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De rode draad in dit Jaarboek Maastricht is gezondheidszorg.

Een onderwerp waar iedereen in zijn leven mee te maken krijgt.

De ontwikkeling van de gezondheidszorg is verweven met de geschie-

denis van onze stad. Sinds eeuwen is Maastricht een bovenregionaal

centrum op het gebied van de praktische en wetenschappelijke genees-

kunde. Deze ontwikkeling begon met de Romeinen en hun thermen

en leidt via gasthuizen voor pelgrims, het militair hospitaal, de Illustre

School, de industriële revolutie, de ziekenhuizen Calvariënberg en

Annadal, de oprichting van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst, zor-

ginstellingen als Vivre en gezondheidsinstellingen naar de universiteit en

het academisch ziekenhuis Maastricht. Met als voorlopig slotstuk het

Maastricht Universitair Medisch Centrum+. De ontwikkelingen op het

gebied van gezondheidszorg zijn van groot belang voor Maastricht.

Ze vergroten niet alleen de kwaliteit van zorg, maar dragen ook bij aan

werkgelegenheid en innovatie. Mede dankzij ontwikkelingen op het

gebied van gezondheidszorg is Maastricht groot geworden. In deze

54ste editie van het Jaarboek Maastricht laten we zien wat er het afge-

lopen jaar gebeurd is op het gebied van gezondheidszorg in onze stad.

Natuurlijk schotelen we u ook andere gebeurtenissen voor. Veel mooie

momenten passeren de revue. Want, zoals Toon Hermans ooit schreef:

‘Dit is een plek om lief te hebben.’ Dit gevoel bekruipt je als je op een

mooie dag door de binnenstad fietst, langs de Maas en door het stads-

park en dan langs terrasjes waar mensen flaneren en genieten van hun

kopje koffie. Maastricht geeft je dat heerlijke vakantiegevoel waar je

vaker van wilt genieten. Dat blijkt ook wel uit de aantrekkingskracht die

onze stad heeft op toeristen en ouderen.

Dit jaar blijkt maar weer eens dat het worstelen blijft met die aantrek-

kingskracht. Enerzijds een campagne om meer Belgen te trekken, ander-

zijds doseerlichten aan alle invalswegen om te voorkomen dat al die

bezoekers de stad laten dichtslibben. Van de ene kant veel ruimte voor

allerlei evenementen, maar ook de verzuchting van wethouder Jacques

Costongs na een evenement: ‘Maastricht lijkt op een mooie dame, die

door een strontkar is overreden.’ De kredietcrisis liet zijn sporen na.

Enkele voor de stad belangrijke bedrijven hebben het loodje gelegd en

grote projecten zijn stilgelegd of gaan in afgeslankte vorm door.

De ondernemers in de binnenstad, nog maar net bekomen van de

moeilijke jaren tijdens de herinrichting van de stad, zijn boos omdat ze

in plaats van baatbelasting reclamebelasting moeten gaan betalen.

De stad wordt ook overspoeld door een minder gewenste groep

bezoekers, namelijk door drugstoeristen. De gemeente doet verwoede

pogingen om dit een halt toe te roepen en bedenkt de wietpas.

En terwijl voor een proef hiermee extra geld wordt vrijgemaakt, hoeft de

politie niet te rekenen op geld voor meer agenten om de drugsgerela-

teerde criminaliteit tegen te gaan. Integendeel, er dreigen zelfs bezuini-

gingen. Ook voor burgemeester Gerd Leers is het een jaar van con-

trasten. Na de vergeefse gooi naar het burgemeesterschap van

Rotterdam gaat hij op zoek naar nieuwe inspiratie. Zijn teleurstelling in

partijpolitieke machthebbers zet hij om in een gespreksronde met

werkers in het veld over wat hen bezighoudt en inspireert. Ook de

gemeente is op zoek naar nieuw elan en heeft besloten om zich, samen

met de hele regio, kandidaat te stellen voor de titel van Europese

Culturele Hoofdstad 2018.

VOORWOORD

VAN 01/08/2008 T/M 31/07/2009

Dit boek is geschreven door Jac van den Boogard, Wiel de Bruijn,

Servé Minis en Manuel Viegen. De eindredactie ligt in handen van Olga

Hupkens. Samen hebben zij een jaar lang alle lief en leed in Maastricht

gevolgd en beschreven. Mieke Beaumont verleende opnieuw de

redactionele ondersteuning en Jean-Pierre Geusens van foto(pers)-

bureau Focus 22 maakte het merendeel van de foto’s. Didier Telders van

Grafisch Ontwerpburo Per.Form verzorgde de vormgeving.

De Stichting Jaarboek Maastricht heeft een dvd laten samenstellen

die inzicht geeft in twintig eeuwen gezondheidszorg in Maastricht.

Deze film is als bijlage bij het jaarboek gevoegd, maar kan onafhanke-

lijk daarvan worden bekeken. De film is geproduceerd door Van Even &

Van Even Mediaproducties. Leontine de Vlieger en Olga Hupkens

tekenden voor research en productie-assistentie. Wij danken iedereen

die op zo’n enthousiaste manier heeft meegewerkt aan de totstand-

koming van de dvd.

Onze dank gaat ook uit naar papierproducent Sappi die opnieuw het

papier voor dit boek ter beschikking stelde. Deze editie van het Jaarboek

Maastricht kon worden gerealiseerd door de financiële steun van vele

Maastrichtse bedrijven. Koninklijke Sphinx, Stichting Sint-Annadal en

Stichting Vivre traden dit jaar op als hoofdsponsors. Ook aan hen

richten wij onze bijzondere dank. Wij zijn de Sphinx bovendien zeer

erkentelijk voor het feit dat ze, ondanks de moeilijke tijd die het bedrijf

op dit moment doormaakt, deze uitgave toch hebben willen steunen.

Tot slot gaat een zeer speciaal woord van dank uit naar Cécile, Denise,

Evy, Gisele, Kian, Nikita en Noor die de mooie tekeningen maakten en

de 11-jarige Shannon Rijsdijk die de prachtige foto’s leverde bij de

maandopeningen. Zij allen hebben afgelopen jaar een tijd op de kinder-

afdeling van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ gelegen.

Aan de hand van hun tekeningen en foto’s vertellen ze ons wat voor

indruk dat verblijf en hun ziekte op hen heeft gemaakt. Wij wensen de

kinderen het allerbeste en een goede gezondheid toe.

Het bestuur en de redactie van het Jaarboek Maastricht wensen u veel

lees- en kijkplezier.
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PAPIERFABRIEK SAPPI SLUIT PRODUCTIELIJN De directie kondigt

aan om in de loop van volgend jaar een productielijn stop te zetten.

Deze is jaarlijks goed voor 60.000 ton label- en verpakkingspapier, maar

omdat er in Europa teveel papier wordt geproduceerd is de Maastrichtse

lijn niet meer rendabel. Bovendien zijn de kosten van grondstoffen en

energie sterk gestegen. Door de sluiting van de productielijn verliezen

175 mensen hun baan bij Sappi. Volgens de vakbond CNV begint de

reorganisatie op zijn vroegst eind dit jaar.

MVV BANT KWETSENDE SPREEKKOREN UIT MET MUZIEK

Wangedrag van supporters leidde in het afgelopen seizoen al tot het

spelen van een wedstrijd zonder publiek. Er hangt de club nog een

voorwaardelijke boete van 7.500 euro boven het hoofd en een proeftijd

van twee jaar. Bovendien kreeg MVV van de KNVB de verplichting

om met een plan van aanpak te komen om herhaling van kwetsende

spreekkoren te voorkomen. Onderdelen van dit plan zijn dat supporters

voorlichting krijgen over fatsoensnormen in het stadion en dat deel-

name aan de kwetsende spreekkoren onherroepelijk leidt tot lokaal of

landelijk stadionverbod. Verder zal MVV via de stadionspeakers

harde muziek laten horen om beginnende spreekkoren te overstemmen.

Het bestuur van de club gaat er vanuit, dat er eind 2008 in het

Geusseltstadion geen kwetsende spreekkoren meer voorkomen.

TRICHTER VOOR MIRÈSE OOMEN-NAFZGER De Bechterew

Oefen- en Belangenvereniging Maastricht (BOBM) bestaat 25 jaar.

Deze vereniging voor Bechterew- en reumapatiënten organiseert

wekelijks bewegings-, sport- en hydrotherapie onder leiding van een

erkende fysiotherapeut. Vanaf het eerste begin verzorgt Mirèse Oomen-

Nafzger vrijwillig en met veel plezier en inzet de oefentherapie bij de

BOBM. Zij is blij verrast als wethouder Jacques Costongs haar, aan het

begin van de Moonlight Cruise van de jubilerende vereniging, de hoge

stadsonderscheiding uitreikt. Mirèse heeft met haar enthousiasme

binnen de vereniging allerlei nieuwe activiteiten ontwikkeld waaronder

onderlinge patiëntencontacten, voorlichting en het stimuleren van

thuisoefeningen.

TEVREDEN PATIËNTEN BIJ KLINISCHE IMMUNOLOGIE De Neder-

landse Federatie van Universitair Medische Centra heeft een nieuw

onderzoek gepubliceerd naar de patiënttevredenheid in de Nederlandse

universitaire medische centra. Uit de maar liefst 86.000 ingevulde

vragenlijsten blijkt dat de afdeling Klinische Immunologie van het

Maastricht Universitair Medisch Centrum voor de tweede keer op rij

als beste scoort op het gebied van ontvangst, bejegening, verzorging en

behandeling. Op deze afdeling komen patiënten met gecompliceerde

allergische aandoeningen en met bloedvatenontsteking. Speciaal op

dit laatste gebied wordt vanuit het hele land verwezen naar de

Maastrichtse klinische immunologen voor de behandeling van deze vaak

zeer ernstige, maar zeldzame aandoening.

EINDE EREDIENSTEN PAROCHIE NAZARETH In een decreet laat

bisschop Frans Wiertz van Roermond weten dat de Sint-Antonius van

Paduakerk in Nazareth per 2 augustus definitief wordt onttrokken aan

de erediensten. De gelovigen zijn vanaf deze datum aangewezen op de

omliggende parochies. Het kerkbestuur zal in overleg met het bisdom

moeten beslissen over de bestemming van het kerkgebouw. Het bisschop-

pelijke besluit volgt op het beëindigen van de liturgievieringen op 1 decem-

ber 2007 en is ingegeven door het ontbreken van voldoende draagvlak en

levensvatbaarheid voor een parochie in deze wijk. Als in de jaren 1952

en 1953 de hele wijk Nazareth in een keer gerealiseerd wordt, is het

de franciscaner pater Armandus Pex die een eenvoudige noodkerk laat

bouwen naar een ontwerp van de Maastrichtse architect H.F.M. van

Groenendael. Dit rechthoekige gebouw, dat in oktober 1953 in gebruik

werd genomen, kennen de bewoners nog als hun buurthuis. Met de bouw

van de kerk aan de Kasteel Schaloenstraat werd begonnen in september

1959. De architect ontwierp een zogenoemde hallenkerk met plat dak en

een losstaande opengewerkte toren. In 1961 werd de kerk ingezegend.

In 1998 komen de eerste berichten over een mogelijke sluiting van de kerk.

Maar nu valt dan definitief het doek voor deze belangrijke wijkvoorziening.

Trainer Fuat Capa is populair tijdens de Open dag van MVV.
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De Griend, het nieuwe skatepark van Maastricht.



EXTREME REGENVAL De maand augustus begint ‘nat’. In Maastricht

en omgeving valt op zondagavond 3 augustus binnen een half uur 23

millimeter regen, een uitzonderlijke hoeveelheid. De regen veroorzaakt

in de hele stad veel problemen met ondergelopen kelders en door de

straten drijvende putdeksels. De brandweer in Zuid-Limburg krijgt

meer dan honderd meldingen van wateroverlast. De fietstunnel aan

de Scharnerweg is ondergelopen en moet worden afgesloten.

WIELERFESTIJN HEET WEER RIDDERRONDE Tienduizenden weten

het: op de tweede woensdag na de Tour de France moet je in de

Maastrichtse binnenstad zijn voor sport en gezelligheid. Met de nieuwe

sponsor gaat de profronde de komende jaren weer onder de oude naam

door het leven. Ook de vierentwintigste editie heeft niet te klagen: sfeer

en weer zijn prima. In het voorprogramma krijgt de jeugd spelenderwijs

de basistechnieken van de wielersport bijgebracht onder leiding van

oud-profrenner Ad Wijnands. De vroege avond is voor een omnium van

de Dames Elite met een Australische winnares. Ongeveer veertig renners

verschijnen daarna aan de start voor de wedstrijd vanaf het Vrijthof via

het Onze-Lieve-Vrouweplein en de Markt terug naar de finishlijn bij het

Theater aan het Vrijthof. Daar meldt Pieter Weening zich als eerste en

zijn de andere ereplaatsen voor Maarten Tjallingii en Sebastian Rosseler.

De sluitingstijd voor de horeca is vastgesteld op 03.00 uur en ook dat

beleven nog velen: naar sport kijken maakt dorstig.

BETER ONDERZOEK HART EN KRANSSLAGADERS Cardiologen en

radiologen in het Maastricht Universitair Medisch Centrum lopen in

Nederland voorop bij de toepassing van een nieuwe methode om het

hart en de kransslagaders in beeld te brengen. Patiënten met pijn op

de borst of van wie men vermoedt dat ze aderverkalking hebben,

krijgen een tien seconden durende Computer Tomografie (CT)-scan van

het hart. Voorheen gebeurde dit onderzoek enkel via een katheterisatie.

De nieuwe CT-scan, met een beperkte hoeveelheid röntgenstraling,

geeft in zeer korte tijd niet alleen een goede kijk op de binnenkant van

de vaten maar nu ook op de vaatwand en de buitenkant van de vaten.

Door het verkrijgen van dit totaalbeeld in een vroeg stadium kan de

behandeling van de ziekte gerichter plaatsvinden; de plaats en de

fase van de aderverkalking kunnen zo eerder en met grote zekerheid

worden vastgesteld.

UNIEKE WATERPROCESSIE Paus Pius XI verhief 75 jaar geleden de

Onze-Lieve-Vrouwekerk tot basiliek. Een unicum bij de festiviteiten

rondom het jubileum van de kerk is beslist de waterprocessie. Na een

plechtige hoogmis bij Buitengoed Slavante trekt een stoet van fraai

aangeklede oude boten over de Maas naar de Kesselskade, van waaruit

de processie de route vervolgt door de binnenstad naar de basiliek.

Talloze groepen, in totaal meer dan vijfhonderd personen, nemen deel

aan deze voor ons land zeldzame gebeurtenis. Complete harmonieën en

koren, broederschappen en dragersgilden met hun devotiebeelden,

evenals stadsbeiaardier Frank Steijns met zijn mobiele carillon, maken

de sfeervolle tocht van Sint-Pieter naar het stadscentrum. Op een enorm

groot ponton vormt het beeld van de Sterre der Zee het waardige sluit-

stuk van de waterprocessie.

Bij de Kamer van Koophandel wordt de kelder leeggepompt. Het water zorgt voor storingen in de computer- en telefoonsystemen.
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Vanaf de bruggen en langs de Maas weten duizenden mensen de feestelijke waterprocessie bijzonder te waarderen.
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BRUISEND POPFESTIVAL Met het tweede Bruis Festival hebben de

organisatoren van de Muziekgieterij en het Mondiaal Centrum een

spetterend evenement neergezet. Zij gaan al uit van een nieuwe

Maastrichtse traditie in de popcultuur, met podia door de hele stad.

Duizenden festivalgangers, jong en oud, genieten op een volle Markt

gratis van swingende pop en rock met als afsluitend hoogtepunt het

optreden van de Belgische band Goose op het grote podium. Ook de

kleinere podia, streetdance en de workshop Bellydance vormen prima

onderdelen van een fantastische muziekhappening. Daarnaast is er op

het Marktplein aandacht voor de millenniumdoelen, multiculturele

zaken en kunst.

LUCHTKWALITEIT LANGZAAM BETER Nadat twee jaar geleden

een plan op tafel kwam dat ervoor moet zorgen dat de luchtkwaliteit

in Maastricht sterk verbetert, is er een eerste evaluatie gemaakt.

Daaruit blijkt dat men goed op koers ligt en dat de helft van de

maatregelen inmiddels zijn uitgevoerd. Het invoeren van zogenoemde

milieuzones, waarbij het vrachtverkeer in bepaalde straten zoveel moge-

lijk geweerd wordt, werpt ook zijn vruchten af. Voorbeelden

hiervan zijn de Meerssenerweg en de Ambyerstraat. Binnenkort wordt

er in de Beatrixhaven nog een aardgastankstation gerealiseerd. Wat de

afname van fijnstof betreft gaat de Europese norm voor 2010 gehaald

worden. Minder positief is dat uit de evaluatie blijkt dat de luchtkwaliteit

in de Statensingel, de Viaductweg en de Noorderbrug nog te wensen

overlaat.

INVASIE NIEUWE STUDENTEN De Maastrichtse Universiteit (UM) en

de Hogeschool Zuyd ontvangen samen met de studenten(sport)vereni-

gingen ruim 2.000 nieuwe studenten met open armen. Veertig procent

van de eerstejaarsstudenten aan de Universiteit komt uit het buitenland,

vooral uit Duitsland.

Speciaal in de masterfase is een opmerkelijke groei te noteren; daar zijn

de instromende buitenlanders royaal in de meerderheid. De Inkomweek

gaat weer gepaard met hectische toestanden, ook voor degenen die

als bewoners of bezoekers van de stad hiermee geconfronteerd worden.

De introductieweek begint met een bonte parade vanaf de

Universiteitssingel naar de Markt, waar bestuursvoorzitter Jo Ritzen de

nieuwkomers verwelkomt. Binnen de dagprogramma’s kan de begin-

nende student kiezen uit vele sportieve, culturele en ludieke activiteiten.

Met deze nieuwe lichting stijgt het aantal studenten aan de Universiteit

Maastricht tot 13.000. Ook de studentenverenigingen zien een stijging

van hun ledenaantallen. Brandende vraag: wat moet Maastricht doen

om een groter aantal van deze jongeren ook na hun studie voor onze

stad te behouden? Om de stad alvast tijdens de studiejaren aantrekke-

lijker en leefbaarder te maken voor de studenten start Studium Generale

van de UM in samenwerking met de Muziekgieterij, op veelvuldig

verzoek, met het organiseren van maandelijkse popconcerten.

‘ZOMERAVONDEN’ BIJ AINSI Vijf zomeravonden kan het publiek, jong

en oud, genieten van muziek, dans, theater, film, sport en spel. Voor dit

buitenfestival heeft het nieuwste cultuurhuis Art Industry Nature Society

Innovation (AINSI), in samenwerking met onder meer Studium Generale

en Lumière Cinema, unieke binnen- en buitenlocaties gekozen, zoals

Buitengoed Slavante en de Lourdeskapel. Na de activiteiten voor

kinderen en families, inclusief barbecue, starten de presentaties voor

volwassenen. Het evenement heeft een rijk gevarieerd programma

van concerten en voorstellingen. Zo manifesteert AINSI zich als een

kunstenhuis met schier onbegrensde mogelijkheden.

Halsbrekende toeren van een USA Break Dancer op Plein 1992 tijdens het Limburg Festival.

Het Vertelfestival: verteller en luisteraars zijn onder een hoedje te vangen.
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MAASTRICHT: NEDERLANDS GOLFMEKKA Golfen is weliswaar een

eeuwenoude sport maar de Maastricht International Golf is pas een jaar

geleden officieel geopend. Dan is het een eer en uitdaging om al

meteen het Nederlands kampioenschap voor professionals en golflera-

ren te mogen organiseren. Vier dagen strijden zeventig golfende dames

en heren uiterst geconcentreerd via schiftingen om de ereplaatsen op de

finaledag. Daarbij sneuvelt het baanrecord een paar keer. Het eerste

Maastrichtse kampioenschap van de Professional Golfers Association

Holland wordt gewonnen door Ralph Miller. Met een eindscore van 280

mag hij de Harlequin Cup uit 1928 én een bedrag van 4.000 euro in

ontvangst nemen. De deelnemers weten de kwaliteit van de achttien

holes Championshipcourse van Maastricht International Golf en de hele

ambiance zeer te waarderen. Onder grote publieke belangstelling en

bij een heerlijk zonnetje wordt het dan ook een geslaagd toernooi.

Ook voor de komende jaren is de golfbaan op de Dousberg het

strijdtoneel voor deze golftop.

OPENING PREUVENEMINT DOOR JUBILERENDE MUSICI Het thema

van het zevenentwintigste Preuvenemint, Muzikaal Menu, is ingegeven

door de jubilea die verschillende Maastrichtse muziekgezelschappen in

2008 vieren. De Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar en het

Limburgs Symfonie Orkest hebben beide de respectabele leeftijd van

125 jaar bereikt. Koor en orkest verzorgen samen, in het Theater aan

het Vrijthof, de opening van het Preuvenemint met een kort feestelijk

concert. Uit de opbrengst voor de goede doelen overhandigt het

Struyskommitee beide gezelschappen hierbij elk een cheque van 5.000

euro. Dit bedrag zal worden besteed aan de opleiding van jeugdig

muziektalent. Ondertussen barst op het Vrijthof het feest los.

Naar schatting 180.000 mensen uit alle windstreken bezoeken het

Preuvenemint. Zij maken, samen met het beproefde recept van dit

culinaire festijn en het prachtige weer, deze vier dagen wederom tot een

groot succes. Al deze proevers zorgen voor een nieuwe recordomzet

van ruim 1,6 miljoen euro, waarvan tien procent wordt geschonken aan

vijftig goede doelen. Door bemiddeling van de Koreaanse ambassade

is dit land voor het eerst op het Preuvenemint vertegenwoordigd.

Het Vrijthof verandert voor de 23ste keer in een heuse Boulodrome.
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Spanning en concentratie bij de Nederlandse golftop.
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De koningin feliciteert het Limburgs Symfonie Orkest.

LIMBURGS SYMFONIE ORKEST (LSO) KRIJGT KONINKLIJK

BEZOEK Het hele seizoen staat bij het LSO al in het teken van het

125-jarig bestaan. Het in 1883 als Maastrichts Stedelijk Orkest opge-

richte muziekgezelschap is het oudste professionele symfonieorkest van

ons land. In 1955 werd het stedelijke orkest provinciaal; de thuisbasis is

het Theater aan het Vrijthof. Op 2 september, de dag van de oprichting

125 jaar geleden, woont koningin Beatrix het jubileumconcert bij.

Onder leiding van chef-dirigent Ed Spanjaard biedt het orkest haar

een vorstelijk concert aan met werken van Bartok en Stravinsky.

Een wereldpremière beleven de gasten met de uitvoering van de voor

het jarige orkest gecomponeerde ‘Jubilation Jump’ van de veelzijdige

Amsterdamse componist en jazzmusicus Theo Loevendie. Het orkest

wordt bij deze zeer speciale compositie begeleid door de tapdanseres

Marije Nie. Ziggurat, het ensemble met Oosterse instrumenten dat de

componist zelf in 2003 oprichtte, voert samen met het LSO ‘Sic vita’ van

Loevendie uit. Met een vriendenvereniging van vierduizend leden en

impulsen tot vernieuwing in repertoire en ambiance mag het LSO de

toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

DRIE DIENSTVERLENERS ONDER EEN DAK Op weg naar een

efficiëntere dienstverlening betrekken de Sociale Dienst van de

gemeente Maastricht, het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)

en het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) een

gezamenlijke nieuwe huisvesting in Randwyck. Onder de naam

Werkplein Maastricht bieden zij in de één-loket-gedachte hun diensten

aan in verband met werk, personeel en een uitkering in het kader van

de Wet werk en bijstand en de Werkloosheidswet. Ook Juridische Zaken

van het Maastrichtse CWI, het werkgeversloket en de Kredietbank zijn

aan de Randwycksingel geconcentreerd.

STERREN SCOREN 108.000 EURO BIJ ELKAAR Al vele jaren spelen

Formule 1-coureurs wereldwijd met grote regelmaat benefietwedstrij-

den, in aanloop naar een Grand Prix. Als primeur voor Nederland voet-

ballen zij in een vrijwel uitverkocht Geusseltstadion tegen een team van

Nederlandse All Stars. Dankzij sponsoring en verkoop van vipkaarten

gaat de volledige recette naar goede doelen. Dat zijn UNICEF, Chances

for Children, gekozen door de All Stars, en het door de coureurs

uitverkoren ICM Institute dat aandoeningen aan ruggenmerg en

hersenen onderzoekt. De aftrap wordt verricht door de Belgische

oud-tennisster Justine Henin, wereldster André Rieu en burgemeester

Gerd Leers. En dan volgt een sportontmoeting met een hoog amuse-

mentsgehalte. Aan de Formule 1-zijde kunnen de toeschouwers

genieten van de voetbalkunsten van de absolute topper Michael

Schumacher, maar ook Giancarlo Fisichella en Zsolt Baumgartner zijn

van de partij. Het All Stars Team heeft, naast zangers en presentatoren,

(oud-)voetballers in de gelederen. Zij weten vijf keer het net van de

coureurs te vinden. Maar ‘good old’ doelman Jean-Marie Pfaff kan niet

verhinderen dat ook hij vijf keer wordt gepasseerd. In twee opzichten

een voortreffelijke score in de Geusselt!
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Formule 1-coureur Michael Schumacher speelt de sterren van de hemel.



MAASTRICHT EN DE FLIKKEN Op de Nederlandse televisie begint de

tweede serie van de uit Gent overgewaaide politieserie, die zich opnieuw

afspeelt in Maastricht en omgeving. Door de opnamen op herkenbare

plekken zijn de populaire uitzendingen steeds fraaie propaganda voor stad

en omgeving. De Belgische serie inspireerde de Gentse politie tien jaar

geleden om zich op een positieve manier te presenteren aan de bevolking.

Die traditie wil Maastricht best overnemen. Voor het eerst beleeft de stad

een Flikkendag. Op de pleinen in de binnenstad en op de Maas maken

tienduizenden via demonstraties kennis met het werk van politie, brand-

weer, ambulancediensten en de Koninklijke Marechaussee. Veel materieel

valt te bewonderen, van legervoertuigen en speedboten tot politiewagens

en een helikopter. In een tijd waarin hulpverleners vaak door omstanders

in panieksituaties bedreigd worden, zou deze presentatie moeten leiden

tot meer begrip en respect. Uiteraard geven de sterren uit de serie

de fans alle gelegenheid voor een foto of handtekening. Muziek en

een afsluitende taptoe begeleiden deze Maastrichtse Flikkendag.

De geslaagde eerste aflevering van een nieuwe traditie? De gevolgen van

de televisieserie en de Flikkendag zijn al meteen merkbaar door een

groeiend aantal aanmeldingen voor een baan bij de Maastrichtse politie.

MONUMENTEN OPEN De Open Monumentendag kent dit jaar twee

thema’s. Het landelijke thema Sporen wordt in Maastricht gevisualiseerd

door een wandeling waarin men op zoek gaat naar het kleurgebruik aan

de gevels in vroeger eeuwen. Andere wandelingen zijn zoektochten

naar bouwsporen, het vroegere kanaal van Maastricht naar Luik,

verdwenen vestingwerken of oude spoorverbindingen. Het tweede

thema is ontleend aan het Jaar van het Religieus Erfgoed. In de grote

kerken van de binnenstad worden rondleidingen verzorgd. In de

Dominicanenkerk biedt een tijdelijke loopbrug zicht op de restauratie

van de veertiende-eeuwse muurschildering over het leven van Thomas

van Aquino.
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DERTIG EXOTISCHE HOTELGASTEN OP EEN KAMER! Een gast in

een Maastrichts hotel krijgt de schrik van haar leven als ze in het toilet

van haar kamer een python van tweeënhalve meter ziet liggen. Nader

onderzoek levert de vondst op van meer dan dertig exotische dieren in

een kamer, een etage lager. In dozen en zakken hielden Italiaanse hotel-

gasten onder meer vogelspinnen, kameleons en vuursalamanders.

De illegaal gehouden dieren zijn via het Hulpcentrum voor Wilde Dieren

overgebracht naar een meer passende opvang.

GEEN ZWEMWEER, WEL VOOR HONDEN! In het naseizoen is het

buitenbad van De Dousberg voor liefhebbers open bij een minimumtem-

peratuur van 20 graden Celsius; dit jaar tot 15 september. Maar op de

zeventiende gaat het bad nog eens een avondje open voor een ludieke

afsluiting van het seizoen. In navolging van andere baden zijn honden

welkom om gratis een baantje te komen trekken of gezellig in het water

te spelen. En daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Althans door de

honden, de baasjes houden het liever droog. Het was geen hondenweer,

maar ‘hondzwemmen’ ging prima. En nu eens echt pootjebaden!

