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AUGUSTUS 
de maand van vele evenementen en de 1e grote stroomstoring 

Inleiding (1-8) 

Het is i augustus 1996. Augustus, een maand waarin veel Maastrichtenaren 

hun st ad overlaten aan het toerisme. De stad staat bol van de toeristen en 

dagjesmensen. Op de Maas va lt het vreemde verschijnsel waar te nemen van de 

volgepakte rondvaartboten. Vol tot en met de laatste staanplaats, echter alleen op 

het openlucht-achterdek. De rest van de boten is nagenoeg leeg. 

1augustus 1996, de start van een nieuw Jaarboek, voor ons als auteurs tijd om aan 

de slag te gaan. In een Jaarboek zoals dit is het onmogelijk alle gebeurtenissen, 

feiten en feitj es van een heel jaar op te nemen. Er moeten dan ook keuzes gemaakt 

worden, zeker zullen niet alle feiten, feitjes en gebeurtenissen aan de orde komen, 

maar naar onze mening wel veel interessante wederwaardigheden van Maastricht 

en zijn inwoners. 

[Jiï} Olympische Spelen (1-8) 

De laatste dagen van de Olympische Spelen. Bart Brentjens w int een 

gouden medaille, de overige Nederlandse wielrenners bereiken geen enkele 

ereplaats. Jo Bonfrère, de uit Maastricht afkomstige succesvolle trainer van de 

Nigeriaanse nationale voetbal-

ploeg, die succes behaalde op de 

Olympische Spelen te Atlanta in de 

Verenigde St aten, kondigt aan na 

de Olympische Spelen te stoppen. 

[.rT] Verlies op papier (1-8) 

De Koninklijke Nederlandse 

Papierfabriek (foto) meldt begin 

augustus dat ze in de rode cijfers 

beland is. Dit wordt een voorbode 

van drastische saneringsmaat

regelen. 

L@ Oud-gouverneur (2-8) 

Op 2 augustus wordt bekend dat in Eindhoven Charles van Rooij overleden 

is. Na eerst Burgemeester te zijn geweest van Venlo, vervolgens Minister van 

Socia le Zaken en Werkgelegenheid, daarna weer Burgemeester van Heerlen en 

Eindhoven, wordt Mr. Van Rooij benoemd tot Commissaris der Koningin van de 

Provincie Limburg, in onze termen tot Gouverneur. In deze functie heeft hij 12 jaar 

lang de provinciale politiek bepaald en een markant stempel op Maastricht en de 

Provincie gedrukt. 

Jaarboek Maastrlrht 
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[€!] AZM conflict (2-8) 

Als apotheose van de al t ijden slepende affaire tussen de hartchirurg 

Olaf Pennen het Academisch Ziekenhuis Maastricht. i.c. de directie o.l.v. J. Carpay, 

wordt 2 augustus bekend gemaakt dat de Afdeling Kinderhartchirurgie in 

Maastricht met sluiting bedreigd wordt. Een triest resultaat van een kennelijk 

onoverbrugbaar conflict. 

[iiS/ Us MVV·ke (5-8) 

MW houdt s augustus zijn traditionele open dag, onder het motto: 

'Knokkend omhoog'. De selectie, waarmee MW de enige jaren geleden gedane 

belofte om terug te keren in de eredivisie, gestand wi l gaan doen, wordt 

voorgesteld. De belangstelling voor de verrichtingen van de Maastrichtse 

voetbalploeg neemt toe, omdat in de stad de mening leeft dat die belofte dit 

seizoen wel eens waargemaakt zou kunnen gaan worden. 

\aj GSM-gekte (6·8) 

PTT-Telecom wil graag een graantje meepikken van de positieve uitstraling 

die de naam en de stad Maastri cht hebben en brengt op 6 augustus de draagbare 

GSM telefoon 'Pocketline M aastricht' op de markt. Deze telefoon heeft de passende 

kleur 'Maastrichts Rood' gekregen. 

Er zullen niet veel steden zijn, die een telefoon naar zich genoemd krijgen. 

[~ Ridderronde (7-8) 

7 augustus vindt de traditionele Rldderronde plaats, de enige Maastrichtse 

profronde, t ientallen rondjes door het centrum van Maastricht. Voor de aanvang 

van de wedst rijd worden Jo Bonfrère en Bart Brentjens voor hun prestat ies op de 

Olympische Spelen gehuldigd. Danny Nelissen slaagt erin de erepalm in de wacht 

te slepen. Dit wordt uitbundig gevierd op muziek van Anneke Grönloh en de Janse 

Bagge Band. 

[A/ Boules op het Vrijthof (10-8) 

De augustusmaand is in Maastricht traditi egetrouw een maand vol met 

jaarlijks terugkerende evenementen, de Ridderronde, het Preuvenemint maar ook 

sinds een elftal jaren het Jeu de Boules toernooi op het Vrijthof. Ambtenaar 

Sportzaken van de gemeente Maast richt, Huub Mommers organiseert met zijn 

team op 10 en 11 augustus dit grootste Jeu de Boules toernooi van Nederland. Het 

Vrijthof wordt volgestort met grind, waarop 160 wedst rijdbanen uitgezet worden. 

[~ Honderden honden (11· 8) 

Nationale en internationale kynologen, hondenliefhebbers en -bezitters 

kunnen hun hart ophalen in het MECC op de internationale rashonden· 



tentoonstelling 'Hart voor uw hond'. Ruim 2500 rashonden en hun bezitters komen 

bij elkaar voor een keuring en de strijd om w ie de mooiste hond is en heeft in 

zijn/haar ras. De temperatuur in het MECC maakt de t entoonstelling tamelijk 'hard 

voor uw hond'. 

[aj Beschut (u-8} 

Op zondag 11 augustus is het 

groot feest voor de Maastrichtse DD 

Stadsschutterij (foto). Na 91 jaar krijgt 

deze schutterij haar 19de eeuwse 

uitrusting bestaande uit uniformen, 

wapens en muziekinstrumenten weer 

in haar bezit. Per 1januari1906 werd 

deze schutterij slapend en zij heeft al 

haar bezittingen overgedragen aan het 

Bonnefantenmuseum. Het provinciaal 

museum heeft deze uitrusting na de 

heroprichting aan de herboren 

Stadsschutterij geretourneerd. Tijdens 

dit feest worden 12 schutters van het 

eerste uur gehuldigd met officiers

kruizen en schuttersmedailles zoa ls het 

in de tijd van Willem 111 al gebruik was. 

[~ Wielrennen (11-8} 

Na zijn overwinning in de Ridderronde schrijft Danny Nelissen op zondag 

11 augustus ook de zege in de Drielandenomloop op zijn persoonlijke palmares. 

Na deze aanvankelijke successen gaat het na de jaarwisseling mis. Begin februari 

za l hij in de Ronde van Mallorca een virusziekte oplopen die hem bijna twee 

maanden uit de fietsroulatie zal houden. In mei klimt hij weer op de fiets, waarna 

hij pas vlak voor de tour uitgekozen wordt om mee te doen. Hij zal de tour niet 

uitrijden, wederom wegens een infectieziekte. 

Lezend 'preuve' (12-8} 

Maandag 12 augustus biedt alvast een voorproefje op het aanstaande 

Preuvenemint. Auteur Maar,en Huppers 

presenteert het 'Preuvenemint in boekvorm', 

een overzicht van het evenement door de 

jaren heen. De opbrengst van het boek gaat, 

zoals gebruikelijk bij het Preuvenemint, naar 

het goede doel, hetzelfde als een van de 

doelen van het Preuvenemint 1996: 

installatie van een torenuurwerk aan de 

St. Jans kerk. 

Jaarboek Maastricht 1 7 
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L~ MaastrichtPas een succes (12-8} 

De MaastrichtPas vindt gretig aftrek sinds de invoering van april dit jaar. 

Begin augustus wordt bekend dat ruim 30.000 passen gratis zijn toegezonden en 

meer dan 900 passen verkocht zijn. Zeker 1100 mensen hebben deelgenomen aan 

de dagtochtjes. Iedereen kan profiteren van de kortingen die de MaastrichtPas 

biedt. Bij zo'n 130 instellingen en winkels gelden aanbiedingen zoals bij taxi's, 

musea, kappers, schoenmakers etc. De pas is met name bedoeld voor de minima. 

Die krijgen 'm gratis. Anderen kunnen de Maastrichtpas kopen voor f 25,-. 

fIJ Korenfestival (18-8} 

Bij de presentatie op zondag 18 augustus van haar nieuwe CD, die in 

opdracht van de KRO is opgenomen, meldt de Capel la Sancti Servatii vol trots, dat 

zij een van de twee Nederlandse koren is die uitverkoren zijn om in november a.s. 

deel te nemen aan het prestigieus Palestrina korenfestival te Jeruzalem. De uit

spraak van de koorleiding 'We storten ons in de leeuwekuil' moet hierbij niet te 

letterlijk opgevat worden. De reis moet door het koor zelf bekostigd worden 

hetgeen leidt tot fondswerving, middels een benefietconcert en een bijdrage van 

de leden zelf. Zij zullen de zilveren medaille behalen, maar mogen zich het beste 

religieuze koor noemen omdat de gouden medaille naar een koor uit Tel Aviv ging 

dat geen kerkkoor is. 

[~ Orgelstad (18-8) 

Eind augustus wordt Maastricht uitgeroepen tot 'orgelstad'. L'Europe en 

L'Orgue organiseert een aantal concerten op enkele van de 19 monumentale orgels 

die Maastricht rijk is. 

l~J Archeologie in de Pandhof (18-8) 

De opgravingen in de Pandhof van de O.L. Vrouwe Basiliek leveren een 

aantal juweeltjes aan archeologische vondsten op. Onder meer wordt ontdekt dat 

een Romeinse weg de Pandhof doorkruist heeft. Er zijn liefst 

23 woonlagen van Romeinse bewoning blootgelegd. Tevens 

slu iten de vondsten aan bij de reeds eerder blootgelegde 

Romeinse bebouwing onder Hotel Derlon. 

laj Sint Amor met liefde behandeld (zz-8} 

Het beeldje van St. Amor en de zuil op het St. Amors

plein zijn na restauratie weer terug. Dit monument werd in 

1951 opgericht ter ere van St. Amor, een pelgrim uit de 8ste 

eeuw, niet te verwarren met de Romeinse god der liefde. 

De Maastrichtse beeldhouwer Charles Vos heeft het beeldje 

gerestaureerd. De zuil is afkomstig van het oude oksaal van 

de O.L. Vrouwebasiliek. 



laj Eten en drinken voor het goede doel (22-8} 

Het Preuvenemint 1996 wordt gehouden van 22 tot en met 25 augustus. 

Enige cijfers: 160 verschillende gerechten worden aangeboden door 33 deelnemers 

aan 150.000 bezoekers met een geschatte omzet van f 1.500.000,-, gemiddeld een 

omzet van f 10,- de man/vrouw. Van de opbrengst komtf 300.000,- ter beschikking 

van 26 goede doelen. De belangrijkste doelen in 1996 zijn de 'Platte Zaal' waarmee 

dit jaar de in totaal 

f 1.000.000,- toegezegde 

bijdrage door het 

Struyscomité afgerond 

wordt en het aanbrengen 

van een torenuurwerk in de 

toren van de St. Jans Kerk. 

Acht van de toegezegde 

bijdragen gaan naar 

activiteiten en voor

zieningen voor kinderen. 

Op 22 november zullen de 

cheques voor de uitgekozen 

projekten uitgereikt 

worden. 

~J School en dialect (22-8) 

De dialect-vereniging Veldeke pleit ervoor om in het lespakket van de 

Maastrichtse scholieren het 'Maastrichts dialect' als vak op te nemen. Hoe dit 

ingepast moet worden in het toch al krappe lesrooster is niet bekend. Mochten 

scholen aan deze oproep gehoor willen geven, dan zullen eerst docenten gezocht 

moeten worden die het Maastrichtse dialect willen en kunnen doceren, waarna het 

Maastrichtse dialect in het gunstigste geval een facultatief vak, buiten de reguliere 

schooltijden, kan worden. 

8t11'1ES VOOR Dl $1H T /AN, 

LINKS Dt OUE>STI MlDIWl t Klll DHZ. SCHBLLIHGIN IN 

BOVEtlA.AH DE UJTRllKINO CHIQVIS AAN OQiDl DOlLEH. 

V.L. N. l'. WETHOUDO: R. LE!'N DERS, STRUYSCóM ITf·LtDtN 

BtrT JANSSEN EN W . MASSOT. 
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[(§/ Inzamelingsactie voor Hu ize Maasveld (22-8) 

Café 't Perrepluke aan de Kesselskade bestaat 10 jaar en viert dit met 

een inzamelingsactie voor Huize Maasv~l d, Centrum voor mensen met een 

verstandelijke handicap. De cheque van f 2.000,· wordt door de Stadsengel (foto) 

feestelijk overhandigd. 

1~ Stroomstoring I (26· 8) 

• Aan het slot van de maand augustus, op de avond van 26 augustus, treft 

een enorme stroomstoring het centrum van Maastricht. In een middenstroom· 

transformator aan de Batterijstraat (foto) breekt rond 17.30 uur door een fout van 

een monteur kortsluiting en brand uit, waarna tot laat in de avond in alle cafés en 

restaurant s en overal elders in het centrum de stroom uitvalt. Het Maastrichts 

centrum moet weer overschakelen op kaarslicht, ol ielampen en in een enkel 

gelukkig geval op stroomvoorziening door aggregaten. Stoplichten werken niet, 

straatverlichting ontbreekt, maar chaos blijft gelukkig uit. De Mastreechter Staar 

wordt dubbel getroffen. Op deze avond was een vervangend concert gepland voor 

bezoekers van het Openluchttheater te Va lkenburg waar enige weken daarvoor een 

concert van de Staar wegens slecht weer niet door kon gaan. De Mastreechter 

Staar heeft gezongen totdat de leden de noten in de partituren wegens gebrek aan 

verlicht ing niet meer kunnen onderscheiden. Een volledig concert is het helaas niet 

geworden. De stroomstoring duurt tot vroeg in de ochtend en leidt tot een stroom 

van klachten en eisen tot schadevergoeding. 11 7 particu lieren en bedrijven hebben 

in totaal voor f 168.000,· aan schadeclaims bij de Nutsbedrijven ingediend. 

Industrieel 
erfgoed en Open 
Monumentendag 
(30-8 ) 

Nog veel gebouwen 

herinneren aan het industriële 

verleden van Maastricht. 

Vandaar dat dit t hema is gekozen 

voor de Open Monumentendag. 

Deze gebouwen zijn een 

belangrijk onderdeel van het 

cu ltuur-h istorische erfgoed van 

de stad. De panden van typische 

Maastrichtse bedrijfstakken als 

de keramische industrie, papier

en cement-industrie, drukkerijen 

en bierbrouwerijen (foto 

voormalige Brouwerij de Keizer) 

staan dit jaar in de belang

stelling. 



SEPTEMBER 
de maand van Het Parcours 

flJ De rode loper uit (1-9) 

September opent met de eerste 

versie van Het Parcours, Theatermarkt in 

Maastricht. Grote drijfveren achter Het 

Parcours zijn Stan Spa uwen van 

Symbiose, unit kunst en cultuur en Lucia 

Geurts, onder meer eindredacteur van de 

culturele maandagenda 'Uit in 

Maastricht'. Op zondag 1 september, vanaf 

12.00 uur tot 18.00 uur, presenteren 

professionele en amateur-gezelschappen 

hun theaterprogramma en voorstellingen 

van het seizoen 1996-1997. Hoewel het 

niet helemaal droog gebleven is, 

bezoeken 30.000 mensen de theater

markt, de openluchtpodia en de binnen

locaties. Vanaf het station is een rode 

loper uitgelegd die de bezoekers langs de 

vele stands leidt met informat ie over 

theaters en gezelschappen en die zich 

vertakt naar de diverse podia. Het 

grootste podium, het Theater aan het 

Vrijthof, doet dit jaar (nog) niet mee. 

[©J PIMMA exposeert (1-9) 

In Heer wordt op 1 september een expositie gehouden van tekeningen 

(foto) van kinderen uit Guatemala, het land waar de opbrengst van de vele 

inzamelacties van PIMMA voor een betere leefwereld voor de kinderen in de derde 

wereld naar toe gaat. 

00 Monumentaal Maastricht (1-9) 

In de eerste week van september, een paar dagen na de n~ti onale 

monumentendag, wordt bekend dat in Maastricht 150 panden door Monumenten

zorg op de monumentenlijst geplaat st zijn. Onder deze 'nieuwe' monumenten 

bevinden zich ook een aantal scholen, waarvan de grootste aan de Tongerseweg 

gelegen is (foto). Gesticht als Juvenaat van de Broeders van de Onbevlekte 

Ontvangenis werd dit markant e gebouw vlak na de eeuwwisseling in gebruik 

genomen. Vervolgens werd er een 'kweekschool ' in gevestigd en thans is het 

Trichter(senior)college in dit monument gehuisvest, die het gebouw grondig gaat 

opknappen. 

Jaarboek Maastricht 1 11 
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)'®] Schaakpartij in ' t honderd gelopen (5-9) 

Op het nieuwe Schaakplein Hondertmarck doet wethouder V. Oirksen haar 
)peningszet met wit. 

\@ Ontploffing (7-9) 

Op 7 september ontploft met een enorme knal een 'cyclonentoren' b1J de 
:nci. De schade bedraagt t ientallen miljoenen guldens omdat de toren onher
;telbaar vernield is. Aanvankelij k staat men voor een raadsel hoe dit kon gebeuren . 
• ater blijkt dat een verstopping door stof de oorzaak was van de ontploffing. Het 
~al nog tot februari 1997 duren voordat de fabriek weer volledig operationeel is. 

[@ Meer aandacht voor de fiets (9-9) 

Maastrichtenaren fietsen steeds meer. De gemeente M aastricht wil dat het 
fiet sverkeer in 2010 is verdubbeld ten opzichte van 1985. In het fletsverkeersplan 
worden tal van maatregelen voorgesteld om het fietsen te bevorderen. Bijzondere 
aandacht krijgen de voorzien ingen In de binnenstad, Randwyck-Noord (met het 
'akelige' tunneltje onder de John Kennedysingel, foto) en de barrières als brug
tracés, de spoorweg, de Maas en de A2/E25. Tot en met 1997 is maar liefst 3 miljoen 
gulden gereserveerd voor de uitvoering van projecten. 

\@ Victor de Stuersprijs (9-9) 

Ook in de sociale woningbouw, met een beperkt budget, is het mogelijk 
heel fraaie architectuur te maken. Dat bewees de Eindhovense architect Rein van 
Wylick met het project de Baanderthoeve in Amby. Hij ontwierp samen met Sjef 
Ramaekers uit Maastricht een plan voor een kloostertje met wooneenheden voor 



zes zusters (foto), in de schaduw van de kerk in Amby. Later kan het klooster 

omgebouwd worden tot drie huurwoningen. Voor dit project ontvangt de architect 

begin september de Victor de Stuersprijs uit handen van wethouder A. Cremers van 

o.m. Stedelijke Inrichting. 

§ IVN gelauwerd (9-9) 

Op 8 september viert het IVN 

M aastricht zijn 2s-jarig bestaan en krijgt 

hiervoor van de gemeente Maastricht in 

de persoon van wethouder A. Cremers 

o.m. van Milieu de milieuprijs 1996 

uitgereikt. 

fIJ Theater voor het volk (13-9) 

Op 13 september gaat 'lech en 

Die vaan Miech' van het Mestreechs 

Vollekstheater in het Theater aan het 

Vrijthof in prem ière. Deze musical is een 

bewerking van 'Me and my girl', vertaa ld 

door Phil Dumoulin en Jan Coumans. De 

regie is in handen van Huub Noten en de 

produkt ie wordt verzorgd door zoon 

Peter. De hoofdrollen worden ingevuld 

door uiteraard Raymond en Truus 

Willems en verder door Jan Janssen, Phil Dumoulin, Marie-Louise Mientjes, Twayn 

Weijenberg, Nicole Pacquaij, Michel Nafzger, Gwenny Thomassen, Frans Oizy en 

Marjan Terhaar. In totaal worden er 15 voorstellingen van deze Maastrichtse 

musical opgevoerd met een totaal aantal bezoekers van meer dan 10.000, een 

record in de Maastrichtse theatergeschiedenis. 

