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Finally. 
The Grand Opening of Lumière; 
something film lovers have been 
awaiting for many months is now 
a reality. It promises to be a mul-
tifaceted event. We open a new 
film theatre for encountering film 
culture in its broadest sense... we 
celebrate the 40th anniversary of 
‘Filmhuis Maastricht’... after two 
years of restoration, we move 
into perhaps the city’s most 
beautiful industrial monument... 
launch a festival... open a 
restaurant...

Each part has a story, a film 
programme, a mini-exhibition, 
a celebration, or possibly a short 
speech. There’s too much to 
launch at once, so the ‘fireworks’ 
continue for a fortnight so that 
everyone can ‘come home’ at their 
own pace – be it to one of the 
countless films from our welcome 
programme, a special event, the 
extensive children’s programme, 
or simply enjoying the ambience 
of the former power plant. 

Lumière is ready for the next forty 
years, so please feel welcome. 

Vive le cinéma!
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Finally 
arrived!

Eindelijk is 
het zover.
De Grand Opening van Lumière 
waar zoveel filmliefhebbers al 
maandenlang naar uitkijken is 
een feit. Het wordt een evene-
ment met vele gezichten. We 
openen een nieuw filmtheater 
waar filmcultuur in haar volle 
breedte wordt beleefd… vieren 
het 40-jarig bestaan van ‘film-
huis Maastricht’… nemen na 
twee jaar restauratie onze intrek 
in misschien wel het mooiste  
industriële rijksmonument in 
de stad… geven het startschot 
voor een festival…  openen 
een restaurant… 

Bij elk facet hoort een verhaal, een 
filmprogramma, een mini-tentoon-
stelling, een feest of mogelijk een 
korte speech. Teveel om in één 
moment te lanceren, als vuurwerk 
dat knalt en meteen weer uitdooft. 
Daarom spreiden we de opening 
uit over een periode van twee we-
ken, zodat iedereen op zijn of haar 
eigen tempo thuis kan komen. Bij 
een van de talloze films uit ons 
welkomstprogramma, bij een spe-
ciaal evenement, het uitgebreide 
kinderprogramma, of simpelweg 
genietend van de ambiance in de 
energiecentrale. 

Lumière is klaar voor de volgende 
veertig jaar, dus wees welkom. 

Vive le cinéma! 

La Pazza Gioia
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Oud 
ontmoet 
nieuw

Old 
Meets 
New

De Brom
De stoomfluit gaf het signaal voor het 
begin en het einde van de diensten. 
‘De Brom’ produceerde een zwaar, 
brommend geluid dat tot in de verre 
omtrek te horen was. Maastrichtena-
ren zetten er thuis hun klok op gelijk. 
In Amby hoorde je ‘De Brom’ alleen als 
er een westenwind stond. Dan wisten 
de huisvrouwen genoeg: de was moest 
naar binnen want bij westenwind was er 
regen in aantocht. 

De Brom
The steam whistle signalled the be-
ginning and end of the working day. 
Known as ‘De Brom’, it produced a deep, 
droning sound that could be heard for 
miles around. Maastricht people could 
set their clocks by it. If there was a 
westerly wind, it was heard in Amby too, 
and housewives knew to bring in the 
washing as it meant rain was coming in 
from the west. 

In de voormalige elektriciteitscentrale annex 
ketelhuis van de oude Sphinxfabrieken is nu 
het nieuwe Lumière gevestigd. De oorspron-
kelijke sfeer in de centrale – nu restaurant en 
cafégedeelte – is bewaard gebleven door het 
behoud van oorspronkelijke materialen en 
ornamenten. Een monumentaal pand dat ver-
bonden is met de rijke geschiedenis van de 
stad en tegelijkertijd grootstedelijkheid ademt. 

Een aandenken aan Nelis
Jo Nijpels en zijn zus Toos Mentjes-
Nijpels waren een van de eersten die 
een bioscoopstoel kochten in het nieuwe 
Lumière. Met een bijzondere reden. Een 
stoel ter ere van en als aandenken aan 
hun vader Cornelis Nijpels. Nelis werkte 
veertig jaar bij de Sphinxfabriek als 
stoker en later als machinist. 

In Memory of Nelis
Jo Nijpels and his sister Toos 
Mentjes-Nijpels were one of the first 
to purchase a cinema seat for the new 
Lumière and with touching reason. Their 
seat is in honour and memory of their 
father, Cornelis Nijpels. Nelis worked for 
forty years at the Sphinx factory as a 
stoker and later as a machinist. 

The new Lumière resi-
des in the former po-
wer station and boiler 
house annexes of the 
old Sphinx-earthenwa-
re factory. Maintaining 
original materials and 
ornaments preserves 
the original atmosphere 
of the power station 
– now the restaurant 
and café area. It is a 
listed monument that 
is both metropolitan 
and connected to the 
city’s rich history. 

Cor Bouwstra, 
architect restauratie,
aan het woord:

“Het spannende van de opgave was 
dat de achterliggende hallen gede-
monteerd moesten worden. Het 
gebouw werd als het ware ontleed 
en het stalen stelsel ging in reparatie, 
om na de bouw van de filmzalen 
weer teruggeplaatst te worden. De 
angst is altijd dat de schilderachtige 
hallen te mooi zouden terugkeren. 
Gelukkig is de staalconstructie 
vowlledig hersteld en de bakstenen 
vulling in de staalconstructie is zo 
veel mogelijk overeenkomstig het 
oude metselwerk uitgevoerd.”

A Word From 
Cor Bouwstra, 
Restoration Architect: 

Dismantling the halls behind added 
to the excitement of the challenge. 
The building was dissected, and 
the steel system was restored and 
then refitted after building the film 
theatres. The primary concern was 
the picturesque halls would be too 
beautiful once returned. Fortunately, 
the steel structure was fully restored, 
and the bricks used to fill in the steel 
structure corresponded, as much as 
possible, to the old masonry.’

