in Maastricht. Ons adres is Avenue Ceramique 14,
6221 KV Maastricht, T (043) 351 00 86 of mail naar r.jansen@wiertz.com

Op zoek naar die bijzondere baan? Ga voor meer informatie naar een van
onze kantoren of kijk op wiertzvac.nl

Fit en gezond zijn, dat willen we allemaal! 
Maar het liefst op een manier die bij je leven past!
Want er is nog zoveel meer, je werk, gezin en vrienden. 
Waar haal je de tijd vandaan? Bij CLUB VITAL hoeft een complete training 
niet langer te duren dan 30 minuten.
Maar in die tijd werk je wel een complete workout af! 
Het geheim zit in de combinatie van oefeningen die je onder deskundige 
begeleiding van een ervaren instructeur uitvoert.

CIRCUITTRAINING
De apparaten staan in een cirkel opgesteld zodat de instructeur iedereen kan 
helpen en je kunt elkaar motiveren en aanmoedigen!
Je traint meerdere spiergroepen en per oefening schuif je door naar het vol-
gende apparaat. Circuittraining is geschikt voor iedereen : mannen, vrouwen en 
senioren! `Bovendien houden wij rekening met allerlei factoren zoals ervaring, 
leeftijd, lifestyle, werk, etc.

CIRCUITTRAINING IS TRAINING OP “MAAT”!
Deze vorm van training is bij uitstek zeer geschikt om samen met anderen te 
doen. Vriendinnen, collega’s,  bedrijfs  tness! Een ideale combinatie van sporten 
en gezelligheid!

NIEUW IN MAASTRICHT

Brouwersweg 100 (voormalig verpleegsters  at Annadal)
6216 EG Maastricht (06-43992731)

AKTIE......AKTIE.....AKTIE......AKTIE.....
BIJ INSCHRIJVING VOOR 1 OKTOBER 2007, SPECIALE AANBIEDING 

BIJ HET AFSLUITEN VAN EEN 1 2 JAAR CONTRACT,........

EEN MAAND GRATIS EN GEEN INSCHRIJFGELD!

U betaald slechts € 37,50 per maand voor onbeperkt circuittraining! 
Tevens verzorgen wij betaalbare Personal Training en 

voedingsadviezen . Vraag vrijblijvend naar onze prijzen of 
raadpleeg onze website www.club-vital.nl 
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Oonder us
Deze week was de reactie van Oonder Us te vinden in Scharn. Daar werd medisch centrum De Wittevrouwenhof geopend. 

Foto’s Jean-Pierre Geusens

De opening van het medisch centrum werd gedaan door minister Maria van der Hoeven. Vanaf een televisiescherm, want Maria 
was verhinderd.

Hier de trotse eigenaar Jos Dohmen (links) en arts-onderzoeker Coen Gho

Veel relaties kwamen de eigenaren Coen Gho en Jos Dohmen 
feliciteren. Hier twee kappers: Eric Craft en Joyce Heerings 

En nog meer relaties: Chrit en Marjo Eijssen en Rob en Miriam 
Felix van Felix Glas (vlnr)

Peter Rondagh, voorzitter van het Struyskommitee, blijft maar 
‘preuve’

Ontwerpers onder elkaar: Pieter Tuinman (links) samen met 
zijn vrouw en Frans Spanjaard

De familie Gho is trots op hun Coen (geheel links)

Burgemeester Leers praat bij met Josje Schoenmaeckers van 
Limburg Travel

Wat zou een feestje zijn zonder Bert Salden?



Wat een verschil.

www.plussupermarkt.nl
37/07 Geldig van maandag 10 t/m zaterdag 15 september 2007. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

PLUS Starren - Maastricht (Heugem-Randwijck)
De Beente 86  T: 043-3612090 F: 043-3618783

Openingstijden:
maandag - vrijdag 8.30 - 20.30
zaterdag 8.30 - 20.00

Acties zijn ook geldig bij 
PLUS Van Thiel in Eijsden.

PLUS Starren in Maastricht

gaat door met feest vieren en heet 
u van harte welkom in de nieuwe winkel!

Kruimelpudding of 
kruimelappelvlaai
Groot

2.99
groot 

Rozijnenbollen
Zak 4 stuks 
Per stuk 0.65

Uniekaas
Platte stukken 
van jong t/m oud
+/- 350 gram 
Per stuk 3.74

Camembert
100 gram

0.99
100 gram

Snijworst
150 gram

0.99
150 gram

Gebraden gehakt
Uit eigen slagerij 
150 gram

0.99
150 gram

Schouderkarbonade
Kilo

3.99
kilo

Caprisonne
Diverse smaken
10-pack
Per stuk 2.69

PLUS Wokmix
Italiaans of oosters
zak 750 gram

0.99
Zak

Dr. Oetker
Minicrossa pizza’s
Picanta, formaggi of hawaii
Per pak

1.99
pak

Sperziebonen
500 gram

0.69
500 gram

Nectarines
Kilobak

0.99
kilobak

Maaltijdsalades
Diverse smaken 
400 gram

2.49
400 gram

Lonny’s 
Rijstmaaltijden
Diverse smaken
Per stuk

2.99
per stuk

++

Adriatico
Verdicchio*
Witte wijn uit Italië
2 flessen à 75 cl
ELDERS 6.98

3.49
2 flessen

Pepsi,
Sisi of 
7-Up
Diverse
smaken
4 flessen 
à 1,5 liter naar keuze
ELDERS 4.76

3.49
4 flessen

2e pak
GRATIS

2halen
1betalen

Runderpoulet
Kilo

4.98
kilo

Melkan
Magere 
fruityoghurt
Literpak

0.89
literpak

2halen
1betalen
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Noe tot de baog klaor is, is de 
discussie nog ummer neet gedoon. 
D’n tiende baog blijf de lui in 
Mestreech bezeg hawwe. ’t Is e 
buigske vaan niks zègke sommige. 
Aandere sture ziech hiel erg aon de 
metaole ballustraad en vinde dee 
neet passe bij de rès. Ein dink is 
zeker, de baog kòs de gemeinsjap 
’n prom duite. Noe is euze bör-
gemeister ouch nog bang tot dao 

zwervers en verslaafde e pläötske 
goon kriege en astrein niemes mie 
door de baog wèlt loupe. Wat mote 
veer noe mèt dee baog? Um oonder 
de baog door te loupe moot me 
ouch nog e stok um loupe vaanaof 
de aw Maosbrögk. En noe moot ’t 
dink ouch nog ‘ne naom kriege. Wie 
geit dat weier? 
Euze fotograaf Jan van Tol is d’n 
tiende baog op de foto goon zette. 

Dudelek is de ballustraad te zien 
die gans aanders is es de rès en al 
door mierdere gebruuk is um get 
d’rop te kalke. Allein deen oonzin 
kós ‘nen houp cent.  Aon uuch noe 
de vraog um e gediech te sjrieve 
euver de baog der baoge. Geer 
wèt ‘t: e gediech vaan maximaol 
twèlf regels in  t Mestreechs of  t 
Nederlands.
‘t Winnende gediech weurt drei 
weke later in weekblaad “de Ster” 
geplaots en daonao ouch op de 
website www.fotol.nl .

Eur gediech kint geer maile nao 
eusperelkes@home.nl  of sjikke aon 
’t volgende adres: Prof.Scholsstraot 
13, 6224 BX Mestreech - uterlek 
vriedag 7 september 2007. ’t Bèste 
gediech weurt in week 38 geplaots 
en geer wèt tot de winnaar ‘ne sjoe-
ne kedobon vaan ’t Rommedoeke in 
de Brusselsepoort kint verwachte. 
Dus ... aon de slaag!

Eus Perelkes
Hei is de foto vaan dees week:

Veur de winnaar ’n dikke perfisia en veur uuch ’n 
oetdaging um ouch aon de slaag te goon! 

punt van aandacht
Kleine Gracht 24 • 6211 CB Maastricht

Tel: 043 - 351 44 44 • info@hotel-mabi.nl

“Een idee voor u 
een wandelmenu !”

Dees pagina woort meugelek  gemaak door mètwèrking vaan:

Ons kantoor biedt alle 
notariële diensten

Hertogsingel 57
6211 NE Maastricht
tel: 043-350 36 90
fax: 043-326 00 07 

Zuuch häör dao stoon in häöre roeje mantel.
En bin iech in eus sjoen stad aon de wandel

loup iech altied eve bij häör binne
um miech in alle rös evekes te bezinne.

‘t Leve kin sjoen zien meh sóms is d’r ouch verdreet.
Iech steek ‘ne bougie op, koed kin ‘t zeker neet.

Bei e weesgegroetje veur ederein, dee miech leef is
en veur dierbare, die gestorve zien en die iech noe mis.

Wieväöl Mestreechtenere leepe hei al bij häör aon
um te beie veur gezóndheid of veur ‘n baon .

Veur e gelökkig houwelek en zoeväöl zake mie.
En mesjiens kin zie hun helpe, eus Sterre der Zie.

D’n winnaar vaan dees week is: Ton Hermans

Wolfstraat 28 
tel.: 043 - 321 34 75

www.mbd.nl

’t Gans pelies waor in rep en reur. 
Ederein kroop euver de groond of 
stoont op ‘ne stool um op kaste te 
kieke. Sjèlderije en spiegele woorte 
vaan de moer gehaold. Oonder kar-
pètte woort geloerd. ’t Waor ei groet 
gekkehoes. Vaan de kelder tot de 
zolder woort gezeuk. In edere tore 
klummelde lakeie nao bove um tot 
in ’t uterste puntsje te zeuke. Zelfs 
in de stalle vaan ’t pelies, tösse 
de peerd en in de kojtse woort 
gekeke. In de keuke had de kokkin 
alle ketele oet de kas gehaold en 
op z’ne kop gezat. Niemes had tot 
noe touw get gevoonde. Keuningin 
Stevelieneke zaot op häören troen 
mèt e zekske vol mèt ieskluntsjes. 
Ze had koppijn vaan ’t naodinke. 
Boe zouw ze häöre kroen gelaote 
höbbe? De keuning, Rodolfus d’n 
daartiende, leep veur d’n troen op 
en neer. Heer vroog ummertouw 
aon zien keuningin: “Boe bis’te de 
lèste kier gewees wie’ste de kroen 
op hads?”. De keuningin wis ziech 
dat neet te rappeleere. “Wie keu-
ning Blaffedorus op bezeuk waor, 
had’ste ‘m toen op? Of wie keu-
ningin Honneponneke veur drei 
daog hei kaom logere? Of wie de 
prinsekinderkes oet Ballonië hei 
op vekansie waore?”, vroog de 
keuning edere kier opnui.
De keuningin moos ummer nein 
zègke. Ze wis ’t ech neet mie. Wie 

keunigin Honneponneke op bezeuk 
waor hadde de twie keuninginne in 
d’n hoof vaan ’t pelies nog tuiwke 
gespronge. Waor de kroen toen 
messjien aofgevalle in ’t graas? 
Waors heer door gerold en tösse 
de blómme terech gekoume in ’t 
groet perk?
Wie de prinsekinderkes oet Ballonië 
op vekansie waore hadde ze same 

mèt keuningin tente gebouwd vaan 
get aw dekes in ’t bos achter ’t 
pelies. Laog de kroen dao soms 
nog?
Ze hadde ouch, e stökske weier op 
in ’t bos, ’n boshut gebouwd mèt 
de prinsekinder. Zouw de kroen 
messjien nog in de bouw hange? 
Keuningin Stevelieneke waor 
hielemaol de kluts kwiet. Geine 

mins had de kroen kinne vinde en 
euver twie daog kraoge ze groete 
veziet. Gans oet Zwanklilonië zouw 
de ganse keuninkleke femilie op 
bezeuk koume. Pa, ma en hun zès 
kinderkes. Keuning Dommelinus, 
keuningin Catho en hun kinder-
kes Azalea, Begonia, Christianus, 
Doderedikus, Egidianus en 
Florentieneke.
Es die koume moot de kroen gevon-
de zien want aanders zouw dat ’n 
groete sjan zien. ’n Keuningin 
zoonder kroen. “ Foi”, zag de 
keuning, “laot miech dao neet 
aon dinke. Dat is persijs ’t zelfde 
es e verke zoonder krölke in ziene 
start.
De keuning had zien ministers 
laote koume, meh ouch die wiste 
geine raod demèt. Ze sjöddelde 
hun grijs haore en loerde hiel erg 
bezörg, meh ’n oplossing hadde ze 
neet veur ’t groet probleem vaan 
de keuningin.
“Laote veer mer ’n annäöske in 
de gezet zette”, zag de keuning 
oeteindelek. Tege zien sikkertaris 
zag heer: “Sjrief in de gezet ‘wee 
de kroen vaan de keuningin vint 
maag deen daag op d’n troen zitte 
en zègke wat deen daag maag 
gebäöre’, dat höb iech keuning 
Rodolfus d’n daartiende gezag!”. 
D’n daag denao stoont dat in alle 
gezètte vaan ’t land.

