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Limburg
in bedrijf
Bedrijfsnieuws te melden? Dat kunt u
natuurlijk kwijt in Limburg Onderneemt.
Gaat uw zaak uitbreiden of krijgt u een
nieuwe directeur? Opent u een nieuw
filiaal of staat er een verhuizing op
stapel? Maak uw nieuws wereldkundig
in deze rubriek.

Mail: limburgonderneemt@mgl.nl
o.v.v. ‘ Limburg in bedrijf’.

Nieuw Van der Valk Hotel voor Weert
Van der Valk Hotel en de gemeente Weert
willen een hotel bouwen op de zichtlocatie
van bedrijventerrein Kampershoek 2.0. Het
nieuwe bedrijf levert plusminus honderd
nieuwe banen op. Het hotel in de vorm van
een grote toren moet zorgen voor een mar-
kante invulling. Naast een hotel-restaurant
zal op Kampershoek 2.0 ook een business
centrum, bioscoop, auditorium en eventueel
een casino worden gerealiseerd.

Fusie Durlinger en Shoetime
Twee Limburgse schoenretailers, Durlinger
en Shoetime, slaan de handen ineen. Vanaf 1
januari 2016 is de fusie officieel. Het hoofd-
kantoor en distributiecentrum van de nieu-
we organisatie komt in Panningen te liggen.
Het kantoor van Durlinger in Sittard wordt
om die reden verkocht. De fusie zal geen ge-
volgen hebben voor het aantal schoenwin-
kels en beide formules blijven gehandhaafd.
In totaal zal dit combinatiebedrijf straks be-
schikken over 77 schoenwinkels: 34 Shoeti-
me filialen, vier Tamaris-vestigingen (een
merk van Shoetime) en 39 Durlinger win-
kels. Het bedrijf telt 450 medewerkers.

Forza viert bestaansfeest
Met een feestelijke middag in theater Aan ’t
Vrijthof in Maastricht en de uitgave van het
naslagwerk Fortitudo (Latijn voor kracht,

één van de zeven deugden) heeft Forza As-
set Management Maastricht eind september
zijn vijftienjarig bestaansfeest gevierd. For-
za-directeuren Jan Frissen en Jack Cox zet-
ten hun mijlpaal luister bij met een theatra-
le verrassing voor zo’n vijfhonderd zakenre-
laties. De heren treden zelf niet graag op de
voorgrond, maar figureren wel in het specia-
le boek dat tijdens de feestmiddag ten doop
werd gehouden voor het goede doel. Ten ba-
te van de stichting ALS (spierziekte) en het
Toon Hermanshuis Maastricht geven tal van
bekende en minder bekende mensen met
een link naar Limburg en naar Forza in dat
boek een inkijkje in hun werk en passie. For-
za Asset Managament timmert ondertussen
even gepassioneerd verder aan de weg. De
markt is er niet ‘gemakkelijker op gewor-
den’, aldus Jan Frissen. „We hebben nu een
heel andere economie dan vijf jaar geleden.
Wie nu wil belggen, heeft stalen zenuwen
nodig.” Frissen is hoopvol over de toekomst:
„We gaan een ander tijdperk tegemoet, met
een volkerentrek die we moeten omarmen.
Onze economie heeft de vluchtelingen van
nu over vijf jaar hard nodig. Nieuwe men-
sen brengen bovendien nieuwe inzichten
mee.”

Superliftsysteem van 400 ton
Transportbedrijf Jozef Hermans heeft een
nieuw ‘vierhonderd tons telescopisch gantry
systeem’ aangeschaft. Hermans heeft meer
dan 35 jaar ervaring met dit soort systemen
en is blij met dit nieuwe gigantische liftsys-
teem. Het bedrijf verplaatst (productie)ma-
chines en andere objecten tot 200 ton. Dank-
zij bijzondere systemen kunnen complete fa-
brieken worden verhuisd.

Duurzame huizenroute
Met meer dan 430 woningen op de website
www.duurzamehuizenroute.nl belooft de
Duurzame Huizen Route op 7 en 14 novem-
ber een succes te worden. Bezoekers krijgen
een mooie kans om alle trends rondom duur-
zaam wonen te ervaren, inspiratie op te
doen en zelf stappen te ondernemen naar
meer duurzaamheid. Mensen die hun huis
tijdens deze route graag willen laten zien,
kunnen zich nog aanmelden. Inmiddels zijn
al 55 gemeenten aangehaakt en promoten zij
de huizenroute actief.