Facts & 
Figures

Opdrachtgever / 
Client  
gemeente Maastricht
Directie Lumière /
Lumière management 
Nico Haenen &  
David Deprez
Architect  
JHK Architecten
Restauratie architect /
Restoration architect   
Verlaan & Bouwstra 
Architecten
Interieur / Interior  
Roos & de Vos  
Interiors
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Sfeervolle 
ontmoetingsplek
In de centrale hal waar vroeger de stoom 
en stroom werden opgewekt voor de 
fabriek, is nu een monumentaal restau-
rant/café met 150 zitplekken en uitzicht 
over de binnenhaven van het Bassin. De 
inrichting door Roos en de Vos Interiors 
maakt Lumière Cinema Restaurant Café 
tot een sfeervolle en intieme ontmoetings-
plek met grootstedelijke uitstraling. 
De grote iconische kroonluchter, de 
romantische kleurrijke scènes, de lange 
feesttafel, de sierlijke bar… een nieuwe 
hotspot in Maastricht waar we trots op 
zijn. Door NRC al opgenomen in de top 5 
van filmtheaters waar het goed toeven is. 

An Atmospheric 
Meeting Place
The central hall, which formerly genera-
ted steam and electricity for the factory, 
is now a monumental 150-seater res-
taurant café with views over the Bassin 
inner harbour. The interior of Lumière 
Cinema Restaurant Café by Roos & de 
Vos Interiors is a charming and intimate 
meeting place with a metropolitan feel. 
The large, iconic chandelier, the roman-
tic, colourful scenes, the long banquet 
table, and the ornate bar combine to 
create a new hotspot in Maastricht, of 
which we are proud. The NRC news-
paper has already included it in the top 
five movie theatres to visit. 

A Word From 
Joost Wetzel, 
JHK Architects:

The basement for the large film 
theatres is built half-in and half-un-
der the building, which was a major 
technical challenge. This allowed us 
to preserve the view of the impres-
sive roof constructions and the 
spaciousness of the old factory halls. 
Contrasting the new state-of-the-art 
theatres are raw industrial spaces 
that we have tried to keep, as much 
as possible, as we found them. From 
this approach, a unique cinema was 
born. Take, for example, the various 
toilet facilities. The toilets next to the 
restaurant have beautiful historic 
tiles and natural light from above. 
The toilets at the bar lay between 
the masonry vaults, where once the 
railroad stopped to deliver coal, and 
in the toilets opposite theatres 2 and 
3, you can still see the old frontage of 
a former alley. Together, all these fac-
tors contribute to the experience of 
the cinema complex and the historic 
power station.

The New Lumière 
6 theatres
500 seats
300m2 restaurant
80m2 south-facing 
terrace

Joost Wetzel, 
JHK Architecten, aan 
het woord:

De kelderbak voor de grote zalen 
hebben we half in en half onder het 
gebouw aangelegd. Dat vormde een 
grote technische uitdaging. Maar 
daardoor konden we wel het zicht op 
de fraaie kapconstructies en de ruim-
telijkheid van de oude fabriekshallen 
bewaren. In contrast met de nieuwe 
state-of-the-art zalen hebben we de 
rauwe, industriële ruimtes zo goed 
mogelijk proberen te gebruiken zoals 
we ze aantroffen. Zo is een uniek 
filmhuis ontstaan. Neem de ver-
schillende toiletgroepen. De toiletten 
naast het restaurant hebben prachti-
ge historische tegels en daglicht van 
boven. De toiletten bij de bar liggen 
tussen de gemetselde gewelven waar 
vroeger de spoorweg stopte voor de 
levering van kolen en in de toiletten 
tegenover zaal 2 en 3 zie je nog de 
oude gevel van een voormalige steeg. 
Al deze elementen dragen samen bij 
aan de beleving van het filmhuis én 
de historische centrale.

Het nieuwe 
Lumière
6 zalen
500 stoelen 
300 m2 
restaurant
80 m2 terras 
op het zuiden
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On Friday 14 October, Lumière officially 
opens its doors with a programme for 
invited guests. On Saturday 15 October, 
the grand public opening follows with 
the premiere of a film hors catégorie: 
TONI ERDMANN. This German film, an 
impressive 162-minute comic drama, 
was received as the surprise of the year 
at the Cannes Film Festival.

Official Opening (by invitation only)
Fri 14 Oct, 19:30 

Public Opening: 
premiere of TONI ERDMANN 
+ party
Sat 15 Oct, 19:30 
Pre-order your tickets at www.lumiere.nl 
(dress code: festive).

Grand 
Opening
Op vrijdag 14 oktober opent Lumière 
officieel de deuren met een programma 
voor genodigden. Op zaterdag 15 oktober 
volgt de grootse publieksopening, met 
de première van een film hors catégorie: 
TONI ERDMANN, een Duitse film met een 
indrukwekkende lengte van 162 minuten, een 
komisch drama dat op het filmfestival van 
Cannes werd ontvangen als dé verrassing 
van het jaar.

Officiële opening (enkel op uitnodiging)
Vr 14 okt, 19:30 

Publieksopening: 
première TONI ERDMANN 
+ feest 
Za 15 okt, 19:30 
Bestel tijdig je kaartjes via www.lumiere.nl 
(dresscode: feestelijk). 

On 14 October, it is exactly 
forty years since the 
founding of ‘Filmhuis 
Maastricht’. 

A date we pay tribute to with a celebra-
tory anniversary programme in which 
the early pioneers of the filmhuis shall 
recall this all-important period. We also 
screen Buster Keaton’s THE GENERAL 
– one of the first films shown at our 
original cinema – in a brand-new digi-
tally restored version. Written especially 
for the occasion and performed live is 
a new score for the film by Composer 
and film scholar Kevin Toma. Equally 
live and celebratory is a concert by the 
B-MOVIE ORCHESTRA. With a generous 
serving of sex, horror, superheroes, sci-fi 
and space, they evoke the cult scene of 
the 60s and 70s and bring it to life in a 
swinging film concert. Another classic 
film restored for its anniversary is TAXI 
DRIVER, the legendary 1976 master-
piece, which every film lover should 
see at least once on the big screen. 
Concluding the anniversary screenings 
is a reprise of the first HEIMAT cycle, 
which, at fifteen hours, is the longest 
and perhaps the best film we’ve 
ever seen. 
 

40 
Jaar 
Lumière

40 
Years of 
Lumière

Op 14 oktober is het exact 
veertig jaar geleden dat 
‘Filmhuis Maastricht’ werd 
opgericht. 