Riechteg Mestreechs
Um kinder braaf te hawwe höbbe 
lui al vaan al oetgeprakkezeerd. 
De mieste kinder höbbe dèks nog 
d’n aondrang um te zoeke en 
krieg daorum ’n lótsj. Vreuger 
hoort me dèkser vertèlle tot die 
lótsj in aajd beer woort gesop. 
Dat waor lekker zeut en es mer 
dèks genóg gesop woort, kraog ’t 
kinneke ouch nog slaop devaan. 
De rös waor daan trök in hoes. 
Veer kinne evels ouch ‘’t kiendsje’ 
(lange vinger). Mamma koch dèks 
kiendsjes um ’t kinneke ins lek-
ker te verwene en es ’t kinneke 
daan get goods gedoon had of get 
jiemerde daan kraog ’t e kiendsje. 
Väöl lui rappeleere ziech nog oet 
hunne kindertied tot ze thoes 
of bij bomma kiendsjes kraoge. 
Groete lui hawwe evels ouch vaan 
kiendsjes. Me kint dat good soppe 
in ’n avvekäötsje of toert mèt 
make en de kiendsjes drenke in 
get cognac. Op dees meneer blie-
ve veer allemaol e bitteke keend, 
neet daan? Jan Janssen

De kroen vaan Keuningin 
Stevelieneke  de Vijfde 



ZONDAG 9 SEPTEMBER 2007

Vanaf 11.30u Frühshoppen
met optreden van Viva Roetsj

12.00-17.00u boerderijspellencircuit voor kinderen

15.30-18.00u optreden De Boppers
18.30u optreden Joie de Vivre

19.30u optreden Huub Adriaens
20.30u optreden Big Benny

tussendoor muziek door onze discjockey

* Doorlopend demonstraties en streek-
produkten * Reddingshonden Brigade 

* Belgische trekpaarden * Ponyrijden voor 
kinderen * Demo’s gemengd boerenbedrijf-
werktuigen * Grote, originele kinderboerderij 

met maar liefst 70 dieren * Demonstraties 
met Spaanse paarden en strijdwagen 

* Wedstrijden hindernis-paardenmennen 
* Huifkartochten * Nostalgische modeshow 

* Helicoptervluchten 

   Entree €2,- (is tevens lot loterij)

DEMONSTRATIES EN MARKT 
VANAF 10.00 TOT 17.00 UUR

W W W . L I M B U R G S L A N D M A R K T . N L

organisatie: Stichting Limburgs Land Markt Mesch (043 - 409 38 14) 

Zaterdag

8 september

FEESTAVOND
vanaf 20.00 uur

Feesttent

Op Den Dries

m.m.v. 

Hans Dupont

Sjeng de Belsj

en onze DJ

Bankzaken

• deze lage rente geldt alleen bij de RenteVoordeel 

hypotheek

• keuze uit vele afl osvormen

• u betaalt alleen voor voorwaarden die u nodig heeft

Maak een afspraak voor een hypotheek advies. Kom langs bij of bel 
onderstaand Fortis bankkantoor.

Maastricht, Vrijthof 21, (043) 351 51 21

Vraag naar de voorwaarden.
* NHG. Effectieve rente 5,53%. Rentewijzigingen voorbehouden.

x,xx%5,30%
5,30%* voor 20 jaar vast.



13meningen

Bergerstraat 68-70 - Maastricht tel: 043 - 352 13 76
Donderdag koopavond tot 21.00 uur

KOOPZONDAG 9 SEPTEMBER
VAN 11.00 - 17.00 UUR

Relaxfauteuil & hocker Pana

€299
Relaxfauteuil & hocker Imala

€399Relaxfauteuil & hocker Mura

€299

Colofon
Verschijnt iedere week gratis huis aan 
huis in de gemeenten Maastricht,
Eijsden, Meerssen en in Cadier en Keer, 
Berg en Terblijt, Bemelen. 
Oplage 77.000 exemplaren
Postadres
Postbus 2414
6201 EA Maastricht
Bezoekadres
Rondostraat 37-39
6217 CX Maastricht
Redactie: 043-3100086 
redactie@destermaastricht.nl
Advertenties: 043-3510550
advertenties@destermaastricht.nl
Fax algemeen: 043-3251818
Bezorging: bezorging@destermaastricht.nl
Hoofdredacteur
Mr. Maurice Ubags
M  06 46287891
Redactie
Stefan Gybels
M  06 46287895
Vaste medewerkers 
John Hoenen, Jan Janssen, Benoit Wesly, 
Ted Reckman,  Huub Reinders
Algemeen directeur
Peter Eberson
M  06 46287890
Commercieel directeur
Peter van Hooren
M  06 46287892
Media-adviseur
Bert Garnier
M  06 46287893
Vormgeving
Marcel Pauly
T 043  3100379

Druk Koninklijk BDU - Barneveld
Verspreiding EDV Drukwerkverspreiding 
Susteren.

www.destermaastricht.nl

107.5 in de ether 
87.5 op de kabel 

Vrijwilligerswerk ís van deze tijd
luister dinsdag tussen 17.00 en 18.00 
naar ‘Heilige Huisjes’ een programma 
over welzijn in Maastricht

Volgens Maurice Ubags (gelezen 
in de Maaspost van 5-9-07) is de 
positie van de MTB-top onhoud-
baar geworden nadat één van de 
managers tijdelijk op non-actief 
is gesteld. Gelukkig wordt de soep 
nooit zo heet gegeten als hij wordt 
opgediend: de betrokken mana-
ger is inmiddels weer aan het 
werk.  Mede dankzij het ingrijpen 
van wethouder Luc Winants. Het 
vreemde in de hele kwestie is dat 
de wethouder pas heeft ingegre-
pen nadat de betrokken manager 
reeds op non-actief was gesteld. 
Je zou toch van een professioneel 
management verwachten dat als je 
iemand wil ontslaan op manage-
mentniveau, dat daarover vooraf 
afstemming plaatsvindt met de 

aandeelhouders. En in dit geval 
dus met wethouder Winants. Want 
los van alle emotie: de MTB wordt 
voor een groot deel betaald met 
ons belastinggeld. 

De sociale werkvoorziening in 
Maastricht heeft roerige tijden 
achter de rug. Met forse verlie-
zen en een management dat ver-
trok met een gouden handdruk. 
Inmiddels is de MTB weer in rus-
tiger vaarwater gekomen, al is het 
bedrijf nog niet uit de rode cijfers. 
Het huidige management (of een 
deel daarvan) nu weer naar huis te 
sturen, betekent ongetwijfeld weer 
gouden handdrukken. Daar zit nie-
mand op te wachten lijkt mij.
Ik hoef ook niet de details te weten 

van het meningsverschil, ook al 
gaat het om ons belastinggeld. Dat 
neemt niet weg dat de berichtge-
ving vanuit de MTB knullig was en 
het zwarte pieten was begonnen.

Natuurlijk besef ik dat het manage-
ment na deze affaire geen vrien-
denclub is. Het is lastig om met 
elkaar te werken als je fundamen-
teel van mening over iets verschilt. 
Dat geldt voor management, maar 
net zo goed voor mensen op de 
werkvloer. Als daar ruzie uitbreekt, 
roept niemand dat mensen moeten 
vertrekken met een vertrekpremie. 
Dan probeer je het uit te praten als 
volwassen mensen, eventueel met 
behulp van een bemiddelaar. Als 
dat niet lukt, kun je nog altijd een 

andere baan zoeken. Vrijwillig en 
dus zonder gouden handdruk.

De MTB is één van onze grootste 

werkgevers met een grote verant-
woordelijkheid voor ruim duizend
mensen die er hun boterham ver-
dienen. Het management mag het
als een voorrecht beschouwen dat
ze mogen meewerken om MTB-ers
trots te laten zijn op hun werk.
Het management moet  eraan wer-
ken om de sociale werkvoorziening
weer op het peil te krijgen van
een aantal jaren geleden. Toen
behoorde de MTB tot de beste
sociale werkvoorzieningen van ons
land. Op onderling kinnesinne van
het management zit niemand te
wachten.

Bert Jongen
Fractievoorzitter D66 Maastricht
bertjongen@gemeenteraadmaastricht.nl 

Geen gouden handdrukken bij de MTB

Mooie plaatjes matig plot‘Uitleg bij 
beelden’
Sinds de afwerking van de Markt 
is dit mijn lievelingsplek in 
Maastricht geworden. Ik zit dan 
ook iedere dag  bij mijn wandelin-
gen door de stad een paar minuten 
op de schoot van de Minkeleers 
en geniet van het panorama van 
de Markt. Daarbij merk ik iedere 
keer weer dat toeristen naar het 
bronzen beeld toekomen om het 
te bekijken en foto’s te maken. In 
alle talen hoor je de mensen zich 
afvragen wie dit toch was en wat 
hij gedaan heeft om dit standbeeld 
te krijgen. Maar er staat er niets bij 
is dan de steeds weerkerende ver-
zuchting. Moeten niet alle stand-
beelden en bronzen kunst werken 
in de stad niet een plaquette krij-
gen met enige uitleg? Het is toch 
maar een kleine service aan onze 
grote schare toeristen.
 
 Hans Dieter Ulrich 

De cast van Flikken Maastricht

Helicopters, speedboten, 
snelle wagens, achtervol-
gingen. Nietsvermoedende 
Maastrichtenaren in de binnen-
stad werden het afgelopen halfjaar 
regelmatig ‘opgeschrikt’ door flit-
sende taferelen. Opnamen voor een 
heuse politieserie. De losse eind-
jes kwamen maandag 3 september 
voor het eerst samen in de pilot-
aflevering van ‘Flikken Maastricht’. 
Een feest der herkenning voor de 
inwoners van de stad, een middel-
matige serie voor de liefhebber van 
het genre.
Een vaderlandse politieserie op 
de nationale televisie (Nederland 
1), gedraaid op locatie in onze 
eigen stad. De makers kozen voor 
Maastricht omdat het een ‘gemoe-
delijke, mysterieuze, buitenlands 
aandoende stad met de problemen 
van de grote stad’ is.
In de eerste aflevering kreeg de kij-
ker regelmatig toeristische plaatjes 
voorgeschoteld. Minckeleers met 
brandende fakkel kwam close-up 
in beeld, de markt, de terrasjes. 
Met de karakteristieke torens van 
de Servaasbasiliek als terugkerend 
ankerpunt. Ware promotie voor de 
stad als toeristische trekpleister.
Hoofdrolspelers Victor Reinier 
(Floris Wolfs) en Angela Schijf 
(Eva van Dongen) mochten bij hun 
eerste samenwerking meteen de 
moord op een studente zien op te 
lossen. Die samenwerking gaat niet 
van een leien dakje, want Reinier is 
‘uiteraard’ een betweterige recher-
cheur  uit Amsterdam. Schijf en 
haar Maastrichtse collega’s ontvan-
gen de door de korpsleiding opge-
drongen Hollander dan ook met de 
nodige scepsis. Maar, zoals dat zo 
vaak gaat in films, je voelt dat er 
iets moois gaat opbloeien tussen 

Schijf en Reinier. Het politiekoppel 
vist een lijk uit de Jeker, eet een 
broodje aan de voet van het beeld 
van een leeuw op het Vrijthof en 
achtervolgt tenslotte de dader van 
de moord door de steegjes van de 
binnenstad. Echt spannend was het 
allemaal niet, maar misschien is 
het nog te vroeg om te oordelen na 
een aflevering. Wat verder opvalt is 
dat er in de serie enkel Nederlands 
wordt gesproken.Vreemd, terwijl 
dialect hier toch echt wijd verbreid 
de voertaal is. 
De Vlaamse versie van Flikken 
speelde zich jaren af in Gent, die 

stad wist als decor voor de poli-
tieserie hordes nieuwe toeristen te 
trekken. Met 1,3 miljoen kijkers bij 
de eerste Nederlandse aflevering 

staat Maastricht nog wat te wach-
ten. Ondanks het matig verhaal is 
de serie stadspromotie in optima 
forma.  Sjak Planthof



Kom nu langs bij de grootste, 
modernste én gezelligste fitness 

en healthclub van Maastricht!
Vanaf 1 september zijn er 4 zalen waar 

groepslessen worden gegeven. 
Topfi t nú nr 1 in groepslessen, 

met meer dan 70 lessen per week

BEDRIJFSFITNESS NU TOT 50% GOEDKOPER Minder ziektekosten 
én beter presterende medewerkers,  maak gebruik van bedrijfsfi tness bij Topfi t. Gezonde én gemotiveerde 
werknemers zijn namelijk het belangrijkste kapitaal van uw bedrijf. Neem contact op met Topfi t maastricht 
en maak gebruik van de aantrekkelijke fi scale voordelen die u als bedrijf kan genieten. 

BODYPUMP. Body pump is een 
revolutionaire 60 minuten durende 
fi tnessworkout waarbij met behulp van 
een stang en gewichten alle spiergroepen 
aangepakt worden. Iedereen kan op zijn of 
haar eigen niveau trainen. 

BODY ATTACK. Het enige dat je 
nodig hebt, is een paar goede sportschoenen 
en een beetje lef! BODYATTACK is gericht op 
uithoudingsvermogen en calorieverbruik. 
BODYATTACK verbetert je hart- en 
longfunctie zodat je de inspanningen, 
tijdens andere vormen van sport, 
makkelijker aankunt.

BODY STEP. Het ultieme step-
rogramma op basis van toegankelijke en 
afwisselende combinaties met als doel een 
optimaal trainingsresultaat. BODYSTEP staat 
voor kwaliteit, veiligheid en resultaat.

BODYBALANCE is een body & mind 
groepsfi tnessles. Deze les maakt gebruik van 
het traditionele Yoga en Tai Chi. Onderdelen 
van BODYBALANCE zijn; gecontroleerd 
ademhalen, fl exibiliteit, statische kracht, 
concentratie en meditatie.

BODYJAM is een sensationele 
high-impact dance workout met een 
mix van de leukste bewegingen uit 
hip-hop, latin, disco en funk.

BODY CONTOUR. Een low 
impact mix van bewegingen gericht 
op het verstevigen van de buik, 
billen en benen, maar ook andere 
spiergroepen. Een prima les voor 
iedereen die een strakker fi guur 
nastreeft.

