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Ondernemend Limburg 
bij Boels op de borrel
Zo’n zevenhonderd leden van Ondernemend 
Limburg waren bijeen op de terreinen van 
Boels Rental in Sittard voor de Nieuw-
jaarsbijeenkomst.  De stemming was, na 
in economisch opzicht een aantal mindere 
jaren, zeer positief. De verwachting is dat er 
dit jaar 20.000 arbeidsplaatsen bij komen 
in Limburg. Na het officiële gedeelte, waarin 
onder anderen muzikant Guido Dieteren 
en ondernemer Pierre Boels aan het woord 
kwamen, was het tijd om te netwerken.   

Volle bak bij Voka 
D e Nieuwjaarsinvitito van Voka bleek net als in de voorgaande jaren een 

voltreffer. Zo'n drieduizend ondernemers en beleidsmakers wensten 
elkaar een gelukkig nieuwjaar en goede zaken. Voka-voorzitter Francis 

Wanten is optimistisch. Het werkloosheidscijfer in Belgisch-Limburg ligt onder 
het Vlaams gemiddelde, er werden zevenhonderd nieuwe dossiers ingeleid voor 
vergunningen en de concurrentiepositie ligt op koers. Talloze lekkernijen en een 
liveband met muzikale ondernemers passeerden de revue, waarna sfeer en gezel-
ligheid het netwerken vlotjes bevorderde, zelfs tot in de kleine uurtjes. 

De burgemeesters Wil Houben 

(Voerendaal) en Jan Schrijen (Valkenburg).

Piet Schiepers, 

Willy Claes en Frieda Dekeyzer.

— Johan Grauwels, Tom Vandeput, 

Diane Santermans en Francis Wanten.

Gezinsuitbreiding 
voor Les Tables
Les Tables, een van de twee restaurantclubs 
van Maastricht, vierde het afgelopen jaar zijn 
twintigjarig bestaan en zit ook voor de komende 
jaren nog boordevol met energie, zo werd duide-
lijk. Met de toetreding van Restaurant Bijzon-
der, Stadsherberg De Poshoorn en Brasserie 
Tapijn komt het aantal leden van ‘de leukste 
restaurantclub’ van Maastricht op 25. Tijdens 
een feestelijke bijeenkomst werd ook de nieuwe 
voorzitter, Jelle Ummels, voorgesteld. Zij is de 
opvolgster van Pascale-Renée Cohen, die bijna 
tien jaar lang heeft gefungeerd als madre de 
familia van Les Tables.

Knallende start 
Second Home Beurs

Er was grote 
belangstelling 
voor de nieuwe 
Second Home 
Beurs in het 
Mecc Maas-
tricht. Waar de 
bezoekers kon-
den wegdromen 
bij de gedachte 
aan een vakan-
tiehuis. In het 
buitenland, of 
gewoon op een 
mooie plek in 
eigen land. Of 
als investering, 
met een gega-
randeerd rende-
ment.

Frank Mimpen, Luc 

Paeme en Henkjan Prins.

Tuur Huijbregts, Dimitra van Doremalen en Yves Mullenders.

Inspirerend zakendoen 
op Château St. Gerlach
Een bijna niet van echt te onderscheiden 
Canadese mountie hield goedgeluimd de 
wacht en een stralend winterzonnetje zorgde 
ervoor dat de parkachtige omgeving rond 
Château St. Gerlach zich op zijn allermooist 
kon laten zien. Veel beter had de eerste edi-
tie van het Doets Luxury Travelweekend in 
Houthem-St. Gerlach niet kunnen beginnen. 
Zakenvrouw van het jaar 2017 en reisonder-
neemster Elske Doets sprak de bezoekers 
toe en dat deed ook gastheer Camille Oost-
wegel. Beiden runnen een familiebedrijf en 
kennen de klappen van de zweep. Ook was 
er voor alle deelnemers een glas Veuve Clic-
quot, het champagnemerk dat hoofdsponsor 
is van het ‘A-merk’ Zakenvrouw van het jaar. 

Elske Doets en 

Camille Oostwegel.
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