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Eindelijk, het Jaarboek 2000-2001 ligt thans voor U. We hebben een heleboel vertraging opgelopen, waarvoor onze excuses. De opzet van het 

Jaarboek 2000-2001 is ten opzichte van de voorgaande jaren enigszins gewijzigd. We hebben een fotograaf, dit jaar Peter Kessels, gevraagd 

om twaalf impressies te maken van Maastrîcht met als thema het contrast van oude en nieuwe architectuur. die we als opening van iedere 

maand publiceren. Ook de vormgeving is aangepast. Onze vormgever Jo Hendriks heeft een nieuwe opzet gemaakt omdat na vijf jaren het Jaar

boek weer aan een nieuwe outlook toe is. Dank zij onze sponsoren is het ieder jaar weer mogelijk het Jaarboek te publiceren. Onze hoofdspon

sor dit jaar is de RO groep, die zich ook bereid verklaard heeft in de toekomst ons blijvend logistiek en secretarieel te ondersteunen, een aanbod 

dat wij met waardering aangenomen hebben. 

Wij zijn reeds begonnen aan het Jaarboek 2001-2002 om tijdige publicatie in november dit jaar wel te realiseren . Bijd ragen en suggesties van 

lezers zijn altijd welkom. Het komend jaarboek zal ook inhoudelijk enige wijzigingen ondergaan. Naast de chronologische opsomming van feiten 

en gebeurtenissen willen wij ook meer ruimte gaan inruimen voor 'feature'·artikelen over belangrijke gebeurtenissen en willen wij Maastrich· 

tenaren aan het woord laten die zich dit jaar în de schijnwerpers plaatsten. 

Wij wensen U veel leesplezier en hopen dat U de reeks jaarboeken compleet wilt houden. 

De redactie, april 2002 
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Eenheidsworst 

Us aw Stad moet steeds vaker afscheid nemen van leuke, exclusieve. 

gerenommeerde, aparte middenstandszaken. Typisch Maastrichts zou je ze 

kunnen noemen. Soms zetten zij. koste wat kost, een meer dan 100-jarige 

traditie voort. Ketens van 'meer van hetzelfde' komen ervoor in de plaats. 

En dat staat haaks op het beleid dat de gemeente voorstaat. Maastricht 

richt zich juist op het handhaven van de 'Mestreech·spedfleke' winkel en 

wil ketens liever weren. Blijkbaar niet actief genoeg. Een actievere opstel

ling. zoals dat met 'Wonen boven winkels' ook gebeurt. zou soela<>s kunnen 

bieden. Het is toch eeut.vig zonde dat je niet mee1 in de lunchroom van: 

'Je proeft het zo 't is van Jef Ouchateau· (Spilstraat) kunt binnenlopen. 

Nood bel Begin augustus maakten ouders. de ra3d voor patîënten en 

blijft vooral achter door gebrek aan personeel. Hierdoor blijven patiënt en soms 

onnodig lang in hun poep of plas liggen. De directie erkent de problemen en tegt 

al enige tijd bezig te zijn met het oplossen ervan. 

WWW Oe wijk Villapatk/Slnt Pieter Is te vinden op het world wide \Yeb. De site 

waaf het allemaal om draait, laat gegevens zien van lokale middenstanders en 

maakt verbi ndingen (links) met andere .aanverwante onderwetpen als het schaak· 

genoots<;hap. de squaredanccgtoup of de gemeente. Zoeken van de site~ Zoek 

eens op Internet 'Sint Pieter'. Beperk de zoekvraag tot Nederland. 

l evenstink Het kruispunt 8utgemuster Cortensuaat en Adelbert van Scharnlaan 

staat onder zware druk. Na reconstructie (eind 1999) en gewijtigde voorrangsregels 

klaagt de buurt over de vele klt ine 01lgelukken en bijna·botsi ngen. Op de Adelbert 

personeelsleden van verzorgingstehuis Maasveld in Heugem wcteldkundig dat van Scharnlaan spreekt men van levensgevaarlijke situatie\, omdat er ve:el te 

de opvang van een gtocp mee(\loudlg gehandicapten mens.onwaardig is. Verzorging hard gereden \Vordt tussen de aan w eerszijde gepa<keerde auto's. Fietsers rijden 



Korr no dt opltvt1ln9 wordtn ol fourt,, op htt Cttomiqut ttrrti'ft geconstarttrd 

vaatc noodgedwongen op de stoep. De Oeslingerbaan in Oe Heeg ziet ook een 

forse toename vJn het wrkter Het uitdJJtnde btdrijvenpa1k 1n Randwyck. dat 

veel werkverkttr trekt, wo1dt als oonaak ge.zien. 

Gewone vissen Het "viertje de Jeker mag zich. met ongepaste trots, het s~ 

rigste: van Limburg r'loemcn De beschuldigende vinger wijst In de richting van 

Selgie. In hel water treffen we stikstor, c.idmium, 1ink en de bestrijd1ngsmiddc

let1 atrazine en llndJan aan Ocsondank~ blijven er vissen In de Jeker zwemmtt1 

Wel vissen van het fotmi'lilt: kan•me-niet·schcJen-wat-je-ln-het-watcr·dOndert. 

Denk daarbij aan1 kop· en b•ankvoorns en de driedoornige stekelbaars, Om 11'1 de 

toekoms1 over~trom1ngtn te voorkomen gaat het waterschap Roer en Overmazc 

de Jeker verbreden 



'ne Bourn In 1985 begon Gaston Chambllle aan zijn verháölselkos-boum. In twee 

jair lîJd beeldde Chamb11f.e In een grote boomstronk bijna tertntig sprookjesfiguren 

uit Maar de flinke blok hout moel volgens de malcer ergens binnenihuls een 

pl••bje knJ6en. Als hij nog Jonger '" d• optn lutht bllJft m•n gnt hij kapot 

v•slon Chombdle (76) heeft ha•SI 1.Wd•t hij >lerft wil hij •ijn crutie ~mg st•tlen 

·1ech hób tong·ka:anttt en btn op zeuk n.10 e sjotn pl.iotske veur de boum," verteidt 

hij dezer dagen op de tedacUeburef.tn v.)n de Maastrichtse weeticrant. De' Maaspost. 

Thànx R1chard Maastricht is In de ogen van de hardcore muziek.scéne het cen

trum van de wereld. En daar Is geen letter van gelogen. Oeze eretitel httft de stad 

voor-al te danken aan slagwerker R1<hard 8ru1ne. Op to augustus werd op 1ndu~ttte

tcrreln Bosscherveld een festival geol'gan1s.eerd. Dertien bands zorgden die dag 

voor snoe1~fdt muzttk, me-sscherpr- tempi en hoogw;i1rdig 'hltmanschap 

Prachtige Maastrichtse wijnen De Aposte1hMVt- en Hoeve Nekum kondigen 

aan in twtt jaar tijd hun wljnptoducttc tt gaan verdubbelen. In concteto: men 



1'nkom200ó 

terrein val\ Vijverdal gest-atte kreeg. Etvier He>tberechts is als coördinator sociaal· 

gaat van 35 naar 60 duizend liter, Nekum heeft daarvQOr op ttrmljn 3 hectare colturtle activiteiten van Vljverdal verantwoordelijk voor het minimuzlekfesti!/al 

extra grond nodig. De Apostelhoeve produceert haar wijn op zes hectare Wëtarvan dat gemiddeld vijfhonderd bezoekers trekt. En de muziek? fris veel mogelijk. van 

er êén nieuwe aanplant is. Ook hier wil men graag nog hvee hectare grond erbij smarUap tot r0<k en alles wat ertussen zit. Het is er gezellig en er hangt een ont-

om gezond te kunnen expanderen. De oogst van dit jaar wordt hoog lngeschat. spannen sfeertje. Eén verpleger loopt er iet\vat gestresst bij. Hij ls vetantwoot· 

Een vroege bloei door het warme voorjaar zorgt voor een perfecte rijping, delijk voor de EHBO-post. Hoezeer hij ook zijn be.st \vil doen, er gebeurt die dag 

he1emaal niets. maar hij was voorbereid. 

Een lekke r blondje Maastricht ls w@er een bierbrouwtrlj rljket. Den Engel Bier· 

brouwers is de verzamelnaam voor de drie heren: Edwin Hanssen. Laurens Bouvrie Monumentenzorg Maastdcht heeft zo'n zeventienhonderd monumenten. 

en Renê Persoon, die hun nek uitsteken voor Mestreechs Slónt. De maker ofwel Daarvan worden in opdracht van de Gemeente Maastricht dit jaar zevenhonderd 

brouwmeeste( van 't 816nt is MafUen Heyse. Hij baseerde tlc.h op een re-cept uit op hun bouwkundige staat onderzocht. Het betreft o . .a. de Lambertuskerk, het 

1674 en maakte het bier drinkbaar voor men.seo anno 2000. Hoewel er enthousiaste Kruishertncomplex, de Oominicane:rkerk en het seinhuis van de Nede-rlandse 

reacties zijn van ver buiten de stadspoort. blijven de brouwers erbij om rustig te Spoorwegen. Voor het onderhoud en de restauratie van monumenten stelt het 

starten. Eer1ljk gezegd smaakt het Mcstrcechs 91ónt naar meer. Rijk elk jaar subsidies ter beschikking. Oe laatste jaren heeft de gemeente enkele 

miljoenen guldens uit deze subsidiepot in de wacht gesleept. 

BoerderijPop Het is alweer zes jaar geleden dat de eerste BoerderijPop op het 



Stationsrenovatie Voor de renovatie en de herinrichting van het stationsgebouw 

van Maastricht is door de Nederlandse Spoorwegen een 'masterplan' opgesteld. 

De NS werken samen met de Rijksdienst voor Monumentenzorg en de Gemeente 

Maastricht. Aangezien het gebouw een monument is, mag het station niet uitge

breid worden. De bedoeling is om op de begane grond nieuwe ruimte te creëren, 

die kan worden gebruikt voor w inkels, horecazaken etc. 

'Roman Maastricht' Japanners die ons land bezochten, gingen meestal naa r 

Amsterdam. Dat is nu verleden tij d, want Amsterdam zit vol, daarom bieden 

Japanse touroperators geen reizen meer aan naar onze hoofdstad. De Maas

trichtse VVV maakt van deze situatie gebruik door, samen met de VVV in Den Haag, 

een pakket aan te bieden onder de naam 'Royal The Hague and Roman Maastricht'. 

In 1999 bezochten reeds meer dan 18.000 Japanners onze stad. De VVV verwacht 

dat dit aantal nog zal toenemen. 

Bridge-Olympiade van 26 augustus tot en met 9 september vindt in het MECC 

de Bridge-Olympiade plaats. Volgens de voorzitter van het Nederlandse organi

satiecomité, Harry van Poppel, is de Olympiade het belangrijkste bridgetoernooi 

ter wereld. Het is waarschijn l ijk de laatste keer dat de Olympiade wordt georga

niseerd, want het l igt in de bedoeling dat bridge in 2006, tijdens de Olympische 

Winterspelen in Turijn. als olympische sport zal worden erkend. Aan het toernooi 

nemen 1.100 topspelers deel uit tachtig landen. Maastricht rekent op vijf mil

j oen inkomsten voor de stad. De Olympiade wordt in de open klassen gewonnen 

door de Italianen. Bij de dames gaat de overwinning naar de Verenigde Staten. 

Tachtig Maastrichtenaren op drie meter doek op een drie meter breed 

doek maakt de Amerikaanse schilder Rob Krudzlo een portret van zo'n tachtig 

willekeurige Maastrichtenaren. Het kunstwerk dat de titel krijgt 'Embrace your 

past in Maastricht' krijgt een plaats in Grand Café d'Alsace. Van het schilderij 

zul len ook posters en ansichtkaarten worden gemaakt. 

No nuts, no g lory Energiegigant Essent koopt de Maastrichtse Nutsbedrijven 
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voor de lieve som van SOS miljoen gulden. De werkgelegenheid voor de 2SO 

medewerkers blijft gegarandeerd en tot 2007 bl ijft Maastricht als zelfstandige 

eenheid binnen het bedrijf functioneren. Een interessant aspect van deze overname 

is dat de Nutsbedrijven ook water verkopen. Dit kan leiden tot een conflict met 

minister Pronk, die l iever niet ziet dat energiebedrijven waterleidingbedrijven 

overnemen. De Limburgse Werkgeversvereniging is van mening dat de Gemeente 

Maastricht de opbrengst van de verkoop moet gebruiken voor de voorfinanciering 

van de ondertunneling van de A2. 

In memoriam In Luik overlijdt op 24 augustus de bekende architect René 

Greisch, de ontwerper van de nieuwe brug over de Maas, die voor 2002 is 

gepland. Het bureau van Greisch verklaart dat de bouw van de brug door zijn 

dood geen vertraging zal ondervinden. 

Seksin richt ingenbeleid Maastricht, dat reeds veel kwaliteit in huis heeft, gaat 

ook op het gebied van de prostitutie aan verbetering werken. In de gemeentelijke 

nota 'Seksinrichtingenbeleid' streeft de gemeente naar handhaving van de status 



1uo en naar hel handhaven van strenge tegels. Straat· en raamprostitutie zal het Jaatje van het Strvyscomit~ moeten achterlaten Het geld gaat dit jaar naar de 

>fficieel verboden blijven. Het aantal bedrijven ditt op dit gebied diensten zal leefbaarheid van de Maastfichtse buUenwljktn. Het Preuvenemint is landetijl: b1ijl:· 

11ogen aanb1tden z1I worden uitgebreid tot vijf. De twee nieuwelingen zullen b.aar zo populair dat de Nederlandse Spoorwegen extra tre1neri inzetten. Met een 

liet in het cenuum v'n de stad mogen worden gt"W"stigd M ze zuflen "tw,htt•lS· oml't1: van mttr dan 2.S m1IJ0tn gutdtn wordt dit jaar het rttord van 1.999 geeve· 

Jitstrahng'm~ten hebben Oe gemttote spreekt Y41n 'een posuiew be1nvl~d1ng• Nard 

nn het uJtgaansaJinbod van de st.ad. 

Preuve van donderdag 24 tot en met zondag 27 augustus staat het Maas· 

trichtse Vrijthof weer vol met cetpavilloens: 't Preuvenemint. De organistltle 

heeft besloten om de kinderopvang (net vijf jaar afweiigheid) weer te laten 

terugkeren. De kinderen worden bezig gehouden terwijl pappa en mamma naar 

hartelust \unnen eten tn drJnken Ort jaar ko~t de Preuvenela,p / 2,75 en was het 

weer ouderwets dringen geblaien. Tijdens haJir optreden op 't Preuvenem1nt 

2000 maaltl Sepp1e Kr'~ ttots bekend. dat ze oma gaat worden 

Er worden dit jaar zo'n 170.000 ~ioekers '1erwach.t. die samen een p:ii~r milptn 1n 

Preuvtntmlt1t 2000 







Opera 

Krijgt MadWicht nog e•ns een opera> Misschien komt het daar nog 

eens van. want voor de derde achte<eenvolgende keer opent de Opér> 

Royal van Luik op 1 septem~r hel seizoen in hel MECC l11tge"°"rd 

wordt de opera A1da van Gu1seppe Verd1 De Maastuchtse inbreng komt 

voor rtkcnlng van d1ngC'nt Edmond Rasquin H1J dir1gec1t twee van de V•Jf 

voorstellingen Hel voorprogramma wordt verzorgd door Opéra Com1 

que Maast11Chl. Ee11 speciaal voor deze opera gebouwde tribune geeft 

4.000 loescho11wers de gelegenheid iedere avond de voorstelling b11 te 

wonen. 81) de opvoering v~n Nabucco en La T1aviat,1 In, 1espetlievelljk 

1998 en 1999. bleven de nodige plaatsen onbezet . Toch droomt Edmond 

Rasquon van een Maastnchls operafestival, met concerten en workshops. 

In de hemtl JOftgercncenlrum o·n Hie~I gaat op 3 september Wttr optn. Het 

gebouw. dat In de Jaren ·70 en ·so van de vorige eeuw zttr populair w~s als uit 

gaan~(cnttum voor de JCUgd. wordt op experimentele basis. wttr geopend Min de 

voorwaatdcn is voldaan: er is ge.noeg belangstelling en de omwonenden ondcrvu'l

den geen overlast. De doelgroep best.lat uit de schooljeugd tussen t? en 20 jaar. 

Amby Zuid Oost In .Amie (of Amby) wordt op 1 sept•mbor de nieuwbouwwijk 

Amby Zukl·OO}t opgeleverd Ter gelegenheid da;uviln WOfdl op L, 2 en l ~ptember 

voor de bewoners van oud en nleuw Amby een inte-grahefeest gehouden. Amby. 

dat meer d.in 6.000 inwoners tett. werd in 1970 door Maastr1cht ge•nnextefd, 

maar vormt toch nog steeds ttn ap-..ne dorpsg~eeruchap 

Topiln1btcnd<H weg Met ingang van 1januari 2001 lcomt Theo Thuis,diree1eu1 

van de Dienst Sociale en Economische zaken van de Gemeent~ Maastricht, In 

dienst van de Raad van Bestuur van Q·Park. Thuis was o.a. verantwoofdclljk voor 

de intcrnat1onallserlng van de stad en voor het a-.nlf<"kkcn van buitenlandse 

be:driiven. Ook was hij beuotken bij de ontwikkeling van hel ME.CC- Thufs is. na 

Huub Smeets. de t~ede hoge ambtena•r die in korte tijd de dienst v.in de 

Gemttnle M•.isltt<hl wr~at 



Mort Smeets opent modehujs Zegno 

Capucijnenkerk De Capucijnenkerk in de Capucijnengang staat leeg. Het 

---

(VLAM) een nieuw botkje gepresenteerd: De Heerenkull, van Rosalle Sprooten. In 

dit, zeer fraai vormgegeven boek, geeft Sprooten een geestig verslag van de 

gebouw. dat jatenlang ;.Is ontmoetingsp161ats voor <Ie Spaanse gemeensçhap In manier waarop Maastricht ooit in het beiit kwam van de beren in de 'l>crekojl' 

Maastricht en Zuid-Un1burg fungeerde, is eigendom van de Ciemeente Maas· van het Afdenhofpark. 

trîcht en wordt thans gerenoveerd. Aange:lien de Spaanse sociëteit niet meer 

)an haar financiële verplichtingen kan voldoen, zal het gebouw een andere Petatte: Polka Op 6 september vi ndt in het Theater aan het Vtljthof de première 

bestemming krijgen. De kans is gtoot dat het complex wordt bestemd voor uit· plaats van de millennium-musical 'Petatte Polka·. Het stuk, gespeeld door het 

~reiding van filmhuis lumlére. Mestreechs Volleks Tejater. wordt niet minder dan achttien keer opgevoerd. Het 

\vordt waarschijnlijk de laatste klus van de artistiek leider. Huub Noten, die in 

~ode loper Op 3 september trekt Het Parcours, het Maastrichtse equivalent van december zestig wordt. 