SPINNING. Laat je door de 
muziek en de instructeur begeleiden 
in een superafwisselende indoor 
fi etservaring!

KICKFUN. Een mix van plezier, 
samenwerken, lachen en uit je 
dak gaan! Je kunt al je negatieve 
energie en stress lekker botvieren 
op de Kickbag. Je maakt boks- en 
traptechnieken op een Kickbag.



Franciscus Romanusweg 60  
6221 AH Maastricht
Tel.: 043 - 325 84 25 
 www.topfi t-fi tness.nl

Kom nú sporten bij de 
grootste healthclub van 
Maastricht en verzilver 

€ 119,- inschrijfvoordeel! 

KNIP UIT ACTIE 

- Actie is geldig t/m 9 september 2007
- vraag in de club naar de voorwaarden

8 SEPTEMBER 
OPEN DAG! 

MAAK KENNIS MET DE GROOTSTE 
EN GEZELLIGSTE HEALTHCLUB VAN 

MAASTRICHT, EN MAAK OP DEZE 
LAATSTE DAG GEBRUIK VAN 119,-  

INSCHRIJFVOORDEEL! 
KOM LANGS OP ZATERDAG 8 

SEPTEMBER, TUSSEN 9.00 ÉN 14.00!

55+ FITNESS
Wilt u in een sfeervolle entourage een goed gevoel van 
welzijn ontwikkelen en sociale contacten opbouwen, 
neem dan deel aan ons 55+ programma. Onze 
professionele instructeurs maken aan de hand van 
een fi theidsanalyse een speciaal programma, waarin 
u individueel of in groepsverband kan sporten. 

PERSONAL TRAINING
Een dosis motivatie, discipline en probleemgerichte 
adviezen, waardoor u snel en verantwoord in vorm 
komt! Personal training is niet alleen voor de ‘happy 
few’, maar voor iédereen die extra begeleiding of 
motivatie nodig heeft! Neem nu contact op met Topfi t 
Maastricht voor een afspraak.

CIRCUIT TRAINING
Fit en gezond zijn, dat willen we allemaal! Maar het 
liefst natuurlijk op een manier die bij je leven past. 
Want er is nog zoveel meer: je werk, gezin en vrienden. 
Waar haal je de tijd vandaan?
Sinds kort heeft Topfi t de oplossing voor u! Het nieuwe 
fi tness circuit zorgt binnen een uur voor een complete 
training! 

Niet tevreden, geld terug 

garantie!! 
Bent u binnen 4 weken niet tevreden 

over onze service, dan kunt u uw 

lidmaatschap gewoon stopzetten!

- Niet tevreden over uw huidige 

sportschool; Topfi t neemt uw 

huidige contract over



Bent u tussen de 50 en 75 jaar en wilt u ook een 

betere conditie of meer geestelijke rust ervaren 

dan is dit artikel wellicht interessant voor u. 

In Maastricht is er een  tnesscentrum dat volledig 

is afgestemd op de behoeften van senioren, met 

speciale trainingsprogramma’s.  John en Bianca 

Schilder openden vier jaar geleden City Gym 

Maastricht, maar John is al meer dan 25 jaar 

betrokken bij de  tnessbranche en kan aldus 

gezien worden als een van de pioniers in dit 

vakgebied en daardoor heeft hij een jarenlange 

praktijkkennis opgebouwd.  Hij bezit een enorme 

kennis over het menselijk lichaam, voeding, 

psychologie en motivatie. Deze kennis deelt John 

graag met anderen.  City Gym  Maastricht richt 

zich vooral op senioren die zich gezonder en  tter 

willen voelen.  Dit jaar participeerden wij mee in 

het Gemeentelijk Project SOW (Sportend Ouder 

Worden). De respons daarop was enorm en het 

bleek dat veel senioren zich  daarna inschreven in 

ons  tnesscentrum. “Hen spreekt de persoonlijke 
benadering en de kleinschaligheid erg aan,” legt 

John uit. 

De grote respons deed John besluiten om zich 

nog  meer te richten op de senioren.  Tijdens 

een speciale open dag op zondag 9 september 

kan iedere senior kennismaken met City Gym 

en de werkwijze van John en zijn team. Tussen 

12.00 en 17.00 uur is iedereen welkom voor een 

speciale  theidstest met daaraan gekoppeld een 

vier weken durend  theidsprogramma onder 

persoonlijke begeleiding van John Schilder. 

Tijdens deze speciale  theidstest wordt uw 

bloeddruk, hartslag en dergelijke getest alsook 

uw longinhoud, lenigheid middels een vier 

minuten durende  etstest. Normaal kost een 

dergelijke Nationale Fitheidstest  75 euro, maar
bij wijze van uitzondering alleen op zondag 9 
september betaalt u daar 50 euro voor.  Dat bedrag 

is inclusief een eenmalige test en vier weken lang 

krijgt u de gelegenheid om twee keer per week 

een speciaal programma in groepsverband te 

volgen. “Na dat programma zal iedereen merken 

dat  de bloeddruk lager is en de conditie beter,” 

zegt John.  Als mensen daarna dit speciaal 

programma blijven volgen zullen ook eventuele 

gewrichtsklachten (zoals artrose) afnemen. 

“Onderzoek leerde mij dat veel senioren kampen 

met gewrichtsproblemen.” 

Indien u interesse is gewekt en gebruik wilt 

maken van dit unieke aanbod dan bent u zondag 

9 september van harte welkom. Gewoon in 

gemakkelijk zittende kleding binnenlopen in het 

pand Achter de Barakken 13. Handig om te weten 

is dat de bus om de hoek stopt.  De kof  e en 

thee staan uiteraard voor u klaar. Als dank voor 

uw deelname ontvangt u een leuke attentie die u 

direct kunt gebruiken.

City Gym Maastricht: dé specialist 
voor de sportende senior

Doe mee aan de unieke  theidstest  komende zondag 9 september

Body & Mind Center City Gym
Achter de Barakken 13
Telefoon 043 32147984

www.citygymmaastricht.nl

Op laopaofstand vaan de Merret

Wie bij het hoofdkantoor van 

Fortis in Brussel binnenloopt 

ziet er vloerbedekking die door 

John Biesmans uit Maastricht 

is gelegd. En ook de vloeren 

bij de universiteit van Leuven 

en Vlaamse regering zijn door 

Biesmans gelegd.  Overal 

wordt John Biesmans gevraagd 

vanwege zijn vakkennis en 

ervaring.

Al meer dan twintig jaar zit 

Biesmans in het vak, dus als 

iemand verstand heeft van 

vloeren, raamdecoraties en 

stofferingen dan is John het wel. 

Dit jaar besloot Biesmans die 

kennis op een andere manier in 

te zetten. Niet meer in loondienst, 

maar als eigen baas. Aan de 

Fort Willemweg opende hij een 

nieuwe zaak annex showroom 

waar bedrijven en particulieren 

terecht kunnen voor vloeren en 

raamdecoraties. Of het nu gaat 

om laminaat, tapijt of novilon, 

Biesmans heeft een grote voorraad 

tegen zeer aantrekkelijke prijzen. 

Vanaf 30 euro per strekkende 

meter oftewel nog geen acht 

euro per vierkante meter.  En die 

prijs is inclusief meter en leggen. 

Kortom de prijs op het kaartje is 

de nettoprijs.  Biesmans; “Ik heb 

veel tapijt en zeil op voorraad. Dat 

zie je bijna nergens meer.  Klanten 

kunnen hier kiezen uit een ruime 

voorraad en nog dezelfde week 

kan het gelegd worden. En willen 

mensen andere vloerbedekking; 

binnen 24 uur is de bestelling in 

huis als het moet.”

Biesmans werkt met een team 

van vaste stoffeerders. Stuk voor 

stuk vaklieden die overal graag 

gevraagd zijn vanwege hun 

kwaliteit.  John Biesmans hoopt 

dat veel mensen de weg naar zijn 

nieuw bedrijf weten te vinden. 

Parkeren kan gratis voor de deur 

en Biesmans Allrount Project- en 

Woningstoffering is zes dagen 

per week open. Van dinsdag tot 

en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 

uur en op zaterdag van 10.00 uur 

tot 17.00 uur.  

Biesmans Project- en woningstoffering

De vaklieden van Biesmans

Biesmans
Allround Project- en Woningstoffering
Voor al uw vloeren en raamdecoraties

Fort Willemweg 12C
6219 PB Maastricht

Telefoon: 043  - 390 09 09
Fax: 043 - 390 09 12
E-mail: jb.stoffering@home.nl
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Projektbureau
Grensmaas

zoekt in de 
omgeving van Bunde, 

Meerssen, Beek, 
Maastricht, Geulle

Landbouw-
gronden

(pachtvrij)
Voor meer informatie:

Mob. 06 - 54 93 60 06
Tel.: 046 - 449 27 75

 avm@rentmeesterskantlimburg.nl

Scheldpartijen, bedreigde scheids-
rechters en vechtpartijen op en naast 
het veld. Het komt in het hedendaag-
se voetbal té vaak voor. Gelukkig 
kan het ook anders. Dat bewijzen 
onder meer de Buukskes. Deze vrien-
denclub speelt al veertig jaar ‘top-
voetbal’. Niet in competitieverband 
maar gewoon voor de lol. Met uiter-
aard een glas bier na afloop. Deze 
maand wordt het veertigjarig jubi-
leum gevierd met een reünie.

Wie op donderdagavond rond half 
tien/tien uur langs de achterzijde 
van het politiebureau loopt, moet 
niet vreemd opkijken als hij of zij 
een flinke schaterlach hoort. In de 
zaal, gelegen naast het hoofdbu-
reau, spelen op dat moment name-
lijk de Buukskes. Behalve voetbal-
len, betekent dat veel lachen. “We 
hebben elke donderdagavond lol. 
Dat maakt dit ook zo leuk”, zegt Jos 
Dassen, één van de Buukskes die 
sinds het begin mee speelt.

Dit jaar is de vriendenclub exact 
veertig jaar samen. Begonnen als 
jeugdige vriendjes op een veld op 
de Sint Pietersberg. “Samen met 
mijn vriend Paul van Wijnsberge 
heb ik op Paasmaandag wat vrien-
den bij elkaar geroepen om te 
gaan voetballen. We kenden elkaar 
eigenlijk van het uitgaan en van het 
volleybal”, zegt Jean Dassen, broer 
van Jos en oprichter van de club. 
In hun beginjaren spelen de 
Buukskes regelmatig tegen andere 
vriendenploegen. “Die had je toen 
nog veel in Maastricht. Geen echte 
clubs, maar gewoon wat vrienden 
die zich samen hadden gepakt”, 
vertelt Léon Hesemans, samen met 
broer Paul ook een Buukske van 
het eerste uur. “De wedstrijden 
tegen LIOD (liefdadigheid is ons 
doel) waren echte krakers. Verder 
speelden we ook tegen V&D, tegen 
de buschauffeurs en noem maar 
op. Dat waren altijd hele leuke 
wedstrijden. In die tijd waren we zo 
populair dat we zelfs een ledenstop 
hebben moeten invoeren.”

In de zomer spelen de Buukskes 
in die tijd op het veld, in de win-
ter in de zaal in D’Artagnanlaan. 
Tegenwoordig wordt er alleen nog 
in de zaal gespeeld. Geen tegen-
standers meer, er wordt gewoon 
onderling een balletje getrapt. De 
lol staat hierbij voorop. “Maar als 
we eenmaal bezig zijn, wil iedereen 
ook winnen”, zegt Paul Hesemans. 
“Maar wel op een gezonde manier. 
Er wordt wel eens ‘gevreigeld’ maar 
dat wordt na de wedstrijd altijd 
uitgesproken onder het genot van 
een glas bier.”
De cafés Aw Klok (inmiddels geslo-
ten), de Tribunal en de Bombardon 

behoren tot hun stamcafés. Jos 
Dassen: “Het glaasje bier na afloop 
hoort er al sinds het begin bij. Toen 
we in het begin in de Bombardon 
kwamen, kregen we van de toen-
malige eigenaresse Mia altijd boter-
hammen mee naar huis. Hoefden 
we die niet meer te smeren als we 
de dag erna gingen werken.”

De beste voetballer die ooit bij 
de Buukskes speelde was volgens 
de broers Dassen en de broers 
Hesemans duidelijk: Bert Peters. 
“Bert, helaas overleden, werkte bij 
de politie. Als wij tegen de politie 
speelden, was het altijd de vraag 

waar Bert mee zou doen. Die ploeg 
won namelijk. Bert stak er echt met 
kop en schouders boven uit.” 
Voor de opvolging van de Buukskes 
is inmiddels ook gezorgd. Onder de 
naam ‘Jong Buukskes’ spelen een 
aantal zoons van de echte Buukskes 
met wat vrienden ook op de donder-
dagavond. “Heel mooi om te zien 
hoe zij dat oppakken. Zo blijven de 
Buukskes nog lang bestaan hopen 
we”, zegt Léon Hesemans. Snel 
voegt hij toe: “Maar wij stoppen 
voorlopig nog niet hoor. Daar is 
onze donderdagavond ons veel te 
lief voor. Echt, daar kijken we elke 
week weer naar uit.” 

Topvoetbal bij de Buukskes

 Jeu de Boules 
in Sint Pieter
Club de Pétanque ‘De Boel 
van Sint-Pieter’ houdt zon-
dag 30 september voor de 
veertiende keer het Jeu de 
Boules promotietoernooi ‘Sint 
Pieter Open’ voor tripletten. 
De wedstrijden beginnen om 
12:00 uur, inschrijven kan op 
de wedstrijddag bij de jeu de 
boulesbanen achter café De 
Bookvink aan de Papenweg 
van 10.30 uur tot 11.30 uur. 

