
 
 
 
 
 
Gefeliciteerd!  
Rechtstraat is 8e geworden als ‘Leukste Winkelstraat van Nederland 2012’. NLstreets  is 
deels een advertentiesite, maar claimt ook op te komen voor kleine winkeliers in de 
strijd tegen eenvormigheid van winkelstraten en de opkomst van grootwinkelbedrijven. 
 
Koopzondagen/Verruiming Winkeltijden 
Binnengekomen bericht van één van onze leden:  
“Voorstel koop-zondagen; Vastleggen van kooploze zondagen. Want als reactie, op het 
horen van de mededeling dat er 2 raadsvergaderingen zouden komen, over de 
koopzondagen en ik begreep dat beslissing al genomen was. Met andere woorden 
inspraak heeft geen enkele (politieke) zin. 
Maar als je dan al een compromis probeert te bereiken,  
Maar als je dan al een boodschap wil uitdragen die het meest aansluit op dat wij/ik wil,  
Maar met mij een hele boel andere bewoners of gasten van deze stad, Een rust 
zondagmiddag, dan is een kooploze zondag een tijdloos nieuw fenomeen. 
Waarbij je weet dat je 1 maand moet wachten, om weer iets van je zondag te maken. 
Je zal geneigd zijn naar buiten te gaan en iedereen laten zien dat je geniet van de rust, 
Je zal geneigd zijn om binnen te blijven omdat je wilt genieten van je rust in huis. 
Maar naar verloop van tijd zouden mensen de barricaden opgaan als ze aan hun 
kooploze zondag zouden komen. 
Maar mijn geweten zegt voor de eenduidigheid van mijn woorden: 
Het is niet dat ik de politiek een gunst wil verlenen. Nee 
Wij alle moeten iets samen besluiten. De inwoners van deze stad nemen dit besluit. 
Estebleef. Bijvoorbeeld de derde zondag van de maand gaan we vooral duidelijk maken 
en aan iedereen laten zien dat we nog, ieder voor zich, het zelf voor het zeggen te 
hebben.” 
 
Kunst en Cultuur 

Quote: “Ervoor waken om niet als toen ‘massa-mens’ te 
worden, niet iemand die tegen alles ‘ja’ zegt.” De Maastricht Art Gallery aan de 
Stationsstraat staat sinds vorige week vol met kabouters die de Hitlergroet brengen. Eén 
gouden en 450 zwarte beeldjes staan netjes opgesteld in diagonale rijen, zover het oog 
kijkt. De poisoned gnomes zijn gemaakt door de Duitse kunstenaar Ottmar Hörl. Voor 
meer informatie klik op de volgende link: 
http://www.dichtbij.nl/maastricht/cultuur/artikel/2617140/video-450-keer-de-
hitlergroet.aspx 
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Donderdag 7 fibberwarie 2013: de Blauw Sjuut 
Zoe roond de klok vaan 19.00 oor vaange veer de Blauw Sjuut oet Heerle op bij Brand 
Beerhoes. In ’ne cortège goon veer nao ’t stadhoes vaan Mestreech veur d’n oontvangs 
door ’t Gemeintebestuur. 
Zoondag 10 fibberwarie 2013: Vastelaovend 
Vendaog trèkke veer weer mèt in de groete cortège vaan Mestreech. 
Maondag 11 fibberwarie 2013: Vastelaovend 
Roed-geel-greune femilieoptoch. Veer zien us oongetwiefeld in Wiek! 
Dinsdag 12 fibberwarie 2013: aoflaote Kemiel 
Um 13.00 oor slete veer euze Wieker Vastelaovend 2013 aof mèt ’t umlieghole vaan de 
Kemiel. Daan zètte de Keemeleers en de Vors hunne steek aof. Veer goon us nog e paar 
oor ammezere en kieke alweer oet nao de Vastelaovend 2014!!! 
 
TEFAF bericht via VVV: 
TEFAF Parade 2013: schrijf u voor 8 februari in!  
Voor winkels, Galeries & Culturele instellingen in Centrum Maastricht 
VVV Maastricht organiseert wederom tijdens TEFAF Maastricht de TEFAF Parade: 
winkeliers, galeries en culturele instellingen kleden hun etalage/pand/openbare ruimte 
aan passend bij het TEFAF Parade thema en TEFAF publiek van vrijdag 15 t/m zondag 
24 maart 2013. 
Thema TEFAF Parade 2013: 100 Boeken Re-covered: van Moby Dick tot Alice's 
Adventures in Wonderland!  
“Doedemee?” 
Dit jaar is de parade gekoppeld aan het spraakmakende project DoeDeMee , dat 100 
kunstenaars uit 28 landen verenigt en waarbij alle boeken uit de top 100 aller tijden een 
nieuwe cover krijgen aangemeten in de strijd tegen analfabetisme.  
Resultaat: een prachtige nooit eerder in Nederland vertoonde verzameling grafische 
ontwerpen op posterformaat bekroond door het UNESCO label. 
Selexyz Dominicanen heeft ervoor gezorgd dat Maastricht de eerste Nederlandse stad is 
die deze bijzondere posters presenteert in een expositie. En u als ondernemer in 
Maastricht kunt hier aan meedoen!  
Voordelen deelname 
1. een gratis vermelding in de TEFAF Parade folder en op de 
websites www.tefafparade.com enwww.maastrichtmap.nl. 
2. aanloop divers publiek & PR tijdens TEFAF en de TEFAF Parade 
3. een gratis bezoek aan TEFAF voor max. 2 personen tijdens de TEFAF Parade Proost 
op maandag 18 maart bij de TEFAF stand. Vooraf aanmelden hiervoor is noodzakelijk. 
Praktische info en richtlijnen deelname klik op  www.tefafparade.nl 
Wilt u deelnemen, vul dan het deelnameformulier in: Download hier het TEFAF PARADE 
deelnameformulier (pdf/408kb)>>  
 
Algemene Zaken 
De laatste nieuwtjes over de A2 leest u op: www.a2maastricht.nl 
Voor de nieuwsbrief van Kamer van Koophandel ,kunt op hier klikken voor de online 
versie 
De maandagenda van Centre Céramique kunt u nalezen via www.centreceramique.nl 
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