Dat gaan we vieren met een feestelijk 
jubileumprogramma. Zo komen de 
pioniers van het eerste uur vertellen 
over deze allesbepalende periode. Ook 
vertonen we THE GENERAL van Buster 
Keaton – een van de allereerste films die 
in het filmhuis werd vertoond – in een 
gloednieuwe digitaal gerestaureerde 
versie. Componist en filmkenner Kevin 
Toma schreef speciaal voor de gelegen-
heid een nieuwe score bij de film en zal 
deze live ten gehore brengen. Al even 
live en feestelijk wordt de doortocht van 
de B-MOVIE ORCHESTRA dat met een 
flinke portie sex, horror, superhelden, 
scifi en space echo de cult scene van de 
jaren ’60 en ’70 weer tot leven brengt 
in een swingend filmconcert. Ook jarig 
en gerestaureerd: TAXI DRIVER, het 
legendarische meesterwerk uit 1976 
dat elke filmliefhebber minstens een 
keer in zijn leven op groot doek gezien 
moet hebben. Het jubileum sluiten we af 
met een reprise van de eerste HEIMAT 
cyclus, met ruim vijftien uur de langste, 
maar misschien ook wel de mooiste film 
die we ooit hebben vertoond. 

Events

·  B-movie orchestraza 
filmconcert / film concert 
za 22 okt. — 21:00

·  Heimat 
Eine Deutsche Chronik 
za 29 okt — 11:30 (dag 1) & 
zo 30 okt. — 11:30 (dag 2)

·  Taxi Driver 
restored anniversary  
version 
vr 21 okt. — 20:00

·  The General 
filmconcert Kevin Toma 
zo 16 okt. — 13:30

Toni Erdmann Heimat - Eine Deutsche Chronik

8 9



Premières

Geen festival zonder  
premièrefilms. In dit  
programma kun je kennis-
maken met een selectie 
festivaltoppers en publieks-
films, waarvan een aantal 
in avant-première. 

Zo komt de Vlaamse topactrice Barbara 
Sarafian (AANRIJDING IN MOSCOU) 
hoogstpersoonlijk haar nieuwe film 
VINCENT voorstellen. Natuurlijk mag 
Gouden Palm winnaar I, DANIEL BLAKE, 
een verpletterend sociaal drama van 
oude rot Ken Loach, niet ontbreken. Ook 
de Nederlandse cinema is goed vertegen-
woordigd, met de langverwachte verfil-
ming van A.F.Th. van der Heijden’s TONIO, 
een speciale voorstelling van DE HELD in 
aanwezigheid van bestseller auteur Jessi-
ca Durlacher, en de feestelijke Limburgse 
première van EEN ECHTE VERMEER in 
aanwezigheid van cast en crew. Natuurlijk 
zijn tijdens het festival ook nog enkele 
films te zien die net voor onze Grand 
Opening al uit waren, waaronder na-
zomerhits FLORENCE FOSTER JENKINS 
en LA PAZZA GIOIA, het Roemeense 
meesterwerk BACALAUREAT, Gouden 
Leeuw-winnaar DESDA ALLA en 
Gouden Beer-winnaar FUOCOAMMARE. 

A festival isn’t complete 
without premieres. This 
programme offers a selec-
tion of festival highlights, 
favourite films, and even 
avant-premières. 

This selection includes our late summer 
hit FLORENCE FOSTER JENKINS and 
Cannes winner I, DANIEL BLAKE by Ken 
Loach.  We are also thrilled to be able 
to show the English subtitled version of 
Golden Bear winner FUOCOAMMARE, 
a brilliant documentary about the refugee 
crisis. Romantic souls shouldn’t forget 
their tissues for the special avant-
première of THE LIGHT BETWEEN 
OCEANS, while those in search for a 
slice of adrenaline (and some good 
laughs) will find a fun ride with 
HELL OR HIGH-RISE.

Films

· 24 Wochen 
· As I open my eyes
· Bacalaureat 
· De Held 
· Desde Alla
·  Een Echte Vermeer 

avant-première

· Florence Foster Jenkins
· Fuoccoamare
·  I, Daniel Blake avant-première

·  Hell or High Water  
avant-première

· La Danseuse
· La Pazza Gioia
· Le fils de Jean 
·  The Light between  

Oceans avant-première

· Tonio 
·  Vincent avant-première

Films

·  La fille inconnue  
avant-première

·  L’économie du couple 
avant-première

· Les premiers, les derniers 

Waalse 
Meesters

Walloon 
Masters

Drie Waalse 
‘chouchous’ van 
het internationale 
festivalcircuit die 
meer bekendheid 
verdienen onder 
het grote publiek.

Three Walloon 
‘chouchous’ of the 
international festival 
circuit gaining 
notoriety among 
the general public. 

Dat de Waalse cinema van 
een niveau apart is was al 
langer bekend. 

Dat is deels te danken aan de gebroe-
ders Dardenne, tweevoudig Gouden 
Palm winnaars en ook dit jaar weer in 
competitie in Cannes met een actueel 
Luiks sociaal drama. Maar ook Joachim 
Lafosse, door de Belgische filmpers wel 
eens bestempeld als de meest talent-
volle filmmaker van dit moment, is een 
vaste gast op de Croisette. Twee jaar 
geleden maakte hij al indruk met het 
hartverscheurende familiedrama 
A PERDRE LA RAISON, nu keert hij 
terug met een al even indringend echt-
scheidingsdrama. Pijnlijke stiltes aan 
de keukentafel tot kunst verheven. 
Bouli Lanners tenslotte ontpopt zich 
steeds meer tot een road movie specia-
list, en met LES PREMIERS, 
LES DERNIERS geeft hij een persoonlij-
ke draai aan het genre, wat hem prompt 
een award opleverde op de laatste 
Berlinale. 

Walloon cinema’s 
renown is long 
established. 

This is partly due to the Dardenne  
brothers, two-time Palme d’Or winners 
at Cannes and selected again to com- 
pete this year with a social drama set 
in Liège. And also Joachim Lafosse, 
sometimes described as the most 
talented filmmaker of the moment by 
the Belgian film press, who is a regular 
guest on the Croisette. Lafosse already 
impressed two years ago with the 
heartbreaking family drama A PERDRE 
LA RAISON, and now he returns with 
an equally penetrating divorce drama in 
which awkward silences at the kitchen 
table are exalted to an art form. Finally, 
Bouli Lanners is increasingly proving 
himself as a road movie specialist, and 
with LES PREMIERS, LES DERNIERS he 
provides a personal twist on the genre, 
and for which he promptly yielded an 
award at the last Berlinale. 