Je Amsterdamse Uitmarkt, meer dan 100.000 toeschouwers. Daarmee wordt Het Mestreechs Volleks Tejater breekt alle records met de Petatte Polka. In plaats 

!en nieuw record gevestigd. Artistiek leider Kris Nêmeth beschrijft de jaarlijkse van vijftien helemaal uitverkochte voorstellingen werden het er tenslotte achttien. 

:uit uur pre.sentatje als een Umburgs evenement \Vaarln bijna alle bela•lgrijke cultu· "Oaarna is het echt afgelopen.· 1ëJat producent Peter Noten weten. "De kostuums 

·ele instellingen in de provincie participeren. Het festijn begint al op zaterdag· moeten dan weer terug en het theater en de spelers zijn niet meer beschikbaar." 

Jvond. als zes theaters gratis hun deuren voor het publiek. openen. 

rljdens Het Parcours 't\'Ordt door de Vereniging Literaire Activlteften Maastricht jaarboek maol~tricllt 2000·1001 1 17 



Hoge brug Tijdens een vergadering van de gemeenter.)Jd op s september 

wordt opnieuw gediscussit-erd over de nieuwe brug over de Maas. Die tal elf 

meter boYe.n het gemiddelde tomcrpe1I vtln de rivier moeten liggen. hetgttn 

betetent dJt de brug '<lier milJMn duurder zal worden dJn begroot. Dool' leden 

van de raad wordt opgemerkt dit het, gezien deze hoogte. niet mogelijk zal z11n 

de brug fietsend over te steken Wethouder M1rJ<1m Oepondt zegt toe te zullen 

knokken voor elke centimeter verlaging. 

We:er reconstructie Tonger~crlcfn De gemeente gaat het rongerst'pleln, het 

g~arlijkste verkeenknooppunt van de st•d. voor de derde keer reconstrueren. 

De kosten ~ragen nu 700.000 gulden. Dit Is geen plein meer maar ttn bodem· 

Joie put Het plein moet diigthj':s 45.000 auto"s en 7.SOO fietsers verwerken. De 

"oplossing' d.e nu is gevonden 1s het ~rkttr vin de Tonger~ niar de Prins 

s;ssc-ttopssinge1 niet meer via het plein, m1ar v.a de ventweg te laten lopen. Het 

Tongerseplein krijgt dus een ' bypa!ts'. 



Het plun Cer(lmlqut nodtrt zijn voltooiing. 

Mode in MJ.l\lt1cht 'Maastricht heeft het', zoclts we weten. 0.Jt geldt ook voor 

dure mode. In de Stokst~at opent een vestiging van de ltaUaanse modekoning 

Ermenegddo Zegna. die tttds een Winkel heeft in de prestigieuze Ams.te1d1mst 

P.C"Hooftstr1.11t. Wie een maatkostuum wd aanschafftn. zal daar tussen de J.000 

en 4.000 gulden voor moeten neertellen Maar volgens de dir«teurtn ts M-.Jas· 

tr1cht een top~w1nktlstad, met steeds meer welgestelde Inwoners 

Hotspot In de rnaand !i>Cptcmber komt Maastru:ht vier keer op de Amerikaanse 

televisiezender CNN en wel ln het programma 'Hotspots' van Philedr~ Hoste. 

Haar filvorlcte plekjes in de stad (Hotel Sotttcelll, de Apostelhoew. Chateau 

Nttrc:.Jnne en dt binnenstad) komen telkens vijf minuten in bttld 

Wereld a '"1p•~n 11,tdens de wereldkampaoe.nschappen t.Jftlvoctb.al 1n Oal~s 

wordt de Maastrichtenaar Dan Janssen, samen met zijn partner Henk H1be1), uit 

Ubachsberg, wertldkampioen dubbtlspeJ bij de amateurs. Bij de profs eindigde 

het koppel op de 32• plaats. 

Maasboulevard Donderdag 7 september Is een belingtijl:e d1g in de g-es.c:hie· 

denls wn M4lilStrichL Mtt proefbof1ngen op de Ma<lsboul~rd starten de YOOr· 

bertidende werkzaamheden v:.n het grootiochecpse M.-.rkt·Mililsprojekt, dil in 

het najaar zal beginnen. 

Kunstmarkt Op 9 septcmbtr wordt voor de vijf1icnde keer de: Maastrichtse 

Kunstmarkt gehouden. Het evenemtnt. dllt zich voornamelijk afspeelt op het 

O.l Vrouwe--plein en onmiddelltJke omgeving. telt meer dan zestig deelnemende 

kunstenaars (alten profrssK>nals) en trekt tussen de dertten" en vijftienduizend 

Shjksbou\vme.e~1er Jo (oenen. ten vin de bekendste architttten van ons land 



en de man die In Maastricht verantwoordelijk îs voor het Cêramlque-projekt. 

wordt op voordracht van Minister Pronk benoemd tot Rijksbouwmeester. Het 

bureau van de Rijksbouwmeester bewaakt de Jcwafiteit van rijksgebouwen en 

geeft ook (ldviezen betreffende overheidsopdrachten. Coenen blijft veertig 

maanden Rijksbouwmeester en heeft_ een optie op verlenging. 

Waar trouwen we? Maastrithtenaren dte wilden trouwen konden tot voor 

kort terecht in de Pfinsenkame:r van het Stadhuis. In de Edmond Hustinxzaal van 

het Generaalshuis op het Vrijthof en in de luikse kan1er van het Spaans Gouver

nement. Als het Regionaal Militair Commando voor Zuid-Nededand daar toe

stemn1ing voor verleent. komt daar binnenkort een vierde historische plek bij: de 

onlang-s gerestaureerde Hoofd\vacht op het Vrijthof. 

Nieuwe pastoor O.l.Vrouweparochie Pastoor fons Kurris wordt op &4-jadg@ 

leeftijd benoenld tot pastoor van de Slevrouwe. Voo-r J(urris, die jarenlang pastoor 

T1ouwen in de Hoofdwacht. 

was van Eijs. Wahlwlller en Nijswiller, kwam die benoeming als een volslagen ver· 

rassing. In een brief aan ujn patochianen schrijft hij dat de overplaatsing hem 

pijn doet. maar dat hij lic.h bij het besluit van iijn bisschop neerlegt Kuuis. 'ne 

gehore Mestreechteneet, geeh nog stéeds IM aan het Conservatorium van Maas· 

trlcht. Hij geldt als een groot expert op het gebied van het Gregoriaans. Pastoor 

Rolf Wageoaar. tol dan pastoor v(.ln "Slevrou\ve'", verlaat Maastricht en wordt 

benoemd tot herder van de St. Martlnus parochie in Groningen. De benoeming 

van Wagenaar In Groningen gaat met de nodige strubbelingen gepaard. Die van 

Kurris is onomstreden. 



Slagttlj Htl'ldrlkx In dt Betrntt wordt gehu~tbolkomproen van Ncdtrlond 

Europ.:t en het orgel Organisten. die wensten deel te nemen aan hel Concours 

l'Euro~ & l'Orguf'. hoadden retds maanden tevoren casset-tebandtn a'n de juty 

moeten toesturen Op so septemMr vindt in de St. Servaas de finale plaats, rnct 

als finahsttn S1ttze dt Vt1es. Jo Louppen en de Duitser Tobias Horn. Louppen (uit 

1("kr>d•) krijgt d• tw••d• prijs (f 10.000.-). terwijl De Vries tn Horn d• ••rsto 

prijs {f 20 000,·) motten delen 

Bij het afscheid van het Orgclfcst1v11 L'Europe & l.'Orgue ~njgt de organist Jean 

Wolfs uit handen van burgemeester Hovben de stedelijke cultuurprljs Oe Trichter. 

Wolfs was een van de lnitlatlefnenlers van het festival en is gedurende veertig 

jaar bij de organ1saue betrokken geweest. 

A"vard Sir Nic~as Strota. de directeur van de tondcnse late Götllery, reikt op 12 

scptcm~r 1n het BonnefJnltnmuseum de eerste Vincent van Gogh Award voor 

hedendaagse kunst in EufOP' uit De- prijs, ter waarde van so.ooo turo. gaat"''' 

de finst kunstenares EtJI li1s~ Athtla. 



Halve eeuw Toneelacademie oe Maastrichtse Toneelacademie bestaat so jaar vereeuwigd. Op 18 september wordt op de Markt d'n lngel-reus voorgesteld, een 

en heeft voor die gelegenheid alle oud-studenten uitgenodigd voor een reünie. :zes meter hoge pop die op initiatief van het tngele-comité in het atelier van de 

Het feest vindt plaats op 1s, 16 en 17 september, met als een van dl! hoogtepunten Tempeleers is gebouwd. Op 2ondag 1 oktober treedt de lngele-reus voor het eerst 

een opvoering van Elckerlyc in het Theater aan het Vrijthof. officieel op. Gigantius blijft de officiële Maastrichtse stadsreus en is voor de doop 

Max Paumen schreef voor de gelegenheid het jubileumboek. Toneel!, Toneel! uitgenodigd. 

Altijd Toneel!. Oe Academie deelt vier erediploma's uit. aan (de nooit afgestu· 

deerde) Monique van der Ven. aan Ger Thijs. Greet Vissers en Willem van der Markt-Maas Het Markt·Maasplan heeft een groot aantal wijzigingen onder· 

Sande 8akhuijzen. gaan. Het nieuwe plan, inmiddels door de Welstandscommisie goedgekeurd, zal 

zo'n 300 miljoen gulden kosten, SO miljoen meer dan oorspronkelijk gepland. Oe 

Mysteries en Mîracles Musica Sacra, het jaarlijks terugkerend muziekfestival, veranderingen betreffen o.a. de ondertunnelde Maasboulevard {die langer 

wordt dit jaar gehouden tijdens twee weekenden in september. Het thema van wordt) en de verbreding van de Gubbelstraat. Hel ligt in de bedoeling dat alles in 

dit jaar is 'Mysteries en Miracles' en het programma omvat niet alleen 23 concerten. 2006 wordt opgeleverd. Oe Bijenkorf heeft inmiddels definitief laten weten geen 

maar ook dans en film. Oe opera 'Le Jongleur de Not re Dame' van Peter Maxwell belangstelling voor het Markt-Maasplan t e hebben, maar wel op zoek te zijn naar 

Oavies beleeft in de St. Jan zijn Nederlandse première. een andere lokatie in Maastricht. later zal blijken dat de Bijenkorf bij dochterV & 0 

in zal trekken. 

Reus Hardy Maastricht had al de reus Gigantius. Math Hardy. die jarenlang in 

het kostuum van de stadsengel in de carnavalsoptocht liep, wordt nu ook als reus 
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Concovrs t'Evrope & L'Orgue 







Laot mer komme. 't kint niks bomme felix rltchi 

Op 1 oktober presenteert fel ix Ritchi zijn eerste single-cd. 'Laot mer 

kom me' De iaal onder de Hube1tuskerk in Bosscherveld purlt urt. Als dat gaat een Sufgeruktc wallle net Iets te ver. 

het feest voorbij is. carpoolen drie mensen richting huis. Ze komen niet 

verder dan de voordeur van de kerk. Volkomen nuchter worden zij com· Go Home De media maken gew~g van aanhoudende klachten over de kabel· 

pleet total loss gereden door een dronken chauffeur Oiens beschadigde internetverbinder @Hon1e. Verwttr van de provider: "'fr zit ruis op het net. LOS· 

auto wordt nog detelfde dag 1n oo~telijk Maastricht gevonden. Hij ont zittende of roestende stekkers zijn debet aan a l deze euvels." We hebben nog 

kende ... Frans Theunisz is overigens oprecht enthousiast over d~ eersteling nooit zulke onzin ter verontschuldiging gehoord. De helpdesk van @Home Is 

van de 43~jarige Fe11x. meestal onbereikbaar. Later 1n de maand oktober krijgen abonnees een schade· 

vergoeding vanwêge onde(vondcn ergernissen. Medio november komt het 

Gestopt Popgroep de 'Sufgerukte Wal lies' blijkt uitgeruktT Ze ~ren eigenlijk bedrijf met een abonneestop. "Nieuwe abonnementen worden pas weer tocgetatco 

een soo1t 'galeislavenrockers' en hielden er een eigen ex.centdete lt"Vensstijl op als alles perfect loopt," is het commentaar van de provider. 

na. Waten het popliedjes of zongen te levensliederen? Vaak baseerden ze hun 

songs op actuele onderwerpen. Een tournee van Heerfen tot Maast recht was het Sint Servatiu!i actief in de Euregio Een uniek projekt: staatssecretaris 

laatste w"1t de r0<:kers deden. En ook de roadies hadden al besloten te stoppen. Remkes van VROM geeft de Maa~trichtse Woningstichting Sint Servatius groen 

AJs dat gebeurt dan beo 1e ged~md zelf met je apparatuur te gaan sjou\ven en licht om in Luik tweehonderd woningen te bouwen en een twintig· tot dertigtal 

26 1 faarboc!k maastricht 2000-2001 woningen te renoveren. Aankomende bewoners op de (overspannen) Maas. 



trkhtse woningmarkt kunnen straks van dit pilotprojekt (in het kader van Euregio

nale samenweddng op het gebied van huisvesting en arbeidsmobiliteit) gebruik 

gaan maken, maar ook luik kan profiteren van de kennis en de financiële mogelijk

heden van de wontngstkhting. 

kopen. Het kan er af want diezelfde gemeente. ontving in augustus SOS miljoen 

voor de nutsbedrijven van energieteve1.incier Essent. 

Opruiming lex Verzîjlbergh. directeur van wonîngstichting St. Servatius. vindt 

dat tr veel huurders in de Heeg wonen, die te snel verhuizen (binnen een j;,ar). 

Sphinxarchief Op s oktober ~omt het Sociaal Historisch Centrum voor tlmburg Om dit tegen te gaan biedt de stichting tweehonderd eengezinswoningen te 

i n het bezit van het tweede deel van het archief van de Sphin)(. dat de periode koop aan. Zo'n honderdnegentien mènsen gaan in op het voorstel. 

.1940.1975 bestrijkt. Het eerste deel (t817·i940) was reeds eerder aan hel Centrum 

overgedragen. Het atchh~f, dat ook het atchief van de Société Céramique omvat, Geautomatiseerde vui l nisman Afs het aan de Gemeente Maastricht ligt 

wordt door historici beschouwd als een van de belangwekkendste b~rijfsarch1evcn z:ullef'I er i n de toekomst geen vuilnismannen meer zijn. Een chip moet dat gaan 

van ons land. rege:Jen. Een proef In de kerkdOtJ)(!n lth~ren et'I Sorgharen met pla~tk rolcontainers 

moet op den duur kunnen leiden tot pef'soneelsfeductie en be-talen p.er chip dre 

Een rniljoen voor pc's Dé enige aandeelhovder van de Nutsbedrijven, de aan de contah1er bevestigd is. Afr-ekenen? Dat doen de chip en een computer 

gemeente Maastricht. schenkt in de eerste week van augu~tu~. bij monde van de samen. Geheel automatisch krijgt de Maastrichtenaar de rekening thuis. In 2004 

gem-eenteraad een miljoen gulden aan scholen die daarmee computers kunnen zal het voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Wordl het besparingen 

of wederom verhogingen. "Zeg niet dat er ir'I Maas1richt geen zak gebeurt." Je 

De wethouders Aorts en Bovens In actie kunt ook zeggen: -zonder de vuilnismannen is er ook geen zak meer aan." 

Ruimte voor kunst Maastricht meent als kunststad niet over genoeg atelier· 

ruimte te beschikken. Het beheer van de ateliers In Maastricht is In handen van 

SAM (St1c.ht1r'lg Ateliers Maastricht). Oez:e \Yil dan ook nog minstens so ateliers 

toevoegen aan de 103 die er al :zijn. Jan Habets: "Kunstenaars aan de stad bi nden, 

dat willen we. Niet omdat we vinden dat wc sociaal beleid moeten voeren maar 

wel omdat professionele kunstenaats ook een pleSc moeten krijgen om daardoor 

bij te dragen aan ons kunstbeleid." 

t-lel centrum wordt opgebroken Op dinsdag 10 oktol>er gooien de wethouders 

Theo Bovens en John Aarts de stad open De spade g<1at de gto1td in voor een 

grondige renovatie van de binnenstad. Na de symbolische eerste steefllegg•ng 

van de 'aw brögk'. gaat aannemer Van Boekel het \verk afmaken. De komende 

drie jaar zal met name Wyck. en het c_entrum van Maastricht en haar bezoekers 

zuchten or'lder: *van allés dat los ligt, modder, zand, opgebroken straten en verkeen" 

omfeiding(!n..· Kottom: overlast. Daarna zal Maaslncht wee1 de uitstraling van 
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Kern von mooHrichi opgtbrokett 

een 'Grande 0.Jmc' hebben. 

·• 

' . ... .. 

Milieuzorg ' duur flJdens de Introductie van de aubtrg1neJt.leurige 'rtstafva1tak' 

v.in f 2.25. die bed0t.td is voor het laatste rt'stje .lMI ils ~Ue huisvui1 u1tgesphtst 

is, spreekt poht1ek Maastucht af dat de M1astridrtenaren di.e van een m1n1mum 

inkomen m~ten ltven, de dure afvalzakken. twee·envee.rtig op J••rtNsls. gr1tts 

tullen ontvangen Voor indcr ifval kan de burger onder meer tefeChl bij milieu· 

perrons of AVL in de 8eatrlxhaven. 

