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JONGSTE “PANOS-ONDERNEMER” OOIT
OPENT NIEUWE VESTIGING IN MAASTRICHT
Maastricht, 8 augustus 2012 – De eerste week van september opent in de Brusselsestraat in
het centrum van Maastricht de achtste Panos-vestiging op Nederlandse bodem. In totaal
bestaan er ondertussen meer dan 220 Panos-zaken. Zaakvoerder Mathijs Harkema wordt
met z’n 22 jaar de jongste Panos-ondernemer ooit.
Het mag dan wel verrassend jong lijken om zelf een nieuwe zaak te starten, Mathijs Harkema
heeft op z’n 22 jaar al veel werkervaring opgedaan en beschikt over een zeer scherp
commercieel inzicht. De geboren en getogen Maastrichtenaar groeide op in de
horecawereld, meer bepaald op Château Neercanne, het gastronomische restaurant waar
zijn ouders al 28 jaar de directie voeren. De smaak van het ondernemerschap in de
voedingswereld kreeg Mathijs heel jong te pakken. Twee jaren leden startte hij met succes al
een eigen evenementenbedrijfje.
Met de opening van een Panos in het hart van Maastricht beseft Mathijs dat hij vele troeven
heeft verzameld om zijn jonge carrière als ondernemer nu in stroomversnelling te brengen.
“Panos is om te beginnen een begrip, zeker in België. Het is een concept dat voor iedereen
bereikbaar en toegankelijk is. De band tussen mij en Panos is al heel sterk, als
franchisenemer sta je er nooit alleen voor en dat merk je in alles wat er gebeurt”.
Over de situering van de nieuwe vestiging, is Mathijs ook laaiend enthousiast : “Maastricht,
door velen als een van de leukste en mooiste steden van Nederland beschouwd, lokt heel veel
toeristen. De stad ligt ook pal op de Belgische grens en lokt op zaterdagen, koopavonden en
koopzondagen heel veel Belgen. Tenslotte is er voor de meer dan 10.000 studenten in het
centrum van Maastricht ongetwijfeld een behoefte aan een goed kwalitatief broodje of een
hot break. Voor ons team is de uitdaging duidelijk : in een vriendelijke, persoonlijke en
gastvrije omgeving het lekkerste broodje van Maastricht gaan verzorgen. Steeds weer dag en ovenvers!”
Gelegen in de Brusselsestraat, in het centrum van Maastricht, zal de nieuwe Panos
ongetwijfeld ook veel zakenlui en bedienden mogen verwelkomen.
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