The Light Between Oceans

Florence Foster Jenkins

I, Daniel Blake L’economie du Couple

Les Premiers, Les Derniers

La Fille Inconnue

De Held
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Special 
Selection

Cinekid Woensdag 26 oktober

An entertaining grab bag of docu-
mentaries, animated films, surprising 
home-grown shorts, festival discoveries, 
and new works by notorious mavericks; 
in short, a programme celebrating the 
diversity of cinema. Some of these film-
makers have a slight tendency to colour 
outside the lines, often with a dash of 
humour. This selection includes the 
inimitable Werner Herzog as a guide to 
the future of the Internet, a wordless and 
blistering experience from Columbia, 
a tribute to the late Chantal Akerman.

Droomwereld 6+
Kinderen vergeten de wereld om zich 
heen in de prachtige installatie Der 
Grosse Gottlieb van mediakunstenaar 
Daniel Ernst. Beklim met een Virtual 
Reality bril op je snoet een berg stoeltjes 
en grijp naar sterren. Een feeërieke 
ervaring. 

Dolfje Weerwolfje + meet 
& greet Paul van Loon
DOLFJE WEERWOLFJE bestaat 20 jaar 
en dat mag gevierd! Paul van Loon leest 
voor uit zijn nieuwste Dolfje-boek ‘Maan-
mysterie’ en we kijken naar de DOLFJE 
WEERWOLFJE film. Wie durft mag Paul 
na afloop – op het podium – interviewen. 
Inclusief signeersessie. 

Workshop Animatiefilm 
10+
Ooit al eens een eigen animatiefilm wil-
len maken? Onder leiding van Janneke 
Swinkels en Tim Frijsinger bedenk je in 
groep verschillende scenes en objec-
ten en kom je alles te weten over stop 
motion animatietechnieken. En natuurlijk 
maken we ook zelf het geluid bij onze 
beelden. Duur van de workshop: 3 uur. 
Reserveren verplicht. 

Films

· Baden Baden
·  Euregion shorts  
i.s.m. / with Cinesud

· Hyper-reality
 ·  I don’t belong anywhere  
tribute to Chantal  
Akerman

·  Karin Wiertz &  
Jacques Verbeek 

· La noche sin luna 
· La tierra y la sombra
· Lo & behold 
· Ma vie de courgette
· The forbidden room 
· The treasure 
· Weiner 

Een prettige grabbelton van documen-
taires, animatiefilms, verrassende shorts 
van eigen bodem, festivalontdekkingen 
en nieuw werk van notoire buitenbeen-
tjes. Kortom, een programma waarin we 
de diversiteit van cinema vieren. Een 
aantal van deze filmmakers vertoont 
een lichte neiging om buiten de lijntjes 
te kleuren, maar dat gaat niet zelden 
gepaard met een flinke scheut humor. 
Met o.a. de onnavolgbare Werner Herzog 
als gids door de toekomst van het inter-
net, een dialoogloze, zinderende erva-
ring uit Columbia, een eresaluut aan de 
betreurde Chantal Akerman en de god-
delijke animatie MA VIE DE COURGETTE. 
Special guest is Karin Wiertz, een 
oud-leerling van Frans Zwartjes die 
samen met kompaan Jacques Verbeek 
in de jaren ‘70 en ‘80 een uniek animatie 
oeuvre creëerde. De tegenwoordig in 
Maastricht gevestigde Wiertz komt de 
films zelf toelichten. 

De films (A-Z)

Bollie & Billie 5+
Alexandre Charlot & 
Franck Magnier 
Frankrijk 2013, 82’
Kinderfilm over de avonturen van de rood-
harige Bollie en zijn cockerspaniël Billie.

Eliot & Me 8+
Fintan Connolly 
Ierland 2011, 60’
De tienjarige Lucy is dolblij met haar 
nieuwe hond Eliot. Groot is dan ook haar 
verdriet als Eliot plotseling verdwenen is. 

Mijn leven als Courgette 9+
(NL versie) Claude Barras 
Zwitserland 2016, 66’
Ontroerende stop-motion animatiefilm 
over de tienjarige Courgette die na 
het overlijden van zijn alcoholistische 
moeder in een weeshuis belandt. Een 
aandoenlijke film die zware thema’s niet 
schuwt, maar de toon toch luchtig weet 
te houden.

Siv gaat logeren 5+
Catti Edfeldt & Lena Hanno 
Zweden 2016, 79’
Spannende en herkenbare kinderfilm 
over Siv, een meisje van zeven dat voor 
het eerst in haar leven gaat logeren. 
‘s Avonds zijn veel dingen al een beetje 
anders dan Siv gewend is, maar ‘s nachts 
wordt het pas echt vreemd. 

Uilenbal 4+
Simone van Dusseldorp 
Nederland 2016, 80’
Een vrolijke familiefilm van Simone 
van Dusseldorp (BRIEFGEHEIM, 
HET LEVEN VOLGENS NINO) over 
vriendschap, dieren en avontuur in 
de natuur. 

De zoon van Winnetou 7+  
André Erkau 
Duitsland 2015, 91’
Grappige avonturenfilm over Max, 
een jongetje dat in zijn hart een echte 
indiaan is, ook al is hij dik, bleek en 
brildragend.

Cinekid agenda 
woensdag 26 oktober 

10.00 Workshop animatiefilm 10+ 
11.00 Droomwereld (doorlopend tot 18u) 
11.00 Animatie in de foyer 
(doorlopend tot 18u) 
  
11.30 Siv gaat logeren 5+ 
11:45 Uilenbal 4+ 
12:00 Elliot & Me 8+ 
  
13.30 Mijn leven als Courgette 9+ 
13:45 Siv gaat logeren 5+ 
14.00 Workshop animatiefilm 10+ 
14.30 Dolfje weerwolfje 6+  
+ meet & greet Paul van Loon 
  
15:30 De zoon van Winnetou 7+ 
15:45 Uilenbal 4+ 
16:00 Bollie & Billie 5+ 

Uilenbal, Siv gaat logeren en Mijn leven 
als Courgette zijn ook op andere dagen 
in de herfstvakantie te zien. Kijk op 
www.lumiere.nl voor data en tijden.

Het Grand Opening Festival valt samen met de herfst- 
vakantie. Dat laten we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij-
gaan, want je bent nooit te jong om Lumière te ontdekken. 
Grijp naar de sterren in een magische virtual reality installatie, 
schud handjes met de enige echte Paul van Loon, of meld 
je aan voor de workshop. Natuurlijk presenteren we ook de 
mooiste kinder- en familiefilms, geschikt voor alle leeftijden. 
Gewoon lekker komen knutselen of verkleden mag ook. 
We maken het knus en gezellig. 