\aj Grote brand (14-9) 

In de nacht van 13 op 14 september woedt een felle brand bij Radium Foam 

bv op het industrieterrein Bosscherveld. Een grote fabrieksloods, een magazijn met 

blokken synthetisch rubber bestemd voor de matrassen- en meubelindustrie, wordt 

hierdoor in de as gelegd. Persoonlijke ongelukken hebben zich hierbij niet voor

gedaan, maar wel is er asbest vrijgekomen en hebben de omwone(lden veel last 

van enorme rookwolken. De asbest is meteen opgeruimd. 

\aj Grote Staat in betere staat (14-9) 

Na een verbouwing van meer dan een jaar heropent C&A begin september 

aan de Grote St aat zijn deuren. De tijdelijke vestiging van deze winkel aan de 

Wolfstraat wordt hiermee beëindigd. Hiermee verdwijnen ook de uitgebreide 

schuttingen en de flinke overlast uit de Grote Staat. 
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\~ Carillon (15 -9) 

Na 332 Jaar wordt medio september het Carillon van het Stadhuis te 

Maastricht met de laatste klok gecompleteerd tot een aantal van 43 klokken. 

Stadsbeiaardier M. Steins, die nog een klein jaar voor zijn pensioen staat, zal iedere 

vrijdag van 11.30 uur tot 12.30 uur de caril lonklanken over de vrijdagmarkt laten 

klinken. 

[aj Ronald McDonaldhuis (15-9) 

Met zeer vele grote en kleine inzamelacties is er via de stichting Ronald 

McDonaldhuis Maastricht, voldoende geld bij elkaar gebracht om naast het AZM 

op 15 september de bouw van het Maastrichtse Ronald McDonaldhuis (foto) te 

starten. Dit initiatief, van oorsprong afkomstig van de hamburgerketen McDonalds, 

stelt ouders in staat om dicht bij hun kinderen te blijven als deze in het ziekenhuis 

opgenomen moeten worden. 

[IJ Een kwestie van armoede (18-9) 

Armoede, werkgelegenheid, veiligheid, horeca en communicatie zijn de 

speerpunten in de begroting van Maastricht. De gemeentelijke begroting is 

slu itend gemaakt, door eerst een gat van 4,7 miljoen t e dichten. Daarvoor zijn de 

reserves aangesproken. De tota le inkomsten en uitgaven bedragen ongeveer 700 

miljoen gulden. Het investeringsvolume bedraagt nog eens 127 miljoen gulden. Een 

gevarieerd pakket aan maatregelen staat op stapel waaronder de uitvoering van de 

armoedenota gekoppeld aan de vermindering van de lastendruk voor de burger. 

Het rioolrecht daalt metf 28,- en de mogelijkheden voor kwijtschelding zijn 

verruimd voor mensen met een smalle beurs. De gemiddelde burger betaalt in 

totaal circa f 60,- meer aan gemeentelijke belasting. Dat is m inder dan verwacht, 

aangezien het rioolrecht is gedaald. Geld is verder vrijgemaakt voor nieuwe 

(Melkert)banen, voor de uitvoering van de horecanota en de invoering van de 

jeugdmonitor. Dit laatste instrument geeft de gemeente inzicht in het wel en wee 

van de jeugd op het gebied van veiligheid, onderwijs en vrijetijdsbesteding. 



{&] De Rotonde, meer dan een plein (18-9) 

Op 18 september wordt de fusie tussen de Gondulphusschool uit het Blauw 

Dorp en Stella Maris uit Biesland een feit. Samen vormen deze twee scholen de 

nieuwe school De Rotonde (foto), gelegen tussen de Hertogsingel, de Elisabeth 

Strouvenlaan en het Tongerse plein, de vanwege de verkeersproblematiek beruchte 

rotonde die de school het idee voor haar naam gaf. Wethouder W. Kuiper van 

Publieke Werken, Grondzaken en Onderwijs opent de school, die volgens directeur 

Bert Heuberger een multicultureel karakter zal krijgen. 

fIJ Kerk en theater (20-9) 

20, 21 en 22 september vindt de 13de editie van Musica Sacra, het festival 

van religieuze muziek plaats met als thema 'Zieners en Profeten'. De produktie en 

organisatie van dit festival zijn in handen van de KRO en het Theater aan het 

Vrijthof. De concerten en uitvoeringen vinden plaats in diverse kerken te Maastricht 

en in het Theater aan het Vrijthof en trekken van heinde en verre een inter

nationaal publiek. Een van de hoogtepunten vormt de wereldpremière van het 

Bonhoeffer-oratorium van Tom Johnson. 

[aj Alevieten (21-9) 

Zaterdag 21 september opent Wethouder V. D1rksen van Welz1Jn, Volks

gezondheid en Sport in Heer het nieuwe verenigingsgebouw van de Alevitisch 

Bektasische vereniging Maastricht, ook wel de Alevieten genoemd. De Maastrichtse 

vereniging telt liefst 160 leden, maar is nauwelijks in de stad bekend. De leden van 

deze veren iging zijn afkomstig uit Turkije en hangen een liberale en humanistische 

stroming binnen de Islam aan. Zij geloven wel in Mohammed en lezen in de Koran, 

maar gaan niet naar de Moskee, noch nemen zij deel aan het rigide vasten van de 

Ramadan. De naam is afgeleid van het feit dat de Alevieten geloven dat Ali de 

opvolger was van Mohammed. 
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flJ Pieke Dassen 70 (21-9) 

Zaterdag 2 1 september wordt Pieke Dassen (foto), voormalig poppenkast

speler en TV-acteur bij Sesamstraat, 70 jaar. Zijn 6oste verj aardag werd reeds 

uitbundig gevierd, op zijn 65ste verjaardag sprak Burgemeester Ph. Hou ben, dus 

zijn 7oste verj aardag moest iets speciaals worden. Dit is gerealiseerd door een 

overzichtstentoonstelling van zijn schilderwerken en poppen in de Stadsbiblio

theek en een dichtbundel van 14 Limburgse dichters samengesteld door 

Ton van Reen. 

~] RUL/RL/UM (22-9) 

Volgens de nieuwste ed itie van de ' Keuzegids Hoger Onderwijs', een 

beschrijving van de Nederlandse universiteiten en hogescholen, is de Universiteit 

Maastricht (zou het bij deze naam blijven?) niet alleen de jongste maar tevens de 

beste universitaire opleiding in Nederland. 

Vijf van de zeven studierichtingen komen als beste uit de bus. Een en ander is te 

danken aan het systeem van probleem-gestuurd onderwijs dat in Maastricht 

gehanteerd wordt. 



l1§1 Stadsbibliotheek naar Ceramiqueterrein (23-9) 

Op 23 september ondertekent de Universiteit Maastricht de aankoop van het 

gebouw aan de Nieuwenhofstraat (foto) en de Grote Looiersstraat, waar thans de 

Stadsbibliotheek en het Gemeente-archief gehuisvest zijn. Daarmee bevestigt de 

Universiteit haar positie als een van de grotere huiseige-naren van Maastricht. 

De centrale stadsbibliotheek en het gemeente-archief nemen medio 1998 hun intrek 

in hun nieuwe onderkomen op het Céramiqueterrein. Wethouder Kuiper van de 

gemeente Maastricht presenteert op 29 september het bouwplan, dat een ontwerp 

is van de architect Jo Coenen. In het nieuwe gebouw is verder ruimte gereserveerd 

voor een Stadshal (exposities, manifestaties, kiosken) en internationale instituten: 

een bijzondere culturele invulling in één gebouw, direct aan de Avenue Céramique. 

In totaal gaat het om een investering van 43 miljoen gulden. De gemeente levert 

een bijdrage van 26,5 miljoen, het rijk 11 miljoen (werk-gelegenheidsimpuls) en 

private partijen 5,5 miljoen. 

\§j OnbeHaaglijk (24-9) 

24 september weet de pers te melden dat burgemeester Ph. Hou ben ge

noemd wordt als mogelijke opvolger van burgemeester Havermans van Den Haag, 

die naar de Algemene Rekenkamer vertrekt. Houben's tweede ambtstermijn als 

burgemeester van Maastricht loopt immers binnenkort af. Mr. Ph. Hou ben laat 

weten absoluut niet van plan te zijn uit Maastricht te vertrekken. 

[!J Doorbrieven (25-9) 

De briefwisseling tussen Rosalie Sprooten en Max Paumen over Maastricht, 

verzameld in de bundel 'Maastricht met en zonder rouge' is in het Russisch vertaald. 

Het 1e ex. van deze vertaling is op 25 september gepresenteerd aan pers en genodigden. 

[aj Uitgeburgerd (26-9) 

Op 26 september neemt Boy Loontj ens afscheid als ambtenaar van de 

Burgerlijke stand van de gemeente Maastricht. In deze functie heeft hij meer dan 

12.000 personen in de echt verbonden. Een aantal citaten uit zijn mond: 'Je bent 

zoiets als een kok in een restaurant: iedereen geniet, maar jij moet werken'; 

en over de vele scheidingen: 'Zoiets kan gebeuren, lt's all in the game'. 

[aj Heuglijk feit in Heugem (28-9) 

Harmonie St. Michael uit Heugem viert 28 en 29 september het feit dat 

deze harmonie reeds in 1906 te Heugem werd opgericht, dus de 90 werd bereikt. 

J~ Stadsloop (29-9) 

Deze halve ,,e marathon is sterker bezet dan ooit, onder andere met 

Ethiopische en Kenyaanse lopers, die sterker blijken dan de plaatselijke atleten. 
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OKTOBER 
boekenmaand 

{l] Theatraal tekort (1-10) · 

Uit de tweede financiële tussenrapportage van de Afdeling Kunst, Cultuur 

en Onderwijs van de Gemeente Maastricht blijkt peri oktober dat het Theater aan 

het Vrijthof (foto)1in i996 een tekort op de begroting vertoont van meer dan 

f i.000.000,-. Een en ander geeft de komende maanden aanleiding tot tal van 

persberichten, verklaringen en politiek gekrakeel. 

[aj Brug open (4-10) 

Op vrijdag 4 oktober wordt de verbind ing tussen het oude en het nieuwe 

gedeelte van de wijk Boschpoort hersteld door de opening van een nieuwe brug 

over het voed ingskanaal (foto). 

[~ Waterlanders (4-10) 

De Provincie Limburg maakt begin oktober bekend dat de Maastrichtse 

watersportverenigingen De Maasvogels en Randwyck nieuwe clubgebouwen 

mogen neerzetten aan de noordzijde van de Pietersplas. Hiermee ondergraaft de 

provincie het bouwverbod dat het Rijk voor het winterbed van de Maas heeft 

afgekondigd. 

/lJ Vervolgens (4-10) 

Het theatergezelschap Het Vervolg maakt bekend dat nog voor i december 

a.s. begonnen wordt met de restauratie van de 'bordenhal' (foto) op het 

Ceramiqueterrein waar de Société Céramique vroeger haar borden fabriceerde. 

Medio i998 zal deze 

hal als eigen theater 

van Het Vervolg in 

gebruik genomen 

worden. Er zullen enige 

verander-ingen aan de 

hal aangebracht 

worden. Om de toneel

techn ische voor

zien ingen in het toe

komstige theater 

mogelijk te maken, zal 

de vloer een fl ink stuk 

uitgegraven worden en 

het dak met een meter 

worden verhoogd. 



[Ï] Samen 100 en dan naar de rechter (9-10) 

Frans Theunisz wil af van zijn contract met Marlstone Recording BV, de 

maatschappij van Beppie Kraft, waar hij i7 jaar aan verbonden is. Als reden voor zijn 

vertrek noemt hij 'dat hij het emotioneel niet meer aan kan om samen te werken 

met deze maatschappij'. Op 9 oktober probeert hij via de rechter zijn contract te 

verbreken. De rechter oordeelt echter dat Frans Theunisz zijn contractuele 

verplichtingen met Marlstone moet nakomen en uitdienen. 

flJ Romeins verleden (10-10) 

In oktober wordt het monumentale werk van de stadsarcheoloog Titus 

Panhuysen gepresenteerd. Zijn proefschrift, dat in samenwerking met het 

Bonnefantenmuseum verschenen is, beschrijft de Romeinse vondsten die Titus 

Panhuysen in Maastricht opgegraven heeft, hun herkomst en hun betekenis. 

Deze vondsten tonen aan dat Maastricht tot een der belangrijkste Romeinse 

vestigingen in het Noorden van Europa behoorde. 

flJ 48 architectuur-objecten (10-10) 

Stichting Manutius presenteert medio oktober 'Bouwen als buitenkunst. 

Actuele architectuur in Maastricht i976-1996'. Auteur Charles Genders, die lange 

tijd docent geweest is aan de Academie van Bouwkunst in Maastricht, heeft in zijn 

werk 48 bouwwerken uitgekozen uit de periode i976-1996 die illustreren dat 

Maastricht zijn plek heeft veroverd op de arch itectuurkaart van Nederland. 

De foto's in het boek zijn van de hand van fotograaf Philip Driessen. 

flJ Kinderschrijfwedstrijd (10-10) 

Bij de presentatie van 'De Amulet van Yor', het vierde deel in de serie 

dialect-kinderboeken van de hand van Jo Caris met de belevenissen van de 

Maastrichtse tweeling Kamiel en Marjan, wordt de finale gehouden van een 

kinderschrijfwedstrijd. Alle kinderen van groep zes van de Maastrichtse 

basisscholen kregen het verzoek een eigen einde aan het verhaal van 'De Amulet 

van Yor' te verzinnen. Honderdzes kinderen voldeden aan dit verzoek en de beste 

vijf mochten tijdens de finale hun eigen verhaal voorlezen. De fina listen zijn: 

Patrick Hermans, Andy Politsch, Maud Cornelissen, Pieter Vaissier en Joris 

Kersemaekers. De jeugd jury roept Joris uit tot winnaar. 

\ aj Golf-toerisme (10-10) 

Op donderdag 10 oktober verschijnt m de pers het bericht dat de gemeente 

Maastricht de plannen voor de herinrichting van De Dousberg, na het mislukken 

drie jaar geleden van een samenwerking tussen gemeente en proj ectontwikkelaar 

Gran Dorado, opnieuw uit de kast gehaald heeft en in bewerkte versie weer wil 

aanpakken samen met Projectontwikkelaar Van der Looy projectmanagement uit 

Weert. De nieuwe opzet behelst nu het verplaatsen van de Camping De Dousberg 
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(foto) naar een aangrenzend gebied aan de Via Regia en het vrijgekomen terrein 

gebruiken voor de bouw van 350 vakantiebungalows met daar omheen een 

golfbaan van 18 holes, een baan van 9 holes en een 'driving range'. De plannen van 

de gemeente Margraten om achter Huize St. Joseph eveneens een golfbaan aan te 

leggen liggen de gemeente Maastricht dan ook zwaar op de maag. 

laj Veldeke stript (10-10) 

Dialectvereniging Veldeke heeft samen met uitgeverij Dargault uit Brussel 

een Limburgse versie van 'Asterix de kampioen' uitgegeven, zoals de Nederlandse 

titel luidt, oftewel 'Le Combat des Chefs' in de oorspronkelijke Franse taal. Op 

10 oktober wordt het eerste exemplaar aangeboden aan gedeputeerde Eurlings. 

Het Limburgse stripverhaal heet "t Titelgevech' (foto) en is in vier dialecten 

geschreven: Maastrichts, Ven loos, Roermonds en .Gul pens. De eerste oplage van 

6.ooo exemplaren is in een mum van t ijd uitverkocht, waarna reeds na enkele 

weken een herdruk kan verschijnen. 

l~J Koninklijke subsidie (11-10) 

Op 11 oktober ontvangt Norbert Grunschel uit Maastricht in het Koninklijk 

Paleis op de Dam uit handen van Koningin Beatrix de Koninklijke Subsidie voor Vrije 

Schilderkunst, een bedrag van f s.ooo,-. Het werk van Norbert Grunschel is uit een 

aantal van 523 inzendingen uitgekozen. 

\ ~J Gemeentelijke kringloop (26-10) 

Op 26 oktober wordt door wethouder A. Cremers van o.m. Milieu een 

Kringloopwinkel (foto) op de l aan in den Drink te Heer geopend. Het ligt in de 

bedoeling dat de Maastrichtse bevolking overtollige inventaris en andere spullen 

die nog gebruikt kunnen worden hier inlevert. De Kringloopwinkel knapt deze 



spullen indien nodig op en verkoopt deze dan 

tegen een zo laag mogelijke prijs. iedereen kan 

er terecht voor kleding, meubilair, elektrische 

apparatuur en huishoudelijke spullen. Ook kan 

er 'avontuurlijk' worden gewinkeld: er zijn 

spullen te vinden die nergens anders meer te 

koop zijn. De kringloopwinkel heeft tot 

protesten geleid van particuliere organisaties 

die zich op commerciële basis reeds met 

kringloopactiviteiten bezig houden. 

Maastricht kiest voor kwaliteit \@ in de architectuur (15-10) 

"Zonder sturing, zonder beleid of visie 

op de ruimtelijke kwaliteit raakt de stad als het 

ware ontspoord en komt in een neerwaartse spiraal terecht", aldus het college van 

B. en W. bij de presentatie van de Architectuurnota. De nota wordt in het najaar 

uitgebreid besproken tijdens de discussierondes voor architecten, ontwikkelaars, 

woningcorporaties en ondernemers. De gemeente wil verder gaan dan alleen het 

behoud van het goede. Ook vernieuwende architectuur is van harte welkom. 

Door bewust bezig te zijn met de ruimtelijke kwa liteit van de stad houden alle 

partijen het geliefde stadsbeeld in stand. De gemeente Maastricht wil het 

draagvlak daarvoor creëren door informatiebijeenkomsten, exposities en 

stadswandelingen. 

\ aj Koninklijke onderscheiding (16-10) 

16 oktober maakt de Gemeente Maastricht bekend dat het de Koningin 

behaagd heeft Mevrouw Helena Meens (79 jaar) een koninklijke onderscheiding 

toe te kennen voor alle goede werken die zij gedurende 60 jaar in Maastricht 

verricht heeft. Ze is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Helena Meens 

heeft zich jaren vrijwillig ingezet voor de begeleiding van en hulp aan kansarme 

gezinnen. 

{l] Olterdissen, een bron van inspiratie (17-10) 

Stichting Fons Olterd issen heeft een biografie over Fons Olterdissen van de 

hand van Huub Noten gepubliceerd onder de titel 'Jao diech höbs us aon 't hart 

gelege' (foto). Het boek werd vormgegeven door Jo Hendriks en bevat tal van 

anekdotes over het rijk geschakeerde leven van Fons Olterdissen. Het schetst 

daarmee een levendig beeld van Maastricht rond de eeuwwisseling. 

[:g. \ Weinig vaart in ballonnen (18-10) 

Tijdens het weekend van 18-20 oktober vindt in het Geusseltstadion het 

Maastri chts Ballonfest ival plaats, een happening waaraan twintig ballonteams uit 
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binnen- en buitenland zouden deelnemen. Het weer werkte absoluut niet mee, 

hetgeen ertoe leidt dat uiteindelijk slechts 10 ballonnen kunnen opstijgen (foto). 

fIJ Jeker Jazz (18-10) 

In het weekend van 18, 19 en 20 oktober wordt in 23 Maastrichtse 

horecagelegenheden in het Jekerkwartier het jaarlijkse Jeker-Jazz festival 

gehouden. 

{J/ Aankomend talent (18-10) 

In hetzelfde weekend is het Jongerenkoor Amby gastheer voor ongeveer 

500 jeugdige zangers. Tijdens het vierdaags jongerenkorenfestival in het 

Gemeenschapshuis Ambyerhoof betreden 10 koren het podium. 

[/?J Baat voor de binnenstad (22-10) 

In de nota Herinrichting Kernwinkelgebied stelt de gemeente voor de 

komende jaren een grondige opknapbeurt aan de binnenstad uit te voeren. De 

kosten voor de voorgestelde nieuwe best rating en verlichting zijn begroot op 25 

miljoen gulden. Het is de bedoeling dat de ondernemers/winkeliers en eigenaren 

van de panden in de binnenst ad via een baatbelasting daar zo'n 15 miljoen aan 

bijdragen. Betere bereikbaarheid, betere parkeervoorzieningen, vernieuwde 

best rating en verlichting, meer veiligheid, meer promotie en een betere uitstraling 

van de winkelpanden moeten tussen 1998 en 2003 gerealiseerd worden. Een 

grootschalige aanpak die ervoor moet zorgen dat Maastricht zijn vooraanstaande 

positie als veilige, gezellige en stijlvolle winkelst ad behoudt en zonodig versterkt. 