Octverkoch Op 11 oktober is dt première van de klucht:'Oe n1aogs hum hóbbe' 

door de Ambyse toneelveren1g1ng 'De Vrié.ndenkring' In h.lat eigen onvervalste 

di.llect. Het bestuur van de toneetwreniging knijpt zich in Z•Jn handen 

speeldagen 11Jn u1twrkocht 

mol'kt opgtbroktn 

Meer op televisie Een TV·aankondlglng. TV Maast1icht wil meel' uitzendingen. 

Daarvoor ktijgen ze in 2001 ook meer geld De begroting zal met 2SO duizend 

gulden verhoogd wo1den. Directeur Rinus v01n Oij.k, zelf uit Heerlen aflcomrtig. 

W11 met drt bedrag verder professionahseren en voor 136 duizend gulden nieuwe 

Niet vakbekvviaam genoeg' 12 o~tober ls In de krant te lezen dat de Maas--

trlchtse modeontwerper Christian ~ge:rwaard komende zaterdag zijn collectie in 

Parijs mag tonen. Een hele eer. Christian moet het vooral hebben van de catego-

ne dame).mode waarbij smaak. stijf en chique op de voorgrond staan. Je moet 

dus diep in de beurs tas1en wil je bij hem iets kunnen kopen. En vervolgens ver-

zucht t.agerwaard dat hij t1Ch 1n Ma.lstr1cht niet verder kan ontplooien. Het ont· 

breekt Lagenvaard aan vakbetwaam personeel. ·Het 1s behelpen met t.lm1he en 

stag~ires. • Lagerwilard wil mensen die denken z~1s hjJ en d1e zi1n er bh;kbaat '" 

' Mi1aStric:ht niet . 



Christian logerwoord temidden van zijn collectie 

Naêlr het oosten PaS'toor R. van den Bt!rg (40} stapt op. !-lij gaat terug naai 

Duitsland. He<'ft zijn buik vol van het bisdom Roermond. Hij hekelt de handels• 

en zienswij1e VilO hel bisdom in1ake de Christoffelkerk (Caberg). Van den Berg 

wordt in Aken met open armtn ontvangen. Caberg blijft achter met een leegte. 

Oe tcerk en de pastoor zijn weg. Met de oosterzon vertrokken. 

111 ruste Na 26 jaar nemen Math en Joke Delvouxvan Café.Au Mouton Slancaan 

de Kersenmarkt in oktober afscheid. Ptr 1 noveml>er komen tr nieuwe uitbattts. 

Oude grdven weer als nteuw Zè5 g,aven aan de Tonge:1sewcg (de Maas

trichtse Algemene Begraafplaat-;;) worden de moeite van het restaureren waard 

geacht. De graven van M-arie Kocnen en Hend Jonas worden gerest<tureerd. 

Beeldhou\vers en ijiersmeden tuiten de 19e eeuwse graven in volle glorie her

stellen. Maar ook 'burgemeester' Jacques Wijnandts alsmede de archivaris en 

dichtei Guillàumc Franquinet en drie in Maastricht overleden Zouaven krijgen een 

hernieuwd uitzicht op de eeuwigheid. In de week van Alletzielen en Allerheiligen 

{28 en 29 oktober} zal de rcstaufatie gereed zijn. 

Dealen n1cl loC'stemm1ng? oe 'gezêl" wijdt in oktober een hele pagina aan de 

Vrijstaat Wilhelminakade: een ,eportage over het we1 en wee van bewoners en 

ot1dernemers onder het Juk van dealers tn drugs runners. Dt een relativeert. dealers 

ontkennen en de politie zegt 'et dicht boven op te zitten waardoor het probleem 

beheersbaar blijft'. Burgemeest~r Houben 2egt geschrokken tr zijn van de 100% 

toename van klachten en overlist 

Ingrijpende verbou\'v1ng van politiepost Het politiekantoor aan de Parallel· 

weg {tegenover het Station) l s toe aan ~en grondige vcrbou\v1ng. Het gebou\•1 

gaat een j41ar dich1 of ... open. Ter verduidelijking; alleen de gevel van het gebouw 

blijft overeind sta.ln. De rest komt onde< de slopersh.lmet, kosten 1, S miljoen 

gulden. Oe <te'l>tig personeelsleden worden tijdelijk gehuisvest in het bureau aan 

de. Molens1ngel. 

Jokers Volleybaltcärn de Jokers, bekend van hel jaarlijks open volleybaltoernwi, 

viert op 21 oktober ongeveer vijf maanden na dato het feit dat ze 25 jaar bestaan. 





Een volleybalclinic door leden van het olympisch teanl en een receptie in ont· voor de vrouwen van Wittevrouwenveld. Een klein 'vrouwenproject' krijgt hierme' 

moetingscentrum 'Aan de Wan' behoren die dag tot het Heerse feestgedruis. landelijke eer. Gabriëlla zoals 8ieke tegenwoordig genoemd wit worden, volgd< 

aanvankelijk een opleidi ng in de theologîe. Daartoe liep ze in 1987 stage in •p1ayl 

22 oktober · Zorgen voor Molukkers MaastriC"ht starl een nieu\v iorgprojecl de Mujeres Slanc;es". Daar werd ze 'begeleidster' en tag hoeveel pit. veerkrac;ht er 

voor Molukse ouderet1. ·rat1te' Kuou Frangkuty (68), Lena Salihun (78) en haa( int:kht de vcouwen it1 deze w ijk bleken te bezitten. fn 1990 gaat Gabrillla ah 

dochter Marleen alsmede Grietje Lewerissa (69) 11ertellet1 In een tekstueel drieluik pastoraal werk.ster in het Wittevrouwenveld aan de slag. Gabrlëlla dompelde 

in de krant over hoe zij dat zorgprojekt en die hulpverlening ervaren. Wie goed zichzelf onder in de wijk. Oat kwam haar n\l een aantal jaren ook op een 

tussen de regels doorleest kan ve·el leren van deze eerste generatie Moluk$e persoonlijke crisis te staan. Gelukkig bezat De Keukeleire zelf ook weer zoveel 

vrouwen die in 1951 naar Nedculaod kwam en al bijna veertig J3ar i n Heer veerkracht om zich te blijven inzetten. "Het ÎS" altijd mijn doelstelling geweest 01n de 

\Voont. vrouwen vanuit hun eigen kracht te stlmuleren en daardoor zelf een verandering 

te bewerkstelligen. Nooit gedacht? Toch gebeurd!" verteld ze in een Interview. 

Jeker Jazz Het Jckcrkwartlcr staat synoniem voor het Jazz.f~stival dat er elk Voor de Kfompê-·ptijs moest ze dié dag naar de Katholieke Ut1ivfrsitcit Brabant in 

jaar plaatsvindt. 'The place to bel'. Dit jaar treedt een nieuwe organisatie aan. Tiiburg. Met haar altruïstisch ingestelde geest droeg de t::eukeleire de prijs op aan 

'Kwali'teît' Is het toverwoord en meer 'jazz• als het even kan. Oe VW gaat het alle vrouwen uit de wijk 

fees1 landelijk promoten als hèt Maa::.tric-htse jazzfèslival. 

Vrouwenproblemen Het vrou\vencentrum aan het Vrijthof heeft problemen. De Keukeleire 

Geen computers, vrouwen die niet weten waar ze terecht kunnen. Het Vrou\ven· 

centrum heJ'bergt de Vtouwenraad, de Vrouwenrechtswinkel. hel V1ouwen· 

gezondheidscentrum en Vldo {vrou\ven In de overgang). Et1 dan staat er ook nog 

per 1 oktober een verhuizing voor de deur naar de Spoorweglaan. "Vrouwen weten 

ons niet meer te vinden," aldus de dames Roeling en Meulendijks. 

Tekort bij Trajekt Oe Nederlandse staat tot en met de meeste huishoudens 

weten waar ze hun geld aan uitgeven. Het hee~ enige tijd geduurd, maar nu is 

ook de welzljnstichting Trajekt erachter. Van de gemeente ontvangt de stichting 

ze-stien miljoen. De uitgaven ligget1 op zeventien miljoef1. De politiek vraagt dan 

ook om opheldering en evaluatie. Ook wil men de 3ctiviteiten van Trajekt ter 

discussie stellen. 

Marga Klompé-prijs voor De Keukeleire Op 2s oktober wordt ••n 9ieke de 

Keukeleire, tot haar eigen verrassing, de Marga Klompé·prijs van de Katholieke 

Universiteit Brabant uitgereikt. Al jaren zet Bieke zich. op haar eigen manier. in 

ii 1 j~ilrbotk m.1.1!t1ri<.hl 2000·2001 
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31 Oktober is het feest . Het MECC opent weer een nietJwe hol 

Alle stemmen te11en Oe groep Rock4 staat bekend van\vege haar prachtige 

a·c.apella zang. In het Oostenrijkse Sankt Pölten wonnen ze er de eerste pfijs 

mee. De vier milnnen: Luc: Oevens, Nko Jacobs, luc Nellssen en Peter Weltens zijn 

blij. dal na jarenlang muzikaal knokken er nu erkenning is. De juryleden, profes· 

soren van de Weense Musikhochschule. gaven Rock4 naast de eer ook een geld· 

bedrag mee naar huls. 
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Ouders von de Oltttdltst"sch(>(J/ in octie 

Dan doen we het zelf 

Op 1 novembe1 besluiten de bestuursleden. ouders, opa's en oma's en 

'h•ngJongeren' van de fons OlterdiSSt'n><hool de aula op te knap~n. Oe 

gemeente wilde geen geld ter be>eh1kk1ng stellen. Onder het motto, 

·leef luiJ- steek same met u~ d'n aul~ van Fons Olterdïssen 1n ut nuij'0 

gaat iedereen op 3. 4 en S november aJn de slag. 

Voorkomen is beter dan gene2en Op tien plekken in Maastricht worden deli· 

brillators geplaatst. Geschat wordt dllt hiermee minstens tien tot twintig 

mensen per jaar van een 2ckcrc ha1tdood gered kunnen worden. In de Brusselse 

Poort en het NS Stjtion hangen te btjVOOf'l>eeld Het is niet de bedoeling d<tt 

iedereen ze gaat gebrui ken. Mtn krijgt terst een opleJding over hoe deze appa

rJten bediend moeten worden voordat men de defillibrators mag gebruiken bij 

een hartstilstanct Oergeh1ke apparaten. 10 redeneert men. moeten ewn gewoon 

worden als een brandblusser 



en de ratten hebben ook ongevraJgd huisgehouden. Oe GGD en brandweer 

hebben het gebouw al lang afgekeurd De situ.>tie is zorgwekkend. Wethouder 

Veronka Oirltsen zegt toe sneJ te willen handelen en voor het einde van het jaitr 

Rieu Op tO november geven Andr~ IUeu en zijn ott.est een benefietconcert 1n 

het MECC. De opbrengst fs bestemd voor de Stichting Toon Hermans infoop· 

huizen. Huizen waar mensen (en hun tamll1eleden} met kanker kunnen bijpraten 

of gewoon mens kunnen zijn. 

Sjeng Kraft leeft voor! on de harten van de mensen Het vijfde (v.istelaoVl!s) 

seizoen wordt op het OLV·plein ingeluid. Voor de eerste maal in d(! vorm van een 

festival Er treden tientallen Umburgse artiesten op Als eerbetoon wordt het 

festival naar Sjeng Kraft t-12.12"192, en t 3·7·1999) vernoemd. Hij was ook 

immers de schrijver van honderden feest· en urnavalslledjes. TÎjdens het 

peanuts v~rbouwd 

Htt zijn getn peanuts In de1e peutersp~elzoal. 

Het Maastrichts carnavalsliedje Toen de Staarzaal sloot ging het 'v•stclaoves· 

lttdjeskonkocr vaan Mestreech' noodgedwongen op reis. Jaarlijks In een tent van 

wijlt tot wijlt E•gtnhJk prima w.int carnaval en de daarbcJ behorende liedJtS zijn 

van en voor Ml volk. Het tonkoer komt dus naar je toe. 

Oit jaar deed het carnavalscircus. 't Vn1thof weer eens aan. De immens grote 1en1 

wis propvol. In totaal waren er z~en liedjes door de organiserende SMV geno· 

minttrd. 'Es iech de samba hut1r' kreeg 574 stemmen en Raymond de Pauw was 

de koning te rijk. Raymond Is 1n het dagelijkse leven muziekleraiJr (piano,. Op de 

tweede plaah eindigde: Sjef Duchateau mei 287 •lommen met het liedje 'Waor 

iech mêr riek en neet zoe knap' 

Peuters huittn in ten htuse bouwval Op 8 november trekt pe:uterspeelzial 

Peanuts: (Juliana van Stolberglaan) alle registers open om media-aandacht te ktij 

gen. Wat is het probtttm7 Z~nenvee-rtig peuters zijn gehuisvt:st 1n ttn 40 jaar 

oud houten noodgebouw De elektrische bedrading hangt van tllende aan elkaar 



muziekspektakel wordt ook ··t Sjengske· uitgereikt. Een aanmoedigïngsptijs voor Het gaat gotd met het MECC Het Maastrichts Evenementen en Congres een· 

jong Limburgs talent. De 21·jarige Herman van 1<ogelenbe1g (fluitist} llrijgt de trum draait na jaren van gemeentelijk miljoentnsubsidies goed. Háél goed want 

prijs in de vorm van een beeldje en een geldbedrag uit handen van Merie. de het MECC wll naast de l<ennedybrug een garage bouwen voor 800 tot 900 par· 

w@duwe van Sjeng Kraft. '"Vanaf dil jaar moet e1 elk jaar op de elfde Yan de elfde kecrplaatsen. Volgens de projectmanager wordt het gebouw niet hoger dan drit 

een openingsmanifestatie van de Limburgse vastelaoYend i n Maastricht plilats· etages. Daarnaa~1 wordt de garage opgenomen i n het toekomstige elektronische 

\linden; vinden de leden van de Stichting Sjeng KJ'.lft Kompenei. verwijssysteem van de gemeente Maastricht. Ook het Academisch Ziekenhuis 

heeft een aanvraag ingediend voor extra parkeetplaatsen. 

lre wie ere toekomt Nadat veel steden voorgingen, ging op 13 nove1nber het 

parkeerroute Informatiesysteem van start. Het is een cornputergestuurd Maastricht.west fi le De komende maanden kan Maastricht verzekerd zijn van 

systeem dat automobilisten bij een volte plek in de stad doorverwijst naar alweer een file. De Cabergerweg wordt imrners aangepast. Het verkeer moet 

andere open parkeerp1aatsen, Daartoe staan er op vers.;hillende plaatsen in oost vanaf juni van het volgend jaar beter kunnen doorstromen in de richting van 

en west M.aastd<:ht borden die dat alle1naat aangeven. Officieel gaat het Maastricht-West. Het kornt er op neer dat je van en nailr de Noorderbtug in de 

systeem, bij po-sitief resultaat, in 200l ec;ht van start. Oît systeem werd gei'nitieerd ochtend en avondspits héêl lang moet wachten. 

door voormalig wethouder Armand Cremers die nu burgemeester is van Beek. 

Universitair pastoraat Als je als student eens een ander gesprek \vil t dan 
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JIM 

alleen dt regullere kroegbabbel aan de bar, bezoek dan eens het studenten· Laat voortaan eventjes iets W('tcn "Het moordkruis in Heugem is gestoten," 

pasto1aat '"de Tafelsv-aat 13. 01t )aar bestaat het pastoraat 25 jaar. van oorsprong dacht men. Mis! Het kruis aan de Oosterweg was alleen door gem~ntewerkers 

werd het p.istorailt opgericht vanuit een christelijke gelookovertu1g1n1 Pastor meegenomen voor reslaufit1t Het kruis herinnert aan de moord op Eijsdenaar 

Roel Bosch t..at weten dat et.lte geloofsovertuiging welkom Is Arnold Houbters 1n 1814. Dorpsgenoot Jeutens vond dtstijds d.at hij met zijn 

handeo Yin zijn dochter ~•tJe af motst bliJven Houbters deed dat niel met als 

Ie-der z11n igrn tre 1lJC Via de Stadskrant laat de INroktaan~ gemeen· 

schap weten een nleu~ moskee te willen bouwtn aan d~ lucassingtl. De huidige 

moskee met gebedsruimte, leslokalen. kanto1en, vergaderruimtes en etn winkel 

is toe aan vervanging. Het Is er schoon, maar iwaar onderkomen ~Het gebouw 

viJ1t van ellende bljn:i In elkaar," laat men weten. In het gebouw wordt lede1ccn 

gastvtij ontvangen N.Jast vluchtelingen ook: bijvoorbeeld Somaliers. lrilkezen en 

lraniers Oe moskee ontvangt hiervoor geen subsidl~ Iedere gebruiker drailgt 

naar -ttrmogcn biJ 1an de n1wwe moskee. Oe m05kee wordt dan ook volledig 

door h;iar leden be~OSt•gd 

g~lg· een dodt.Iijke stttkpar11J. Als dt gemunte nou twntJe-s ttfl btricht1e had 

,geplaatst Jn het we.kehJIGe wijkblad 'Ot 8~rebinder' waarom het kruis weggellaakf 

was. dan wareo ~rontwaardiglng en ergetnis vOo(komen. 

Wefefdfaam en wereldnaam Op 17 november vcfschîjnt bij uitgeverij TIC ten 

boek over M.r.th Niel. geschreven door Peter Soeters. Politica Maria van der 

Hoeven is btJ de p~sentatic aanwezig tn richt ook een woord tot de i1a.l'\wez.ige11. 