De Buukskes zijn vanwege hun jubileum helemaal in het nieuw gestoken 

De eerste divisie in het zaalvoet-
bal wordt dit jaar spannender 
dan ooit. Tenminste als we de 
Maastrichtse clubs in die klasse 
mogen geloven. Arcan, Yerna en 
Campus versterkten zich flink. De 
Sjötter lijkt te hebben ingeleverd. 
Dit weekend begint het zaalsei-
zoen. Een voorproefje.
Campus speelt dit jaar zijn thuis-
wedstrijden in Berg en Terblijt. 
Als het aan trainer Pierre Bouvrie 
ligt, krijgen de toeschouwers 
veel spektakel te zien. Campus 
versterkte zich met onder meer 
Fouad Afansiou (afkomstig van De 
Sjötter), Giel Cauberg en Richard 
Egg. “We zijn in de breedte ster-
ker geworden”, zegt Bouvrie. 

“Maar dat geldt voor meer teams 
in de eerste divisie. Ons doel is 
meespelen om de play-off plaat-
sen. Daar hebben we we alle 
voorspoed voor nodig, want er zijn 
teams die kwalitatief sterker zijn. 
Wij moeten het hebben van onze 
teamspirit. Als alles mee zit, kun-
nen we hoge ogen gooien. Maar 
het kan net zo goed zijn dat we 
het moeilijk krijgen. Er zijn veel 
teams aan elkaar gewaagd.”
Die mening is ook Wilfried 
Coumans, coach van Arcan, toe-
gedaan. “Elke vereniging heeft 
zich aardig geroerd op de transfer-
markt. Wij ook, er zijn tien nieuwe 
spelers bij. Dat betekent dat we 
een brede selectie hebben waar-

mee ik wil proberen om de play-
offs te bereiken.” Coumans haal-
de onder meer Jouad Radouane 
en Gökhan Balci naar Arcan. “Ik 
denk dat het zaalvoetbal leuker is 
dan ooit omdat de teams echt aan 
elkaar gewaagd zijn. Uitslagen als 
12-2 komen denk ik niet meer 
voor komend seizoen.”
Ook Yerna-coach Jef van Vlodrop 
gaat voor de play-offs. “Onze 
jonge selectie is weer een jaartje 
rijper. Verder hebben we jongens 
als Ralph Keulen en Khalid Kani 
weten binnen te halen. We spelen 
elke wedstrijd een zeer aanval-
lend systeem, dat moet dit jaar 
de vruchten gaan afwerpen. Hoe 
sterk de overige ploegen zijn zou 

ik niet weten. Ik denk dat de
Maastrichtse ploegen mee gaan
spelen om de plaatsen 1 tot en
met 7. Het zal een spannende
strijd worden.” Bij De Sjötter,
de vierde Maastrichtse club in
de eerste divisie was niemand
bereikbaar voor een reactie.

Meer spektakel in de zaal

Te koop:
Tweedehands 

‘Silberman’ Piano

Voor meer informatie 
kunt u bellen naar:

06 48 62 95 42



OPEN HUIS 
weekend

Gigantische heropeningsaanbiedingen 

Kortingen oplopend

tot meer dan 200 euro

8 - 9 september
10.00 - 15.30 uur

Meidoornlaan 1a  Bunde
043 - 364 54 93

www.bodyfitbunde.nl
info@bodyfitbunde.nl

Health    Fitness&

Happine z z

MANON BLASZEKS

wordt

totaal gerenoveerd en gereorganiseerd
WEGENSTOTAAL-VERBOUWING

Gigantische heropeningsaanbiedingen

OBJECT VAN DE MAAND SEPTEMBER

Maastricht
Wycker Brugstraat 62, 6221 ED Maastricht 

tel. 043-351 06 22
www.bplusdesign.nl

Bunde
Vliegenstraat 1, 6241 CE Bunde 

tel. 043-365 48 91
www.bplusdesign.nl

 van € 1230,- 

Nu voor € 999,-

Design haard van Blomus-Germany. 
Brand op de brandstof van de toekomst: 

Bio-ethanol Schitterend regelbaar  vlammenspel. 

Vrijwel overal plaatsbaar in huis of appartement 
zonder hak/breekwerk en zonder 

aan/afvoerleidingen!
Afmeting: 100x70 cm. 
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Door Stefan Gybels

“Hotelkamers blijven leeg” en 
“Binnenstad trekt minder bezoe-
kers”. Twee koppen uit De Ster 
van vorige week die doen vermoe-
den dat het helemaal niet zo goed 
gaat met toeristisch Maastricht. 
Floreert Maastricht wel zo sterk als 
veel mensen denken? Of is de stad 
zichzelf voorbij gerend? Marcel 
Knols (39), directeur van de VVV 
Maastricht en het Maastrichtse 
Congres Bureau heeft er zijn eigen 
mening over. Een monoloog.

“Hoe het exact gaat met toeris-
tisch Maastricht kan ik nog niet 
zeggen. Op dit moment zijn we 
als VVV bezig met een onderzoek 
naar het toerisme in deze stad. 
Ik verwacht dat we daar volgend 
jaar zomer een exact antwoord 
op kunnen geven. Uiteraard hoor 
ook ik de geluiden uit de stad. 
Wat het midden- en klein bedrijf 
betreft denk ik dat we op zoek zijn 
naar een nieuwe balans. Ik spreek 
ondernemers die het drukker heb-
ben, maar ook ondernemers die 
klagen. Er is natuurlijk met Mosae 
Forum en Entre Deux veel win-
keloppervlakte bij gekomen. Dat 
moet nog allemaal goed landen. 
De stad moet weer tot rust komen. 
We moeten op een punt komen 
waarop we kunnen kijken waar we 
nu staan als stad. Waarmee kun-
nen we ons onderscheiden en wat 
hebben we nog nodig? We moe-
ten de mensen verleiden om naar 
Maastricht te komen. Daarom zet-
ten we ook samen met de detail-
handel campagnes op in België en 
in Duitsland: ook mensen van over 
de grens moeten worden aange-
sproken door onze stad.
Dat geldt natuurlijk ook voor het 
toerisme in Maastricht. We moe-
ten consequent op zoek zijn naar 
nieuwe uitdagingen waarmee we 
de mensen kunnen trekken. Het 
liefst meerdaags, dat levert rela-
tief veel op en belast de stad het 
minst. Dagjesmensen hebben we 
wel, de parkeergarages draaien 
goed, maar het gaat om de ver-
blijfstoerist. We moeten zorgen 
dat die hotels weer vol raken. 
Daarbij hebben we natuurlijk te 
maken met veel concurrentie. Niet 
alleen van andere steden, maar 
ook van bijvoorbeeld de Efteling. 
Mensen kunnen hun geld maar 
één keer uitgeven en ook hun tijd 
maar één keer besteden. Dat is 
een eeuwig durende strijd. Hoe 
trek je de toerist nou juist naar 
jouw stad of jouw attractie. Dat 
het aantal hotelovernachtingen in 
deze stad daalt, baart me zorgen. 
Zeker aangezien de rest van het 
land een stijgende trend laat zien. 

Maastricht heeft de naam dat het 
allemaal goed gaat, maar dat is 
meer een imago. Als je naar de 
cijfers kijkt, valt dat nog wel te 
bezien. Als stad moeten we oplet-
ten dat we niet mee gaan in dat 
imago. We kunnen beter de fei-
ten onder ogen zien. We moeten 
scherp blijven op nieuwe kansen. 
Ik denk dat de stad doordeweeks 
meer moet bieden. Van vrijdag 
tot en met zondag is het druk zat, 
maar het gaat om maandag tot en 
met donderdag. Dan moeten we 
mensen trekken. Ik denk dat er 
kansen liggen bij de vijftigplus-
sers. Deze zijn óf al gestopt met 
werken óf kunnen makkelijk met 
hun tijd schuiven. We moeten 
een tactiek bepalen dat we hen 
voor meer dagen naar de stad 
trekken. Ook moeten we met zijn 
allen zorgdragen voor meer bedrij-
ven die zich in Maastricht willen 
vestigen. Dat is eveneens posi-
tief voor de hotels gedurende de 
week. Iemand die bijvoorbeeld op 
woensdag een lezing moet geven 
bij de universiteit of iemand die 
voor zaken bij het azM moet zijn, 
een vergadering heeft bij Vodafone 
moet meerdaags in de stad willen 
verblijven.
 
Ook op de congresmarkt zie ik nog 
enorme kansen. Het MECC heeft 
nu nog ruimte, maar daar komt 
verandering in. Congressen worden 
namelijk vier/vijf jaar van tevoren 
al geboekt. Nou, vijf jaar geleden 
ging het economisch slecht, en 
dat werkt door op de congres-
markt. Nu zie je dat het Mecc in 
2010, 2011 en 2012 alweer vol 
stroomt. Als congresstad kunnen 
we ons echt onderscheiden. Onze 
compactheid is daarbij een groot 
voordeel. Als er in Amsterdam een 
congres is, treffen de bezoekers 
zich daar maar na afloop zwer-
men ze uit over de stad. Zie je 
ze niet meer. Hier zijn de hotels, 
de restaurants en de cafés alle-
maal dicht bij elkaar gevestigd. 
Zo komen ze ook dan nog met 
elkaar in contact. Bovendien ben 
je in grote steden vaak anderhalf 
uur kwijt om van je hotel naar het 
congresgebouw te komen. Hier sta 
je in tien minuten voor de deur. 
Dan heeft de bezoeker meer tijd 
over en dus minder stress. Als 
Maastrichts Congresbureau moe-
ten we, in nauwe samenwerking 
met het MECC, deze pluspun-
ten goed benutten. Ik zie daarin 
ook een belangrijke rol wegge-
legd voor het vliegveld Maastricht-
Aachen Airport. Bij congressen 
kan het namelijk ook een nadeel 
zijn als je in een grensregio ligt. 
Internationaal is het namelijk 
moeilijk uit te leggen dat je naar 

België of Duitsland moet vlie-
gen om in Maastricht te komen. 
Daarom moeten we ook goed gaan 
samenwerken met het vliegveld in 
Beek. Er moeten meer lijnverbin-
dingen komen naast de goedkope 
vluchten naar Spanje. De bereik-
baarheid is voor de zakelijke gast 
enorm belangrijk. Het vliegveld, 
de hogesnelheidstrein, het moet 
allemaal goed lopen. Over de vele 
files in de stad maak ik me op dat 
gebied minder zorgen. Ik denk dat 
vooral de Maastrichtenaren zelf de 
files als een probleem ervaren. Als 
jij en ik in de file staan schelden 
we, voor een Amerikaan of een 
Amsterdammer bijvoorbeeld stelt 
dat niets voor. 

Ook op toeristisch gebied moeten 
we als stad een goede balans vin-
den. Een balans tussen weekend- 
en weektoerisme, een balans tus-
sen zakelijk en vrijetijdstoerisme. 
Daarnaast en dat is misschien wel 
het belangrijkste, de balans tussen 
toerist en inwoner. Het succes van 
Maastricht is voor een belangrijk 
gedeelte afhankelijk van de inwo-
ner, de Maastrichtenaar. De toe-
rist moet zich goed voelen, maar 
de Maastrichtenaar zelf uiteraard 
ook. 
Niet alleen nu, maar ook over 
20, 30 jaar moeten bewoners en 
bezoekers nog van deze stad kun-
nen genieten. We moeten er zui-
nig mee omgaan. Om overal een 

goede balans te vinden is een
goede samenwerking van levens-
belang. VVV, MECC, Maastrichts
Congres Bureau, Samenwerkende
Hotels, detailhandel, cultuur,
evenementen en gemeente, alle
neuzen moeten dezelfde kant op
staan. Toerisme is namelijk ook
enorm belangrijk voor onze werk-
gelegenheid. Als dat wegvalt, heb-
ben we een groot probleem. We
moeten met z’n allen ervoor waken
dat dát niet gebeurt. We moeten
als stad creatief blijven, constant
blijven kijken hoe we de toerist
kunnen aanspreken. We hebben
een prachtige stad, die moeten we
aan zoveel mogelijk mensen laten
zien.”

Eeuwige 
strijd om 
de toerist

Marcel Knols wil Maastricht aan zoveel mogelijk mensen laten zien



Limburg Travel is aangesloten bij ANVR, SGR,  
Calamiteitenfonds en ISO 9001:2000 gecertifi ceerd.

Ga voor meer informatie en boekingen voor uw 
Club Med vakantie naar Limburg Travel

Maastricht: Brusselsestraat 9-11, telefoon: 043 - 325 55 50
Lanaken: Stationsstraat 56, telefoon 089 - 715 000
Maaseik: Bosstraat 15, telefoon: 089 - 561 100 
www.limburgtravel.com / info@limburgtravel.com

Club Med: De ultieme all-inclusive 
vakantiebeleving ...
Sinds 1950 biedt Club Med, uitvinder van kwalitatieve all inclusive vakanties, zijn klanten unieke vakanties in een internationale 
omgeving aan. Vaak geïmiteerd, maar nooit geëvenaard, vindt Club Med de all-inclusive formule steeds opnieuw uit. U vindt de 
Club Med bestemmingen op de mooiste plekjes ter wereld, of het nu om de wintersport, winterzon of zomer gaat, van Frankrijk 
tot Mauritius of van Zwitserland tot Martinique. Limburg Travel is Club Med expert agent. 