{1] Driewerf Lumière (24-10) 

24 oktober opent Filmtheater lumière zijn derde zaa l, 'De Blauwe Zaal', met 

een blauwe aankleding en 54 dit o stoelen. Jan Besselink, directeur van Lumière, 

vindt dat hij hiermee nu echt een bioscoopj e gerealiseerd heeft. De programmering 

van de eerste t wee zalen ligt al maanden voorafgaand aan de filmvertoningen 



vast. In de derde zaal (foto) kan nu flexibel geprogrammeerd worden, waarmee 

ingehaakt kan worden op de actualiteit en het premièrecircuit . Tevens 

programmeert Jan Besselink live-muziek bij zwijgende film s, waarmee Lumière een 

van de voorlopers in Nederland is. 

l~ Maastricht h eeft wat met tunnels (24-10) 

De Scharnertunnel heeft lang in de belangstelling gestaan. Zelf5 het 

programma 'Ook dat nog!' heeft er aandacht aan besteed. Sinds lange t ijd is de 

tunnel alleen geopend geweest voor verkeer in westelijke richt ing vanwege 

werkzaamheden. Inmiddels is de tunnel weer geopend (foto). Omdat het zo lang 

geduurd heeft en de kosten nogal opliepen, is de opening geruisloos aan ons 

voorbij gegaan". 

[~ De m ate van op e nbaar vervoer (24-10) 

De druk op de binnenstad neemt toe waardoor het leefklimaat wordt 

aangetast. Dus, minder auto's en ruim baan voor de bus en het langzaam verkeer 

(foto). De gemeente Maastricht wil de openbaar vervoersas verbeteren. Busroutes 

worden verlegd, aangepast en er wordt gezorgd voor minder tijdverlies. Burgers 

zullen daardoor eerder geneigd zijn om de bus te pakken in plaat s van de auto. 

Een heel pakket van maatregelen is voorgesteld dat in totaa l 7,1 miljoen kost, 

waarvan het rijk 4,6 miljoen bijdraagt. 

0§1 Nieuwe basis voor politie Maastricht-Zuid-Oost/Eijsden (25-10) 

Op 25 oktober openen burgemeester Ph. Houben en zijn Eijsdense collega 

F. Cortenraad gezamenlijk het fraai gehuisveste politiebureau (foto beneden) voor 

de basis-eenheid Maastricht Zuid-Oost/Eijsden aan de Molensingel in Maastricht . 

[~ Rechten v oor het kin d (27-10) 

De Kinderrechtswinkel Maastricht aan het De Bosquetplein 1 bestaat in 

oktober 5 jaar. Het is het adres voor jongeren die recht sbijstand nodig hebben. 

Om dit lustrum te vieren houdt de Kinderrechtswinkel Maastricht op 27 oktober 

open huis. 

laj De Momus aan het Vrijthof (27-10) 

. Eind oktober wordt Momus BV door de rechtbank failliet v~rklaard. 
De nieuwe formule die in 1995 voor dit in 1881 opgerichte gelijknamige café werd 

geïntroduceerd, 'Grand Café en Restaurant', bleek te weinig bezoekers te trekken, 

hetgeen er toe geleid heeft dat de Momus BV zijn financiële verplichtingen niet 

meer kon nakomen. De 'Momus' was j arenlang de zetel van de Sociëteit Momus, 

waaruit na de Tweede wereldoorlog de carnava lsvereniging De Tempeleers 

voortgekomen is. De curator R. Luijten wil proberen het café in afgeslankt e vorm 

open te houden. 
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[aj Batteraof weer tot leven gewekt (27-10) 

Zondag 27 oktober 1s het bronzen standbeeld van de 'Batteraof P1eke en z1in 

hond Maoke' (foto) in het Stokstraatkwartier onthuld. Echt bestaan heeft dit 

toonbeeld van Maastrichtse trots, eigenzinnigheid en creativiteit niet. Pieke en 

Maoke zijn de hoofdfiguren uit de romans van Bèr Hollewijn, die zich in het 

Stokstraatkwartier van de eerste helft van deze eeuw afspeelden. 

l~ Maastrichtse horeca in rep en roer (31-10) 

De Horecanota van de gemeente Maastricht brengt de gemoederen van de 

Maastrichtse horeca-ondernemers flink in beweging. De nota richt zich op de 

binnenstad, met name op de cafés, restaurants, disco's en evenementen. Om de 

goede sfeer in de stad te behouden is een kwaliteitsbeleid op z'n plaats, meent de 

gemeente. Veel discussie met de horecanen over concentratiegebieden, 

consolidatiegebieden, plus gebieden en sluitingstijden. Na een uitgebreide 

evaluatie komt een belangrijke aanpassing uit de bus: het algemene sluit ingsuur 

voor de zaterdag is verruimd van 02.00 uur naar 03-00 uur. Bij wijze van proef van 

één jaar is ook de vrijdagavond aan banden gelegd: sluiting cafés 03.00 uur, in 

combinatie met het afschaffen van de ontheffingsregeling voor individuele 

horecazaken. 



NOVEMBER 
opening Rijksarchief en veel muziek en cultuur 

00 50 jaar toneelervaring (1-11) 

Vrijdag 1 november viert Bèr Veugen zijn vij ftigjarig toneeljubileum. 

Deze drijvende kracht achter de amateurtoneelveren iging Maastricht '46 viert dit 

door samen met 'zijn' gezelschap de voorstelling 'Nathan de Wijze' in het Pesthuys 

(foto) op te voeren, waarin Bèr Veugen de hoofdrol van Nathan vertolkt. 

\ aj Drukte bij de Helpoort (1-11) 

Vrijdag 1 november meldt zich de twintigduizendste bezoeker in 1996 aan 

de Helpoort, waar zowel de Helpoort zelf (foto), alsook het museum van de 

Stichting Maastricht Vestingstad te bezichtigen zijn. De Stichting Maastricht 

Vestingstad, die in 1996 haar twintigjarig bestaan vierde, beschouwt dit als een 

groot succes voor haar activiteit en. 

• 
rr " 
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J®] Aanranding van de nachtrust (1-11) 

De landelijke politiek lanceert, november een nieuw begrip in de discussie 

over de geluidsoverlast van Vliegveld Beek. Op de nieuw aan te leggen Oost-West 

baan van Maast richt-Aachen Ai rport mogen 'aan de randen van de nacht' 

maximaal 900 nachtvluchten jaarlijks uitgevoerd worden. Voorstanders van de 

Oost-West baan zijn voorzichtig blij, tegenstanders laaiend (foto). De directie van 

de luchthaven laat weten dat zij hiermee nooit de exploitatie van het vliegveld 

zonder intensieve subsidiëring en/of samenwerking met Schiphol sluitend kan 

krijgen. 

[l] Nightmusic (1-11) 

In het weekend van i-3 
november vindt de derde aflevering 

plaats van Music Nights Maastricht. 

Dit door SNS, Heineken en Dagblad de 

Limburger fors gesponsorde evenement 

presenteert (inter)nationale artiesten 

van formaat uit het licht e genre onder 

meer in een tent op het Vrijthof. Meer 

dan 5.000 bezoekers (foto) bezoeken 

dit muziekspektakel. Jazz-radio verzorgt 

tijdens Music Nights een live

uitzending voor jazz-fans. 



00 Ode aan Odeon (2-11) 

Begin november wint het Maastrichtse A Capella Koor Odeon op het vijfde 

landelijke vocal group festival in Amersfoort de eerste prijs in de hoogste categorie. 

tl] G.& G. G bij Veldeke (7-11) 

7 november overhandigt voorzitter Phil Dumoulin van Dialectvereniging 

Veldeke, na een inleiding door Professor Flor Aarts, het eerste exemplaar van het 

Maastrichtse Spreekwoordenboek 'Good en geistig gezag' aan burgemeester 

Ph. Houben, tijdens een feestelijke bijeenkomst van de Veldeke-kring op Fort 

St. Pieter. De auteurs Mieke en Sas Simais, Gaston Chambille en Enny Piets hebben 

ruim 10 jaar aan de samenstelling van deze bundel gewerkt. 

laj Rijksarchief uitgediept (8-11) 

Vrijdag 8 november opent Prins Willem Alexander (foto) het geheel 

vernieuwde Rijksarchief en laat zich uitgebreid informeren over het daar te 

verrichten werk (foto). Het archief zetelt sinds 1881 in de Minderbroederskerk aan 

de Pieterstraat, later werd het klooster van de Minderbroeders aan de Begijnen

straat daaraan toegevoegd. In de zestiger jaren ontstond er weer ruimtegebrek, 

uitbreiding van de monumentale panden werd echter niet toegestaan. De enige 

oplossing was de diepte ingaan om de dertig kilometer archiefruimte, die nodig 

bleek, te kunnen realiseren. De laagste vloer ligt nu liefst 7 meter onder de 

grondwaterspiegel. Bij de uitgravingen is een deel van de stadsomwalling 

blootgelegd. Samen met de kunst die 

het Rijksarchief herbergt vormt het 

complex nu een monument, museum 

en archief in één behuizing en mag zich 

daarmee waarschijnlijk het mooist 

gehuisveste archief van Nederland 

noemen volgens Rijksarchivaris 

Jo Ja mar. 

\ aj Muzikale jubilea (8-n) 

8 november ontvangt 

W. Hertogen, 50 jaar muzikant en 

36 jaar bestuurslid van de Harmonie 

Wilhelmina Wolder de koninklijke 

onderscheiding van Ridder in de Orde 

van Oran je Nassau. 

Eveneens op 8 november viert 

de Koninkl ijke Harmonie Maastricht 

haar 150 jaar bestaan, waarbij het korps 

gefeliciteerd wordt door Prins Willem 

Alexander (foto). 
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STADSONTWIKKEJ. ING 
Op de bres voor stadsvernieuwing 

Als de uitstraling, sfeer en kar dkler 

van Maastricht, die iedere 

Maastrichtenaar en velen daarbuiten n i 

a.m het h"ut liggen. m het gedrang 
komen. dJ111oert bch merugeen om 

hiertegen te protesteren Als t>et 
tegenovergestelde echter gebeurt, dl· 

opwaardenng van Maastricht en 

verbetermg van sfeer en karakter van 
onze stad d.rn wordt luer mmder 

aandac•1t :ian geschonken. We1r_ger 

zullen ziel> r"ahseren welke persone'l en 
mstant.es het ir'tiattrf tot vermeuwmg 

genomen he'>ben en de realisatie 
daarvan ter hand genomen hebben. 

Bij groh'rc houwwerken ziet men bij 
de bouwplaats mN•stal een uitgebrelc.l 
uithangbord met alle namen die,,, toe 

b11dragen C:.it het gebouw herbouwd, 
ver meuwd c.f van de grond af aan 

opgebouwd wordt 

Uit de brei van namel' is v~ak niet 

af te leiden, wie nu waar verantwoordt'· 

lijk voor 1s. Een aantal projecten die 

afgelopen 1aar en voorgaande 1aren m 
Maastricht tot een verbetering van 

het aanzien var stad en buurt hebben 

geleid worden op deze bladzijden voor 
het voetlicht gehaald. samen met de 

imtiercnde en dn1vende kracht 

erachter 

Patht'·rincma's, de uitbreiding van 

Hotel Le Roi. de Kadans, de drie wsli 

gmgen van McDonalds. La Bonbonnière, 
de Platte Za;il hebben. behalve het fett 

dat al deze mstanbes rueuwe 
vestlgmgen betrol:Jcen hebben m 

gebouwen die mtens1ef vernieuwd of lil 

een enkel geval compleet nieuw 

gebouwd z11n. nog iets meer met elkaar 
gemeen. 111<' prOJPCten zijn gerealiseerd 

onder het managcll'ent vac Ccdacq 

Pro1ectmanagement BV. 

De oude LTS a,rn de 5t 1\~aartrnsla rn 
heeft nadat het gebouw ,,J, <choo1-

rebouw overbodig werd , uen .?eg 
g~tdan Het verpauperele gebouw werd 

door d"l!gSVP•S)aafdcn t: t rutkt dJS 

overnact>t1rg<?1aats, er s l r •'lrl " 
gesticht die hP• .sel;ouw b11na 111 ef> 

verwoest. kortom, leegstand val' het 

gebouw werd voor de gemeente een 

groot probleem lodacq heeft het 

•nitiatief genorrier "'"een her 
bestemmir." voor het geoo,1w t" v1r der 

en deze te realise en Het conp1c x 

herbergt nu kantoren voor startende 

t'r'Clernemers. St chtmg rra1ekt met 
order mel'r een pt'L Ier peelzaJi, een 

ondergrondse parkl'l•1garar,e en de 
eerste MGM megahiosroop 1n 

Maastncht, Pathe SaTPen met de 

111tbreidmg var Hote1 Le Rm aan de 
overzijde van Je St Ma 1•tens1.ur waar 

Vl)f oudere panden omeebo 1wd z• r 

tot een meuwe vleugel 'lle• 28 karr. rs 

hebben beide pro1ecte de 

St Maartenslaan een 111euw aanzien en 

een forse opwa.rnlt!!llll! gegeven. 
De Kadans is gewstigl'l neen pand 

aar. de Kessel:;kade waar ('r•st CPn 

zerwarenhardel !Seve•tlgd wa< 



Er is ruimte gecreeerd voor een brasserie. 
een muziekkelder en een restaurant op 
de eerste verdieping. Daardoor ontstond 
een multifunctionele uitgaansruimte die 
een optimalisering voor het horeca
gebeuren op de Kesselskade betekent. 

De dne McDonalds vestigingen in 
Maastricht. de eerste op het terrein van 
De Geusselt. waar een voor McDonalds 
begrippen uniek gebouw neergezet is, de 
tweede in het pand van Fehx 
Kunsthandel aan de Wycker Brugstraat 
en de derde op de hoek van de Markt en 

2 

de Spilstraat, een gebouw dat een 
problematisch punt was in de 
binnenstad (onder andere door een 
overval op een aldaar gevestigd 
wisselkantoor) hebben werkgelegenheid 
geschapen voor ongeveer 250 jongens en 
meisjes. 

La Bonbonnière is een verhaal apart. 
Het is een gebouw met een rijk verleden, 
m het begin van de 17de eeuw gesticht 
als Jezuïetenkerk, later tot stads
schouwburg verbouwd. Het zou een 
doodzonde geweest zijn om niet een 
goede bestemming aan dit gebouw te 
geven na de verhuizing van de 
schouwburg naar het Theater aan het 
Vrijthof Na jaren touwtrekken heeft de 
Gemeente aan Codacq het initiatief 
gelaten om samen met Heineken 
La Bonbonnière te realiseren. 

Bij de officièle opening hebben ruim 
5000 mensen de gerestaureerde 
theaterzaal La Bonbonnière, de 
receptie/congreszaal La Salle Blanche, de 
feestzaal Le Redoute, de expositieruimte 
Le Foyer d'Olterd1ssen en Ie Café et 
Le Restaurant Le Paradis bewonderd. 
Onlangs is hier nog een exclusieve 
modewinkel aan toegevoegd. 

Een project dat nog in de steigers 
staat. maar ook reeds spraakmakend is, 
is de herinrichting van De Griend met 
een parkeergarage. een park en als pièce 

3 

de résistance. de Platte Zaal Met man en 
macht wordt er aan gewerkt om vóór de 
eerste prinsenzitting van de Tempeleers 
in 1998 het complex op te leveren. 

Al deze projecten staan voor de 
filosofie van Codacq, de herbestemming 
en verbetering van panden en gebieden 
in de binnensteden op een zodanige 
wijze dat de gerealiseerde projecten 
passen meen ge'integreerd en 
geïntensiveerd leefsysteem in de 
binnenstad. waar wonen, werken en 
recreatie naadloos in elkaar kunnen 
overgaan, dit als antwoord op 
verouderde opvattingen dat wonen. 
werken en recreatie separaat moeten 
plaatsvinden. 

Hoe wordt het projectmanagement 
van dergelijke ingewikkelde en 
arbeidsintensieve projecten 

1. KAHTOOR CODACQ P1011crMAHA<;iMiHT av. 

1. MC00N'AtD$ OP DE MA21CT 

3 Dl UITIUJll>ING VAH HortL LI ROi 

4. Dl KADANS 

4 

gerealiseerd? Met een eigen team van 
ongeveer 30 deskundigen op velerlei 
gebied past Codacq haar concept van 
procesmanagement. dat reeds in 1988 
door het bureau ontwikkeld werd, op de 
diverse projecten toe. Vanaf het eerste 
initiatief, vervolgens onderzoek, partners 
acquireren, het project ontwikkelen en 
realiseren en tenslotte hel gereahseerde 
project beheren. biedt Codacq 
begeleiding en management voor het 
hele traject of gedeelten ervan. Daarmee 
komt Codacq tegemoet aan de behoefte 
van gemeenten om binnen de 
bestaande, beperkende grenzen aan 
ruimte in de binnensteden toch een 
kwaliteitsverbetenng van het leven in de 
binnenstad te bewerkstelligen. 

Een prachtig voorbeeld hiervan is het 
pand Wilhelminasingel 58, waar sedert 
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de d1"rt1ger 1aren een garage gevestigd 
was Het IS nu een modem kantoor· 

gebouw. door de RO·groep/ Codacq. 

onderdeel van de holding RO groep bv, 
zelf m gebruik genomen. Het 1s een open 

gebouw, waar de medewerkers ieder hun 

eigen werkplek in gebruik hebben. maar 
dat ook de ruimte biedt voor project· 

overleg m een open sfeer. 

Naast bovengenoemde prestigieuze 
projecten draagt Codacq ook bij aan de 

ontw1kkelmg van industriêle pro1el1en 

fATHl c NIA!A 

en woningbouw an sich 

Voorbeelden hiervan Zijn respect1evehjk 
het Heineken-distributiecentrum m 

Heerlen, het AVIA·tankstat1on m <le 

Beatrixhaven te Maastricht, h!'t woning· 
complex m Heugem dat binnenkort 

opgeleverd wordt. en het in aanbouw 

Zijnde appartementencomplex op het 
terrein van de voormalige kaarsen 

fabnek aan de Lage Kanaald1Jk (met 

mstandhoudmg van het daar gelegen 
kapelletje) 

Maastncht moet Zijn faam als 

mooiste stad m deze contreien waar 

blijven maken. Codacq draagt hier Zijn 
bepalend steentje aan bij. 

RO groep 



\ aj Culinair en fair(S-11) 

Het MECC organiseert van 8-10 november een nieuwe culinaire beurs, 

de 'Fair Culinaire'. Dit is de eerste keer dat een dergelijke grote beurs op het gebied 

van eten en drinken voor de consument georganiseerd wordt. Het wordt zo'n groot 

succes dat de beurs komend jaar wederom georganiseerd za l gaan worden. 

J~ Voor de Enci op de loop (10·11) 

Op 10 november wordt weer de Enci -Bergloop georganiseerd. 

Deze traditionele hardloopwedstrijd wordt georganiseerd door Kimbria. De eerste 

Enci-Bergloop werd gehouden op 17 maart 1946. Dit jaar werd dus het 1ode lustrum 

van dit evenement gevierd. 

L~J Ein, twie, drei (10-11) 

Traditiegetrouw wordt in oktober door de Samenwerkende Maastrichtse 

Carnavals Verenigingen het nieuwe Maastrichtse Carnavalsliedje gekozen. 

Het winnende carnavalslied 1997 wordt 'Nog Eint', opnieuw van de hand van 

tekstschrijver Peter Ruyters en componist Marc Quaden. 

M 'Mest'-bui (11-11) 

De landelijke politiek 

krijgt wederom zijn weerslag 

in Maastricht. Limburgse 

boeren protesteren 

uitgebreid tegen de 

landelijke richtlijnen m.b.t. 

het mestoverschot en de 

mestboekhouding. Op 11 

november wordt er bij de 

Maastrichtse rechtbank 

geprotesteerd. Vanwege de 

11de van de 11de krijgt het 

protest een carnavalesk 

karakter (foto). 
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§] Openbaar 'Stedelijk en Euro' onder nieuw bestuur (15-11) 

De openbare Stedelijke Scholengemeenschap en het Eurocollege zijn 

omgezet in scholen voor voortgezet onderwijs op algemeen bijzondere grondslag. 

Beide scholen vallen dan onder de Stichting Voortgezet Onderwijs Limburg. 

Die moet weer uitgroeien tot een provinciaal georganiseerde 

bestuursvorm. 