Ntêl overlttd in 1989 en Wi'S de man die het twaalfto111g muuekstelsel uitwerkte 

In de muz.e.ltwereld verwierf Nwl d.Jarmtt wertldf...am. In Maat.tucht wordt er 



Wim Kuipef vtr/oot het Ctntre Ctromique 

nauwelijks over Math Niël gesproken. Er is een Math Niël Consottium opgericht scherveld. Het moet allemaal groener en de oevets van het Voedingskanaal 

om het erfgoed Viln deze man levend te houden. \Vorden opnieuw ingericht. Daarnaast komen er kinctvriendelîj ke wandel· en flets· 

paden en 'een grotere buurtsuper'. Hui ren tullen In een aantal gevallen gesloopt 

Snelle reactie Oe school Kastanjehof in· Amby hangt spandoel<:en op. Boos zijn 

ze omdat er 20 lang gewacht moest \vorden op een speelterrelntje voof de o tot 

4·jarigen. De beschildering op het spandoek is nog niet droog of een bulldozer 

komt 'de spcelplaat.s' al oprijden. Voor alle zekerheid laten de actievoerders de 

doeken nog eventjes hangen. Ze hebben er jaren om gevraagd en nu -zou Ineens .. , 

Dat kan nooit goed gaan zulke voortv.arendheld. En Ja hoor ... het gaat mis. Oever" 

keerde stenen t ijn geleve.rd. Een paar weken later is het allemaal goed gekomen. De 

46 klndeten v.tn het kinderdagvetblijf spelen r'\u in Amby, op de juls:te steentjes. 

Bosscherveld Een grondige opknapbeurt krijgt het gebied tussen St. Hubértus

kerk, basisschool EJckerlyc en het oude fabrieksterrein 'de Vernichro·kuir in Bos· 
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of gerenoveerd moeten worden, Een vijftigtal l uxe koopappartementen ?îjn ook in 

het plan opgenomen. Is dil het antwoord op de massale drugsproblematiek? 

Veni vidi foetsie Wim Kufper geeft te kennen dat hij het directeurschap van 

het Centre ceramique opgeeft voor een (mede)directiepQSt bij de Vereniging 

voor Nederlandse Gemeenten (VNG). Na 15 jaar vt1onen in Maastricht, docent 

Universiteit Maastricht, gemeenteraadslid voor het COA. 6 j aar wethouderschap 

e.n 2 jaar Centte Cétamique gaat Koi pe·r \Yeer terug naar Oen Haag. Een kundige. 

besluitvaardige en ook sympathieke man verlaat Maastricht. 

Het Centre. Cêramique zal lijd~lijk worden bestuurd door de vfoegtre adjunct. 

gemeentes.ecretaris. Dieneke Brons. 



"Aalbe rg Maan "Alle soorte lulj die woen.e heij bijein maan . Kort op mekaar trac:é geen goed alternatief was om de ve,k.cersproblemen van de A2 richting 

-nèh dao hawe veer sjus v1an. Wèrrekman, werkeloos. wel of neet V'1an he ij Deen luik op te lossen, werd deze v.irlant definitief door het ministerie geschr.Jpl. De 

JOnderlinge Nind dee geit ditth aon dien preij. Malbe1g maan _"(Tekst; Anton1 veren1g1ng maakte het resle1ende geld na de ontbindingsvergadering over op de 

8.). De h.Jrckoreband ·zone 62 (twittnzestig) zet de wijk Malbtrg voorgoe-d op de rekeningen v.in Natuurmonumenten en St.chhng ~mburgs Undsch.ap. 

landb•rt. Met de cd-singel: 'Matbtrg Maan' wordt duideli1k gemaakt dat het 

l>est gord toeven is In Malbtrgse dreven. Ze verduidelijken dat met regetmaat op 

lokale radio en televisie. Een enkele fr:eer is de single--<.d ze1fs. op de landelijke 

radio te horen. Zou dat komen omdat Beppie Krafl ook een duit In het Zilkje doet 

op het tweede house·achtlg nummer op dezelfdt: cd.? 

Vereniging staakt de sttiJd Op 22 november heft d• vtreniglng ·Oost·Troce 

A2 Nee· z1chztlf op ~dorpskernen Scha(n, Heer en Amby zagen zich In 1996 

gKonfrontttfd met een mogelijke variant van de A2 door hun dttl van Maas

trichL H1t1door zouden natuurgebieden doorsned~n worden tn werdtn de 

verkttrtproblemen nitt tcht opgelost. Toen de MER·studie uitwtes dat htt Oost 

Merretlcoer 



Ex.pertise voor MS pat1cnten Na Amsterdam tn Groningen Is er r1u ook In het 

zuidèn ten <omplcet multidisciplinair MS· leam aan\vezig. inclusief c~n pollkllniek, 

toegerust voor deze aand0tning. Oe poli staat onder teJdlng van Dr. R. Hupperts 

Multiple Sclerose Is een ziekte d•e he-t omhulsel va.n de spieren aantast waatdoor 

de beltokken.e op den duur wrl.amd r~akl. ·rer gelegenh6d van hel nieuwe MS 

centn.im. ~dooit etn )ympos1um over het onderwerp gehouden 

Stetnm arters '" Borgharen De buurtraad van Borg~ritn h~ft de hulp tngc· 

roepen van het landbouwlnstltuut A1terra in Wageningen. He·t kerkdorp heeft last 

van steenmarters Dit bècstje komt rn grotere aantallen dan gebruikelijk voor fn 

dit gebied en btzorgt autobezltters kopzorgen en pi jn in de beurs. Oeskundigen 

willen de roofdicrtjes vangen en ergens anders weer uitt~ttcn. Om het rciltn en 

zeilen van de steenmarter tn kaart te brengen wil men de diert1es voort1en van 

een chip. 

Roeie Pierr~ 1~ doed In augustus werd hij ze-vent•g Door de versch11n1ng vttn de 
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Heilige M3ria aan pjerre liep hij altijd rond In een wit pak. Pierre banjerde altijd 

van c.afé n1ar café. Zo kreeg hij altijd wel ergens een of meer gratis 'consumaties' 

Allijd wel ttn bo'ttl·te-~el op. Een van dt legende~ gaat dat Pierte rijn afkeet 

v;in Witer (In· en u-itwendjg) h;1d 1ls gevolg van een ootlogstnum;i. fn to hebben 

velen wet ttn hennnenng aan Roe1e P.erre Je iou verwa<.hten dat Roe1e Pttrte 

overlijdt ian een acute a,kohotve1g1fl1g1ng Het 1s triest. maar de Roeie wordt 

gevefd door kanker. Op zaterdag 2 december krijgt Pi:erre ZÎJn uitvaattm1s 1n de 

basiliek van Meerssen en wordt hij bijgezet in het grif van de familie Geijsen. 

E rw1n ook solo succesvol lS en 26 november pfesenteert het populaire Merret

koer hun nieuwste CD. Het 'Koer' neemt op die dagen ook ttf'I dubbel.cd op. Uve 

wel te verstaan. Oe leden zijn; V1V1èulnt Brouwer, Roger Wijler, Melanie Pate.r. 

Patrick 8on..s en Erwin 'Nldheidtd' 8retpoels Pattick ltxis. dïe rven tevoren de 

explo11at.e van Cafe rest.lur.lnt T1JI U1lensp•egel (hoek Markt Bosschstra~t) op 

tich nttmt. s<-hrijft alleen nog m1ar mut1tk tn/of teksten. Nog geen ~ar lattf is 



)f!kerdol 111 de mist 

het ooit twaalf leden tellende ·koer· geSIQnken tot drie mensen. Alleen nog de 

t\vee dames vergezellen Erwin op zijn verre tochten door Nl"<teriand. Inderdaad. 

ook boven de rivieren viert 'Eiwln vaan 't M~rretkoef successen. 

Communiceren met de Molukker~ I~ van levensbelang '" Heer gaat net 

Info-centrum M.aloka v;.n start. Al bijna t\vee jaar hebben de Molukken last 

v~n etnisc_h en religieus ge,veld Op :dth vreemd omdat de bevolkingsgtoepen al 

minstens drie eeuwen gemoedellJk naast el~ih1f wonen. Hoe kan hel geweld 

gekeerd worden? Na een protestmars en een benefietconcert komt er nu dus. ook 

dil inforrnallecenlrurn Inclusief computers eo fnternetvetblnding. Zo kun je actuele 

en betrouwbare informatie verzamelen en w.at nog belangrijker is. met elkaar 

blijven communiceren en begrip voor elkaar opbrengen. 
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Gat Artnoloan 

Een volle beurs tonder geld 

Eind augustus staat wethouder John Aarts nog van trots te glommen 

Teretht want hiJ heeft als port•feuillohoudcr net een bedrag van SOS 

n11IJC>en gulden gekregen voor de Nutsbedniven In de laatste maand 

,"n dit Jaar bhJkt die kas opeens leeg Via gemeentewoordvoerster Ehse 

Oo~terbaan laat \vethoudrr Vcron1C...."1 01rl!.en weten dat er wegens 

gcldg~brek geen geld 1s voor Je orH.1ni".Oat1C" voor het WK handbJI 1n de 

L1mburg.e hoofdstad Zo zagen w• ,11 eerder een groots opgezet tenn"· 

sprkt.1ket aan Ma"tricht vnnrhlj n.1,1n 

Pcrfic.ta Groen links bestaat 10 ja:ar. In ttn advertt"ntie laat de Miia),trichtse 

ffilctie weten wat ze met dt" verkoop van dr Nulsbfitrrjven t-n het t~ ontvanger\ 

bedr.lg vOln SOS mtlJoen gulden zov willen dotn .ils het oi'n hen tag~ maar ook de 

CDA. WD. fracti.e 8ijnen. SP, 066, P\lda en de Sentorenpartij hebben hun vert.1ng· 

lijStjtS 



Een nicui.v ondt•r nc\n11n~\hu1s. Het projektman.agement en de ptanontwlkkellng 

van het markante'Ondernc:m1ngshu1s' langs de A2 bij De Geusselt was In handen 

Vin de RO groep Arch11tct Arno Me1js tekende voor het ontwerp. Niet •lleen dt 

Kamer van JCooph•ndtt vindt tr dom1cihe op de eerste dne vtrd1tp1ngen. ook 

fssent ZtJ huurt dt overige tte'n verdiepingen van het gebouw d•t 1n opdr.c:ht 

vc.n de St1cht1ng Geusselc tot st•nd kw.lm en 1n december v.oerd opgtleYerd 

Bestuur w •rkt 11ch uit di n.1id opkomst m1ntn1J,1l Op 1 december Is er 

ook het concert voor het 1.wiJor verlies leidende Geusseitpop, De ievcnllende 

editie viel letterlijk in het water, net nu de shcht1ng besloten had verandering.en 

dooi te voeren met brtrekklng tot de progrèlmmenng. De opk.omn bij hrt benefiet 

concert was ·cevsseltpopf•ns onw01ard1g· Amper 300 betalende l>tioekers 

Aan de optredende •Cl kan het niet gelegen he~n '"'GtU~\tltpop hoor-t 

bij Maa\tuth1,'" l1et Rtnt- lnntmtt w~ten d1~ met ziJn band CRB (g1<11tt') •<lt de: 

présance: gaf 

D~ rovoge no de lttkkagt 

..., -



Spiegeltent van Wlnttrfond 

Geld lenen vindt weinig gehoo1 b ij Jekerd.illers voorzitter van voetbalclub 

Jckerdal, Ton Hameleers, is bllj met d' nieuwe Untlne en kleedlokalen die ook 

meteen de thuishaven VOfmen voor de •tlet1ckvt!tcnlgfngen AV '34 en JC1mbni 

Na diverse meningsverschillen met de gemeente sta•l er een driehoekig 

gebouw, kosten 1,2 miljoen gulden Een t orenhoge schukienlast als je bedenkt 

dat de hypotheektentiP nlet 3ft~kb3ar Is Een geldwerving~ctie van de stichHng 

Clubhufs Jekerdil; "leen ons 100 gulden en over hen j'ir knjgje te weer terug In 

Euro's." appelleerde b•J '!lmper 100 mensen aan hun clubgevoel. Oat is tiendujzend 

gulden. Veel te weinig vindt het bestuur. 

Platen en cd ~zaak Goosen sluit h~1lr d4!uren Voor klassiek muz.iekre~rtolre 

moest JC biJ Henri Goosel\ 1n Ma01stncht zijn, voltooid verleden tiJd nu. De z1alc. 

'Goosen' had ttn gCN!de naam tn fai1m in ltmbu1g opgebouwd. Henri en Joke 

(j.oos,en g•~n het er van nemen. w;ant daar is sinds 1963 niet ZOVttl rneer wn 

gekomen. Het geheim •chttr hun succes: ttn g~weldig .lssorti:ment klassieke 



Centen· en jo11tt1n~npro1ect 

cd's. verstand van z~kcn. gotd en degelijk. adviseren en oprechte 1nteresst in 

mensefl_ Dt f~atste cd's en pl.lten gaan voor een appel en een ei de dtuf uit 

Johr'"y ei.neo lan het compo et 
1 
aten •Hob geer effe tl~.· -.r.11gt 

Johnny Stenco uch ~r. als hlJ l•J" 1jgste' cd 1n ttn tjolcvol Atrium 1n Oaalhof 

presenteert . Het is l•Jn tweede cd met dochter Marjo. N1 2S 1a11 t11e1 mfer op de 

plankèn te hebben gestaan. treedt hiJ nu weer met enige regeln11at op Na vijf 

jaar rcntcnîe1cn vond hij ook dat weer voldoende ~n ging hlJ weer lln\c; tn rtcht \ 

platen produteren 

Jef Vriezelaar. w;:int to heet Blenco voor de burgerlijke stand. k~n gtwoon niet 

stdz1tten Oag In dag uit .s h1J ~ilg mtt het schriJven V<Jn lied1es tn teksten 

Mar10: ·oc. ktn M•Jn YJder niet .1nders AJJ.eos Wiilrop Jt kunt KhttJYe,.. vatt ten 

prooi .l.ln t iJn gt-d,chtensp1ns,ls • 



Zt•lfhulpgro~r vóO• rrl~llf'ver~laving Ooit van 'relat•evcrsla•fde' vrouwen 

gehoordl Op 20 december slartten Saskia .,, Ghislalne (gefingeerde n•mcn) de 

eerste ztlfhulpsrocp. Ot ttrm rtobhevef'Slav1ng 1s a:fkomsttg van de Amenkaanse 

psychotht~peul Robin NOfWOOfd die Mt bt-gnp 1n 1985 introduceerde Vrouwen 

toud.en t~el 1n de htfde investeren en teveel viiln de telatie verwachten. Ook 

hebben vrouwen In hun Jtugd v11"k te weinig liefde gekregen en probettn een en 

ande< tf' compenseren door 'te veel zorgzaamheid' voor hun p01rtner In de ie l( 

hulpgroep leett men orng.ian met de relatieverslaving. Sa5kia en Ghlsl.lfne: •Je 

moet leren dat Jlj:relf het probleem bent en het daarom ook zclr moet oplo\.~cn. 

Je dient patro"en lt doorbreken en het boek van Robin Notwood lezen. Met 

elkaar pr.lten helpt ook"' Alles, behalve godsdienstkwesties, k.in 1n dt zelfhulp 

groep voor rclatlevtrsl1v1ng besproken worden 



Nieuwbouwprojec.t Heugemerveld Medio december worden de eetstc huur 

c.ontr.Jctcn getekend door de nieuw~ bewoners van de 24 seniotcn~app<1rtementtn. 

door Won1ng"tkhllng Sint ~rnhus gerealiseerd un het A.Jlmoezen1cr VerMggtn· 

plein tn htt httsttuctureflngsgeb1ed Heugemerveld. De .archite<ton1sche vorm· 

gev1ng sit.ut "".adloos 'an b1J de bestaande bebouwde omgeving Overtgens 

verkocht Sint Serv.attus op 19 dtt:ember haar honderste huurwon1ng 1n de Baton 

van HOVe.llstr.aat .aan de voormalige huurders.. 

Freddle 01g.11n Op 22 en 23 december geeft fred llorett voor een ultve1kochte 

Bonbonnière ZIJR show, Enterta1nrnent en echte levtn)l1cdJes krijgt mtn te zien 

en te horen Fred lloret (alias voor de Maastrichteoaa, Eric Jaspers) g~at ervoor 

en tracht elk J••r nieuwe dingen te vertinnen voor z•Jn show Vorig J01ar nog 

huurde hjj Ronntt Tobft In_ O.t keet was Jacques Herb (M.lnuel.l) a.in de beurt 

Ft~ddy Uorttt ", vol ktrstorn'10t 



Kerststallenmilker Giet uud1nois uit Itteren heeft een heel i nteressante hobby. 

Hij zag ooit een ke,ststJt die een oom van hem In elkaar gezel h.ad en dacht 

"Oat kan Ik beter" Inmiddels ZtJn er heel wat kerststallen uit ZiJn werltpt3ats ver 

trokken. 

Genieten op h~t V111thof Op tv"eedt> kerttdag staat het Vrijthof 1n Maistrlcht 

weer vol met draaiorgels Mooie en go~ onderhouden otgels zijn te btwonde· 

ren Een draaiorgtlkcrstconcen zullen we maar zeggen. 