OP WEG NAAR CULTURELE HOOFDSTAD 2018 Elk jaar, sinds 1985,

kiest het Europees Parlement een Culturele Hoofdstad. Soms is er een com-

binatie van twee steden. Nederland en Malta leveren in 2018 de Culturele

Hoofdstad. Maastricht wil zich, in samenwerking met de steden in de

Euregio, daarvoor kandidaat stellen. De Europese Unie stelt als een van de

voorwaarden, dat er wordt samengewerkt tussen culturele hoofdsteden

van een jaar. Zo moeten de verschillen, maar ook de gemeenschappelijke

kenmerken van beide culturen tot uiting komen. Om aan deze voorwaarde

te werken, reist de Maastrichtse wethouder Jean Jacobs naar Malta voor

de ondertekening van een ‘letter of intent’ met de plaatselijke organisatie.

Deze beoogt samenwerking op het gebied van cultuur en kennisover-

dracht. In de komende tien jaar zal dan een brede uitwisseling plaatsvinden

van podiumkunsten, archeologie, beeldende kunst, muziek en volkscultuur.

Concreet wordt gedacht aan gezamenlijke activiteiten rond de viering van

het twintigjarig bestaan van de verdragen van Malta en Maastricht in

2012. Het enige voorbehoud is nog dat de Maastrichtse gemeenteraad in

december akkoord moet gaan met de kandidatuur van onze stad.

De sterren van Flikken Maastricht trekken veel volk op de eerste Flikkendag.

Ter gelegenheid van zijn tienjarig artiestenjubileum speelt Zanger Erwin een thuiswedstrijd in Ahoy met bijna 100 bussen vol fans.
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MUSICA SACRA: BELIJDERS EN MARTELAREN DOOR DE EEUWEN

HEEN Het thema van het zesentwintigste muziekfestival ‘Getuigen:

Belijders en Martelaren’ biedt de organisatoren de mogelijkheid om

een rijk scala aan muziek, toneel, exposities en film te presenteren.

Middeleeuwse muziek wordt vertolkt door de vier Gothic Voices en het

Italiaanse damesensemble La Reverdie. Lijden en belijden klinken door

in renaissance- en barokmuziek (het Belgische barokorkest Les Muffatti

begeleidt vier vocalisten) maar ook in composities uit de twintigste

eeuw, zoals ‘A Child of our time’ van Michael Tippett. De podia op

diverse historische locaties tonen zowel topmusici als jong talent.

De eigen regio wordt onder meer vertegenwoordigd door het Limburgs

Symfonie Orkest, de Schola Maastricht en studenten van de

Toneelacademie Maastricht. Bijzonder dit jaar is de pelgrimstocht om de

Maastrichtse bisschop Sint-Lambertus te gedenken. Deze natuur- en

cultuurwandeling vanaf de Lambertuskapel op Sint Pieter eindigt voor

de circa tweehonderd deelnemers in Luik, waar de heilige de stadspa-

troon is. In de kathedraal Saint-Paul vindt als afsluiting van de bedevaart

een Gregoriaans concert plaats door de Schola Mariana, het dameskoor

van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. Het Nederlands Fonds voor

Podiumkunsten heeft Musica Sacra voor de komende vier jaren een

ruime subsidie toegekend.

BELVÉDÈRE: OPENBARING OP PUBLIEKSDAG Aan de noordwest-

kant van de stad verrijst in de komende decennia een nieuwe wijk met

een oppervlakte van maar liefst 280 hectare, Belvédère. Dit project is

een samenwerkingsverband tussen de gemeente, BPF Bouwinvest

en ING Real Estate. Er komt, naast ongeveer vierduizend woningen,

ruimte beschikbaar voor kantoren, winkels, cultuur en parken. In deze

‘wereldwijk in wording’ zullen enkele duizenden arbeidsplaatsen

gecreëerd worden. Tijdens de open dag nemen belangstellenden, op

verschillende locaties, kennis van de plannen voor deze laatste en groot-

ste stadsontwikkeling van Maastricht. In het informatiecentrum op het

voormalige Sphinx-terrein aan de Boschstraat geven maquettes, een

film en informatiewanden een duidelijk beeld van de huidige en

toekomstige ontwikkelingen. Via brochures, rondleidingen, wandel- en

fietsroutes en een rondvaart kan men het totale gebied verkennen.22 • jaarboek maast r i cht

Spelende kinderen hebben op de Hertogsingel het rijk alleen tijdens de autoloze straatdag.

Cultuur zal een belangrijk aspect in Belvédère worden. Ook worden

tijdens de open dag in de voormalige Timmerfabriek voorstellingen

gegeven door theatergroep Het Vervolg en de jeugd van Kumulus.

De eerste appartementen van Belvédère-Haven aan de Bosscherweg,

zijn inmiddels bewoond.

VALSE HERINNERINGEN MAKEN SLANK? Uit een onderzoek aan de

Universiteit Maastricht is gebleken dat ernstig overgewicht aangepakt

kan worden door mensen valse herinneringen aan te praten. Zo kreeg

een groep mensen te horen dat ze als kind ziek waren geworden van het

eten van eiersalade. Tot vier maanden daarna bleken ze liever geen

eiersalade te eten en was hun waardering voor dit gerecht een stuk

lager. De Maastrichtse geheugenonderzoekster Elke Geraerts heeft met

haar proef mensen misschien wel voor de rest van hun leven van de

eiersalade afgeholpen maar eigenlijk ging het haar helemaal niet om het

voedsel, zegt ze: ‘Ik wilde onderzoeken of valse herinneringen

consequenties hebben voor gedrag.’ Dat mensen na afloop van het

experiment voorlopig het hartige broodsmeersel lieten staan, was voor

haar bewijs dat sommige herinneringen, óók als ze verzonnen zijn,

iemands gedrag beïnvloeden. De onderzoekster denkt dat mensen op

deze manier mogelijk structureel van bepaalde voedingsmiddelen

kunnen vervreemden. Daarbij wordt gedacht aan personen met een

specifiek dieet of mensen die lijden aan extreme vetzucht.

ENSEMBLE ’88 BESTAAT TWINTIG JAAR. Ter gelegenheid van dit

jubileum heeft de Belgische componist-dirigent Pierre Bartholomée

‘La Rupture des Falaises’ geschreven in opdracht van de stad Maastricht.

Ensemble ’88 brengt onder leiding van de componist dit werk als eerste

ten gehore. Dit professionele gezelschap legt zich toe op hedendaagse

kamermuziek. De acht vaste musici treden vooral op in onze provincie

en de Euregio Maas-Rijn. Tijdens dit jubileumjaar zijn er meerdere

activiteiten, zoals de presentatie van de jubileum-cd ‘Op Maat’ van

Limburgse componisten en de première-uitvoering van ‘Spaltung’ van

Paul Pankert in het Theater aan het Vrijthof. Door het geven van

opdrachten aan regionale componisten streeft het ensemble naar

vernieuwing op muzikaal gebied.
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Manus de tweede houdt Wittevrouwenveld in de gaten.



‘Trosse los! Humme oet!’, de première.

ALDENHOFFLAT: NIEUW RIJKSMONUMENT Het college van

burgemeester en wethouders en de gemeenteraad stemmen in met het

voorstel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

om de bejaardenflat Aldenhof, op de hoek van de Calvariestraat en

Sint-Servaasbolwerk, aan te wijzen als rijksmonument. Naast de twee

beschermde stadsgezichten, de binnenstad en Wyck, telt Maastricht als

tweede monumentenstad van Nederland, meer dan zestienhonderd

monumenten met deze status. De gemeente Maastricht stelt als voor-

waarden aan deze nieuwe toewijzing dat aanpassing aan herbestem-

ming van het complex mogelijk wordt gemaakt en dat men erkent

dat er aanmerkelijke architectonische verschillen bestaan tussen de

afzonderlijke delen van het gebouwencomplex uit 1957. Het verdient de

voorkeur van de gemeente dat de monumentenbescherming achteraf

kan worden aangepast of beperkt als dat door verbouwing bij

herbestemming noodzakelijk zou zijn. Ook denkt men aan mogelijke

herontwikkeling van het binnenterrein.

MASTREECHTER STAAR OFFICIEEL JARIG Het hele jaar door viert

de Koninklijke Zangvereniging haar 125-jarig jubileum met galaconcer-

ten, een tentoonstelling en andere festiviteiten. Op de laatste zondag

van september begint de officiële viering met de uitvoering van Mis

opus 190 van Joseph Rheinberger tijdens de plechtige hoogmis in de

Basiliek van Sint-Servaas. In Centre Céramique sluit een druk bezochte

receptie de feestelijke activiteiten af. Elke liefhebber krijgt hierbij de

mogelijkheid om het door de Staar gezongen Maastrichts volkslied te

downloaden als ringtone op zijn gsm. De Mastreechter Staar geniet al

vlug na de oprichting in 1883 grote bekendheid in binnen- en buiten-

land door de vele concertreizen, optredens voor radio en televisie,

platen en cd’s. Acht keer werd een gouden plaat in ontvangst genomen

en in 1971 de Gouden Tulp voor 250.000 verkochte lp’s. De Staar, een

van de grootste mannenkoren van ons land, draagt twee eremedailles in

zilver: die voor Kunst en Wetenschap van de Huisorde van Oranje en

die van de Stad Maastricht. Sinds 1899 mag de zangvereniging zich

Koninklijk noemen en is de koningin van Nederland beschermvrouwe

van het koor.

MESTREECHS VOLLEKS TEJATER MET NIEUW SPEKTAKELSTUK

Sinds 1982 brengt dit theaterensemble met vaste regelmaat imponeren-

de producties op het podium in onvervalst Maastrichts. In september en

oktober trekt het gezelschap vele avonden steeds een vol Theater aan

het Vrijthof met ‘Trosse los! Humme oet!’, een vertaling van ‘Anything

Goes’, de Amerikaanse succesmusical met muziek van Cole Porter. Dat

betekent swingen en tapdansen voor de veertig enthousiaste acteurs-

zangers, jong en oud. De vele solisten worden ondersteund door een

groot orkest. Het dolle lachverhaal speelt zich af in de jaren dertig van

de vorige eeuw, waaraan de meer dan tweehonderd fraaie kostuums

meteen herinneren. Het podium is omgetoverd in het 18 meter lange

dek van het stoomschip ‘Ad Mosam Trajectum’, op weg van Maastricht

naar Londen. Hier spelen zich de meest komische taferelen en verwik-

kelingen af. Het is het Mestreechs Volleks Tejater weer gelukt om goed

verzorgd volksamusement met prachtige muziek op de planken te bren-

gen. De groep heeft in haar bestaan in totaal 140 keer een voorstelling

op de planken gebracht in het Theater aan het Vrijthof en dat is een

absoluut record voor Maastrichtse gezelschappen.
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Een veiling van kunstwerken van Chrit Rousseau brengt ruim 11.000 euro op voor twee vrouwenverenigingen in Rwanda. De veiling is een initiatief
van René Persoon en de stichting Maastricht-Rwanda.



OKTOBER ’08
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ORTJENS RICHT BLIK OP ZUID-LIMBURG Met een druk bezochte

receptie zegt Wim Ortjens de gemeente Maastricht vaarwel. In de

afgelopen jaren was hij niet alleen hoofd communicatie, maar tevens

woordvoerder en ‘rechterhand’ van burgemeester Gerd Leers. Ortjens is

nu directeur van regiobranding Zuid-Limburg om leiding te geven aan

de internationale imagocampagne voor deze regio. Dit project wordt

financieel ondersteund door bedrijven en instellingen, de provincie en

alle negentien gemeenten van Zuid-Limburg.

GRENSMAASPROJECT OFFICIEEL VAN START Staatssecretaris

Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat en gouverneur Leon Frissen

geven samen het officiële startsein voor het Grensmaasproject bij

Kasteelhoeve Hartelstein in Itteren. Er is voor de gelegenheid een feest-

programma opgesteld met onder meer zandsculpturen, rondleidingen

en heightseeing vanuit een 75 meter hoge kraan. Drie jaar na de onder-

tekening van de contracten gaat daarmee het rivierbeveiligingsproject

tussen Maastricht en Roosteren daadwerkelijk van start. Het project

moet ervoor gaan zorgen dat er meer ruimte ontstaat voor de Maas

waardoor het risico op overstromingen in de toekomst kleiner wordt.

THUISZORGHULPEN VOORLOPIG TEVREDEN Het salaris van de

medewerkers huishoudelijke hulp van GroenekruisDomicura is voorlopig

veilig gesteld. Dat zegt de thuiszorgorganisatie na goedkeuring van

een subsidieverzoek aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en

Sport. De 750 medewerkers van de thuiszorgorganisatie kregen vorige

maand te horen dat ze binnenkort twintig procent achteruit zouden

gaan in salaris. Volgens de ondernemingsraad van GroenekruisDomicura

is de verandering in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de

oorzaak van de problemen, waardoor de organisatie zich genoodzaakt

voelt om te reorganiseren en salarisaanpassingen te doen. Nadat de

medewerkers van de organisatie in september op de Markt fel actie

voerden tegen de plannen, deed GroenekruisDomicura met succes een

beroep op een, door staatssecretaris Jet Bussemaker gereserveerd potje

voor thuiszorgorganisaties die als gevolg van de Wmo in de problemen

zijn gekomen. De toegekende subsidie van het Rijk wordt besteed aan

salarisaanvulling, scholing en herplaatsing. Het lijkt uitstel van executie

maar de thuis- en verzorgingshulpen gaan tot 1 augustus 2009 niet

achteruit in salaris.

OKTOBERGALA STEUNT DE ZIEKE MEDEMENS De heren van de

Ronde Tafel 174 Maastricht beperken zich niet tot het levendig houden

van hun onderlinge vriendschap door uitwisseling van elkaars kennis,

ervaringen en meningen. Zij ondersteunen tevens regionale projecten.

Traditiegetrouw organiseren zij het Oktobergala waarin het goede leven

gekoppeld wordt aan het goede doel. Na een diner met veiling voor de

vips in de voormalige Timmerfabriek verplaatst het feest zich naar

La Bonbonnière waar ook de overige gasten aanschuiven. De opbrengst

van dit jaar gaat naar twee instanties die zich inzetten voor de zieke

mens en zijn omgeving. Stichting De Knoevel organiseert elke maand

een verwendag voor een Zuid-Limburgs gezin met een langdurig

ziek kind. Het Toon Hermans Huis is een open huis voor mensen die zelf

kanker hebben (gehad) en hun naasten, voor wie ze allerlei activiteiten

organiseren. Beide organisaties zijn afhankelijk van giften en donaties en

nemen de bijdragen van het Oktobergala dankbaar in ontvangst.

NEDERLANDSE DANSDAGEN BLIJVEN IN MAASTRICHT Omdat de

doelstellingen van deze dagen passen in de culturele ambities van de

stad heeft de organisatie van de Nederlandse Dansdagen nieuwe

financiële toezeggingen gekregen. Daarmee blijven de dagen voor

Maastricht behouden. En dus kan men op zes locaties nog eens

genieten van de vijftien beste en belangrijkste dansvoorstellingen van

het afgelopen seizoen. Het is hét uitgesproken moment waarop de

Nederlandse danstop zich manifesteert, maar waar tevens ruimte is voor

jong talent. De Prijs van de Nederlandse Dansdagen 2008 is dit keer

voor danser en choreograaf Joost Vrouenraets. Met de prijs, een bedrag

van 12.000 euro, zal hij een nieuwe voorstelling maken die volgend jaar

tijdens het gala gepresenteerd wordt.

OPENING HISTORISCH CENTRUM LIMBURG Het Sociaal Historisch

Centrum Limburg (SHCL) en het Regionaal Historisch Centrum Limburg

(RHCL) zijn vanaf de Week van de Geschiedenis, die deze maand wordt

gehouden, samen gehuisvest in het pand aan de Sint-Pieterstraat dat

voortaan de naam Historisch Centrum Limburg gaat dragen. Een fusie

van twee centra die zich beide inzetten voor een vergroting van histori-

sche kennis in onze provincie. Op die manier kunnen de twee archieven

geïntegreerd en beter ontsloten worden. Tijdens de officiële opening

ontvangt gedeputeerde Odile Wolfs het eerste exemplaar van het boek

‘Rondom Boschstraat 73’ van historicus Paul Arnold. Het boek beschrijft

de geschiedenis van dit monumentale pand aan de Boschstraat, waarin

het SHCL meer dan dertig jaar was gehuisvest.

OPKNAPBEURT VOOR BEGRAAFPLAATS De restauratiewerkzaam-

heden aan de algemene begraafplaats aan de Tongerseweg gaan van

start. De komende zes maanden worden de monumentale gebouwen

èn de ommuring uit 1812 aangepakt. De opknapbeurt is de officiële

start van de kwaliteitsverbetering van de begraafplaats. De gemeente

wil de begraafplaats in dat verband uitbreiden met een crematorium en

een uitvaartcentrum langs de Planetenhof. Aan die zijde komt ook

een nieuwe ingang met zestig parkeerplaatsen. Ook worden er voorzie-

ningen als een verstrooiingsveld en een urnenmuur gerealiseerd.

Bewoners van de wijk Daalhof zijn tegen de uitbreiding, in verband met

de verwachte verkeersoverlast en omdat het crematorium midden in een

woonwijk komt te liggen.
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Hoofd communicatie van de gemeente Maastricht, Wim Ortjens
verlaat Maastricht om Zuid-Limburg te gaan promoten.

Leerlingen van het Sint-Maartenscollege leren in een rollenspel om bemiddelend op te treden bij ruzies.
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JAZZ PROMENADE MET UNIEK PROJECT Vier dagen lang kan de

liefhebber bij bijna honderd optredens genieten van alle jazzstijlen.

De meeste vinden plaats in cafés door de hele stad, die daarmee

verzekerd zijn van een gezellige sfeer. Het zevenkoppige Nederlandse

muziekensemble Gare Du Nord verzorgt in La Bonbonnière het

openingsconcert van het zestiende Jazzfestival. Bijzonder zijn de optre-

dens in de pandhof van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, waarin jazz en

gregoriaans harmoniëren. Rond het thema Maria treedt hier het trio van

jazzvocalist Roderik Povel op, samen met pastoor- zanger Alphons Kurris,

sopraan Céline Saleh en de Schola Maastricht. Zij brengen gregoriaanse

Marialiederen, een negro-spiritual en composities van Povel ten gehore.

VIJFTIG JAAR GULIELMUSKERK Het 50-jarig bestaan van de

buurtkerk in Oostermaas wordt gevierd met een pontificale eucharistie-

viering, opgedragen door bisschop Frans Wiertz. Rond het 25-jarig

jubileum van bisschop Gulielmus Lemmens in 1957 ontstond het idee

om in het diocees Roermond een kerk naar zijn patroonheilige te

vernoemen. In Oostermaas was men vanaf 1955 bezig met de voor-

bereidingen van een buurtkerk aan het Aartshertogenplein, die zou

gaan ressorteren onder de parochie van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

in het Wittevrouwenveld. Bouwpastoor Theo Engelen gaf hiervoor de

opdracht aan architect Jos Muré, die een blokvormige kerk zonder toren

ontwierp. Tot in Rome toe was men zeer te spreken over dit ontwerp:

kardinaal Celso Costantini was vol lof omdat Muré erin was geslaagd

een godshuis in een modern gebouw te creëren. In 1957 werd

deze kerk, op voorspraak van bisschop Lemmens, genoemd naar

Sint-Gulielmus en in 1958 werd ze geconsacreerd.

FESTIVAL JONG! Tijdens de herfstvakantie kunnen de jeugdige

geïnteresseerden in het Theater aan het Vrijthof en op vele andere

plekken in de stad in contact komen met talloze vormen van cultuur.

Tijdens een workshop in de Muziekgieterij werkt een groepje jongeren

samen aan een eigen compositie, compleet met tekst en videoclip.

Filmtheater Lumière biedt een uitgebreid filmprogramma en er worden

vele theatervoorstellingen gegeven voor diverse leeftijdsgroepen.

Tevens vinden allerlei activiteiten plaats in de woonwijken, zoals break-

dance en locatievoorstellingen en voor de allerjongsten straatspelen en

voorleesmiddagen door opa’s en oma’s onder de titel ‘Te peerd op

grampeer ziene sjoet’.

SINT-PIETER HEEFT MEDISCH CENTRUM Deze wijk is een tijd lang

slecht bedeeld geweest op het gebied van voorzieningen binnen de

gezondheidszorg. Daar komt nu in een klap verandering in door de

opening van een nieuw medisch centrum, waarin vele disciplines

zijn gebundeld. Onder één dak gaan huisartsen, fysiotherapeuten,

podotherapeuten, logopedisten, verloskundigen en psychologische

hulpverleners een intensief samenwerkingsverband aan. Daardoor kun-

nen de diverse professionele medewerkers van het medisch centrum in

het vervolg de patiënten snel en efficiënt naar elkaar verwijzen.

OPENLUCHTSPEL DE SLEVROUWE Na de waterprocessie beleeft de

stad een nieuw hoogtepunt ter gelegenheid van het feit dat de Onze-

Lieve-Vrouwekerk 75 jaar geleden tot basiliek werd verheven. In een

tiental historische taferelen laten 250 vrijwilligers onder leiding van

regisseur Frans Meewis de geschiedenis van de oude kerk en het

‘Slevrouweplein’ herleven. De kerk zelf en het plein dienen als decor.

In het openluchtspel staan religie en de Mariadevotie centraal. Op inge-

togen wijze geeft het openluchtspel een beeld van de rijke geschiedenis

van deze devotiekerk en haar plein en daarmee ook van de ontwikke-

lingen binnen de Nederlandse kerkgeschiedenis. Het is bijzonder spijtig

dat de weersomstandigheden spelbreker zijn bij de uitvoeringen van dit

prachtig gekostumeerde schouwspel waarop zo velen zich maandenlang

hebben voorbereid.

Kinderen bezoeken samen met hun huisdier bejaarden in verpleegkliniek Klevarie.

In een openluchtspel herleeft de geschiedenis van de Onze- Lieve-Vrouwekerk.
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MAASTRICHT POETRY NIGHTS NU INTERCONTINENTAAL De

nadruk tijdens The Maastricht International Poetry Nights ligt bij deze

zesde editie op de poëzie van dichters uit de hele wereld. In theater La

Bonbonnière kan men luisteren naar internationaal bekende dichters uit

onder meer India, China en Mexico. Deze poëten lezen voor in hun

eigen taal; hun gedichten zijn in het Nederlands vertaald. Nieuw op dit

festival is de presentatie van de eerste tweetalige dichtbundels. In de

Maastricht International Poetry Series verschijnt ‘Ouverture Maastricht’

met gedichten van de deelnemers en dichtbundels van de Nederlander

Henk van Kerkwijk en de Duitser Jürgen Nendza. De Zuid-Afrikaanse

dichter Breyten Breytenbach (1939) ontvangt op dit festival de presti-

gieuze Hans Berghuisstok voor Poëzie. Het betreft de wandelstok van

de Limburgse dichter Hans Berghuis die na diens dood in 1994 werd

geschonken aan dichter-schrijver Hans van de Waarsenburg (1943).

Elke twee jaar wordt de stok doorgegeven als symbool van originaliteit

en kracht van de poëzie.

MANTELZORGPRIJS 2008 Gertie Crapts krijgt in het Theater aan het

Vrijthof uit handen van wethouder Costongs de Mantelzorgprijs 2008

uitgereikt. Mantelzorgers maken het mogelijk dat veel mensen met een

chronische ziekte, handicap of beperking gewoon thuis kunnen wonen

en deel kunnen nemen aan het maatschappelijke leven. Zo zorgt

mevrouw Crapts al jaren voor haar schoonbroer die na een herseninfarct

deels verlamd is. Zonder haar zorg zou hij niet meer zelfstandig

kunnen wonen. De jaarlijkse prijs wordt uitgereikt in het kader van de

Dag van de Mantelzorg. Na de bekendmaking worden driehonderd

mantelzorgers uit Maastricht en omgeving nog getrakteerd op de

musical ‘Trosse los! Humme oet!’.

UNIVERSITEIT MAASTRICHT KRIJGT EN BELOONT HOGE SCORES

In een landelijk onderzoek onder studenten, hoogleraren en hoofd-

docenten behaalt de Universiteit Maastricht (UM) bij vier opleidingen de

hoogste totaalscores van de studenten: Economie, International

Business, Geneeskunde en Psychologie. Naar het oordeel van de hoog-

leraren is de studierichting Gezondheidswetenschappen van de UM op

alle fronten de beste. De UM beloont vanaf dit jaar talentvolle studen-

ten. De tweedejaars studenten van alle bachelor- en masteropleidingen

die tijdens het afgelopen studiejaar tot de beste drie procent behoorden,

krijgen dit jaar een beurs die gelijk is aan het collegegeld van hun

eerste jaar. Het gaat om 140 studenten uit 14 verschillende landen,

voornamelijk uit Duitsland en Nederland. Ook in de komende jaren

komen de uitblinkers per studiejaar voor deze regeling in aanmerking.
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Jeugdspelertjes van voetbalclub Willem I protesteren tegen tijdelijke verhuizing vanuit de Geusselt naar Scharn.

Met dit nieuwe kanon kan ’t Mestreechs Rezzjemint dat twintig jaar bestaat zich voortaan laten zien en horen.
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OVERDRACHT FORT SINT-PIETER Tijdens een feestelijke bijeenkomst

met kanonschoten en de onthulling van twee plaquettes draagt de

gemeente Maastricht het fort officieel over aan de Vereniging

Natuurmonumenten. Dit is een volgende stap in de omvorming van de

Sint-Pietersberg tot een groen buitengebied voor de Maastrichtenaren.

Het vestingwerk uit 1701, op de noordelijke uitloper van de berg, had

in 1867 al zijn militaire functie verloren toen Maastricht als vestingstad

werd opgeheven. Al bij de aankoop in 1919 had de gemeente oog voor

de natuur- en cultuurhistorische waarde van het fort en zijn omgeving.

Nu de eerste fase van restauratiewerkzaamheden is afgerond, ligt het

fort in een prachtig natuurgebied met een rijke variatie aan plantens-

oorten. In de volgende fase wordt de omgeving met een stadsweide en

een bezoekerscentrum ingericht en wordt de noordelijke gevel van het

fort in de oorspronkelijke staat gerestaureerd.

MAATJESPROJECT BELOOND Stichting Horizon zet zich al sinds

1990 in om de eenzaamheid van mensen met langdurige psychiatrische

problemen te doorbreken door hen te koppelen aan een maatje, een

vrijwilliger met wie ze samen iets leuks ondernemen. Tijdens de jaarlijk-

se themadag van het Steunpunt Cliënteninitiatieven werd de stichting

hiervoor beloond met de tweede prijs voor het beste cliënteninitiatief.

Paralympisch kampioene Ester Vergeer geeft leerlingen van de Maasgouw een tennisclinic.

De Mesteechter Staar verlicht het Vrijthof tijdens de ‘Nacht van de
Nacht’.
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Samen lekker smullen in MosaeGusto tijdens het Nationaal Schoolontbijt.
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LINTJE VOOR FRANS Iedere Maastrichtse atletiekliefhebber kent wel

zijn stem want veertig jaar lang was Frans van de Laar de zogenaamde

microfonist voor de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Bij zijn

afscheid als omroeper ontvangt hij een lintje en wordt lid in de orde van

Oranje-Nassau. Van de Laar is medeoprichter van de buurtraad De Heeg

en vrijwilliger bij de gesproken Limburger. Ook is hij sinds acht jaar

redactielid van het radioprogramma Het Geluid van Maastricht op

Maastricht FM én vrijwilliger van het televisieprogramma Vitrien op

RTV-Maastricht. Hij ontving het lintje na afloop van de ENCI Bergloop.

ENTRE DEUX WEER GOED VOOR EEN PRIJS 3W Vastgoed BV en

Multi Vastgoed BV ontvangen in Utrecht de tiende FGH Vastgoedprijs

voor de ontwikkeling van het winkelproject Entre Deux. Het juryrapport

bestempelt het project als ‘een even geslaagde als weldoordachte oplos-

sing voor een achtergebleven gebied in het hart van de historische

binnenstad van Maastricht. Een project dat indruk op de jury heeft

gemaakt, door de hoge kwaliteit van de stedenbouwkundige inpassing,

de wijze waarop het probleem van het hoogteverschil tot een pluspunt

werd getransformeerd en de luxueuze uitstraling van de nieuwe winkel-

straat. Er spreekt een gevoel van detail uit en respect voor de historische

elementen in de omgeving.’

‘NOE GEIT ’T GEBÄÖRE!’ Zo luidt de titel van het voor 2009 gekozen

‘vastelaovendsleedsje’. Voor de tekst en de muziek tekenen Bert

en Ursula Garnier. Dit componistenduo won al vier keer eerder

’t Mestreechter Vastelaovendsleedsjes Konkoer. ‘Noe geit ’t gebäöre!’ is

afgeleid van de aankondiging die Jan Janssen, ceremoniemeester van de

Tempeleers, elk jaar doet bij het uitroepen van de stadsprins.