Een vakantie met Club Med is uniek en veelzijdig tegelijk; ideaal voor iedereen die zin heeft in een bijzondere en luxe vakantie met een 
grote keuze aan activiteiten en een hoog serviceniveau. Beginners en gevorderde sporters kunnen bij Club Med een scala aan sporten 
leren en beoefenen, zowel aan land, op het water als in de sneeuw. Van ons aanbod snacks en drankjes kunt u op elk moment van de 
dag  gebruik maken en ’s avonds staat er een overweldigend buffet voor u klaar en kunt u culinair genieten.

Baby’s, kinderen en jongeren van 4 maanden t/m 17 jaar zijn van harte welkom bij Club Med en hebben per leeftijdsgroep hun eigen 
kinderopvang waar er specifi ek voor hun leeftijd leuke activiteiten worden georganiseerd. Daarnaast gaan kinderen van 0 – 1 jaar gratis 
mee op vakantie (verblijf én vlucht) en op bepaalde data is voor kinderen van 2 en 3 het verblijf gratis.

Club Med Vittel le Parc al vanaf € 225,- per persoon 
Vittel Le Parc ligt in de Franse Vogezen, ongeveer 400 km van Maastricht, op de prachtige locatie van het beroemde kuurcentrum Vittel. 
De 3 hotels van Vittel le Parc zijn omgeven door 600 hectare park en bos. Het Clubdorp is uitermate geschikt voor een vakantie met het 
hele gezin mede dankzij de vele sportactiviteiten, waaronder een 9-holes en twee 18-holes golfbanen en 25 tennisbanen en de kinderop-
vang vanaf 4 maanden.  Voor een weekend (2 nachten – 3 dagen) of een midweek (3 nachten – 4 dagen) betaalt u op diverse vertrekdata 
in september en oktober € 225,- per persoon. 

Geheel gerenoveerd, geheel naar uw wens 
Club Med Opio in de Provence is na een ingrijpende renovatie onlangs heropend. Dit typisch Provençaalse Clubdorp in een schitterende 
olijfboomgaard van 46 hectare ligt in de ongerepte natuur, in het Franse binnenland. Deze bestemming ligt niet ver van de kust en plaatsen 
als Grasse, Cannes en Nice die u tijdens een excursie kunt bezoeken. 

Voor diegene die liever verder weg op vakantie gaan zijn La Pointe aux Cannoniers op Mauritius, Les Boucaniers op Martinique, La Caravelle op Guadeloupe en Cancún Yucatán geheel ge-
renoveerd. En wat dacht u van het eerste 5-drietanden Clubdorp La Plantation d’Albion op Mauritius? Deze paradijselijke verre bestemmingen, allen gelegen aan prachtige stranden, bieden 
u de luxe, de uitstraling en het comfort die u van Club Med verwacht.

All-inclusive, ook in de bergen 
Club Med is aanbieder van ruim twintig all-inclusive skibestemmingen in Frankrijk, Zwitserland en Italië.  Onder anderen de lunch op de piste, liftpas, ski-, snowboard- en langlaufl essen van 
de beste instructeurs zijn kosteloos inbegrepen. 

In Wengen in Zwitserland zijn er tijdens de schoolvakanties zelfs Nederlandstalige ski-instructeurs voor de kinderen aanwezig. In het enorme Paradiski-gebied in Frankrijk zijn er vele mogelijk-
heden, hier vindt u twee Clubdorpen in La Plagne, twee in Les Arcs en één in Peisey-Vallandry. En in de geheel vernieuwde Clubdorpen Avoriaz en Les Deux Alpes in de Franse Alpen wordt 
nog eens een extra nieuwe dimensie gegeven aan het uitgangspunt 100% genieten. Hier is aan alles gedacht, met als doelstelling nóg meer ruimte te creëren voor gezelligheid, ontspanning 
en sneeuwpret voor het hele gezin!

Vroege boekers: extra korting! Club Med hanteert voor vroege boekers een speciale 
vroegboekkorting: bij boekingen vóór 15 oktober 2007 wordt € 200,- per volwassene en 

€ 100,- per kind van 4 tot 11 jaar korting gegeven*. 
* Afhankelijk van de beschikbaarheid. Vraag alle actievoorwaarden en kindertarieven bij Limburg Travel. 

Prijsvoorbeelden:
Wintersport
Frankrijk
Arcs Altitude    v.a €   795,- p.p. 
Arcs Extrême    v.a €   895,- p.p.
Aime la Plagne  v.a €   895,- p.p.
Les Deux Alpes  v.a €   895,- p.p.
Avoriaz   v.a €   995,- p.p.
La Plagne 2100  v.a € 1075,- p.p.
Peisey-Vallandry  v.a  € 1175,- p.p.

Zwitserland
Wengen   v.a €   795,- p.p.

Winterzon
Opio in de Provence - Frankrijk  v.a €   715,- p.p.
Cancún Yucatán - Mexico   v.a € 1795,- p.p. incl. vlucht
La Caravelle - Guadeloupe   v.a € 2095,- p.p. incl. vlucht
Les Boucaniers - Martinique   v.a € 2145,- p.p. incl. vlucht
La Pointe aux Cannoniers - Mauritius v.a € 2195,- p.p. incl. vlucht
La Plantation d’Albion - Mauritius  v.a € 2675,- p.p. incl. vlucht

Prijzen per persoon op basis eigen vervoer, tenzij 
anders vermeld en een 2 persoonskamer voor 
7 nachten – 8 dagen. Kinderprijzen op aanvraag. 
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Door Sjak Planthof

Tijdens de Open Monumentendagen 
van 8 en 9 september worden 
een aantal panden in Maastricht 
opengesteld voor het publiek. In 
het Huismethethandje aan Achter 
de Barakken toont bewoner Paul 
Tieman bezoekers ‘de vloerbedek-
king van de stad’, straat- en stoep-
stenen.

“Als je alle asfalt, straten en plei-
nen bij elkaar optelt dan heb 
je het grootste bouwwerk dat er 
bestaat.” Selfmade bouwhistori-
cus Paul Tieman is gefascineerd 
door het plaveisel van Maastricht, 
door de jaren heen. “Maastricht 
is een stad van straat- en stoep-
steentjes. Als er hier straten of 
stoepen worden gerenoveerd, dan 
ontstaan er onmiddelijk comite’s 
tot behoud van straatstenen. Het 
besef van historie is hier veel meer 
ontwikkeld dan in andere steden 
van ons land”, aldus Tieman, die 
van beroep maquettebouwer is. 
Tijdens de open monumentenda-
gen van 8 en 9 september zijn 
in zijn woning ‘Huismethethandje’ 
aan Achter de Barakken 35 ver-
scheidene stenen te bewonderen 
die het Maastrichtse straatbeeld zo 
bijzonder maken voor Nederland.

Volgens Tieman is de stoep-
steen genaamd Platine uniek in 
Nederland. “Het is een Belgische 
zandsteen die taps toeloopt, van 
boven is hij breder dan van onde-
ren. Zodoende kun je ze beter 
tegen elkaar aan leggen. De steen 
werd tussen 1870 en 1920 veel 
geproduceerd, in de omgeving van 
Luik. Je vindt ze daarom ook veel 
op Belgische perrons. En aan-
gezien Maastricht tot de Eerste 
Wereldoorlog sterk op Belgie 
gericht was, vind je dat type hier 
veel terug in het beeld van de bin-
nenstad. Vaak in ruitmotief. Wat 
dat betreft is Maastricht een erg 
Belgische stad.” 
De Platines zijn nog op vele plaat-
sen in de binnenstad te vinden. 
Zoals op de Servaasbrug. “Maar 
daar zijn ze bij de herbestrating 
niet goed gelegd. Ze liggen te ver 
van elkaar zodat ze gaan wiebelen. 
Dat hebben ze opgelost door er 
cement tussen te stoppen.”aldus 
Tieman die veel zoniet alles lijkt te 
weten over de geschiedenis van het 
wegdek in Maastricht. “Toen ze op 
de Servaasbrug stenen tekort had-
den, hebben ze bij het Postkantoor 
een stukje opgebroken om stenen 
op de brug te leggen.”
Alleen in de Zakstraat liggen 
de Platines nog zoals het hoort. 
Tieman: “Daar liggen ze tegen 
elkaar aan. Je kunt goed zien hoe 
lang ze er al liggen, want vlakbij 
de gevels van de huizen zijn de 
stenen vrijwel niet uitgesleten.”

Een andere bijzondere steen is het 
rood graniet. Op het Hendrik van 
Veldekeplein bij de Sint Janskerk 
liggen loodzware straatstenen van 
rood Zweeds graniet. “Dat is ook 

zoiets raars; die stenen zijn rond 
1920 door schippers meegenomen 
uit Scandinavie. Ze fungeerden 
als ballastlading ter stabilisatie 
van het hout-vrachtvervoer.” De 
zware steen is terug te vinden in 
de Boschstraat en op het Onze 
Lieve Vrouweplein, maar ook op 
de markt, waar ze in waaierver-
band gelegd zijn. Ook deze stenen 
zijn bij herbestratingen verder uit 
elkaar gelegd dan hoe het hoort. 
Met als gevolg dat ook hierbij ver-
schuivingen in het wegdek plaats-
vinden.  “Misschien zijn ze zo 
gelegd uit kostenbesparing. Wie 
zal het zeggen?” lacht Tieman. 

Het mooie aan het bestuderen van 
de straten en stoepen van de stad 
vindt Tieman de de tijdgeest die 
je er in af kunt lezen. “Het straat-
beeld vormt de geschiedenis van 
de stad. Zo kwamen er in de jaren 
zestig van die betonnen L-vormige 
blokken als geleiderails bij de af- 
en opritten van de Kennedybrug. 
Nu zijn al die rails van ijzer. Ook 
de betonnen fietssleuven in trot-
toirs dateren uit die tijd. Je ziet 
ze nog in de Calvariestraat. Dat 
is Cultuurhistorie, je kijkt in het 
verleden.” 
Als Tieman eenmaal over zijn pas-
sie voor de straten van de stad 
begonnen is, weet hij niet meer 
van ophouden. “Zo heb je in de 
Bogaardenstraat nog zo’n typisch 
relikwie uit de jaren zestig. Daar 
staat met grote gele letters het 
woord zone op het wegdek gekalkt. 
Toen begon dus ergens midden in 
de binnenstad een parkeerzone. 
Dat zou nu ondenkbaar zijn. De 
hele binnenstad en ver daar buiten 
is volledig tot betaald parkeerge-
bied verklaard.” 
De maquettebouwer pleit ervoor 
dat een aantal plekken in de stad 
als monument behouden blijven. 
Als onderdeel van de geschiede-
nis van de stad. “ Neem nu bij-
voorbeeld de royale parkeerplaats 
voor het voormalige Gouvernement 
aan de Boullionstraat (waar nu de 
Universiteit huist). Die was daar 
speciaal aangelegd voor de bolide 
van de Gouverneur en voor speci-
ale gelegenheden zoals het bezoek 
van de Konigin. Dat is geschiede-
nis, dat moet je koesteren.”

Marmer en kalksteen vind je 
ook terug in het straatbeeld van 
Maastricht. “Maar die soorten zijn 
duurder, dus werden ze mond-
jesmaat gebruikt. Bijvoorbeeld 
voor het aanduiden van fietspaden 
bij de Oude Tweebergenpoort of 
als haaientandenmarkering in de 
Wyckerbrugstraat
Voor wie het oudste stukje ori-
ginele bestrating van Maastricht 
wil bekijken, adviseert Tieman 
om een kijkje te nemen in het 
straatje naast de Mathiaskerk aan 
de Boschstraat. En wie de stenen-
tentoonstelling bij Tieman thuis 
bezoekt, zal uiteraard, behalve 
de Platine en het Zweeds gra-
niet ook de voor iedereen bekende 
Nederlandse stoeptegel aantreffen. 
“Uit 1908, uniek in de wereld.”

Het tapijt van de stad

Fiets-aanduiding bij de Oude Tweebergenpoort

De Platines in ruitpatroon

Parkeerplaats voor oude gouvernement

Waaierpatroon van rood Zweeds graniet

Haaientandmarkering in Wycker-
brugstraat 

Haaientand uit marmersteen

Parkeerzone in Bogaardenstraat

Zweeds “rood” graniet

Te koop:
Tweedehands 

‘Silberman’ Piano

Voor meer informatie 
kunt u bellen naar:

06 48 62 95 42



Danscentrum Bernaards
Brusselsestraat 97 - Maastricht - Tel.: 043 - 321 25 90

60 jaar een begrip
60 jaar een begrip 

in en om Maastricht.
in en om Maastricht.

Proef hierbij de gezellige sfeer in ons danscentrum!

Reageer nu !! of kijk op www.bernaards.net

Swingende
clubs voor:

- Kids vanaf 6 jaar
- Jeugd vanaf 13 jaar
- Paren vanaf 20 jaar

- Streatdance voor alle leeftijden!

Open huis en Work-
shop voor de jeugd

Vanaf 13 jaar
Zondag 9 en 16 september 

Aanvang: 20.00 uur

Gratis proe  es 
voor kids vanaf 6 jaar

Woensdag 19 september 
Vanaf 14.30 tot 15.45 uur

Gratis proe  es 
voor 20+

Zondag 9 en 16 september
Vanaf 18.45 tot 19.45 uur

SOCIALE EN BETAALBARE ADVOCATUUR

GRATIS SPREEKUUR, NA TELEFONISCHE AFSPRAAK, 
OP DINSDAGAVOND VAN 18.30 - 20.30 UUR

RAADHUISSTRAAT 3 
6226 GM MAASTRICHT

T. + 31 (0) 43 325 62 60 
F. + 31 (0) 43 325 93 60 

INFO@LIBOTTEADVOCATEN.NL 
WWW.LIBOTTEADVOCATEN.NL

v o o r  p a r t i c u l i e r  &  b e d r i j f
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Mi PasiónMi Pasión
Hoogbrugstraat 16 6221 

CR Maastricht

Openingstijden:

Woe.- Za. 13.u– 18.u

Als proef!
Eerste zondag van 

de maand van 

13.00-17.00 uur geopend.