The Forbidden Room The Treasure

Ma Vie De Courgette

La Tierra y la Sombra Wiener

Siv gaat logeren
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Films A-Z Una Noche Sin Luna 
Germán Tejeira / Uruguay 2014, 78’
Engels ondertiteld.
Een charmante, droogkomische film over drie eenzame zielen die tijdens 

een warme oudejaarsnacht nog iets van hun leven proberen te maken.

La Pazza Gioia 
Paolo Virzi / Italië 2016, 118’
Komisch Italiaans drama over de vriendschap tussen twee vrouwen die, op 

zoek naar geluk, samen ontsnappen uit een psychiatrische inrichting.

Les Premiers Les Derniers 
Bouli Lanners / België 2016, 98’
Hedendaagse droogkomische western van Bouli Lanners (LES GÉANTS) over 

twee premiejagers op jacht naar een verloren mobieltje met gevoelige informatie. 

La Tierra Y La Sombra 
César Augusto Acevedo / Colombia 2015, 97’
Bekroonde Colombiaanse debuutfilm over een armlastige familie van 

rietsuikersnijders.

Taxi Driver
Martin Scorsese / USA 1976, 114’
De getraumatiseerde Vietnamveteraan Travis Bickle werkt ’s nachts als taxi-

chauffeur en draait langzaamaan volledig door bij het aanschouwen van het 

verloederde New Yorkse straatleven.

Toni Erdmann 
Maren Ade / Duitsland 2016, 162’
Publieksopening / za 15 okt. 19:30
Dé sensatie van het filmjaar 2016 is deze even wrange als hilarische Duitse 

tragikomedie over een vader die vervreemd is geraakt van zijn dochter, een 

bikkelharde zakenvrouw die voor een consultancybedrijf in Boekarest actief is. 

Tonio 
Paula van der Oest / Nederland 2016, 100’
In aanwezigheid van Paula van der Oest / woe 19 okt. 19:30
Het leven van Adri en Mirjam verandert drastisch als hun 21-jarige zoon 

Tonio overlijdt als gevolg van een aanrijding. Drama naar de bestseller van 

A.F.Th. van der Heijden, met Pierre Bokma en Rifka Lodeizen. 

The Treasure 
Corneliu Porumboiu / Roemenië 2015, 89’
Engels ondertiteld.
Twee buren graven naar een schat in deze mix van onderkoelde humor en 

politieke parabel van de Roemeense New Wave-meester Corneliu Porumboiu.

Vincent 
Christophe Van Rompaey / België 2016, 121’
Première in aanwezigheid Barbara Sarafian / 
vrij 28 okt. 19:30
In de nieuwe komedie van Christophe Van Rompaey (AANRIJDING IN MOSCOU) 

drijft de zeventienjarige Vincent zijn familie tot waanzin met zijn pogingen om 

hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Weiner 
Josh Kriegman & Elyse Steinberg / VS 2016, 96’
Heel wat politici hebben hun carrière door seksschandalen zien ontsporen, maar 

zelden is dat zo genadeloos vastgelegd als in de pijnlijk grappige documentaire 

WEINER. Winnaar van de Grote Prijs van de Jury tijdens Sundance.

De Held 
Menno Meyjes / Nederland 2016, 96’
In aanwezigheid van Jessica Durlacher / di 18 okt. 19:30
Spannend drama waarin een vrouw haar familiegeschiedenis moet ontrafelen 

om te ontdekken wie haar bedreigt. Naar de gelijknamige roman van 

Jessica Durlacher.

 

Hell Or High Water 
David MacKenzie / VS 2016, 102’
Wanneer de broers Tanner en Toby hun ranch dreigen te verliezen, beginnen 

ze aan een wanhopige reeks overvallen op kleine lokale banken. Alles loopt 

gesmeerd tot de bijna gepensioneerde Texas ranger Marcus (Jeff Bridges) 

zich in de zaak vastbijt.

Hyper-Reality
Keiichi Matsuda / Columbia 2016, 6’
Spaans gesproken, Engels ondertiteld.
Columbia, 2016. Keiichi Matsuda. 6 minuten. Spaans gesproken, Engels onder-

titeld. Wat als virtual reality en de fysieke wereld in de toekomst echt in mekaar 

gaan overlopen? Een fascinerende, provocatieve korte film van videokunstenaar 

Keiichi Matsuda. Voorfilm bij LO & BEHOLD.

I, Daniel Blake 
Ken Loach / Verenigd Koninkrijk 2016, 100’
Gouden Palm-winnaar I, DANIEL BLAKE is een geëngageerd en ontroerend 

drama van de Britse grootmeester Ken Loach over een arbeider in gevecht 

met de overheidsinstanties. 

I Don’t Belong Anywhere: 
The Cinema Of Chantal Akerman 
Marianne Lambert / België 2015, 67’
Engels ondertiteld.
Documentaire over de vorig jaar overleden Belgische filmmaker Chantal Akerman. 

De cineaste werd bekend door haar experimentele en feministische oeuvre.

Karin Wierts
De in Maastricht gevestigde Karin Wierts, leerling van Frans Zwartjes, maakte 

sinds de jaren ’60 met Jacques Verbeek furore met experimentele korte anima-

tiefilms. De films werden recentelijk gerestaureerd. Feestelijke presentatie met 

toelichting van Wierts. ma 24 okt. 19:30

The Light Between Oceans 
Derek Cianfrance / VS 2016, 132’
Hartverscheurend drama over een vuurtorenwachter en zijn vrouw die zich 

ontfermen over een meisje dat op een dag aanspoelt in een roeiboot. 

Gebaseerd op de wereldwijde bestseller van M.L. Stedman.

Lo And Behold, Reveries 
Of The Connected World 
Werner Herzog / VS 2016, 98’
Werner Herzog toont ons al zijn hele carrière bijzondere mensen die leven in 

extreme omstandigheden. In LO AND BEHOLD stelt hij zich op als digibeet en 

probeert hij de wereld van het internet te doorgronden. 

Ma Vie De Courgette (Originele Versie) 
Claude Barras / Zwitserland 2016, 66’
Ontroerende stop-motion animatiefilm over de tienjarige Courgette die na 

het overlijden van zijn alcoholistische moeder in een weeshuis belandt. Een aandoen-

lijke film die zware thema’s niet schuwt, maar de toon toch luchtig weet te houden.

Een Echte Vermeer 
Rudolf van den Berg / Nederland 2016, 105’
Première in aanwezigheid van cast & crew (slotfilm) / 
ma 31 okt. 19:30
Een bijna waargebeurd verhaal over een kunstschilder die een perfecte 

Vermeer-vervalsing wil creëren om een hem vijandig gezinde kunstcriticus 

te vernederen.

