
 

 

AGENDA

Vrijdag 27 september  Markt&Maas Experience
27 t/m 29 september  Fashion Weekend
Zondag 6 oktober  Tour de Dumoulin
7 t/m 27 oktober  Galerie Kunstproeven 
    Closet and Art Sale

www.mosaeforum.nlmosaeforummosaeforum

Kijk op www.mosaeforum.nl voor een overzicht van alle 
zaken in het winkelcentrum.

b

MOSAE FORUM MAASTRICHT

De eerste editie van dit evenement 
rondom wielrenner Tom Dumoulin 
vindt plaats op 6 oktober in het 
centrum van Maastricht en op het 
plein Mosae Forum. Kennismaking, 
beleving en uitdaging voor jong en 
oud staat hierbij centraal. 

Tour de Dumoulin bestaat uit een 
jeugdprogramma tot en met 14 jaar, 
een toertocht van 75 km, 125 km of 
175 km vanaf 15 jaar, een wielerdorp 
met onder andere de teambus, wieler-
activiteiten, podium en een openlucht 
wielercafé om de dag af te sluiten. De 

wielerdag is zeer toegankelijk en 
leerzaam voor de jeugd en biedt 
uitdaging en spanning voor de 
volwassenen.
Kijk voor meer informatie over het 
programma, de routes en de inschrij-
vingen op tourdedumoulin.nl.

TOUR DE DUMOULIN

FASHION WEEKEND
SPECTACULAIRE AANBIEDINGEN OP 27, 28 EN 29 SEPTEMBER A.S.
Mosae Forum staat het weekend van 
27 t/m 29 september geheel in het 
teken van Fashion. In alle modewin-
kels kun je profiteren van leuke 
aanbiedingen en spectaculaire kortin-
gen. De deelnemende winkels herken 
je aan de roze ballonnen! 
Profiteer van de volgende aanbiedin-
gen:

OPEN32: 20% korting op alles.
s.Oliver: 20% korting op alles.
Sissy-Boy: 20% korting op alles.
H&M: 20% korting op alles op 
vertoon van Glamour Magazine 
(alleen op zaterdag 28 september).
50|50 Store: 40% korting op de 
nieuwe collectie.
Esprit: 10% korting op alles voor 

nieuwe Friends.
vanHaren: een mooie verrassing voor 
dames.
The Sting: diverse aanbiedingen in 
de winkel.
Bever: 20% korting op vesten en 
truien van Fjall Raven, Ayachucho en 
the North Face.

DE VIJF VAN MAASTRICHT

Stichting Maastrichtse Componisten presenteert 'De Vijf van Maastricht'; Joseph 
Hollman (1852 - 1926), Carl Smulders (1863 - 1934), Andrée Bonhomme (1905- 
1982), Jean Lambrechts (1936) en Hans Leenders (1965). Vijf componisten die 
letterlijk en figuurlijk in de etalage gezet worden in Mosae Forum. Op die manier 
vraagt de stichting aandacht voor het muzikale erfgoed van Maastricht. Te bewon-
deren tot 1 oktober.

Met een Closet and Art Sale is het herfstseizoen geopend bij Galerie Kunstproe-
ven. Zij verwelkomen second hand fashion in een breed scala aan stijlen, waarin 
je de mooiste pareltjes kunt scoren die je herfst- en wintergarderobe én je stijl een 
boost geven. In het ruime winkelpand naast de huidige winkel kun je van  donder-
dag 10 tot en met zondag 27 oktober de mooiste tweedehands kleding kopen.

Shoppingdagen:
Woensdag 16 + 23 oktober van 11.00 tot 17.00 uur
Donderdag 10, 17 + 24 oktober van 11 tot 17.00 uur
Vrijdag 11, 18 + 25 oktober van 11.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 12, 19 + 26 oktober van 11.00 tot 17.00 uur
Zondag 13, 20 + 27 oktober van 12.00 uur tot 17.00 uur

CLOSET AND ART SALE

Fashion
Weekend
27, 28, 29 SEPT