GOUDEN GLASBAK Tijdens het Afvalcongres mag GroenLinks-wet-

houder Wim Hazeu twee prijzen in de wacht slepen voor het gemeen-

telijk beleid rond de scheiding van afval. Voor de tweede keer is dat een

Gouden Glasbak. Dit omdat Maastricht bij de middelgrote gemeenten

koploper is met de inzameling van 31 kilo glas per huishouden bij een

landelijke doelstelling van 25 kilo. Daarnaast neemt de wethouder de

Kunststofkanjer, een plastiek en een geldbedrag van 2500 euro, in ont-

vangst voor de prestaties bij het inzamelen van kunststof. Het moge dui-

delijk zijn dat de troep van de editie 2008 van de 11devande11de niet

in de beschouwingen is meegenomen; die werd immers niet gescheiden

aangeleverd!

MAASTRICHT EN DE KREDIETCRISIS Naar aanleiding van door enke-

le raadsleden gestelde vragen deelt PvdA-wethouder Jean Jacobs mee,

dat de gemeente geen gelden heeft uitstaan bij de door de kredietcrisis

bedreigde banken. Volgens Jacobs heeft de gemeente in totaal 30 mil-

joen euro gedeponeerd bij verschillende banken. Daaronder bevindt zich

één buitenlandse bank. Dat is de FiH Erhvervsbank in Kopenhagen; het

tegoed bij die bank wordt voor de volle honderd procent gegarandeerd

door de Deense staat. Overigens doet de kredietcrisis zich wel degelijk

voelen in Maastricht. Zo stagneert de realisatie van De Dousberg in

Maastricht-West tot golf-, recreatie- en vakantiegebied. Dit blijkt uit het

afhaken van Center Parcs als exploitant van het geplande vakantiedorp.

Voorts werkt de crisis door in de woningmarkt. Teruglopende woning-

verkopen vormen aanleiding om de plannen bij het Geusseltpark aan te

passen. Op de plek waar honderden appartementen waren geproject-

eerd, zal nu, volgens een mededeling van PvdA-wethouder Jacques

Costongs, voor het United World College Nederland een internationale

onderwijscampus worden gebouwd. Hiervoor was tot nu toe het monu-

mentale Bonnefantencollege aan de Tongerseweg de favoriete vesti-

gingslocatie. Renovatie en exploitatie van dit complex blijken echter veel

duurder dan volledige nieuwbouw. Reden om naar een alternatieve

locatie uit te zien.

CUCINA MOSAE FAILLIET De rechter verklaart het in versmarkt

MosaeGusto! aan de Markt gelegen Cucina Mosae failliet. Door finan-

ciële problemen heeft het bedrijf de deuren moeten sluiten. Het weg-

vallen van het bijzondere concept van Cucina Mosae - bestaande uit een

kookwinkel, kooktheater, wijnbar, bierbar, koffiebar-restaurant en

ijssalon - leidt ertoe dat MosaeGusto! half leeg komt te liggen.

Een doorstart blijkt er niet in te zitten.

Projectontwikkelaar 3W van winkelcentrum Mosae Forum en

MosaeGusto! laat weten dat de vrijkomende ruimte op korte termijn

met nieuwe speciaalzaken wordt ingevuld.
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Harmonie Wilhelmina, oftewel de ‘Blouwe vaan Wolder’ rondt haar jubileumjaar af met een galaconcert in Theater aan het Vrijthof. Burgemeester
Leers verhoogt de feestvreugde als hij de Stadsmedaille in Goud met bijbehorende oorkonde uitreikt aan voorzitter Giel Eijssen.
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CONTRACT MAASTRICHT-BRUSSEL-EXPRESS De twee jaar durende

proef rond de snelle treinverbinding Maastricht-Luik-Brussel heeft uit-

gewezen dat deze voldoende reizigerspotentieel aanspreekt. Reden

voor de hierbij betrokken partners - de Belgische spoorwegmaatschap-

pij NMBS, de provincie Limburg, de gemeente Maastricht en de

Nederlandse Spoorwegen - om via een contract vast te leggen dat de

Belgische trein nog drie jaar tussen Maastricht en Brussel zal rijden. De

dienstregeling van de NS zal zó worden aangepast, dat de intercitytrein

uit Eindhoven aansluit op deze internationale trein. Gelukkig kunnen

treinreizigers sinds kort al in het Maastrichtse station elektronisch een

kaartje voor het Belgische net kopen en zo profiteren van de veel lage-

re Belgische tarieven. Bovendien wordt hard gewerkt aan de aanpassing

van het Nederlandse treinbaanvak aan het moderne Belgische rem-

systeem. De vertragingen die veroorzaakt worden door handmatig rem-

men behoren spoedig tot het verleden.

ALCOHOLMISBRUIK VERSTIERT START CARNAVALSSEIZOEN De

11devande11de is niet langer het leuke feestje waarmee in Maastricht

het carnavalsseizoen voor velen uit de hele provincie wordt geopend.

Tijdens de editie van 2008 bezoedelen massaal dronkenschap, vecht-

partijen en vernielingen de goede naam van de stad. Een enorme berg

troep getuigt een dag later van wat zich op en rond het Vrijthof heeft

afgespeeld. Dit verleidt PvdA-wethouder Jean Jacobs tot de uitspraak:

‘Dat Maastricht er bij ligt als een mooie vrouw over wie een strontkar

heen is gereden.’ De wethouder geeft vervolgens te kennen van de start

van het carnavalsseizoen af te willen. Hij ziet zich daarin gesteund door

burgemeester Gerd Leers. Horeca-ondernemers opteren veeleer voor

het afsluiten van het Vrijthof of een ander terrein, waardoor controle op

mee te nemen eigen drank mogelijk wordt. Overigens is het maar goed

dat de tot de nieuwe president van de Verenigde Staten gekozen Barack

Obama niet is ingegaan op de uitnodiging van de Sjeng Kraft Kompenei

om de 11devande11de bij te wonen!

INWONERTAL MAASTRICHT IN 2040 ONDER DE 100.000? Het

woningaanbod in Maastricht is van dien aard dat niet alleen mensen

met een topinkomen maar ook die met een middeninkomen de stad

ontvluchten. Zij wijken uit naar België en de Heuvellandgemeenten. De

huizen zijn er minder duur en men krijgt er meer ruimte. Hierin ligt vol-

gens de Stadsvisie 2030, actualisatie 2008 van de gemeente één van de

oorzaken voor de verwachte daling van het inwonertal van Maastricht.

Houdt men ook nog rekening met de vergrijzing en het vertrek van jon-

geren naar de economisch sterkere Randstad, dan ziet het er volgens

een prognose van het Economisch Technologisch Instituut Limburg

(E,til) naar uit dat het inwonertal in 2040 uitkomt op 89.000. Het

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voorspelt voor dat jaar een

inwonertal van 114.500. Door minder op grote woningen aan de stads-

rand en meer op compacte stadswoningen met tuin in te zetten, hoopt

de gemeente de negatieve trend in de bevolkingsontwikkeling te door-

breken. De universiteit hoopt hieraan bij te dragen door vergroting van

het aantal studenten als gevolg van verdere internationalisering.

COFFEESHOPS GOED VOOR MAASTRICHTSE ECONOMIE? Niet

minder dan 2,1 miljoen bezoekers van coffeeshops besteedden in 2008

maar liefst 115 miljoen euro in de stad en daar zijn de wietaankopen nog

niet eens bij opgeteld. De genoemde bestedingen liggen acht maal

hoger dan tien jaar geleden. Een en ander blijkt uit een in opdracht van

de Verenigde Officiële Coffeeshops Maastricht ingesteld onderzoek. De

onderzoekers geven niet aan wat sluiting van de coffeeshops voor de

Maastrichtse economie zou kunnen betekenen. Misschien toch een inte-

ressant gegeven voor burgemeester Gerd Leers, die aankondigt een

onderzoek te laten instellen naar de juridische gevolgen van een even-

tuele sluiting van alle veertien coffeeshops. De resultaten daarvan wil hij

betrekken bij een door hem georganiseerde landelijke wiettop.

Aanleiding voor dat topoverleg met vooral grensgemeenten is het

besluit van Bergen op Zoom en Roosendaal om alle coffeeshops te slui-

ten vanwege de overlast van het grote aantal buitenlandse drugstoe-

risten.
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Studenten van de Universiteit Maastricht vieren met een feestelijk ontbijt de overwinning van de nieuwe Amerikaanse president Barack Obama.

Wethouder Jacobs: ‘Maastricht lag er bij als een mooie vrouw over wie een strontkar heen is gereden’.



PRESENTATIE A2-TUNNELPLANNEN Drie consortia - Avenue2,

BA2M en Unie van Maastricht - laten aan de hand van tekeningen, film-

pjes en maquettes zien hoe ze de A2-tunnel en nog meer in het bijzon-

der de omgeving daarvan willen realiseren. De totaalplannen die zij in

het kader van de aanbesteding van het project opstelden, richten zich

op realisering van de tunnel tussen 2015 en 2017. De drie consortia

bezweren dat zich hier geen Roermondse toestanden zullen voordoen.

Hogere tunnels dan in de A73 moeten hiervoor zorgen. Veel aandacht

gaat uit naar stadsgroen, inpassing in de landgoederenzone en het lang-

zame verkeer. In twee varianten kan de monumentale Gemeenteflat

worden behouden. De eerste reacties zijn uitermate positief: elk van de

drie voorstellen zal een geweldige verbetering van de bestaande situa-

tie opleveren. Volgens Louis Prompers, directeur van het A2-projectbu-

reau, zijn de drie plannen bovendien haalbaar, maakbaar en vergunbaar.

GroenLinks-wethouder Wim Hazeu toont zich ook tevreden. Op grond

van verbetersuggesties van de zijde van belanghebbenden en belang-

stellenden zullen de consortia hun eindplannen vervolmaken. In juli

2009 wordt een keus gemaakt uit de drie plannen.

WERKSTRAF VOOR BENOIT WESLY Na een zitting van drie uur

spreekt ‘t Wiecker Tribbenaol zich in de Platte Zaol van de Maastricht

Music Hall uit over een aanklacht tegen zakenman Benoit Wesly. Deze

moet zich verantwoorden voor een groot aantal misdragingen. Volgens

de dagvaarding zou Wesly ‘oonder valse veurwinsele’ ervoor zorgen dat

hij krijgt wat hij ambieert; ‘in good Mestreechs hèt dat besodemietere’.

Volgens de aanklagers is Wesly ook behept met een ‘wiedgaonde eige-

gereidheid’, die hem zelfs in de verleiding brengt voetbalwedstrijden te

beïnvloeden zonder zelf in het veld te staan. De rechtbank legt Wesly

een ludieke werkstraf op: hij moet één keer in de Onze-Lieve-

Vrouwebasiliek collecteren en met carnaval luidkeels vragen om ‘verre-

kes-pu’!

LUXEHOTEL IN VOORMALIGE BIOSCOOP Al sinds 1995 wordt

gesleuteld aan de plannen voor de herontwikkeling van de voormalige

Cinema Palace in Wyck en het vervallen garagecomplex aan de Lage

Barakken en Bourgognestraat. Een door architect Wiel Arets opgesteld

stedenbouwkundig masterplan, dat binnenkort onderwerp is van een

info-avond, biedt na dertien jaar eindelijk duidelijkheid. Het plan voor-

ziet in de verbouwing van een deel van de bioscoop tot een hotel met

97 kamers. De entree wordt aangebracht in de aan de zijde van de Lage

Barakken gelegen monumentale siermetselwerkgevel. Verder voorziet

het plan in de bouw van 5 woningblokken met 54 gemeubileerde huur-

studio´s, 8 vrijstaande herenhuizen en een parkeergarage voor 170

auto´s.

VROLIJKE MANTELZORGKERMIS Wie mantelzorger is weet dat dit

mooi maar ook vaak zwaar werk kan zijn. Het aantal mensen dat zorgt

voor een familielid, kennis of buur groeit enorm. Om deze onbezoldig-

de hulpverleners een hart onder de riem te steken organiseert het

academisch ziekenhuis Maastricht voor het eerst, in de serrehal van het

ziekenhuis, een vrolijke kermis met allerlei activiteiten voor mantelzor-

gers. Bezoekers kunnen er kennis maken met organisaties die de hulp-

verlener kunnen begeleiden in zijn of haar taak. Zij willen voorkomen

dat mantelzorgers verstrikt raken in een isolement of afglijden in een

depressie.
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Tijdens de mantelzorgkermis

in het azM houden kinderen

een modeshow. In beschilderde

verpleegstersjassen zingen ze

een lied speciaal voor alle

mantelzorgers.

Onschuld en verbazing stralen van het gezicht na de aanklacht.



In Amby worden eeuwenoude gouden en zilveren munten opgegraven.

De ING-directeur overhandigt een vette cheque aan het Toon Hermans Huis. Het geld werd bij elkaar gelopen door deelnemers aan de ING New
York City Marathon 2008.

KELTISCHE GOUDSCHAT In het Centre Céramique vergapen velen

zich aan de grootste Keltische goud- en zilverschat die ooit in Nederland

is gevonden. Het gaat om 39 gouden en 70 zilveren munten die meer

dan tweeduizend jaar geleden door de Eburonen in hun strijd tegen

Caesar werden verborgen op een stuk onbewoond land in Amby. Met

behulp van zijn metaaldetector kwam amateur-archeoloog Paul Curfs

op een akker in Amby de Keltische goud- en zilverschat op het spoor.

Hij vond er meer dan 20 munten. De gemeente liet vervolgens het

gebied in Amby uitkammen door specialisten met als resultaat de vondst

van in totaal 109 waardevolle munten.

ROOKVERBOD HOUDT GEMOEDEREN BEZIG In de ogen van uitba-

ters van veel kleine cafés gaat de Nederlandse overheid in vergelijking

met andere Europese landen veel te rigide om met het rookverbod.

Reden voor een actiecomité van Maastrichtse caféhouders om CDA-

raadsleden zodanig onder druk te zetten, dat ze zich van CDA-minister

Ab Klink afkeren. Zij dreigen protestposters met portretten van die raad-

sleden in de stad op te hangen. Dat dreigement heeft enige tijd later

effect. Een door de meerderheid in de raad gesteunde motie van de

CDA-fractie, die ontkent gezwicht te zijn voor chantage, leidt tot een

brandbrief aan de minister. Daarin wordt gevraagd het rookverbod te

nuanceren. GroenLinks verzet zich hiertegen en vraagt de minister in

een brief om het rookverbod te handhaven. De Maastrichtse PvdA wil

rokende bezoekers van kleine cafés tegemoet komen; vanuit die partij

wordt gepleit voor het toestaan van een warmtelamp met statafel op

het terras van die cafés.

MAASTRICHT FIETSONVRIENDELIJK Op de Markt, bij Mosae Forum,

in de Gubbelstraat en aan het zuidelijk deel van de Boschstraat mogen

niet langer (brom)fietsen wild worden geparkeerd. Dit betekent een

aanzienlijke uitbreiding van het gebied in de binnenstad waar een stal-

lingverbod geldt. Bij overtreding worden fietsen afgesleept naar de

gemeentewerf in de Beatrixhaven. Eerder deze maand wees een door

GroenLinks op Plein 1992 gehouden peiling onder 132 mensen nog uit,

dat tweederde van de ondervraagden Maastricht als fietsonvriendelijk

beschouwt. De gratis fietsenstallingen worden wel gewaardeerd, het

(onnodig) afslepen van fietsen echter niet. Ook is men niet tevreden

over de steile toegang van de stalling aan de Kesselskade en de fietstun-

nel aan de Scharnerweg. Uit een onderzoek van de landelijke fietsers-

bond naar het fietsklimaat in ons land blijkt overigens dat het fietsge-

bruik in onze stad sterker is gestegen dan in de rest van het land.

KWALITEIT ZIEKENHUIS MOET VERBETEREN Het bestuur van het

academisch ziekenhuis Maastricht is van mening dat het ziekenhuis snel

beter moet gaan scoren als het gaat om de kwaliteit van de zorg en de

klantvriendelijkheid. Omdat eerdere maatregelen te weinig resultaten

opleveren, komt het bestuur nu met een top tien van harde verbeter-

punten. Die richten zich op onder meer het terugdringen van het aantal

valincidenten, afgezegde operaties en medicatiefouten. Met het verbe-

terplan wil het bestuur ervoor zorgen dat een inhaalslag wordt gemaakt

ten opzichte van concurrerende ziekenhuizen. Die slagen er sneller in

om hun prestaties te verbeteren. Dit blijkt uit vergelijkingen van presta-

ties van ziekenhuizen die door weekblad Elsevier en het Algemeen

Dagblad werden gepubliceerd.

MAASTRICHT GEZELLIGSTE WINKELSTAD VAN NEDERLAND Uit

een onderzoek van de consumentenbond komt naar voren dat

Maastricht de gezelligste winkelstad van het land is. Gekeken werd naar

de variatie aan winkels, de gezelligheid van de stad én de winkels, de

kwaliteit van de cafés en restaurants en het parkeerbeleid. Maastricht

scoort goed qua sfeer, uitstraling en horeca. Een slechte score behaalt de

stad op het gebied van de parkeergelegenheid; vooral de hoogte van de

parkeertarieven stoort de ondervraagden.
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Het Juniors C-team van dansschool Beats and Bars wordt in Hasselt Europees kampioen Clipdance.

Tegenover het academisch ziekenhuis start de bouw van de Campus Maastricht.

MAASTRICHT VOOR DEN VREEMDELING’ Onder deze titel verschijnt

een heruitgave van de gelijknamige toeristische gids voor Maastricht

uit 1898. Daarin worden wetenswaardigheden, instellingen, hotels,

vervoer, tarieven (in harde oude guldens), monumenten, geschiedenis

en routebeschrijvingen voor bezoekers aan de stad in de overgang van

de negentiende naar de twintigste eeuw beschreven. Dit in zowel de

Nederlandse als de Franse taal. Maastrichtenaar Maurice Chambille nam

het initiatief voor deze bijzondere uitgave, die in samenwerking met de

VVV en de MTB tot stand kwam.

FINANCIERING TRAM NAAR HASSELT NOG LANG NIET ROND Van

Nederlandse zijde is een investering van 32 miljoen euro nodig voor de

aanleg van de tramverbinding Maastricht-Hasselt. Vooralsnog bestaat er

alleen zekerheid over de bijdrage van Maastricht: een bedrag van 8 mil-

joen euro. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de provincie

Limburg worden aangesproken op bedragen van respectievelijk 16 en 8

miljoen euro. Voorjaar 2009 moet duidelijkheid ontstaan over het door

de tram in de binnenstad te volgen tracé. Gekozen kan worden uit een

route die over de Boschstraat of over de Maasboulevard loopt.

De Vlaamse overheid heeft al 50 miljoen euro voor de verbinding

gereserveerd.

BIERTAP MOET WINTERLAND REDDEN De tiende editie van

Winterland gaat van start met bekende attracties als de schaatsbaan en

het reuzenrad. Het Huis van de Kerstman is er voor de tweede keer én

de biertap is weer terug op het Vrijthof. Vorig jaar ontbrak de biertap.

De organisatie van het evenement wilde daarmee een bijdrage leveren

aan het terugdringen van het groeiende probleem van drankmisbruik

door jong en oud en zo benadrukken dat Winterland een familie-

evenement is. De alcoholvrije editie leverde een omzetverlies van

veertig procent op. Om financiële redenen is besloten weer alcohol te

schenken.

OPNIEUW RECORDOPBRENGST PREUVENEMINT Er lijkt geen einde

te komen aan de groei van de opbrengst van dit culinair evenement.

Dit stelt de organisatie in staat om bijna tien procent meer geldelijke

bijdragen te verstrekken dan bij de vorige editie. Vijftig stichtingen,

verenigingen en organisaties ontvangen in totaal ruim 164.000 euro.

Hiervan is 10.000 euro bestemd voor de restauratie van de Onze-Lieve-

Vrouwebasiliek. Een bedrag van 3.000 euro gaat naar de Stichting

Ronald McDonald Huis Maastricht; ongeveer 35.000 euro gaat naar

de buffetbemanningen en glazenophalers als steun aan het verenigings-

leven.

DOWNS EN UPS BIJ MVV De rivaliteit tussen MVV en Fortuna Sittard

is nog onveranderd groot. Dat blijkt maar weer eens bij de derby tussen

de twee voetbalclubs uit de eerste divisie in de Geusselt. De in de

klassering veel lager geplaatste Sittardse club verslaat MVV overtuigend

met 2-0. De Maastrichtse supporters tonen zich na afloop van de

wedstrijd slechte verliezers en lokken gewelddadigheden uit, met als

resultaat vier gewonde supporters aan de zijde van Fortuna en vier aan

de zijde van MVV. Als straf van de KNVB moet MVV in de Geusselt één

wedstrijd zonder publiek spelen. De Maastrichtse voetbalclub wint

het vertrouwen van de supporters enkele weken later terug met

overwinningen op HFC Haarlem en RKC Waalwijk, dat van de status

‘ongeslagen’ wordt beroofd.

STARTSEIN STUDENTENCAMPUS Op 22 november geven gouver-

neur Leon Frissen, burgemeester Gerd Leers en voorzitter van de raad

van bestuur van de Universiteit Maastricht Jo Ritzen het officiële start-

sein voor de bouw van de Campus Maastricht. Initiatiefnemer is

Servatius Wonen & Vastgoed. De Campus Maastricht onderstreept de

ontwikkeling van Randwyck met zijn academisch ziekenhuis, de faculteit

Health, Medicine en Life Sciences van de universiteit en diverse medi-

sche topinstituten tot brandpunt van de ontwikkeling van Zuid-Limburg

als internationale kennisregio.
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FORSE AMBITIES UNIVERSITEIT MAASTRICHT (UM) De universiteit

en de gemeente Maastricht staan op het punt een convenant te sluiten

met als doel de UM meer toekomstbestendig te maken en de stedelijke

economie te versterken. De UM hoopt uit te breiden naar 19.500

studenten in 2020. Het aantal studenten ligt nu op ruim 13.000.

Ook als rekening wordt gehouden met de capaciteit van de in aanbouw

zijnde campus op Randwyck, beschikt de universiteit over te weinig

huisvestingsruimte voor de groei tot het genoemde aantal studenten.

Een op kwaliteit gerichte oplossing wordt gezien in de uitbreiding

van de stedelijke campus in de binnenstad met het complex van de

Tapijnkazerne. Het vrijkomen van het kazerneterrein staat evenwel nog

niet vast. Stad en universiteit zullen ook proberen meer kennisinstituten

naar Maastricht te halen. Verwacht wordt dat de directe en indirecte

werkgelegenheid dankzij de UM zal toenemen. Een en ander kan de

vergrijzing enigszins afremmen.
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Een tijdelijke parkeerplaats op het voormalige Sphinx-terrein voor 500 auto’s moet de parkeerdruk in Maastricht helpen verlichten.

SINT-MARTINUSKERK 150 JAAR GELEDEN GECONSACREERD

Met een uitgebreid programma viert Wyck dat 150 jaar geleden de

Sint-Martinuskerk werd ingewijd. De voorloper van de huidige kerk

dateert mogelijk uit de vroege middeleeuwen. In 1854 werd het besluit

genomen tot afbraak van de eerste kerk en de bouw van een nieuw

neogotisch kerkgebouw. Het is de eerste grote opdracht voor de

Roermondse architect Pierre Cuypers. De driebeukige bakstenen

kruisbasiliek werd in 1858 voltooid. De aanwezigheid van het uit de

dertiende eeuw daterende, miraculeuze Zwarte Kruis, de oudste crucifix

van Nederland, maakt de stadsparochiekerk tevens tot een devotiekerk.

MAASTRICHT GAAT OFFICIEEL VOOR CULTURELE HOOFDSTAD

VAN EUROPA 2018 Met uitzondering van de VVD-fractie stemt de

gemeenteraad in met de ambitie van het stadsbestuur om Maastricht

officieel kandidaat te stellen als Culturele Hoofdstad van Europa.

Daarvoor wordt een bidbook opgesteld, dat in 2012 klaar moet zijn.

In 2014 bepaalt de Europese Commissie welke Nederlandse kandidaat

de titel van Culturele Hoofdstad 2018 krijgt. Maastricht moet met het

bidbook opboksen tegen onder andere vijf samenwerkende Brabantse

steden, Utrecht, Almere en Groningen. De VVD-fractie is tegen, omdat

ze de financiële onderbouwing van de geraamde kosten van 100

miljoen euro onvoldoende acht. Cultuurwethouder Jean Jacobs (PvdA)

laat echter weten dat pas volgend jaar een besluit dient te worden

genomen over de financiering en de verdeling van de kosten tussen

de Euregionale partners in het project: de steden Aken, Hasselt,

Heerlen, Luik, Sittard-Geleen én de provincies Belgisch en Nederlands

Limburg en Luik.

NIEUWE TERRASSENNOTA BIEDT MEER VRIJHEDEN Maastrichtse

horecaondernemers mogen zelf kiezen hoeveel tafels en stoelen ze op

hun terrassen neerzetten. Ook materiaal- en kleurkeuze worden een

zaak van de ondernemers. Verder worden grotere parasols toegestaan.

Deze en andere versoepelingen staan in de nieuwe terrassennota van de

gemeente Maastricht. Tot grote teleurstelling van de ondernemers blijft

buitenverwarming verboden; deze is te milieuvervuilend.

IJsdansers van Holiday on Ice verrassen Winterlandbezoekers met een voorproefje van hun show.
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DRUK OP TOTSTANDKOMING TRANSFORMATIEPLAN ENCI Wil

cementfabriek ENCI ook ná 2015 en tot maximaal 2020 doorgaan met

de winning van mergel, dan moet er voor 1 januari 2010 een goed

afwerkingsplan klaar zijn. De provincie, de gemeente Maastricht en

ENCI werken samen aan de opstelling van dat plan, bestaande uit een

inrichtingsplan voor de groeve en een transformatieplan voor het

bedrijventerrein. Verder moet gekeken worden naar de samenhang met

het omringende gebied, zoals de ontsluiting. Een stuurgroep onder

leiding van oud-burgemeester Jan Mans houdt toezicht op de plan-

vorming. Als het transformatieplan niet tijdig van de grond komt, zal in

2015 de kalksteenwinning in de groeve moeten stoppen.

ALLOCHTONEN ONTWIKKELEN TOERISTISCHE ROUTE Turkse en

Marokkaanse inwoners van Maastricht zijn bezig een route te

beschrijven, welke langs plekken voert die voor hun dagelijks leven,

geschiedenis en cultuur in de stad belangrijk zijn. Denk maar aan de

gezellenhuizen voor de eerste gastarbeiders, het multiculturele centrum

aan de Alexander Battalaan en bedrijven van allochtone inwoners.

Op die manier willen zij Maastrichtenaren laten zien hoe nieuwe

Nederlanders naar de stad kijken, hoe ze hun leven hier hebben vorm-

gegeven en waar ze samen komen voor hun feesten en evenementen.

IVF-CENTRUM BESTE VAN NEDERLAND Van de twaalf Nederlandse

IVF-centra in Nederland blijkt het IVF-centrum van het academisch

ziekenhuis Maastricht voor het derde jaar op rij het best te presteren.

Ruim 31 procent van de behandelingen leidde in het jaar 2007 tot

zwangerschappen. Landelijk was dat ongeveer 25 procent.

GERD LEERS BLIJFT MOGELIJK TOT 2014 AAN ALS BURGE-

MEESTER Dat Ahmed Aboutaleb (PvdA) en niet Gerd Leers (CDA)

burgemeester van Rotterdam is geworden, wijt laatstgenoemde aan

een politiek spel. Leers laat weten teleurgesteld te zijn, maar de klap

inmiddels al te boven te zijn. In een gesprek met de krant De Ster geeft

hij te kennen weer helemaal te gaan voor Maastricht. De burgemeester

sluit zelfs niet uit dat hij ook zijn tweede ambtstermijn tot februari 2014

vol zal maken.

MEER BLAUW IN DE WIJKEN Het aantal wijkagenten zal in 2009

worden verhoogd van 25 naar 36. Elke wijk zal voortaan ook beschik-

ken over een vaste agent, te beginnen in het Wittevrouwenveld, een

van de veertig door minister Vogelaar aangewezen probleemwijken in

Nederland. Bij de presentatie van het nieuwe handhavingsbeleid

benadrukt burgemeester Gerd Leers dat de wijkagenten een behoorlijke

staat van dienst moeten hebben. ‘Het moeten seniors zijn, met een

ruime ervaring.’

INITIATIEF VOOR VAKCOLLEGE Op verzoek van de voltallige

gemeenteraad gaat PvdA-wethouder Jacques Costongs onderzoeken

hoe de kansen liggen voor een ambachtsschool nieuwe stijl. Een derge-

lijke vakopleiding voor vmbo-leerlingen wordt gezien als antwoord

op het dreigende tekort aan onder andere loodgieters, tegelzetters,

metselaars en timmerlieden. De wethouder gaat hiervoor in overleg

met middelbare scholen en Werkmaatschappij BV Het Vakcollege.