Euregion Shorts
di 25 okt.
Interactieve avond i.s.m. Cinesud over film maken in de euregio. Met vertoning 

van korte films en Q&A’s met gasten. In deze editie vertoning van o.a. de korte 

film SPOETNIK van de in Limburg geboren regisseur Noël Loozen.

HEIMAT – EINE DEUTSCHE CHRONIK 
Edgar Reitz/ Duitsland 1984, 924’
Gerestaureerde familiekroniek over de lotgevallen van de inwoners van het 

fictieve Duitse dorpje Schabbach.  Een meesterlijke serie die je minstens één 

keer in je leven op groot doek moet hebben gezien.

La Fille Inconnue 
Jean-Pierre & Luc Dardenne / België 2016, 113’
Als Jenny, een jonge huisarts, op een avond de deurbel negeert, heeft dit 

verstrekkende gevolgen. Het blijkt een onbekend Afrikaans meisje te zijn 

geweest dat de volgende ochtend dood wordt aangetroffen aan de Maas. 

Le Fils De Jean 
Philippe Lioret / Frankrijk 2016, 98’
De Franse filmmaker Philippe Lioret maakte een aantal jaar geleden veel 

indruk met het vluchtelingendrama WELCOME. In zijn nieuwe film vertelt hij 

het spannende en schrijnende verhaal van een Franse man die in Canada 

op zoek gaat naar de familie die hij nooit gekend heeft.

Florence Foster Jenkins 
Stephen Frears / Verenigd Koninkrijk 2016, 111’
Komisch drama van Stephen Frears (PHILOMENA, THE QUEEN) gebaseerd 

op het levensverhaal van Florence Foster Jenkins (Meryl Streep), een rijke 

erfgename die zich een grootse operazangeres waande. Haar gezang klonk 

echter als kattengejank.

The Forbidden Room 
Guy Maddin & Evan Johnson / Canada 2015, 130’
Engels gesproken, niet ondertiteld.
Een surrealistische beeldenstorm die het midden houdt tussen Sovjetpropaganda, 

Duits expressionisme, videoclips uit de jaren ’80 en Monty Python geregisseerd 

door Luis Buñuel. Welkom in het bizarre universum van Guy Maddin.

Fuocoammare 
Gianfranco Rosi / Italië 2016, 114’
De winnaar van de Gouden Beer in Berlijn is een beklijvende documentaire over 

Lampedusa, haar inwoners en de vluchtelingen die er dagelijks aanspoelen. 

We zien de humanitaire crisis door de ogen van de twaalfjarige Samuele, 

onze gids op het Siciliaanse eiland.

The General 
Buster Keaton & Clyde Bruckman / VS 1927, 76’
Filmconcert / zo 16 okt. 14:00
De virtuoze filmklassieker THE GENERAL met Buster Keaton reconstrueert 

een bewogen bladzijde uit de Amerikaanse Burgeroorlog: de zogenaamde 

Great Locomotive Chase.

Kijk voor data en tijden op www.lumiere.nl

24 Wochen 
Anne Zohra Berrached / Duitsland 2016, 103’
Emotioneel drama over een Duits koppel dat voor een zwaar dilemma staat 

als met zes maanden zwangerschap blijkt dat hun ongeboren kindje down-

syndroom én een zware hartaandoening heeft.

As I Open My Eyes 
Leyla Bouzid / Tunesië 2015, 102’
De rebelse tiener Farah wil zingen in een undergroundband, maar haar moeder 

wil dat ze medicijnen gaat studeren. Een film over een bijzondere relatie tussen 

moeder en dochter, aan de vooravond van de Jasmijnrevolutie in 2010.

L’Avenir 
Mia Hansen-Love / Frankrijk 2016, 100’
Subtiel drama over een docent filosofie (Isabelle Huppert) die haar leven 

opnieuw vorm moet geven als haar man haar na vijfentwintig jaar huwelijk 

verlaat. Ze vindt troost in de filosofie en het lesgeven.

Bacalaureat 
Cristian Mungiu / Roemenië 2016, 128’
Indrukwekkende moraalvertelling over een Roemeense arts die de toekomst van 

zijn dochter probeert veilig te stellen, maar in een web van corruptie verstrikt 

raakt. Winnaar van de prijs voor beste regie tijdens het filmfestival in Cannes.

Baden Baden 
Rachel Lang / België 2016, 96 min.
Een prettig meanderende, verfrissende debuutfilm over de zoektocht naar een 

eigen identiteit. De 26-jarige Ana keert terug naar haar geboortestad Straats-

burg en besluit de badkamer van haar grootmoeder te verbouwen.

The B-Movie Orchestra Presents 
XXXPloitation Pocket Edition Live! Live! Live!
Live optreden van het B-Movie Orchestra. Vijf bandleden verzorgen de sound-

track bij fragmenten uit cultfilmklassiekers boordevol sex, horror, superhelden, 

scifi en space echo.

La Danseuse 
Stéphanie Di Giusto / Frankrijk 2016, 108’
Het onwaarschijnlijke en tumultueuze levensverhaal van de iconische Loïe Fuller, 

een Amerikaanse boerendochter die naar Parijs verhuisde om daar een revolutie 

te ontketenen in de danswereld.

Desde Allá 
Lorenzo Vigas / Venezuela 2015, 93’ 
DESDE ALLÁ schreef vorig jaar filmgeschiedenis door als eerste Latijns-

Amerikaanse speelfilm de Gouden Leeuw in Venetië te winnen. De grimmige 

film portretteert de onverwachte intimiteit tussen een middelbare man en 

een jong straatschoffie.

