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UITNODIGING / 22 JUNI 
TUSSEN 14.00 EN 19.00 UUR  

OP EN ROND DE HOTELSCHOOL 
 

DE HOTELSCHOOL VIERT FEEST SAMEN MET 

LIMMEL EN NAZARETH 

 

Studenten van de Hotelschool organiseren op zondag 22 

juni een feestelijk evenement voor de bewoners van 

Limmel en Nazareth onder de naam: 

 

  
Kom ook tussen 14.00 en 19.00 uur genieten van 

gezonde hapjes en ga aan de slag met een groot 

schilderij. Er is voor jong en oud genoeg te proeven en te 

doen. 

 

 

Met ‘Tussen Kunst en Kitchen’ sluit de Hotelschool aan 

op alle wijzigingen in Limmel en Nazareth. De 

hoogspanningslijnen liggen onder de grond en het 

spoorviaduct is in aanbouw. Limmel en Nazareth komen 

straks nog dichter bij elkaar te liggen als op de Hoolhoes-

locatie het nieuwe wijkcentrum is gebouwd. 

  

 

 

 

 

Lekker én gezond eten 

‘Wij helpen graag om deze verbeteringen te vieren, door 

de bewoners van Limmel en Nazareth met een feestelijk 

evenement samen te brengen’, zeggen Rob Sillen, Chiel 

Sap, Maudy Eijkhoff, Sanne Dieperink en Peter Powell. 

Deze vijf studenten lichten alvast een tipje van de sluier 

op over wat er op 22 juni tussen 14.00 en 19.00 uur gaat 

gebeuren.  

 

Er komen vijf stands, gewijd aan Italië, Spanje, Frankrijk, 

Marokko en Limburg. Bij elke stand worden twee 

smakelijke en gezonde hapjes geserveerd vanaf  

€ 0,50 per hapje.  

 

De bezoekers krijgen met de hapjes het recept mee. ‘Zo 

willen we mensen laten zien dat je voor niet te veel geld 

heel gezond kunt eten’, aldus Rob, Chiel, Maudy, Sanne 

en Peter. ‘Wat we serveren? Dat blijft nog een 

verrassing, maar er zit zeker een gezonde pastasalade 

bij en lekker Limburgs zuurvlees.’ 

 

 

Kunst, speurtocht en proeverijen voor jong en oud 

Naast lekker eten, worden de winnende tekeningen van 

een kleurwedstrijd getoond; u kunt aan de slag met een 

gezamenlijk kunstwerk; er is een rommelmarkt voor 

kinderen uit de buurt, een bier- en wijnproeverij, een 

speurtocht voor kinderen en de ‘blender bike’: kinderen 

fietsen en maken zo hun eigen smoothie.’ 

 

 

Meer lezen over 22 juni en de studenten die het 

organiseren? 

Kijk dan op www.wijkaanpakmaastricht.nl/limmel of 

www.wijkaanpakmaastricht/nazareth. Hier kunt u het hele 

artikel lezen van John Cüsters, de studenten in beeld 

zien en één van de attracties! 
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