In verschillende Nederlandse steden zijn al vakcolleges opgericht.

Ze blijken een groot succes te zijn, omdat ze leerlingen aanspreken die

een voorkeur hebben voor praktijkgericht onderwijs. Om een oplossing

te zoeken voor dreigende personeelstekorten helpen bedrijven maar al

te graag mee aan die vakcolleges.
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De tentoonstelling Cradle to Cradle in het Centre Ceramique laat zien hoe afgedankte grondstoffen gerecycled kunnen worden.

Winkeliers in Wyck organiseren een alternatief kerstfeest.
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In twee kerstbomen bij het stadhuis op de Markt herdenken mensen met een ster hun dierbare.

Mevrouw Anna van Hooren-Lebon krijgt op haar 91ste verjaardag de Yad Vashem-onderscheiding. De eretitel ging ook postuum naar haar echtgenoot
Jos van Hooren omdat zij tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven redden van een 6-jarig Joods jongetje.

NIEUWE DIRIGENT VOOR DE STAAR De in Beek geboren Paul

Voncken wordt de nieuwe vaste dirigent van de Koninklijke

Zangvereniging Mastreechter Staar. Voncken was al eerder - van 1991

tot 1996 - eerste dirigent van de Staar. In die periode leidde hij het koor

in een honderdtal concerten in binnen- en buitenland. Met de Staar

werden onder zijn leiding drie cd's opgenomen. Na een korte periode als

interim-dirigent wordt hij in januari 2009 voor de tweede maal tot

Staar-dirigent benoemd.

MEER LEVENDIGHEID IN BONNEFANTENMUSEUM GEWENST

Dit staat in een advies van de visitatiecommissie die in opdracht van

het provinciebestuur de drie provinciale musea nader heeft bekeken.

De commissie waardeert de creativiteit van het Bonnefantenmuseum,

maar constateert tegelijkertijd dat de kwaliteit en de potenties die het

museum heeft, niet volledig worden benut. Naast het houden van

kleinere exposities uit de eigen collecties moet het museum meer aan

publieksbegeleiding doen en de band met de stad Maastricht verster-

ken. Begin 2009 zal het provinciaal bestuur zich uitspreken over het

advies van de visitatiecommissie. In 2008 trekt het museum naar

verwachting 102.000 bezoekers; een aantal dat iets lager ligt dan in de

afgelopen twee jaar. De belangrijkste tentoonstellingen voor de afdeling

oude kunst waren: ‘Palazzo’ en ‘Kunst op Papier’. Voor de afdeling

hedendaagse kunst trokken de exposities van Tal R en John Baldessari,

laureaat van de BACA International 2008, de meeste bezoekers.

NATUURSPEELPLAATSEN OM TE RAVOTTEN, KLIMMEN EN KLAUTEREN

Achter basisschool ’t Spoor in Limmel wordt een vrijkomende groen-

strook ingericht als natuurspeelplek. De leerlingen van de school dragen

zelf ideeën aan voor het ontwerp van de speelplek. Zo komen er een

vijver, zitplaatsen en natuurlijke hutten. Elders in Maastricht Noord-Oost

worden gelijksoortige voorzieningen aangebracht. Zo wordt het natuur-

park in Nazareth aan de Kasteel Neubourgweg uitgebreid met een

natuurlijke speelplaats voor kinderen. Om te voorkomen dat de

Galloway-runderen het gebied binnen kunnen lopen, wordt de

speelplaats met een haag afgeschermd van het natuurpark. Tenslotte

komt er een natuurspeelplek bij Mariënwaard aan de Meerssenerweg,

op het terrein achter de school voor speciaal basisonderwijs De Opstap.

RAAD AKKOORD MET INVOERING RECLAMEBELASTING Een ruime

meerderheid van de gemeenteraad stemt in met het voorstel van bur-

gemeester en wethouders om een eind te maken aan de baatbelasting.

Die werd een paar jaar geleden ingevoerd om de nieuwe bestrating

en andere centrumkwesties te bekostigen. Over de baatbelasting is

Maastricht sinds 2005 in juridische procedures verwikkeld; die kunnen

nu worden gestaakt. De baatbelasting wordt vervangen door een

nieuwe financieringsvorm: de reclamebelasting. Elke neringdoende zal

daarmee in min of meer gelijke mate gaan bijdragen aan de kosten van

centrummanagement en zaken als kerstverlichting en gezamenlijke

reclameactiviteiten. De organisaties van ondernemers staan achter de

nieuwe belasting.
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In het academisch ziekenhuis Maastricht wordt de vernieuwde kinderprikdienst in gebruik genomen.

Aankondiging van de bouwstart op het Sphinx-terrein.

AFBOUW INSTROOM/DOORSTROOMBANEN De helft van het aantal

mensen dat in Maastricht in 2005 nog een gesubsidieerde baan had,

beschikt nu over een vaste dienstbetrekking. Het betreft 275 personen

met een zogenaamde Instroom/Doorstroom- ofwel ID-baan, zoals

conciërges op scholen, klassenassistenten, stadswachten en peuter-

leidsters. De andere helft komt in 2009 in een nieuwe situatie terecht.

In veel gevallen zullen zij er flink in salaris en arbeidsvoorwaarden op

achteruit gaan. Van rijkszijde werd in 2005 aangekondigd de subsidie

op ID-banen per 1 januari 2007 te beëindigen. De Maastrichtse

gemeenteraad besloot de regeling met twee jaar te verlengen.

De gemeente probeerde vervolgens via afspraken met bijvoorbeeld

scholen vaste dienstbetrekkingen te realiseren en gaf zelf het voorbeeld

door een aantal ID’ers in vaste dienst te nemen. CDA-wethouder

Luc Winants laat weten dat het eindresultaat van alle inspanningen

hem tegenvalt.

PLEIDOOI GERD LEERS: ZUID-LIMBURG ÉÉN GEMEENTE De fusie-

plannen van de gemeenten Eijsden en Margraten hebben volgens de

burgemeester van Maastricht maar één doel: uit handen blijven van

Maastricht. Samenvoeging van die gemeenten levert een plattelands-

gemeente op die niets toevoegt aan de bestuurlijke versterking van de

regio. Zuid-Limburg doet er volgens Gerd Leers verstandig aan na te

denken over een gezamenlijke visie op bevolkingskrimp, vergrijzing en

de gevolgen van de economische recessie. Dat zou kunnen inhouden

dat je als één gemeente de problemen moet aanpakken. Die gemeente

zou ongeveer zeshonderdduizend inwoners tellen, bestuurlijke kosten

kunnen drukken en leiden tot grotere bijdragen van rijkszijde. Leers wil

niet wachten op sturing door de provincie, maar zelf de boer opgaan

met een, begin 2009, te presenteren toekomstvisie voor Zuid-Limburg.

WONINGBOUW OP SPHINX-TERREIN VAN START Met de onthulling

van een groot doek luiden PvdA-wethouder Jean Jacobs en Martin du

Prie, directeur Projecten van BPF Bouwinvest, de bouwstart in van 41

appartementen op het Sphinx-terrein. Begin 2009 gaat de schop de

grond in. Het complex is een ontwerp van architectenbureau Teeken-

Beckers uit Heerlen. Het is het eerste project in een reeks bouw-

activiteiten die onder meer de realisering van 580 appartementen op het

voormalige fabrieksterrein van Sphinx inhouden. BPF Bouwinvest

onderkent dat de kredietcrisis behoorlijk doorwerkt in de woningmarkt,

maar wil met dit woningbouwproject laten zien toch vertrouwen te

hebben in de afzetmogelijkheid van appartementen in de directe

omgeving van het stadscentrum.

CARDIOSTICK GOED VOOR UNIVÉ PALUDANUS PRIJS 2008 Voor

de ontwikkeling van de cardiostick wint het Maastricht Universitair

Medisch Centrum+ (MUMC+) een geldbedrag van 10.000 euro, een

film over het project en een onderscheiding. De cardiostick is een mobiel

patiëntendossier, ofwel een USB-stick in de vorm van een creditcard.

Op de stick, die hart- en vaatpatiënten van het MUMC+ bij zich dragen,

staan naast persoonsgegevens ook belangrijke medische gegevens.

In noodsituaties zijn die overal ter wereld door een arts op te roepen.

Dit voorkomt dubbele onderzoeken en kans op medische fouten.

De angst op complicaties in noodsituaties neemt bij de patiënt

aanzienlijk af. De prijs is ingesteld door verzekeraar Univé.
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STUDENTEN MOETEN OOK GAAN BETALEN VOOR PARKEREN

De gemeente werkt aan een regeling die een einde moet maken aan de

praktijk, dat veelal buitenlandse studenten met hun auto’s de vrije

parkeerplaatsen aan de stadsranden bezet houden. Dat op die plaatsen

langdurig wordt geparkeerd, is een doorn in het oog van veel

wijkbewoners. Zij beklaagden zich meermaals bij de gemeente.

Samen met Q-Park wordt nu bekeken of de studenten met een

abonnement tegen een gereduceerd tarief, richting parkeerfaciliteiten

van Q-Park te bewegen zijn.

NIEUWE KANSEN VOOR MOSAE FORUM Vastgoedbeheerder RVM

slaagt erin om winkelformule Esprit EDC te binden aan winkelcentrum

Mosae Forum. Het gaat om een zaak met niet minder dan 600

vierkante meter vloeroppervlakte aan de zuidzijde van het plein;

deels in de plaats van een tweetal opgeheven winkels. Het assortiment

van Esprit EDC is onder meer gericht op mode voor meisjes tot achttien

jaar. De reeds in Mosae Forum aanwezige vestiging van Esprit verkoopt

mode voor een ouder publiek. Ook MosaeGusto! krijgt een herkansing.

De aangebrachte plafondverwarming moet zorgen voor een behaaglijke

sfeer; bezoekers hadden zich beklaagd over kou en tocht. Voorts wordt

de koers verlegd door meer nadruk te leggen op verse ambachtelijke

producten van eigen bodem. De vishandel uit Rotterdam draagt bij aan

de herkansingsoperatie met de opening van een oesterbar. Voor de

door het faillissement van Cucina Mosae vrijgekomen ruimte hebben

zich volgens Jef van Melik, mede-initiatiefnemer van MosaeGusto!,

verschillende belangstellenden gemeld.

Minister Maria van der Hoeven viert samen met de Joodse gemeenschap de traditionele start van Chanoeka, het feest van de lichtjes.

Stadsreus Gigantius viert in het stadhuis het feit dat hij veertig jaar geleden in café De Knijnspiep werd bedacht.
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Het Theater aan het Vrijthof brengt, in samenwerking met Opera Zuid
een eigen kerstproductie, het tot familievoorstelling omgewerkte
toneelstuk Peer Gynt van Hendrik Ibsen.
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NIEUW GEMEENTELOGO De gemeente heeft een nieuwe, door Studio

Dumbar uit Rotterdam, ontwikkelde huisstijl. Een nieuw logo maakt

daar deel van uit. Het is eigentijds met behoud van de stadsmaagd ofwel

de engel, draagster van het rode wapenschild met een vijfpuntige ster.

Het verwijst naar het wapen van de stad, dat een lange geschiedenis

kent. Het nieuwe beeldmerk wordt in fases ingevoerd. Als eerste zijn de

website en het briefpapier voorzien van het nieuwe logo. De gemeente

wil in de aangepaste huisstijl uitstralen dat zij een zakelijke en efficiënte

dienstverlener is, die de burger centraal stelt. Die burger speelt bij het

uitdragen van het logo een bijzondere rol. Voor promotieactiviteiten

heeft de gemeente enkele honderden foto’s laten maken, waarop talrij-

ke Maastrichtenaren op verschillende locaties als ‘ingel’ fungeren.

Daarbij houden ze het stadsschild met de vijfpuntige ster vast. De ver-

nieuwde huisstijl leidt tot gemengde reacties. Zo is er kritiek op het uit-

besteden van de opdracht aan een ontwerpbureau van buiten

Maastricht, zelfs buiten de provincie. Dit staat volgens de critici haaks op

het streven om de culturele en creatieve sector in deze regio een werk-

gelegenheidsimpuls te geven. Voorts wordt het beeldmerk gedateerd,

degelijk en braaf genoemd. Wel is men onverdeeld positief over de rol

die burgers gaan spelen bij het uitdragen van het logo.

12 LOCATIES, 12 VERHALEN Zicht op Maastricht, de culturele biogra-

fie van Maastricht, gaat in januari van start met het opvallende project

12 Locaties, 12 Verhalen. Met dit jaarprogramma wil Zicht op

Maastricht de stad en haar inwoners betrekken bij de Maastrichtse

geschiedenis en cultuur. Elke maand van 2009 wordt de aandacht

gevestigd op een andere historische plek in de stad. Twaalf verschillen-

de locaties worden zo gemarkeerd met ieder een eigen verhaal. Zo komt

in januari de soepkeuken in de Heilige Geest aan de orde en in februari

is het de beurt aan de Jan van Eyck Academie. De komende maanden

staan onder meer het 125-jarig bestaan van het Bonnefantenmuseum,

de gasfabriek aan de Capucijnenstraat, Sint-Servatius en de bronproces-

sie én de staking bij de Zinkwitmaatschappij 80 jaar geleden centraal.

VOORSTEL VOOR ÉÉN SUPERGEMEENTE ZUID-LIMBURG STUIT

OP VERZET Zó rustig als de jaarwisseling in Maastricht verloopt, zó hef-

tig reageren veel burgemeesters in hun nieuwjaarstoespraken op het

voorstel van Gerd Leers om de huidige negentien Zuid-Limburgse

gemeenten samen te voegen. Zij verwijten hem zonder overleg te pleiten

voor een grootschalige herindeling. Op de drempel van het nieuwe jaar

lanceerde de Maastrichtse burgervader zijn plan. In zijn eigen nieuwjaars-

speech pleit hij voor overleg met alle Zuid-Limburgse gemeenten en de

provincie over de bestuurlijke toekomst van Zuid-Limburg. Hij voegt daar-

aan toe dat, wat hem betreft, alle gemeenten best zelfstandig kunnen blij-

ven: ‘Als we maar de moed hebben om de middelen te bundelen en de

belangrijkste besluiten centraal te nemen. De discussie mag geen jaren

duren; daarvoor zijn de problemen te groot.’ De in de kranten gebezigde

term supergemeente noemde hij slechts een gedachte-experiment om de

discussie op gang te brengen. Overigens pleit ook Ondernemend Limburg

voor een reorganisatie van het bestuur in Limburg. Wil de provincie goed

toegerust zijn op de toekomst, dan zou Limburg volgens dit samenwer-

kingsverband van Limburgse werkgevers veertien gemeenten moeten tel-

len. Zuid-Limburg zou in die visie nog maar vijf gemeenten tellen.

SNEEUW EN STRENGE VORST Lange tijd niet vertoonde hevige

sneeuwval tooit Maastricht met een smetteloos wit kleed. Velen trekken

erop uit voor sneeuwpracht en sneeuwpret. Strenge vorst, die in de rich-

ting van minus twintig graden gaat, maakt schaatsen op open water

mogelijk. Op de vijver van kasteel Vaeshartelt doen schaatsers taferelen

uit de tijd van Petrus Regout herleven. Fietsen in Maastricht is echter

geen pretje; de gemeente blijkt over te weinig strooi- en veegwagens te

beschikken om de straten in de wijken begaanbaar te maken. De elf

beschikbare veeg- en strooiwagens worden vooral ingezet om de

hoofdwegen, de openbaar vervoersas, de wijkontsluitingswegen en de

op- en afritten van bruggen begaanbaar te houden. De strenge vorst

zorgt ervoor dat de werking van het zout minder effectief is dan bij licht

vriezen. Vorst is ook verantwoordelijk voor veel bevroren waterleidingen

en de nodige startproblemen bij auto’s. Het Maastricht Universitair

Medisch Centrum+ zit volgens een woordvoerder bomvol; het winter-

weer veroorzaakt veel botbreuken en chronisch zieken krijgen te maken

met meer klachten aan longen en hart.
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Het nieuwe stadslogo raakt door de discussie tussen voor- en tegenstanders snel bekend.

Sneeuw en vorst zorgen voor moeilijk begaanbare wegen. Fietsen is even geen pretje.



KRATERS IN DE ATHOSLAAN Vermoedelijk als gevolg van een breuk

in een waterleiding ontstaat een gat van ongeveer 100 vierkante meter

in het wegdek van de Athoslaan. Reden voor de gemeente om de straat

af te sluiten. Korte tijd later, de waterleiding is inmiddels gerepareerd,

ontstaat een tweede gat van behoorlijke omvang. Nader onderzoek

geeft geen antwoord op de vraag waar de door het wegstromende

water meegevoerde grond, om en nabij de 200 kubieke meter, is geble-

ven. Verder dan speculaties over ondergrondse holle ruimtes of gan-

genstelsels, komt men vooralsnog niet. De zaak blijft in onderzoek. De

gemeente overweegt hierbij radardetectie-apparatuur in te zetten.

SINT-JAN 375 JAAR IN GEBRUIK ALS PROTESTANTSE KERK Met

een bijeenkomst in de kerk, oorspronkelijk gebouwd als doopkapel voor

het kapittel van Sint- Servaas, viert de protestantse gemeenschap van

Zuid-Limburg de aanvang van het Calvijnjaar en het feit dat men de

Sint-Janskerk al 375 jaar mag gebruiken. Op 1 januari 1634 had hier de

eerste protestantse dienst plaats. Sinds 1987 is de kerk in gebruik bij de

Reformatorische Kerkgemeenschap Maastricht, een federatie van her-

vormden en gereformeerden. In de Sint-Janskerk hadden al vroeg aca-

demische activiteiten plaats. De Universiteit Maastricht staat nu nog

steeds garant voor aanvoer van nieuwe kerkgangers. Na afronding van

de restauratie van het markante gebouw hoopt het kerkbestuur, via de

Stichting Vrienden van Sint-Jan, ook het interieur te kunnen opknappen.

CENTRE MANJEFIEK MALBERG IN GEBRUIK GENOMEN De wijk

Malberg beschikt nu over een nieuw en bovenal multifunctioneel klop-

pend hart. Het in opdracht van Woonpunt gebouwde Centre Manjefiek

huisvest onder meer twee basisscholen, een supermarkt, een lun-

chroom, diverse ruimtes voor verenigingen en voorstellingen, zorgfaci-

liteiten, een jeugdhonk, een sporthal en een kantoortje voor de wijk-

agent. Verder maken zeventig appartementen, waarvan een veertigtal

met een zorgarrangement, deel uit van het centrum. In het 26 miljoen

euro kostende complex is ook gedacht aan het milieu. Zo zorgen groe-

ne daken voor een natuurlijke buffer voor het regenwater.
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OPERATIE BORDERLINES heet het nieuwe grootschalige offensief

tegen drugsoverlast in Maastricht en omstreken. In het politiebureau aan

de Prins Bisschopsingel wordt het officiële startsein gegeven voor het pro-

ject BorderlineS en meteen gaat een team van zo’n honderd medewerkers

uit alle geledingen van de Limburgse politieorganisaties en de Koninklijke

Marechaussee op pad om een vuist te maken tegenover de drugsrunners

en dealers die de stad en omgeving al jarenlang onveilig maken.

Drugsrunners zal het leven zuur gemaakt worden en drugstoeristen

worden ontmoedigd om hier naar toe te komen. Waar nodig zal het team

samenwerking zoeken met de Franse gendarme en de Belgische collega-

’s. Het hoofdkenmerk van BorderlineS is de integrale aanpak met zowel

strafrechtelijke als bestuursrechtelijke trajecten. Minister van Binnenlandse

Zaken, Guusje ter Horst, heeft voor het eerste jaar van BorderlineS een

bedrag van 900.000 euro ter beschikking gesteld.

BEPERKTE DOORSTART SPHINX TEGELS Er worden in Maastricht

geen tegels meer gebakken van het merk Sphinx! De Maastrichtse

tegelfabrikant, onderdeel van Trega International BV, is failliet. De pro-

ductiekosten waren te hoog om het bedrijf rendabel te maken. Volgens

de curator is het bedrijf slachtoffer van de kredietcrisis: vooral Spaanse

fabrikanten verkopen door het instorten van de huizenmarkt tegels

tegen dumpprijzen. De productie is ondertussen naar Frankrijk verhuisd.

Hierdoor zijn in november 128 mensen hun baan kwijt geraakt. Wel

maakt het bedrijf een beperkte doorstart als verkooporganisatie met

achttien werknemers. Sphinx Tegels komt voort uit de aardewerkfabrie-

ken van Regout, begin negentiende eeuw een van de eerste industrië-

len van Nederland. In 1888 begon de firma met de productie van tegels.

In 1997 werd de tegeldivisie afgesplitst van Sphinx Sanitair.

Enorme gaten in het wegdek: voorlopig een raadsel.

Naast ellende ook veel plezier en mooie plaatjes.



parasols, verlichting en terrasafscheidingen. Het stadsbestuur stelt zich

op het standpunt dat de gevraagde opknapbeurt alleen aan de orde kan

zijn als de ondernemers de helft van de totale kosten van enkele tonnen

bijdragen.

RAVELIJNBEWONERS KOMEN MET EIGEN PARKEERVERGUNNING

De Ravelijnbuurt kent, in tegenstelling tot aangrenzende wijken, een

gratis parkeerzone. Daarom parkeren veel bezoekers van het centrum

en mensen die in de omgeving werken of studeren hun auto in deze

buurt. Dit veroorzaakt veel parkeeroverlast en gevaarlijke situaties voor

spelende kinderen. Uit protest leggen de bewoners van de buurt een

zelfgemaakte parkeervergunning in hun auto’s. Om aandacht te vragen

voor de parkeeroverlast en een verzoek voor invoering van combi-par-

keren te onderstrepen, overhandigt een delegatie van Bewoners-

vereniging Ravelijn een zelfgemaakte parkeervergunning aan CDA-wet-

houder Luc Winants.

PECHA KUCHA NIGHT Het is komen overwaaien uit Japan, je spreekt

het uit als ‘petsjakutsja’ en het betekent letterlijk een ‘flitsende babbel’.

Maastricht beleeft in de creatieve verzamelplaats AINSI de Nederlandse

primeur. Deelnemers aan een Pecha Kucha avond moeten zich aan een

paar spelregels houden. Zo mag je verhaal maximaal 400 seconden

duren en moet je betoog vergezeld gaan van 20 dia-beelden die elk

exact 20 seconden worden vertoond. En dat alles in het Engels. Pecha

Kucha dwingt de spreker dus zich te beperken tot de essentie. Deze eer-

ste avond kunnen de toehoorders onder meer luisteren naar de ideeën

van grafitti-artiest Jorg Kuijl die zijn betoog besluit met de one-liner ‘Get

rid of sjiek en sjoen in Mestreech’.

HOTEL RESTAURANT BEAUMONT IN DE TOP DRIE BESTE LEER-

BEDRIJVEN Als het gaat om de opleiding van leerlingen en stagiairs

behoort het Maastrichtse hotel restaurant Beaumont uit Wyck tot de

drie beste leerbedrijven in Nederland. Dat wordt duidelijk tijdens de

Horecava in de Amsterdamse RAI. Met nog twee andere bedrijven had

het hotel zich geplaatst voor de finale van de verkiezing van Beste

Leerbedrijf. Beaumont heeft in zijn bijna honderdjarig bestaan een kwa-

litatief goed opleidingsklimaat weten te creëren mede dankzij de

inmiddels tien leermeesters. Zij begeleiden leerlingen en stagiairs van de

keuken en de bediening, maar ook bij de afdelingen front-office, sales

& marketing en huishouding.

STADSONDERSCHEIDING VOOR HENRI ZEGUERS Uit erkentelijk-

heid voor het feit dat hij gedurende vele jaren als voorzitter van de

ondernemersvereniging de belangen van het overdekt winkelcentrum

Brusselse Poort heeft behartigd, ontvangt Henri Zeguers De Trichter uit

handen van burgemeester Gerd Leers. De Trichter bestaat uit een

bronzen erepenning met daarop de stadsengel. Volgens de gemeente is

het mede aan Zeguers te danken dat het winkelcentrum op cultureel

en maatschappelijk gebied een middelpunt is geworden in de wijk

Brusselsepoort.

HOGE NOOD BRENGT POLITIE IN VERLEGENHEID Een 14-jarige

scholier van het Sint-Maartenscollege kijkt nogal verbaasd op als hij

vanuit zijn klaslokaal een motoragent zijn blaas ziet ledigen tegen de

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk. Hij maakt er met zijn mobieltje

meteen een foto van en stuurt die vervolgens naar de krant. Het poli-

tiekorps voelt zich door het voorval ernstig in verlegenheid gebracht en

heel Maastricht spreekt er dagenlang schande van. De agent in kwestie

krijgt een proces-verbaal en een boete van 90 euro. Ach ja, een agent is

ook maar een mens.

FEESTRUIMTE FESTI-VILLAGE GAAT SLUITEN Nog enkele weken en

er komt een einde aan de mogelijkheid om in de voormalige Sphinx-zaal

aan de Boschstraat te lunchen, te dineren of te feesten. De huidige

exploitant, Cees van Stiphout, ziet vooral vanwege de hoge huur af van

verlenging van het huurcontract. Het gebouw zal overigens over een

paar jaar worden gesloopt en plaats maken voor woningen op het

Sphinx-terrein. Een aantal verenigingen, waaronder de Tempeleers,

moet hierdoor uitwijken naar andere locaties voor haar bijeenkomsten.

De omwonenden van Festi-Village zullen ongetwijfeld opgelucht adem-

halen, nu ze verlost worden van vooral de geluidsoverlast van in de

nachtelijke uren vertrekkende feestgangers.

GEMEENTE WIL NIET ALLEEN OPDRAAIEN VOOR OPKNAPPEN

ONZE-LIEVE-VROUWEPLEIN Dit laat een gemeentewoordvoerder

weten in antwoord op het verzoek van de ondernemers van het Onze-

Lieve-Vrouweplein, volgens velen het gezelligste plein van Nederland.

De horecaondernemers pleiten voor een grote opknapbeurt: het ver-

nieuwen van de toplaag van de terrassen, de stoep en de straat en het

aanleggen van elektriciteitsleidingen. Zelf willen ze investeren in nieuwe

Nog even kan er gefeest worden in Festi-Village.
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De Trichter voor Henri Zeguers vanwege zijn jarenlange inzet voor
Brusselse Poort.
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BONNEFANTENMUSEUM GAAT ZWARE TIJD TEGEMOET De kre-

dietcrisis treft de museumwereld hard. Sponsoren verlagen hun budget-

ten of haken zelfs helemaal af. Ook het Bonnefantenmuseum, dat voor

een derde deel afhankelijk is van sponsorgelden, zal daar volgens direc-

teur Alexander van Grevenstein last van krijgen. Dit kan tot uitdrukking

komen in het aantal te organiseren tentoonstellingen en evenementen.

Zo vervalt de uitreiking van de BACA-prijs omdat het printerbedrijf Océ

in Venlo stopt met de sponsoring ervan. Bovendien moet het museum

nog maar afwachten of het verzoek om meer provinciale subsidie, met

als doel extra personeel voor meer publieksvoorlichting en educatie aan

te kunnen trekken, wordt gehonoreerd. Het museum, dat in 1864 werd

opgericht in de sacristie van de Augustijnenkerk aan de Kesselskade,

bestaat 125 jaar. Dit jubileumjaar wordt vanaf februari gevierd met de

overzichtstentoonstelling ‘Exile on Main St.’.

ONDERZOEK NAAR OMKOPING AMBTENAREN Op zoek naar bewijs-

materiaal over omkoping van ambtenaren door een wegenbouwer, doet

een groot aantal rechercheurs op veertig locaties invallen. Daaronder

bevinden zich kantoren van vier Limburgse gemeenten - Maastricht,

Stein, Nuth en Heerlen - en het gouvernement. Zes ambtenaren van

deze instanties worden aangehouden. De betrokkenen worden ervan

verdacht, in ruil voor giften en diensten, informatie over aanbesteding

van infrastructuurprojecten aan bouwbedrijf Janssen de Jong Infra BV te

hebben verstrekt. Ook bij het bouwbedrijf zijn aanhoudingen verricht.
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Couturier Christian Lagerwaard heeft zich gevestigd in het AINSI-complex en presenteert er zijn nieuwe modecollectie voor 2009.