L’Économie Du Couple
Joachim Lafosse / België 2016, 100’
Terwijl Marie en Boris officieel zijn gescheiden, wonen ze nog steeds samen 

in het door Boris gerenoveerde appartement. In deze claustrofobische setting 

ontvouwt zich een genuanceerd familiedrama vol pijnlijke momenten. 
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Zaterdag 15 okt — 19:30  
Publieksopening: 
Première TONI ERDMANN

Zondag 16 okt — 13:30 
THE GENERAL 
filmconcert

Zondag 16 okt — 15:30  
DE HELD 
in aanwezigheid Jessica Durlacher

Vrijdag 21 okt — 20:00 
TAXI DRIVER 
restored anniversary version

Zaterdag 22 okt — 21:00 
B-movie orchestra

Maandag 24 okt — 19:30 
Karin Wiertz & Jacques Verbeek

Dinsdag 25 okt — 20:00 
Euregion shorts 
i.s.m. Cinesud

Woensdag 26 okt — 10:00 
Cinekid festival

Vrijdag 28 okt — 20:00 
première VINCENT 
in aanwezigheid Barbara Sarafian

Zaterdag 29 okt — 11:30 
HEIMAT – EINE DEUTSCHE CHRONIK dag 1

Zondag 30 okt — 11:30 
HEIMAT – EINE DEUTSCHE CHRONIK dag 2

Maandag 31 okt — 19:30 
première EEN ECHTE VERMEER slotfilm

Agenda eventsFilms A-Z
English section
Lumière Cinema shows films in their original 
language, mostly with Dutch subtitles. On this 
page you’ll find all films that are suitable for 
our foreign visitors (i.e. spoken in English or 
subtitled in English).

For screening dates and timeslots check 
www.lumiere.nl

Florence Foster Jenkins 
Stephen Frears / UK 2016, 110’
The true story of Florence Foster Jenkins (Meryl Streep), the legendary 

New York heiress and socialite who obsessively pursued her dream of becoming 

a great opera singer. The voice she heard in her head was beautiful, but to the 

rest of the world it was hilariously awful.

The Forbidden Room 
Guy Maddin & Evan Johnson / Canada 2015, 130’
Playing like some glorious meeting between Italo Calvino, Sergei Eisenstein and 

a perverted six year-old child, THE FORBIDDEN ROOM spins a tale of amnesia, 

captivity, deception and murder, skeleton women and vampire bananas. 

Fuocoammare With English subtitles.
Gianfranco Rosi / Italy 2016, 114’ 
The winner of the Golden Bear in Berlin is a remarkable documentary that 

engages deeply with a key topic of our time: the refugee crisis. Gianfranco 

Rosi watches it through the eyes of the locals on the Sicilian island Lampedusa.

The General 
Buster Keaton & Clyde Bruckman / USA 1927, 76’ 
Train driver Buster Keaton gives chase when Union agents steal his locomotive 

in this classic silent comedy set at the time of the American Civil War.

Hell Or High Water 
David MacKenzie / USA 2016, 102’
A gripping story about two brothers who come together to rob branch after 

branch of the bank that is foreclosing on their family land.

Hyper-Reality
Keiichi Matsuda / Columbia 2016, 6’
Spanish spoken, English subtitled.
Columbia, 2016. Keiichi Matsuda. 6 minuten. Spanish spoken, English subtitled.

Short film by video artist Keiichi Matsuda, in which he presents a provocative 

and kaleidoscopic new vision of the future, where physical and virtual realities 

have completely merged. Screened in combination with LO & BEHOLD

I, Daniel Blake 
Ken Loach / UK 2016, 100’
British master Ken Loach won his second Palme d’Or at Cannes for this often 

funny and ultimately intensely moving tale of an out-of-work Newcastle carpen-

ter and a young single mother caught on the barbed wire of welfare bureaucracy 

in modern day Britain.

I Don’t Belong Anywhere: 
The Cinema Of Chantal Akerman 
Marianne Lambert / Belgium 2015, 67’
Career-spanning documentary about the Belgian experimental filmmaker 

Chantal Akerman who died last year at age 65.

The Light Between Oceans 
Derek Cianfrance / USA 2016
Based on M.L. Stedman’s best-selling novel, THE LIGHT BETWEEN THE 

OCEANS tells the heartbreaking story of a lighthouse keeper and his wife, 

who raise a child they rescue from a rowboat. 

Lo And Behold: Reveries 
Of The Connected World 
Werner Herzog / USA 2016, 98‘
In LO AND BEHOLD… Werner Herzog (GRIZZLY MAN) reveals the ways in 

which the internet has transformed how virtually everything in the real world 

works, including our personal relationships.

Una Noche Sin Luna 
Germán Tejeira / Uruguay 2014, 78’
On New Year’s Eve, three lonely characters travel to a small town in rural 

Uruguay. A film about love, missed opportunities and the passing of time.

Taxi Driver
Martin Scorsese / USA 1976, 114’
Isolated Vietnam War veteran Travis Bickle works as night-time taxi driver. 

Ferrying passengers through night-time New York City compounds Bickle’s 

psychological dislocation from the world around him. 

Toni Erdmann With English subtitles.
Maren Ade / Germany 2016, 162’
One of the most talked-about films at this year’s Cannes, TONI ERDMANN is 

an alternately hilarious and mortifying comedy about the fraught relationship 

between a repressed corporate consultant and her incessantly prank-

playing dad.

The Treasure 
Corneliu Porumboiu / Romania 2015, 89’
Two neighbours set out to unearth a buried treasure in their own backyard, 

in this delightful fusion of contemporary fairy tale and political parable from 

Romanian New Wave master Corneliu Porumboiu (12:08 EAST OF BUCHAREST).

Weiner
Josh Kriegman & Elyse Steinberg / USA 2016, 96‘
Many politicians have seen their careers go off the tracks because of sex 

scandals, but few instances have been captured so completely on film as the 

incisive and painfully funny WEINER. Winner of the Grand Jury Prize at the 

Sundance Film Festival.

Toni Erdmann

Taxi Driver

Tonio

Een Echte Vermeer

La Fille Inconnue

Hell or High Water

The General

Heimat 1
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Ein-de-lijk, Lumière’s groots op-
gezette Restaurant Café gebouwd 
in de oude energiecentrale van de 
Sphinxfabrieken opent de deuren. 
Aan ’t Bassin, met schitterend 
uitzicht op het water, geniet je elke 
dag vanaf 11.00 uur van de meest 
heerlijke gerechten en drankjes. 
Borrelen direct na het werk en/of 
later aanschuiven voor een uitge-
breid 3-gangendiner. Evengoed 
kun je volstaan met een lekkere, 
snelle hap voordat je naar de film 
gaat. Van een fijngebakken Black 
Angus entrecôte, een gezonde 
speltpasta tot tasty streetfood; voor 
ieder wat wils. En…een dessert-
kaart waar de zoetekauw onder 
ons van droomt. 

Je vindt onze menukaart via: 
lumiere.nl/menu

Bon appétit!