Tel: 043-3210888 

info@mipasion.nl

www.mipasion.nl

Meer dan
500 paar

dans-
schoenen

waarvan 150
van het merk

”Comme il 
Faut”

D&M Dancewear het adres 
voor al uw dansschoenen.

Latin – ballroom – tango - street & clipdance 
- tap dance – ballet spizten – line dance etc etc.

 Bezoekt u geheel vrijblijvend onze showroom aan 
de Steegstraat 27 Heer - Maastricht ( op afspraak )

Wij zijn altijd op zoek naar dansscholen, verenigingen en 
groepen etc, die wij met onze stand  mogen bezoeken.

D&M Dancewear 043 - 363 60 82

Health Center Meerssen
Gelegen boven de Gamma in Meerssen

Telefoon: 043 – 3628572

Health Center Maastricht
Ambyerstraat Nrd. 174

E-mail: info@healthcenter.nl

presents

Maak kennis met het coolste en professioneelste 
fitness- en gezondheidscentrum van de regio! 
Knip de waarde bon uit, lever deze in bij een van onze 
Health Centers en ga ‘n week GRATIS sporten.

E X T R A :  I n s c h r i j f a c t i e
Bij inschrijving na deelname aan de kennismakingsweek 

5 0 %  k o r t i n g  o p  e n t r e e g e l d

✃

Doe jezelf een week GRATIS sporten kado

GET ACTIVE!

voor de actievoorwaarden zie www.healthcenter.nl

W A A R D E B O N

Naam:

Geboortedatum: m/v

Adres:

PC + Woonplaats:

Tel. nr:

E-mail:

10 t/m 16
ma t/m zo 

september
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Deze week

voor een compleet 
overzicht, zie:
www.uitburo.nl

Zaterdag 8 september
Evenement: Het Feest van de 
Sint Pietersberg
Gehele dag – Sint Pietersberg 
Jaarlijks feest waarbij de 
streek rond de Sint Pietersberg 
feestelijk wordt aangekleed. 
Keuze uit meer dan 100 span-
nende activiteiten, boeiende 
attracties en leuke animaties 
verspreid over 9 locaties bren-
gen plezier voor de hele fami-
lie.

Zondag 9 september
Klassieke muziek: Het LSO 
blaast hoog van de toren
11.30 uur – 
Bonnefantenmuseum
Op het dak van het museum 
brengen ensembles van het LSO 
een korte fanfare ten gehore. 
Vervolgens naast het museum 
de (grote) fanfare van Richard 
Strauss. Tenslotte kunt u bin-
nen op de beroemde trappen 
van het museum genieten van 
een fanfare van Gabriëli.
 
Dinsdag 11 september
Klassieke muziek/Opera : 
Medea
20.15 uur -- Theater aan het 
Vrijthof
Medea, de koningsdochter, 
priesteres en tovenares uit 
Colchis heeft heel wat stof 
doen opwaaien. Tegen de wil 
van haar vader hielp zij haar 
geliefde Jason om het Gulden 
Vlies te bemachtigen, en dat 
was het begin van een drama 
dat zijn weerga niet kent. Jason 
is haar ontrouw en zij neemt 
wraak. Opera in drie aktes, 
om 19.00 uur voorafgegaan 
door een inleiding door Len van 
Schaik. 

Woensdag 12 september
Gesproken woord: Juana uit 
Quatamala
14.30 uur – Centre Céramique
Tijdens het voorleesuurtje in 
Centre Céramique brengen jul-
lie vandaag, samen met Veroon, 
een bezoek aan Juana. Juana 
woont ver weg in Quatamala. 
En jullie raden het al: ook dit 
verhaal heeft Veroon weer zelf 
geschreven.

Donderdag 13 september
Jazz: Open Jazz jam sessies
Diverse tijden – o.a Cafe Edd’s 
& Cafe ‘t Knijpke 
Op donderdagavond kan de jaz-
zliefhebber voor open jazz & 
pop session terecht in Edd’s 
jazz Pub. In ’t Knijpke is er een 
jam sessie met Dirk Oliestelder 
& Friends.

Kennismaken met, maar vooral proe-
ven van, de Schotse en Ierse cultuur. 
Dat kan op zondag 30 september tij-
dens de Schots-Ierse dag in herberg 
de Smokkelhoeve in Vroenhoven. 
Met dank aan de slag bij Lafelt en 
Maastrichtenaar Jos Bams.

Net over de grens, bij het dorpje 
Lafelt, vond in 1747 de slag 
bij Lafelt plaats. Nederlandse, 
Engelse, Schotse en Ierse legers 
vochten er een veldslag uit met 
Fransen, Spanjaarden en Pruisen. 
Met als inzet de Zuidelijke 
Nederlanden. Meer dan 17.000 
manschappen sneuvelden. Een 
Iers kruis in het dorpje herinnert 
aan de bloedige strijd.

Reden genoeg voor interregionaal 
whiskyclubje ‘The Smugglers’ om 
de Keltische cultuur eens extra 
in de schijnwerpers te zetten. Jos 
Bams, tevens uitbater van slijterij 
Bams aan de Markt, is één van de 
leden van de whiskyclub en tevens 
organisator van de Schots-Ierse 

dag. “Het draait ook om de whisky 
natuurlijk. Er zijn zes importeurs 
aanwezig met een scala aan malt 
whisky’s, waaronder ook nieuwe 
voor de liefhebber.  Vanaf tien 
uur kan er al Guinness gedronken 
worden in de herberg. Verder toont 
een smid zijn kunsten in het sme-
den van Keltische wapens, zijn er 
Old-Timers te bewonderen, treedt 
een vuurspuwer op en geeft een 
valkenier demonstraties. Later op 
de dag kunnen hongerige magen 
worden gevuld met streekgerech-
ten als ‘Irish Stew’ en Schotse 
‘Haggis’. De gehele dag zijn er 
helikoptervluchten te maken en 
kan men onder begeleiding van 
een gids wandelen naar het Iers 
kruis in Lafelt. 
Bij de stands van verschillende 
whiskyhuizen kan een keur aan 
whisky’s worden geproefd. De 
dag wordt muzikaal omlijst door 
Schotse pipers, een Schotse dans-
formatie en de ‘Double Dutch 
Connection’, een Maastrichtse 
band met Ierse muziek.

Liefde voor 
de Kelten

Derlon 
Muziek in hotel Derlon, het was 
in de jaren tachtig een traditie. 
Nu pakt het hotel die traditie 
weer op. Op vrijdagavond, zater-
dagmiddag en zaterdagavond 
wordt er live muziek ten gehore 
gebracht in het hotel. Er zal voor-
al jazz en instrumentale muziek 
te beluisteren zijn. 

Frank Steijns, stadsbeiaardier van 
onder meer  Maastricht neemt op 
zondag 9 september zijn eigen 
Reizende Beiaard officieel in 
gebruik. Dat gebeurt tijdens het 
slotconcert van Tour de Carillon, 
een presentatie op de Limburgse 
carillons van moderne Limburgse 
beiaardmuziek.
Frank Steijns  heeft het carillon 
overgenomen van André Rieu, die 
de beiaard liet maken om in 2006 
zijn publiek over de hele wereld 
kennis te laten maken met dit 
typisch instrument van de Lage 
Landen. Klokkengieter Petit en 
Fritsen uit Aarle-Rixtel  heeft de 
afgelopen maanden in opdracht 
van Steijns het instrument uitge-
breid tot een carillon van 41 klok-
ken. Frank Steijns wil zijn beiaard 
gaan gebruiken om met name in 
Limburg en de Belgische en Duitse 
grensstreek de carillonmuziek enn 
het instrument te promoten. 

Reizend

Op het dorpsplein in Limmel 
vindt op zondag 16 september 
het mini-preuvenemint plaats. 

CV de Braniemeekers en Fanfare 
Juliana zijn de drijvende kracht 
achter de inmiddels vierde editie 
van dit succesvolle evenement. 
Vanaf 13.00 uur is iedereen 
welkom om te komen ‘preuve’ 
van internationale gerechten, 
muziek en sfeer. 
Een van de belangrijkste pij-
lers van het Mini-Preuvenemint 
zijn de autochtone en allochtone 
gezinnen uit Limmel en Nazareth, 
die een keur aan gerechten zelf 
bereiden en presenteren. Op het 
podium vinden optredens plaats 
van groepen en artiesten uit de 
regio. Het programma van dit 
jaar en alle informatie over het 
mini-preuvenemint is terug te 
vinden op www.mini-preuvene-
mint.nl.

Preuve in Limmel en Nazareth 

Parcours
Op zaterdag 8 september begint 
de 12de editie van Het Parcours. 
Na de officiële openingsplech-
tigheid in het Theater aan het 
Vrijthof worden op diverse plekken 
in het theater verschillende voor-
stellingen en optredens verzorgd 
van de deelnemende KOM leden 
(Kultureel Overleg Maastricht), de 
professionele kunst en cultuur-
aanbieders in Maastricht.Op zon-
dag 9 september vinden er ver-
schillende voorstellingen plaats 
op verschillende podia in de stad. 
Toegang is gratis.

Jos Bams is gek van whisky en Irish Stew



Informatieavond
over uitvoering
Grensmaas in Itteren
Het Consortium Grensmaas BV houdt maandag 17 september een 
informatieavond over de vervroegde start van de werkzaamheden 
in Itteren.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur in de 
Aw Sjaol aan de Kapelaanstraat 71 in Itteren.

Tijdens die avond geven deskundigen van het Consortium tekst en uitleg over 
de uitvoering van het Grensmaasplan in Itteren. Bovendien is er alle ruimte 
om vragen te stellen en krijgen inwoners ook de gelegenheid zich kandidaat 
te stellen voor een klankbordgroep.

Voor de werkzaamheden in Itteren zou oorspronkelijk een zogenaamde 
ringdijk worden aangelegd. Het Consortium kiest nu echter voor het 
alternatief van een veel kleiner verwerkingsbekken met een aansluiting op 
het Julianakanaal. Grootste voordeel van die uitvoering is, dat er minder 
geluidsoverlast ontstaat voor de inwoners van Itteren.

De vergunningprocedure voor de alternatieve uitvoering is inmiddels volop 
in voorbereiding. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen de werkzaamheden in 
Itteren in mei 2008 van start gaan.

Het  Consortium Grensmaas vindt het uiterst belangrijk om de bevolking 
optimaal te informeren over de uitvoering en de voortgang van de 
werkzaamheden. Daarbij staat structureel overleg met de omgeving centraal. 
Het Consortium wil daarvoor een klankbordgroep oprichten. Inwoners van 
Itteren en omgeving kunnen zich tijdens de informatie-avond kandidaat stellen 
voor die klankbordgroep.

Voor eventuele vragen kunt u bellen naar: 0800-6227 7777

Het Consortium nodigt u graag uit voor deze informatieavond

Loop toch niet te tobben!

 Bij De Hypotheker weten 
ze precies hoe je zonder 
problemen een volgend 
huis koopt.

 Wie een volgend huis koopt, weet in principe wat 

hem of haar te wachten staat. Maar dat betekent 

niet dat je geen hulp kunt gebruiken bij de aanschaf 

ervan. Wellicht is je huidige huis meer waard 

geworden en kun je de overwaarde gebruiken 

voor je volgende huis.  Dit is natuurlijk ook hét 

moment om naar je hypotheekrente te kijken.  

De Hypotheker helpt je onafhankelijk bij alle keuzes

die je moet maken. Als fi nanciële dienstverlener 

die zich wél om je toekomst bekommert, houden 

we rekening met je huidige levensstandaard, maar 

ook met je wensen en verwachtingen voor later.