ZORGEN OVER BEREIKBAARHEID VAN DE STAD TIJDENS BOUW

A2-TUNNEL Bijna 3.600 belanghebbenden en belangstellenden hebben

zich tot half januari aan de hand van tekeningen, filmpjes en maquettes

laten informeren over de totaalplannen die de drie betrokken consortia

hebben opgesteld voor de A2-tunnel. Dit gebeurde in het kader van de

zogenaamde consultatieronde. Die leverde 255 reacties op. Zo is er veel

lof over de wijze van presentatie van de plannen en de omvang van het

tunnelproject dat meer behelst dan het ondergronds aanleggen van 2

kilometer autoweg. Al voordat de resultaten van de consultatieronde op

internet worden gepubliceerd, uiten de bedrijven die afhankelijk zijn van

de A2 hun zorgen. Het A2-bedrijvenplatform vraagt zich af of de tijde-

lijke weg van twee maal twee rijstroken tijdens de bouw voldoende is

voor een goede doorstroming van het verkeer. De bedrijven willen

garantie dat de opstel- en afrijstroken bij het kruispunt Geusselt gedu-

rende de bouwperiode breed genoeg zijn voor het vrachtverkeer. Verder

uiten zij hun zorg over de bereikbaarheid van de Beatrixhaven voor het

vrachtverkeer.

KONINGIN BEATRIX BEZOEKT ACADEMISCH ZIEKENHUIS Het eind

2008 geopende Oncologiecentrum van het Maastricht Universitair

Medisch Centrum+ (MUMC+) staat centraal tijdens het bezoek van

koningin Beatrix aan het ziekenhuis. Dit centrum is volgens een geheel

nieuw patiëntgericht concept opgezet. Naast artsen zorgen ook maat-

schappelijk werkers, psychologen en patiëntenverenigingen voor een

multidisciplinaire werkwijze bij revalidatieprogramma’s en andere vor-

men van zorgverlening. De koningin laat zich door de directeur van het

centrum, prof. dr. Maarten von Meyenfeldt, uitgebreid informeren over

die werkwijze en over de focus van het wetenschappelijk onderzoek

naar kanker. In het naast de polikliniek gelegen Ontmoetingscentrum

spreekt zij met vrijwilligers en medewerkers. Aan die sfeervolle ontmoe-

tingsruimte is vormgegeven op basis van de wensen van de patiënten.

Een kennismaking met de ook in het MUMC+ gevestigde MAASTRO

Clinic maakt deel uit van het bezoek van de koningin aan Maastricht. In

deze kliniek, die samenwerkt met het Oncologiecentrum, draait alles om

radiotherapeutische technieken bij de behandeling van kanker.

Dr. Von Meyenfeldt ontvangt koningin Beatrix bij haar bezoek aan het Oncologiecentrum.
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De gaarkeuken herleeft op de Markt.

Jacqueline Klingenstijn van café Bombardon ontwerpt een carnavalsposter waarop te zien is welke problemen burgemeester Leers nog allemaal
moet zien op te lossen. De titel verwijst subtiel naar het Maastrichtse vastelaovendsleedsje 2009: ‘Noe geit ‘t gebäöre’.

De populaire Frituur Reitz op de Markt bakt al honderd jaar op
ambachtelijke wijze frites gepresenteerd in de traditionele puntzak.

De prins zong het al vroeg: Noe geit ’t gebäöre!

DE ‘GROETE OONBEKINDE’ IS GEEN ONBEKENDE Als op de Markt

‘t benkelik momint’ aanbreekt, wordt het al snel duidelijk: de nieuwe

stadsprins blijkt voor velen een bekend persoon te zijn. Patrick van de

Weijer, voormalig presentator bij RTV-Maastricht en tegenwoordig

werkzaam bij MVV, gaat als Patrick I regeren over carnavalvierend

Maastricht. Hij is ook een van de zangers van het vastelaovendsleedsje

2009. Ruim vierhonderd mensen moeten wat langer dan beloofd wach-

ten op de identiteit van de nieuwe prins. Zij hadden zich aangemeld

voor een door de Tempeleers ingestelde sms-service. Door het woord

‘prins’ te sms’en naar nummer 4414 zouden ze kort na ‘t benkelik

momint’ de naam van de stadsprins op het schermpje van hun gsm zien

verschijnen. Door een technisch probleem bij de provider mislukt echter

deze primeur.

70 • jaarboek maast r i cht jaarboek maast r i cht • 71

SOEPKOKERIJ VAN DE MOMUS PvdA-wethouder Jean Jacobs doet

met het uitdelen van gratis soep oude tijden herleven. Dit gebeurt in het

kader van het project 12 Locaties, 12 Verhalen van Zicht op Maastricht,

de culturele biografie van de stad. Plaats van handeling: de Markt, vlak-

bij de Heilige Geeststeeg waar van 1846 tot 1919 de soepkokerij van

Sociëteit de Momus was gevestigd. Daar werd door die vereniging uit

liefdadigheid soep verstrekt aan de armen. Bij de start van de eerste

aflevering van het project van Zichtopmaastricht.nl zei de wethouder:

‘Goed om weer eens te laten zien hoe men dit vroeger deed. Daarmee

wordt duidelijk dat de voorzieningen van vandaag helemaal niet zo van-

zelfsprekend zijn.’



FEBRUARI ’09
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BANENMARKT IN ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT (AZM)

Het azM kampt met ernstig personeelstekort. Dat wordt nog versterkt

door de toenemende behoefte aan zorg als gevolg van de in Zuid-

Limburg toenemende vergrijzing, sneller dan elders in ons land. Het zie-

kenhuis organiseert een Open Dag om te laten zien dat binnen het

medisch centrum veel meer functies beschikbaar zijn dan de ‘witte jas-

sen’ banen aan het bed van de patiënt: afwasmedewerkers, postbezor-

gers, chauffeurs, drukkers, koks, diëtisten, secretaressen, etcetera.

CENTRUMPLATFORM Op 2 februari wordt in café De Perroen aan het

Vrijthof een nieuw platform voor de binnenstad Maastricht opgericht.

Het nieuwe platform gaat zich inzetten voor een beter woonklimaat in

het centrum. Het is kritisch over het beleid van het stadsbestuur, dat het

verwijt krijgt te gemakkelijk om te gaan met evenementen in de binnen-

stad. De eerste doelstellingen worden in De Perroen geformuleerd: meer

groenvoorziening, verbetering van de luchtkwaliteit en eerst en vooral

autoluwte in het centrum.

SPOORBRUG De spoorbrug over de Brusselseweg is aangepast aan de

moderne geluids- en veiligheidseisen. In de toekomst zullen weer goe-

derentreinen over het vernieuwde spoorwegtracé tussen Lanaken en

Maastricht gaan rijden. De stalen spoorbrugleggers zijn door geluidsab-

sorberende elementen vervangen en het fraaie voeg- en metselwerk van

de brug is hersteld.

ILLEGALE TAXI’S De politie Maastricht belooft illegale taxirijders,

zogenaamde snorders, hard aan te pakken. De politie volgt daarmee de

succesvolle Roermondse en Tilburgse aanpak van strengere controles,

hoge boetes en in beslagname van het voertuig. De snorders vormen

een toenemend probleem in de stad. Snorders zijn particulieren die ille-

gaal taxi rijden zonder vergunning en de vereiste verzekering. Zij rijden

vooral op donderdag, vrijdag en zaterdag en berekenen lagere tarieven

dan de legale taxichauffeurs. Illegale standplaatsen zijn de Boschstraat,

de Geusselt en de Statenstraat. Snorders zijn moeilijk aan te pakken. Ze

moeten op heterdaad worden betrapt.

‘VASTELAOVENDSCABBERÈT’ Voor de zevende keer op rij is het

Veldeke ‘Vastelaovendscabberèt’ een groot succes. Dialect en de gulle

Maastrichtse lach gaan hand in hand, stelt Els Ottenheym, de voorzitter

van Veldeke Krink Mestreech, tevreden vast. Die lach weergalmt zeven

avonden in een zeven keer volledig uitverkochte La Bonbonnière. Wie

zijn de sterren van het ‘cabberèt’? Hortense Brounts, Els Ottenheym,

Inge Pieters, Gwen Thiessens, Phil Dumoulin, Twajn Weijenberg en Will

Wintjens. Zij stralen in maar liefst veertien sketches en negen liedjes.

STUKAFEST Stukafest is de afkorting van Studenten Kabaret Festival,

een festival met cabaret, muziek, theater, dans en literatuur, verspreid

ondergebracht in vijftien studentenkamers in de stad. Het ludieke festi-

val is thans aan zijn derde succesvolle aflevering toe in studentenstad

Maastricht, maar vindt zijn oorsprong in enkele Nijmeegse studentenka-

mers. In Maastricht wordt het festival georganiseerd door studentenver-

eniging KOKO.

WOLFGANG TREES OVERLEDEN Op 66-jarige leeftijd is in Aken de

journalist Wolfgang Trees overleden. Trees sprak uitstekend Nederlands

en toonde een grote betrokkenheid bij de Limburgse hoofdstad. Elk jaar

schreef hij een jaarnotitie over Maastricht. Om die reden vroeg het

stadsbestuur Trees het Jaarboek Maastricht 1973 te schrijven, als eerste

niet-Nederlander.

MRI-SCANNER VOOR DE UNIVERSITEIT MAASTRICHT De

Universiteit Maastricht gaat een nieuwe MRI-scanner aanschaffen ter

waarde van 36 miljoen euro. Het apparaat zal voornamelijk worden

ingezet om hersenonderzoek te doen. Het gaat om een scanner met een

magneetveld dat drie keer zo sterk is als het huidige onderzoeksinstru-

ment. Samen met een zelfde exemplaar in het Duitse Jülich is het de

sterkste hersenscanner ter wereld. Speciaal voor de scanner moet een

nieuw onderkomen worden gebouwd bij het Maastricht Universitair

Medisch Centrum+.

Bij Bosscherveld gaat de grindwinning in de Maas van start. Hier wordt in het kader van het Grensmaasproject drie jaar lang grind gewonnen.

De Tuin van Eden van kunstenaar Joep van Lieshout is een geschenk van het huisartsenechtpaar Netty en Jeu van Sint Fiet aan de gemeenschap.
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GUIDO WEVERS ARTISTIEK LEIDER CULTURELE HOOFDSTAD Het

project Maastricht Europese Culturele Hoofdstad 2018 heeft een offici-

ële artistiek leider voor de komende twee jaren. De keus is gevallen op

Guido Wevers, directeur van het Theater aan het Vrijthof. Zijn taak is het

smeden van een Euregionaal samenwerkingsverband tussen Heerlen,

Aken, Luik, Genk, Sittard-Geleen en Maastricht en het formuleren van

een thema voor de Maastrichtse kandidatuur. Dat alles zal resulteren in

een zogenaamd bidbook in 2014 waarin Wevers de nadruk wil leggen

op de vele verbindende facetten binnen de Euregio en de vele banden

tussen verleden en heden in dezelfde regio. Aken ondersteunt het initi-

atief. De gemeenteraad van Aken heeft dit unaniem besloten. Ook Luik

wil zich aansluiten, maar moet hierover nog een definitief besluit

nemen. Volgens een roulatiesysteem zijn Malta en Nederland in 2018

aan de beurt om een stad voor te dragen als Culturele Hoofdstad.

BURGERINITIATIEF VOGELAARWIJKEN Veertig direct betrokken

wijkbewoners en ondernemers komen naar de actievergadering in

het Trefcentrum Wittevrouwenveld. Allen zijn inwoners van de Voge-

laarwijken Limmel, Nazareth, Wittevrouwenveld en Wyckerpoort.

Ze bereiden gezamenlijk een burgerinitiatief voor om alsnog te kunnen

meepraten over de recent gepresenteerde plannen voor sloop en

herinrichting van hun wijken. Vooral in Nazareth heerst grote bezorgd-

heid over de voorgenomen sloopplannen van 350 woningen. Nu is het

nog tijd om inspraak te verkrijgen, want de gemeenteraad beslist pas in

november 2009 over de voorliggende herinrichtingsplannen.

‘AMPELWIEF’ Bij het voetgangersverkeerslicht op de hoek van de

Wilhelminasingel en de Wycker Brugstraat heeft zich een wonderbaar-

lijke geslachtsverandering voorgedaan: het rood-groene oversteek-

mannetje is veranderd in een kittig vrouwtje met rok en paardenstaart!

‘Het is een grapje van afdeling verkeer van de gemeente Maastricht’,

verklaart voorlichtster Carla Wetzels. ‘Waarom moeten het altijd man-

netjes zijn die onze stoplichten sieren?’ Na de zomer als het kruispunt

helemaal gerenoveerd is, maakt het Maastrichtse ‘Ampelwief’ - naar

analogie van het Oostduitse ‘Ampelmännchen’ - weer plaats voor het

traditionele overstekende mannetje.

ANTIQUAAR VAN HET JAAR Dat is de eretitel die Ton Stille krijgt van

het tijdschrift Boekenpost. Dertig jaar lang was hij ‘op de grote vaart’.

Ruim een decennium geleden ging hij van start met zijn antiquariaat in

een smal historisch pand in de Rechtstraat en specialiseerde zich in

Limburgensia en Maastrichtensia. De geur van oud drukwerk, vergeeld

papier en curiosa komt je tegemoet zodra je de deur van de winkel

opent. Maar Stille laat ook de voordelen van het moderne internet niet

aan zich voorbij gaan. Hij wordt geprezen omdat hij, in tegenstelling tot

veel collega’s, een goede combinatie weet te maken van zijn antiekhan-

del en de verkoop van boeken via internet. Stille, geboren en getogen

Maastrichtenaar, is ook de initiatiefnemer van de succesvolle Maastricht

Antiquarian Book and Print Fair, die gelijktijdig met de TEFAF dit jaar

voor de derde keer wordt georganiseerd in de Sint-Janskerk.

GEEN WONINGEN BIJ ZONNEHOF Het CDA herziet zijn standpunt

inzake de woningbouw bij de Zonnehof in Amby. De buurt heeft en

masse ‘neen’ gezegd tegen het, in haar ogen, onzalige plan om op die

plek zorgwoningen en appartementen te bouwen. De buurtbewoners

zetten zich in voor de realisatie van een pannenkoekenhuis of een uit-

spanning voor wandelaars en fietsers. De CDA- fractie vindt dat ze het

massale protest niet naast zich neer kan leggen. Boy Geurts, oud-ten-

nisleraar en ondernemer exploiteerde er jarenlang een tennisclub en

later een buitenschoolse kinderopvang en een accommodatie waar ook

feesten konden worden georganiseerd. Het burgerinitiatief heeft succes

gehad: het plan voor de bouw van de zorgappartementen bij de

Zonnehof is door de gemeenteraad afgewezen.

WILDPLASSEN Wie tijdens het Carnaval wordt betrapt op wildplassen

in de Maastrichtse binnenstad moet een boete van 90 euro betalen.

Daar staat tegenover dat de gemeente heel wat extra plaspalen (ambu-

lante urinoirs) laat plaatsen voor mannelijke carnavalsvierders, die hoge

nood krijgen tijdens het hossen. Dames hebben daar kennelijk minder

last van!

STADSBELANGEN MESTREECH Het rommelt al langer in de politieke

partij Stadsbelangen Mestreech. De raadsfractie kan een bedrag van

18.039 euro niet verantwoorden, aldus Ernst &Young Accountants.

Dat blijkt uit een onderzoek naar de verstrekte fractievergoedingen over

de jaren 2006 en 2007. Het betreft ‘kosten die niet te controleren zijn’

en ‘uitgaven niet in overeenstemming met de verordening fractieonder-

steuning.’ De partij moet voor eind april het genoemde bedrag terug-

betalen aan de gemeente. Tot dat is gebeurd, wordt de gemeentelijke

geldkraan voor Stadsbelangen Mestreech dichtgedraaid.

Guido Wevers gaat de regionale kandidatuur leiden voor het
predicaat Culturele Hoofdstad 2018.
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Waarom zou zij niet blijven?

Tijdens de Sleuteloverdracht in het stadhuis wordt de nieuwe stadsengel gepresenteerd.
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LASTENVERZWARING De belastingdruk voor huurders is nergens zo

schrikbarend toegenomen als in Maastricht, zo blijkt uit een overzicht

van de gemeentelijke belastingen in Limburg. Ten opzichte van 2008

zijn de gemeentelijke belastingen voor huurders met maar liefst 5,21

procent gestegen. Toch blijft de gemeente Maastricht daarmee onder

het provinciale gemiddelde. Huizenbezitters komen er relatief goed

vanaf: zij gaan in Maastricht 0,9 procent meer betalen. De lasten voor

huizenbezitters stijgen tot een bedrag van 638 euro per jaar.

TAXILEED GELEDEN Een sticker met de tekst ‘Oet Mestreech’ op de

voor- en achterruit van Maastrichtse taxi’s legt de stedelijke taxibedrij-

ven geen windeieren. Maar liefst 25 procent omzetstijging is het gevolg

van de stickeractie, gericht tegen taxibedrijven uit het westen en noor-

den van het land die tijdens het carnaval een graantje willen meepikken.

De stickers helpen kennelijk afdoende tegen broodroof van de

Maastrichtse taxichauffeurs.

NIJMEGEN VERSUS MAASTRICHT De twee stadsarcheologen van

Nijmegen en Maastricht, Jan Thijssen en Titus Panhuysen, zijn het er

allang over eens: Nijmegen is de oudste stad van ons land, niet

Maastricht. Maar…. Maastricht kent continue bewoning vanaf haar

stichting in de Romeinse tijd. Het zij maar weer eens klaar en duidelijk

gesteld nu de Nijmeegse burgemeester Thom de Graaf zijn Maastrichtse

collega Gerd Leers in een officieel schrijven meent te moeten kapittelen

over onterecht gebruik van het predicaat oudste stad van Nederland

voor de Limburgse hoofdstad.

TE VEEL MINI-HOTELS Zoals in veel andere toeristensteden groeit het

aantal mini-hotels ook in Maastricht schrikbarend. Het afgelopen jaar

zijn er maar liefst 26 kleine goedkope logies-bedrijven bij gekomen. Ze

doen vooral zaken via het internet en presenteren zich voornamelijk als

bed- en breakfast. De bedrijfjes zijn een doorn in het oog van

Koninklijke Horeca Nederland en de Samenwerkende Hotels Maastricht.

Zij ergeren zich vooral aan de ontduiking van de toeristenbelasting en

het niet voldoen aan de gestelde veiligheidseisen.
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Prins Patrick met zijn Sylvie. Een ongetrouwde prins moet gewoon kunnen!

CHALET BERGRUST De gemeente Maastricht heeft een akkoord

bereikt met de eigenaar over de koop van Chalet Bergrust, fraai gelegen

tegen de helling van de Sint-Pietersberg. Bij het café wordt een bezoe-

kerscentrum met ruime parking gerealiseerd, dat deel gaat uitmaken van

het complex fort Sint-Pieter. Het restaurant van het fort wordt dan in

2011 afgebroken zodat het nu reeds gerestaureerde fort en de omge-

ving in de originele staat worden teruggebracht. De gemeente wil de

stad Maastricht duidelijk als een (voormalige) historische vestingstad op

de toeristische kaart zetten.

MAISON LOUIS VERDWIJNT NIET Herenmodezaak Maison Louis ver-

huist tijdelijk naar de Grote Gracht en zal zijn intrek nemen in het leeg-

staande winkelpand van Lou Drielsma, die enige tijd geleden zijn zaak

heeft gesloten. Maison Louis zal wel terugkeren in de Grote Staat maar

dan vernieuwd, verbouwd en uitgebreid met ook winkels aan de

Sporenstraat. De modezaak, gesticht in 1879 en hofleverancier, is een

van de oudste winkels in de stad en viert in maart zijn 130ste verjaardag.

Eigenaar Paul Colson en zijn zoon Richard zullen het bedrijf ongetwijfeld

naar de 150ste verjaardag begeleiden. Good luck!

DRUGSTOERISTEN Een tiental Vlaamse burgemeesters heeft voor het

eerst een informatief uitstapje gemaakt naar een Maastrichtse coffee-

shop, nieuwsgierig naar wat al die drugstoeristen in een wietcafé kopen.

De burgemeesters willen geen coffeeshops aan hun grens. Ze zijn alle-

maal burgervader van een grensgemeente en hebben het Nederlandse

gedoogbeleid allemaal verworpen. De heren zijn niet tegen wietcafés op

zichzelf, waar de liefhebber op zijn gemak een sigaretje met inhoud kan

roken, maar wel tegen alle criminaliteit rond de coffeeshops.

Vlaamse burgemeesters willen wel eens zien wat al die drugstoeristen in zo’n wietcafé kunnen kopen.



‘De Boonte Störrem raos weer euver Mestreech vaan zoondag 21 fibberwarie

tot en mèt dinsdag 23 fibberwarie.’ De sfeer was goed, veel feestvierend volk,

geen problemen en tevreden kasteleins. Alaaf tot volgend jaar!

‘DE BOONTE STÖRREM’
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GEEN VELDSLAG De politie weet een veldslag te voorkomen als 200

aanhangers van de ultra-rechtse Voorpost en 300 aanhangers van

de linkse Anti-Fascistische Aktie op 1 maart gelijktijdig in de stad

demonstreren. De demonstraties trekken vele andere relschoppers uit

randgroeperingen aan. Burgemeester Leers: ‘Mede door dit soort

relzoekers is de sfeer in de stad grimmig geweest.’ Voorpost mocht

demonstreren in het westelijk deel van de stad; de Anti-Fascistische

Aktie in de oostelijke stadswijken. 300 politiemensen, onder wie 150

ME’ers, zijn ingezet om de demonstranten in te tomen en de tegen-

gestelde partijen uit elkaar te houden. Daarin is de politie geslaagd.

Uiteindelijk zijn in totaal 10 relschoppers aangehouden. Voorpost wil

zich presenteren als een nette rechtse beweging; linkse activisten willen

dat charme-offensief verstoren. Resultaat: geen van beiden is in zijn

opzet geslaagd. Kosten van de totale politieactie: 300.000 euro!

SINT-SERVAASMOP De oudste Nederlandse mop gaat over Sint-

Servaas. Dit maakt het Meertens Instituut, het nationaal onderzoeksbu-

reau voor taal en cultuur, bekend bij gelegenheid van de Wereld-

verteldag. Deze mop, die ruim achthonderd jaar geleden is opgeschre-

ven door schrijver Hendric van Veldeke, luidt als volgt: ‘De keizer geeft

aan enkele goudsmeden de opdracht om een borstbeeld van de

inmiddels overleden Sint-Servaas te maken. Als het beeld bijna klaar is,

merkt men dat de heilige scheel kijkt. De keizer vindt dat zo’n belediging

voor de heilige, dat hij de goudsmeden in de gevangenis laat smijten.

Dan grijpt de heilige in: in een droom verschijnt hij aan de keizer en laat

hem eens goed in de poppetjes van zijn ogen kijken. De keizer laat de

goudsmeden hierop snel weer vrij, want Servaas bleek tijdens zijn leven

net zo scheel te zijn geweest als het beeld.’

ZESTIG JAAR AU COIN DES BONS ENFANTS In zestig jaar heeft het

bekende restaurant Au Coin des Bons Enfants een vooraanstaande

plaats in de culinaire historie van Maastricht veroverd. George Taselaar

is sinds 1995 patron van de ‘Coin’. De geschiedenis van het gerenom-

meerde restaurant is nu beschreven in een uitgave van de Historisch

Reeks Maastricht met de titel Rondom de Ezelmarkt (Silhouet nummer

73). Het restaurant is geopend in 1949 en is een van de eerste

Nederlandse restaurants die in de jaren 1950 een Michelinster kregen.

De Coin weet die 25 jaar lang te behouden. Na een periode waarin de

Coin meer het karakter van een bistro had, staat het restaurant tegen-

woordig weer fier op de culinaire kaart van Maastricht en wel opnieuw

met de fel begeerde Michelinster.

CRISIS Door de economische crisis hebben negen Maastrichtse

bedrijven werktijdverkorting moeten aanvragen voor hun personeel.

Dat staat haaks op het historische laagtepunt aan uitkeringsgerechtig-

den in 2008. De gemeente is erin geslaagd het in de stad traditioneel

hoge aantal uitkeringsgerechtigden te reduceren van 4041 in 2005 naar

3000 in 2008.

EVENEMENTENBELEID Het nieuwe evenementenbeleid Maastricht wil

de druk op de belangrijkste activiteitenlocatie van Maastricht, het

Vrijthof, reduceren en een evenwichtige spreiding van evenementen

over andere locaties en in de tijd nastreven. Dat kan betekenen dat

de duur van Winterland wordt bekort, dat de Sint-Servaaskermis

kwalitatief moet verbeteren en dat de najaarskermis wordt verplaatst

naar een andere locatie, bijvoorbeeld de Markt. Wil Maastricht boven-

dien in 2018 Culturele Hoofdstad worden, dan moeten nieuwe

initiatieven worden ingepast in het jaarlijkse evenementenprogramma

op ‘de Vriethof’.
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Tsaar Sultan in een zeer geslaagde productie van Opera Zuid.

Een massale inzet van politiemensen voorkomt een confrontatie van groepen demonstranten.
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LOSSE HANDJES Het op 3 november 2007 geplaatste beeld De

Vrijwilliger op het Maasplein voor de ingang van Mosae Forum ziet er

totaal ontluisterd uit. De Engelse kunstenaar Tom Puckey voorzag het

beeld van vele kleine handjes die de helpende, reddende, beschermen-

de handen van de vrijwilliger symboliseren. Dit ludieke eerbetoon aan

de vrijwilligers van Maastricht is minstens al van vijf handjes beroofd,

andere handjes missen vingers en voorts is het ondanks een anti-

graffiti coating besmeurd met verf. Voor baldadige ‘beeldenbestormers’

is kennelijk niets meer heilig!

FEEST VOOR EEN RELIGIEUZE TWEELING De 95-jarige zusters

Gerosa en Leona, geboren in de Herbenusstraat, traden precies

driekwart eeuw geleden in bij de Zusters onder de Bogen van de Heilige

Carolus Borromeus. De krasse feestelingen zijn nog bijzonder helder van

geest en goed ter been. Beide zusters hebben een carrière in de zorg

gemaakt: zuster Gerosa als verpleegster in Nijmegen en zuster Leona in

de tuberculosebestrijding in Beverwijk. De tweelingzussen zagen elkaar

misschien eens in de zes jaar. In 1968 keerden ze terug naar Maastricht

en zetten er hun werk van barmhartigheid voort. De kwieke nonnetjes

zijn dankbaar voor de rijke religieuze invulling van hun kloosterlijk leven.

LINTJE VOOR INGRID EVERS ‘Het heeft hare majesteit behaagd Ingrid

Evers te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.’ Met deze

woorden wordt mevrouw Evers ‘overvallen’ door burgemeester Leers.

In 1976 kwam de gedreven historica naar de Limburgse hoofdstad.

Sindsdien heeft ze een niet aflatende stroom van belangwekkende

publicaties over de geschiedenis van onze stad van de zestiende tot en

met de twintigste eeuw op haar naam staan en de inkt in haar pen is

nog geenszins opgedroogd. Ingrid Evers werkt inmiddels aan haar

derde grote standaardwerk over Maastricht: De Canon van Maastrichts

verleden.

’T MESTREECHS IN DE LIFT Els Ottenheym, sinds 2006 ‘veurzitter’

Veldeke Krink Mestreech, is een heuse ambassadrice voor de

‘Mestreechter taol’. Zij constateert sinds een decennium een opleving

van de belangstelling voor het welluidende Maastrichtse dialect.

Samen met de Veldeke-leden Rita Bartels, Iwan Bruynzeels, Nico

Kempeners en Roelf Welkenhuizen schreef Els het Groot Maastrichts

Quizboek, waarin 1001 vragen over de stadshistorie, taal, cultuur,

sport en bekende stadstypen worden gesteld. Op 11 maart is het boek

gepresenteerd en… het is onontkoombaar: ‘’t Mestreechs’ zit zonder

meer in de lift!

GROOT TEKORT BIJ SERVATIUS Woningcorporatie Servatius sluit

2008 af met een tekort van 10 miljoen euro. Dat is slikken voor de Raad

van Toezicht en aanleiding om directeur Leks Verzijlbergh onmiddellijk

te schorsen. Hij zou te veel risico’s hebben genomen in de plannen

voor het kantorenproject Sint-Lambertuskerk, de nieuwe campus van

de Universiteit Maastricht, de woningbouwplannen in Luik en de

herstructurering van verschillende wijken in Maastricht. Verzijlbergh,

sinds 1998 directeur, is totaal verrast door de schorsing. Het gaat niet

om fraude of integriteit, meldt de Raad, maar om een fundamenteel

bestuurlijk verschil van inzicht tussen de directie en de Raad van

Toezicht. Verzijlbergh kan in elk geval rekenen op de sympathie van

het personeel en de ondernemingsraad van de woningcorporatie

De gedreven directeur wordt door beiden geprezen om zijn dynamiek,

zijn eigenzinnige stijl en stimulerende manier van enthousiasmeren en

motiveren voor nieuwe ontwikkelingen.
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De eerste werktrein op het spoor Maastricht-Lanaken. In 2010 moet de lijn gereed zijn voor goederenvervoer.