Deze schaalvergroting is nodig omdat de financiële risico's van de 

individuele schoolbesturen te groot worden aangezien het rijk andere 

financieringsmethoden gaat hanteren. Volgens wethouder Kuiper van 

Onderwijs zullen de leerlingen daar nauwelijks iets van merken. 

Overigens is de naam van het 'Stedelijk' inmiddels veranderd in het 

Montessori College Maastricht, omdat zij 6 maart met hun montessori 

onderwijssysteem de officiële landelijke erkenning gekregen hebben. 

Vooruitlopend op deze erkenning stuurt het Montessori College 

Maastricht aan personeel, vrienden en relaties als kerstgroet een billet van 

1.000 lire met een afbeelding van Maria Montessori. 

[t"D Meer MECC (19-11) 

Het beurzenpakket van het MECC groeit en groeit. De directie bracht het 

nieuwsfeit dat ze starten met de bouw van een derde grote beurshal: de Westhal. 

De uitbreiding brengt het totale expositie-areaal van het MECC op ruim 30.000 m2. 

De West hal wordt in 1998 opgeleverd. 

Hrr rtR'IUIN lN AAH$1.VITIHQSPVNf' VAN Dl N/tVWi VIESTHAt 

lIJ {Kunst)zinnige samenwerking (23-11) 

Kumulus, Centrum voor de kunsten te Maastricht en de Streekmuziek

school Valkenburg kond igen op 23 november aan dat zij met ingang van 1 januari 

1997 gaan samenwerken. Kumulus neemt de Streekmuziekschool over en gaat 

daarmee een breder cursusaanbod in de regio westelijk Zuid-Limburg bieden. 

Het nieuwe kunsteninstituut telt meer dan 100 docenten, ongeveer 4.500 cursisten 

~ 
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en een aanbod van meer dan 150 cursussen. De toneel-, muziek- en dans

voorstellingen alsmede de exposities en open dagen in de twee hoofdvestigingen 

en de acht dependances trekken jaarlijks meer dan 200.000 bezoekers. 

[@ Traverse (28 -11) 

Maastricht reageert op 28 november met een nota 

waarin randvoorwaarden en uitgangspunten van de 

gemeente verwoord staan met betrekking tot de plannen van 

Rijkswaterstaat met betrekking tot de A2-traverse (foto). Het 

gaat hier om een voorlopige stellingname waarbij rekening 

gehouden wordt met verkeerskundige aspecten maar ook 

met milieu, natuur, landschap, ecologie, waterhuishouding, 

stedebouw, economie en ruimtelijke ordening. De gemeente 

wijst het alternatief van een Oostelijke ringweg om 

Maastricht af. 

EtH KI/Kil fN HIT KIRAMltlC• ATtl.llR VAN KVMULUS 
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DECEMBER 
opening La Bonbonnière en een witte Kerstsfeer 

L@ Annexatie tegengehouden (3-12) 

'Geen grootschalige herindeling van Maastricht' berichten Provinciale 

Staten. Zij wijzen hiermee de plannen af van de gemeente Maastricht om onder 

meer Eijsden te ahnexeren. De gemeente heeft duidelijk andere opvattingen over 

uitbreiding dan de Provinciale St aten w illen toestaan. Het gemeentebestuur stoort 

zich vooral aan de zinsnede in de provinciale herindel ingsplannen 'Maastricht 

opteert echter vooralsnog voor een grootschalige herindeling.' Volgens het 

gemeentebestuur is er namelijk geen sprake van een grootschalige herindeling. 

[aj Gevelpieten (4-12) 

Rond Sinterklaas spelen zich in het centrum van Maastricht spannende 

taferelen af. Sinds enige jaren kan men het verschijnsel 'klim pieten' (foto) 

waarnemen. Dit jaar zijn ze te bewonderen bij TV-Gazet aan de Graanmarkt. 



\d21 Winkelen in Heugem (5-12) 

Begin december wordt het nieuwe winkelcentrum aan de Beente te 

Heugem officieel geopend door wethouder Th. Bovens en ex-wethouder J. Hoen. 

l~J Vrijwillig in de prijzen (10-12) 

In het kader van de internationale vrijwilligersdag reikt de burgemeester 

van Maastricht op 10 december voor de achtste keer de gemeentelijke vrijwilligers

prijzen uit. Dit jaar zijn de prijzen toegekend aan de Stichting Vluchtelingenwerk 

Maastricht, die sedert 1983 werkt aan de opvang, hulpverlening en begeleiding van 

asielzoekers en vluchtelingen, aan Mevrouw Melanie Vriezelaar-Jennekens (67 jaar) 

voor haar jeugdwerk, speciaal voor 'De Speuldoes', en aan de heer Bèr Feron 

(75jaar), bestuurslid van Stichting Jan Baptist, betrokken bij de burenhulp St. Pieter 

en de Sociale Alarmering Maastricht. De prij zen bestaan uit een cheque ter waarde 

van f 1.500,-. 

l~ Platte zaal in 11 maanden gereed (13-12) 

Op 13 december wordt bekend gemaakt dat de bouw van de 'Platte zaal' 

aan de Griend in maart 1997 zal gaan beginnen. Als eerste is de parkeergarage 

gereed (foto), die aanvankelijk slecht bezocht 

wordt, omdat men de ingang van de garage 

moeilijk weet te vinden. Na het aanbrengen 

van een uitgebreide bewegwijzering treedt 

hierin verbetering op. De planning voor de 

'Platte zaal' (foto) houdt in dat voor de 

bouwvakvakantie 1997 de 'mei' op het 

gebouw moet staan en dat de oplevering 

uiterlijk per 30 januari 1998 zal moeten 

geschieden i.v.m. de herstart van de 

Prinsenzitting van de Tempeleers. Na het gereedkomen van de zaal wordt het 

gebied er omheen ingericht tot het Griendpark. 
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/PJ Voo1tva1end (14-12) 

14 december opent gouverneur Baron van Voorst tot Voorst de nieuwbouw 

van het Sigmacollege aan de Juliana val'\ Stolberglaan (foto). Het gebouw telt 

66 klasloka len en kan in totaal 1.500 studenten herbergen. 

/IJ 'Blind' leed (15-12) 

Op zaterdag 15 december opent de compleet gerenoveerde La Bonbonnière 

haar deuren voor het Maastrichtse publiek met een 'blind date', een afspraak met 

een onbekende. iedere bezoeker wordt gekoppeld aan een voor hem vreemde 

andere bezoeker om gezamenlijk het gebouw te bezichtigen (foto). Ruim 5.000 

mensen maken gebruik van de gelegenheid om de oude schouwburg in zijn 

nieuwe jasje te zien. Dit onverwacht grote aantal nieuwsgierigen leidt tot grote 

wachttijden en tot een voor Maastricht onbekende queue-vorming, groter nog dan 

bij de kaartverkoop aan het begin van het seizoen bij het Theat er aan het Vrijthof. 

Na de ingebruikneming van de vern ieuwde zalen blijkt dat de geluidsisolatie, tegen 

verwachting in, niet voldoet, hetgeen tot protesten van omwonenden leidt. 

Er wordt alsnog isolatie aangebracht in de theatertoren om verdere overlast te 

voorkomen. 



l~ Afscheid Cantor (17-12) 

Zondag 17 december neemt Jean Wolfs, na 45 Jaar, afscheid als Cantor

Organist van de O.l.Vrouwe Basiliek. 

§ kerst-mis (18-12) 

In het centrum van Maastricht protesteren op 18 december een aantal 

jongeren tegen de overmatige slacht van wild en vee voor de kerstdagen (foto). 

\aj Veiligheid in Maastricht? (20-12) 

Uit onderzoek van de Nationale Woningraad naar de leefbaarheid m de 

honderd grootste steden van Nederland blijkt dat Maastricht zich bevindt in de top 

tien van gemeenten waarvan de bewoners ernstige klachten hebben. Het gaat 

hierbij voornamelijk over de crimina liteit waar bewoners mee te maken krijgen en 

het gevoel van onveiligheid in de stad. 

[ïtJ Onderscheiden (21-12) 

21 december ontvangt Mevr. A. Geuskens-Schuurmans een koninklijke 

onderscheiding bij haar afscheid van de VOGG afdeling Maastricht. Mevrouw 

Geuskens heeft deze vereniging van ouders en verwanten van mensen met een 

verstandel ijke handicap 28 jaar als secretaris met raad en daad bijgestaan. 

Zelf heeft zij een gehandicapte dochter, Henny. Toen deze opgenomen werd in 

Huize Maria Roepaan heeft zij de vrijkomende tijd gebruikt om voor het VOGG 

actief te worden. 
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fil Wollig verkeer (22-12) 

Op 22 december herleven oude tijden in Maastricht. Dwars door het 

centrum van de stad trekt een complete schaapskudde, van de Hoge Fronten op 

weg naar haar winterverblijf in Bergharen. De dames hadden bijzondere 

belangstelling voor de laatste mode. 

/lJ De Kersttafel is reeds gedekt (22-12) 

Tegen de Kerst verzorgt de Stichting Vrienden van het museum Spaans 

Gouvernement een gedekte 18de eeuwse kersttafel in de Luikse Kamer van het 

museum (foto). Dit jaar wordt de tafel voor de derde maal gedekt met servies, 

kristal en tafelzilver uit de museumcollectie en is voor het publiek te bezichtigen 

Als Kerstgeschenk overhandigt de vriendenkring aan het museum, ter uitbreiding 

van haar collectie Maastrichts zilver, 12 complete couverts van de zilversmid 

Hourdoucq. 

\~ Sibematerrein (30-12) 

Bij het scheiden van het jaar 1996 presenteert 

het Gemeentebestuur het stedebouwkundig plan voor 

het thans braakliggende Sibematerrein (foto). 

Het terrein wordt bestemd voor de nieuwbouw van het 

Eurocollege aan de oostelijke kant en een hotel aan de 

westelijke kant. Het middenterrein moet parkeer

gelegenheid bieden, maar ook een parkachtig karakter 

krijgen. De bomen aan de Sibemaweg blijven behouden alsmede de bestaande 

schoorsteen mits deze op een kwalitatief verantwoorde wijze in de opzet van het 

plan ingepast kan worden. 



JANUARI 
veel ijs, kou en de Elfstedentocht, gekrakeel rond PC Limburg 
en het Theater aan het Vrijthof 

[aj Van (k )oud naar nieuw (1-1) 

Sinds bijna twintig jaar (sinds '78/'79) is de jaarwisseling niet meer zo koud 

geweest . Dank zij de koude van ver beneden de nul graden verloopt de jaar

wisseling bijzonder rustig op een paar kleine vechtpartijen na. Veel bevroren 

waterleidingen zorgen er voor dat fitters en verwarmingsmonteurs het bijzonder 

druk hebben. La Bonbonnière viert na jaren w eer zoals vanouds een oudejaarsparty. 

Dankzij de aanhoudende vorst wordt in het hele land volop geschaat st op natuur

ijs. Alleen Maast richt blijft achter. Pas na morrende geluiden uit de M aastrichtse 

wijken, gaat het college van Burgemeester en Wethouders overstag. Vijvers worden 

verlicht en op diverse plekken in de wijken worden kunstijsbanen aangelegd. 
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00 Concertreis (2-1) 

Harmonie Heer Vooru it vertrekt op 2 januari voor een 5-daagse concertreis 

naar Praag om deel te nemen aan het 17de Internationales Festival der Blasmusik in 

de afdeling Höchststufe. Zij behalen de prijs voor de beste dirigent en een gouden 

medaille in hun categorie. 

00 Gordelroof (3 -1) 

In het kader van het 50-jarig bestaan van de Toneelgroep M-46 vindt op 

3januari de première plaats van het toneelstuk 'De Roof van de Gordel'. Regie is in 

handen van Jef Piters en decors en kostuums zijn ontworpen door Dimitri 

Merkoulov. 

l aj Vakantie-plannen (3-1) 

Van 3-5januari v indt in het MECC de jaarlijkse Vakantie-Info beurs plaats. 

Met de lage buitentemperaturen van begin januari is de voorpret op een warme 

zonnige zomervakantie des te groter. 

[~ In de greep van de kou (3-1) 

Er drijft steeds meer ijs in de Maas. De stuwen Zijn gestreken op die van 

Bergharen na, de scheepvaart is onmogelijk. 3 januari wordt er een j achtverbod 

voor heel Limburg van kracht om de wildfauna een kans op overleving in deze kou 

te bieden. Er komen bij de gemeente veel klachten binnen over gladde trottoirs en 

fietspaden. Ook meent men wederom de loslopende poema gesignaleerd te 

hebben middels sporen in de sneeuw. In de Daalhofvindt de jaarlijkse kerstbomen

verbranding (foto) plaats, hetgeen nog enige warmte biedt. 



[.&) Elfstedentocht (4-1) 
En waar iedereen naar heeft uitgekeken gebeurt ook: 4 januari wordt de 

15de Elfstedentocht gereden! Vier Maastrichtenaren hebben de tocht der tochten 

uitgereden. Wethouder Veronica Oirksen zette de sportievelingen op 16 januari 

officieel in het zonnetje (foto). 

~ Ravelijn (4-1) 

Omdat naar de mening van de bewoners van het 

Ravelijncomplex de Woningstichting St. Servatius vast van plan is 

hun complex te slopen stapt de bewonersvereniging naar de 

ombudsman om de dreigende afbraak te verh inderen. 

Het Ravelijncomplex (foto) is door de Gemeente opgezet als een 

soort 'woonschool' onder meer voor de bewoners uit het oude 

Stokstraatkwartier met zijn toenmalige woonkazernes. In 1982 

besloot de Gemeente al tot sloop. In de afgelopen decennia heeft 

de wijk zich ontwikkeld tot een buurtgemeenschap van studenten, 

kunstenaars en jonge gezinnen. De noodzaak tot slopen bestaat 

niet meer, wel is een grondige opknapbeurt nodig. Het stads-

bestuur biedt zich aan om als bemiddelaar in dit conflict op te treden. Dit leidt 

uiteindelijk in april tot de oplossing dat het Ravelijncomplex bl ijft bestaan. 

St. Servatius maakt een herstelplan voor de komende vijftien jaar en krijgt de 

coördinatie van het nieuwbouwcomplex ten zuiden van de Ravel ijn. 

{lj 40 jaar volkstoneel (5-1) 

Truus en Raymond Willems van het Mestreechs Vollekstheater vieren op 

s januari hun 40-jarig toneeljubileum. Na de voorstelling van zondags januari (nog 

steeds van 'lech en Die vaan Miech') wordt het (toneel}echtpaar gehuldigd, onder 

meer door burgemeester Ph. Houben die hen de Erepenning van de Stad 

Maastricht uitreikt. 
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fIJ Jubileumjaar (5-1) 

De Harmonie Ster der Toekomst maakt bekend dat 1997 het jaar is waarin 

zij haar 18de lustrum, dus haar negentigste verjaardag viert. Het Theater aan het 

Vrijthof (foto) viert zijn eerste lustrum. Deze lustrumfeesten worden geopend door 

een concert van het LSO met het 1ste pianoconcert van o.a. Tsjaikowsky. 

f.r!J Afgebrand (7-1) 

De brand bij Radium Foam BV van september krijgt 7 januari een trieste 

nasleep. Radium ontslaat 23 van de 140 personeelsleden. Omdat de produkt ie van 

schuimrubber verlieslijdend was heeft Radium besloten de afgebrande loods niet 

te herbouwen voor schuimrubberproduktie. Daarmee werden 23 personeelsleden 

overbodig. Voor de ontslagen werknemers is eeh sociaal plan opgesteld. 

J .r!J Verbolgen hoteliers (7 -1) 

Paul Rinkens, directeur/eigenaar van Hotel Bergère, protesteert bij het 

gemeentebestuur als voorzitter van de SAHOT, de samenwerkende hoteliers 

Maastricht, tegen de uitbreiding van de RVB te Randwyck. De RVB, een 

managementopleidingsinstituut voor studenten uit derde wereldlanden, ook wel 

Maastricht School of Management (MSM) (foto) genaamd, breidt zijn aanta l 

kamers, waar deze studenten kunnen overnachten, verder uit en gaat deze als 

goedkope hotelkamers exploiteren. De SAHOT heeft geen problemen met de 

uitbreiding van het aantal hotelkamers in Maastricht, wel met het feit dat het RVB 

een gesubsid ieerde inst elling is met overheidssubsidie, waardoor de verhuurprijs 

van hun kamers concurrerend laag kan zijn. Bovendien is de bouw van extra 

hotelkamers in dit gebied niet opgenomen in het bestemmingsplan van Randwyck· 

Noord. De Gemeente wijst de bezwaren van de SAHOT af, de Provinciale Staten 

evenzo. In juni doet de Raad van State de uitspraak dat de RVB haar aantal kamers 

mag uitbreiden. 



~ Continu contact (10-1) 

Çb Op 10 januari presenteert de Universiteit Maastricht op haar al weer 21ste 

Dies Natalis een nieuw tijdschrift ContinuUm genaamd. Dit tijdschrift wordt het 

contactorgaan voor de inmiddels 15.000 afgestudeerden aan deze Maastrichtse 

onderwijsinstelling. 

flJ Theatraal tekort 2 (15-1) 

Het Theater aan het Vrijthof maakt in het begin van het nieuwe j aar 

woelige tijden door. Weliswaar qua niveau tot de top-vijf van Nederland behorend, 

raakt het theater mede dankzij de overschrijding van het programmabudget diep 

in de rode cijfers. Een financieel tekort dat in 1996 was opgelopen tot 1,2 miljoen, 

moet uitgelegd worden aan de geschokte politiek én het Maastrichtse publiek. 

Het wegvallen van sponsoren, de almaar duurder wordende produkties en het 

streven naar A-kwaliteit leveren het grootste spanningsveld op. Na een grondige 

analyse van het financiële beheer van het theater lijkt de basis gelegd voor een 

financieel gezond bedrijf dat met een kwalitatief hoogstaande programmering de 

Nederlandse en Euregionale top kan bereiken. Wethouder Raymond Leenders van 

Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing, Cultuur en Financiën geeft 15 januari een 

persconferentie om een en ander uit te leggen. Later in de maand zal het budget 

van het Theater met f 345.000,- bijgesteld worden om de A-status te kunnen 

handhaven. 

~ FC-Lirnburg perikelen (10-1) 

.@. Nol Hendriks, bestuurslid van Roda JC, brengt 10 januari het bericht naar 

buiten dat MW en Roda wellicht in één stadion gaan spelen, er zou misschien zelfs 

een fusie mogelijk zijn. Vanaf 1996 is er al gepraat over een FC-Limburg met 

Fortuna Sittard, MVV en Roda. De fusiebesprekingen liepen spaak door het afhaken 

van MVV. Ook nu ontkent Benoit Wesly, voorzitter van MVV, te willen vertrekken uit 

het stadion de Geusselt en eventueel te gaan fuseren. Hij noemt het bericht van 

Nol Hendriks buiten proporties en hardop denken. 

fZJ Belten loopt Spa-ak (10-1) 

De van oudsher bekende combinatie van vervoerder Frans Beiten en Spa 

bronwater, de rode vrachtwagens met het Spa-vignet erop, staat op springen. 

Oorzaak is het door Spa per 1 januari opzeggen van Beitens vervoerscontract in 

België. Bij Beiten komen hierdoor 13 tot 18 vrachtwagencombinaties stil t e staan. 

Uiteindelijk zal dit leiden tot het faillissement van Frans Beiten. 

J.@ï/ Good zweit (11-1) 

De jaarlijkse prominenten loop 'Zweit veur Leid' brengt op 11 januari met 

zijn 4de aflevering van 10 km. f 50.000,- bij elkaar voor het 'Hospice Trajectum 

Maastr icht', een opvanghuis voor patiënten, die in het ziekenhuis 'uitbehandeld' 

zijn en wachten op overlijden. 
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[aj Uzze Peter (12-1) 

Zondag 12januari wordt Peter Schrijen uitgeroepen tot Prins Peter 1 van de 
Tempeleers. Wederom komt de prins voort uit de gelederen van het Reuzengilde. 
Dit lijkt een broei kast voor stadsprinsen. Tot de vele verplichtingen van de Prins 
behoort het traditionele bierproeven bij Stadsbrouwerij de Ridder (foto). 

[~ Minder koud (13-1) 

13 januari komt het kwik weer voor het eerst boven het vriespunt. 
14 januari gaan de stuwen weer dicht en zet de dooi door. Er ontstaat een 
topdrukte in autowasserettes om pekel en sneeuwtroep van de auto's te 
wassen. 