ENCI w il de diepte m voor de winning van mergel In do laal\tc d•gen van 

het jaar geeft de ENCI te kennen In Maastricht dieper mergel te wjllcn g~an 

winnen. MHleu·organ1sat1es zijn ongerust over de Wilerstand in het Jekerdal 

Winter/and 



Pol Brount\ dr. vt•rdicn\t("tiJlt M 1:ic;tr1ch1en • .1ar oe f:ons Olteidis"e~1 Shch 

t1ng, die In 1946 werd opgericht, m.takt vlak voor de 1aar"v1sstllng bekend dat Pol 

8rounts de wrd1tnJlfhJkf Moilastrt<hte"aar tS die dt dnejailrh;kse Fons Oftcrd1s 

senpriJS In ontvangst mJg nemen ~ voldoet immers '"" de c11teu1 van de 

stichting hiJ 1s een bfkendt M.tJstnchtenaar. h«ft veel 1i1ertelhngtn op ~ptf'r 

ge-iet en t•lloze i1edJtS en boeoken geschreve.n over ~t leV1!n viln de gtwoM m.in 

tn vfouw 1n Ma.istricht Ook op m.i.ttschappelijk gebied heeft Brount1" l•J" 

sporen vt'rd1end Hij ga:it uit ViJll de MestreechSer 't-aol en geis', I~ professor van 

de Narrenunlversuclt Limburg (NUL). was voorzitter v.-n de Veldekcktlnk 

Mestrettch en l'i nauw betrokken bij de samcnsLclling van de Nulr Mcstrecchsen 

Olct1on.t1r 







Hot-veel M.1;1\lt 1< hlt.•ncJu•ol 

De Maa•t11chl\c bevolking neemt 10<!, maar snel gJat dat bcp.nld nttt 

Op l Januari 1001 telde de 1tad 122.252 inwoners D•t w>ren e slechh 

167 meer dan een 1••• d>arvoor 

binnen de kortst mogelijke tijd unverkochtr De situatie wordt zo ernstig dal dt 

gemeente zich gedwongen ziet om alle oude zakken ilsnog èèn keer op te hile11 

De Ma>Spost wordt Ouab eigendom Wttkblad ~ M.laspost (LWP) wordt ,0 

1anuan aan een Alten~ U•lgewr wtkocht ln dt e~rstt uitgave van Of' Maaspost 

R.estafv .... • Ptr l janu.ln voert de Gtmttnu Ma.aistricht ttn n1tuw ~f~tbele1d In van het1aar 2001 meldt het blad dolt het 1n handen is gekomen v<ln de: A.l<hener 

De gnJze IComo Jfvalzakken worden vervangen door auberg1ne-ktcurtgt cxemplJ Vertagsgesellschaft (AVG) . Op 1 maart van het n1cuweJ~ar moet alles. m1tsgoed 

ren.die J 2.20 per stllk kosten. aesttlfvat moel In deze likken, ïtncfer ilfVJI kan, tegen keuring van de Nederliindse Medcd1ng1ngs Autoute1t (NMA}, onder die nieuwe 

~táling, worden tifgcgevcn h1J de m1fleustdtions. $lijkbaar is aan de me uwe rcgcr· vl.ig 8ddn wt:rktn. De Limburger Weekbl,ld l>crs ~waaf De Maaspost onder valt) was 

ling niet genoeg publiciteit gegeven. want in de eefste week viln het nrcuwe ):>ar tot dan In handen van Ultgeve,ij Dagblad de Un1burger De eerder genoemde 

staan overat In de stad nog steeds de grijie zakken op de st~p Dt' ophaaldienst 'kartel waakhond' vond dat LWP doorverkocht moc>t worden. De moedermaaL-

nttmt te n1e1 meer mtc ..-n op versd11Jlcnde plaatsen ver00rt.1.lkt het vuil grote sch.ippfj had immers ook Het Ltmbufgs D.igbl.ad gekocht en durmee ook het 

«Werf.ast. Milieu 1gtnten proberen te achterhalen wie de oude 1.a•ten httft burlen and~e-wukblad De Trom~tter 

gezet . De bont ~•n oploptn lot J 480 Voordat deze wordt OPS•ltgd kraig•n dt """ 

at1:t\VOOl'del1jltn tttst nog tto w.a.ir$Chuw1ng. Tetttht. \<nnl de nieuwe z~kkcn Z•J" 

verkeerd~ ojV(lflokken 



teo Schund mer pensl~n 

Bezoekuren In hol j.J•r 2000 heeft het Cenue Cb.amlque minder t>e1oeke1s fnts Gijbels In de eerste week van januari ove,hjdl Fr.ts Gijbels. een man die 

~ekregen dan was gepl.>nd 430.0001n pla.ats van de verwachte 600 000 Ook het 10•.vef in de politiek. afs tn het maatschappthJk ltven van de stad een grote rol 

1antal bezoekers v1n de dOOf htt Centre georganiseerde tentoonstellingen viel heeft gesptttd. Van 1945 tot 1974 w.JS hiJ Wethouder van Sociale zaken HrJ ver 

a-ger UJt dan men had grhoopt Wrthcht heeft drt te maken met 4e openstelhng vulde veel be-s"!uursfunct1es. o a btj Woningbouwvereniging St. Servat1us. het 

1011n het gebouw men k.an er slechts 39 uur per wttk ttre<ht Burgerlijk Armbestuu1. de BroederschOllp van St Servat1us en bij het Bouwfonds 

l.Jmburgse Gemeenten. Fnts Gijbels Vi.·trd 88 jaar 

-.0 Schunc~ gJ t f1lt.:~ r rsui n •Een MT8-menneke," zo omschf1Jf1 lto 

khunck (61) zlchtelf. Met Ingang \foln l februa11 gaat he:t 'n-u:nncke' met pt"ns1ocn. D•• Koophandel -oward Ot Voo• 11ttrr van de Kamer van Koophandel, Ors 

-lij laat naar eigen zcggC"n een gezond ~drijf achter. Van een oud~twct:ic sociale W. RUnd, rf'ikt op 8 januari de koophandcl·,wa'd uit aan de Universiteit Maas 

Nerkpf;iiits onde1g1ng de MTS de vc1andering naar een professionele en <ommcr trlcht vdnwege de ec:onom1sche betekenis die tij voor de regio heeft gehad De 

:iele organisat1to Oe MTS ging ook de concurrentie: met het btdrtJfSleven <>an UM zal de p•ijs, een bed,ag van f t0.000. ~steden aJn de financiering v.an C!en 

lat v~rgde een beduJfSm3t•gt manier van denken.. leo Schun(.k w.ai d•rtcttur theolten.aal 

1an.f 1988 Toe:n wtts de MTS nog 1n de 8e.atrixhavcn gevestigd Onder leld1ng 

Qn Se.hu.nek vertlutsde de Maastr1chtse Sodi11e wertplaats nur het compltx aan 

fe Molenweg 1n Randwytk 
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F6ös Brouns 

Föäs Broun~ is een toi?komstgerichte voorzitter RK WL/Polaris heeft een 

voorzitter om trots op te zijn Föcis Brouns is zijn naam. In zijn lO·jarig voorziltt1-

schap heeft Föäs als stu\vende: kr<td1t het een en ander voor elk.lar gekregen. 

Onder meer is er nu een fusie tot stand gebracht tussen RK VVL en Polaris En de 

club daarover: "Iedereen kan daar van teren, we hebben hierover brochures samen· 

gesteld, maar ook over andere belangrijke utcen in de (voetbal)sport. In de vereni+ 

ging krijgt ook. breedtesport aandacht en ruimte." RK Wl/Polads \V.lS ook actief 

met de herinrichting van Sportpark West. De door hel blad Sport Bestuur & Manll· 

gement georganiseerde verkiezing van het Sportbestuur vèln het Jaar werd géWon

nf!n door dit bestuur van de Maastrichtse amateurv~tbalvereoiging. De prijs. de 

lotto Wp, en een bedrag van/ 10.000 wordt de club o.a. toegekend vanwege haar 

public relations en de wijie waatop 2:ij vrij\vllligérs Inzet. Föäs Srouns kdjgt op 11 

januari de prijs uit handen van staatssecretaris Matgo Vliegenthart. In september 

2001 ui de club haar 75·jarig bestaansfeest vieren. "Als we vieren. laat dat dan niet 

het feest van het verleden tijn, maar het feest van de toekomst." aldu~ foás. 



Vijfde lustrurn Op 12 januari ontvangt Maa.strkht koninklijk bezoek Ter gele· 

genheld van het 2S·Jarlg bestaan van de Universiteit Maastricht komt koningin 

B-e3trix. naar het Theater aan het Vrijthof om de feestzitting bij te wonen \vaärin 

de unlversiteil drie eredoctoraten vetleent: aan de journalist Henk Hofland, aan 

de Nijmeegse taalkundige Prof. Pim Levett en aan de Canadese medicus Prof. H. 

Sarrows. een expert op het gebîed van probleemgestuurd onderwijs, waarmee de 

UM zo'n furore maakt. De Majesteit krijgt ook een c:adeautje: Annemieke Klij ns 

Maar ik wll weg zijn voordat ik het gevoel krijg dat het werken wordt • Piet van He-st 

neemt na tien jaar afscheid en laat een goed bezocht Theater achter Zijn opvolger 

Is nog niet bekend, maar volgens van Hest zal het iemand moeten lij n die over 

meet beheerscapadteiten beschikt dan hij. V.'Jn Hest vindt zic.hzelf me~ een inl-

tiator en een ambassadeur. Volgens de geruchten is Jacques Giesen, de Rector 

van de Hogeschool Maastricht, éên van de kandidaten om van Hest op te volgen 

biografie van Sjeng Tans, zonder wiens inspanningen Maastricht nooit een uni· Twie Euro's Tijdens zijn nieu\vjaarstoespraak houdt Jan Hoen als voonltterVê:ln de 

versiteit zou hebben gekregen. Nederlandse Horecabond afdeling Limburg. zijn luisteraars voor dat de prijs van een 

pilsje snel naar twee euro moet. Het blijft geen storm in 'e gfeeske pèls'.Er ontsteekt 

Eerste Theater aan hel Vrijthof directeur neen1t afscheid van niets een orkëtan .lan protesten. In Ingezonden brieven krijgt hij er ln de krant fllnk van 

bouwde Piet wn Hest (S9) het Theater aan het Vrijthof uit tot een gevestigde naam langs. Anno 2000 hangen de prijzen van een pilsje in menig café aan het Vrijthof 

1n Nederland en de E1,neglQ Op 1<? Januari kondigde Van Hest aan per 1 juli te tussen f 2,75 tot f 3,25. Een paar honderd meter van de binnenstad dalen de prijzen 

gaan stoppen. Enkele opnlerkelijke steekwoordel') daarbij: "Opgebrand? Ja, het fs Ujd al snel tot 2 gulden. In de kantine (met vefgul')ning) van voetbalclub Wflfem 1 

dat er een ander komt." Of: "Voor mijn gevoel ga ik nog elke dag naar het theater. wordt op een (zoep)lcaart slecht f l.8S geteld, een \Vel erg groot contrast. 

Koningin B~trix ontvangt dt biografie van Sjeng Tons. uit honden van de rector magnificus Prof. Dr. A.C. Nleuwenhuijzen Krusemon 



l ammer De plannen die waren gemaakt voor een nil!uw~ besttmming van de De Franse herderin Op 20 jaf'luari wordt het volledig gerenoveerde hotel la 

Tapijnkatt:rne kunnen voorlopig in de ÎJ~k~st. Lag het aanvank(!lijk in de bedoe- 8-ergêre in de Stationsstraat heropend Het hotel telt 76 kamers, ontworpen door 

ling om de .ka terne in 2002 u~ slult~n. nu n1aakt ~en \YOOtdv~tder var'I de NAVO Fe1;an Thomassen, die allemaal volgefls de nieuwste design·sn1.lfjes tijn ingericht. 

bekend dat tij het terteln flog een aantal Jaren nodlg tullen hebben Voorlopig In La Byb kun je loungen bij de open haard, in l.a Gym (op het dak) is de plaat" 

dus geen onderg·rondse garage noch een historisch museum op deze plek voor de fitness freaks en wie trelc he-eft in een broodje kan terecht by Sîmply 

Bread. La Bergère is als eerste holel In de Benth>x opgcnomell In de lnternauo· 

W~lke cultuur wel en welke niet? Het is e_lk jaar wee' knokken om aan de naft Gro1,.1p Design Hottls. 

bt:nodlgdc guldens te komën waarmee de ':tmateur' cultuut kan voortbest3an O~ 

eerste culture!~ subsidiekoppen rollen. Het LOSS-theater krijgt dit seizoen niets. Veiligheid Hl de \.ViJ" In N~zoreth gooide een tweetaf buortbe\YOl'ler's een 

Het festival 'De figuren·Theater·Dagen' lcrijgt ook geen eurocent. Ze-passen niet in brandbom in de woning van een Turks gezin aan de. Walburglaan. V;an stelselmatige 

hel gen1eentelijk beleid of zijn te amateuristisch. De Stichting Jal:.z Otthe!otra d1scnm1nat1c 1s geen sprake. Wel spfeekt men over onverdraagza.amheid en niet 

Srowny Spêak~. bestaande uit bijna .lllemaal geschoolde be<oepsmuzifr:antcn. met elkaar willen praten of luisteren, Er is veel overlast. spulletjes van anderen 

mag zich verheugen op een bijdrage van 20 duizend gulden. Vorig jaar kreeg men vallen ten -proo; aan vern1elingen,-er zijn vaker burenruzies. en In sommige straten 

nog 7SOO gulden. C.egund. dat wel. maar wer opmerkelijk. En zo vetdeelde de zijn pesterijen aan de orde van de dag. Het antwoord hierop komt In de vorm VJln 

gemeente weer haar jaadljkse cultuurpot wa:cu1n amper LS miljoen gulden zit een 'Kernteam veiligheid' Het team bestaat uit de welzijnsstichting, cle politie. 

Hotel Bergen~ herboren 



Sirnply breod bij la ber9tre 

buuttwetk, de school en de won1ngbouwveteniging. Maar ~igen1ijk is 'Het Kern. JacqlJes Vi1gen wll W.)4lrdevolle spulletjes afst aa n Een druk leven hJd hij. 

team' een herhahng van zetten. Door de vele wisselingen wn deelnemers ging een Zo Wi)S ie 0011 lid van het Oranjecomité, het Klokkenluldersgilde, de Kitholieke 

eerder team ter ziele, Zou met sociale activering (bijvoorbeeld het verenigingsleven) Actie, het Missie Thui~f ront. de Trekkers. Stichting Ca.rlllons Maastrk.ht. Stichting 

en bevorderen van de cohesie (saamhorlglitid) niet meer re-sultat~n geboekt het Graf vtin Sint S(!rvaas en de carnavalsvereniging de Tempelee.rs. We hebben 

kunnen worden? het over Jacques Vijgen {10 februari .1913). De heer Vijgen doet het W;ll rustiger 

a;.n. maar heeft ook ee" prachtige vertamellng van allerlel spullttjes en knipsels 

N1rt pralen mét vollr maiiri Ats de fongcren van disc0<enttum O'n Hieme1 1n cte die over Maastticht gaan {va<1af 1906) Typisch Maastrichtse zaken, die hij graag 

late .aYOndurcn naar huis gaan, krijgen ze e-en lolly mee- Praten of gillen met een aan een betrokken Instantie of Maastrlc.htenaar \Vtl overdrJgen 

lolly 1n de n1ond gaat niet samen. to is de redenering. Je komt trouwens niet zonder 

slag of ~toot In di"co O'n H1cmel Op de eerste plaats ic; er het pasjes.:;ys.teem t'n bij Rive Gavchf' Tijden" ~en vergadering van de gemeent~raad op 23 januari wordt 

de vootdeur staat een stevige bewaker. Heb Je gedronken of gedra~g-Je je baldadig besloten dat het bijzo11dere karakter VJn de Rechtstraat behouden ~al blijven De 

dan \voed je resoluut ge\veerd. Toch wil het jongetencentrum meer dart alleen disco strilat zal, In het kadet Vin het bestemmingspliln Sl Maarteno;poort/Wyck, i.-velis· 

en fun. Men zou het liefst eef1Jongerenwerkef1n drenst hebben dte act1v1te1ten op wailr opnieuw worden ingericht en aan het kernwinkclgebit!d worden tc>t:gcvoegd, 

poten kan zetten. ëen soort Internetcafé itêlat ookophe:t wensenlljstje.. maar d~ voor dctc straat :zo karaktetlslitke gafet1t'S «!n ateliers zullen worder1 
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erkend als horende bij de functie van kernwinkelgebied. Het actiecomité is ver

heugd over dit succes. maar uit toch, bij monde vao voon:itter T. Stille. zijn be:orgd 

heid over de mogelijkheid om het speciale karakter van de straat te handhaven. 

Bathen. Ze zijn ook op CD vastgelegd. En elf Maastrichtse antiquairs en galerie· 

houders houden open huis om aandacht te vestigen op hun Renaissanc.e collecties. 

Hel resultaat van de opknapbeurt van wyck Is dat de winkeUokatit tot het duutstt!' New York New Yofk , here we come Swing Design is de enige Maastric:~tse 

niveau (Al) wordt vetheven. Door de explosief gestegen huren (400'% stijging), Big Band die op 25 januari voor de vierde keer naar de Verenigde Staten vertf'ekL 

kunnen een aantal winkels hel niet meet bolwerken. Van Pennsylvania gaat het naar New York. Voorwaar ~en prachtige prestatie. 

Maastricht 1500 Keizer Karel V, die tijdens zijn regering een aantal malt'!:n Dlep~r en dieper gaat d~ End Tijdens een informatie-avond op lS januari, die 

Maa)tricht bezor;ht en ëian het Vrijthor logeerde, vetbleef voor het laatst in de stad door zo'n tweehonderd mensen wo1dl bijgewoond, blijkt dat de End het wáar-

op 4 juni lSSO. Tet gelegenheid van het project 'Maastricht lSOO'. georganiseerd schijnlijk nog moeilijk tal gaan lcfijgen bij haar pogingen om een vergunning tot 

door het Spaans Gouvernement en het 8onnefantenmuseum, worden tentoon· lOSO te lcrijgen voor het afgraven v11n de St. Pietersberg. De fabriek wil tot zo'n 

stellingen gehovden en leûngen gegeven over Karel V en ovt'!r dl!! beeldhouwet 40 meter onder de zeespiegel gaan graven. maar dit heeft geleid tot grote 

J.ln van Steffeswert. Op zatetdag 27 j.lnuarl geeft de camerata Trajectina rn de bezorgdheid over het peil van het grondwater, met name In het Jekerdal. 

St. Janskerk een uitvoering van liederen uit het 16e·eeuwse Mallstrichts liedboek, Ondanks de vele protesten die deze avond worden gehoord, vertrouwt Enci· 

Deze liederen werden in 1SS4 uitgegeven door de Maastrichtse drukker Jacot1 directeur Pluymen erop dat de concessie zal \\'Orden verleend. 

Jekerdol droog door enci? 