Burgemeester Leers dirigeert de Staar de trein in. Dankzij de Maastricht Brussel Express zingt het koor binnen vijf uur in station Maastricht én in
station St. Pancras International in Londen.



‘LE GRAND ANIMAL’ VOOR EVEN TERUG OP ZIJN THUISBASIS

Eindelijk kunnen de Maastrichtenaren zich vergapen aan het origineel

van ‘hun’ allereigenste Mosasaurus, althans aan de enorme schedel van

de Mosasaurus Hoffmanni uit de Sint-Pietersberg. Fokeline Dingemans,

scheidend directeur van het Natuurhistorisch Museum Maastricht, en

Camille Oostwegel, honorair consul van Frankrijk, kunnen hun geluk

haast niet op. Na tweehonderd jaar in het Parijse Musée National

d’Histoire Naturelle is de schedel van het wereldberoemde fossiel

voor even terug in Maastricht; let wel: na twee jaar van moeizaam

onderhandelen en diplomatiek overleg. Nu is dat gelukt, wat vele

ambassadeurs, ministers en koningen niet is gelukt. ‘Le Grand Animal de

Maestricht’, de Mona Lisa van de paleontologie is in de oude Maasstad

terug! Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Parijs wel de garan-

tie moeten geven dat de Mosasaurus niet wordt geclaimd en heelhuids

terugkeert naar de Franse hoofdstad. Wellicht kan Oostwegel president

Sarkozy ertoe overhalen het ‘animal’ zelf in Maastricht te komen opha-

len tijdens zijn aanstaande staatsbezoek aan ons land.

’S AVONDS NAAR DE DOKTER Patiënten in het Maastricht Universitair

Medisch Centrum+ kunnen voortaan ook ’s avonds terecht op het

spreekuur bij hun specialist. Één keer in de week houden artsen van alle

specialismen namelijk spreekuur voor algemene zorgvragen. Ook de

ondersteunende diensten zoals de prikdienst en de röntgenafdeling zijn

dan beschikbaar. De avondpoli wordt ingesteld omdat het ziekenhuis

denkt dat een grote groep patiënten gebruik wil maken van deze extra

service. Bovendien kan hierdoor ook de wachttijd bij de poli’s overdag

korter worden.

EEN ONZALIG IDEE Voor de marktkooplieden en het Marktcomité is

het zonder meer een onzalig idee om de Sint-Servaaskermis van het

Vrijthof naar de Markt te verplaatsen. Gerard van Rens, voorzitter van

het Marktcomité, vat de ergernis bondig samen: ‘De Markt is niet het

afvoerputje van het Vrijthof.’ Vanwege de vijftigdagenregeling kunnen

er jaarlijks slechts vijftig dagen voor een evenement op het Vrijthof

gebruikt worden. De marktkooplieden vrezen echter klandizie mis te

lopen als de kermis inderdaad naar de Markt verhuist.

Julius Solvay, het stoere bronzen paardenbeeld van Arthur Sproncken, vroeger op het pleintje voor de Dominicanenkerk maar nu triomfantelijker
dan ooit op het Kommelplein.

HANS TRENTELMAN EERVOL ONDERSCHEIDEN Wethouder Jean

Jacobs reikt op 16 maart aan Hans Trentelman, artistiek directeur van

theatergroep Het Vervolg, het Teken van Verdienste van de stad

Maastricht uit. De prijs is een eerbetoon aan Trentelman, voor de wijze

waarop hij in de afgelopen jaren een bijdrage heeft geleverd aan het

artistieke klimaat in Maastricht, in het bijzonder op het gebied van

toneel en theater. Onder zijn leiding werd Het Vervolg een spraakma-

kend toneelgezelschap in ons land. Nog onlangs werd de theatergroep

door minister Plasterk aangewezen als een van de acht stads-

gezelschappen die direct door Den Haag worden gesubsidieerd. Hans

Trentelman heeft zijn sporen als acteur, regisseur, artistiek coördinator

en directeur ruimschoots verdiend. Hij was het die de schitterende

theaterproductie over de Maastrichtse grootindustrieel Petrus Regout

op locatie in de voormalige fabriek van Sphinx neerzette, een voorstel-

ling die duizenden bezoekers trok.

WINTERLANDSE PERIKELEN De gemeente Maastricht overweegt

Winterland failliet te laten verklaren vanwege een bedrag van 70.000

euro aan onbetaalde rekeningen met name precariogelden over 2006 en

2007. Intussen is de gemeente Amsterdam in gesprek met Winterland

om een filiaal van het midwinterevenement op het Rembrandtplein en

de Dam in Amsterdam te kunnen realiseren. Ruzie in de tent, dus! Maar

de soep wordt niet zo heet gegeten… want inmiddels zijn beide partij-

en weer verzoend en wordt gezamenlijk gezocht naar een oplossing om

uit de financiële impasse te geraken en verder na te denken over de toe-

komst van het evenement.

Nu het even kan, komen jong en oud de schedel van hun Mosasaurus bewonderen.
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Even de tanden op elkaar voor de prik ter voorkoming van baarmoederhalskanker.
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WAUWEFFECT OP TEFAF De TEFAF is volledig gerestyled. Decor-

ontwerper Paul Gallis en vaste TEFAF-architect Tom Postma hebben een

heus ‘Gesamtkunstwerk’ gemaakt waarvan de antiquairs, galerie-

houders en bezoekers alleen maar kunnen zeggen: Wauw! De entree

wordt in plaats van door het bekende zwart-witte lijnenspel nu

gemarkeerd door een tunnel van witte en roze rozen. Een prachtig

lichtspel van zachte kleuren waarvoor maar liefst 90.000 Russische

rozen worden gebruikt. De hotelbranche in Maastricht verzucht dit jaar

niet zo snel ‘wauw’. Ze constateert over de gehele linie een meer of

minder dramatische lagere kamerbezetting gedurende de internationale

kunst- en antiekbeurs. Het aantal bezoekers, circa 67.000, valt tegen.

Het is ruim acht procent minder dan in 2008, maar de handel valt reuze

mee. De kopers kiezen dit jaar voor zekerheid, aldus een woordvoerster

van TEFAF.

MAASTRICHT BOMENPARADIJS Dat weten niet velen: Maastricht

heeft binnen zijn bescheiden beperkte oppervlak een enorme verschei-

denheid aan boomsoorten. Al in 1914 constateerde de plantkundige

dr. A. de Winter een dendrologisch (bomen)paradijs binnen de stads-

muren van Maastricht. Het IVN heeft al die bijzondere stadsbomen

geïnventariseerd en er een prachtige groene stadswandeling langs

uitgestippeld. Tip: blijf vooral even stilstaan bij de meer dan een eeuw

oude fraaie Ginkgo biloba naast de opgang van de Hoeg Brögk in het

Stadspark.

ROYALTY SCOOP Veilinghuis Dickhaut heeft de hand weten te leggen

op een artistiek jeugdwerk van koningin Beatrix. Het schilderijtje stelt

een exotisch landschap voor met paarden en veulens. Het werk is

gesigneerd: Trix. Beatrix was 12 jaar toen ze in 1950 het werkstuk

maakte. Jeanette Dohmen, eigenares van het veilinghuis, zet het

schilderij in op een bedrag tussen de 1500 en 2500 euro. Het kunst-

werkje levert uiteindelijk een bedrag op van 6250 euro.

JOOP DE MEIJER OVERLEDEN Een prominente Maastrichts PvdA’er,

Joop de Meijer, is deze maand op 92-jarige leeftijd overleden. De van

origine Amsterdammer stond zijn leven lang op de barricaden voor de

gewone man in de straat en moest niets hebben van gewichtigdoenerij

of opsmuk. Hij werd weleens Maastrichts laatste, echte socialist

genoemd.

CHRISTELIJKE VOLKSPARTIJ (CVP) IS EEN BLIJVERTJE Jan Hoen

keert definitief niet terug in de CDA-fractie van de gemeenteraad. Hoen

scheidde zich vorig jaar af van het CDA in de raad en ging samen met

burgerraadslid Mia Dircke door als CVP. De breuk blijkt niet meer te

lijmen. De CVP is dus een blijvertje en gaat in 2010 met een eigen lijst

de gemeenteraadsverkiezingen in.

Maastricht huldigt haar vrijwilligers.



Enkele Maastrichtse landmarks gaan mede het Limburgse beeld bepalen in Madurodam.

Erwin Kremers van LSB Sky-Access inspecteert zonder hoogtevrees de pas geverfde toren van de Sint-Janskerk.

Burgemeester Leers
geeft leerlingen van
de Wie-Kent-School
uitleg over het werk
van het college.
Spelen ze hier een
raadszitting na?
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MAASTRICHT MADURODAM In een ‘liliputdocument’ van 3 bij 2

centimeter ondertekenen wethouder Jean Jacobs en Hans Steijn,

directeur van Madurodam in Den Haag, een samenwerkingscontract.

De ‘Slevrouwe’, het Onze-Lieve-Vrouweplein, de Onze-Lieve-Vrouwe-

wal, de Helpoort, het voormalige Generaalshuis maar ook het Europese

monument van Maura Biava (Stars of Europe) en de stapsteen 1992

worden op schaal nagebouwd. Het zijn Maastrichtse ‘landmarks’ die

zijn gekozen omdat ze een directe relatie hebben met het historische

en Europese karakter van onze stad. Madurodam is blij met de

Maastrichtse bijdrage, want Limburg is wel erg ondervertegenwoordigd

in de presentatie van miniatuur Nederland. Voor Maastricht betekent

het opnieuw een kans om de stad nationaal en internationaal weer een

beetje beter op de kaart te zetten. Let wel: Madurodam trekt ruim

achthonderdduizend internationale bezoekers per jaar!



APRIL ’09
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‘PLÖK D’N DAAG’ Maos en Neker presenteert een nieuwe revue:

‘Plök d’n daag’. Al vele jaren profileert het Maastrichtse zang- en

toneelgezelschap zich als specialist in het genre dialect-revue, waarin

korte sketches en vrolijke zang elkaar afwisselen. Ook ‘Plök d’n daag’

is zo’n sfeervolle voorstelling met een lach en een traan, waar de

Maastrichtenaren graag naar toe gaan. Het stuk speelt zich dit keer af

in een bejaardentehuis waar de bewoners het niet allemaal even goed

naar hun zin hebben en klagen over de strenge directrice, het eten en

over hun kinderen. Drie bewoners besluiten er tussen uit te knijpen

om nog wat van de wereld te zien. Hilariteit alom dus! Ondanks de

amateurstatus van het koor worden de producties zo professioneel

mogelijk aangepakt. Om hun rol als verplegend personeel zo geloof-

waardig mogelijk voor het voetlicht te brengen liepen enkele leden

daarom zelfs een korte stage bij de unit verzorging van Leeuwenborgh

Opleidingen waar ze mochten oefenen op een ander koorlid.

Will Wintjens schreef de teksten en de muziek is van de hand van

dirigent Hans Geerkens.

KORTING VOOR BEZOEKERS Er zijn heel wat Maastrichtse wijken

waar bezoekers een aanzienlijk bedrag aan parkeergeld betalen om een

bezoekje bij vrienden of familie af te leggen. De gemeente heeft nu een

kortingpas ontwikkeld die eenmalig 7,50 euro gaat kosten. Voor dat

bedrag krijgen maximaal 23.000 huishoudens een soort bankpasje.

Met de Bezoekers Parkeer Pas kunnen de eigenaren voor maar liefst

25 uur per kwartaal hun familie en vrienden voor de helft van het

geldende tarief laten parkeren!

GEDICHT ZONDER TITEL

Toen ik dacht

dat je lachte

was dat al niet meer

zo

maar het zou kunnen

dat ik

het heb gemist.

Met dit gedicht won de 15-jarige Jasper Schöpping de eerste prijs in de

landelijke poëziewedstrijd Vers. De leerling van het Bonnefantencollege

versloeg in de categorie voortgezet onderwijs 23 andere finalisten uit

Nederland en België. Jasper won naast een bokaal ook een masterclass

gedichten schrijven.

KRAAKPAND OP A-LOCATIE Het Landbouwbelang, ooit een graan-

pakhuis met overslagvoorzieningen, later een agrarische coöperatie,

kan een van de fraaiste woonlocaties in de stad worden. Belvédère

Wijkontwikkelingsmaatschappij wil er tussen de honderd en tweehon-

derd appartementen realiseren. Een haalbaarheidsonderzoek loopt

thans. Landbouwbelang is een bekend kraakpand en een cultuurbroed-

plaats. Tot voor kort was er sprake van plannen voor de bouw van een

musicaltheater op die plek aan de Maas door Joop van den Ende, maar

daarover bestaat te veel onzekerheid. Voor de zomer verwacht

Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij duidelijkheid te hebben over

de woningbouwplannen.
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Maos & Neker bewijst dat het dialect leeft met de revue Plök d’n Daag.

Alle apparatuur voor de intensive care patiënten is aanwezig in deze nieuwe ambulance.

BESTENDIG VERBLIJF Frans Budé (1945) viert zijn 25-jarig dichters-

jubileum met de bundel Bestendig verblijf. Hij debuteerde een kwart

eeuw geleden met de dichtbundel Vlammend marmer. De jongste

dichtbundel van deze geboren Maastrichtenaar omvat elf reeksen

gevarieerde dichtwerken over reizen ‘naar binnen en naar buiten’.

De bundel getuigt als veel ander werk van Frans Budé, van grote

persoonlijke betrokkenheid bij het wel en wee van ‘de mens’ in het

algemeen.

GEEN TWEEDE NOORDERBRUG Een tweede Noorderbrug zou

450 miljoen euro gaan kosten. Die brug komt er dus niet. Wel een

verbreding van de bestaande Noorderbrug, verkeersaanpassingen en

flankerende maatregelen. Dat alles zal tussen de 210 en 270 miljoen

euro gaan kosten. Die plannen omvatten onder andere een nieuwe

westelijke aanlanding van de bestaande brug, een nieuwe fietsbrug, het

ongelijkvloers maken van kruisingen en een betere ontsluiting van

Maastricht-West.

DE MICU Dit staat voor Mobile Intensive Care Unit. Dat is de naam voor

de allernieuwste ambulance van het Maastrichts Universitair Medisch

Centrum+. Het meest progressieve snufje aan de nieuwe ambulance is

de brancard. Die bevat alle apparatuur van een intensive care afdeling.

De ambulance rukt niet uit voor ongevallen op straat of in huis maar

wordt ingezet voor het vervoer van intensive care patiënten van het ene

ziekenhuis naar het andere. De ambulance is ook breder dan gewone

ambulances. Het voertuig heeft ruimte voor ambulancepersoneel aan

twee zijden van de brancard.



MORTIER TERUGGEPLAATST Fort Sint-Pieter is weer in het bezit van

een mortier. Het circa 300 kilo wegende geschut is een replica van de

mortieren die vanuit het fort drie eeuwen geleden kogels afschoten op

de vijand. De projectielen waren 20 centimeter in doorsnee en hun

schietbaan kon met het blote oog gevolgd worden. Het kanon is naar

oude tekeningen vervaardigd door de Vereniging Historische Artillerie

Maastricht en geplaatst op de bovengalerij van het fort.

AINSI OFFICIEEL GEOPEND Art Industry Nature Society Innovation

(AINSI) is de naam van het cultureel centrum gevestigd in de oude

fabriekshallen van ENCI, ontworpen door architect Frits Peutz.

Reeds anderhalf jaar draait de cultuurtempel op volle toeren, maar nu

pas is de officiële opening op 4 april. De naam geeft aan dat AINSI niet

alleen een theaterpodium is, maar ook een broedkas voor andere disci-

plines die in de komende jaren zal uitgroeien tot een verzamelplaats

voor de Creatieve Industrie in Maastricht en verre regio. Studio’s en

werkplaatsen voor startende ondernemers en ateliers voor professione-

le kunstenaars, zelfs couturier Christian Lagerwaard heeft er domicilie

gevonden. Binnenkort zullen Regiobranding Zuid-Limburg en het

Stedelijk Netwerk Zuid-Limburg gezamenlijk hun intrek nemen in het

nieuwe kantoor. Alle reden voor cultuurwethouder Jean Jacobs om te

concluderen: ‘Een ongelooflijk boeiende plek van experiment en

ondernemerszin.’ Voormalig algemeen directeur van ENCI Jan de Jong

ontvangt bij gelegenheid van de officiële opening de onderscheiding

De Trichter voor zijn inzet het oude verpakkingsgebouw van ENCI

beschikbaar te stellen voor de Maastrichtse gemeenschap.
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Met het plaatsen van deze geschut-replica in Fort Sint-Pieter herleeft een stukje Maastrichtse geschiedenis.
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BRÜDSJE STOLS VERTREKT Chocolatier Emile Stols vertrekt uit de

Hoenderstraat naar Malpertuis. Brüdsje Stols is een begrip onder

liefhebbers van chocola. Het bedrijf maakt de lekkernij in de meest uit-

eenlopende vormen van bonbons tot repen of tot paashazen.

Emile Stols heeft het vak geleerd van zijn oom Jean, die in 1949 van start

ging met de zaak in speciale lekkernijen van suiker, marsepein en

chocola. Jean hield zijn bijnaam over aan zijn baan bij Patisserie Royale.

Daar waren twee Jeans werkzaam. Dat was nogal verwarrend. Omdat

Jean Stols altijd bij de broodjes werkte, werd zijn bijnaam: Brüdsje Stols.

Emile zette het bedrijf van zijn oom in de Hoenderstraat voort. Toen in

2001 de straat op de schop ging, verloor hij de helft van zijn omzet.

Een huurverhoging met 750 euro per maand is de chocolatier iets te

gortig! Hij trekt in bij een collega in de Ermerickstraat op Malpertuis.

Als Emile in dit najaar 65 jaar wordt, gaan receptuur en naam over op

zijn collega in Malpertuis.

COFFEESHOP PASJE In het plan ‘Limburg stelt zijn grenzen’ is sprake

van de invoering van een pasje waarmee men softdrugs kan kopen in

de Maastrichtse coffeeshops. De Limburgse grensgemeenten willen zo

de overlast van drugstoeristen beperken. Ook mag er maximaal nog

slechts 3 gram per dag aan een en dezelfde klant worden verkocht.

Het karakter van de coffeeshops wordt daarmee eigenlijk gewijzigd in

besloten clubs. Volgend jaar zou de pasjesregeling van start kunnen

gaan.

‘GROET MESTREECHS DICTEE’ In het Centre Céramique vindt weer

het ‘Groet Mestreechs Dictee’ plaats. Spreekstalmeester is Jan Janssen

‘and the winner’ is… Jean-Paul Buysrogge, ‘de Ziewse Mestreechteneer’

met slechts 5 fouten in het dictee. Het gemiddeld aantal fouten is 27.

‘Mestreechs’ schijnt meer dan tevoren te worden gebruikt bij msn- en

sms-taal. Alleen weten veel jongeren niet hoe je het Maastrichts goed

spelt. Daarom heeft Veldeke Krink Mestreech de Digi-Dictionaire

ontwikkeld. De digitale dictionaire Nederlands – Mestreechs kan men

vinden op www.veldekemestreech.nl.

Mestreechs: ‘t is gauw gezegd, maar geschreven?



RIDDER JACQUES REINERS Cultuurkenner bij uitstek, Jacques

Reiners, wordt aan de vooravond van de traditionele lintjesregen ter

gelegenheid van koninginnedag benoemd tot Ridder in de Orde van

Oranje-Nassau. In 1980 stichtte hij het bureau Studium Generale voor

de Maastrichtse universiteit. Sinds die tijd timmert Reiners als hoofd van

het bureau aan de weg en organiseert hij de traditionele Global Cultural

Nights, popconcerten, tentoonstellingen, cabaretavonden, literaire

feestjes en tal van lezingen. Alle door Studium Generale georganiseerde

evenementen zijn ook toegankelijk voor niet-studenten. Nagenoeg alle

Nederlandse universiteiten bezitten een Studium Generale maar het

Maastrichtse bureau is zeer succesvol en toonaangevend in thema’s,

gasten en evenementenorganisatie.

LIMBURGS SYMFONIE ORKEST (LSO) VIERT IETS TE UITBUNDIG

FEEST Het LSO sluit het jubileumjaar 2008 af met een verlies van

750.000 euro! Dat blijkt uit de definitieve jaarrekening 2008. Men had

gerekend op een verlies van de helft van dit bedrag. De knip gaat voor

de komende periode stevig op de beurs. Er hoeven geen ontslagen te

vallen en het programma 2009 komt niet in gevaar. Het financieel

probleem is gelukkig geen structureel probleem, maar eenmalig als

gevolg van ‘gebrek aan regie’. Theo Bovens is opgestapt als voorzitter

van het bestuur. Hij neemt de verantwoordelijkheid voor de slechte

financiële resultaten. Het bestuur wordt vervangen door een Raad van

Toezicht. Ondanks de weinig florissante financiële situatie van het orkest

heeft de nieuwe directeur Henri Broeren zijn ambities voor de toekomst

niet bijgesteld: het orkest uitbreiden en een nieuwe, betere concertzaal.

TIMMERFABRIEK De bestemming van het gebouwencomplex aan de

Boschstraat is een ‘cultuurhuis’ dat het visitekaartje van Maastricht moet

worden en een van de pijlers onder de kandidatuur van Maastricht als

Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Er bestaan allerlei ideeën voor

de invulling van het complex. Culturele instellingen als het Limburgs

Symfonie Orkest, theaterproductiebedrijf Huis van Bourgondië, theater-

groep Het Vervolg, Intro in situ, Filmhuis Lumière en een aantal anderen

willen er graag een gezamenlijke toekomst tegemoet gaan. André Rieu

heeft zijn oog laten vallen op de ketelhuizen achter de Timmerfabriek

waar hij een toneelmuziekwerkplaats wil installeren. Veertien gezel-

schappen en instellingen stellen een manifest op voor de vestiging van

een ‘Huis voor de Muziek’ in de Timmerfabriek. Zij vinden dat er teveel

aandacht is voor film en podiumkunsten en dat de ‘muziek’ nog bijna

niet aan bod is gekomen. Volgens directeur Guido Wevers van Theater

aan het Vrijthof verkeren de plannen voor nieuwbouw van een midden-

zaal bij het cultureel centrum aan de Boschstraat ‘redelijk in de eindfa-

se.’ Gemeentewoordvoerder Lei Meisen laat daarentegen weten:

‘Dat de intentie er is, maar dat het nog niet vast staat dat het financieel

haalbaar is.’ De gemeente trekt 1 miljoen euro uit voor het onderzoek

naar een voorlopig ontwerp voor de Timmerfabriek als ‘cultuurfabriek’.

De raad is daar na een pittig debat mee akkoord gegaan. Wethouder

Jacobs verzekert dat het totaalplan pas wordt uitgevoerd als het plaatje

financieel is ‘dichtgetimmerd’. De verbouwingskosten van het hele

complex worden geschat op ruim 45 miljoen euro.
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Over de Timmerfabriek zijn al harde noten gekraakt. Mogen ze er ook klinken?

Burgemeester Leers geeft de aftrap voor een actie tegen zinloos geweld.



MUURTUINEN OPGEKNAPT Er kan weer gewandeld en genoten wor-

den in de muurtuinen bovenop de stadswallen bij het stadspark. De

gemeente heeft ruim een half jaar nodig gehad om de tuinen te her-

stellen en te renoveren. De begroeiing was in de loop van de jaren dus-

danig verwilderd dat goed onderhoud vrijwel niet meer mogelijk was.

Duizenden nieuwe vaste planten, honderden sierheesters en een vijftig-

tal nieuwe klimplanten zorgen voor een mooi geheel. De nieuwe vege-

tatie met vijgen- en citrusbomen en kruiden als marjolein en rozemarijn

is kenmerkend voor de kalkrijke bodem van Zuid-Limburg en zijn rela-

tief warme klimaat.

ORANJE COMITÉ MAASTRICHT ZESTIG JAAR Het Maastrichtse

Oranje Comité is jarig: zes decennia reeds organiseert het comité alle

mogelijke Oranjefestiviteiten. Ter gelegenheid van het jubileum worden

bij een zestal ‘koningshuisbomen’ in de stad naamplaquettes geplaatst.

Het betreft de 100-jarige Juliana-boom op het Keizer Karelplein; de

Beatrix-boom uit 1938 op het Oranjeplein; de drie bomen voor de

prinsessen Irene, Margriet en Christina naast het politiebureau aan de

Prins Bisschopsingel en tot slot de Willem-Alexander-boom uit 1967 op

de Graanmarkt. De naambordjes zijn weliswaar een geschenk van het

jarige Oranje Comité Maastricht aan de stad, maar worden door de

gemeente zelf betaald. Dat is een oude ereschuld. Tijdens de Tweede

Wereldoorlog werden de bomenbordjes bij enkele oudere Oranjebomen

door de bezetter weggehaald en opgeslagen in een depot van

Openbare Werken. Daar zijn ze zoek geraakt.

jaarboek maast r i cht • 103

Wethouder Hazeu plant in de Stationsstraat een nieuwe lijsterbes. De oude bomen waren aangetast door zwammen en werden uit veiligheidsover-
wegingen in februari gerooid.

Huub Noten, de theaterman die de Maastrichtenaar een lachend
gezicht bezorgde.

De linker toren van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek staat
weer op zijn plek.
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EIGENWIJZE PASTOOR De kerk van Scharn, bekend om het vele

marmer dat de toenmalige pastoor van de Italiaanse staatsman

Mussolini cadeau kreeg, heeft een eigengereide pastoor. Sinds zijn

aantreden drie jaar geleden raakt pastoor Grotaers in zijn parochie in

conflict met diverse clubs, communicantjes en vrijwilligers. De pastoor

treedt nogal autoritair op. Om de precaire financiële situatie van

de parochie te redden is nu de activiteitenruimte verhuurd aan een

begrafenisondernemer. Het jeugdkoor, het koor Sint- Joseph en de

seniorensoos mogen naar de zolder verhuizen. Daarmee is de bom

gebarsten: het conflict met de pastoor loopt volledig uit de hand.

TOREN TERUGGEPLAATST Hij is weer keurig op zijn oude plek terug-

geplaatst: de gerestaureerde linkertoren van ‘Slevrouwe’. Alvorens de

toren door een reusachtige hijskraan werd opgehesen naar zijn hoog

verheven plek werd hij bekroond met een met bladgoud belegde bol.

Daarin werden diverse spullen verzameld die een beeld van deze tijd

moeten geven zoals de bouwtekening van de toren op USB-stick en een

door kunstenaar Joost Jeuken ontworpen bronzen penning. Vervolgens

werd de spits ingezegend door pastoor Kurris. Nu kijkt hij weer trots

uit over de mooie stad aan de Maas. Voor de restauratie van de

rechter toren moet nog gespaard worden. Stichting Elisabeth Strouven

doneerde eerder al 100.000 euro waarmee een deel van het totale

restauratiebedrag van 600.000 euro gedekt is.

HUUB NOTEN (1941-2009) Maastrichtenaar pur sang Huub Noten is

niet meer. Na een langdurig ziekbed is journalist en theatermaker Huub

Noten overleden. De gedreven inspirator van toneel en theater in de

stad is gestorven in het harnas. Tot het laatst van zijn leven is hij blijven

werken aan de teksten voor zijn theaterproducties. Zo schreef hij

afgelopen jaar nog, voor het Mestreechs Volleks Tejater, de

Maastrichtse tekst van de succesmusical ‘Trosse Los! Humme oet!’ Zijn

adagium was: ‘lache is ’t sjoenste wat ’t gief.’ Notens grote voorbeeld

was Fons Olterdissen. Hij schreef de biografie van zijn grote voorgan-

ger: ‘Jao diech höbs us aon ’t hart gelege’. De stad Maastricht zal deze

bevlogen theaterman en ras ‘Mestreechteneer’ node missen.



De ingang van de Universiteitsbibliotheek aan de Looiersgracht wordt met deze nieuwe kunstzinnige toegangspoort snel gevonden.
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CULTUURPRIJZEN De gemeente Maastricht ondersteunt twee belang-

rijke Euregionale cultuurprijzen. Het betreft de Medaille Charlemagne in

Aken, de stad van Karel de Grote, en de Euregionale Architectuurprijs

van het Architectuur Centrum Vitruvianum in Heerlen, een onderschei-

ding voor jong bouwkundig talent. Op deze wijze onderstreept het

stadsbestuur dat Maastricht een cultureel samenwerkingsverband aan-

gaat met andere steden in het Belgische en Duitse deel van de Euregio

op weg naar de nominatie voor die Euregio als Europese Culturele

Hoofdstad in 2018. De gemeente wil door deze ondersteuning aan

beide prijzen meer bekendheid geven.