\aj Waar gaan we naar k ijken? (17-1) 

Eindelijk is het zover. Elke dag Maastricht op TV op een eigen, lokale zender. 
Wetenswaardigheden, nieuws, een weekagenda en interviews moet de 
Maastrichtse kijker zeker één keer in de week aan de buis kluisteren. Op 17 januari 
ondertekenen de Stichting Kabelomroep Zu id-Limburg (KOZL), de NV Nutsbedrijven 
Maastricht en de gemeente het convenant 'Lokale Omroep Maastricht 1997'. 
De omroep heeft van het gemeentebestuur een jaar de tijd gekregen om zich te 
bewijzen temidden van een toenemend aantal concurrenten. Want TV 8 zit en 
Omroep Limburg komt ook op de kabel. Een toekomstige samenwerking tussen de 
regionale en lokale TV wordt dan ook niet uitgesloten. 

fIJ Pausteade (17-1) 

17 januari start de toneelgroep 'Het Kruis van Bourgondië' een project van 
drie weken; 'Het Fausthaus'. Het theater aan Hoogfrankrijk is voor dit project 
compleet omgebouwd om ruimte te creëren voor 4 korte voorstellingen per avond, 
een compleet Faustmuseum en een installatie van beeldend kunstenaar Leonne 
van der Gaar. Artistiek leider van 'Het Kruis van Bourgondië', Guido Wevers. 
is initiatiefnemer en leider van 'Het Fausthaus'. 

[!] Excellent (17-1) 

In Londen wordt de Maastrichtse kunstenaar/graficus Jos Bergmans 
bekroond met het 'Design Excellence Certificate' vanwege de verzorging en uitgave 
van een boek met affiches die hij ontworpen heeft. Door deze uitverkiezing wordt 
zijn werk opgenomen in het prestigieuze 'European Regional Design Annual'. 

\aj De appel valt niet ver van de boom (17-1) 

De Xelat Groep van MVV-voorzitter Benoit Wesly start op 17 januari met de 
voorbereidingen om een Apple Park Hot el en een Applebee restaurant te bouwen 
op een voormalig oefenterrein van MVV bij de Geusselt. 



laj Festi-val (17-1) 

Na protesten van omwonenden heeft de Raad van State de 

hinderwetvergunning van Festi-Village aan de Boschstraat (foto) 

geschorst. Als reden voor schorsing wordt de onduidelijkheid van de 

vergunning genoemd. De Gemeente gaat naarstig op zoek naar 

mogelijkheden om Festi-Village toch de mogelijkheid te bieden open te 

blijven. 

{J] Kunstconsumptie (17-1) 

Ruim 20 winkelbedrijven nemen in de maand j anuari deel aan 

een kunstmanifestatie van de Jan van Eyckacademie te Maastricht. 

Meer dan 30 kunstenaars uit binnen- en buitenland nemen deel aan 

'Een pittoreske omweg langs de consumptiecultuur'. De kunst dringt zich 

hierbij niet zo op als in musea, maar is verweven in het aanbod in de 

w inkels. Het zijn kwinkslagen, die amuseren en soms tot nadenken 

aanzetten. Op een subtiele wij ze wordt de toeschouwer met zijn eigen 

consumptiegedrag geconfronteerd. 

L~J Klussucces (17-1) 

Een lekkende kraan repareren, afval vervoeren of een kapotte 

lamp verwisselen. Als je hoogbejaard of gehandicapt bent, dan gaan dat 

soort klussen niet meer van een leien dakje. De klussendienst biedt 

daarom uitkomst. Voor betrekkelijk kleine bedragen knappen zij allerlei 

klussen op bij de mensen thuis. Jaarlijks steekt de gemeente f 70.000,

in dit project met als doel ouderen en 

gehandicapten langer zelfstandig te 

laten wonen. Uit de evaluatie over 

i996 blijkt dat de klussendienst 

succesvol is. Reden genoeg voor het 

college van B. en W. om het project 

voort te zetten. 

\aj Staargebouw plat (20-1) 

Na jaren vertraging door 

bezwaarprocedures van omwonenden 

en de Bond Heemschut gaat de sloop 

van het Staargebouw op 20 januari 

van start . Wederom gaat er een 

nostalgische plek in het stadscentrum 

verloren om plaats te maken voor dure 

appartementen. In twee weken tijd 

ligt het complete gebouw tegen de 

grond (foto). 

1 
-----

Jaarboek Maastricht 1 45 



46 1 Jaarbotk l.iaasrric~t 

r.rn Papierformaat (20-1) 

KNP-Leykam kondigt, na eerdere berichten van verlies (augustus 1996), het 
schrappen van 1000 van de 4600 banen aan, waarvan 300 alleen al in Maastricht 
gerealiseerd moeten worden. Het massaontslag is volgens KNP-Leykam nood
zakelijk om te kunnen overleven. Vakbond FNV reageert geschrokken mede omdat 
in Maastricht nog steeds de naweeën van de vorige reorganisatie bestaan. In 1995 
werden er 250 banen door de directie geschrapt. FNV laat later weten onmogelijk 
akkoord te kunnen gaan met de bezuinigingen. 

[aj In memoriam (22-1) 

Op 22 januari overlijdt de Oud-stadsarchivaris en -bibliothecaris Hub 
Wouters. Hij was vanaf 1947 stadsarchivaris. Tijdens zijn leven was hij de grote 
promotor achter het oudheidkundig onderzoek van het Limburgs Geschiedkundig 
en Oudheidkundig Genootschap. Talloze artikelen en boeken zijn van zijn hand 
verschenen. Hij was redacteur van De Maasgouw en van de reeks 'Publications' 
van het L.G.O.G. 

[aj Getapte gastheer (22-1) 

In Amsterdam, tijdens de Horecabeurs aldaar, wordt Tom Custers tot 
'Kastelein van de toekomst' uitgeroepen. Tom voldeed aan het criterium 'uitstekend 
gastheer'; hij weet alles van koffie en bier en kan met lastige klanten omgaan. 
Tom Custers tapt in het dagelijks leven in de bar van Hotel Tapperij De Poshoorn 
(foto} in Wyck. 

laj De sigaar (23-1) 

Op 23 januari gaat het Maastrichtse Sigarengenootschap 'Los Deliciosos' 
(de 'lekkertjes?') van start. Ongeveer 50 mannen en 4 vrouwen willen de cultuur 
van het sigarenroken bevorderen. Sigarenhandelaar en -kenner Wim Otten houdt 
een inleiding en wordt vervolgens benoemd tot beschermheer van het 
Genootschap. 

[fJ Heiligdomsvaart (28-1} 

De voorbereidingen voor de Heiligdomsvaart 1997, met als thema: 'Boe bis 
diech' (foto} zijn in volle gang. Diverse comités zijn druk in de weer. Het comité 
'School' laat op 28 januari de film 'Servaos, boe bis diech?' in première gaan. 
Deze film heeft tot doel bij de schoolgaande jeugd interesse voor de komende 
Heiligdomsvaart te wekken. 

[aj Vogelvoer (28-1} 

Op 28 januari wordt door de douane te Antwerpen in de haven een partij 
van meer dan 1 miljoen bevroren Chinese mussen in beslag genomen, bestemd 



voor de Maastrichtse poelier en wildhandelaar J. Van Leendert BV. De mussen zijn 

in Nederland een beschermde dierensoort. In 1994 werd een soortgelijke zending, 

toen bestaande uit 2 miljoen mussen, ook bestemd voor Van Leendert, in de 

Rotterdamse haven in beslag genomen. Sinds 1995 geldt voor de mussen in 

Nederland een invoerverbod. Middels een fi liaal in Kanne te België importeert 

Van Leendert de mussen via de Antwerpse haven. Volgens een vogelkenner hoor je 

geen vogel meer in Zuid-China. 

[aj Verhitte carnavalsgemoederen (29-1) 

In D'n Tempeleer, de carnavalsgazet van de Tempeleers, die op 29 januari als 

bijlage bij De Maaspost verschijnt, is een artikel opgenomen onder de titel 

Beppisme. Het had een satirisch artikel moeten worden over het feit dat Beppie 

Kraft en Frans Theunisz samen 100 jaar geworden zijn in de Geusselt en dat 

vervolgens Frans Theunisz naar de rechter stapte. Volgens Beppie Kraft is het echter 

een tirade geworden tegen haar persoonlijk en tegen haar firma Marlstone, 

zodanig, dat er sprake was van smaad. Beppie Kraft dreigt naar de rechter te 

stappen. De Tempeleers trekken het boetekleed aan en spreken in het openbaar 

zelfs over een blunder. Het feilen van de redactie wordt aan de kaak gesteld en er 

worden schriftelijk excuses aangeboden. Beppie Kraft is hiermee tevreden gesteld. 

f.r!] Duur per vierkante meter (30-1) 

Op 30 januari maakt het Britse beleggingsadviesbureau Healy & Baker, 

dat jaarl ijks een internationale lijst van duurste winkelstraten publiceert, bekend 

dat de Grote Staat nog steeds qua huurprijzen de duurste winkelstraat van 

Nederland is. Echter, de huurprijzen van deze straat beginnen t e dalen. De huren 

van de zijstraten van de Grote Staat gaan daarentegen omhoog. Wim Fisher, 

directeur/eigenaar van Maison Louis en voorzitter van de Vereniging Eigenaren in 

de Binnenstad is het hiermee oneens. Volgens hem is er eerder sprake van een 

stabilisatie van de huurprijzen. 

[Af Sporthulde (31-1) 

Wethouder Veronica Dirksen van Welzijn, Volksgezondheid en Sport 

huldigt op 31 januari zo'n 200 Maastrichtse sportkampioenen in de Festi-Village. 

Daar zitten ook kampioenen bij die een Nederlandse of Europese titel hebben 

behaald. 

[.r!] Vijverdal in financieel dal (31-1) 

Bij het scheiden van de maand januari luidt Psyche-Medisch Streekcentrum 

Vijverdal (foto) de noodklok. Er zal drastisch bezuinigd moeten worden wil Vijverdal 

financieel overleven. In 1997 redden ze het waarschijnlijk nog wel, maar in 1998 

komt Vijverdal flink in de problemen. Als er niets gebeurt dreigt wellicht dan een 

faillissement. 4% van de begroting, dat is 2,3 miljoen gulden, gaat de bezuinigings

operatie omvatten. 
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PEBRUARI 
carnaval 

l@ Natuurpark Kleine Weerd wordt groter (1-2) 

De Kleine Weerd in Maastricht wordt uitgebreid met twee hectaren. 

De uitbreiding van het natuurpark aan de Maas strekt zich uit tot het terrein van 

watersportvereniging Randwyck. De Kleine Weerd is een voorbeeldproject voor het 

Grens-Maasplan en heeft als doel de natuur dichter bij de mens te brengen. De 

gemeente heeft de grond gratis in gebruik gegeven aan het Wereld Natuur Fonds. 

De Stichting Ark beheert het park en heeft samen met de gemeente gezorgd voor 

de afrastering. Tussen de spontaan opgekomen planten en struiken grazen de 

bijzondere Konikspaarden (foto) die al heel wat publiek hebben getrokken. 

\@ Nieuw concept Markt-Maas project (1-2) 

De gebouwen van het toekomst ige Markt-Maas project - waar de twee 

stadskantoren staan (foto pag. 49) - worden kleiner dan aanvankelijk de bedoeling 

is geweest. Minder massaal, passend in het unieke karakter van het Maastrichtse 

kernwinkelgebied. Daardoor is het niet mogelijk om het totale ambtenarenkorps te 



huisvesten. Ook komt er niet één groot 

bouwblok maar verscheidene kleine 

'gebouwdelen'. De Maasboulevard wordt 

vanaf de Servaasbrug ondertunneld, de 

Wilhelminabrug zakt tot op het niveau 

van de Maasboulevard en de Markt wordt 

autovrij gemaakt. Na het jaar 2002 moet 

een gebouw verrijzen waarin ruimte is 

voor twaa lfduizend vierkante meter 

winkels, horecagelegenheden, kantoren 

voor de ambtenaren en onder het 

gebouw een parkeergarage voor zo'n 

vierhonderd auto's. De gemeente 

Maastricht, belegger ING-Vastgoed en 

ontwikkelaar MBO/Ruijters zijn het eens 

over deze hoofdrichting. Architect 

Jo Coenen is ingeschakeld vanwege· zijn 

betrokkenheid bij het project Rivieroevers en zijn deskundigheid bij de aanpak van 

locaties met vergelijkbare knelpunten. Nog voor het einde van het j aar is er meer 

duidelijkheid over de definitieve invulling van het Markt-Maas project. 

De Maastrichtse ondernemers reageren ontevreden. Zij zijn niet gelukkig met het 

verminderen van de beschikbare winkelruimte. 

lIJ Adhesie A-status (6-2) 

Op 6 februari arriveert bij Burgemeester en Wethouders een brief, waarin 

de Maastrichtse toneelgezelschappen Het Vervolg, het Kruis van Bourgondië, de 

Federatie, de Toneelacademie en Jeker Studio (nooit geweten dat er zoveel zijn) 

ervoor pleiten dat de A-status van het Theater aan het Vrijthof gehandhaafd blijft 

en dat de Gemeente Maastricht daarvoor garant moet staan. 

fiiïJ PC Limburg vervolg {6-2) 

Een projectontwikkelaar maakt bij de provincie bekend dat hij in een 

vergevorderd stadium is om de financiering rond te krijgen van het 'Limburg 

Forum', een superstadion in de t rant van de Amsterdamse Arena. Het multi

functionele stadion zal 130 miljoen gaan kosten en zal gevestigd worden in 

Valkenburg. Een voorwaarde hierbij is wel dat de Limburgse voetbalclubs moeten 

fuseren tot FC Limburg. De provincie en de gemeente Valkenburg vinden het 

prachtig, de voetbalclubs reageren voorzichtig. 

[-gJ Carnavalsversierselen (6-2) 

Café van Bommel aan de Platielstraat is wel uitbundig in carnavals

stemming. De gevel wordt versierd met een deux-chevaux wrak met non. Dit gaat 

volgens de politie toch wel iets te ver. Van Bommel wordt verzocht zijn 'schicht' 

voor de veiligheid van de carnavalsvierders te verwijderen. Aldus geschiedde. 
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\~ Carnaval (9'10/1i-:1) 

Prins Peter 1 is ingehaald, het LSO 
Maastricht heeft zijn 44ste Carnavalsconcert 

gegeven (waarover zelfs een boekje geschreven . 

is), overal zijn de (bedrijfs)carnavalsbals achter de 
rug, het echte werk kan nu beginnen; 

Carnaval i997 (foto's). 

[aj Hieringbiete zonder .Rieu (12-2) 

André Rieu laat 7 januari al weten dat hij, 
wegens zijn zeer vele verplichtingen, helaas moet stoppen met zijn Hieringb1ete 
konzèrs. 

Na aanvankelijk in de oude Redoute gestart te zijn, werd de belangstelling 
dermate groot dat er uitgeweken moest worden naar het MECC. Toen het 
Hieringbiete konzèr uit de binnenstad verdween, zijn zes ondernemers aan het 
O.LVrouweplein met een alternatief Hieringbiete konzèr gestart, gesponsord door 
drie brouwerijen. Dit kan nu volledig tot zijn recht komen. Dit jaar wordt er op 12 

februari onder meer opgetreden door sa lonorkest Nostallegasie, de Sanseveria's en 
Beppie Kraft. 



1~ 

[~ KNP veISUS KPN (12-2) 

Toen de Koninklijke PTI geprivatiseerd werd koos ZIJ een andere naam. 

Deze werd Koninklijke Posterijen Nederland. Dit schoot de Koninklijke Nederlandse 

Papierfabriek fors in het verkeerde keelgat. Beide firma's wensen namelijk onder de 

afkortingen KPN en KNP door het leven te gaan en volgens KNP lijkt KPN te veel op 

KNP. Vooral in het buitenland ontstaat verwarring hierover en beide firma's 

ontvangen elkaars post. KPN heeft een miljoenen kostende introductie gehouden 

om de afkorting KPN ingeburgerd te krijgen en is niet van plan om deze naam weer 

te w ijzigen. Dus stappen beide concerns naar de rechter met schadeclaims die 

minstens 7 cijfers omvatten. De rechter probeert de partijen rond de tafel te krijgen 

om de kwestie in der minne t e schikken. Op Aswoensdag wordt bekend dat dit 

gelukt is. KNP BT (verpakkingen etc.) zal zijn naam gaan veranderen en de al 

bestaande naam KNP Leykam (papierproduktie) blijft gehandhaafd. KPN (posterijen 

dus) blijft zich zo noemen en zal de kosten van naamsverandering van KNP betalen. 

[aj Schoenen poetsen? (14-2) 

De Stichting Ontwikkelings Maatschappij voor Buurteconomie, de SOMB, 

lanceert bij monde van haar secretaris P. Keymis het idee van wethouder Th. Bovens 

om een aantal werkelozen in Maastricht om te scholen tot schoenpoetser. Hiermee 

zou een bijdrage geleverd kunnen worden aan Maastricht als bezoekersstad. Eerst 

zullen de poetsers in de banenpool opgenomen worden, maar het moet mogelijk 

zijn een zelfstandig bestaan met poetsen te verwerven. De reacties op dit plan zijn 

nogal SOMBer. Er blijkt nauwelijks belangstell ing, aanvankelijk meldt zich een 

zevental belangstellenden, maar vier haken ijlings weer af, ook al omdat er nogal 

schamper in de pers gereageerd wordt. Hans Bos schrijft in Dagblad de Limburger 

dat Maastricht hiermee afzakt tot het soort maatschappij waar de armen van de 

samenleving gedwongen dienstverlening moeten verrichten zoals rijden in een 

Tjoek-Tjoek, koffers sjouwen, kauwgum op straat verkopen en autoru iten wassen. 
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[aj Euro-Kok (19-2) 

Premier Kok doet Maastricht aan op 19 februari. Het bezoek heeft een 

Euregionaal karakter in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Raad 

van Europa in de eerste helft van 1997. Premier Kok bezoekt het Eurocollege (foto), 

opent de Euregionale contactdagen in het MECC en neemt deel aan het overleg 

van de Euregioraad onder voorzitterschap van Ger Kockelkorn. Dank zij het bezoek 

van Kok is het bezoekersaantal van de raadsvergadering redelijk. Ruim 60% van de 

verwachte deeinJmers is aanwezig, een percentage dat normaliter rond de 30% 
ligt. 

111 Theatraal tekort 3 (20-2) . 

In februari wordt A. Dekker benoemd bij het Theater aan het Vrijthof om 

financieel orde op zaken te gaan stel len. A. Dekker was voorheen 2 jaar directeur bij 

Dagblad de Limburger en 3 jaar bij Bates Cepro, of Franpack Bates BV, zoa ls zij zich 

nu noemen. Piet van Hest, directeur van het Theater verklaart desgevraagd, dat hij 

zich niet onder curatele gesteld voelt. 

[@ Cerarnique-dreiging (20-2) 

De Gemeente Maastricht maakt bekend dat zij de w ijk Akerpoort (foto), 

die pal aan het Ceramique-terrein grenst een opknapbeurt wil geven om haar 

beter aan te laten slu iten bij het Ceramique-terrein. Deze opknapbeurt is dermate 

rigoreus dat de woningen in de 

aangrenzende straten zullen 

moeten verdwijnen. De 

gemeente wil dan ook een 

voorkeursrecht gaan uitoefenen 

indien de bewoners hun panden 

gaan verkopen. Dit zint de 

bewoners van geen kant. 

Zij voelen zich door dit voor

keursrecht bedreigd en richten 

een belangenvereniging op die de gemeenteraad moet zien te overtuigen dat dit 

voorkeursrecht niet verleend mag worden. De gemeenteraad vergadert hier begin 

april over. 

{IJ Staar voor een goed doel (21-2) 

Op vrijdag 21 februari geeft de Mastreechter Staar een benefietconcert voor 

het Saint John Hospita! in het West-Afrikaanse Ghana. De opbrengst van het 

concert is bestemd voor de bouw van een nieuw röntgenlaboratorium. De Stichting 

Sa int John Hospita! krijgt ook medewerking van het AZM om het noodl ijdend 

ziekenhuis in Afrika te helpen. Het AZM verzorgt onder meer opleidingen voor 

artsen uit dit ziekenhu is en stuurt niet meer gebruikte, doch wel nog goede spullen 

naar Afrika. 