Maastricht, Avenue Céramique 12, (043) 356 10 61

Maastricht, Markt 28a, (043) 325 52 52

Openingstijden: Ma t/m do 09.00-21.00, vrijdag van 09.00 tot 17.30

Maastricht, Avenue Céramique 12, (043) 356 10 61 
Maastricht, Bassin 186 A1, (043) 325 52 52

Porseleinstraat 1A  Tel: 043 - 343 79 79  
Heerderweg 148 Tel: 043 - 352 09 90

Iedere werkdag geopend van 9 tot 21 Op zaterdag van 9 - 17

Op het hele assortiment, ook op aanbiedingen! Niet geldig in combinatie met 
cadeaubonnen, andere kortingsbonnen of Air Miles korting. En niet bij aankoop 
van cadeaubonnen of diensten. Voor actievoorwaarden zie ook www,praxis.nl

Automobielen met top-klasse

Citroën C1 - Voordeel

C1 Company Cars
speciaal voor u ingekocht

€ 8.650,00

vanzelfsprekend 2 jaar garantie

KOELMAN
Heerlen/Kerkrade/Maastricht

Heerlen De Koumen 34-36 6433 KD tel. 045-5223300
Kerkrade Langheckweg 2 6468 EL tel. 045-5353767
Maastricht Fregatweg 52b 6222 NZ tel. 043-3631413

Rij al een C1 gedurende twee jaar 

voor maar € 75,- p.m. *

* vraag naar de voorwaarden
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Vinden op 
internet

(bedrijven adverteren vanaf €5,- per week)

ACCESSOIRES IN OPTIEK
www.optiekwereld.nl
ALTERNATIEVE HULPVERLENING
www.stichting-heyoka.org
AUTOACCESSOIRES
www.frami.com
CULTUUR
www.stichting-heyoka.org
EVENEMENTEN:
www.preuvenemint.nl
FIETSSPORTVAKANTIES
www.fredrompelberg.com
HAAR ZORGEN:
www.heerings.nu
HAAR VERWENNEN
www.intercoiffurepierre.nl
LIJSTENMAKERIJ
www.johntillie  neprints.com
TRANSPORT
www.stichting-heyoka.org
ITALIË
www.dante-maastricht.nl
KUNSTVERHUUR
www.katjastienen.nl
OUDEREN
www.ouderenkompas.nl
REISBUREAU
www.limburgtravel.com
SPORT:
www.il  ore.nl
www.top  t-  tness.nl
STARTERSCENTRUM
www.starterscentrum.nl
THEATER
www.huisvanbourgondie.nl
WEBDESIGN
www.2improve.nl
ZORG:
www.groenekruisdomicura.nl
www.mosaezorggroep.nl
www.sevagram.nl
ZUID-AFRIKA
www.kamunyaktravel.nl
VRIJWILLIGERS IN DE ZORG
www.uvvmaastricht.nl

7 bijeenkomsten met een diëtist en 
12 bijeenkomsten cardiofitness onder 
leiding van een fysiotherapeut. Bege-
leiding van de diëtist wordt vergoed 
door de basisverzekering. 
Meer weten? Bel (043) 3 690 620 of 
kijk op www.groenekruisdomicura.nl

Bewust kiezen voor een gezonde leefstijl, leer je bij de diëtist!

Nieuw:
nu met

‘10 weken
  slankplan’

Voor mensen met overgewicht (BMI>25) 

Training gezond gewicht en cardiofitness
voor mannen en vrouwen

ADVOCAAT GEZOCHT?
HET BETROUWBARE ADRES VOOR UW JURIDISCHE PROBLEMEN

Gespecialiseerd in arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, 
personen- en familierecht,  strafrecht, huurrecht, 
consumentenrecht en vreemdelingenrecht. 

IEDERE WERKDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 16 TOT 17 UUR

Oranjeplein 201   T. 043 – 7501750
6224 KV Maastricht  F. 043 – 7501751
www.rechtshulpzuid.nl  maastricht@rechtshulpzuid.nl

De juridische assistent

De selectie van MVV staat er chique op. Met kostuums van Maison Louis en schoenen van Monfrance Schoenmode kunnen de spelers, technische staf 
en het bestuur voor de dag komen.  Foto: Luc Hommes

Wat begon met een klein 
winkeltje in een Zuid 
Hollands dorpje is inmid-
dels uitgegroeid tot een 
unieke succesformule op 
het gebied van babywear en 
-lifestyle. Na Den Bosch, 
Giessenburg, Hengelo, 
Leiden wordt 26 september 

2007 een filiaal van Lief! 
geopend in Maastricht.  De 
nieuwe winkel heeft een 
oppervlakte van 154 m2  
en is centraal gelegen aan 
het middenplein van Mosae 
Forum, dé nieuwe en 
moderne A1-locatie in het 
centrum van Maastricht. 

Manon Blaszeks sportstu-
dio Bodyfit is totaal gere-
noveerd, groter geworden 
en voorzien van alle gemak-
ken. Tevens heeft het sport-
centrum een andere naam: 
Manon Blaszeks Health & 
Fitness Happinezz.
In de sportstudio aan de 
Meidoornlaan 1a in Bunde 
vindt zaterdag 8, en zon-
dag 9 september de feeste-
lijke heropening plaats. Van 
10.00 tot 15.30 uur kan 
men tijdens het open huis 
het geheel vernieuwde pand 
bewonderen en gebruik 
maken van spetterende 
inschrijfacties (oplopend tot 
meer dan 200 euro voor-
deel). “Alleen de buiten-
kant is nog hetzelfde”, weet 
eigenaresse Manon Blaszek 

te vertellen. De herinrich-
ting werd verzorgd door het 
befaamde architectenburo 
Arn Meijs, huisarchitect van 
Joop van den Ende en M&R 
Interior Projects and Styling 
BV.
Onder meer de kleedruimten 
en de sauna zijn vergroot 
en volledig nieuw gedeco-
reerd. De fitnessruimte 
wordt gigantisch veel groter 
en is nu geheel voorzien van 
airco.
Blaszek: “We hebben twee 
nieuwe, unieke appara-
ten in het cardio- en fit-
nesssegment: de Nautilus 
treadclimber. Het apparaat 
zorgt voor een onevenaar-
baar calorieverbruik en een 
minimale belasting.” Verder 
komt er een nieuwe etage, 

waar het spinninggedeelte 
wordt gehuisvest. 
Ook kan de bezoeker gebruik 
maken van de meest moder-
ne Egoline zonnekanon, 
die veilig bruint in slechts 
10 minuten. Speciaal voor 
sportende ouders met kleine 
kinderen is er in Manon 
Blaszeks Health & Fitness 
Happinezz een kinderop-
vang gedurende bijna alle 
ochtenduren. Blaszek: “Een 
geweldig groot aanbod, voor 
weinig geld, waarbij gezel-
ligheid en persoonlijkheid 
nog steeds voorop staat”. 

Manon Blaszeks Health & 
Fitness Happinezz
Meidoornlaan 1a in Bunde
Tel. 043-3645493
www.bodyfitbunde.nl

In het nieuw

Lief! babywear & lifestyle 
opent winkel in Maastricht

Bodyfit wordt Manon Blaszeks 
Health & Happinezz

Deze pagina 
verschijnt onder 

verantwoordelijkheid 
van de afdeling 
commercie van 

Stadskrant De Ster. 

Ook bedrijfsnieuws 
voor deze pagina? 

Mail naar:advertenties
@destermaastricht.nl

In Visé, net over de grens bij 
Maastricht wordt dit week-
einde een zeer bijzondere 
tuinbeurs gehouden.  Onder 
de naam Jardins d’Automne 
wordt op een eiland in de 
Maas deze beurs met exclu-
sieve standhouders gehou-
den.  Bloemen, planten, 
bomen, antiek en tuinmeu-
belen zijn er te koop en met 

de bon op de voorpagina van 
De Ster betalen lezers geen 
6 euro entree, maar slechts 
5 euro. De beurs is zaterdag 
8 en zondag 9 september 
steeds van 10.00 uur tot 
19.00 uur. Er zijn meer dan 
zestig deelnemers aan deze 
beurs die heel gemakkelijk 
te bereiken is via de E25 
naar Luik, afslag 2 (Visé)

Bijzondere Tuinbeurs



-OCCASIONS--OCCASIONS-
Maastricht & Omgeving

 

Voor volledig aanbod zie: www.smeets-opel.nl

Voor volledig aanbod zie: www.koelman.citroen.nl Voor volledig aanbod zie: www.vandercruijs.peugeot.nl

Griend 2, Maastricht
tel.: 043 - 350 3003

Smeets Opel 

Fregatweg 52b, Maastricht 
tel. 043 - 363 14 13

Koelman AUTOBEDRIJF VAN DER CRUIJS 
MAASTRICHT B.V. 

Weerhuisweg 1 
Tel.: (043) 363 46 00, 

De betere occasions staan bij de Maastrichtse autodealers

Opel Vectra 1.6-16v Onyx 74.691 km mei-2001  €10.950  
Opel Meriva 1.4-16v Essentia 21.800km nov 2004   €13.950  
Opel Vectra 1.8-16v Comfort 40.665 km mrt 2004  €16.950 
Opel Vectra STW 1.8-16v Elegance 52.972km jan 2004  € 20.950 
 Opel Astra STW Njoy 54.587 km feb 2003 Airco   €10.950 
Opel Zafi ra 1.6-16v Comfort 53.722km mei 2002 Airco  €12.450 
Opel Agila 1.2-16v Temptation 3029km apr 2007 Airco   €11.950
 Opel Vectra 2.2-16v Elegance 58.500km jul 2002  €16.950 
Opel Astra 3drs 1.6-8v Njoy 54.478km mrt  2003 Airco    €9.950 
Renault Megane Scenic 1.6-16v tech road sl 79294km €17.950
Opel Zafi ra 1.6-16v Enjoy DEMO 10.000 km april 2006   €22.950 
Citroén C4 1.6-16v Berline 20.503km jan 2006  €19.950 
 Opel Corsa 1.2-16v Enjoy 58.956km sept 2003  €8.950
 Opel Corsa 1.4-16v Sport 63.310km aug 2004 Airco  €9.950  

x

Peugeot 106 Green 1.4 3drs., 83.000km  08-1997  €4.350,-
Peugeot 205 Generation 1.4 3drs.  92.000km   01-1998  €2.750,-
Peugeot 205 Generation 1.4 3drs.   47.000km   02-1998  €3.250,-
Peugeot 206 XR 1.4 3drs.  63.000km   08-2001   €7.450,-
Peugeot 307 XT 1.4 5drs. airco  28.000km  06-2002   €11.950,-
Peugeot. 206 Gentry 1.4, 3drs., airco, 41.000km 01-2001  €8.750,-
Peugeot. 206 Gentry 1.4., 5drs. airco 49.800km  08-2002  €9.450,-
Peugeot 206 XS 1.6 16v., 3drs.,leer,  24.000km 09-2002  €10.950,-
Peugeot 206 XT 2.0 HDI, 3drs., 108.000km   06-2002  €10.950,-
Peugeot 306 Cabriolet 1.662.000km 01-2001  €12.450,-
Peugeot 307 XS 1.6 16v. 5drs. airco 36.000km 09-2004  €.14.950,-
Peugeot 406 ST 1.8 16v., sedan, 112.500km 08-2000  €7.950,-
Peugeot 306 Break 1.6, airco, 70.800km  07-1999   €6.450,-

AUTO VAN DE WEEK

AUTO VAN DE WEEK AUTO VAN DE WEEK

Opel Tigra 1.8-16v 
Twintop Sport 
24.303 km 
jan 2005 
Airco & Navi

€ 18.950

Peugeot 206 CC 1.6 16v
45.500km, 11-2001,  2 airbags, 
a.b.s.-remsysteem, radio- cd-
speler, airconditioning, electr. 
ramen, centr. deurvergrendeling, 
stuurbekr.

€12.450

AUTO VAN DE WEEK

Voor volledig aanbod zie: www.autobedrijfploemen.nl

Autobedrijf Ploemen

Ambyerweg 2 
Tel.: 043 – 3644 888

serviceservice

 

company cars

Citroën C1 1.0i Seduction (company car)   € 8.650,-
Citroën C3 1.4i Difference  2004  € 11.950,-
Citroën C3 1.6i 16V Exclusive  2003  € 12.950,-
Citroën C3 Pluriël  1.6i 16V  2005  € 19.950,-
Citroën C4 Berline 1.4i 16V Prestige  2005  € 16.950,-
Citroën C8 2.0i 16V Prestige (LPG)  2005  € 27.950,-
Citroën Xsara Berline 1.6i 16V Diff.  2003   € 9.950,- 
Citroën Xsara Picasso 1.6i 16V  2005  € 17.950,-
Citroën Xsara Picasso 1.8i 16V  2003  € 12.950,-
Citroën Xsara Picasso 1.8i 16V  2002  € 10.950,-
Mazda 626 sedan 1.8i 16V  2002  € 9.950,-
Opel Corsa 1.2 XE  2000   € 4.950,-
Volkswagen Golf 2.0i 16V  1999  € 8.950,-
Volkswagen Polo 55kW  2002  € 7.950,-

Citroën C5 Berline 
2.0i 16V Exclusive o.a. 
ABS, Climate control, Radio D, 
Meedraaiende Xenon verlicht-
ing, Lichtmetalen velgen 12.500 
km, Bouwjaar 04-2005

€23.950,-

Tweewekelijks 

meer dan 

100 

geselecteerde

occasions

in Stadskrant 

De Ster

 

Voor volledig aanbod zie: www.autojacob.nl

Sortieweg 76, Maastricht
Tel.: 043 – 3214 951

Auto Jacob BV

Suzuki Alto 1.1 12-2002 km 36.966  € 5.900,-
Suzuki Alto 1.1 automaat 07-2005 km 31053  € 8.900,- 
Suzuki Ignis 1.3 GLS diesel  06-2005 km 39299  € 13.995,-
Suzuki Ignis 1.3 GL 3drs AI 04-2002 km 41241  € 7.950,-
Suzuki Jimny 1.3 JLX 4x4  04-2000 km 44.611   € 8.250,-
Suzuki Liana 1.6 AIRCO 01-2003 km 63131  € 10.750,-
Suzuki Liana 1.6 AIRCO 06-2002 km 73.146  € 9.700,-
Suzuki Wagon R+ 1.0  01-1999 km 95078  € 3.500,-
Suzuki X90 1.6 4WD 04-1996 km 102925  € 5.200,-
Kia Shuma 1.5 I 16V AIRCO 04-2000 km 54.168  € 5.900,-
Opel Astra 1.6 16V AIRCO 08-2002 km 50.977  € 8.750,-
Toyota Corolla 1.6 VVT-I Wagon Linea Terra  
04-2003 km 57806  € 12.900,-