KEURKINDEREN Journalist Paul van der Steen schrijft een boek over

Keurkinderen- Hitlers elitescholen in Nederland. Hij verzorgt ook de

gelijknamige fototentoonstelling in het Centre Céramique. De provincie

Limburg kende in de periode 1940 tot 1945 twee nazi-elitescholen: de

Reichsschule voor jongens in Valkenburg aan de Geul en een school

voor meisjes in Heythuysen. Onderwijsinstellingen voor kinderen van

middelbare schoolleeftijd die waren voorbestemd de toekomstige elite

van Hitlers Derde Rijk te vormen. Het toekomstig kader werd er met

kadaverdiscipline opgevoed. De nog nooit eerder vertoonde fascineren-

de foto’s in de tentoonstelling laten vooral dat laatste goed zien.

DOODLEVEN! Zicht op Maastricht, de culturele biografie van

Maastricht, presenteert tot en met 13 september in de Hoofdwacht op

het Vrijthof een expo-experience. Een belevingstentoonstelling met

historische voorwerpen, die de dood en rituelen rond de dood in de

Maastrichtse samenleving in het verleden aan de orde stelt. Er hebben

85 kunstenaars, bedrijven en historici aan meegewerkt. Atelier Paul

Tieman heeft het hele evenement vorm- gegeven. Delen van de

tentoonstelling moeten van buitenaf bekeken worden en er gebeurt

ook van alles rond het gebouw: theater, poëzie, muziek, lezingen,

vertellingen en rondwandelingen.

TOPOR BEKLAD De voorstelling van de bijzondere monumentale

muurschildering op de hoek van de Tongersestraat en de Kakeberg die

kunstenaar Roland Topor eind jaren 1980 maakte, is aan de onderkant

vrijwel onzichtbaar geworden door de tientallen graffiti. Doodzonde

temeer daar de schildering een ideologische strekking heeft. Ze gaat

over de beknotting van de mensenrechten. GroenLinks vraagt de

gemeente het kunstwerk in ere te herstellen. Dat zal tot het najaar moe-

ten wachten, totdat een inventarisatie van de toestand van alle kunst in

de Maastrichtse openbare ruimte is voltooid.

280 studenten spuwen op de Griend tegelijkertijd vuur en veroveren daarmee een plek in het Guinness Book of Records.
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BIOMEDISCHE CAMPUS In het provinciehuis ondertekenen vijf

partijen een samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van de

biomedische Life & Science Campus Maastricht. In aanwezigheid van

secretaris-generaal Chris Buijink van het Ministerie van Economische

Zaken hebben het Maastricht Universitair Medisch Centrum+, de

Universiteit Maastricht, de Industriebank LIOF, de provincie Limburg en

de gemeente Maastricht het startschot voor de nieuwe campus

gegeven. Maastricht krijgt daarmee een internationale biomedische

campus die in de toekomst 2.500 banen kan scheppen. De campus

richt zich op preventieve en curatieve zorg met thema’s als welzijn,

beweging, voeding, life style en wellness.

BISSCHOP WORDT DONOR Bisschop Frans Wiertz van Roermond

heeft in het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) het donorformulier

ondertekend. Met deze actie benadrukt de bisschop dat de katholieke

kerk geen bezwaar heeft tegen orgaandonatie. De bisschop vindt het

donorschap een vorm van naastenliefde die past bij de beginselen van

het katholieke geloof. Met het overhandigen van het donorformulier

opende de bisschop in het azM de interactieve tentoonstelling over

orgaan- en weefseldonatie. Bisschop Wiertz heeft ook in zijn vastenbrief

een oproep gedaan om orgaandonor te worden. Hij deed dit naar aan-

leiding van een open brief van een jonge hartpatiënt.

KARIN VAN DER VEN WINT ONDERNEMERSPRIJS Karin van der Ven

wint de hoofdprijs van het Maastricht Centre for Entrepreneurship. Deze

prijs van 20.000 euro is bedoeld om hoger opgeleide vrouwen te stimu-

leren ondernemer te worden. Karin van der Ven studeerde European

Studies aan de Universiteit Maastricht en startte vorig jaar de website

www.julesandyou.com. Via deze site kunnen studenten informatie en

ondersteuning aanvragen over huisvesting, verzekeringen, medische

zorg, studiefinanciering, computergebruik en sociale en culturele acti-

viteiten.
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PLACE DES MUGUETS Op 1 mei is het Kommelplein omgedoopt tot

Place des Muguets. Er worden bosjes muguets (lelietjes-van-dalen) ver-

kocht, een accordeonist speelt musettemuziek, er is een jeu-de-boules-

baan en op de kunstmarkt verkoopt men schilderijen met het predicaat

‘Place du Tertre’. De componist Jean Lambrechts krijgt de ereprijs

‘Muguet de Maestricht’ van de Alliance Française. Deze onderscheiding

wordt ieder jaar op 1 mei uitgereikt aan een persoon die zich verdien-

stelijk heeft gemaakt voor de Franse taal en cultuur in de stad

Maastricht. De prijs is vernoemd naar de muguet die men in Frankrijk

gewoonlijk op deze dag aan zijn geliefde aanbiedt.

CAPPELLA SANCTI SERVATII TWEEHONDERD JAAR De Cappella

Sancti Servatii bestaat tweehonderd jaar. De oudste vermelding van het

kerkkoor gaat terug tot het jaar 1808. Sinds dat jaar zingt het koor iede-

re zondag tijdens de hoogmis en worden de plechtige vieringen op ker-

kelijke hoogtijdagen opgeluisterd. Tevens treedt de Cappella regelmatig

op met instrumentale begeleiding in zowel binnen- als buitenland. Ter

gelegenheid van dit jubileum wordt in de Basiliek van Sint-Servaas de

Grosse Messe in F Moll van Anton Bruckner uitgevoerd in samenwer-

king met het Limburgs Symfonie Orkest.

ZWERFGIDSEN Burgemeester Leers lanceert het idee om daklozen in te

zetten als stadsgids. De toerist krijgt daardoor een andere kijk op de stad

en de zwervers vinden weer aansluiting bij de maatschappij. Vroeger

waren gidsen wel vaker zwerver, want zij kennen de stad tot in de ver-

ste uithoeken. In Brussel heeft men al enige tijd ervaring met zwerfgid-

sen, die de argeloze toerist meenemen naar de rafelranden van de grote

stad, waar junks en krakers leven in de verlaten fabrieken. Het idee van

de burgemeester wordt door de VVV Maastricht nader onderzocht.

jaarboek maast r i cht • 81j aarboek maast r i cht • 109

Het Kommelplein voor een dag een Frans domein.
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Als donor symboliseert bisschop Wiertz de erkenning van orgaandonatie.



MAASTRICHT TEGEN FUSIEPLANNEN EIJSDEN-MARGRATEN Het

college van burgemeester en wethouders van Maastricht heeft aan

minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken gevraagd een onder-

zoek in te stellen naar de fusieplannen van de gemeenten Eijsden en

Margraten. Deze plannen zijn niet op de regio gericht, waardoor de

positie van Maastricht als centrumgemeente in gevaar komt. De

gemeente Maastricht ijvert voor een samenwerkingsverband met de

betrokken buurgemeenten. De provincie Limburg heeft de fusievoor-

stellen al geaccordeerd, maar het besluit van de minister wordt pas in

2010 verwacht.

MAASTRICHT KRIJGT WEER EEN STADSKERMIS De gemeente

Maastricht neemt de organisatie van de Sint-Servaaskermis weer in

eigen hand. In de voorbije drie jaar werden de kermissen uitbesteed aan

een private partij. Maar de stad kwam van een koude kermis thuis: het

aantal attracties viel tegen, er was weinig variatie en diepgang in het

aanbod en ook het aantal bezoekers liep in deze periode sterk terug. De

gemeente probeert nu de kwaliteit van de attracties op de Sint-

Servaaskermis naar een hoger niveau te tillen. Wel moeten de prijzen

voor een breed publiek betaalbaar blijven. Een paar maanden geleden

werd al besloten de najaarskermis op het Vrijthof te schrappen.

SINT-SERVAAS POPULAIRSTE KERK VAN NEDERLAND De

Maastrichtse Basiliek van Sint-Servaas is het bekendste religieuze

gebouw in Nederland. De top tien van favoriete kerken in Nederland is

gebaseerd op de beoordeling door bezoekers van de website Trivago.

De Sint-Servaas wordt op de site het meest bezocht en staat daarmee

op de eerste plaats. Direct daarachter komen De Nieuwe Kerk en de

Westerkerk in Amsterdam. De Onze-Lieve-Vrouwebasiliek staat op de

zesde plaats.

NIEUW KANTOOR RABOBANK Dat de RABO-bank weinig last heeft

van de kredietcrisis blijkt wel uit het nieuwe regiokantoor dat voor 20

miljoen euro is neergezet aan het Wim Duisenbergplantsoen in de wijk

Céramique aan de voet van de J.F. Kennedybrug. Het innovatieve kan-

toorgebouw biedt ruimte aan tweehonderd werknemers. Han

Westelaken van het ontwerpbureau Architecten aan de Maas heeft het

kantoor ontworpen als een reusachtige spiraal, waarbij de verdiepings-

vloeren in kleine sprongen van slechts 90 centimeter oplopen. De vloe-

ren vormen daardoor een buitengewoon grote wenteltrap die bovenaan

eindigt in het bedrijfsrestaurant.
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Bij de RABO-bank ga je

geleidelijk omhoog … en

omlaag.

Opbouw van de kermis die de gemeente weer zelf organiseert.



MAASTRICHTS MONUMENTENFONDS De Stichting Elisabeth

Strouven roept een Monumentenfonds in het leven ter stimulering van

restauraties in Maastricht en omgeving. In het fonds is een startkapitaal

van 5 miljoen euro gestort. Voor subsidie komen alleen restauratiepro-

jecten met een openbaar karakter in aanmerking. De subsidieregeling

wordt in de vorm van een laagrentende hypotheeklening verstrekt via

het Nationaal Restauratiefonds. Bij deze instelling zit de vereiste des-

kundigheid om financiering van restauratieplannen te beoordelen.

BISSCHOPPELIJKE VUURBOOT Ter gelegenheid van het 450-jarig

bestaan van het bisdom Roermond vaart een vuurboot door Limburg

om het geloofsvuur te verspreiden. Op 9 mei arriveert de boot in

Maastricht. Bisschop Frans Wiertz en zijn Luikse collega Aloys Jousten

trekken in processie naar de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek en begroeten

het mirakelbeeld van Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee. Daarna wordt

de Basiliek van Sint- Servaas bezocht waar jubileumkaarsen worden uit-

gedeeld ter verkondiging van het geloofsvuur. Rond het middaguur

vertrekt de vuurboot naar Maasbracht. Een dag later komt hij aan in

Mook.

Tijdens het KNVB Calvé Straatvoetbaltoernooi is maar één ding belangrijk: scoren!

Voor de Sint-Servaasbasiliek werd met een vlaai met daarop 1625
kaarsjes de sterfdag van onze stadsheilige herdacht.

Roken in kleine cafés mag weer! In café ’t Haantje halen ze opgelucht adem.
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CANNERBERG SCHOON OVERGEDRAGEN De Cannerberg is na zes

jaar poetsen weer brandschoon. In deze periode werd een gebied van

ruim 40.000 vierkante meter schoon gemaakt. Het reinigen gebeurde

handmatig door het afkrabben van de mergelwanden die met blauwe

asbest waren bekleed. Het asbest is naar een stort in Landgraaf

gebracht. Ook is er 14 ton afval en puin uit de gangen verwijderd. De

Cannerberggroeve is overgedragen aan de Stichting Limburgs

Landschap, die ook de bovengrondse terreinen in eigendom heeft. De

stichting onderzoekt of het voormalig NAVO-hoofdkwartier een

gedenkplaats van de Koude Oorlog kan worden. Van 1954 tot 1992

bewaakte de NAVO vanuit de Cannerberg het Europese luchtruim.

Deken Hanneman verwelkomt Bisschop Wiertz die samen met de
bisschop van Luik het vuur naar Maastricht brengt.

112 • jaarboek maast r i cht



JUNI ’09

114 • jaarboek maast r i cht jaarboek maast r i cht • 115



AFVALZAK IN HUISSTIJL Per 1 juni verschiet de gemeentelijke afval-

zak van kleur. De vertrouwde purperkleurige ‘drektuut’ krijgt de stads-

kleuren wit en rood. Ook het nieuwe gemeentelijke logo met de gesti-

leerde stadsengel prijkt nu op de afvalzak. De nieuwe tweekleurige zak

is veel moeilijker na te maken.

MUSKETIER RIEU André Rieu wordt op 3 juni benoemd tot

‘Mousquetaire d’Armagnac’. Daarmee hoort hij nu tot de club waartoe

ook koning Karel Gustaaf van Zweden, prins Albert van Monaco en bur-

gemeester Gerd Leers behoren. Als Mousquetaire d’Armagnac wordt

André Rieu geacht de cultuur van de Cascogne en tradities en deugden

van de musketiers uit te dragen. De plechtigheid wordt voltrokken in

Rieu’s kasteel De Torentjes aan de Lage Kanaaldijk. In dit kasteel had

musketier graaf d’Artagnan zijn hoofdkwartier in 1673, toen Maastricht

door de Franse koning Lodewijk XIV werd belegerd. D’Artagnan genoot

hier zijn laatste ontbijt voordat hij sneuvelde bij de Tongersepoort te

Maastricht. In maart werd Rieu ook al benoemd tot Ridder in de Orde

van Kunsten en Letteren van de Franse Republiek. Deze onderscheiding,

die werd uitgereikt door de Franse ambassadeur, Jean François Bradel,

kreeg hij vanwege zijn grote verdienste voor de popularisering van de

klassieke muziek

INVOERING RECLAMEBELASTING De invoering van de gemeentelijke

reclamebelasting is veel ondernemers in het verkeerde keelgat gescho-

ten. Een klein logo op de etalageruit kost al gauw 500 euro. Op tal van

plaatsen wordt de gevelreclame afgeplakt met protestposters. Galerie

Groen Licht in de Jodenstraat heeft zijn reclamelogo op een schilderij

laten schilderen en dat hangt nu met bijbehorend prijskaartje als ‘kunst’

in zijn etalage. Het schilderij kost maar 500 euro.

VERZIJLBERGH STAPT OP Directeur Leks Verzijlbergh van Servatius

woningcorporatie heeft de eer aan zichzelf gehouden en is opgestapt.

In april was Verzijlbergh door de Raad van Toezicht geschorst, omdat hij

te grote financiële risico’s had genomen. Dit had tot gevolg dat ook het

ambitieuze bouwproject Campus Maastricht in Randwyck is opgeschort.

Met dit project is een investering van 165 miljoen euro gemoeid.

MEDICINALE PLANTEN IN DE NATUURTUINEN Het geloof in de

genezende kracht van planten kennen we al van oudsher. Veel medicij-

nen die vandaag de dag gebruikt worden zijn gebaseerd op werkzame

stoffen die in planten zijn ontdekt. In de natuurtuinen van Jekerdal zijn

ongeveer 150 verschillende plantensoorten te vinden die in het verleden

werden gebruikt voor het verhelpen van allerlei medische klachten.

Tijdens een rondleiding vertelt Frank Janssen zijn publiek over die medi-

cinale planten maar ook over het bijgeloof en de bovennatuurlijke

krachten die vroeger aan planten werden toegeschreven. Zo wordt

gezegd dat je van Sint-Janskruid een goed medicijn kunt maken tegen

depressies omdat deze plant bloeit rond de langste dag van het jaar en

dus een optimale hoeveelheid licht opvangt. Rode klaver zou ervoor

zorgen dat mensen helderziend worden en wie lievevrouwebedstro

gebruikt is minder prikkelbaar en slaapt beter.

LAMBERTUSKERK GERED De restauratie van de Sint-Lambertuskerk

aan het Koningin Emmaplein is mogelijk geworden dankzij een extra

impuls van 3,8 miljoen euro, die door het Rijk uit de kredietcrisispot is

toegezegd. Wethouder Wim Hazeu heeft acht jaar geijverd voor het

behoud van deze markante kerk en zijn lobbywerk wordt nu beloond.

De restauratie van de Maastrichtse ‘Sacré-Coeur’ kost 12 miljoen euro

en dankzij de extra Rijksbijdrage is vrijwel het volledige restauratie-

bedrag gedekt. Servatius woningcorporatie wil de kerk verbouwen tot

kantoren en in het middenschip wordt een multifunctionele ruimte

ingericht. Volgens wethouder Hazeu kan het project snel in gang

worden gezet want alle vergunningen liggen klaar. Dat is ook hard

nodig want het gebouw takelt zienderogen af. Met de dag neemt het

instortingsgevaar van de Sint-Lambertuskerk toe.
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In de rij voor een handtekening van schrijver Herman Koch bij de opening van Maastricht Boekenstad.

300 genodigden aan de haring tijdens de Maastricht Haring Party.



De Radlers worden populair met hun hit ‘Super sjoenen daag’.
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MAASTRICHT KRIJGT EEN DUBBELDEKSTUNNEL Minister Camiel

Eurlings van Verkeer en Waterstaat maakt bekend dat het consortium

Avenue2 opdracht krijgt voor het bouwen van de nieuwe tunnel onder

de stadstraverse van de President Rooseveltlaan. Het consortium

Avenue2 is een samenwerkingsverband van Strukton, Ballast Nedam,

West8, ARCADIS, 4Cast, DGMR en het Maastrichtse bureau Humblé

Architecten. De nieuwe tunnel krijgt een lengte van 2,3 kilometer en telt

twee tunnelbuizen boven elkaar. Elke tunnelbuis wordt ingericht als een

vierbaansweg. De bovenste tunnel is bestemd voor het lokale verkeer

en de onderste voor het doorgaande verkeer. Door de tunnelbuizen te

stapelen kunnen er op maaiveldniveau meer gebouwen blijven staan. In

plaats van de huidige autoweg komt er een fraaie groene loper die als

een brede parklaan met tweeduizend lindebomen door de stad mean-

dert. De Gemeenteflat aan het Koningsplein blijft behouden. Daarnaast

worden 1043 nieuwe woningen gebouwd en zullen er 448 worden

gesloopt. De bouw van de tunnel start in 2011 en na zeven jaar moet

de tunnel operationeel zijn.

TRENTELMAN INTRODUCEERT EUREGIODRAMA Theatergroep Het

Vervolg speelt samen met Theater K uit Aken het Euregiodrama ‘Der

Wunschkamer’. Volgens regisseur Hans Trentelman, kan de Euregio

gezien worden als een proeftuin voor Europese samenwerking.

Het Vervolg en Theater K spelen een tweetalige voorstelling die de

consequenties en haalbaarheid van politieke dromen onderzoekt.

De titel Der Wunschkamer is ontleend aan de film ‘Stalker’ van

Tarkovsky en die wenskamer is tevens een metafoor voor de Europese

samenwerking. Het stuk wordt zowel in het Derlon Theater opgevoerd

als in het Akense Theater Bastei.

WIETPAS TEGEN DRUGSTOERISTEN In Maastricht wordt de wietpas

ingevoerd voor alle vijftien coffeeshops. Aan de hand van gezichtsken-

merken en een vingerafdruk worden de identiteit en leeftijd van bezoe-

kers gecontroleerd. Bij het eerste bezoek wordt het identiteitsbewijs van

de drugsklant ingescand. Vervolgens worden een portretfoto en de vin-

gerafdruk ingevoerd. Bij elk volgend bezoek hoeft de bezoeker slechts

zijn vinger op de scanner te leggen, waarna een camera kijkt of ook zijn

gezicht overeenkomt met de foto in het systeem. Het systeem voor-

komt ook dat iemand meer dan 3 gram wiet per dag kan kopen.
Afzien is het devies bij Maastrichts Mooiste.

Schapen vervangen grasmaaiers.

De keuze is gemaakt: Maastricht krijgt een tunnel op twee niveaus.
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Malberg ondergaat komende jaren een metamorfose. Honderden woningen worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.

MIJN VLINDERKIND Dat is de titel van een bronzen kunstwerk, onthuld

op het kerkhof van Sint Pieter Boven. Daarmee gaat de hartenwens van

Christianne Meertens en vele anderen in vervulling. Christianne verloor

bijna een kwart eeuw geleden haar dochtertje bij de geboorte. In die tijd

werden doodgeboren kinderen nog niet begraven. Dat er nergens een

plekje was waar ze om haar kindje kon rouwen maakte haar extra ver-

drietig. Daarom startte ze in oktober van het afgelopen jaar een inza-

melingsactie om zo’n 13.000 euro bij elkaar te krijgen voor de bronzen

zonnebloem met geknakte top waaraan een eendagsvlinder is

bevestigd. Het kunstwerk is gemaakt door de Gronsveldse kunstenares

Ria Erkens en symboliseert perfect wat Christianne Meertens heeft mee-

gemaakt: ‘Mijn Vlinderkind helpt het rouwen draaglijker te maken.’

NOORTMAN VALT VAN VOETSTUK De in 2007 overleden kunsthan-

delaar Robert Noortman is postuum van zijn voetstuk gevallen, nadat

verschillende televisiereportages over zijn dubieuze levenswandel heb-

ben bericht. Hij zou lid zijn geweest van een bende brandkastkrakers en

in 1987 zou hij de kunstroof in zijn zaak aan het Vrijthof zelf in scène

hebben gezet. Bij deze roof verdwenen uit zijn galerie negen meester-

werken. De geruchten kwamen op gang nadat in maart acht van de

negen schilderijen boven water kwamen. Dit gebeurde met medewer-

king van Ben Zuidema, de Limburgse privé-detective, die Rob Noortman

indertijd in de arm nam. Zuidema beweert dat de kunsthandelaar zelf

achter deze diefstal stak. Noortman zou de roof in scène hebben gezet,

om zo ruim 5 miljoen euro van de verzekering te kunnen incasseren. De

nationale recherche liet na het terugvinden van de werken al weten dat

de diefstal is verjaard. Er wordt daarom geen onderzoek meer naar de

zaak gedaan.

BLANCHE DAEL VOOR BURKINA FASO Wat hoort er meer bij de

Wolfstraat dan de geur van gemalen koffiebonen van Blanche Dael?

Albert Berghof, eigenaar van de gerenommeerde zaak, nodigt de

leerlingen van zijn oude basisschool St.Aloysius aan de Brusselsestraat

uit om koffie en pinda’s in kleine zakjes te verpakken en te verkopen.

De opbrengst is voor het goede doel dat door de school al jarenlang

wordt gesponsord: het dorp Niou in Burkina Faso voorzien van een

aantal zonnepanelen.

Mijn Vlinderkind: een plek voor het verwerken van het verdriet om

een doodgeboren kind.

Kinderen van de Aloysiusschool pakken koffie in voor de stichting Maastricht Niou, die projecten steunt in Burkina Fasso.
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Bewegingsagoge Nadine Denessen laat in verpleeg- en verzorgingshuis La Valence in Heugem ouderen fietsen door virtueel Maastricht.

Pleidooi voor onze Stadsengel.

In de Timmerfabriek vindt de eerste modeweek in Maastricht plaats
onder de titel Fashion Clash.

Mevrouw Geuskens-Schuurmans ontvangt het Schouderklopje, een
blijk van grote waardering.

INGELEGILDE STRIJDT TEGEN GEMEENTELOGO Burgemeester

Leers neemt een petitie van 1682 handtekeningen tegen het gemeen-

telogo in ontvangst. De burgemeester krijgt deze petitie uit handen van

Paul Berben en Frans Bijkerk van het Ingelegilde. Volgens dit gilde is 96

procent van de bevolking tegen het nieuwe gemeentelogo, omdat de

Maastrichtse stadsengel veranderd is in een mannelijke schilddrager met

een kapsel dat lijkt op de coupe van premier Jan-Peter Balkenende.

SCHOUDERKLOPJE Elly Geuskens-Schuurmans ontvangt in het stad-

huis het Schouderklopje. Dit is een nieuw initiatief van de Stichting

Kompas om Maastrichtenaren die zich belangeloos inzetten voor men-

sen met een beperking of chronische ziekte in het zonnetje te zetten.

Elly Geuskens is al veertig jaar op vrijwillige basis betrokken bij verstan-

delijk gehandicapten. Zo is zij onder meer lid van de Cliëntenraad van

Maasveld en sinds 1967 vice-voorzitter van de Vereniging van Ouders

van Verstandelijk Gehandicapten. Naast de waardering die met het

Schouderklopje wordt uitgesproken, ontvangt Elly Geuskens ook nog

een beeldje van de kunstenaar Bjorn Stohr. De Stichting Kompas gaat

deze waarderingsprijs jaarlijks uitreiken.

Arnold Vanderlyden geeft boksles bij de opening van de nieuwe
trainingsaccommodatie van SMC Boxing.
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MINISTER EURLINGS INTRODUCEERT BINNENSTADSDISTRIBUTIE

Maastricht is na Den Haag, Nijmegen en Den Bosch de vierde

Nederlandse stad die de centrale bevoorrading van centrumwinkels met

kleine distributievoertuigen gaat regelen. De eerste toeleveringsrit vindt

plaats in aanwezigheid van verkeersminister Camiel Eurlings. Overigens

heeft Maastricht aan het eind van de vorige eeuw al een proef

genomen met stadsdistributie, maar die kreeg toen te weinig respons

van de lokale ondernemers. Het nieuwe concept is bedacht door het

ondernemerscollectief Binnenstadservice.nl. De vrachtwagens leveren

hun goederen af bij een loods in de Beatrixhaven en van daaruit

wordt de bevoorrading met vrachtfietsen en elektrische bestelwagens

bij de winkels in het centrum afgeleverd. Met deze milieuvriendelijke

distributie wordt de luchtkwaliteit verbeterd en opstoppingen en

verkeerscongestie in de binnenstad vermeden.

ZWEIT VEUR LEID VOOR DONORREGISTRATIE Na bisschop Wiertz

laat ook het voltallige bestuur van Zweit veur Leid zich op de Dialyse-

afdeling van het academisch ziekenhuis Maastricht registreren als

orgaan- en weefseldonor. Hiermee ondersteunt het bestuur de activitei-

ten van de Stichting Promotie Orgaandonatie, die opkomt voor donor-

registratie en orgaandonatie in de Euregio. Dat is nog steeds hard

nodig want er bestaat nog altijd een lange wachtlijst voor orgaantrans-

plantaties. Zweit veur Leid wil de deelnemers aan de sponsorloop

stimuleren om zich als donor te laten registreren.

RECHTERTOREN VAN DE SLEVROUWE Nu de Rijksdienst voor het

Cultureel Erfgoed het ontbrekende bedrag van 200.000 euro heeft

toegezegd, kan de restauratie van de rechtertoren van de ‘Slevrouwe’

na de zomer van start gaan. De totale opknapbeurt kost 600.000 euro.

De provincie, het bisdom en de gemeente nemen het grootste deel

daarvan voor hun rekening. Daarnaast kan het kerkbestuur rekenen op

bijdrages van de Stichting Elisabeth Strouven, ’t Struyskommitee en

tientallen particulieren.
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Ook Zweit veur Leid ondersteunt de orgaandonatie.

Minister Eurlings bevoorraadt de winkels in het centrum per vrachtfiets.

Feestelijke opening na de renovatie en uitbreiding van het Ronald
McDonaldhuis.

Ontdek Maastricht per duikboot? Rondvaartboot Pallieter zinkt
onverwacht naar de bodem van het Bassin. Eenmaal weer boven
water blijkt de schade mee te vallen.
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KINDEREN HELPEN CLINICLOWNS De 11-jarige Chloé Pereboom en

de 12-jarige Nina Hauben zijn bezige bijen. Het tweetal maakt namelijk

zelf parfum, bruisballen en badzout. Die spulletjes verkopen ze op

straat, op school en aan familie en vrienden. De dames zetten zelfs een

eigen bedrijfje op met een eigen website. Hun parfum geven ze de

naam ‘Chloni’ een samenstelling van hun eigen voornamen en zo

komen ze op het idee om het geld dat ze verdienen te geven aan

Stichting Cliniclowns. In korte tijd weten de dames maar liefst 700

euro bij elkaar te brengen voor dit doel.

TRANSFORMATIE VAN DE ENCI Al jaren wordt er gesproken over de

wijze waarop het gebied van de ENCI wordt ingericht nadat de mergel-

winning is beëindigd. Moet de nadruk op de natuur komen te liggen of

wordt er ruim baan gemaakt voor recreatieve voorzieningen? Er komt

een heuse stuurgroep onder leiding van Jan Mans om te proberen alle

tegenstrijdige opvattingen met elkaar te verzoenen. Vooralsnog met

weinig succes. Zo is de Vereniging tot Redding van de Sint-Pietersberg

niet te spreken over de gepresenteerde Contourennota voor de trans-

formatie van de ENCI. Immers de ruim dertig ingebrachte wijzigingen en

bezwaren tegen de eerder gepresenteerde visie zijn nog niet definitief

door alle betrokkenen ingediend. De vereniging vindt de inspraak op

deze manier een wassen neus. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

RONDE VAN WOLDER Op 5 juli wordt de tweede editie van de Nieuwe

Ronde van Wolder gereden. De Ronde van Wolder was in de jaren

zeventig en tachtig een befaamde wielerwedstrijd. Het glooiende

parcours tussen Biesland en Campagne telt verschillende kuitenbijters,

met als apotheose de beklimming van de Louwberg. De Australiër

Gene Bates ging dit jaar na 2 uur en 27 minuten over de meet.