00 Komische opera (28-2} 

Op 28 februari gaat in La Bonbonnière de komische opera Ba-Ta-Clan van 

Jacques Offenbach in première (foto). Het Maastrichtse gezelschap Opéra Comique 

brengt deze vrolijke eenakter in volledige bezetting met 40 man koor, 4 solisten en 

een eigen begeleidingsorkest twee maal per avond op de planken. De muzikale 

leiding is in handen van Raymond Janssen en de regie wordt verzorgd door Maurice 

de Bruijn. Voorafgaand aan de première organiseert Galerie Kumulus samen met 

Opéra Comique Maastricht een theaterexpositie in haar gebouw aan de 

Herbenusstraat. Kostuums, decors, affiches, programma's, draaiboeken, rekwisieten, 

foto's, dia's en videobanden geven een indruk van wat er achter de schermen van 

een grootschalige muziektheaterproduktie komt kij ken. 

f©J hartchirurgie (22-2) 

Medio februari komt het AZM met het bericht naar buiten dat er een voor 

Nederland unieke hartoperatie heeft plaatsgevonden, een hartverklein ingsoperat ie. 

Hartchirurg A. Prenger heeft deze techn iek overgenomen van de Brazil iaanse 

cardioloog Batista. Het is een experimentele techniek, waar grote risico's aan 

verbonden zijn en waarvan nog geen cijfers over overlevingskansen bekend zijn. 

Dit blijkt. De hartpatiënten zijn en ige dagen of weken na hun operatie overleden 

en A. Prenger zal deze vorm van opereren stoppen. 

[! 1 Te voet (22 -2) 

Van 22 februari tot en met 25 mei houdt het Natuurhistorisch Museum een 

expositie getiteld: Voeten in de aarde, schoeisel uit Maastrichtse bodem. Zij geeft 

hiermee een overzicht uit de rijke leerlooierstraditie die Maastricht gekend heeft 

(Looiersgracht, Looiersstraat). De oudste geëxposeerde schoen komt uit de 

Romeinse tijd. De meeste schoenen zijn gevonden in oude putten of bij 

opgravingen. 

).&/ PC Limburg vervolg (24-2) 

Benoit Wesly laat weten dat naar zijn mening een Limburgse topclub, zoals 

FC Limburg moet gaan worden, niet per se in de Limburgse hoofdstad moet spelen. 

De supporters van MW zijn geschokt. Zij eisen een verklaring van de voorzitter. 

Er wordt een vergadering tussen bestuur en supporters belegd waar het er heet 

aan toe gaat. Benoit Wesly gaat overstag en belooft de supporters dat zo lang hij 

voorzitter is, MVV nooit Maastricht za l verlaten. 

)§:R Voorbeel d van Buurtplatform Malberg (27-2) 

Buurtplatform Malberg presenteert eind februari een eigen rampenplan. 

Aanleiding is een gebeurtenis, waarbij een aantal bewoners van Mal berg 

geëvacueerd moest worden. Deze hebben uren op straat gestaan. In het rampen

plan staat omschreven hoe te handelen, waar opvangmogelijkheden zijn etc. 
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Het voordeel van het plan is dat hulpverleners sneller aan het werk kunnen. Het 
buurtplatform hoopt dat andere wijken in de stad dit voorbeeld zullen volgen. 

laj Statistiek (28-2) 

Aan het eind van februari worden diverse statistische onderzoeken 
gepresenteerd, die ook de stad Maastricht betreffen. Uit onderzoek van Konsument 
en Media in opdracht van RTl..4 blijkt dat Maastricht de meest favoriete 
bestemming van de Nederlander is als hij een stedentrip maakt. Dit levert jaarlijks 
450.000 hotelovernachtingen op, waarvan 60% afkomstig is uit eigen land. 
Daar komen de dagjesmensen nog bij. Amsterdam staat op de tweede plaats en 
Va lkenburg met 1,1 miljoen overnachtingen waarvan 82% uit eigen land, op de 
derde. Uit een NIPO- enquête onder 1.000 Nederlanders in opdracht van Weekblad 
Elsevier komt Maastricht uit de bus als derde meest favoriete woonplaats. 
Amsterdam Is hier een, Arnhem staat op de tweede plaats. 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek weet te melden dat, gezien het aantal 
uitvoeringen van professionele podiumkunsten, cultureel gezien Maastricht op de 
negentiende plaats in Nederland eindigt. Als men naar de bezoekersaantallen van 
professionele èn amateurkunst kijkt komt Maastricht op de dertiende plaats. Over 
deze laatste twee plaatsen is Wethouder R. Leenders, onder meer van cultuur, niet 
tevreden; men had naar meer moeten kijken dan alleen naar het aantal 
professionele uitvoeringen en bezoekersaantallen meent hij. 
In juni maakt de VVV bekend, dat uit onderzoek van het Amsterdamse bureau 
KPMG bekend geworden is, dat het toerisme in Maastricht jaarlijks 344 miljoen 
opbrengt en zorgt voor werkgelegenheid van zo'n 2.300 full-time banen, direct en 
indirect. Jaarlijks bezoeken 2,6 miljoen mensen een dagje M aastricht en zorgen 
voor tweederde van de toeristische inkomsten. De beurs- en congresbezoekers 
dragen zo'n 12 % hieraan bij. 

Start bouw bedrijvencentrum De ~eusselt (28-2) 

Een koppeling maken tussen achterstandswijken en kansrij ke gebieden. 
Dat is een van de thema's van het Maastrichtse Grote Steden
beleid. De bouw van het bedrijvencentrum voor (door)startende 
ondernemers bij het stadion de Geusselt (foto) past perfect in 
die fil osofie. Op de laatste dag in februari geeft wethouder 
T. Bovens van Sociale en Economische Zaken het officiële 
startsein voor de bouw van het centrum. Samen met de 
gestarte bouw van het Applepark Hotel en het restaurant 
Applebee's stimuleert het bedrijvencentrum nieuwe 
initiatieven op de Geusselt. Extra werkgelegenheid voor met 
name mensen uit Wittevrouwenveld op de terreinen horeca, 
bedrijvigheid, beheer, sport en vrije tijd. 



MAART 
overval met bom 

Laj Belgisch getoeter (1-3) 

De maand opent met een bepaald niet 

alledaagse protestdemonstratie tegen de te 

verwachten geluidsoverlast van de Oost-Westbaan 

van Maastricht-Aachcn Airport. Onze Belgische 

buren uit aangrenzende gemeenten rijden in een 

lang toeterend lint van auto's (foto) door Maastricht 

om ons te confronteren met lawaaioverlast. Op de 

Markt aangekomen demonstreren zij ook op de 

trappen van het stadhuis. 

[.rl] Taxatie (1-3) 

De Gemeente Maastricht heeft de aanslagen 

van de nieuwe OZB, de Onroerende Zaak Belasting 

verzonden. Alle panden in Maastricht zijn opnieuw 

getaxeerd en op de herziene waarde is de OZB-

belasting gebaseerd. De aanslagen leiden tot een stortvloed van aanvragen voor de 

taxatierapporten. De Gemeente verwacht hiervan in totaal zo'n 5.000 verzoeken 

voor hertaxaties. Tevens ontbrandt de discussie of de taxatie wel correct verlopen 

is, omdat de door de Gemeente aangestelde taxateur een belangenverstrengeling 

verweten zou kunnen worden. De taxateur is t evens projectontwikkelaar en 

onroerend goed beheerder in de stad, dus zou deze niet een geheel ona fhankelijke 

taxatie kunnen uitvoeren. Alle panden uit Maastricht bij elkaar blijken volgens de 

taxateurs bijna 14 mi ljard waard. 

[iJ Nederlandse Drumba ndkampioen (2-3) 

· ·· De Drumband van Harmonie Wilhelmina (foto) uit Wol der wordt in maart 

Nederlands kampioen bij de nationale drumbandwedstrijden. 

~ Stadhuisgesprekken in De Heeg (2-3) 

Burgemeester Houben geeft op 3 maart het startsein voor de Stadhuis

gesprekken in De Heeg. Een bijzondere methode om de bewoners van De Heeg te 

betrekken bij het maken van een veiligheidsplan voor de buurt. Via de Stadhuis

gesprekken worden w illekeurig gekozen bewoners telefonisch benaderd door 

wethouders, raadsleden en ambtenaren om hun mening of suggesties te geven 

voor de verbetering van het leefklimaat. Maar daar blijft het niet bij. Na het 

persoonlijk contact met de bestuurders, kunnen bewoners zich opgeven voor de 

'Ronde-tafelgesprekken' om nog eens verder te praten over de knelpunten in de 

wijk, samen met bestuurders en vertegenwoordigers van poli tie, stichting Trajekt , 
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buurtbeheerbedrijf en de woningstichtingen. Zo'n vijfhonderd mensen zijn 

telefonisch geënquêteerd en ru im honderd doen mee aan de Ronde-tafel

gesprekken. 

Porse bouwactiviteiten in Maastricht (3-3) 

Op diverse plaatsen torenen de bouwkranen boven de stad uit. Er wordt 

flink gebouwd in Maastricht en dat gaat nog wel 

even door. Tot 2005 bouwt de gemeente nog zo'n 

7500 woningen, verspreid over diverse locaties. In 

korte tijd leveren met name de grote bouwlocaties 

een forse bouwstroom op. Een goede mix van 

gestapelde won ingen, vooral op 't Céramiqueterrein 

(foto), en grondgebonden woningen in de wijken 

Amby en Hazendans. In de periode 2005 - 2010 wil 

de gemeente nog 1400 woningen bouwen in de stad 

en ongeveer 600 op de zogenoemde uitbreidings

locaties. Voor de gemeente blijft de 'compacte-stad' 

gedachte uitgangspunt, dat wil zeggen zoveel 

mogelijk bouwen in de stad zelf en in zuidelijke 

richting, de Maasdalzone. Verder wil de gemeente 

het Mergelland ongemoeid laten zodat recht wordt 

gedaan aan de natuur-landschappel ijke waarde van 

dat gebied. 

\aj Tot uw dienst (7-3) 

7 maart moet de Sociale Dienst M aastricht een dag dicht, omdat de 

computer het werk niet aankan. Alle uitkeringsgerechtigden moeten voor i april 

hun jaaroverzicht i996 ontvangen. De uitdraai van de i5.ooo overzichten vergt 

dermate veel inspanning van de computer dat er tijdens de uitdraai geen ander 

werk met de computer mogelijk is. Vandaar dat een groot deel van het personeel 

een dagje vrij krijgt. Overigens maakt wethouder Th. Bovens bekend dat in 1996 

voor het eerst sinds 7 jaar het aanta l uitkeringsgerechtigden gedaald is en wel met 

500. Oorzaak hiervan is volgens de wethouder de nieuwe bijstandswet en het 

uitstroombeleid van de Gemeente Maastricht. 

[e/ Canner asbest (7-3) 

In de maand maart wordt er veel aandacht in de pers geschonken aan de 

Asbest-affaire van de Cannerberg. Duizenden militairen zijn hier onwetend 

blootgesteld aan het kankerverwekkende asbest. Door de belangenorganisaties 

Erfgoed WDM (Vereniging van dienstplichtige militairen) en Comité Asbest

slachtoffers worden schadevergoedingen van het Ministerie van Defensie geëist. 

De gevolgen van asbest inademen worden pas over 20 jaar duidelijk. Een 

slachtoffer zou dan moeten kunnen rekenen op een schadevergoeding van 

f 75.000,- tot f 150.000,-. Het Ministerie van Defensie erkent aansprakelijkheid 



maar kent nu nog een verjaringstermijn van 30 jaar, waar binnen geen uitkering 

gedaan wordt. De affaire blijft de gemoederen danig bezig houden. Er wordt om 

een parlementaire enquête gevraagd, die echter geen doorgang hoeft te vinden na 

verklaringen van de Staatssecretaris van Defensie Gmelich Meijling. Wel wordt er 

een parlementa ire werkgroep geformeerd, die zich met de asbestproblematiek za l 

bezig houden. Het Ministerie van VROM meldt In juli dat de rotzooi die acht er 

gebleven is na het vertrek van de NATO-troepen, ruim i4.ooo kubieke meter 

inclusief het asbest, binnen vijf jaren opgeruimd zal zijn. 

fIJ Hoera Kunst (7-3) 

Onder deze t itel is in maart in het Gouvernement 

ruimte ingeruimd voor een expositie kunstwerken van 

verstandelijk gehandicapten van de Stichting Jan Baptist. 

De tentoonstelling laat zien tot welke kunstzinnige prestaties 

de gehandicapten in staat zijn (foto). 

[~ De handarbeider (7·3) 
Op 7 maart wordt 1n Belfort het nieuwe 

appartementengebouw met zijn opvallende halfronde uiterlijk 

officieel door Wethouder R. Leenders ten doop gehouden. Na 

aanvankelijk door de buurtbewoners als de UFO van Belfort 

betiteld te zijn, krijgt het gebouw nu de joyeuze naam I' Artisan (foto). 

J 
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\ aj Bevrijding (8-3) 

Het bestuur van de Stichting Bevrijdings Festival heeft laten weten dat het 

de organisatie van het jaarlijkse Bevrijdingsfestival in Maastricht niet langer kan 

bolwerken zonder extra steun. De provincie reageert hierop door de Gemeente 

Roermond te verzoeken het Bevrijdings Festival te organiseren om zo meer 

draagvlak voor het festival te bewerkstelligen. 

111 TEFAF (8 -3) 

Van 8-16 maart wordt weer de jaarlijkse TEFAF, The European Fine Art Fair 

gehouden. De opening verloopt niet geheel naar tevredenheid. Voor een 

toegangsprijs van f 175,- krijgen de bezoekers niet het buffet, dat ze andere jaren 

gewend waren, maar kleine broodjes paling of brie. Obers die met schalen de 

keuken uitkomen worden bestormd. Ook is er geen taxi te krijgen omdat de 

Maastrichtse Taxicent rale weigert taxi's in de richting van het MECC te sturen. 

De centrale is ontevreden omdat een ander taxibedrijf het shuttle-vervoer naar het 

vliegveld mag regelen. Het duurste stuk van deze TEFAF is een replica van de 

Maltezer Falcon ter waarde van 15 miljoen gulden. In juni wordt bekend dat dieven 

voor bijna f 400.000,- op deze TEFAF buit gemaakt hebben. 

[aj Lèllebèl in Lummel (8-3) 

Toneelgroep Lummel brengt van 8 maart tot 5 april acht maal de klucht 

Donna Lèllebèl in het Kapelaan lochtmanhuis te Limmel op de planken. Het is de 

zestiende produktie van deze vriendenclub. 

[aj Bomenvoordeeltje (8-3) 

De Stadskwekerij op St. Pieter wordt Centrum voor Natuur- en Milieu 

Educatie, een overkoepelend orgaan voor meer dan 30 natuurorganisaties onder 

leiding van directeur Don Shepherd. Er is daarom geen plaats meer voor 700 van de 

750 gekweekte bomen. Zaterdag 8 maart ontstaat er een ware stormloop van 

belangstellenden die de bomen komen uitzoeken en voor f 25,- per stuk bestellen. 

Bij een commerciële kwekerij betaalt men al gauw het tienvoudige voor dergelijke 

bomen. 

[aj Willem Vliegenpenning (12-3) 

Niek Ploegmakers (foto), pastoraal werker, ontvangt op 12 maart van de 

Partij van de Arbeid de Willem Vliegenpenning voor zijn ruim elf jaar lange inzet 

voor de 7000-8000 minima in Maastricht. 

l©) Doorgeschakeld (13-3) 

De SOS-Telefonische Hulpdienst Maastricht gaat definitief dicht en wordt 

doorgeschakeld naar Heerlen. Hiermee gaan jaren ervaring en de banden die met 



de bellers zijn opgebouwd verloren. De 17 vrijwilligers hebben hierover bij de 

Provinciale Staten geprotesteerd, maar deze kunnen hier niets aan doen, aangezien 

de verantwoordelijkheid voor deze beslissing bij het bestuur van de centrale, de 

Stichting Telefonische Hulpverlening Limburg, ligt. 

/l] TEFAF krijgt ereteken (13-3) 

Burgemeester Houben reikt op 13 maart het ereteken van verdienste uit 

aan het bestuur van TEFAF, als blijk van waardering voor het professionele werk en 

het enthousiasme waarmee zij al tien jaar lang de beurs tot een succes weet te 

maken. 

In die t ien jaar heeft TEFAF zich ontwikkeld tot één van de meest vooraanstaande 

kunst- en antiekbeurzen ter wereld. Het ereteken is een stedelijk blijk van 

waardering en gelijktijdig een stimulans voor personen of instellingen die de 

ontwikkeling van Maastricht in promotioneel, economisch, cultureel of 

maatschappelijk opzicht bevorderen. 

~ 1 Literatuurquiz (14-3) 

De groep 5 VWO van het St. Maartenscollege w int via Internet een 

literatuurquiz van uitgeverij Bulkboek. Zij wist als enige school in Nederland het 

vijfde niveau van vragen te bereiken. 

[aj Mevri 60 (15-3) 

Zondag 15 maart wordt gevierd dat Mevri (foto) zestig jaar bestaat en nog 

steeds in familiebezit is, thans onder leiding van Ferry en Henny Schiffeleers. Mevri 

is de afkorting van Maastrichtse Electrische Vulpen Reparatie Inrichting, later werd 

de naam Maastrichtse Eerste Vulpen Reparatie Inrichting. Aanvankelijk gestart in 

de Wycker Brugstraat verhuisde Mevri eerst naar de Lenculenstraat, vervolgens 

naar Grote Staat 14 en toen naar het huidige adres. 

[aj Stroomstoring II (15-3) 

Op 15 maart wordt Maastricht wederom getroffen door een stroomstoring, 

ditmaal gewoon een uit de hand gelopen kortsluiting. Van 8.30 uur tot 9.00 uur 

zitten Maastricht-Oost en Zuid, Cadier en Keer, St. Geertruid, Gronsveld en 

Oost Maarland zonder stroom. 

~ FC Limburg slot (15-3) 

A Fortuna Sittard en Roda JC maken 12 maart een gezamenlij ke begroting 

voor een fusieclub, ditmaal zonder MVV. Op 15 maart wordt de in aanbouw zijnde 

villa van MVV-voorzitter Benoit Wesly door woedende supporters beklad met 

leuzen tegen FC Limburg. 19 Maart maakt Roda JC bekend dat de financiering voor 

zijn nieuwe stadion rond is. Hiermee haakt ook Roda JC af in de FC Limburg 

plannen. 
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pi:ï/ Stroomafwaarts {16-3} 

Tientallen zwemmers voorzien van vinnen en snorkels doen op zaterdag 

16 maart de 'Afdaling van de Maas'. Vanaf Slavante zwemmen ze tot aan de duiker 

bij Boschpoort, stevig ingepakt en beschermd tegen het vervuilde maaswater. 

De tocht is zwaar en kent vele uitva llers die de afdaling niet af weten te maken. 

Sommigen maken het zich iets gemakkelijker (foto). 

Basiskunst (16-3) 

In de aanloop naar de Heiligdomsvaart vindt in de lange Gaank van de 

St. Servaas Basiliek een speciale kunsttentoon

stelling plaats. De leerlingen van de basisschool 

St. Aloysius aan de Brusselsestraat hebben getekend 

en geschilderd met als thema 'de Heiligdomsvaart' 

(foto). De resultaten van hun artistieke werk

zaamheden zijn in maart in de Servaas te 

bewonderen. 

Reeds vanaf februari lopen ook de voor

bereidingen en repetities voor de musical 'Jesus 

Christ Superstar' van Andrew Lloyd Webber (1971), 

die t ijdens de Heiligdomsvaart op het 

Vrijthof uitgevoerd zal worden en het klank- en 

lichtspel 'Christus van de Noot' van Hub Noten 

(1997) dat in het Fa liezusterspark opgevoerd gaat 

worden. 



\:Af.\ Overval (18-3) 

l::J Op 18 maart wordt Maastricht opgeschrikt door een overva l op het 

Grenswisselkantoor in de Stationshal te Maastricht. Een met een bivakmuts 

getooide man brengt eerst op afstand een bom tot ontploffing die de complete 

voorgevel van het kantoor verwoest en daarna nog een bom in het kantoor zelf. 

Twee personeelsleden en twee voorbijgangers raken gelukkig slechts licht verwond 

maar schrik en schade zijn enorm (foto). Er wordt een onbekend bedrag aan geld 

buitgemaakt en ondanks het feit dat de overval door bewakingscamera's 

geregistreerd is, zijn de daders nog steeds voortvluchtig. Herstel van de st ationshal 

zal nog vele maanden in beslag nemen. 