Biertje van 2 eurol 

Rondtrekkende Leeskamer Wie kent ze niet. de Leesk>mer van Mo"trlcht.de 

2e· l'l.ands boekenza1k van Tjerk Sakker in de Maastrichter Heidenstrailt? Pc.r 1 

augustus moet Bilkker htt pand verlaten. omdat de eigenaar er ten bpsalon wd 

gaan v-estigen. VOOf 8aktcer kwam dat nieuws niet onverwa(.ht. want h1J wist al S 

iailr geteden wat htt n~uwe btstemmingsptan van de lttsk.lmet was Een 

nieuw ondtrkomen voor zljn coUec-Ue heeft hij nog niet gtvonden. Waar moeten 

al dit boekenllefhtbbers nu naar toe7 

Markl ·Milas In de la,nitti week vc1n januari wordt verder aansta hen gcma.1kl 

met de uitvoeting van het Markt·Maas project. AJs een van de eerste punten staat 

de verhuizhig van Rederij Stiphout op de agenda. Ter hoogte van de Graanmarkt 

~ginnen de werkzaamheden voor de bouw van een nieuw Of'ldttkomen. van 

waaruit de rtdtoj de komende tijd zal gaan ope:rt:ren. 
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Limburg heeft zij n eigen st reektaa lf unctionari s Bij de provincie is or. Pierre 

Bakkes benoemd tot streektaalfunctionaris. Zijn benoeming heeft de nodige 

voeten in de aarde gehad, maar wordt uiteindelijk door Provinciale Staten toch 

goedgekeurd. Bakkes is een gepromoveerde dialectoloog en dus zonder twijfel 

een gekwalificeerde kandidaat voor deze functie. Zijn taak is de belangstelling 

voor de limburgse taal te stimuleren. Zou hij als Montfortenaar iets voor 'eus 

Mestreechs' kunnen doen? 

Boven de bomen en de stad Op 28 januari wordt in het Centre Céramique de 

dichtbundel 'Boven de bomen en de stad' van Frans Budé gepresenteerd, waarin 

de dichter, na het overlijden van een vriend, de lezer meeneemt op een tocht 

door de stad. Het ligt in de bedoeling dat elk jaar, onder de titel 'Collectie Centre 

Cêramique', een bundel van een bekende dichter wordt uitgegeven. 

Prins Willy 111 treedt aan Op de zonnige zondag 28 januari wordt op een 

stampvolle Markt de nieuwe prins van Maastricht uitgeroepen. De gelukkige is 

prins Willy 111, die in het dagelijkse leven productmanager is bij Essent. Willem is 

getrouwd met Maddy Willems, dochter van de bekende Maastrichtenaren Ray· 

mond en Truus Willems. Het paar woont aan de Glazeniersdreef i n Belfort. Willy 

is 40 jaar en is de S8e stadsprins van Groet Mestreech. Het echtpaar Verweij 

heeft twee dochters: Aimée (9) en Fabiënne (7). De meiden zullen hun vader de 

komende weken maar weinig @home aantreffen. Het voorstel uit 1999 van een 

aantal actieve raadsdames. om te komen tot een prinses carnaval, heeft het dit 

jaar alweer niet gehaald. 

Int ernet i n de buurt Wijkblad het Belhaofke verschijnt als eerste op internet. 

Oaalhof, Belfort, en Hazendans zijn op www.belhoafke.nl vanaf dit moment 

wereld\vijd te bewonderen. 

Kan het nog erger MVV haalt de krantenkoppen! Niet omdat de club met 4~0 

van Oen Bosch verl iest, maar wel omdat eus MW-ke al na 8 seconden een l·O 

achterstand oploopt. Een record! 



B1nnenstadtreurnis Opnieuw verliest de Maastrichtse binnenstad een mooie 

winkel. Bloemensalon Frissen·Plt'ters verhuist van de Wolfstraat naar de Stokstriat. 

naar ffn pand dat vroeger werd bewoond door Toon Herm•ns. De zaak Is de 

oudste baoemen1.iak van Nedertand en vierde 1n 1997 haar tSO·jang bestaan. 

Jan Hoen blijft bij het pilsje voor twte euro Voor het «:rst sinds zijn opmer· 

Icing "Het pilsje moet 4.40 gufdtn kosttn spreekt Jan Hoen weer in het openbaar. 

"Ik blijf erbij dat de prijs omhoog moet Oe brouwers verhogen de prijzen en de 

Nederlandse Staat hilar accijnzen. Het petsonee1 in de cafés krijgt nleer salaris 

en de huren stijgen ook ieder jaar. Het gaat trouwens over de prijs van het pilSJC 

In het jaar 2002.'" Als wethouder trachtte: Hoen de prijzen van het bier zo laag 

mogelijk te houden. Als voorzitter v;in de Horecabond heeft hij andere belangen. 

'"Jk ben ~tlttrd begreptn," afdus Jan 

Prins Willy 111 zjus oet9eropt 







Hallo Hanlo vliegtuig ter wereld, de Antonov 124, te zien vertrekken richting Oekraïne. Het 

Tjerk Bakker, eogMJar van de leeskamer. heeft 250 handtekeningen ver toestel heeft. vanwege problemen met schuldeisers. sonds •ugustus 1997 In Beek 

zameld van mensen die het eens 2'ijn met zijn initiatief om het pleintje aan de ketting gelegen.~ Antonov is grondig gereviseerd, maar er bestonden 

op de hoek van de Hond;traat en de Wïtmakers:s:traat te noemen naar de 1och nog~ nodige tW1jfels over 111n luchtwaardigheid Veel om\vonenden Z•J" 

valkenburgse d1Chter Jan Hanlo. Burgemeester Houben, w111end op het opgelucht •Is ze het vf;egtu;g zien vertrttken 

beleid van de gemeente, voelt hrer weinig voor. Oankzo1de1nspann1ngen 

van Bakker heel hel pleonlJe nu toch. onofficieel, het Jan Hanlo Plein WomngcorporatJe Maasvalleo krijgt oncferscheodong Op 9 februari mocht 

directeur J. lennertz van Woningco1pora1le Maasvallei een landelijke onderschel· 

Kanarie·med;iillrs In het Portugese Porto winnen leden van de Ma:>strlChtst ding in ontvangst nemen voot dl? hoge kwaliteit en {brind)veiligheid van haar 

kanarievereniging Oc Topvogels veertien medailles tijdens dé we1eldkamploen drieentwrntig studentenhuizen. Hyglène staal bij Maast1ichts grootste verhuur" 

S<:happen. Geen ge11nge prestatie, want er waren niet minder dan l0.000 deel-. de• van studentenhuisvesting op de eerste plaats Het uitgereikte KOMO·certifi. 

nemers (vogefs w<:I te verstaan!). caat garandeen dclt men er v;an de vloer kan eten Vraag IS wat men daar aantreft 

Antonov veilig weg Op tilterdilgmorgen 3 febru.ari lijn honderden vhegtu1g SJtelhetfe~tivaf Rotterdam Het Fitmfestrva,I Maastricht.dat plaatsvindt in ht-t 

spotters niliH MaastflCht Aachen Airport gekomen om het grootste tt1nsport~ weekend Viln 3 en 4 februJri, mag zich wrheugen in ttn toenemend a;11ntal 

Huub Mons btwondttf htl bron1en portrtt van Peter ~beye 



Afbraak heugtmerveld 

bezoekets. De 45 films die worden gedraaid trellken meer dan 10.000 mensen. 

lijkt HBS. Om Debye te eten organi$eert zijn oude $Chool. inmiddels herdoopt tot 

Montessori College. van 8 februari tot 16 maart een tentoonstelling getiteld 

'Meester van het molecuul'. Debye kreeg de Nobelprijs in 1936 en vertrok in 1940 

naar de Verenigde Staten. 

Gemeente trekt 1n bjj restaurant Het Chinees·lndisc;he rest"urant The Man· 

darln In het Maaspavfljoen aan de Maasboulevard gaat in februad dicht. Nadat de 

plannen V3n een projectontwikkelaar om het geboU\Y te slopen en op die plaats een 

kantoortoren of een appartemernencomplex. te bouweo gt?en genade hebben 

gevonden in de ogen van de gemeente, wordt het gebouw door de gemeente zelf 

gekocht. Oe bedoefing is om er voodopig gê:meet1teambtenaren in te hui!>vé!.ten. 

Wet of niet Enci De plannen van de End blijven de _gemoede1en bezig houden. 

Op 8 februari vindt de oprichting plaats van he·t 'Actie·conütê fnci Stop'. dat de 

End graag over 1.0 jaar uit Maastric;ht weg wil hebben. In het comité zitten o.a. 

vertegenwoordigers van de Milieu-groep St. Pieter. De Vetenlgîng tot Redding van 

~e St. Pietersberg en de Werkgroep Jekerdal. Maar veel andere Maastrichtenaren 

makef'I zich ook bezorgd : het aantal Ingezonden brieven in De Umburger is niet 

te telle", 

Directeur Jan Besselink is voornemens om het festival in de toekomst te verlengen Veifig vrijen? Oe geslachtszlekten-poliklinîek van het AZM schijnt het na de 

en het aantal zalen uit te breiden. carnavalsdagen altijd druk te hebben met mensen die zich zorgen maken over de 

vr.lag or ze tijdens de dtie dolle dagen wel veilig hebben gevreeen. De GGD heeft 

Bouwen rondom de Belvedcre-.stortplaats Maastricht begint dit jaar met daar iets op gevonden: wie \Vil kan gratis vijf condooms afhalen. Zou dat genoeg zijn? 

het grootste stadsvernieuw1ngspt0Ject uit zîJn geschiedenis. In een gebitd van 

280 hectare, tussen de Boschstraat en de Belgische grens, dat aanvankelijk Waar zijn de llnden? Maastricht heeft er een nieuwe straat bij. een verbinding 

bekend !>tond als de Noo1dwest-Ent1ee, maar nu van de gemeente de "vat meer tussen (Ie Mèlagdendries en de c.apucfjnenstraat. De straat. met de naam Unden-

prestigieuze 1laam 'Belvêdère· krijgt. zullen tot 2020 vietduizend hulzen \'lorden kruis, is aan wcecszijdet1 begrensd dooi ijzeren hekken, er stáan geen huizen en ze 

gebouwd. De aan de ontwikkeling v1n dit project verbonden kosten worden is vooral bes1emd voor busverkeer. Het is inmlddel een sluiproute voor auto's die 

ge-schat tussen de h'leC en vier miljard gulden. Er zijn twee projectontwikkèlaars vanuit de Capucijenenstraat linksaf (ve1boden) de 1\1\aagdendries op willen rijden. 

bij betrokken 1 ING Vastgoed en SBF Vastgoed 

Kaar~ versus computer De Slevrouwe heeft een eigen website: www. sterre-

M ecster in hel Montesson College oe enige Maastrichtenaar die ooit eet1 der-zee.nl. verantwoordélijk daarvoor is diaken Regis d~ la Haye. De website 

Nobelprijs kreeg was Peter Debye, die in 1901 eindexan1en deed aan de Gemeente· Jaarboek ma;utrlcht 2000.200-t 1 69 



bevat veel informatie, o.a. de preken van de pastoor van d~ laatste \veken. Maar 1.1 miljoen klanten! Uit een in opdracht van dl! Vertnlging Offidële Coffeeshops 

voor het aclnsteken van ten 'boezjle vcur Slevrouw' moeten de Maastrichtenaren Maast.richt uitgevotrd onderzoek blijkt dat bezoekers van Maastrichtse coffeeshops. 

toch nog altijd persoonlijk naar de kerk komen. Die wordt overigens hoe langer hoe in 2000 niet minder dan 27 mlljoefl gulden in de stad hebben uitgege.ven. 

meer het slachtoffer van dieven. ?odat overwogen wordt óm er camtr:t's te plaatsen. Gemiddelde 01n2et: bijna 1.S miljoen per shop. Dat geld werd niet alleen besteed 

aan drugs. maar ook aan wlnktlen. eten en drank. Jaarlijks krijgen de coffeeshops 

VoorJaarsvoorsthot Op 15 februari is het zo warm dat alle café's aan het Vrij t · 1.1 miljoen klanten. Maastrichtse politici betwijfelen ovengens of het drugstot:· 

hof hun meubilai r op de stoep zetten, om ?'.olfecl mogelijk me11sen de kans te risn1e voor de stt1d wel to'n goede zaak i s. t~n van dt discussiepunte11 onder de 

geven om van het mooie weer te genieten. Het cornfort i s overigens niet e1g po!ltid is de vraag or eigenaren van coffeeshops htJn taiJk mogen overd~gen of 

groot. \Vant de rotan stoelen komen pas na carnaval. niet. De WD. het CDA en de Seniorenpartij zijn daar t.egen. Deze partijen zijn van 

mening dal niet-overdraagbaarheid kan bijdragen tot een reductie van de 

Kampioen Tijdens de kampioensch.lppen voor Drumbands en Majorcttcngroepen negentien shops die de stad nu telt. Het gemeèntelijk beleid staat nu zowel het 

wordt het Klaroen· en Tamboerkorps Heer Vooruit in hun klasse Nederlands overdragen als het vetplaatscn van deze winkels toe. Groen links, de SP en 066 

kampioen. Hun optreden was goed voor een record aantal punten va11 92.92. vrezen dat het reduceren van dit aantal slec;hts z~l leidetl tot grote overlast voor 

waarmee -ze !liet alleen de eerste prijs. maar ook de lof van de jory kregen. het publlck en tot meer i llegale handel. 

Cornovol tussen Qe lakens 

I 



Willy wil wel Op :raterdag 23 februari is het weer zo ver· burgcme.e$ter Hou ben 

draagt dt sltutels van de st.ld over a4Jn Z1ene Hoeglostegheid Prins Willy 111 in een 

hilarische 'sltultk!uvtrdrach' en dan kunnen dit MaasttichteNren dit n•tt z11n 

' ga1n skien weer drtc dagen ·~on de geng', Atle Cjifë's Z•Jn. n1 de n~uwjaarSbQnd 

In Volendam, toxtra door de brandWttr gecontroltttd. Oe dttln.arnt van 'Hollenders' 

lijkt af te nemen, hetgeen blijkt uit de lagere ~tettingsgraad van dt Ma.as 

trichtse hotels. Dat brengt een woordvoerder van het Golden îullp Hotel ert~ te 

verlclaren dal hel carn11vi.ll maar moei worden afgeschaft Hel 3·daag~e (eest 

verloopt zonder ernstige wanklank en de prijs voor een pllsje blijft binnen de 

perken, ondanks de pleldoolen van Jan Hoen. Voorzitter van de Afdeting Zuid· 

Umburg van de Koninklijke Ho1eca Nedefland. 







Jacques Giessen tetu9 in het theater 
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Geruchten bh1ken soms waar 

Begin maait wordt bekend dat de directeur van het Thcate1 aan het 

Vrijthof, Piel van Hest. per 1 juli Inderdaad zal worden opgevolgd door 

Jacques Glesen De geruchten bleken op waarheid Ie berusten. Giesen, 

die jarenlang verbonden was aan de Hogeschool Maastricht, ziet zijn 

vertrek als een soort protest tegen de grootschalige structuur van het 

onderwijs. Hij was reeds eerde• acht jaar dircdeur van de Toneelschool 

en dankt zijn benoeming onder meer aan z11n bekendheid met de 

wereld van het toneel. 

îE~Af 14 Oe vecrtit!11de editie VJn The European Fine Art fJir (TEFAf) herbetgt 

schilderijen en andere kunst ter waarde van meer dan een miljard gulden. Er 

staan 197 kunsth::indelaren van over de hele wefcld, dit". in totaal mecf dan 

30.000 kur1stvoorwefpcn naar het MECC hebben gebracht. Tot de topstukken, 

aangeboden dooJ de Maastrichtse kunsthandel Robert Noortman. behoort 



Rembrandts 'Portret van een Dame'. Noortman kocht het voor 72 miljoen in 

londtf'I, maar het moet nu wat méér opbrengen. Tijdens de TEFAF wordt het 

echter niet verkocht Zelfs de International Her.ild Tribune en de New Vork Times 

wijden een aantal pag1n.i's aan Maastricht. Als de beurs,. die inmiddels 1s opge· 

klommen tot de belangr11kste kunstbeurs ter wereld, op 18 maart haar poorten 

sluit, zijn er 7S.289 beioekers geweest. Dat is een nieuw record. 

Stadsbus in herstel Met de Stadsbus Maastricht gaat het, na een paar moeilijke 

jaren, weer wat beter. In 2000 werden ruim 10 miljoen passagiers vervoerd. Dat 

zijn er 6SO.OOO meer dan het jaar daarvoor en dat betekent een toename van 8%. 

voor deze groei zijn een aantal factoren verantwoordelijk. Maastrichtenaren 

maken hoc langer hoe meer gebruik van het openbaar vervoer. De benzine Is 

duur, de parleertar1even in het centrum ZiJn hoog en de stad slibt di<ht Wie In de 

bus zit kan vla de VnJe "Jbaan opschieten. Wie zijn auto meeneemt, komt onver 

mijdelijk in lange files ter~ht 

Euromonument Tîjdens het verdrag van Maastricht, dat op 7 februari 1992 in 

onze stad werd getekend, Is o.a. besloten om de Euro in te voeren. De Provincie 

Limburg et1 de Gemeente Maastricht willen dat er een Euromonumcnt komt dat 

aan dit verdrag herinnert. Een commissie wordt ingesteld die beslist welke kun

sten.a.ars worden uitgenodigd om een ontwerp voor het monument in te dienen 

en wie uiteindelijk de opdracht krijgt om het uit te voeren_ De naam van deze 

kunstenaar wordt 1n juli bekendgemaakt en hij/zij httft dan nog v11f maanden 

::>m het monument te maken Volgens kunstenaars in de stad Js dat een onmoge· 

lijkt opgave. Zij spreken het vermoeden uit dat de hele procedure slechts voorde 

.,.orm wordt gevoerd en dat al lang bekend is wie de opdracht zal krijgen. 