Finally, Lumière’s magnificent 
Restaurant Café, built in the old 
power station of the Sphinx Fac-
tories, opens its doors. Daily from 
11:00, enjoy the most delicious 
dishes and refreshing drinks on the 
Bassin, with gorgeous views over 
the water. Take an after-work drink 
and/or sit down later to a delicious 
three-course dinner. Keep it sim-
ple with a quick, tasty bite before 
watching a film. From a finely 
cooked Black Angus entrecôte or 
healthy spelt pasta, to tasty street 
food there’s something for every-
one. And... there’s a desert menu 
for the sweet to dream over. 

You can find our menu at 
lumiere.nl/menu

Bon appétit!

Lumière 
Restaurant Café

Adres 
Lumière Cinema Restaurant Café 
Bassin 88, 6211 AK  Maastricht

Openingstijden 
zondag t/m donderdag 11.00 — 01.00 uur
vrijdag & zaterdag 11.00 — 02.00 uur

Tickets 
Koop je tickets via www.lumiere.nl 
of reserveer via +31 (0)43 321 40 80

€ 9,00 Regulier
€ 7,50 Lumièrepas
€ 6,50 Studentenpas / < 16 jaar
€ 8,00 65 + / CJP
€ 5,00 Cultuurkaart 
Gratis Cinevillepas 

Parkeren
Parkeergarage Sphinx (Frontensingel 6211 SC Maastricht) / 
Parkeerplaats Fransensingel

Contact
info@lumiere.nl 
+31 (0)43 321 40 80

Free WIFI 

LumiereCinema 

Address 
Lumière Cinema Restaurant Café
Bassin 88, 6211 AK  Maastricht

Opening Times
Sunday — Thursday, 11:00 — 01:00 
Friday and Saturday, 11:00 — 02:00 

Tickets 
Buy your tickets via www.lumiere.nl 
or book tickets via +31 (0)43 321 40 80 

€ 9,00 Regular
€ 7,50 Lumièrepas
€ 6,50 Student card / <16 years
€ 8,00 65+ / CJP
€ 5,00 Cultuurkaart 
Free Cinevillepas 

Parking 
Sphinx car park (Frontensingel 6211 SC Maastricht) / 
Fransensingel car park

Contact 
info@lumiere.nl 
+31 (0) 43 321 40 80

Free WIFI 

LumiereCinema 

Praktisch Practical 
Information

Zondags filmontbijt 
Elke zondagochtend lekker ontbijten bij Lumière 
voorafgaand aan de film, beter kan de dag niet 
beginnen.
 
We serveren o.a. broodjes, zoet en hartig beleg, 
een gekookt eitje, vers fruit en Griekse yoghurt met 
honing. Een filmontbijt kost € 19,- (inclusief een 
filmticket, ontbijt, een glaasje versgeperste  
jus d’orange en een kop koffie of thee).
 
*gelieve vooraf te reserveren via +31 (0)43 321 
40 80 of aan de kassa. Verkrijgbaar op zondag 
voorafgaand aan films die starten rond 12.00 uur. 
Reserveren kan tot zaterdag 22.00 uur. Kom een 
klein uurtje van te voren.

Sunday Film Breakfast 

Every Sunday morning, enjoy breakfast then a film 
at Lumière: there’s no better way to start the day

Breakfast includes bread rolls, sweet spreads, 
savoury fillings, boiled egg, fresh fruit, and Greek 
yoghurt with honey. The Film Breakfast costs  
€ 19, - (includes film ticket, breakfast, glass of 
freshly squeezed orange juice, and coffee or tea).

* Please make reservations in advance at the box 
office or call +31 (0) 43 321 40 80. Available on 
Sunday before film screenings, which start around 
midday. Reservations can be made until Saturday 
22:00. Arrive an hour before your film starts. 

€ 19,-*€ 19,-*

La Danseuse
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Dank aan 
al onze Donateurs

AB InBev Nederland
Paul Allertz

Lieke van Amstel
Joke Bierhoff

Karin Bijsterveld
Caspar Bleijs
Laury Bollen

Jos Bongaarts
Jac. Bongers Dranken

Sylvia Borghans
Didier Van Den Branden

Sharon & Rolf Bronzwaer
Evelyne Buck / De Hypotheker 

Maastricht
Ton Buykx

Cinesud
Fernand Clermont

Paulien Copper
Coumans-Loos
Huub Crutzen

Marlène Curvers
Eduard Disch & Valence Sonnen

Toke van Dooren Boosten
Bernice Doove
Marjo Dubislav

Christoph Feichter
Fibrocit
filmcluP

Kees Flinterman
E.H.J. van der Heijden / 

Themis Advocaten
GAMMA / Budé Holding

Bert Goessen / MOOOV Film  
Distribution NL

Marijn Groot 
Bea de Groote

Chris Geelen
Petra Groenendijk

Haas op het Vrijthof
Habets - Steijvers
Heijting & Weerts

Anneke Hodzelmans
Arnold Kester

Marianne Keulen
Hieke Kruseman
Rob Langendam

Jos Lodewick
Mathieu Loyen

Jacqueline Machado de Souza & 
Govert Derix

Maastricht Academy of Media  
Design and Technology (MAMDT)

Tom Markus
Rob Martens

Margie van der Mee Willems
Huub Meijers
Jacques Mikx

Marcel Mourmans
Jacqueline Muitjens

Jo Nijpels & Toos Mentjes-Nijpels
NLcom

Nanny Notten-Vernooy
Jan Olthof
Ine Orbons

Vrienden van Karen Pärna
Bernike Pasveer

Resie Peters
Roel Pijsel
Nel Pingen

Paul Pinxten
Peter Pluymen

Marion Puts
Jan van Reusel

Arno Riedl
Rij van de medewerkers 

& vrijwilligers van Lumière
Koekjes Royale

Pierre Schiepers
John Schreurs

Jeanine Senden
Jos Senden

Severeynsthijssen
Paul & Yvonne Smeets

Henk Sonnemans
Spee advocaten

Marianne Spijkers-Frericks
Stefanie Spreksel

Lewie Stegen
Sander Stegmann

Martin Unfried
Dorine de Vos

Meinderd de Vries &  
Nancy Janssen
Han Veldhuis

Peter Verheijen & Sylvia Nelk
Ron Vleugels
Mark Vluggen

George Vogelaar
Alexander Vos

Dhr & mevr Vriens
Rob Vrijhof
Cor Weerts

Rosalie Welie
Rein de Wilde

Brigitta Willems / Kapsalon  
Ragazza

Frank Willems
Mark Wolfs

Anna Wolters