[aj Konlnkrljkzaal (19-3) 

De Getuigen van Jehova bouwen een Koninkrij kzaal in de wijk Belfort. 

Een 'Koninkrijkzaal ' is de plaats waar de getuigen van Jehova hun religieuze 

bijeenkomsten houden. De Koninkrijkzaa l Belfort wordt hoofdzakelijk door de 

getuigen zelf met eigen handen gebouwd. 

l@ Oostelijke variant A2 afgeblazen (20-3) 

Rijkswaterstaat maakt bekend dat zij afziet van de oostelijke rondweg rond 

Maastricht als alternatief voor de A2 traverse. Er blijven nu nog twee opties over: 

ondertunneling van de A2 in zijn huidige tracé of een spiegeltracé onder het 

Wittevrouwenveld. De actievoerders tegen de Oostelijke rondweg reageren blij 

verrast, de omwonenden van de A2 eisen echter nader onderzoek of het Oostelijk 

alternatief niet toch haalbaar is. 
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§] Directieduo (21-3) 

Twee directeuren van de VBO/MAVO Maastricht, Wim Volders en 

Léon Janssen, nemen afscheid na een jaar gezamenlijk directeur geweest te zijn 

van deze school die ontstaan is uit een fusie tussen Trajectum Maastricht (onder 

leiding van Wim Volders). Technisch College Maasland (onder leiding van 

Léon Janssen) en LOGO Wyckerveld. 

00 Theater (21-3) 

21 maart is het precies 5 jaar geleden dat het Theater aan het Vrijthof 

geopend werd. In januari werd dit al gevierd met een concert van het LSO, 28 en 

29 maart zijn Beppie Kraft en vrienden uit genodigd om dit jubileum luister bij te 

zetten. lei Meisen presenteert het programma 'Beppie en vrun', waar onder meer 

Frans Theunisz nu weer als vriend van Beppie optreedt. In het najaar van 1997 

volgen nog drie j ubileum-concerten. 

[aj kort Lanakens - Jaarboek (21-3) 

Op vrij dagavond 21 maart wordt in de Standaardboekhandel aan de 

Stationsstraat te Lanaken het Jaarboek Lanaken '96 voorgesteld aan een groot 

publiek. Gezien het feit dat Lanaken en Maastricht ongeveer elkaars buren zijn, 

valt er veel wetenswaardigs over M aastricht in dit kloeke boekwerk van 

220 bladzijden met ruim 700 foto's te lezen. Burgemeester Guido Willen ontving 

het eerste exemplaar uit handen van de werkgroep bestaande uit Jean Maenen, 

Mark Geenard en Piet Paulissen. Het Jaarboek Lanaken '96 is een herstart van een 

initiatief dat in 1984 begon en za l vanaf nu jaarlijks gaan verschijnen. 

lII Poëzieprijs (22-3) 

Op de wereldpoëziedag op 23 maart krijgt de dependance van de basis

school Elckerlyc uit de w ijk Bosch poort een van de dertig schoolprijzen uitgereikt 

van een landelijke kinderpoëziewedst rijd die onder 2.000 scholen gehouden werd. 

Elckerlyc zond t wee dichtbundels in, een van de bovenbouw en een van de 

onderbouw. Een delegatie van leerlingen en leerkrachten mag de prijs in het land 

van Ooit in ontvangst nemen. 

[~ Jonge gemeenteraad (24-3) 

Moet er nu wel of niet een megadisco komen? En waar? Is er behoefte aan 

een skatebaan? Wat doen we met de geluidsoverlast? Jongeren actief betrekken bij 

het j eugdbeleid van de gemeente. Dat is het doel dat het gemeentebestuur wil 

bereiken met een heuse gemeent eraad voor jongeren. Om meer inzicht te krijgen 

in de leefwereld van de Maastri chtse pubers laat de gemeente een jeugdpeiling 

uitvoeren. Ook is een jongerenplatform opgericht dat leeftijdgenoten benadert om 

mee te denken over beslissingen die de gemeenteraad neemt over zaken die 

jongeren aangaan. De jeugdgemeenteraad krijgt de gelegenheid om besluiten te 



nemen over de uitvoering van een project. Dan wordt dezelfde procedure 

gevolgd als bij de gemeenteraad. Op school krijgen ze eerst een les hierover. 

llJ 1ooste geboortedag Charles Eyck (24 -3) 

De fameuze kunstenaar Charles Eyck uit Meerssen zou op 24 maart zijn 

iooste verjaardag gevierd hebben. Ter nagedachtenis worden het hele j aar door 

exposities en symposia georganiseerd. Ook in Maastricht is een expositie van zijn 

werk te zien in de Stadsbibliotheek. Eyck was voora l bekend van het beschilderen 

van wanden en plafonds van kerken en van zijn kerkramen, kruiswegen en 

keramiek. Maar hij illustreerde ook veel boeken en tijdschriften waaronder het 

t ijdschrift 'De Gemeenschap'. De expositie in de bibliotheek laat de kunstenaar 

eens van een andere kant zien. Ter gelegenheid van zijn iooste verjaardag 

verschij nt bij de Stichting Historische Reeks in de serie Limburgse Reeks een 

biografie over Charles Eyck met bijdragen over zijn werk en school (foto). 

[~ Geusselt-cup {28-3) 

Op 28,29 en 30 maart worden in de Geusselt de wedstrijden voor de 

'Geusselt-Cup', het jaarlijkse jeugdvoetbaltoernooi gehouden. Een groot aantal 

internationale jeugvoetbalverenigingen (foto's) strijdt in diverse klassen voor een 

groot aantal bekers. 
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APRIL 
opening gerestaureerd stadhuis, 
brand in ex. Van Gend en Loosgebouw 

IJ] Uit met Uit in Maastricht (1-4) 

In april verschijnt voorlopig het laatste nummer van 'Uit in Maastricht', 

de uitgebreide culturele maandagenda. Tegenvallende advertentie inkomsten en 

het weigeren van de gemeente om subsidie te verhogen zijn hieraan debet. Achter 

de schermen wordt naarstig gewerkt aan een alternatief. Vooralsnog zijn 'Week in 

Week uit' en 'Maas en Regio' en de VW-maandagenda de overgebleven overzichten 

die Maastrichtenaren een inzicht geven in wat er in de stad te doen is. 

Het bezwaar is echter dat deze drie periodieken het publiek slechts mondjesmaat 

weten te bereiken. 

[Ij Op veler hand gedragen (5-4) 

Zaterdag 5 april wordt het eerste exemplaar van de 1ode dichtbundel van 

Wiel Custers getiteld 'Velerhande gedichten' in Boekhandel De Tribune aange

boden. De bundel is verschenen bij uitgeverij Querido, omvat 72 blz. en gaat 

f 32,50 kosten. 

[rJ Ontslagbrief (5-4) 

Om uit de rode cijfers te komen gaat KNP Leykam begin apri l 133 

personeelsleden ontslaan in Maastricht. Voor het merendeel betreft het hier 

gedwongen ontslagen. 

00 Wolderse muziek in de prijzen (6-4) 

Harmonie St. Petrus en Paulus behaalt op 6 april een topscore in het 

nationale concours. Zij behalen de landstitel in de categorie 1ste divisie sectie 

Ab-podium. Concurrent Harmonie Wilhelmina behaalt de t itel in de 1ste divisie 

sectie Ab. 

~ Bureaucratie (7-4) 

De verbouwing van het politiebureau aan de Hubertuslaan verloopt met 

en ige strubbelingen. De architecten van de originele bouw en van de verbouwing 

(twee verschillende bureaus, sic!) zijn het volkomen oneens over de nieuwe 

kleurstellingen van en aanpassingen aan het gebouw. De verbouwing zou niet 

aanslu iten op de originele aanpak. Dit leidt over en weer tot juridische 

dreigementen, waarna de gemoederen weer tot bedaren komen. 

Op 7 april 1997 wordt het gebouw door Minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken 

officieel heropend. (foto). Het drugsverslaafden-opvangcentrum, provisorisch 

ingekwartierd aan de Prins Bisschopssingel naast het politiebureau, wordt 



op 2 april versneld verplaatst naar zijn definitieve plek aan de St. Hubertuslaan in 

de Tapijnkazerne, hetgeen op protesten van de omwonenden stuit. 

flJ Ridder (11-4) 

De beeldhouwer Piet Killaars uit Tegelen ontvangt op 11 april van de 

burgemeester de Kon inklijke onderscheiding 'Ridder in de orde van de Nederlandse 

Leeuw'. Killaars heeft een indrukwekkende artistieke loopbaan achter de rug. Naast 

het doceren heeft hij talrijke werken op zijn naam staan, monumentale werken 

(poort basi liek St. Servaas, foto) en beelden in de openbare ruimte. In Maastricht 

maakte hij ook de vijf verticale elementen in het brons die bij het MECC staan. 

Ki llaars exposeert zijn werk in Nederland maar ook veel in het buitenland. 

Collecties van hem zijn te zien in diverse musea, waaronder het 

Bonnefantenmuseum in Maastricht. 

fIJ Conservatorium in de tweede fase (11-4) 

Op 11 april wordt bekend dat de Raad voor de Kunst aan staatssecretaris 

Nuijs van cultuur het advies uitbrengt om het Conservatorium van Maastricht 

samen met het Conservatorium te Tilburg de tweede fase opleiding toe te kennen. 

Hiermee verwerft het Maastrichtse Conservatorium een van de drie 2de fase 

opleidingen in Nederland. Een topopleidingsinstituut voor begaafde musici dat 

Maastricht graag zou willen starten ziet staatssecretaris Nuijs niet zitten. 

Sprekende beelden bij 
[~J opening stadhuis (12-4) 

Het gemeentebestuur van 

Maastricht verkeert op 12 april even 

in zeventiende-eeuwse sferen 

samen met een groot aantal van 

zijn burgers. Ter gelegenheid van de 

officiële heropening van het 

stadhuis draagt wethouder Kuiper, 

die verantwoordelijk is voor de 

restauratie, de sleutel over aan 

burgemeester Houben. 

De gebeurtenis wordt omlijst met 

'sprekende standbeelden' (foto), 

Thebaanse trompetters en 

Oudromeinse bazuinen. Het 

stadhuis dateert uit 1664 en is sinds 

1995 voor zeven miljoen gulden 

zowel van binnen als van buiten 

gerestaureerd. 
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Hutjes in de Heeg (12-4) 

~ 
~ Van 12-19 april wordt in het kader van het bestrijden van vandalisme een 

actie 'Onze Buurt' gehouden. De jeugd in de Heeg mag in dit kader op een grasveld 

aan de rand van de wijk een heus eigen wijkje van hout en afvalmaterialen 

bouwen. Met groot enthousiasme worden diverse hutten en hokken vervaardigd 

(foto). Tot groot verdriet moeten de bouwsels na een week weer worden 

opgeruimd. 

[aj XTC (16-4) 

Een politiemacht van no mensen rolt medio april een grote XTC-bende op, 

die onder meer verantwoordelijk was voor de illegale gifstortingen onlangs in 

Maastrichtse natuurgebieden. Er worden 14 Maastrichtenaren gearresteerd, 

2 bendeleden uit Elsloo en 3 uit Budel. Twee hoofdverdachten uit Lanaken zijn 

ontkomen. In Budel wordt een laboratorium in een garage ontmanteld, in Elsloo 

wordt een pillenmachine 

in beslag genomen. 

Een aanta l luxe auto's en 

vuurwapens worden 

eveneens in beslag 

genomen. In Maastricht 

wordt in 12 panden, voor 

het merendeel woon

huizen, een inval gedaan. 

De verdachten variëren 

in leeftijd van 22 - 52 jaar 

en zijn veela l bekenden 

van de politie. 

Brandhout \§1 (19-4) 

Een grote, 

uitslaande brand zorgt 

op 19 april voor een 

miljoenenschade bij een 

pa lletfabriek op het 

voormalige Van Gend en 

loos terrein aan de 

Statensingel in 

Maastricht, waar een 

enorme hoeveelheid 

houten pallets 

opgeslagen ligt. Het vuur 

grijpt zo snel om zich 

heen dat uiteindelijk zo'n 



honderd brandweerlieden uit Maastricht en regio betrokken zijn bij het bestrijden 

van de vlammenzee. 

De brand is vermoedelijk aangestoken. De bluswerkzaamheden en het afzetten van 

de omgeving zorgen in de ochtendspits voor een enorme verkeerschaos tot ver 

buiten Maastricht. Van de voormalige Van Gend en l oosloods blijft niet veel over 

(foto). 

\aj De H. Familie sluit (20-4) 

De Kerk H. Familie Wyckerveld gaat per 20 april defin1t1ef dicht onder meer 

vanwege het gebrek aan priesters in het bisdom. De parochianen worden 

overgeheveld naar de O.L.Vrouw van lourdeskerk. Deze parochie groeit dan van 

3.000 naar 6.ooo leden. 

l~J Evacuatie op het Vrijthof (21-4) 

Op maandag 21 april ontstaat een licht e pa mek op het Vrijthof als bij 

graafwerkzaamheden een gasleiding beschadigd raakt en er een enorme gaswolk 

uit spuit. Diverse kantoren en het museum Spaans Gouvernement worden voor alle 

zekerheid ontruimd. Dank zij het snelle optreden van Brandweer en Nutsbedrijven 

kan het lek zonder ontploffing gedicht worden (foto). 

[!J Klezmermuziek en meer (25-4) 

Van 25 april tot 2 mei wordt er in het Conservatorium en de 

Toneelacademie te Maastricht een Festival van Joods-Israëlische muziek gehouden. 

Het werk van de Joodse componist Yinam leef (53) staat hierbij centraal. De Joodse 

componist is die week te gast in Maastricht. Er worden drie kameropera's 

ui tgevoerd en lezingen, workshops en repetities gehouden. Het Joel Rubin Jewish 

Music Ensemble verzorgt het slotconcert met Klezmermuziek. 
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[aj Vlaggenparade (30-4) . 

Ter gelegenheid van Koninginnedag is er op het Vn1thof een Vlaggenparade 
van het Maastrichts Rizzjemint. Met een strakke exercitie van schutters en paarden 
weten zij een waarderende publieke belangstelling te trekken. Hoogtepunt is het 
afschieten van het veldkanon van de Stichting Maastricht Vestingstad (foto). 



MEI 
MVV kampioen 

~! Afscheid directeur Jeanne d 'Arc College (2-5) 

Rector Lou Spronck is op 2 mei bij zijn afscheid door H.M. de Koningin 

benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Spronck begon zijn carrière in 

1962 als leraar Nederlands en geschiedenis en was van 1978 tot 1997 rector. Hij was 

nauw betrokken bij het opzetten van het internationale onderwijs (De Joppenhof) 

en bij het Jean d'Arc College. Verder publiceerde hij talrijke artikelen over de 

geschiedenis van Limburg en het Nederlands versus het dialect. 

00 Circuscursus voor Maastrichtse jeugd (1-5) 

Ditjaar heeft Maastricht, samen met Aken en Erkelenz meegedaan aan een 

uniek uitwisselingsevenement voorde j eugd, onder meer georganiseerd door 

Kumulus Centrum voor de kunsten. Kijken en meedoen met het Jeugdtheatercircus 

Masquerade uit Tsjechië. In een tent aan de Onze Lieve Vrouwewal kan het publiek 

in de maand mei genieten van pantomime, zwarttheater, ballet, commedia 

dell'arte, licht en muziek, acrobatiek, jongleren, dromen en fantasie. Bijzonder is dat 

de Maastrichtse jeugd tegen een geringe prijs ook een cursus circustheater kon 

doen in Aken. De cursus wordt afgesloten met een voorstelling voor ouders en 

familieleden. Met dit evenement heeft Maastricht weer eens bewezen een 

internationale st ad te zijn. 

[lj 100 jaar met de fanfare mee (7-5) 

Fanfare St. Cornelius uit Borgharen viert op 7 mei haar eeuwfeest. Er is 

enige discussie over de exacte leeftijd van de Fanfare. Volgens een onderzoeker zou 

St. Cornelius 101 jaar bestaan. Het bestuur van de Fanfare laat zich echter het 

eeuwfeest niet ontnemen. 

\§1 Instellen (21-5) 

De Nutsbedrijven gaan in Maastricht glasvezelkabels aansluiten bij de 

particu liere TV-ontvangers. Vanaf eind mei tot oktober zullen alle Maastrichtenaren 

hun TV en FM radio's opnieuw moeten instellen. Voordeel van de glasvezelkabel is 

dat er meer zenders ontvangen kunnen worden en dat de kwaliteit van de 

ontvangst beter is. 

[ë/ Maastrichtse industrie kwakkelt (15-5) 

Na in het naj aar al 86 mensen ontslagen t e hebben, waarvan 70 ge

dwongen, moet Mosa in mei weer 120 mensen ontslaan, waarvan 100 gedwongen. 

Dit laatste is een rechtstreeks gevolg van de overname van Mosa door een 

Nederland se beleggingsgroep, die de winst van Mosa opgeschroefd w il zien. 
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Met dit laatste ontslag heeft Mosa zijn personeelsbestand in vijf jaar tijd 
gehalveerd. 

laj Lente in MECC (13-5) 

De Lentebeurs in het MECC (foto) heeft dit jaar ruim 40 % meer bezoekers 
getrokken dan verleden j aar. Meer dan 62.000 mensen bezochten de beurs. 

Geen extra Eurotop in Maastricht (24-5) 

Alle draaiboeken van 1991 zijn uit het archief gehaald en nieuw promotie-

materiaal is in ontwikkeling. De extra informele Eurotop op 24 en 25 mei houdt de 
gemoederen van provincie en gemeente wel bezig. 

Des te groter is de teleurstelling als Minister Hans van Mierlo van Buitenlandse 
Zaken aankondigt uit te wijken naar Noordwijk. Met de faciliteiten in Maastricht is 
niks mis, maar om tactische redenen lijkt het toch beter de locatie niet te veel in 
verband te brengen met het omstreden Verdrag van Maastricht dat in 1991 is 
ondert ekend. Jammer, want de provincie heeft al een indrukwekkende conferentie
tafel aangeschaft van maar liefst/ 40.000,-. In de stad bl ijft een aantal mensen 
met een kater zitten. De hoteliers die verplicht waren hotelruimte vrij te maken, 
het MECC en het organisatie-comité van de Wycker Meifeest en. 
Deze mochten niet doorgaan, omdat ze gehouden werden in de aanvoerroutes 
naar Hotel Holi day lnn. Op 24 en 25 mei wordt er nu toch een bescheidener 
alternatief georganiseerd. 

. l/J--__, 



\~ Problemen van l'Affaire (26-5) 

De stichting !'Affaire die in Maastricht debatten en lezingen organiseert 

krijgt van de gemeente Maastricht een startsubsidie van f 25.000,-. 

Wethouder R. Leenders, die bij het oprichten van !'Affaire een adviserende rol 

vervulde, maakt dat bekend. De raadscommissie cu ltuur is niet echt gelukkig met 

het feit dat de wethouder als subsidiegever ook als adviseur bij de stichting 

betrokken is geweest. ~ffaire heeft nogal wat aanloopmoeilijkheden gehad. 

De provinciale subsidie werd te laat aangevraagd en de eerste directeur van 

!'Affaire moest opstappen wegens een oude schuldenkwestie die hem en rAffAIRE 1 
!'Affaire dreigde te raken. 

{1J Architectuurgids (30-5) 

Na jaren voorbereiding ontvangt burgemeester Ph. Hou ben op 30 mei dan 

eindelijk het eerste exemplaar van de Architectuurgids Maastricht. 

De gids is een indrukwekkend boekwerk dat de architectuur en de 

stedebouwkundige ontwikkeling beschrijft van de stadsdelen van Maastricht in de 

periode i895 - i995. Aan de hand van kaartmateriaal, overzichten van projecten en 

gedetailleerde stadswandelingen krijgt het publiek zicht op de architectuur en 

stedebouw van de diverse wijken. De gids is tot stand gekomen door de Stichting 

Topos, met als in itiator Niek Bisscheroux, in samenwerking met de gemeente 

Maastricht. 
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[IJ Heerder Mannenkoor (31-5) 

In het kader van zijn 40-jarig bestaan geeft het Heerder Mannenkoor op 

31 mei een concert in La Bonbonnière. 
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[.&/ Eer voor MVV (31-5) 

Zoals beloofd, 31 mei maakt MVV zijn toezegging waar en wordt kampioen 

van de eerste divisie. Het promoveert hiermee meteen naar de PTI Telecom petitie 

ofwel de oude ere-divisie. Het kampioenschap en de promotie worden uitgebreid in 

de stad gevierd, onder meer door een ontvangst op het stadhuis op 1 juni. 



