
Programma Rondje Maastricht 
  
 09.30 uur:  Aankomst 

Het bestuur van de NOA-hoofdsector Stukadoren & Afbouw heet u en uw 
partner van harte welkom bij Restaurant-Café Lumière (1e verdieping) waar 
voor u een koffiebuffet klaar staat met een lekker stuk échte Limburgse vlaai. 
Lumière's groots opgezette Restaurant-Café is gevestigd in de oude 
energiecentrale van de Sphinxfabrieken. Aan 't Bassin, met schitterend uitzicht 
op het water. 

 
10.00 – 10.30 uur: Welkom 

Een welkomstwoord van bestuursvoorzitter de heer Bart Briels en een speciale 
gast, laat u verrassen!   

 
10.30 - 10.45 uur: Groepenverdeling 

Er kunnen maximaal 15 gasten per gids mee, daarom worden u en uw partner 
voorzien van een gekleurd polsbandje welke aanduidt welke gids voor u ter 
beschikking staat. 5 groepen starten bij Cinema Lumière en 5 groepen starten 
bij Loods 5 (tegenover Lumière), alle groepen eindigen op hetzelfde eindpunt.   

 
10.45 - 12.15 uur:  Stadswandeling historisch hartje 

Hoogste tijd om de benen te strekken en Maastricht te leren kennen! Een 
Official Maastricht Guide laat het historische centrum en de mooiste plekjes van 
de stad zien. Al wandelend worden onder andere de pittoreske straatjes van 
het Stokstraatkwartier, het charmante Onze Lieve Vrouweplein en het bekende 
Vrijthof bezocht. Ook de stadsmuren, de Helpoort en het Jekerkwartier 
passeren de revue. Aan de hand van boeiende verhalen en humoristische 
anekdotes wordt de geschiedenis van Maastricht verteld; van Romeinse 
nederzetting tot belangrijke garnizoensstad en vroege industriestad.   

 
12.15 - 16.00 uur: Lunch 

U en uw partner worden door de gastvrouw of gastheer van Thiessens 
Wijnkoopers, het oudste wijnhuis van Nederland, ontvangen met een drankje 
en verdeeld over diverse ruimtes. Tijdens de uitgebreide 4-gangen lunch 
worden de wijnen van Mas de la Tour geschonken, uiteraard staat ook een 
Hollands dranken assortiment ter beschikking. Indien u allergieën of diëten 
heeft, geef dit dan aan op het inschrijfformulier. Om 15.30 wordt de lunch 
afgesloten met koffie en thee van Koffiebranderij en theepakkerij “Maison 
Blance Dael”.  

 
 16.00 uur: Shoppen of rondleiding  

Vanaf nu bent u en/ of uw partner de rest van de middag vrij om naar eigen 
invulling de stad te verkennen of huiswaarts te gaan. Misschien wil uw partner 
lekker gaan shoppen en blijft u liever nog even hangen? Ook daar hebben wij 
aan gedacht! Na de lunch kunt u blijven zitten indien u en/ of uw partner 
interesse heeft in een rondleiding door de wijnkelders (duur ca. 20 min.). 
Daarna kunt u nog snel even de stad in of meegaan naar de borrrelruimte.   
 

16.00 – 18.00 uur: Netwerkborrel 
Na de lunch kunt u en/ of uw partner naar de borrelruimte gaan om nog even 
gezellig met collega-ondernemers bij te praten. Of te wachten tot uw vrouw 
terug is van het shoppen   
 

 18.00 uur: Afsluiting 
    

 
 