Nieuwe eigenaar Vespa Lifestyle
Store
Vespa Lifestyle Store en Vespa Lifestyle Ren-
tal in Maastricht hebben een nieuwe eige-
naar: Joël Geraerts (17). De vorige eigenaar -
Jérome Meijers - besloot na tien succesvolle
jaren op zoek te gaan naar een nieuwe zake-
lijke uitdaging. Zijn passie voor het iconische
Italiaanse scootermerk en de bijbehorende li-
festyle deelt hij met de nieuwe eigenaar, de
even jonge als ambitieuze Joël Geraerts.

Huibregtsenprijs 2015
voor botimplantaten
Prof. dr. C.A. van Blitterswijk heeft de Hui-
bregtsenprijs 2015 ontvangen voor het ont-
wikkelen van vernieuwende botimplantaten.
De Huibregtsenprijs is in 2005 in het leven
geroepen door het bestuur van de Stichting
De Avond van Wetenschap & Maatschappij.
De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een
onderzoeksproject dat wetenschappelijk ver-
nieuwend is en dat overtuigend zicht biedt
op een maatschappelijke toepassing. Univer-

siteitshoogleraar Clemens van Blitterswijk is
directeur van MERLN Instituut en hoofd
van de afdeling Complex Tissue Regenera-
tion aan de Universiteit Maastricht. Het mul-
tidisciplinaire team van Van Blitterswijk
werkt sinds de jaren negentig aan het verbe-
teren van botimplantaten. De experimentele
aanpak heeft geleid een nieuwe generatie
botvullers, die slim gebruikmaakt van het
zelfherstellend vermogen van de mens. De
jury loofde het heldere idee, dat een elegante
en praktische oplossing biedt voor miljoe-
nen patiënten wereldwijd. Clemens Blitters-
wijk ontving een cheque ter waarde van
25.000 euro en een bronzen sculptuur uit
handen van Minister Jet Bussemaker van On-
derwijs, Cultuur en Wetenschap.

Klassiekerevent uitverkocht voor
exposanten
De 23ste editie van InterClassics Maastricht
is voor aanvang van de beurs al uitverkocht
voor exposanten. InterClassics Maastricht is
met 35.000 m2 beursoppervlakte en 275 expo-
santen het grootste klassiekerevenement van
de Benelux. Hoofdthema’s van deze editie:
BMW en Bentley & Rolls Royce. De interna-
tionaal gerenommeerde oldtimerbeurs vindt
plaats van 14 tot en met 17 januari 2016 in
MECC Maastricht.

Hoe verleid je webshopbezoekers?
Stores Connect, een internetplatform voor
webshops, organiseert een event voor web-
shopondernemers. Het thema: ‘Hoe verleid
je webshopbezoekers?’ Tijdens het event
zijn er gastsprekers die net als jij de stap
naar internet ondernemen hebben gezet.
Het gaat hier om een dag vol tips en advie-
zen voor ondernemers met kleine en mid-
delgrote webshops uit Nederland en België.
Het programma is op vrijdag 13 november
in Kasteel de Hoogenweerth te Maastricht
en start om 10.00 uur.

Janssen de Jong wint aanbesteding
In samenwerking met architect Croonenbu-
ro5 start Janssen de Jong in het voorjaar met
de bouw van 38 sociale huurwoningen en 10
koopwoningen op de plek van het voormalig
Enfa-terrein aan de Kerkhofweg. De op-
dracht komt van woningcorporatie Woon-
wenz. In het Venlose nieuwbouwplan is reke-
ning gehouden met de omgeving zoals het bij-
zondere wooncomplex Renaissance. Enkele
elementen uit dit gebouw zijn meegenomen
in het ontwerp van het nieuwe plan. Bij de in-
gang van het Renaissance-complex start een
looppad tot aan een parkje in de nieuwe
wijk. Zowel de huur- als de koopwoningen
worden gebouwd volgens een flexibel sys-
teem, waarbij kopers hun woning kunnen
aanpassen naar eigen smaak. Er wordt ener-
giezuinig gebouwd met hoogwaardige duur-
zame materialen.