JUNI 
Heiligdomsvaart 

\4\ Hijj bin iech (s·6) 

Eindelijk is het dan zover. Maanden, zelfs jaren voorbereiding heeft het 

gekost. Na zeven jaren is er weer een Heiligdomsvaart in Maastricht onder het 

motto 'Boe bis diech?'. Een groot aantal commissies en betrokkenen heeft ervoor 

gezorgd dat er ruim een week religieuze festiviteiten, bedevaarten, concerten en 

erediensten in diverse kerken zullen plaatsvinden. 

Een nieuw facet zijn de herbouwde stadspoorten. Studenten van de kunstacademie 

hebben hun visie op hoe de van oudsher bekende stadspoorten van Maastricht er 

in een moderne versie uit zouden kunnen zien uitgewerkt en de beste ontwerpen 

zijn inderdaad gebouwd. Weliswaar van provisorisch materiaal maar toch staan op 

diverse historische plaatsen in de stad wederom stadspoorten (foto). 
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Na de processie naar de Servaasbron in Biesland (foto) 

op donderdag 5juni, waarmee de Heiligdomsvaart 

officieel begint, kan nu het volbeladen programma 

van start. Iedere dag zijn er drukbezochte bedevaart

bijeenkomsten (foto) en worden de relieken tweemaal 

zowel in de St. Servaas Basiliek als ook in de 

0.L. Vrouwe Basiliek getoond. De parochies uit de 

stadswijken van Maastricht komen met hun 

parochianen op bezoek in de St. Servaasbasiliek. Er is 

een speciale jeugd pelgrimage (foto pag. 76) en een 

zoektocht voor de jeugd, op het Vrijthof is een 

bijeenkomst voor zieken en gehandicapten, die 

wegens het slechte weer naar binnen in de St. Servaas 

verplaatst moet worden. Tijdens de Heil igdomsvaart 

wordt een samenwerkingsovereenkomst tussen de 

bedevaartplaatsen Hasselt, Maastricht en Tongeren 

ondertekend (foto). 

In het Theater aan het Vrijthof is op 6 juni een jongerenkoorfestival. Het 

filmtheater Lumière houdt iedere avond voorstellingen met het thema 'Film en 

religie'. Zaterdag 7 juni voert Capella Sancti Servatii samen met blazersensemble 

RAAK een 8-stemmige mis van Bruckner uit. Zondag 9 juni is er een culturele dag 

met onder meer Brazil iaanse en Gospelmuziek op het Vrijthof. Studenten hebben 

die dag een relipopfestival op de Markt georganiseerd. 

Op het Vrijthof wordt driemaal de musical 'Jesus Christ Superstar' van Andrew 

Lloyd Webber door amateurs opgevoerd (foto). Roger Moens, dirigent van het 

spektakel, is een van de initiatiefnemers van deze musical. 

Er zijn nog orgelconcerten, een korenconcert, een forum over armoede en diverse 

themadagen. 



Donderdag 6 juni gaat het klank- en lichtspel 

'Christus van de Noot' (foto) dat de legende 

verhaalt van het ontstaan van de 'Zwarte 

Christus' van de H. Martinuskerk in Wyck, in de 

open lucht in het Faliezusterspark in première. 

De rolbezetting kent tal van prominenten zoals 

wethouder R. Leenders als gezant van Karel V, 

Beppie Kraft als min van Anne en 2de Kamerlid 

Maria van der Hoeven als moeder-overste van de 

Witte Vrouwen. Het zal nog zeven maal 

opgevoerd worden en slechts eenmaal wegens 

slecht weer in een verkorte vorm. Het spel is 

geschreven door Hub Noten, die ook de 

eindregie voert. Na het laatste optreden worden 

de in het spel getoonde heiligenbeelden en 

relikwieën in een lichtprocessie naar de 

O.L.Vrouwekerk en de St. Servaaskerk 

teruggebracht (foto). 
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Het hoogtepunt vindt op de slotdag plaats: de 'Ommegang'. Duizenden 

toeschouwers zien de stoet langstrekken, aanvankel ijk gestart met prima weer, 

maar halverwege de route begint het zodanig te stortregenen dat de Noodkist in 

allerijl in veiligheid gebracht moet worden. Ondanks de voorzorgsmaatregelen 

krijgt de Noodkist toch een portie regen te verwerken. De komende jaren zal 

moeten blijken of de Noodkist hiermee schade opgelopen heeft. 



Hoogste punt nieuwbouw [@ Het Bassin (6-6) 

Komend vanaf de Noorderbrug zie je dat 

langzaamaan het gat gedicht wordt naast hotel 

Pauw. Op 6 juni bereikt de nieuwbouw van het 

project 'Het Bassin' (foto) het hoogste punt. 

Wethouder Leenders verricht ter plaatse de 

officiële handeling. Het ontwerp is in opdracht 

van Muermans Vastgoed BV uit Roermond 

ontwikkeld door het architectenbureau 

Boosten-Rats uit Maastricht en Van Sambeek BV 

uit Eindhoven. Het plan bestaat uit circa 

30 gestapelde, exclusieve huurappartementen 

aan de Bassin-zijde, 3-350 m2 kantoorruimte aan 

de Boschstraat en meer dan 11oom2 

commerciële ruimten op de begane grond. 

Onder de grond komt een niet openbare parkeergarage. Voor invulling van de 

gerestaureerde kadekelders verkent de gemeente nog de markt. De gedachten 

gaan uit naar de omvorming van de binnenhaven naar een haven 'oude stijl'. 

Een nostalgisch sfeerbeeld als decor voor restaurantjes, ateliers en maritieme 

exposities op het water. 

J~ De Joker wordt ingezet (7-6) 

Volleybalclub de Jokers houdt op 7 en 8 j uni al weer voor de dertiende keer 

het mammoet-toernooi voor recreatief volley. Op twee velden strijden i.500 

deelnemers verdeeld over 200 teams. De zaterdag is vooral bestemd voor de jeugd 

en beach-volleybal, de zondag voor de recreanten. Uit heel Zuid-Limburg komen de 

deelnemers, maar ook van ver daarbuiten. Dit jaar doen er zelfs zes teams uit Polen 

mee. 

Laj Stroomstoring lil (12-6) 

Kort na zeven uur hebben het Oostelijk deel van Maastricht en een 

deel van Maastricht West last gehad van een korte stroomstoring door technische 

problemen met een transformator bij een MEGA-verdeelstation te Limmel. 

{PI Verkeersbrigadiers (13-6) 

De Afdeling Maastricht van Veilig Verkeer Nederland maakt zich in 

toenemende mate bezorgd over het tekort aan verkeersbrigadiers in Maastricht. 

Recentelijk zijn er twee ongelukken gebeurd met schoolgaande kinderen. 

Volgens de WN hadden deze met een voldoende aantal verkeersbrigadiers wellicht 

voorkomen kunnen worden. De verkeersbrigades bij de St. Odaschool en de 

Sint Christoffelschool zijn zelfs wegens gebrek aan belangstelling, ondanks 

verscheidene wervingsacties, opgeheven. 
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[aj Parkeren als melkkoe (17-6} 

Nadat Maastricht alle straten in het centrum voorzien heeft van 

vergunninghoudersplaatsen en parkeermeters (men kan nagenoeg nergens meer 

vrij parkeren) breidt de gemeente haar parkeeropbrengsten verder uit door buiten 

het centrum ook die plekken die veel auto's aantrekken van vergunningplaatsen te 

voorzien. Dit schoot de bewoners van Wyckerpoort in het verkeerde keelgat. 

De gemeente Maastricht wilde hen voorstellen voor f 10,- per maand vergunningen 

af te geven voor het parkeren van auto's tussen acht uur 's-morgens en zeven uur 

's-avonds, dit om de overlast van geparkeerde auto's van medewerkers die in en om 

Wyckerpoort werken en van reizigers van de NS te beperken. De gemeente laat 

weten dat dit slechts een zeer voorlopig plan is. 

[~ Nieuwe American footballclub (18-6} 

Of het 'wilde katten' worden is nog even afwachten. Maastricht heeft er 

een nieuwe tak van sport bij: American football (honkbal dus) De club heeft de 

veelbelovende naam 'Maastricht Wild Cats'. Initiatiefnemers zijn de Afcenter 

Maikel Redwine, sinds vier jaar in Nederland werkzaam en Richard Jager. De sport 

kan beoefend worden bij sportpark West, op het terrein van de Eerste Maastrichtse 

Rugby Club (EMRC). 

{P] Schoolzwemmen opnieuw ter discussie (18-6} 

Wel of geen natte gymnastiek in het basisonderwijs? Sinds het school

zwemmen in 1993 is afgeschaft met uitzondering van de scholen in onderwijs

achterstandsgebieden, is de discussie weer opnieuw aangewakkerd. De gemeente 

gaat samen met schoolbesturen en directies na of het zwemmen een onderdeel 

kan zijn van het bewegingsonderwijs op mogelijk alle basisscholen. Volgend jaar 

wordt een definitief besluit genomen .. 

fIJ H er denki n gen (20-6) 

Op vrijdag 20 juni onthult burgemeester Ph. Houben op het herdenkings

plein een herdenkingsmonument van de hand van de Maastrichtse kunstenaar 

Appie Drielsma. Het monument is bedoeld om even stil te staan bij de slachtoffers 

van geweld en onderdrukking in de wereld en bestaat uit twaalf bronzen platen 

ingemetseld in de straatoppervlakte (foto) met de tekst: 'Ik ben leven dat leven wil, 

temidden van leven dat leven wil. 

fIJ Toneelwestern (20-6) 

Theatergroep de Federatie gaat op 20 juni in première met April 1864-1889, 

een Hollandse western op locatie, met tekst van Peer Witten bols en regie van Rob 

ligthert. De Federatie maakte faam met haar produktie 'Noordeloos', die meerdere 

malen in de prijzen viel en dermate veel bezoekers trok dat de tournee door 

Nederland in het daarop volgende theaterseizoen nogmaals uitgevoerd kon 



worden. De nieuwe produktie April 1864-1889 wordt gespeeld in het voormalig 

ETC/Sphinx gebouw (foto) aan de Boschstraat, vier maal per week tot en met 5 juli. 

Vervolgens gaat de Federatie hiermee het land in 

[îJ Kurnulus , Centro cultura (20-6) 

Kumulus Centrum voor de kunsten organiseert op 20 juni een Nachtfestival 

aan de Herbenusstraat om geld bij elkaar te brengen voor het 'Casa Cultura' te 

Ra ma. Helaas heeft de gemeente Maastricht alleen toestemming gegeven voor de 

periode van 23.00 uur tot 3.00 uur. De entree bedraagt f 10,- p.p. en komt samen 

met de bar-opbrengst geheel ten goede aan het goede doel, aangezien alle 

artiesten belangeloos optreden en het bar-personeel bestaat uit vrijwilligers. 

De nacht levert een batig saldo op van f 2.000, voor Rama. 

tf J Blues in Wyck (20-6) 

Het Wyckse Witte Rhythm and Bluesfestival wordt op 20 en 21 juni in Wyck 

gehouden. Eenendertig bands treden in zestien horecagelegenheden op. 
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[;§1 Peest in Wolder (22-6) 

De Kerk van de parochie H.H. Petrus en Paulus aan het Mgr. Vranckenplein 
bestaat honderd jaar. Dit wordt gevierd met een feestweek in Wolder van 20 tot en 
met 29 juni. Dit kerkelijk feest brengt de van oudsher rivaliserende harmonieën uit 
deze wijk (St. Petrus en Paulus Wolder, de Greun en Wilhelmina Wolder, de Blauw) 
(foto) iet s dichter bij elkaar. Samen geven zij op 22 juni in het Theater aan het 
Vrijthof een concert in het kader van 100 jaar kerkelijk erfgoed. 

[1i1 Petlte pluie (29-6) 

Zoals zo veel tot nu toe in deze zomer verregent in het laatste weekend van 
juni ook 'Petit Pa ris', het Franse festijn dat de ondernemers van de Platielstraat en 
het St. Amorsplein ieder jaar organiseren. Binnen wordt het toch nog gezellig met 
alle Franse specialiteiten en muziek, maar het weer wil niet, dus valt het gezellig 
straatfeest volkomen in het water. 

Ook de Nederlandse Kampioenschappen wielrennen in Meerssen worden 
een groot waterballet, waar Eric Boogerd als winnaar bij de profs gehuldigd wordt. 



JULI 
Coup Maastricht, Geusseltpop en 'De Bende' van het Kruis van 
Bourgondië 

\~ Stadswacht ingelij fd (1-7) 

Per i ju li wordt de stadswacht, die opgezet was als een project voor 

Melkert-banen, ingelijfd in de gemeentelij ke organisatie, waarmee het succes van 

dit project een feit is. De stadswachten zijn inmiddels een vertrouwd straatbeeld 

geworden en hebben dan ook vaak een preventieve werking. Rotzooi en overlast 

wordt gerapporteerd, waarna de stadsreiniging en politie kan ingrijpen. 

De stadswachten zelf zijn ongewapend en mogen alleen mensen aanhouden 

indien deze op heterdaad betrapt worden. 

[fJ Coup Maastricht (3-7) . 

In het programma 'Coup Maastricht' dat werk van afstuderenden en 

afgestudeerden van de Academie voor Beeldende Kunsten in Maastricht wil tonen, 

zijn begin j uli tal van activiteiten. Coup Mode presenteert persoonlijke en 

eigenzinnige opvattingen over kleding en een bijzondere kijk op het toekomstige 

modebeeld. Tijden van weleer herleven in Entre Deux, waar in de voormalige 

ruimten van het Bonnefantenmuseum ruim honderd reeds afgestudeerden eigen 

werk in een verrassende tentoonstel ling presenteren. 

[fJ 'De bende' van het Kruis van Bourgondië (4-7) 

Het Maastrichtse toneelgezelschap het Kruis van Bourgondië haalt de 

landelijke pers met het muziektheaterstuk 'De Bende van Venlo' dat op 4 j uli in 

Rotterdam in première gaat. Advocaat Th. Hiddema, raadsman van Astrid van B., 

een der hoofdrollen in het stuk, wil middels een kort geding voorkomen dat Astrid 

van B., die in het proces tegen de bende vrijgesproken werd, in haar privacy en 

naam aangetast wordt door de persoon die in het muziektheaterstuk naar haar 

verwijst. Guido Wevers, leider van het toneelgezelschap laat weten dat 'De Bende 

van Venlo' geen documentair stuk is, maar een metafoor voor het geweld onder 

jongeren. Desondanks lijken het dossier en het muziektheaterstuk verrassend veel 

op elkaar. De rechter beslist dat de voorstell ingen doorgang kunnen vinden omdat 

de vrije expressie zwaarder weegt dan de privacy. Hiddema geeft echter niet op en 

kondigt, na de uitspraak van de rechtbank op,, juli, aan, dat hij een schadeclaim 

gaat indienen van f 250.000,-. 

00 Hoeve-museum (5-7) 

In de Hoeve Lichten berg (foto) wordt op zaterdags juli officieel Maastrichts 

jongste museum geopend. Het museum krijgt de naam Sint Pieter Museum en is 

een initiat ief van de stichting Oud St. Pieter onder voorzitterschap van Miets 

Morreau. Het Sint Pietermuseum brengt de bezoeker op de hoogte van de 
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geschiedenis van de voormalige 

zelfstandige gemeente 

Sint Pieter, de gangenstelsels 

van de St. Pietersberg, de 

mergelwinning, het kanaal van 

Luik naar Maastricht, de kerken 

en de kapellen en het oude 

klooster op Slavante, Fort St. 

Pieter, het wonen en werken op 

de berg, het beheer van de flora 

en fauna op de berg en de 

toekomst van de ENCl-groeve. 

Het museum is in de zomer op 

zondagmiddag gratis 

toegankelijk en buiten de 

zomer alleen op 

afspraak. 

\aj Getoek (5-7) 

Vanaf 5 juli rijden er in Maastricht als proef twee driewielertaxis in de 

wijken De Heeg Eyldergaard, Heer en Scharn. 

Dit zogenaamde Toek-toekvervoer moet additionele werkruimte scheppen en de 

mobiliteit van met name ouderen bevorderen. Het initiatief hiertoe kwam van 

Buurtbedrijf de Heeg en de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij voor 

Buurteconomie Maastricht verstrekte de startsubsid ie. Het project loopt voorlopig 

als proef. 

[-®/ 10 jaar Trajekt (10-7) 

De welzijnsinstelling Trajekt bestaat op 10 juli 10 jaar. Dit heuglijke 

feit wordt gevierd met een symposium in La Bonbonnière. Het wordt de 

symposiumgangers duidelijk dat deze welzijnsinstelling steeds meer een 

'maatschappelijke ondernemer' wordt, die gaat samenwerken met commerciële 

ondernemingen. 

IJ] Geusseltpop (12-7) 

Zaterdag 12 en zondag 13 juli wordt het popfestival Geusseltpop voor de 

veertiende maal gehouden, dit maal niet één dag, maar uitgesmeerd over twee 

dagen. Een geslaagd experiment vindt de Stichting Geusseltpop. 

Zaterdag kwamen er 700-800 bezoekers, zondag toch weer 3.500-4.000. 

Het geheel is probleemloos verlopen. Groter dan het festival nu is hoeft het van de 

organisatie niet te worden. Alles is op deze schaal te behappen met veel 

vrijwilligerswerk, steun van de gemeente en de sponsors. 

Het geheel moet een familiegebeuren blijven, dat voor iedereen gratis 

toegankelijk is. 



IJ 1 Maastrichtse successen bij WMC (13-7) 

In juli behaalt de Maastrichtse 

Verkennersband twee 1ste prijzen tijdens het 

Wereld Muziek Concours te Kerkrade. In de 

categorie marswedstrijden in de hoogste 

categorie behalen zij de eerste plaats, alsmede in 

de categorie showbands. Des te opmerkelijker is 

hun resultaat omdat er slechts één uur tussen 

beide optredens gepland was. Met dit resultaat 

eindigt de Verkennersband bij de beste tien 

korpsen van het WMC. Ook St. Pet rus en Paulus uit 

Wolder, de 'Greun', weet tijdens het WMConcours 

de eerste plaats te veroveren in de 1ste divisie 

(foto). 

fIJ Theatertoeloop (19·7) 

Honderden mensen komen op de eerste 

vrije kaartverkoop van het Theater aan het Vrijthof 

voor het seizoen 1997/1998 af. De toeloop is groter dan ooit. De vraag om kaartjes 

noodzaakt de directie van het Theater om de abonnementhouders te vragen drie 

weken eerder dan gepland hun bestellingen op te geven. De queue is dit jaar niet 

zo groot als anders, omdat het Theater nummertjes uitgaf met een geschatte t ijd, 

wanneer men aan de beurt zou komen. 

fil Nieuw natuurgebied (22·7) 

Wethouder A. Cremers maakt op 22 juli bekend dat een veertien hectare 

groot terrein dat ligt t en noorden van de wijk Nazareth heringericht gaat worden 

tot een half open landschap met ruig grasland en spontaan opschietende struiken 

en bomen. Het landschap zal begraasd worden door Galloway-runderen. Het 

gebied bestaat uit drie delen: de voormalige wielerbaan ten oosten van de 

autoweg A2, het terrein ten westen van de autoweg tussen Dr. Poelsoord, Kasteel 

Neuburgweg en de Meerssenerweg en een terrein ten westen daarvan tussen de 

Meerssenerweg en de spoorlijn. Het terrein dat het dichtst tegen de bebouwing 

aanligt krijgt een parkachtig karakter dat geleidelijk over za l gaan in wildere 

natuur. Het gebied blijft toegankelijk voor bescheiden recreatie. 

J~ Open dag MVV {28-7) 

Maandag 28 juli houdt MVV, de kersverse PTITelecompetitieploeg, haar 

jaarlijkse open dag op het Vrijthof en niet in de Geusselt. De nieuwe grasmat in het 

stadion kan de verwachte bezoekersaantallen nog niet verdragen. Dit jaar lu idt het 

motto 'Samen de kar trekken'. 
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Slot (31-7) 

31 juli, de laatste dag van de maand, de laatste bladzijde van dit Jaarboek. 
Voor de auteurs zit het erop. Begin augustus barst de zomer in alle hevigheid los, 
maar dat is geschiedenis voor het volgend Jaarboek. 
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