Berlin, dafl war mal Met lngong von 26 maart staakt KLM Exel zijn dagelijkse 

.,.tucht naar Berlijn. Oe maatschappij was uitgegaan van 60.000 passagiers per jaar, 

maar de gemiddelde bezettingsgraad per vlucht was acht passagiers Blljkbaa' 

was de concurrenhe van de luchthavens van Ousseldorf en Keulen te groot Miir 

misschien v11egen Maastr~htenaren toch li~r naar lond'en. 01e vluchten blijven 

gehandhaafd 

j111r~t: maas:tricht 2000·2001 7S 
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MVV, hoe: v~rderï Is er, nu de helft van de (Ompttltle erop zit. nog iets leuks te 

melden over MVV? Nou ja-Ze verhezen op 17 maart thuis met 3·1 Viln Dordrecht 

en staan nu op~ vierde plaats van beneden Volgens hun \vedstrijd-advertentn! 

is MW nog attijd 'trots• (of bedoelen zt 'gruuts'l) op Mestrtteh'. ~t wordt tijd 

dat MaJstncht wttr eens reden heeft om ·gruuts op MW te zijn. Wat er ooJ: met 

de club gebeurt. het elftal tal er 1n Mt nieuwe ~11oen heel anders uit gaan 11en. 

Dett maand krijgen namelijk tien spele-rs lt horen dat hun conlla<1 niet ui 

wordert verlengd, dit in verband met de preca1re financ1ele situatie van de club. 

welllcht dat er ook ~cns naar de manogcmcnt"kosten gekeken kan worden. 

l:.zzebleef Op 26 maart vindt Jn de 8onbonn1~re <Ie tefste van een reeks voor 

stellingen plaats van de muskal 'Eztebfttf'. u11g~rd door het gezelschap Maos en 

Netter. Hel stuk is, w.11 de muuek bttttft. gebaseetd op twtt zttr v-etschilleode 

musKölls: 'De Kloktenluider ~n de Not't O:tme' en 'Miss Si•gon• Kortom. dt 

s.amenstefltrs J~ne-n w~t zt gcbn.nken kunnen voor de ~rt~hng van de teksten 

in hedendaags 'Mestreec.hs' ujn W11I W1nt,rns tn Thei Ools ve~ntwoordelijk 

la~tpost In 1999 was M<1ashich1, wat fokale lasten betreft. nog de duurste 

gemeente van ons land. Dit 1aar Is de gemeente etln geslaagd om de \voonJastcn 

met 7,1% te verlagen. Oa;udoof staat M.tastrlcht nu als 1)e op de lijst van de 32 

grote gemeenten Een gemiddeld Maastrichts huishouden moet nu per jaar aan 

onroerendzaakbelasting. rioolrtchten en arv~lstoffenheffing zo'n f 1223 betalen. 

Duur duurder. het duurs1 Tot 16 september vindt 1n hel 8onnefantenmuse-um 

de duurste tentoonstelhng p•aats die de stad ooit heeft geh~ 'lmperiil Paintings 

from Prague' is een tentoonstellfng vin meesterwefktn uit de Praagse Burcht. 

ooit bijeengebracht door Keizer Rudolf ll. Cr zijn werken te zien van o.a. Rubens 

en Titiaan. 



BOV-gala 







Pro Encl actie 

Een bonte stoet van ruim ]000 mcn)en t rekt van de ENCl·fabrtek naar 

het Vrijthof om steun t1· betuigen ••n de cementfabriek. De ENCI wordt 

al weken lang beknt1setrd door anll·lNCl·groeperingen, nadat de 

fabriek een vergunning b11 de Provincie heeft aangevraagd om b1J de 

mergelwinning nog dieper te mogen gr•ven Op het VrtJlhof worden 

zakken met groente, lppels •n stronken prei uitgedeeld en Burge· 

meester Hou ben krijgt een z.1k et ment Jangeboden 

Diie doden na achtervolging frgcrn1s over het f~it dat eef'I andere wegge 

bruiker te langzitam reed, vormde de 01anlciding van een wrlde achtervolging 

over de Rijksweg naar Valkenburg BiJ Vdt werd een auto met vier jongeren uit 

Btrg en Tetblijt door twee Maastrtchtse achtervolgers met opzet van ac.hteren 

aangereden. waardoor de auto van de wtg schoot en tegen etn boom vloog. B•j 

het ongeluk vielen drie dodeo en tén zw.largewonde. De d.lders zi;n wegens 

doodslt1g door de politie .il~ngehouden 



Taxi Frenske nu legaal Met vier nieuwe wagens en negen chauffeurs Is Taxi Rijkswacht blokkeert grensovergangen In verband met de uitbfaak van de 

Ffenske begin apfll weer terug op de Maastrichtse standplaatsen Na anderhalf mond-en-ldau ... vzeer-ep1dem1e heeft de Befgisctle Rijkswacht 7 april alle grens· 

jaar heeft directeur frans R1tietfeld alle diploma's en vergunningen bij elkaar overgangen rood Maastn<ht met containers geblokkte1d, Alleen de grote door-

gesproktc:ekl en mag hij nu officteet met de ta.x1tMtet aan op de weg Van de gaiJnde routes via de Tongerseweg en de Brussetseweg zijn open gebftvt"n, maar 

bewoners van Witte Vrouwenveld kreeg Frenske een bloe.mstuk in dt- YOfm van hit-r wordt we1 scherp ge<ontroleierd op 1Ueg1le vtt- of vlttStra.nsporten. 

ee-n tax.1 aangeboden 

Prov1nc1e gaat ~orenwoJven uitzetten Of' PrO\tincie t imburg zal in gevan-

Kruishercnklooster wordt vte,~terrenhotel Camille Oostwegt-1 wll In l\et genschap gefokte korenwolven uitzetten 1n een natuurreservaat te Amby. Het 

Kruisherenklooster aan de Kommel/Kruîsherengang een hotel vestigen. De gebied Is 24 Ha groot en hierop tullen lwJntig korenwolven de vrijheîd icr1jgen. 

middeleeuwse kerk zal tot ontbljtrurmte e·n teceptle lngt,ltht wotden en In het Dat is eens wat anders dan aslelzoekers u1t1etten. Hel tencin te Ambyvortnt het 

klooster zullen ruim vijftig hotelkamers ondergebracht worden. Momt-nteel wordt eetsl ê proefgebied en er zvllen In Zuid-Limburg nog elf reservaten volgen. Vol· 

nog bestudttrd o( er bij het gebouw ttn onderg1ondse p;uteergarage gtre1ll1eerd gens de ve<eniging Das en Boom zijn de gebieden nog te onveilig VOOf zo'n het· 

kan worden_ Dt Opera Zuid, die de Kruisheren.kerk nu nog als repet1t1eru1mte uitzetting en zïj OY'Ctwf:egt om het besluit bij de rechter .tanhang;g te maken. 

gebruikt. knjgt ttn nieuw onderkomen in de Sint· Lambef'tuskerk, tenminste. als 

jie niet voortijdig instort. 

zonder Angst~lfC.....,. 



Euro kos.t gemeen\ l,S miljoen De invoering van de Euro kost de gemeente Ma~stnchter bffgade Maastricht heeft er sinds 18 april een nieuwe historische 

Maastricht anderhalf miljoen gulden. Dit bedrag îs nodig voor tiet ombouwen gekostumeerde attractie bij~ de Mitlstrichter Brig;>de. die op initiatief van Peter 

van apparatuur, de installatie van nieuwe computerp,ógramma's en het geven Gullkers îs opgericht. Samen met zes andere mannen 1al hij hel korps Mart· 

van voorlichting over de Euro. De kosten van deze uitgave \vorden vergoed uit de chaussee uit de tijd van koning Willem t weer tot leven brengen. Een van de eerste 

meeva1lers van het gemeentefonds. Als er bij de omrekening van bedragen een .lc-tres b-tstaat uit de ~schermlng van Prins Willem Alexander en prinses Maxima, 

afronding noodzakelijk Is, dtln Zil dat volgens wethouder leenders altijd naar die i n het najaar Maastricht zullen bezoeken. Oorspronkelijk had de Marec.haus· 

ben~dên gebeuren. see în1mers ook voor11I het doel on' de leden van hel Koninklijk huis te beveiligen. 

Wethouder onder vuur Wethouder Oirksen brandt haar vingers met uitspra· MJastrlc.hl in hel Capitool Als s2ste in de reels van de luxe Capitoolgidsen 

ken in het wee~blad Contrast, alwa-ar zij het falende weltijnsbeleld toeschreef werd in het Maastrichtse stadhuis de reisgids voor Maastric_ht en Zuid-Limburg 

aan de rechtse stromingen In de Maastrichtse gemeenteraad, dit tot grote erger· ten doop gehouden. Op Instigatie van Camille: Oostwcgcl werd Maastricht door 

11is van de raadsfracties van VVO, COA en de Seniorenpartij. Zij krijgt zelfs geen de Capitoolredactie geaccepteerd voor de beroemde \Vereldstedenreeks, die 

steun v.ln haar eigen partij. waardoor een derde zittingsperiode als wethouder bekend stattt ais de Rolls Royte onder de reisgidsen. Van de Nederlandstalige 

nu vrijwel uitgesloten lijkt . editie was de helft van de ûenduizeod exemptatcn al bij voorintekening ver" 

kocht. Na enkele weken was de eerste oplage al uitverkocht. 

Corltoute1s blokkeren de 9ret1sovergo119 blj Neerca11ne 

Ten gevolge MKZ· 
Enlu~t orerisovero~n~cn 

v en r<>enhov-e.n-
1'faastrlchtef'$ttenweg 

OJ:len. 



Morinedogen 

H11iary Chnton snoept Maastrichtse bonbons De echtgenote van de Ameri

kaanse president Bill Clinton heeft in een persoonlijke bde:f de Maastrie:htse bon· 

bonzaak Friandises bedankt voor de verrukkelijke bonbons. die zij van de zaken· 

nn1n Leo van der Kant t<.reeg aangeboden. De bonbons van Friandises gi ngen 

eerder al naar Nancy Reagan, die nog jafenlang via de Amerikaanse a1rtbassade 

de Maastdchtse bonbons liet netbestellen. 

Meer geld voor kunst in de stad De gemeente Maastricht zal meer geld 

spenderen aan kunst in de openbare ruimte. Hietv00r wordt jaarlijks vier ton 

gefescrvcerd. Wel op andermans kosten, want het geld wordt opgebracht door 

de grotere stedelijke bouwprojecten. dîe hiervoor 1% van de i nvestering.skos1en 

lullen afdragen. Voor de begeleiding van de nieuwe kunsttoepassingen ?orgt de 

pfojectgfoep l<IOR: deze letters staJn uiten,ard voor Ku11st In de Openbare 

Ruinlt'-4 



Abdullah al Man<ourl benoemd in de orde van Oranje Nassau Oc lrun•e 

vr~hetdsstrijdet Al M~n).ourl kreeg uit handen van burgemeester Houbtn b•J de 

j1itHjbe lintjesregen het l1nt1e Viln de Orde VJn Otan~ Nassau Deze ondef· 

scheichng viel hem ten dttl YOOr llJ" 41diviterten voor het Al Ahw'z Ubtr,t1on 

Army, die vo.nu1t Maastricht opereert. 

Al Mt1nsou'1 vecht l•J" hele leven ~Ivoor de bt:vtijding van Al Ahw1z. een ohetijke 

staat aan de Arabische golf. die sinds 192S door Iran wordt bezet. 

• 4 J.1-ltboc:'k m~.iuncht Z000.2001 
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Wie houdt er van vissen? 

Nu de hoge waterstand van de Maas voorbij is. blijven er op de uiter

waarden veel poelen staan. De vissen zitten als ratten ln de val. Geluk· 

kig is er ook een actiegroep die zich bekommert over het lot van deze 

bedreigde vissen. Dankzij het initiatief van Ludo Sprond uit Sorgharen 

worden de poelen door vrijwilligers geleegd. waarna de vissen opnieuw 

In de Maas worden uitgezet. Spronck ergert zich aan de lakse houding 

van de Stichting Dierenbescherming: 'ze doen niks voor die vissen, want 

het zijn vissen. hè, en geen katjes'. 

gemtentt Maastrkht verantwoordelijk voor de projecten. Nu uit de boekhouding 

blijkt dat het pand van de stichting sinds 1995 twee ton in waarde is gestegen, 

vervalt volgens de Provincie de grondslag van het subsidie. 

Maastricht heeft weer een havenmeester oe Baas van het Bassin wordt hij 

genoemd. lel Souren is de eerste havenmeester van Mailstricht. Zijn aanstelling 

dankt hij aan het rehabllilatieproject van het Bassin, dat op 6 jufl 2001 wordt 

afgestoten. De havenn1eester krijgt bi nnenkort een kantoor(tje) in het voorma

lige dou<Jnehuisje op de hoek van het Bassin en de Boschstraat. Vanaf die locatie 

z.tl hij alle voortieningen van d~ passantenhaven en de sluizen tussen de Maas 

Provincie eist subsidie terug van de genleente De provincie Umbutg maakt en het Bassin in de gaten houden. 

1) mei bekend diJt zij so.ooo gulden \Yil terugvorderen van de gemeenle Maas-

ttkht. Oezc ongebruikelijke eis houdt verband met het debacle van de Stichting Met de bas de berg op Oe Eindhovense contrabassist Willem van Dijk beklimt 

voor Ontwikkeling van Buurtec:onomie Maastricht (SOBM}. die langdurig \verkloten bij goed weer regelmatig de Sint Pietcrsbetg om midden in de natuur zijn instru-

wcer aan ec11 baan hielp. Nadat de SOBM zichzelf had opgeheven \verd de ment te bespelen. Oe berg inspireert hem om zijn muzikale prestaties tot onge

kende hoogte te voeren. Zijn openbare openluchlrepetities worden n1ct argwaan 

Ook de tQek·toek-taxi \VOS een 1n;Uatief van SOBM gevolgd door trimmers en natuurvocsers, maar een enkeling vraagt hem wet 

eeos om een verzoeknummer te spelen. 

Provincie verbolgen over cam ping Het plan van de gemeente Maastric.ht om 

bij Kasteel Meerssenhoven een nieuwe camping i n te richten Is bij de Provlnde 

niet 1n goede aarde gevallen. Het inltraUef houdt verband met het vertrek van de 

Dousberg·camping. Van de Stichting Elisabeth Strouven heeft de gemeente al 

terreinen tn de hoeve van Meerssenhovtn aangekocht. De provincie Is van oor· 

deel dat de nieuwe camping veel te dicht bij het cultuurhistorisch landgoed van 

k~steel Meerssen hoven ligt. Oe eigenaar v~n het landgoed, de heer Prkkartt, had 

de hoeve zelf \Vel willen kopen. 

190 o nbetaalde diners Een Maastrichtse Z\vetvcr \Verd op 7 mei op het Onze 

Uevl! Vrouweptein door de politie a3ngehouden, omdat hij een etentje in een 

restaurant aan de Graanmarkt niet had afgerekend. Uil de be-stande.n van de 

politie bleek dat deze n'lerve.r at 189 k<:~r eerder voor dit vc,grijp was aangehouden 





zeventien jaar gediend De nfeywe raJd mag zich na de verltie-zingen van tnailrt 

2002 uitspreken over de opvolslng v.in Houben. 

Mo n· nttng #j M astucht Ot stad Maastricht is verrijkt~• een Mont.t· 

mcnteng1ds •• ciie door Jac van den 8oogarct en Servê M1n•S werd samengesteld 

HH!1den tevens redacteur 'l.ln dtt J.-arbotfl:) In de gids worden ruim 260 menu 

menten beschreven en daarntl;ist ki'ln de g1d~ ooi: gebru1Jct worden ilS naslag 

werk voor alle 1660 RIJksmonurnenten Ot foto's Z•Jn van de hand van Arjen 

Schmitz. De monumc1llen zijn thematisch geordend naar de ootspronkelijke 

bestemming van de gebou\ven 

Vl1egerd'! bo •t!I langs de Maasboulevard Z•Jn h.4lr mei achttien bomen met 

ttn specjale Jcfilan uit de grond gehes.cn en met een dlepliider weggeYOerd naair 

wrsch1Uende groenk>cat•es 1n 8elf0<t De bomen moe:ten plaat\maken voor de 

danteg van de tunnelstroolt ondtr de Maa,boul~vatd. 

Kilhedraal voi n Atet s Architect Wiel Arets uit Maastricht kn1gt de opdracht 

voor het ontwerp van een nieuwe kathedfäal aan Capt Coast te Ghana. 

Meer vnjplaalscn en vleze plekjes voor de kunst De Manstrichtse kunstln- Het gebou\v heeft het grondplan van het grote plein Campo Santo t e Siena en In 

stellingen moeten met1 gaan san1enwerken Wis de slotconclu$ié van het groots doorsnee lijkt het gebouw wel op ten oprijzende Wilvîs. De Kathedraal van dt 

opgeiettt cultuurdebat, dal de gemef!nte Maastricht als .tantet voor de Cultuur- Vern1tende Heer wordt geconstruetrd uit beton. dat met bamboestengels IS 

visie 2010 op 8 mei 1n de 8onbonn1~re hield. We moettn niet allemaal rond de gewapend. Arets kreeg de opdr.1chl vin A•rtsb1sschop Peter Turkson. die onder 

etgen krings~er blt,JYtn hangen. v•tte Onna Vin den Sergh de d•KU$S1e samen. de indruk raakte van het sacr.ale bti1kttr vi1n de gebouwen van Are:ts. 