Koopwoning in beeld voor
flexwerkers
Het kopen van een woning zonder vast ar-
beidscontract is straks mogelijk bij meerdere
geldverstrekkers. Randstad, Obvion en Vere-
niging Eigen Huis hebben hiervoor de han-
den in elkaar geslagen. Rabobank, ABN Am-
ro, Aegon, Florius, ING en SNS Bank sluiten
zich hierbij aan en doen vanaf eind novem-
ber mee met een pilot. Het uitgangspunt is
een perspectiefverklaring die zegt dat niet

langer moet worden gekeken naar baanzeker-
heid maar naar inkomenszekerheid bij het
verstrekken van een hypotheek.

Sittard-Geleen start procedure
uitbreiding VDL Nedcar
Het college van B&W van Sittard-Geleen
werkt mee aan een bestemmingsplanwijzi-
ging van het gebied Pasveld. Op die manier
kan VDL Nedcar uitbreiden als er een twee-
de opdrachtgever komt. Tegelijkertijd wor-
den met de autofabrikant afspraken gemaakt
over onder meer verkeer, parkeren en na-
tuur, om zo de leefbaarheid te waarborgen
bij toekomstige groei.

Vijfde Maatschappelijke Beursvloer:
300 deelnemers en 226 matches
De vijfde editie van de Maatschappelijke
Beursvloer in Maastricht was met 300 deelne-
mers en 226 matches uiterst succesvol. In de
afgelopen vijf jaar heeft de organisatie vol-
gens maatschappelijk makelaar Peter Paul
Muijres van welzijnsorganisatie Trajekt ‘met
de spin offs in de buurten erbij een totaal ge-
schatte verkapitaliseerde maatschappelijke
waarde van ruim 1,5 miljoen euro kunnen
realiseren’. Een maatschappelijke beursvloer
biedt een podium voor organisaties, vereni-
gingen en bedrijven die iets willen aanbie-
den of die juist op zoek zijn naar zaken waar-
voor ze eigenlijk geen geld of ideeën hebben.
Tijdens deze ‘ruilbeurzen’ met gesloten por-
temonnee zijn er al veel verrassende combi-
naties tot stand gekomen, vaak samenwerkin-
gen voor de langere termijn. Matches die va-
riëren van materialen voor sportclubs, bo-
men in een buurtpark, meubilair voor een
op te starten bedrijfje tot assistentie bij het
bouwen van een website en juridisch advies.
Er lopen inmiddels ook concrete projecten
in Maastricht. De winst van de beursvloer
werkt naar twee kanten: verenigingen, scho-
len en andere maatschappelijke organisaties
kunnen gratis mensen, middelen en materia-
len krijgen. Bedrijven kunnen zich op hun
beurt maatschappelijk betrokken tonen.

De Keverberg
Kasteel De Keverberg is officieel geopend
door gouverneur Theo Bovens, burgemees-
ter van Peel en Maas Wilma Delissen en Har
Timmermans van projectgroep Herbouw
Kasteel De Keverberg. Op de klanken van
het Kesselse volkslied hief Bovens het
zwaard en opende zo de herbouwde ruïne.
Ruim zestig vrijwilligers hebben samen
meer dan vijfentwintigduizend uur werk ge-
stoken in de herbouw. Een rondleiding in
het kasteel is mogelijk op afspraak.

Insecten kweken in kerken
Ook in Belgisch-Limburg staan steeds meer
kerken leeg door gebrek aan gelovigen. Twee
architecten uit Hasselt - Robbert Errico en
Elisah Willen van UAUcollectiv - hebben
daarom het plan opgevat om champignons,
radijzen, sla en witlof te gaan kweken in de
leegstaande godshuizen. Maar ook insecten
kunnen volgens het creatieve duo uitste-
kend worden gekweekt in kerken. UAUcol-
lectiv heeft het project Ora et Gusta (Bid en
Proef) genoemd. Chef-koks hebben al inte-
resse getoond om het kerkvoedsel af te ne-
men