AUTO VAN DE WEEK

€21.900

Suzuki Grand Vitara 
2.5 V6 
5drs AUTOMAAT, j 02-2004, km 
58.647, beige, airco, tuurbekr., 
cruise control, airbags, trekh. 
met afn.kogel, etc. 21.900,00

VW Polo  v.a 1998, diverse uitv.  v.a.  € 4.500,-
VW Lupo , 2000-2004, zwart, zilver,  v.a  € 6.495,-
VW Bora 1.6, 2004, blauw,  €14.950,-
VW Golf Variant 1.6, 2004, zilver,   €15.950,-
VW Golf v.a. 1999,  v.a €7.950,-
VW Passat v.a 1999 – 2005, diverse uitvoeringen   v.a. €8.950,-
VW Passat Variant Comfortline 1.9 TDI, 2006, grijs,  €34.950,-
VW Passat Variant Comfortline 2.0, 2004, zwart,  €18950,-
VW Passat Variant Highline 1.9 TDI 130 pk 4-motion, 
2003,  blue antraciet,  €18.500,-
VW Touran Trendline 1.6 FSI, 2003, blauw,   €18.500,-
VW Touareg 3.2 V6 tiptronic,2003,  €39.950,-
Audi A3 1.6, 1998, blauw,  €7.950,-
Audi A4 2.0, 2002, grijs,  €17.950,-
Audi A4 Avant 2.5 TDI , 2000, zilver,   €12.950,-

Volkswagen Golf 
Plus 1.6 FSI 
Optive, 
2006,  
14.000 km,

€22.500

Molensingel 11, 
tel. 043 – 361 66 66

Jos Bogman

Voor volledig aanbod zie: www.ford-josbogman.nl

Tot € 7.500,-

Chevrolet Matiz 0.8 4 drs.     2004  16.950 km  € 6.950,-

Fiat Seicento 1100             2002  25.000 km  € 5.250,-

Ford Fiesta 1.6 16v Sport 103pk  2001  112.000 KM   € 7.450,-

Stationwagens :

Fiat Stilo SW 1.6 16v       2004 54.000 km €12.950,-

Ford Focus Wagon 1.6 Futura   2004  34.500 km  € 15.950,-

Ford Mondeo 1.8 125pk Centenial 2003  74.800 km   €15.450,-

Hoge Instap :

Opel Agila 1.2  16v Maxx Cool 2004  15.000 km  € 8.450,-

Ford Focus C-Max 1.8 16v First Ed. 2003 70.000 km  €17.950,-

Seat Altea1.6 16v 75 kW  2004  7.000 km  € 18.950,-

Klein maar fi jn :

Ford Ka 1.3 Champion         2005 16.000 km   € 7.750,-

Ford Ka 1.3 Futura             2005 30.800 km  € 7.950,-

Fiat Punto 1.4 16v Sporting     2004    51.500 km € 10.950,-

AUTO VAN DE WEEK

Dealer voor
BMW automobielen

Dealer voor
MINI automobielen

Australiëlaan 30
  Maastricht-Airport

Keram
A2 mobilport
www.keram.nl
Tel. (043) 361 85 55

AUTO VAN DE WEEK
BMW 750iA Sedan
jan-05, 8.000 km, Leder, Stuurwiel-
verwarming, Sportpakket, Stoelver-
warming voor en achter, Leder Pearl 
Schwarz/Schwarz, Active steering, 
DVD wisselaar.  

€84.900,-
BMW 530Xd Sedan, jan-06, 2.100 km, Tiefgruen.   € 59.900,-
BMW 520i Sedan, jan-05, 89.950 km, Silbergrau metallic.  € 37.900,-
MINI One Hatchback, apr-03, 55.000 km, Pure Silver.   € 14.750,-
BMW M6 Coupé, feb-06, 18.200 km, Interlagosblau.   € 124.900,-
BMW 320iA Sedan, jun-06, 22.000 km, Monacoblau.   € 39.900,-
BMW 318i Touring, mei-06, 5.960 km, Titansilber.   € 33.900,-
BMW 316i Touring, jul-05, 14.700 km, Titansilber.   € 24.900,-
BMW X5 3.0dA SAV, mrt-06, 17.000 km, Sterlinggrau.   € 67.900,-
BMW X5 3.0d SAV, okt-01, 139.000 km,  metallic.   € 31.900,-
BMW 320dA Touring, aug-05, 32.100 km, Titansilber.   € 31.900,-
BMW M3 Coupé, jan-04, 55.630 km, Silverstone.   € 48.900,-
MINI One Cabrio, apr-05, 27.000 km, Hot Orange.   € 23.900,-
BMW 630i Cabrio, aug-06, 54.700 km, Monacoblau metal. € 94.900,-
BMW Z4 3.0si Coupé, dec-06, 11.450 km, Saphirschwarz   € 57.900,-
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Pro  le Tyrecenter Maastricht
Maastricht, Korvetweg 22
Tel: 043 363 85 85

Op. tijd. ma. t/m vrij. 8.00-18.00u zat 8.00-12.00u www.vettebanden.nl

Tornado
14” €93,75w
15” €99,75
16” €112,50
17” €131,25

Helix
15” €99,75
16” €112,50
17” €137,50

Michelin
Primacy HP
91W 205/55R16 91W

€110,-
BANDENPRIJZEN ZIJN PER STUK, INCL BTW, BALANCEREN, MONTEREN, TUB. VENTIEL

VELGENPRIJZEN ZIJN PER STUK, INCL BTW.

Vredestein 
Sessanta
ta 225/45R17 94Y

€127,-

Hoogbrugplein 2a 
6221DB Maastricht

tel. 043 321 61 25 
fax 043 325 76 25

info@soeters.com 
www.soeters.com

• gratis bellen naar 
vaste nummers in 
Nederland;

• bellen vanaf 5ct 
naar het 
buitenland;

• gratis bellen naar je 
debitel One 
voicemail;

• bellen naar mobiele 
nummers uit 
je mobiele bundel

AUTO v/d WEEK

Rijksweg 61 Berg en Terblijt
Tel: 043 - 608 80 80

Zie voor compleet aanbod 
www.opel-bergsteyn.nl

Overige auto’s:
Opel Tigra 14i – 16V Cool Automaat   1999
Opel Meriva 16i -16V Automaat + Airco    2004
Opel Corsa 12i -16V 5-drs Automaat  2001
Opel Corsa 12i -16V 3-drs Essentia       2001
Opel Corsa 12i-16V 5-drs Onyx           2000
Opel Astra 14XE-16V 5-drs Enjoy + Airco  2004
Opel Astra 16SE 3drs Pearl                 2000
Opel Astra 16SE  5-drs Edition                2003
Opel Astra 16SE 4-drs Pearl + schijfdak   2000
Opel Vectra 18i 16V 4-d Sedan Comfort   2003
Opel Movano 2.5 CDTi GVW 3300          2005

Opel Astra 18i – 16V 5-drs Cosmo
Bouwjaar:        2004
Km stand         57500
Kleur Grijs metaallak
Extra’s o.a. Airconditioning + ECC, Centrale 
portier vergrendeling, Mistlampen voor
Elktr. Ramen voor Elktr. buiten spiegels
Cruise controle 16” LM Sport velgen
Radio/CD speler

Door Maurice Ubags

Ruim voor twee uur ’s middags zit 
ik al achter de koffie in de wacht-
ruimte van het CBR-kantoor in het 
Geusseltstadion. Vanmiddag is het 
moment suprême: afrijden. Na dik 
drie maanden motorrijles bij ver-
keersschool Ed Godding wordt de 
eindbalans opgemaakt. Kan Ubags 
veilig de weg op? Veilig voor zichzelf 
en veilig voor anderen? Oud-politie-
man Paul Bien is mijn examinator. 

Achteraf hoor ik dat ik al op twee 
punten in de min sta voor ik über-
haupt vertrokken ben. Hoe dat 
kan? Bien vraagt me de remlichten 
apart te testen. Een simpelere 
opdracht bestaat niet. Je knijpt 
in de voorrem en trapt met je voet 
even op de achterrem. Dat lukt mij 
maar net: mijn helm (bijna 400 
euro) hangt tussen mijn linkerpink 
en het stuur en mijn helm  wil ik 
niet laten vallen. Ik sta zo gedraaid 
dat ik bijna overkruis de voorrem 
aan de rechterkant van de motor 
probeer in te knijpen. Dat komt, 
kan ik u verzekeren, nogal knul-
lig over. Vervolgens kreeg ik de 
sleutel slecht in het contactslot 
en stapte ik wat onbeholpen op de 
motor.  Zenuwen, die ik normaal 

bijna niet heb, spelen me nu toch 
nog parten.
Ik moet rijden alsof ik alleen op 
de motor onderweg ben en geen 
rekening houden met de examina-
tor, zo zegt Bien me vooraf.  Goed 
gebruik maken van de snelheid en 
wendbaarheid van de motor.
 
Bien stuurt me langs Dreamz naar 
de visvijvers. Dan gaat het richting 
Amby en daar gaan we meteen de 
autosnelweg op. Afslag Valkenburg 
klinkt slechts in mijn oortje. Op 
de autosnelweg voor me enkele 
vrachtwagens die ik rap inhaal. 
De naald wijst ruim 130 kilometer 
per uur aan. Onderaan de afslag 
draaien we naar links en vervol-
gens gaat het richting Nuth. 
Bien blijft ruim achter me rijden 
en dat is wel zo prettig. Als de exa-
minator op je bumper kleeft, krijg 
je onwillekeurig toch het gevoel dat 
je te sloom rijdt. De examenrit ver-
loopt naar mijn idee probleemloos. 
Ik heb geen verkeersbord gemist, 
ik weet op alle stukken weg de gel-
dende snelheid, de bochten gaan 
zonder noemenswaardige proble-
men en ik moet één keer uitwijken 
voor een taxichauffeur die bijna vol 
op de rem gaat staan en meteen 
achteruit begint te rijden. Mijn 

positie op de weg is ook niet ver-
keerd, denk ik. Als we terug zijn 
bij De Geusselt heb ik een goed 
gevoel. Nu afwachten of Bien dat 
gerechtvaardigd vindt. Het eerste 
wat ik zie als ik mijn helm af 
heb is een brede grijns, die snel 
wordt gevolgd door een uitgesto-
ken hand. Geslaagd.
Geslaagd!!!  Van Resi, die in de 
auto bij Bien zat, hoor ik achteraf 
dat Bien me in eerste instantie 
nogal onhandig vindt. Maar geluk-
kig ziet hij dat het na vijf minuten 
wel allemaal soepel gaat. Resi zegt 
me dat Bien moeite heeft gehad 
om me steeds bij te houden. En 
dat is een goed teken; op de motor 
moet je net iets sneller door het 
verkeer dan in een auto. 
Diezelfde middag slagen nog twee 
mede-cursisten voor het motor-
rijbewijs. Het is een bewijs dat de 
formule van Godding werkt. Goede 
lessen en instructies, altijd een 
TussenTijdseToets (TTT) en pas 
aanvragen voor het examen als 
de kans op slagen zeer reëel is. 
Godding scoort nu in de ranglijsten 
van beste rijscholen als beste in 
Maastricht. Al ruim een jaar lang 
is iedereen de eerste keer geslaagd 
voor het motorrijbewijs. En dat is 
een prestatie om meer dan trots op 

te zijn. Belangrijk voor de cursis-
ten is dat je ook echt bewust bent 
gemaakt van alles wat er bij veilig 
rijden komt kijken. Want zo heb je 
ook het langste plezier van je rij-
bewijs. Kortom: uit eigen ervaring 
kan ik iedereen die veilig en pret-

tig motor wil leren rijden aanraden
zich aan te melden bij Godding. 
Op deze plaats een welgemeend
bedankt voor Pascal, die mij de
meeste lessen heeft gegeven, voor
Ed en natuurlijk ook voor Resi. Dat
de vlaai mag smaken!

Geslaagd

Na de wereldpremière tijdens het  64ste Internationale Filmfestival van
Venetië, maakt de nieuwe Lancia Musa zijn debuut op Autosalon van
Frankfurt. Ook de exclusieve Lancia Ypsilon Sport MomoDesign neemt
een prominente plek op de stand in.
De Lancia Musa heeft een restyling ondergaan en heeft dankzij een
aantal stijlelementen volgens de laatste trends een fraaier en moderner
uiterlijk gekregen.

Debuut

Ed en Pascal: bedaaaank!Ed, Pascal en Maurice (vlnr) zijn meer dan tevreden
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Openingstijden

maandag  09.30 - 21.00 uur
dinsdag  09.30 - 21.00 uur
woensdag 09.30 - 21.00 uur

donderdag   09.30 - 21.00 uur
vrijdag    09.30 - 21.00 uur
zaterdag    09.30 - 18.00 uur

zondag
12.00 - 17.00 uur

(alleen koopzondag)

MAASTRICHT
Franciscus
Romanusweg 2
Tel. 043 - 3501100

www.mediamarkt.nl

300 parkeerplaatsen
Eerste 2 uur GRATIS!

Media Markt Maastricht:

scherp gezien!

Installatiepakket TV Digitaal
Met digitale ontvanger en startpakket
(* Prijs na 40.- retour via @Home).

Het beste beeld en geluid op uw huidige TV

Keuze uit meer dan 100 zenders

MEDIA MARKT PRIJS
* 40,- retour via @home op de 
digitale ontvanger bij een 
aanvullend abonnement  vanaf 
digitaal extra 100 zenders

MET DIGITALE 
ONTVANGER
keuze uit Samsung, Humax

of Digi One receiver

Elke maandag Elke maandag 
t/m vrijdag t/m vrijdag 

geopend geopend 
tot 21.00 uur!tot 21.00 uur!