Oirttteur C•rolt Muiztl.lar van de gemeentelijke dienst OCWS beloofde: dat er 

ook mcer·vieze ptek.jes·1n Maastricht worden toegest•an: vriJpliatsen en btoet~ Vi nken slag moet afslan~en Het woonwagenk~mpVinkensl-11g moet ihl.inken 

nesten voor jonge •un$ltnaars, nadit de s.tlneringsoperatit Is afgerond Ve:ertig geiinnen moeten n.aar andere 

woonwagenloaties of huurwoningen >Jtrhuiten. Ook de sloopbedtljven worden 

Burgen1eester 1 loubPn kondigt vertrek aan Burgemeester l'iouben vcrHtjl naar het nabijgelegen bedrijvenpark ve1plaa1s1 en het terrein van de voetbalclub 

iedereen door op 9 mei onverwacht zijn voortijdig vertrek aan te kondigen. Op l Vlnlcensfag verhuist naar .-en andere l()(Jt1e. De s.anerlngsoperatie zal In totaal 

februari 2002 tal hij met vervroegd pensioen gaan en da1 is ruim een jaar voor 4S miljoen gulden bedragen en hiervan wo,dt zeventien m1l1o.cn aan de bodem 

dat zijn derde ambtstermijn afloopt Als belangrijkste reden voor lijn voortijdig un~nng bestttd en 28 miljoen Jan de herinrtchting v.tn het kamp. 

vertrt'k wljst Houbtn op het •anheden va.neen nieuwe ra•d volgend ;aar. waJr-

voor hii gJJ1g 'ruimte wil Citeren'_ Burgemeester Houben httft d~ it"d dan 
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Starl bouw 'Brede S•hool' In Wyckerpoort Beide vrouwelijke wethouders· 

Veronlu Dirksen en Marianne Oepondt gaven vanonder hun felgelc bouwvik· 

tersh~men op 2J me• het ludieke officiele startsein voor de nieuwbouw v.11n de 

Brede School In Ylyc:kerpoott. een gezame-nlijk projekt van gcmttnte en de 

Won1ng$tkhting Sint Servat1u$ De Brede School (dus cent niet ·~anlt1 wordt 

~hal~ een school n1et onder meer ttn peuterspttlzaal, ook een multtfvncti~ 

ne1e ontmoet1ngspla3tS voor de gehele Wyckerpoortgemeenschap. 

Groot~h: glazen lc.Hrn 1n Maaslf1chl rerv1edng van haar vljftl&Jarlg bestttan 

heeft de studentenvereniging Amphltryon op 28 mei in de kantine van de Hotel 

schooJ een toren van ch;amp~gneglazen opgebouwd tot een hoogte vdn 59 lasen, 

w1.arbij In toUal 35.000 glazen werden opgestapeld. Het glasweçk werd door de 

gtas"1bnelt van R~l lttrdam ter be.schikking gesteld. rn.1ar n.a afloop moesten 

de glatcn wel terug be-torgd worden. 

belttnd dat vanaf 2010 gest.itt ...... ocdt met de afgraving van de kunstmitig opge 

worpen heuvel van de Observant ten zuiden van de fabriek. Natuurlierhebbe<s 

hoopten dat de heuvel behouden zou blijven, maar volgens de huidige concrssle 

en vergunning kJn de Observant 3fgegraven worden. De onderaardse groe-ve van 

Caestert die pal natlSt dto Ob~ervant ligt blijft wel behoudtn Met hel pl~n tot 

ifgriv1ng Vin de: Obse:rv.inl h1tt de d1eptewinn1ng Vin mergel tot vtetti8 meter 

OftJ Moosrnchtse studenten gaan de Himalaya btlcl1mmtn 

' J 

\~ ' 
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Hamsterburchten omgeploegd 

Het blijft tobben met de knaagdiertjes rond Maastrcht De Algemene 

Inspectie 01en•t ial in juni een ondenoek instellen naor hot omploegen 

van een akker te Heer. waar zich volgens de shcht1ng Das en Boom 

twaalf hamsterburchten bevinden. De eigenaar van de h.1msterakker 

heeft z11n contract voor m1heuvnendelljk beheer nret verlengd en is 

overgegaan op dl! teelt van aMdappelen. Volgens de Vereniging Da• en 

Boom had de overheid de •kker moeten aankopen· 'desnoods voor hel 

dubbele van de vraagprij•' 

Asielzoekerscentrum geopend Oe eerste honderd vluchtelingen hebben op 2 

juni ondetdak gekregen Hl het asielzoekerscentrum, dat Jn het voormalig Rijks

kantorengebou\v aan de Franciscus Ronianusweg is ondergebracht In het asiel

zoekerscentrum werken 35 vrijwllligers. die vooral als tolk en raadgevers zullèn 

optreden. De profes$îonèle hulp geschiedt door medc\v<?fker~ ·.rail het Centraal 

Bcttus Kerckhojfs voor êèn dag heer von Moostricht 



Op 1.0 jvll Vflr$,hijnt ook de paardenomnibus mtt Wethouder Aort.s op dt bok 

orgaan Opvang Asielzoekers. Onder de bevolking tijn weinig protesten geuit daac gereallsee(d ond~t supervisie van en deels ontwo(pen door de Akense stede· 

tegen de komst van het A.sielzo<!'ke(scentrum. bou\vkundige Jürgen von Brandt. Eenheid in ve1scheidenheîd stond planontwtltk.t· 

laar RO groep voor ogen bij de bouw van de vijf kantoren. zoetls ook het gemeente· 

Eendagsburgemeester sertus Kerckhoffs mocht 11oor êên dag bu(gemeester 

zijn. Omdat het voltallige college uitstedig was, mocht hij op 9 juni in het stad· 

huis als oudste raadslid de honneurs waarnemt>n. Voo1 de 69 jarige weed het een 

unieke gebeurtenis om een dag lang de orde en 1ust in Maastricht te be\varen, 

vooral omdat iijn hart feitelijk nog steeds in Heer ligt. Burgemeester Houben gaf 

Bcrtus kerckhoffs ooit eens de bijnaam van de ·gekozen 8urge1neester van Heer·. 

omdat hij bij gemeenteraadsverkiezi ngen altijd dui2enden voorkeurstemmen 

van de HCe(denaren krijgt. Gelukkig hoefde Kerckhoffs op deze dag geen zware 

beslissingen te nemen. 

Vijf n1t!uwe kantoren: Rand\vyck 1s af Stichting woonpunt is voorlopig gehuis· 

vest a.Jn de teldenJaJn in een v.in de v ijf kleurrijke en stijlvolle kitntoorgebouwen, 

lijke uitgangspunt voor de ontwikkeling en herînrlchting van Randwyck was. 

De bu.s gaat om Vanaf 10 juni rijden de stadsbussen niet meer door de Grote 

Gracht en Srusselsestraat naar hel Emmaplein, maar zullen ze over de Bos.ch· 

straat en Statensi ngel tijden. Oe Openbare Vervoersas is voor het nieu\ve traject 

In gereedheid gebracht en om de stadsbewoners alvast t e tatcn wennen kunnen 

ie op zondag 10 Juni 2001 gratis nH~t de bus mee! jammer dat er op zondagen 

bi jna geen bussen rijden. 
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Sinds dit VOórjoor wordt htl ctnlrum van Moasrrichr bewaakt door camera's 

Oe bloem van Her1berger Op het Ctramlqueterrein is de bouw gestart van 

htt kantorencomplex Il Fiore. d•t doot de gerenommeerde 41rchitect Abel Hertz· 

berger werd ontworpen Het gebouw heeft een Z·vormig grondplan en aan deze 

hoofdvorm ritten drie transpatante uttst ulp1ngen, zoals blMmen aan een Uk. 

Opdrachtgever is Kantoren Fonds N~erland en Mt gebouw heeft een oppervlak 

van 13600 vierkante meter. 

Vervoer Op Maat onder de m~at Al• het bedrijf City·T•x de uitvoering v•n 

het persone11vervoer voor oudefen en gehandicapten niet op korte termijn ver· 

betert, dan zal de geml"?cnte op 1ock g4lan naar een andere vervoerder voor 'Ver

voer op Maat'. Voor.il de lange wachttijden vormetl een aanhoudende bron van 

ergerni$ bij de gebruikers van het ver\loerssysteem. Om dit te verbeteten wordt 

er een boeteclausule voor deze vertragingen opgelegd Ook wordt het klachten~ 

meldpunt van City-T-ax overgehertld n~ar de Ge~ente. 



Ter afsluiting van het 15 jarig bertaan von de Universiteit van Maastricht geeft Rowwen Htzt een concert op het Vrijthof 

Burgemeester voor ilfegalen Burgemeester Houben kon1t 21 j unl op voor de 

Congolese famllie Luw~hvu, dit? Yolgens dt? letter van de wet rnomentêtl lllt:gaal 

n Maastricht vetblijft en hij vindt het onmenselij k om uitgeprocedeerde asiel

zoekers aan hun lot over te laten. 'Je kunt het niet maken om een gezin met drie 

<inderen, waarvan er twee in Nederland zijn geboren, zomaar op straat te 

zetten'. De actie van Pastoor Heesters van de Koepelkerk om de.ze categorie aslel

zoekers te helpen verdient ook steun van de gemeente. 

'v\aastricht weer bisschopsstad oe Russisch-orthodoxe priester Gabriel de 

lylder wofdt op 24 juni tè Parijs tot hulpbisse:hop gewijd over de dde Benelux

ande11. De van oorsprong Belgische priester leidt in Maastricht al 2S jaar de Ros· 

;isc.h·orthodoxe kerk aan de Sint Maartens laan. Trots is de S4·jarige priester niet, 

Nant trots is een slechte eigenschap voor een priester: 'deze ondeugd heeft in 

let verleden veel bisschoppen veranderd in dic;tat"oriale kerkvorsten'. 
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75 joot enci 

Mclk'fabriek Hightech Biotec.hnologie Haule Felr:kers. directeur va!'l Universiteit Maastricht· 

Oc voormalige melkfabriek, die in het natuurgebied 'De Hoge Fronten' ligt. Holding, is een blij man. Maastricht Is een van de zes steden dl• geld krijgt uit 

wordt de stek voor het CNME (Centrum voor Natuur· en M1heu·Educatie) een pot van 2S miljoen guldtn voor het op?etten van een proefcentrum voor bio· 

De oude me1kabriek rnoet stevig onder handen genomen worden voordat technologie. 'Kennis mag niet verloren gaan en in het 'incubator'.gebouw 

e r uberhaupt sprake kan ziJn van huisveshng. In het gebouw blijft z-eJfs kunnen ongeveer 20 st<)rtende bio·technobedrijven aan de slag. Het gebouw 

nog plaats voor meer Maastrichtse natuurclubs. komt in Randwyck te staan.' De ï ncubator'is een samenwerkingsverbë1nd van: 

lndustriebank Liof. het Academisch Ziekenhuis MaCJstricht, de Universiteit Maas· 

tricht, de Provincie Limburg. de Gemeente Metastrlcht en Amtcc 9V. Hightech in 

Mêl<lStdcht. 

Inbreiden Op de $-Chaa1se stukjes grond die er binnen de stadsgrenzen nog zijn 

\vordt overal gebouwd. Zo ook op het pleintje tussen de Pastoor Kribsweg en de 

Observ.:.ntenweg. Op het terrein van het voormalige Tiansportbedrijf vanden

boom staan oude loodsen die gesloopt -zullen worden. O.;rarvoor rn de plaats 

komen zes woningen met een ondergrondse parkeerplaats. Aan de Obse1vanten· 



weg-zijde komen ook nog eens vier huizen. Nog voordat er een spade de grond In 

gîng bedachten buurtbewoners ~I een n.aan1: Sint Pieterhöfke. 

Electronisc.h reparatie aanvragen Met i nternet en e·mail kun je tegenwoordig 

supersnel klach~n en aanvraag voor rtparatles indienen bij woningc.orporalle 

Woonpunl. Tevens kun je dan meteen afspraken maken. Woonpunt îs daarmtt 

de eerste Nederl<tndse verhuurder. die een dergelijke service aanbied v1a 

ww\v,woonpunt.nl. 

Walker Jos Mu1jtjcns van bigband Swing De-sign kondigt 6 juh aan dat GregWalker, 

tien jaar lang de 'stem· bij de band \/an (a(fos Santaoa, op het twintigste Prtuvene. 

mint op zal treden. Ze waren Walker tegengekomen tijdens een USA·tournee van 

Swing Design in januari 2001. 

Binnenhaven staatssecretaris Ybcma verwacht dat de gemeentelijke k.ls Oink 

gespekt Z<31 worden. Bij de opening Viln het kleine binnenhaventje in ' t Bassin op 6 

juli wordt aangekondigd d;;.t binnen een jaar meerdere bedrijven een goede boter· 

ham aan deze ha\lefl kunnen verdienen. Sommigen spreken al ~neen goudmijntje. 

Geusseltpop 2001 6 juli was h•t nog w•rm, ho•I warm. Vandaag, 7 juli, komt 

het water met bakken uil de lucht va1le1\, Daardoor krijgt de organisatle van 

'Geusscltpop'voor de zoveelste keer een Îlnanclële tegenvaller te verw~rken. Tijdens 

de achttiende editie van het (regen}JX>pfestival stonden et maar vijftienhonderd 

men.se!'l In plaats van de verwachte sooo toeschouwers op de vetden voor het 

Geusseltkasteettje. Aan de keute \län de bands heeft tlet zeker niet gelegen. 

Europa en hel orgel 2001 Het d reigt nog even slecht af te lopen met het 41e 

Orgelfestlval l'Europe et rorgue. De hel ft van de begrote 50 duizend gulden z.ijn 

p.as binnen. De organisatie wijt dat onder meer aan het feît dat Jean Wolfs voor 

het eerst de organi.satle niet mcér telr döet. He.t toeval wll ook nog dat enkele 

sponsoren besloten er mee te stoppen. Het restlval duu(t van 10 juli tot 28 

augustus en werd goed bezocht~ 

Eind jull worden weer de Hoge Fronten Fieste gehouden. 

Hiet ltet trotse 019anisotieteon> 

Jaarb~ ma;ntrichl zooo.2001 1 101 



Een tchte schutter loot zijn loa1z~n botntn 

Nep-~u1l,..1szakken e-en pub1ltk geht1m was het nog net ntt'L ~.-.rveel Inwonen. 

van Maas-tncht WlSttn van het 1n omloop ZIJn van nep-vu1tn1sz.-.klcen. Via tussen 

'h.-..ndelaren· ko~n de z.-.kken u1te1Mehjk -.oor / l,SO of/ l.?S op de markt. B•J 

de gemeente heerst ongeloof en ga.Jt men de Zëlak onderzoeken Naar verh.udt 

zouden er al 9ngcveer 100 000 zakken onde1 de mensen zijn. 

Voot ~chut De M.Jilstrlcht'ie Otenstdoendr Srhuttè1lj 1815 mocht het Zuid·Llm· 

burg~e federatiefeest org;inlsertn. Allctn klonken er geen schoten uit de buksen. 

Dat w«1s vtrboden door de rtchter Een dtelnemer. 'Al~ org~n1saht begu\ je eerst 

met het schootsvekf- Al>~ daarOY\"r mei bctrokkt.ncn gttn Mterdichte afsprakeo 

m.\akt. dan bn dit gebt'uren' ~ Yef\Yachte 40 000 bezoekers kwamen ook ntet 

opda~. Het wa-ren t:t uiteindelijk 8 000 i 9 000 N.aar zeggen van de e<ganisatie 

wist men toch qu1Ue te spelen 

Juboloum Stichting Ma.strlcht V~\t111gstad De Stichtrng Maastricht 

Vestingsst~d bestaat dit Jaar 2:5 jaar 01! leden ijveren nog steeds voor het 

behoud van d(! kaiemalten, rortt1l, w~llcn en andere verdedigingswerken. 

Beoogd voon:ltter ProVëJes; ·Je hoeft 1n Maastricht geen g(!schiedenisboek open te 

slaan Loop door de stad en btlttf dt h1storiei Matlr het bhJkt dat al dat fraais 

letterlijk ~ figuurlijk bew<Jakt moet worden En dat b de taak van de stilhttng 

Maastocht komt eindet11k tot de ontdetck1ng d.lt de ve.sttngswerten gttn list ZtJn 

maar een lust. een toet1st1s<he trekple1stttr van form~01t. 

Niet meer d• duur .te \'ltnk•lstra Enkele jaren geleden had Maastricht de 

twijfelachtige eet om de hoogste wfnkelhuurprijten van Nederland te moelen btta~ 

len. Midden juni wordt bekend dat een pand hurf:n acu\ dt' Grote Staal nu nog 

slee.hts 2300 gulden ko~1 per vierkante rncttr per jaar. De huurprijs komt d~Jrmee 

op de vierde plaats in Nederland De KJejne Staat kost 2100 gulden en komt op de 

negende plaats. Een pandje van 4SOM '' dui g<>fd voor ttn mdjoen gulden per jaar 



Federotiefe~st 

Sponsor Jeker Jazz Festival Tot en met 2003 hoeft het Jeker Jazz Festival zich Dierenambulance Oe: Dierenambulance ontfermt zich 30 juli ovet twee zieke 

financieel geen zorgen te maken. Sierve(koper Sec.k's kondigt eind juli het jaarlijks zwanen, die in hel water van de vijver ln het Hondiusdomein zwommen. Het 

te-stival, \vaar jazzm1.1zikanten de kans krijgen zich op cafêpodia \vaar te maken. water uit deze vijver 1s vies en besmet. fen medewerker van de Dierenambulance 

net 120.000 gulden te willen sponsoren. Oe gemeente steunt dit j3ar het festival vermoedt boze opzet. Eerder verdween al een complete :zwanenfamilie viJn zes 

net 10.000 gulden en de WV met 5000 gulden. Als de organisatie niet hard kan zwanen. Î\\ICt dieren zijn vermoord gevonden en de andere zijn nooit achterhaald. 

naken dat de gemeentelijke bijdrage ingezet is om de doelstelling van het festival 

e verwezenlijken, dan moeten deze .subsidies worden terugbetaald, aldus een Internationaal Hockeytcamp Van 28 j ull tot 4 augustus wordt er- door de 

:emeentewoordvoerder. De organisatie zegt met het geld een professionelere Maastrichtse Hockeydub een Internationaal Hockeykamp georganiseerd. Het kamp 

•p2ct oa te strev<!n. Htt fe~tival zal dît jaar op 19, 20 en ll oktober plaatsvinden. is bestemd voor kinderen tot en met 12 jaar uit Nederland, België en Duitsland. 

lannen voor een wee5clang 'Jekerjazz• zijn vootloplg In de ijskast gezet. Dit jaar deden ruim vijftig kinderen mee. Zij kregen onder meer les van vier pro

fessionals. De bedoeling is om het hoc:keykamp komend jaar verder uit le breiden. 
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H~~T WEZENLIJKE IS 
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