Zijn landgenoot Zak Dempster volgde na een halve minuut. De beste

lokale renner was de Maastrichtenaar Tom Dumoulin die op de

twaalfde plaats eindigde. Bij de prominenten reden wethouder

Luc Winants en topkok Huub Biro in het peloton mee.
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POSTZEGEL VAN ANDRÉ RIEU TNT Post brengt een postzegel uit

met de beeltenis van André Rieu, ter gelegenheid van het 30-jarig

bestaan van zijn orkest. De Maastrichtse orkestleider heeft voor negen

verschillende zegels geposeerd en de zegels worden als een klein

boekje te koop aangeboden in een oplage van 225.000 exemplaren.

Een deel van de opbrengst heeft TNT Post voor goede doelen bestemd.

Op het Vrijthof verzorgde Rieu dit jaar vijf concerten, waar in totaal

34.000 mensen van hebben genoten. Daarnaast werden de concerten

gelijktijdig in het Bassin op een grootbeeldscherm geprojecteerd.

SPHINX WEG UIT MAASTRICHT Precies 175 jaar na de oprichting van

de aardewerkfabriek in 1834, wordt door de huidige Finse eigenaar

Sanitec de productie stop gelegd. De machines verhuizen naar een

Zweedse aardewerkfabriek, tot ergernis en woede van FNV-bondgeno-

ten, de gemeente Maastricht en de minister van Economische Zaken

Maria van der Hoeven. De Sphinx-fabriek verhuisde in 2007 naar de

nieuwe vestiging in de Beatrixhaven, die toen door koningin Beatrix

werd geopend. De gemeente Maastricht investeerde een bedrag van 45

miljoen euro in het bedrijf. Dit geld werd besteed aan een sociaal plan

voor de afvloeiing van 300 medewerkers en om de verhuizing naar de

nieuwe vestiging mogelijk te maken. De nieuwe fabriek blijkt nu echter

te klein om rendabel te fabriceren. Bovendien is door de economische

crisis de vraag naar sanitair sterk afgenomen. Door de sluiting verliezen

114 werknemers hun baan.

Chloé en Nina overhandigen, op de kinderafdeling van het azM, het verdiende geld aan twee clowns.

Moderne fabriek al snel weer dicht.

André Rieu gaat nu ook de wereld rond op TNT-postzegels.



Na sloop van de kerk in Nazareth blijft alleen de toren overeind.

Tijdens de eerste Euregionale Sleepbootdagen leggen nostalgische sleepboten aan in binnenhaven Het Bassin.

WINTERLAND 2010 = MINDER KERMIS EN MEER KERSTMIS

Wethouder Jean Jacobs presenteert midden in de zomer het plan voor

Winterland 2010. Hij wil dat het evenement op meerdere plekken in de

binnenstad wordt gehouden en Winterland moet meer kerstsfeer dan

kermissfeer krijgen. Het draaiboek voor de nieuwe formule Winterland

Maastricht ligt al klaar dankzij de samenwerking van de Vereniging De

Vriethofoondernummers, het Marktcomité en de horecaondernemers

van het Onze-Lieve-Vrouweplein, Kesselskade en Wyck. Op het

Onze-Lieve-Vrouweplein komt een grote kerststal en een kerstmarkt

voor streekproducten en op de Markt een reusachtige kerstboom met

led-verlichting en een kerstmarkt van kerstdecoratieartikelen. De ijsbaan

en het Huis van de Kerstman blijven op het Vrijthof staan.

SINT-HUBERTUSKERK BOSCHPOORT DEFINITIEF DICHT De Sint-

Hubertuskerk in Boschpoort wordt door bisschop Frans Wiertz officieel

aan de eredienst onttrokken. In de kerk worden al geruime tijd

geen missen meer gelezen. In 2007 werd pastoor Gerard Hover door de

gemeente gesommeerd om veiligheidsvoorzieningen te treffen in het

gebouw, maar omdat daar geen middelen voor waren heeft hij de

kerk toen op slot gedaan. De gelovigen kunnen sindsdien de missen

bijwonen in de Sint-Matthiaskerk aan de Boschstraat.

DE TRAM KOMT TERUG De Tweede Kamer geeft haar steun aan de

plannen voor de aanleg van een tramverbinding in de stad. Er is in de

Kamer een motie ingediend om geld vrij te maken voor regionale

tramprojecten; Maastricht wordt daarin uitdrukkelijk genoemd.

De meerderheid van de gemeenteraad heeft een voorkeur voor een

tramtracé dat over de Maasboulevard en de Bassinbrug loopt en niet

over het terrein van Sappi of over de juist zo fraai gerenoveerde

Boschstraat en de autovrije, prachtig opgeknapte Markt. Over drie jaar

heeft Maastricht zijn tram terug. De lijn zal Hasselt verbinden met

Maastricht Centraal Station en Randwyck.

BOUW STUDENTENCAMPUS LIGT STIL Het prestigieuze project van

Campus Maastricht van de Spaanse toparchitect Santiago Calatrava is

voor onbepaalde tijd stop gelegd. Servatius woningcorporatie en de

BV Campus Maastricht hebben geen overeenstemming bereikt over de

toekomstige exploitatie van het gebouw en de accommodaties. Met de

bouw is een investering van 165 miljoen euro gemoeid. De campus

wordt tegenover het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ gerea-

liseerd en krijgt 402 studio's, 22 appartementen, 96 guesthouses,

een sportcentrum, 8.800 m2 kantoorunits en 1.500 m2 commerciële

functies.

APK-KEURING VOOR HET HART Kleine aanpassingen in je leefstijl

leveren behoorlijke gezondheidsverbeteringen op. Dat blijkt uit de

HAPPY Health Check die dit voorjaar voor de tweede keer wordt

gehouden. HAPPY staat voor Heart Attack Prevention Program for You.

Het is een internet-interventie-programma, ontwikkeld door cardioloog

prof. dr. Leo Hofstra van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+

samen met zijn collega dr. J. Narula van de Universiteit van Californië.

In totaal doen bijna 1200 medewerkers van het academisch ziekenhuis

mee. Zij lieten zich verleden jaar voor de eerste keer testen op het

risico dat ze liepen op hart- en vaatziekten. Na het beantwoorden van

een vragenlijst en een fysieke keuring krijgen de deelnemers via HAPPY

mails en nieuwsbrieven op maat gemaakte programma's op het gebied

van leefstijl. En de resultaten in die groep zijn fantastisch! Er is bij de

deelnemers een daling van de kans op een hartinfarct opgetreden van

twaalf procent, waar een toename van negen procent kon worden

verwacht. Maastrichtse cardiologen willen met behulp van het

HAPPY Health Check-programma wereldwijd de toename van hart- en

vaatziekten afremmen.

JONG ADOPTEERT OUD Het Maastricht Universitair Medisch

Centrum+ (MUMC+) start samen met het Alzheimer Centrum Limburg

en Zorgcentrum Vivre het project Jong adopteert Oud. Doel is om

kinderen vertrouwd te maken met dementerende ouderen. Volgens

professor Frans Verhey, hoofd van de Geheugenpoli van het MUMC+,

rust er nog steeds een taboe op dementie, omdat familieleden zich vaak

schamen voor deze ziekte. Kinderen van de Anne Frankschool zullen in

kleine groepen een bezoek brengen aan het verpleeghuis La Valence.

Hier worden ze door begeleidsters geïnstrueerd. De kinderen komen

regelmatig terug om te helpen bij activiteiten, met eten geven, de krant

voorlezen, samen zingen en wandelen.
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MAASTRICHT KRIJGT CREMATORIUM De gemeente Maastricht wil

toch verder met de plannen voor de bouw van een crematorium bij de

begraafplaats aan de Tongerseweg. Wethouder Wim Hazeu van

Stadsbeheer heeft dat aan de omwonenden laten weten. Begin juni had

de actiegroep Comité Crematorium Nee aan de gemeente in een brand-

brief gevraagd om het plan in te trekken. Het leek er even op dat de

plannen van de baan waren toen afgelopen maand bleek dat ook

coalitiepartij CDA bij nader inzien niet met de bouw in wilde stemmen.

De ophef onder omwonenden, de gevreesde parkeerdruk en het

bestaande aanbod aan crematoria in de regio deed de partij daartoe

besluiten. In de plannen wordt ervan uitgegaan dat in het gebouw

ook een aula komt waar niet alleen afscheidsceremonies zijn, maar ook

trouw- en doopplechtigheden kunnen plaatsvinden. Zo zou het

mogelijk zijn de dood uit de taboesfeer te halen.

TURKSE ZAKENMAN KOOPT MVV OP De gefortuneerde Turkse

ondernemer Celal Bilgiç uit Izmir wil een meerderheidsbelang in het

aandelenpakket van MVV verwerven. MVV moet daarvoor, met

toestemming van de KNVB, per 1 juli 2009 haar juridische structuur

veranderen in een BV met een aandelenkapitaal van 1,5 miljoen euro.

(Dit moet wel nog goedgekeurd worden door de KNVB.) Bilgiç wil voor

een bedrag van 750.000 euro, de helft van de aandelen van MVV

kopen. De overige aandelen zijn voor 1.000 euro per stuk verkocht

en daarmee zijn in een klap alle schulden van MVV weggewerkt.

De 54-jarige Bilgiç heeft in Izmir een bedrijf met belangen in het

toerisme en de internationale handel. Hij is met MVV in contact

gekomen via zijn Nederlandse handelsrelaties, maar Bilgiç wil MVV in de

eerste plaats kopen omdat hij Maastricht zo’n leuke stad vindt.

ZONE-TAXI IN MAASTRICHT OP PROEF In Maastricht, Amersfoort,

Eindhoven, Leeuwarden en Utrecht wordt door de Nederlandse

Spoorwegen vanaf 1 juli de Zone Taxi ingevoerd. Per stad is een zone-

indeling in kaart gebracht op basis van ritten tot en met 2 kilometer, van

2 tot 4 kilometer en van 4 tot 6 kilometer. Hiervoor gelden vaste tarie-

ven. In Maastricht doen alleen taxi Brull en taxi Frenske aan het

project mee. Enkele kleinere taxi-ondernemingen zien dit als oneerlijke

concurrentie en broodroof. Zij maken dit aanhangig bij de Nederlandse

Mededingingsautoriteit. Door bemiddeling van burgemeester Leers kan

de proef in Maastricht toch van start gaan, nadat overeengekomen is

dat de opstelplek van de Zone Taxi’s minder prominent voor het NS-

station gepositioneerd wordt.

WEBBEHEERDER CREËERDE ZIJN EIGEN NIEUWS De beheerder

W.L. van de website www.112maastricht.nl en vijf medeverdachten

worden gearresteerd wegens brandstichting. Zij hebben in drie jaar

tijd in Maastricht-West een veertigtal branden gesticht. Foto’s van de

branden verschenen onmiddellijk op hun site, maar ze werden ook

verkocht aan andere nieuwsmedia. In 2008 werd zelfs de privé-auto van

een brandweerman in brand gestoken. De politie kwam de verdachten

op het spoor na een fotoanalyse van een reeks branden in 2009.

Het viel op dat steeds dezelfde personen bij de branden aanwezig waren

en dat die personen altijd al op de rampplek aanwezig waren voor de

hulpdiensten arriveerden. De schade van de branden wordt geraamd op

enkele tonnen.

MEXICAANSE GRIEP BEREIKT MAASTRICHT Het Maastricht

Universitair Medisch Centrum+ ( MUMC+) wordt door het Rijksinstituut

voor Volksgezondheid en Milieu aangewezen tot provinciaal laboratori-

um voor het onderzoek naar mogelijke besmettingsgevallen van het

gevreesde griepvirus influenza A H1N1, dat beter bekendstaat als

de Mexicaanse griep. Het MUMC+ constateert begin juli pas twaalf

besmettingen, maar het verwacht een zodanige stijging van het

aantal mensen dat besmet raakt met de griep dat vanaf augustus niet

iedereen meer individueel getest kan worden. Dan wordt aan patiënten

met verdachte symptomen preventief de virusremmer Tamiflu voorge-

schreven.

Eerbetoon aan Pieke Dassen. De kleine poppenspeler hoort nu bij de Maastrichtse reuzen.

Bewoners van verpleeghuis Klevarie bakken vlaaien onder leiding van medewerkers van de Bisschopsmolen.
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Koninklijke Sphinx, dé leverancier van de complete badkamer, viert dit

jaar zijn 175-jarig bestaan. De van oorsprong aardewerkfabrikant is een

van de oudste bedrijven van Nederland, maar toont zich als altijd jong

in de ontwikkeling van moderne sanitairproducten die de tand des tijds

uitstekend kunnen doorstaan. Sphinx heeft in de loop der jaren interna-

tionaal met succes aan de weg getimmerd, maar is zijn geboorteplaats

Maastricht altijd met trots trouw gebleven.

Het moment waarop Sphinx zijn 175-jarig jubileum viert, had eigenlijk

niet symbolischer kunnen zijn. Toen glas- en aardewerkhandelaar Petrus

Regout in 1834 de basis legde voor een eigen aardewerkfabriek, was

het in Maastricht slechts mondjesmaat mogelijk om handel te drijven.

Destijds was het evenwel geen economische, maar een staatkundige

crisis die het de ondernemers moeilijk maakte. Sindsdien heeft Sphinx

met diezelfde koopmansgeest vele stormen – zowel oorlogen als

economisch mindere tijden – glansrijk doorstaan, en is uitgegroeid tot

een solide, sinds 1959 zelfs koninklijk bedrijf.

Uiteenlopende producten

Door de jaren heen heeft Sphinx zich op vele terreinen bekwaamd.

Het bedrijf begon als een aardewerk- en stoomglasfabriek maar produ-

ceerde vele zaken meer: uiteraard tegels en sanitair, maar bijvoorbeeld

ook vuurvast materiaal, papieren filterzakjes, kaarsen en zelfs geweren.

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is Sphinx zich steeds

meer gaan toeleggen op de vervaardiging van hoogwaardig badkamer-

sanitair, waardoor het bedrijf anno 2009 vooral bekend staat als dé

leverancier van de complete badkamer.

Ook op het gebied van bedrijfsvoering kent Sphinx een roerige geschie-

denis. De annalen vermelden vele overnames en vestigingen in diverse

landen. Het bedrijf begaf zich niet alleen geregeld op het overnamepad,

maar kwam ook zelf in andere handen terecht. Ook werden diverse

bedrijfsonderdelen weer verkocht. Uiteindelijk ontstond er weer een

volledig zelfstandig bedrijf dat zich geheel richt op haar tegenwoordige

VAN AARDEWERKFABRIKANT TOT LEVERANCIER VAN DE COMPLETE BADKAMER

Koninklijke Sphinx 175 jaar jong

corebusiness: complete badkamers voor iedere portemonnee, zowel ten

behoeve van projecten als voor particulieren. Koninklijke Sphinx is sinds

2000 onderdeel van Sanitec Corporation, een van de grootste sanitair-

producenten in Europa.

Binding met Maastricht

Sphinx is van grote invloed geweest voor Maastricht. De stichting

van de fabriek in 1834 betekende werkgelegenheid voor duizenden en

daarmee het einde van de eeuwenoude armoede in de stad. De stad

moderniseerde, er kwamen infrastructuur, nutsvoorzieningen, spoor-

wegen, wegverbindingen, riolering, ziekenhuis en brandweer. Vanwege

haar verdiensten voor de stad en haar voorbeeldfunctie voor de

industriële ontwikkeling in Nederland, verkreeg Sphinx bij haar 125-jarig

bestaan in 1959 het predikaat koninklijk. Het van 1834 tot begin 2007

in gebruik zijnde fabrieksterrein van Sphinx ligt in het centrum van de

stad. Het beslaat 7,6 hectare grond plus gebouwen en is verkocht aan

Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij (een publiek-private samen-

werking van de gemeente Maastricht, ING Real Estate en BPF

Bouwinvest), die het terrein zal herontwikkelen. De oude fabriekspoort

blijft behouden. Evenals de Eiffel, het kenmerkende hoge witte fabrieks-

gebouw aan de Boschstraat, dat verbouwd wordt ten behoeve van

woningen. Sinds 2007 vindt de sanitairproductie plaats in de nieuwe

geautomatiseerde fabriek in de Beatrixhaven.

Fabriek

Om ook in de toekomst winstgevend en competitief te blijven wijzigt

Koninklijke Sphinx BV momenteel haar operationele structuur.

Het besluit is genomen de productieactiviteiten in Maastricht te

beëindigen. Dit voorgenomen besluit is toe te kennen aan de beperking

van de huidige productiefaciliteit: een te geringe maximum productie-

capaciteit, welke direct invloed heeft op de winstgevendheid van het

bedrijf.

Sphinx en de toekomst

Intussen wordt uiteraard ook verder naar de toekomst gekeken. In 2034

viert Sphinx haar 200-jarig bestaan. Het zal geen verbazing wekken

wanneer de badkamerspecialist ook dan nog – in de geest van oprichter

Petrus Regout – op innovatieve wijze een moderne onderneming zal

blijken te zijn. Sphinx is en blijft een sterk merk en zal vanuit Maastricht

met een solide, professionele Sales & Marketing organisatie blijven

optreden als dé badkamerspecialist in Nederland.
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Gezondheid gaat iedereen aan, maar helaas hebben we onze eigen

gezondheid niet altijd in de hand. Goede gezondheidszorg in de regio is

dan ook van groot belang. Door middel van medisch-wetenschappelijk

onderzoek worden artsen steeds wijzer. Ook in Limburg wordt volop

onderzoek uitgevoerd en wel op topniveau. De extra financiering van dit

onderzoek is waar de Health Foundation Limburg (HFL) zich voor inzet.

Het doel van HFL is het werven en beheren van fondsen, die ingezet

worden voor medisch-wetenschappelijk onderzoek in het Maastrichts

Universitair Medisch Centrum+ (UMC+). Het opzetten en organiseren

van campagnes gericht op het werven van donateurs en sponsors vor-

men de corebusiness van HFL. Alles met het doel om zo veel mogelijk

geld bijeen te brengen voor belangrijke onderzoeken die bijdragen aan

de kwaliteit van de (Limburgse) gezondheidszorg.

Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen. Bedrijf of particulier, groot

of klein, eenmalig of structureel. Donaties aan HFL maken het niet

alleen mogelijk om ziekten in de toekomst te voorkomen, zieke mensen

een nieuwe kans te geven of de kwaliteit van leven te verbeteren, ook

op het gebied van werkgelegenheid en kennisontwikkeling wordt een

bijdrage geleverd.

De vijf fondsen

HFL verdeelt haar activiteiten in vijf fondsen gekoppeld aan de

speerpunten van het Maastricht UMC+: HFL Chronische Ziekten, HFL

Geestelijke Gezondheidszorg, HFL Hart- en Vaatziekten, HFL Algemeen

(met onder meer aandacht voor kindergeneeskunde) en het HFL Kanker

Researchfonds in samenwerking met KWF Kankerbestrijding. Elk fonds

heeft een eigen aandachtsgebied met hieraan gekoppelde projecten en

onderzoeken. Alle met een sterke regionale binding.

Ambassadeur Rieu

Op vrijdag 21 november 2008 werd het Maastricht UMC+

Oncologiecentrum geopend. Binnen het Maastricht UMC+ is het

Oncologiecentrum dé plek waar alle poliklinische zorg en kennis op het

gebied van kanker samenkomen, rondom de patiënt. Bij deze feestelijke

gelegenheid werd bekend gemaakt dat André Rieu zal optreden als

ambassadeur van het HFL Kanker Researchfonds. Ter illustratie van zijn

betrokkenheid bij het HFL Kanker Researchfonds schonk Rieu het fonds

een schilderij van zijn zoon Marc Rieu. Het schilderij ‘The Circle of Life’

kreeg een plaats in het ontmoetingscentrum van het Maastricht UMC+

Oncologiecentrum.

European Vascular Course

Voor het eerst streek de bij hart- en vaatspecialisten internationaal ver-

maarde European Vascular Course (EVC) in Maastricht neer. De organi-

satie was in handen van prof. dr. M.J.H.M. Jacobs, hoofd chirurgie en

directeur Hart en Vaat Centrum van het Maastricht UMC+ . Circa 1500

specialisten bezochten de diverse programmaonderdelen zoals plenaire

HEALTH FOUNDATION LIMBURG - REGIONALE KRACHT IN FONDSENWERVING

sessies, workshops en live cases vanuit de operatiekamers. HFL Hart- en

Vaatziekten nodigde tijdens EVC een aantal relaties uit de regio uit om

kennis te maken met het fonds en de belangrijke onderzoeken die er op

het gebied van hart- en vaatziekten financieel steun kunnen gebruiken.

Eerste editie TEFAF-lezing

In maart 2009 vond de eerste editie van de TEFAF-lezing ten behoeve van

het HFL Kanker Researchfonds plaats. Tijdens de gerenommeerde kunst-

en antiekbeurs werd door middel van een lezing de aandacht gevraagd

voor kanker en de bestrijding hiervan. Bijzonder hoogleraar op de TEFAF

Oncologieleerstoel prof. dr. Catherine Verfaillie sprak over ‘Stamcellen, the

good, but also the ugly’. Een zaal vol bezoekers maakte kennis met HFL

Kanker Researchfonds en haar activiteiten. Een geslaagd evenement dat

ook in 2010 weer op het programma zal staan.

Avond van het brein

Boekhandel Selexyz Dominicanen vormde in maart 2009 het toneel

voor een avond vol aandacht voor het menselijk brein. Op initiatief van

Alzheimer Centrum Limburg, de Capaciteitsgroep Psychiatrie en

Neuropsychologie van het Maastricht UMC+ en HFL Geestelijke

Gezondheidszorg werd de Avond van het brein in de boekhandel

georganiseerd. Aanleiding was de landelijke Brain Awareness Week.

Met een gevarieerd programma was er aandacht voor dementie bij

jonge mensen en psychose. Extra bijzonder was de presentatie van de

PSY-MATE, een instrument dat mensen in staat stelt om zelf coach te

worden van hun eigen psychische problemen, zodat ze niet meer

langdurig afhankelijk zijn van medicatie. Een nieuwe ontwikkeling die

met behulp van de door HFL geworven fondsen verder onderzocht

kan worden.

HAPPY bij CHIO in Aken

Bezoekers van het prestigieuze paardensportevenement CHIO Aachen

konden zich afgelopen editie laten testen op hun persoonlijk risico op

een hartinfarct. Dit gebeurde in het kader van HAPPY: een uniek

screenings- en lifestyleprogramma en één van de projecten die steun

ontvangen van het Hart- en Vaatfonds van HFL. HAPPY staat voor

Heart Attack Prevention Program for You. Dit is een stapsgewijs

programma om mensen met een hoog en onmiddellijk risico op een

hartinfarct te herkennen en te behandelen. Op het CHIO Aachen

bood HAPPY geïnteresseerde bezoekers een eenvoudige health check

aan. Met als slogan ‘Care for your horse, care for your heart?’ gaf het

HAPPY-team elke deelnemer een persoonlijk leefstijladvies.

Ook in de komende jaren zal Health Foundation Limburg zich blijven

inzetten om medisch onderzoek verder mogelijk te maken en de

verbinding te leggen tussen generaties artsen, patiënten en donateurs.

‘

Voor de generaties van nu en morgen’

www.hfl.nl
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Vivre speelt een grote rol in de geschiedenis van de zorg in Maastricht.

Het begint zo’n 200 jaar geleden met de oprichting van het Burgerlijk

Armbestuur. Het Burgerlijk Armbestuur bekommerde zich op grond van

de armenwet om zieke, oude, gehandicapte en arme inwoners van de

stad.

Het Burgerlijk Armbestuur was vanaf dat moment nauw betrokken bij de

ontwikkeling van de gezondheidszorg in Maastricht. Naast intramurale

ziekenzorg bood het Burgerlijk Armbestuur onder meer thuiszorg en een

vaccinatiedienst. Ook vindt de poliklinische zorg hier zijn oorsprong.

Het Burgerlijk Armbestuur stond tevens aan de wieg van het ziekenhuis

Annadal aan de Sint Annalaan.

Nieuwe naam, nieuw accent

Met de komst van de sociale wetgeving veranderde de taak van het

Burgerlijk Armbestuur. In 1997 ging het over in Stichting BA en in 2005

werd de nieuwe naam Vivre geïntroduceerd. Met deze nieuwe naam

kreeg de zorg ook een ander accent. Vivre ontwikkelde zich van een

aanbodgerichte naar een vraaggerichte organisatie. Ook het werkgebied

breidde zich uit van Maastricht tot het Heuvelland.

Midden in de maatschappij

Anno 2009 heeft Vivre negen woonzorgcentra en vijf verpleeghuizen in

Maastricht en omgeving. De rijke historie is nog steeds voelbaar in de

organisatie. Het is het fundament waarop wij vandaag de dag verder

bouwen. Natuurlijk verandert er veel. De techniek ontwikkelt zich,

tradities worden losgelaten en de cultuur verandert. Van een vrij gesloten

cultuur die zorgcomplexen hadden, gaan we naar openheid en trans-

parantie met complexen die open zijn en die midden in de maatschappij

staan.

Gewone leven voortzetten

Ook maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op onze organisa-

tie. Mensen hebben een langere levensverwachting, door de vergrijzing

neemt het aantal ouderen toe en dementie komt steeds vaker voor.

Bovendien veranderen de behoeften van ouderen: ze zijn vaak op latere

leeftijd nog zeer vitaal en zelfstandig. De cliënt wil zoveel mogelijk

zijn gewone leven voortzetten. Dit houdt in dat wij voor cliënten een

prettige, huiselijke woonomgeving creëren met maximale privacy.

RIJKE HISTORIE FUNDAMENT VOOR DE TOEKOMST

Kleinschalige zorgcomplexen

Aandacht voor de individuele cliënt staat bij Vivre voorop. Daarom

maken steeds meer grootschalige zorgcomplexen plaats voor klein-

schalige, multifunctionele voorzieningen die echt onderdeel van de

wijk zijn. Hiervoor werkt Vivre nauw samen met het azM, huisartsen,

gemeenten en woningcorporaties. Ook breidt de zorg van Vivre zich uit

in Maastricht en dorpen in de omgeving. Op die manier kunnen ouderen

in hun eigen buurt blijven wonen.

Gewoon Beter

Op dit moment zijn wij volop bezig met een vierjarige kwaliteitsslag:

Vivre Gewoon Beter. Al onze medewerkers worden getraind in gastvrij-

heid, waarbij ons uitgangspunt is: in een zorgcentrum wonen kan leuker

zijn dan thuis.

En wij blijven zoeken naar manieren om onze dienstverlening te verbete-

ren. Nieuwe initiatieven worden opgezet en speciale doelgroepen, zoals

jong dementerenden en CVA-patiënten, krijgen steeds meer aandacht.

Garantie voor kwaliteit

Medio 2009 werden de inspanningen beloond en ontvingen wij

het HKZ-certificaat. Deze onafhankelijke beoordeling bevestigt dat

ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de strenge eisen die

financiers, cliënten en de overheid aan onze sector stelt. Het is een pluim

voor elke Vivre-medewerker. Voor onze cliënten is het een basisgarantie

voor kwaliteit. Het betekent dat er rekening wordt gehouden met hun

wensen en behoeften en dat ze helder en tijdig worden geïnformeerd.

Wij zijn natuurlijk heel trots op het certificaat. Met dit jaarboek willen wij

dan ook elke Vivre-medewerker hartelijk bedanken.

Het jaarboek besteedt aandacht aan de rijke geschiedenis van 2000 jaar

gezondheidszorg in Maastricht. De medewerkers van Vivre maken daar

deel van uit.

Veel leesplezier gewenst!

Namens de Raad van Bestuur Vivre,

Jan Meijers & Dik Mol
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AMA Group bv

Baat Accountants & Fiscalisten

BAM Utiliteitsbouw bv regio Maastricht

Deloitte

Ernst & Young

Exaedes

F. van Lanschot Bankiers

GNM Makelaardij

Health Foundation Limburg

Hotel Mabi

ING Bank District Limburg

Kerckhoffs Advocaten bv

Koninklijke Sphinx bv

Le Marais Damesmode

NASH Consulting bv

Process bbfm

Ranpak bv

Repon bv

RO groep

Roland de Vries*human accompany

Romaes

Sappi

Servatius Woningstichting

Sjinkerij De Bobbel

Spie Building Systems

Tillie

Van Kan en Coenen Advocaten

Verheij Architecten

Vivre

Woningstichting Maasvallei

Woonpunt

Noël Fabry, particulier begunstiger
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